
40 ÉVES VADÁSZÉLMÉNYEIM

Dr. Tamás János
ny. aranydiplomás ügyvéd, volt járási vadászati felügyelő, 

a Madártani Intézet külső munkatársa, természetvédelmi ellenőr

A kézirat a Barthos-anyaggal (lásd sorozatunk XLVII., LIV. számait) ke
rült a Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattárába (száma: III.A. 
9752.). A szalonkáról szóló része megjelent a Millenniumi Vadászati Al
manach. Zala megye, 2001. (H.é.n.) kiadvány 323-325. oldalain. Itt a 
teljes -  erősen átalakított, sok szerkesztési munkát adó -  kéziratot tesz- 
szük közzé. A szerkesztésben, főleg a zalai helyek pontosításában, azono
sításában Szakács László segítségét köszönjük.

Édesapám, id. dr. Tamás János ügyvéd, ötgyermekes, 10 holdas lete- 
nyei középparaszt fia volt, akit szorgalma és tehetsége miatt az akkori le- 
tenyei plébános szeretett, egyetemi tanulmányaiban, gimnáziumban 
(Nagykanizsán járt a piaristáknál) támogatott. Nagyapám az 1920. évben, 
76 éves korában elhalt Tamás István (Letenyén van eltemetve), magyarul 
mondva orvvadász volt. Volt az egykori Andrássy grófi erdő mellett kis 
800 négyszögöles szőlője. Mint nekem, unokájának többször mesélte, 
kétszer is megfogták a csendőrök, de csak egyszer 2, egyszer pedig 3 he
ti elzárás büntetést kapott a letenyei főbírótól vadászati kihágásért. Ócs
ka puskáit elkobozták, jól megverték, miután a letenyei főbírói hivatal e 
célra rendszeresített „zárkáiban” hasonszőrű rabsicokkal fát vágattak, ud
vart tisztíttattak. A háború alatt, 1916-ban, egy ízben én is voltam vele az 
uradalmi erdő szélén, nagyapám szőlőjében, „vadlesen” Lőtt is akkor 
egy szép nyulat, pedig már túl volt a 70 éven. Állítása szerint a nyulakon 
és rókán kívül (direkt termesztett az erdő szélén, saját szőlőjében, vadcsa
logatás végett marhakáposztát) egy ízben egy basztos szarvasbikát és 
több őzet is lőtt „vágott ólommal” töltött, egycsövű mordályával.

Nagy hatást tettek reám, fiatal gimnazistára az akkori vadászati elbe
szélései, pláne mikor én már 10 éves koromban a karácsonyra kapott 6 
mm-es flóbertpuskámmal nyulat lőttem. A perlaki háznak, ahol szület
tem, nagy kertje volt. Előzetes előkészítés után a drótkerítést egy helyen, 
ahol sok nyúlnyom volt, elvágtam, hogy a kertben az otthagyott káposz
tára bejöhessenek a tapsik. A kert vége apám vadászterületére, a nyílt
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mezőkre futott ki. így történt 1912 karácsony másnapján, hogy hóban, 
este -  miután persze célba lőttem és kipróbáltam kis rövidcsövű Bayard 
félautomata flóbertpuskámat (6 mm-es golyóval már verebet is lőttem 
karácsony másnapjának, délelőtt) -  egy elkészített kukoricaszárkupac- 
ban -  szinte megdermedve a hidegtől (10 éves voltam ekkor) -  talán 15 
lépésről kupán lőttem első tapsifülesemet, amiért drága jó apám felava
tott vadásszá. Ugyancsak nemsokára felavatott ugyanezen Bayard fló- 
berttel lőtt első fürjemmel, foglyommal és fácánkakasommal, de ez már 
a nagykanizsai vadásztársaság nagykanizsai területén történt az 1913., 
illetve az 1914. év nyarán, mert Perlakról az 1913. év tavaszán végleg 
Nagykanizsára költöztünk. Nagykanizsán apám mindjárt belépett a 
nagykanizsai vadásztársaságba, amelynek tagja volt 1936. január 26-án 
bekövetkezett haláláig, sőt alelnöke is egy darabig.

A perlaki Dráva-szigetekre csónakon mentünk át. A hajtókat (15-20- 
at) külön csónak szállította a szigetekre. Volt szépen fácán, néhány nyúl, 
róka, sőt a túlparti, horvát ludbergi nagy erdőségekből átrándult őzek. 
Ezeket akkor söréttel lőtték. Emlékszem, láttam, mikor egy sebzett őz 
átúszott véresen egy holt Dráva-ágon, ott kapták el a kutyák a túlsó szi
geten, úgy sírt, mint egy kisgyerek! Meg is sirattam én is. Vadrécék is 
estek a szigeteken, sőt egyszer egy vadmacska is. Szép Dráva-szigetek, 
kezdő vadászélményeim fénypontjai, hol vagytok? Sokszor álmodom 
rólatok! Egy alkalommal a Kencsovica nevű szigeten apám rókát lőtt, 
még kínlódott, mozgott, szügylövése volt, apám felhívott, hogy ne kín
lódjék, üssem jól fejbe egy jókora bottal. Megtettem, gyorsan, hogy ne 
kínlódjék. íme, 9 évesen rókavadász lettem -  félig. Arra is emlékszem, 
kan róka volt.

Az első fürjet a nagykanizsai vadásztársaság területén 1913 őszén 
(mert akkor is kimentem -  mint „hajtó” és vadvivő -  apámmal és derék 
Treff kutyánkkal) egy kölestáblában lőttem, hatos flóberttel, ún. 
dunszttal. Az akkori Bayardokkal lehetett sörétes töltényt is lőni, de per
sze pár szem sörét volt csak benne, mégis alig 10 lépésről eltaláltam egy 
fürjet. Ki is kaptam boldogult apámtól! Büszkeséggel tűrtem a „vadá
száldást” Elsőt a Király, másodikat Szt. Hubertusz, harmadikat a nagy- 
kanizsai vadásztársaság mint területgazda nevében. 1913 vészterhes bé
keéve volt. Még az évben, 1913 novemberében meglőttem kisgolyós töl
ténnyel egy alig számyazott, futó foglyot. Azért is „megcsaptak”

Boldogult apám, mint népfelkelő főhadnagy, 1914 végén, a vadász
szezonban be kellett, hogy vonuljon katonának. Mégis megtörtént az el

67



ső fácánkakasom is. Egy sűrű rudasnak a hajtásában álltam vadásztársa
sági elnökünk mellett, flóbertem a hátamon. Jóságos elnökünk a 80-as 
éveihez közeledett, nagyot is hallott, szeme is gyenge volt. Felállva egy 
hajtásra (kevés hó volt) látom ám, hogy egy fiatal fácánkakas lapul alig 
20 lépésre a bokorban. Figyelmeztetve szeretett mentoromat, mivel még 
nem hallatszott a hajók elindulásátjelző kürtjel, azt mondotta: -  No, pró
báld meg, de golyóval! A kis Bayard remekelt; az első kakas számycsap- 
kodva, bögyön találva helyben maradt. Leléptem: 18 lépésről! Elnökünk 
mérte rám az első ütést, méghozzá csipkerózsafabottal! A kedves társak 
nagy örömmel nézték a „vadászgyermek” felavatását. Másodikos gim
nazista voltam. 1915 vérzivataros ősze volt. Mindezen események még 
a füstös lőporok világában történtek.

Apámnak is, előbb említett, kedves jó elnökünknek is, Kimer puská
juk volt. Gyönyörűen gravírozott, damasztcsövű, apámé 20-as, elnökün
ké 12-es öbű. Akkora füstöt csaptak, ha ködös volt az idő, hogy második 
lövést nehezen lehetett velük tenni. Pláne az elnökünké akkorát szólt, 
mint egy ágyú. Mégis ritkán hibáztak, igaz, 50 lépésnél messzebbre nem 
lőttek. Nem akarták a vadat megpiszkolni.

Azok a csodálatos örömök a patroncsinálásnál! Akkoriban ritkaság 
volt a kész patron, mint később, az első háború után, mikor nagy vadász 
létemre hozattam a patronokat. Wöllersdorf, Hirtenberg, Rottweil stb., 
persze már fustnélküli lőporok, és angol puskáim voltak. Kimérni a fe
kete színű füstös lőport, minden kaliberhez külön mércés adagolókanál. 
Aztán a lőporfojtást jól leverni, „mert akkor jobban öl” Volt zsírozott 
szőr-, majd a háború alatt már csak papírfojtás, ha az sem, volt papírga- 
lacsin. Utána a sörét, majd sörétfojtás, azután jött a csikorgó patroncsa- 
varógép. Milyen szívesen hallgattam a hangját! Megírni a sörétfojtásra 
jól láthatóan a számozást. (Boldogult apámnak a húszas kakasos Kime- 
re 1919 zavaros idejében elveszett.) 12-est fogolyra, furjre, 10-est, 8-ast 
fácánra, vadrécére, őszi nyúlra és körvadászaton nyúlra, hajtásban róká
ra. Más sörétet nem használt soha. Mégis lőtt vele a Dráva-szigeteken, 
meg a kanizsai erdőkben hajtásokban őzeket. Szarvasra nem vadászott, 
vaddisznó nálunk 1950-ig nem volt még átváltó vadként sem. Jómagam 
nem is láttam szabadon 40 év alatt.

Aztán jött nekem nagy ünnep 1917. november 1-je, Mindenszentek 
napja -  akkor országos ünnep. Együtt jártunk a nagykanizsai piarista 
gimnáziumba Neiger Lajos pogányszentpéteri főerdész fiával, Bélával. 
Jó barátom volt, ő persze apjával már korán vadászott. Apám katona

68



volt, de nagy könyörgésre anyám megengedte, hogy -  vadászjegy nél
kül -  apám 20-as Kimerét 20 tölténnyel elvihessem a pogányszentpéte- 
ri Zapolca nevű hajtóvadászatra. Csak valami 20 hajtó volt, öregek, 
gyerekek (háború volt) meg 7-8 öreg puskás, köztük mi, ketten. Szt. 
Hubertusz jóvoltából meglőttem az első szalonkát, egy szép fiatal rókát 
(20 lépésről maus todt), és utána, mikor a rövid, tarisznyás ebéd után ra
gyogó szép őszi napfényben a kevésbé jó „flankra” (oldalazni) küldtek 
az öreg vadászok, kiáltják ám a hajtők: -  Ifiúr, megy az őz! Mellettem 
kivágódott a nagy „obakozásra” (akkor a nyulat ott úgy jelezték, meg 
az őzet, míg a fácánt, foglyot, meg szalonkát ,,tiró”-val) egy őz. Azt sem 
tudtam, bak-e vagy suta. Akkor lehetett lőni mindkettőt, meg háború is 
volt, kellett a hús. 8-as seréttel jól odafogtam a nyakára, és csodák cso
dája felbukott az első őzbakom. Egy kis villás, de bak volt, meg őz! 
Boldogságom határtalan.

De még nem volt vége a szerencsés napnak! Hazafelé Béla barátom
mal és megmaradt pár patronunkkal a főerdészlakhoz közeli Magas
pusztai halastónál récelesre mentünk. Jött is néhány réce, vagy 4-et el is 
hibáztam, míg az utolsó megmaradt patronommal (barátomnak 16-osa 
volt, nekem meg 20-as) végre leesett egy szép gácsér. Barátom Rip ku
tyája kihozta a vízből. Tehát 4 új vadat adott 1917. november elseje. 
Azóta minden november 1-je, ha csak lehet, az erdőben talál. Utána sok
szor voltunk ott apámmal is, meg Barthos Gyula hercegi főerdőmester- 
rel is hajtóvadászatokon. Lőttem is szalonkát, rókát, őzet, de olyan nap, 
mint november 1-je 1917-ben, olyan nagy ünnep nem volt. Életem leg
nagyobb ünnepe! Áldás érte boldogult Lajos bácsinak és drága Béla osz
tálytársamnak! Emlékük örökké él!

1917 őszén apám, aki 3 évig volt népfelkelő főhadnagy, idős kora és 
betegsége miatt leszerelt. így már részt vett a nagykanizsai vadásztársa
ság életében.

A Nagykanizsai Vadásztársaság tagjai (bérelte az egész nagykanizsai 
határt, a kiskanizsait is, a városi Alsóerdőt, Felsőerdőt, Alsónyíresi-er- 
dőt, valamint a hercegi uradalomtól a földreform után elvett, mintegy 
1000 holdnyi práteri sánci területeket is) zömmel értelmiségiek voltak. 
A kiskanizsai rész nagyobbik felét (a felsőnyíresi legelő Sormás felé eső 
része, az erdők a Gördövényi rész kivételével) átengedte a vt. néhány 
kiskanizsai polgárnak, kisgazdának, munkásnak, vasutasnak, akik külön 
kis társaságban vadásztak.
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A vt. szigorú alapszabályok szerint működött, évi négy közgyűléssel, 
megyei hatósági ellenőrzés mellett. Egy hivatásos vadőr volt, ő meg is 
sebesült orvvadászharc közben. Az első világháborúban őrmester volt; 
bátor, erélyes vadőr. Sok-sok kóbor kutya, macska, róka és káros vadir
tó madár pusztítója. Éveken át uhut is tartott. A társaság ezzel is irtotta a 
ragadozó madarakat. Én magam is sokat uhuztam, ugyanis volt a nagy,
10.000 holdas területen megfelelő helyen vagy 16 uhukunyhó. Az újon
nan felvett és a lőtudományban kevésbé jártas tagoknak kötelességük 
volt is néhányszor „uhuzni”, különösen tavasszal, hogy lőtudományukat 
jobban gyakorolják. Szokás volt azonkívül hajtásokban is -  különösen 
szalonkahajtásokban -  tavasszal meglőni a szarkákat, szürke varjúkat, és 
az akkor nem védett héjákat, karvalyokat, sólymokat. Derék vadőrün
kről feljegyzem, hogy a felszabadulás után is még évekig működött, 
amíg bírta a vadőri tisztet, az újonnan alakult, demokratikus vadásztár
saságban, teljes megelégedéssel. Bátor, erélyes vadőr volt, féltek is tőle 
az orvvadászok és hurkolok. Hála és köszönet emlékének. Mellette se
gédvadőrként -  bizonyos évi tiszteletdíjjal és lődíjjal -  működtek a vá
rosi erdőőrök, akiknek fegyverük volt, és néhány -  úgy tudom két -  me
zőőr is. Jelentős összeget fizetett ki a vt. lődíjakra.

Ha megjött a havazás, volt rendszeres etetés, voltak fácán- és fogo
lyetetők, valamint működött minden erdőben egy „főhajtó” akként, hogy 
hosszú, e célra rendszeresített póznával, az erdészet engedélyével, lever
te a fákról a fákra különben is káros fagyöngyöt (Viscum album). Ezt 
nagy hóban szánon vittük ki etetni, jómagam is sokszor, az erdőbe. Ezt 
az igen vitamindús növényt, amely örökzöld volt, igen szerették őzeink, 
szarvasaink. Azonkívül az erdészet segítségével voltak kisebb vadföld- 
jei a vt.-nek, sok helyütt pénzen fogadott napszámosokkal ültettünk mar
hakáposztát, és mindenfelé volt spartium (ún. nyúlrekettye), mivel er
dőn, sőt mezőkön is telepítettünk. Etettünk cirokkal, muharmaggal és 
malmoktól szerzett gabonaféleségekkel.

A gondos etetésnek és vadvédelemnek eredménye volt a sok apróvad. 
Az is, hogy az 1929. évi nagy télig, valamint később, az 1930-as évek 
után, az alább ismertetett terítékadatokkal számolhattunk. Az 1929. évi 
nagy tél után 2 évig teljes önkéntes vadászati tilalmat léptetett életbe a 
vt., csak rókára és szalonkára volt hajtás ősszel. Erdei hajtásokban volt 
Kanizsáról, Sáncról, főleg Nagyrécséről évekig a vt.-nek dolgozó állan
dó hajtóserege. Erdei hajtásokra 40-50, körvadászatokra pedig 100 fő 
jött el. De esett is sok nyúl, sokszor háromszor fordult a vadas szekér, er
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dei hajtásokban 40-80 nyúl volt és 30-50 kakas (aki véletlenül tyúkot 
lőtt, akkor nagy pénzt, 20 aranypengő büntetést fizetett). Egyszer az Al- 
sónyíresi-erdőben megközelítettük fácánkakasokban a 100-at, és egy
szer az Alsóerdőben (Budinban) esett 88 kakas (ebből én 28 db-ot lőt
tem). Nyúlban pedig egyszer a Felsőmezőn esett a legtöbb, 386 db nyúl 
(ebből én 68 db-ot, de a körvadászati átlag mindig meghaladta a 200 db- 
ot, 300-at sokszor).

Napokig árulta a vadkereskedő által át nem vett, sérült testű nyulakat 
a piacon derék vadőrünk, Csákányi János. Minden tag legalább egy nyu
lat és kakast kapott, de pénzért, amennyit akart. Fogoly, fúrj, szalonka a 
lövőé volt, valamint a róka is. Ha őz esett időnként, volt sánta, beteg, 
meghurkolt, az a vt. tulajdona volt, és rendszerint közös őzvacsorán ettük 
meg. Őzbakot minden tag egyet lőhetett egy évben, de sok tagnak, az öre
gebbeknek, nem is volt golyós puskája, ezek átengedték kompetenciáju
kat (ki volt jelölve, melyik erdőben). így történt, hogy én, akinek már 
1926-ban volt egy kitűnő 8-as Mauserem, egy-egy évben 5-6 őzbakot lőt
tem, persze válogatva, a másik, öreg tag kérésére és helyett. Szarvasbikát 
évente csak egyet lőhetett a tag (ha volt). Volt olyan év, hogy egy sem 
esett. Ha volt, kizárólag az Alsónyíresi-erdőben, ahol néha bőgés is volt. 
(Magam 8 darabot lőttem.) Bőgéskor lőttem egyet a tehén hátáról, mert 
akkora csalánban állt a bika, hogy csak a „nász” közben láttam felugorva 
a plattját. Szép halála volt, szerelmi mámorban nem is érezte a halálos go
lyót. De volt év, hogy több bika jött, főleg a Sormás, Óbornak, Oltárc, 
Bocska, Bánokszentgyörgy felőli erdőből. Akkor hajtásokat is rendez
tünk szarvasbikára. Én is, meg Stem Gyula barátunk is lőttünk, persze 
golyóval, az Alsónyíresi-erdőben egy-egy szép 12-es bikát, egyet dr. Fo
dor doktor és egyet dr. Prack István. Többet hibáztak. Szarvasbikára cser
készve tulajdonképpen csak hárman jártunk, én, Stem Gyula és dr. Prack, 
a többieknek nem is volt golyós puskájuk, legfeljebb kölcsön. Mint 
mondtam, 30 év alatt 8 bikát lőttem az Alsónyíresi-erdőben.

Engem apám féltagdíjas tanonctagként vadászjeggyel 1920. évben 
íratott be a vt.-be. Egy évig hajtóvezetőként működtem, de megenged
ték, hogy -  tekintettel, hogy már akkor nyúl-, fúrj-, fogoly-, róka-, őz-, 
fácán- és vadréceelejtő is voltam, és megvolt még a kis 6 mm-es Bayar- 
dom -, hogy apám puskájával egy-egy nyulat és kakast lőjek. Egyébként 
igen szigorú szabályok voltak. Akinél hajtás után a puskában patront ta
lált a vadászmester, 10 aranypengő büntetést fizetett. Sőt emlékszem egy 
esetre, mikor egy vendégvadász (mert mindenki hívhatott felelőségére
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évenként 3 vendéget hajtóvadászatokra) kétszer is elkövette azt a hibát, 
hogy hajtás után a következő felállásra puskájában felejtette a patrono
kat, udvariasan felkéretett, hogy távozzék, a büntetést pedig a vendégva
dász hívója fizette ki.

1920-tól 1945-ig vadásztam a nagykanizsai vt. területein vadász
jeggyel, de soha nem történt vadászbaleset. A vadászmester mindig tar
tott rövid balesetvédelmi oktatást, körvadászatokkor pedig idejében 
szólt a kürt, hogy „befelé nem szabad lőni”. Fagyos időben ugyanis gya
kran gellert kaphatott a serét, veszélyeztetve hajtót, puskást egyaránt.

Más területen tanúja és alanya voltam a következő vadászbaleseteknek.
Az 1920. évben a hahóti gödrökbe voltunk meghívva apámmal. Sa

lamon Imre nagybátyám és földbirtokos bérelte ezeket a jó nyúlás, fácá
nos, őzes területeket. Tél volt, a hó 10 cm. A hajtők már mind kiértek a 
léniára, amikor egy meghúzódott fiatal őz a nyiladék menti kökénybo
korból visszafelé tört a hajtásba. Nagybátyám utánalőtt, gondolva, hogy 
a hajtok már mind kiértek, mikor jajgatás hallatszott. Egyik hajtó, még 
jól emlékszem a nevére, bizonyos Tócak nevű, hahóti, 16 éves fiú jajga
tott, a hasát fogta. Mint utóbb kiderült, épp pont a hajtás végén jött rá a 
„fosás”, így kapott a hasába 3 szem 6-os serétet. Alig vérzett a ruháján 
keresztül, de a serétek is gellerserétek voltak (mint utólag, a tüzetes 
helyszíni vizsgálat megállapította), a fagyos fáról kapta a sőréteket. A 
vadászaton jelen lévő dr. Plósz Sándor körorvos megvizsgálva azonnal 
kocsira ültette, kimosta jóddal az alig látható kis sebeket, és nagybátyám 
költségére, az ő lovaival beküldötte a gyereket a zalaegerszegi kórház
ba. Megműtötték, de akkor még nem voltak modem gyógyszerek, peni
cillin stb., és 3 nap múlva vérmérgezésben, illetve hashártyagyulladás- 
ban meghalt szegény Pocak gyerek, bár a gyomrából kivették a három 
szem hatos serétet. A büntető eljárás során nagybátyámat apám védte. 
Felfüggesztett, pár havi büntetéssel úszta meg, de attól fogva -  pedig 
nagy vadász volt -  nem vett többé puskát a kezébe. Végül még róla em
lékül: Töllöspusztai birtokán vadászva, az ún. Sárkányszigetben, egy
szer szeptemberben, mint kezdő vadász, 26 fogolyt lőttem. Összesen pe
dig 6 vadásztól vagy 100 db esett, akkor annyi volt ott a fogoly.

A murakeresztúri Gyurgyáncz erdőt Hohoss János állami erdőtaná
csos bérelte. Miután gyakran a nagykanizsai vt. vendége volt, a vt. tag
jait is meghívta az általa rendezett haj tó vadászatra. Kevesebb vad volt, 
mint nálunk, de mindig esett 20-30 nyúl, 10-15 kakas, de főleg 5-6 ró
ka. Egy alkalommal egy sűrű fiatalost hajtottunk. Köztem és Kéri Je
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nő, egyébként mindig óvatos, régi vadász között, egy nagy róka kijött 
a nyiladékra. Én, mivel a róka hozzá közelebb volt, az allé közepén, 
erősen behúzódtam helyemre. Lövésére (a róka elment) erős ütést 
éreztem a jobb térdemen. Egy szem hatos serét -  valószínűleg geller -  
befúródott. Erős bőmadrágom (10 fokos hideg volt, havas tél) kissé 
fenntartotta, de bejött a bőröm alá. Annyit kiáltottam, Jenő bátyám, 
meglőttél! Szegény elkékülve hozzám futott. Csak akkor nyugodott 
meg, hogy mondottam neki „vigasztalásul”; nem nagy dolog, geller! 
Részt vett a vadászaton dr. Fodor Aladár bátyánk, városi tisztiorvos, 
aki -  miután a vadászatokra mindig magunkkal vitt elsősegélydoboz
ból jóddal bekente a kis, alig vérző sebet - , emlékszem, szarvasfoggal 
díszített nyakkendőtűjével vette ki a serétet; valahol még meg is van, 
ha igaz. Vadászat után a murakeresztúri vasúti vendéglőben volt ci
gányzenés vadászvacsora. Fénypontja volt, hogy lefeküdtem egy szék
re, rám fektették szegény, még mindig megijedt Jenő bátyámat, és 
elvégezték rajta a „vadászfelavatást”, miközben a cigányok tusst húz
tak. Ilyen kedvesen megúsztam a dolgot, bár másnap drága Aladár bá
tyám óvatosságból beoldott tetanusz ellen, ami aztán napokig jobban 
fájt, mint a lövés. De nem lett semmi nyoma a meglövetésnek, ma már 
csak kedves emlékem. Hiszen a sebem kezelése, illetve a sörétkivétel 
után tovább vadászhattam. Sőt, lőjegyzékem szerint, a meglövetésem 
utáni hajtásban rókát is lőttem.

Az akkori vadászok zöme gyerekkorától kezdve, apjával együtt, mint 
vadászinas 6-os flóberttel, majd 9-es flóberttel kezdte a vadászatot, mi
kor már önálló vadászjegyes vt. tag volt (egy-két évi féltagdíjas vadász
jelöltség után), minden vadászszabállyal, különösen a balesetvédelem
mel tisztában volt. Erről beszéltünk mindig a kedélyes erdei vadászebé
deken, gyűléseken, azonkívül minden tag köteles volt előfizetni az akko
ri Nimródra, de én például két vadászlapot jáltattam, a jobboldali beállí
tottságú, Gyöngyöshalászi Takách Gyula szerkesztésében megjelenő 
Magyar Vadászújságot is. A két vadászújság is bőven foglalkozott min
dig a balesetvédelemmel, a ragadozók, orvvadászok és hurkolok elleni 
eredményes küzdelemmel.

Visszatérve a vadásztársasági életre; a rövid, őszi és téli vadászato
kon bevezettük nagyobb terület levadászhatása céljából a kontrahajtáso
kat. Mikor az első megosztott hajtósereg kiért a léniára, többszöri kürt
jeire kiigazodtak, megálltak, bottal csapkodták a fákat, hogy felriasszák 
a futó fácánokat, megbújó nyulakat. A puskások megfordultak, és a má
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sik hajtótársaság már kürtjeire hajtotta az átellenes tagot. Ez így ment 
egész nap, gyorsan, olajozottan működött a kipróbált vezetés melletti 
hajtok serege. Ezért nem is volt baleset!

Havas teleken a már említett fagyöngyvágó emberünk az erdeinkben 
a nagy számú tüskés, tövises gledícsia (szentjánoskenyérfa) lógó termé
seit is levágta, mert ezt különösen szerették fácánjaink és foglyaink. 
Nemcsak a magját ették, hanem a hosszú termés édeskés héját is, őzeink 
is. Az akácfák magját is szívesen ették fácánjaink, emberünk sokszor 
egy-egy zsákkal is kivitt télen az etetőkbe az ocsún, kölesen, cirokon és 
muharmagon kívül. De akkor nem voltak kombájnok, traktorok, gépek, 
mint ma. Nem volt a sok vegyianyagos védekezés, legfeljebb jó mélyen 
szántó gőzekék voltak, ilyen szántásokból (többnyire trágyások voltak) 
csak úgy spricceltek a nyulak.

Az akkori kisparasztfoldek a sok füves mesgyét jelentették, amelyek
ben szeretett a nyúl kölykezni, kedvezett az apróvadnak. Évtizedes ta
pasztalataim alapján a megváltozott talajművelésnek és a sok vegyszere
zésnek tulajdonítom, hogy ma olyan kevés az apróvad, kivéve a fácánt, 
amely jobban bírja a megváltozott körülményeket és újabban erősen te
nyésztve is örvendetesen szaporodik.

Ismét vadásztörténetek. A Murakeresztúr melletti gyurgyánci „meg- 
lövetésem” erdejében történt, ezért idézem fel a következő kedves kis 
történetet.

Hohoss János erdőtanácsos 70 évén túl, igen kedves öregúr, igazva
dász volt, gyönyörű, Kimer-féle, damasztcsövű, „Lefosé” rendszerű (ez 
volt az utolsó ilyen fegyver, amelyből egyszer, kérésemre, lőni engedett) 
„ágyúja” füstös porral működtette a „szeges” töltényeket. Ezeket külön- 
külön patronövön viselte, mert veszélytelenül nem lehetett azokat a 
zsebben tartani, mivel esetleg „elsültek”, ha a kiálló szegecset durván 
megnyomták. Élete utolsó éveiben erősen rövidlátó (bár cwikkert viselt) 
volt, így bizony csak ijesztgette a vadakat. Szép téli szilveszter délutá
non vadásztunk, mert az akkori vadászok szerint illik az év utolsó nap
ját vadászattal köszönteni, mint november 3-án Szt. Hubertusz napját is 
első őszi hajtással. Öreg János bátyánk hiába füstölögtette nagy ágyúját, 
sem rókát, sem nyulat, sem fácánt nem lőtt. Már indultunk a „végcél”, a 
murakeresztúri vasúti resti felé, de még a szálas erdőben, amikor is 
egyik tréfacsinálónk szólt az „öregúmak”: -  János bátyám, ott-ott, a fa
tőben ül egy nagy róka!! -  Hol? -  Hol? -  így az öreg izgatottan. -  Lő
jön, lőjön, mert elmegy! Vagy 30 lépésre „ült” a rókakoma. Gyorsan
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megtöltötte ágyúját, lőtt. Óriási füstfelhő! Már esteledett a szálas erdő
ben. Kiabáltuk: -  Eltalálta, aggyon neki még egyet! Durr! Még nagyobb 
füstfelhő. -  Megvan, megvan! -  kiabáltuk mi és a hajtők. Az öreg nagy 
boldogan szólt a hajtóknak: -  Na, hozzátok ide!

Iszkoltunk mellőle, mert a hatalmas kan rókára egy fehér karton volt 
kötve, írva vagyon pedig: „Drága János bácsi! Boldog új évet kívá
nunk!” Eleinte kissé morgott az öreg, de a jóságos János bácsi hamar 
megbékélt. A vasúti restiben még nótázott is.

A harmadik, szerencsére szintén könnyű, gelleres vadászbalesetnek 
szemtanúja voltam. Apám volt a szenvedő alany. A Batthyány-uradalom 
Sormás község határában lévő, surdi bükki erdőrészét hajtottuk 1932 ha
vas telén. Egy dombos, sűrű részen felül állt apám, mellette jó vadá
szcimborám, híres ornitológus, Barthos Gyula bátyám, főerdőmester, 
sok-sok szép vadászatom társa. Apám állt völgy felé, alatta én. A hajtás 
közepe felé kiült a léniára egy szép róka. Gyula bátyám és apám között 
a lénia közepén megállt. Mindketten céloztak rá és lőttek. A róka felfor
dult, de apám fájdalmasan felkiáltott: „Jaj, a szemem!” Odarohantunk 
mindketten, persze Gyula bátyám halálsápadtan, de szerencsére egy gel
lersörét, nyilván, a bal szeme mellett belefuródott az orrsövényébe. Ki
csit vérzett. A serétet zsebkendőmmel óvatosan kinyomtam, a kis sebet 
tiszta hóval lemostam. Gyula bátyám azonnal be akarta szüntetni a va
dászatot, de apám (a meglőtt róka az ő felén volt véres, tehát magának 
tulajdonította lövését) nem engedte. Vártunk egy kicsit, pálinkával ki
mostuk a sebet, volt elsősegélycsomag, leragasztottuk, és apám utána 
még lőtt két nyulat. Hazaérve azt mondottuk anyámnak és a hajtóknak 
is, hogy egy ág csapódott oda. Nagy szerencse volt. Gyula bátyám szé- 
gyellte az esetet, de szerintünk nem tehetett róla. Hideg, fagyos volt a 
föld, fa, ilyenkor vannak a „gellerek”

Ugyanilyen szerencsés eset volt Anek Laci, kisgazda bátyám vadász- 
balesete. Én részesítettem őt elsősegélyben a mindig nálam lévő kis jó- 
dos, vattás, tapaszos segélycsomagomból. Fityeháza község határában 
volt hajtóvadászat nyúlra, rókára. K. Laci, különben óvatos, régi vadász
tól kapott egy szem gelleres sörétet a szeme mellé. Ez már a felszabadu
lás után volt, én a Nagykanizsai Olajipari vt. pénztámoka és tagja vol
tam. Egyik autós vadásztársunk vitte rögtön haza orvoshoz. Szerencsére 
nem lett neki baja. Már a következő vasárnap velünk vadászott.

Felszabadulás után még 5 évig vadásztam, mikor is -  bár 1945 júliu
sában a nagykanizsai MKP vezetőségébe választottak pártügyésznek -

75



az utóbb börtönbe került, kiskirálykodó párttitkárt erőszakos viselkedé
sei miatt meg mertem bírálni, bevonatta fegyverengedélyemet és a prí
mán lövő 20-as (4 puskámból megmaradt) Foregon Hamerlessemet el 
kellett vinnem Szombathelyre, ahol is már várta egy ávós őrnagy, és ki
fizetett érte (megvan a cédula) 300 forintot. Annak idején Halwa Sándor 
budai fegyverkereskedőnél vettem 700 aranypengőért. Azután csak mint 
néző, és később mint természetvédelmi ellenőr vettem részt néhány va
dászaton, de vadászbalesetnek szerencsére már nem lettem tanúja, csak 
sokat hallottam róluk az új vt. tagjaitól.

Mint idős, tapasztalt öreg jáger az új „vadászkollégáknak”, akik, tu
domásom szerint a megváltozott társadalmi viszonyok miatt, önhibájuk
ból nem kezdhették már gyerekkorukban a vadászatot (mint mi, régi 
öreg vadászok), csak azt tanácsolom, hogy a vadászat -  Jogi műszóval” 
élve -  „fokozottan veszélyes üzem” -  akár a gépkocsivezetés! Ezt vés
sék jól emlékezetükbe, mikor fegyvert fognak. Le kell küzdeni minden 
lelki tényezőt, elsősorban vadászlázat, és a kezdőknél oly gyakori meg
gondolatlan, ún. „reszkírt” lövéseket. Mi, öregek, bár tudjuk, hogy szép 
egy-egy véletlen „távoli” lövés, sokszor ilyet meg is tapsolunk, de vi
gyázzunk mindig, hogy a vad, melyre lövünk, seréttávolságra legyen. 
Szerintem ez legfeljebb maximum 40 méter, de inkább kevesebb, hogy 
rögtöni, szenvedésmentes halált okozzon a szegény védtelen vadnak.

A régi nagykanizsai vadásztársaságban két terület volt kijelölve ún. 
magánvadászatra. Hetenkint egyszeri kimenetelen szabad volt lőni egy 
nyulat, eleinte, amíg volt az 1929. évi nagy tél beálltáig sok fogoly, 10 
db foglyot, majd 3 évi önkéntes tilalom volt fogolyra, azután pedig csak 
6 db volt a kompetencia egy kimenetelre. A szabályt minden vadásztárs 
betartotta, e miatt soha nem volt 25 évem alatt vita, vagy veszekedés. 
November 3-ától, vagyis Szt. Hubertusz napjától január végéig, illetve 
később január 15-ig (akkor volt fácánra és nyúlra tilalmi idő megállapít
va) hetente volt erdei hajtás, vagy körvadászat. Az egyéni vadászatot ek
kor már beszüntettük.

Nosztalgiával emlékszem a szép magányos foglyászatokra, jó kutyá
val (Lord, Treff, Rip, Lady, Juno, hol vagytok?). Sok fúrj is volt, meg ha
ris. Foglyászaton a kutya állta a madarakat, és ha szétzavarodott a csa
pat, pláne réten, könnyű volt összeszedni őket. Arra vigyáztunk, hogy a 
rendszerint nagy cserregéssel felkelő öreg kakast ne lőjük meg. Külön
ben is ennek húsa nem volt olyan finom, mint a fiatal „gábleréké” (így 
hívtuk a sárga lábú, fiatal foglyokat, az öregeknek szürke volt a lába.)
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Sajnos annyira kiveszett a fogoly és fürj, hogy ez ma már -  pár hely 
kivételével -  álom. Lőjegyzékem szerint 25 év alatt 1600 foglyot lőttem, 
mert „segítettem” az öregeknek a fogolykompetencia lövésével, igaz, a 
patront megadták. Sokszor esett egy duplára 2-3, egyszer pedig október 
végén (mert akkorra a parasztok már mindig levágták a kukoricaszárat) 
fennállt egy holdnyi szár, abba bezavartam az okos, jól apportírozó Rip 
kutyámat, s három csapatot keltett fel. A végén mind egyszerre szálltak 
fel a kukoricaszárból. Duplámra négy azonnal leesett, kettő lógó lábbal, 
pár méter után szintén, egy pedig magasan kiválva (fej lövés) vagy 200 
méterre esett. Tehát két lövésre 7 db őszi fogoly.

Fürj, haris lövése nem volt korlátozva. Húsuk príma volt. Egyszer az 
ún. kanizsai Sipadombon 14-es söréttel 22 fürjet lőttem, de elfogyott a 
patron. Tény, hogy az összes vadhúsok között a legjobb az őszi, jól hí
zott fürj. Pláne, amelyik annak idején a sok-sok kisgazda kölesföldeken 
lett lőve. Mikor leesett, felrepedt a bögye. Szép aranysárga, zsíros húsa 
volt. Már évek óta nem hallottam a kedves tavaszi pitypalattyolást, pe
dig valamikor Balatonmárián az április végi és kora nyári hajnalokon a 
kakukkszó mellett ez volt a legszebb madárszimfónia. A kemizálás ölte 
meg ezt a bájos, kedves kis madárkát, és állítólag az olaszok őszi, tava
szi hálózása. Vándorlása közben magasra kifeszített hálókkal fogdosták 
szegényeket. Kár értük!

A foglyokról még annyit, hogy a korombeli vadásztörvények augusz
tus 1-jétől december 31-ig engedték a lövését. De igazvadász augusztus 
10-e előtt nem vadászott rájuk, mert 1-je körül még sok volt a fejletlen 
csibefogoly, és ha az elsőnek kelő öregeket a mohó vadász lelőtte, veze
tő híján elpusztult az egész fészekalj. Viszont ha már leesett a hó, igaz
vadász nem bántotta őket, hanem etette. Úgyis tizedelték őket a ragado
zók, amelyekből akkor még nem volt sok. De amíg nem volt hó (ilyen 
tél is volt sok), szilveszterig nagy élmény, és igen nehéz volt a magasan, 
a szoruló körben villámgyorsan repülő foglyok lövése. A szép, kétoldalt 
bamapatkós fogolykakasokat aggatékomon gyakran irigyelték öregebb 
vadásztársaim, akik hiába lődöztek rájuk. Fiatal és gyakorlott j ó  szem és 
puska kellett a „toronyfoglyok” elejtéséhez. Sajnos ez az utolérhetetlen 
élvezet -  azt hiszem -  örökre a múlté!

Visszatérve a szarvasokra, említettem, hogy 30 évig kizárólag csak a 
kiskanizsai ún. Alsónyíresi-erdőben volt szarvas, de csak mint váltóvad. 
A nyomok szerint mind Eszteregnye, Sormás, Óbornak, Oltárc, Bocska 
felőli nagy, összefüggő erdőkből jöttek, sajnos többnyire ún. kivert, se
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lejt bikák és néhány tehén. A városi erdő összefüggött a Batthyány-ura- 
dalom Cerina-Bajcsa-Fityeháza-Szepetnek közti erdejével, és az illető 
községek kisgazdák által bérelt községi erdejével. Ez egy tagban circa 
2500 kát. hold erdő volt. Mint már szóltam róla, elvileg minden tag lő
hetett évenkint egy szarvasbikát (tehenet soha, ezt kíméltük) -  ha jöttek. 
De volt sok olyan év, hogy egy darab sem volt a szeptember 1-jétől ok
tóber 15-ig terjedő időszak alatt, pedig de sokat lestük ősapáikat. Csáká
nyi János, ebben az időben általam külön díjazott, kiskanizsai csősszel 
figyeltettem, jött-e be szarvas. Ha jött, jött a telefon is, és én mentem. Az 
1926. évben lőttem az elsőt az alsónyíresi Hidegkúti-forrás mellett, ahol 
jó dagonyázó hel. Az utolsót 1943. szeptember 23-án, egy gyenge nyol
cast. Ezt az utolsó bikámat, bár többször becserkeltem, igen védték a te
henei, nem lehetett megközelíteni. Végre jelentette vadőrünk, hogy jött 
egy magányos, új tehén, és a bika ott hagyta ismert négy tehenét, és 
mindketten a Hidegkúti-tagban vannak. Azonnal befogattam, és négy 
emberrel megrigliztettem a sűrű égeres tagot. Ismert vadváltóra bejöttek; 
először az öreg tehén, utána óvatosan a bika. 60 méterről kapta jó váll- 
laplövését, elejével szépen felugorva jelzett. Mikor átugrott a lénián, lát
tam oldalán az erős, rózsaszínű tüdővért, és 80 lépésre már feküdt. Nagy 
testű (180 kg volt feltörve), erős szemágú, hosszú, hegyes ágú nyolcas 
volt. Csákányi vadőrünk búcsúztatója így hangzott: -  Látod, miért hagy
tad el teheneidet az új tehénért! Azért fizettél az életeddel: Mert minden 
bika szamár, amelyik egy tehénért ott hagyja rudliját! Nagy igazságot 
mondott! Azóta meghonosodott a szarvas, sőt a vaddisznó is, nemcsak a 
volt városi és hercegi uradalmi Alsónyíresi-erdőben, de az Alsóerdőben 
és a Felsőerdőben, a Vajdaerdőben is.

Sajnos az általam lőtt 12 szarvasbika közül jelenleg csak négynek 
van meg az agancsa. Kettő-kettőt fiaimnak ajándékoztam, tehát náluk 
megvannak, egyet egy nagyon jó barátomnak adtam háború után, mert 
el volt törve, bot és késnyélnek.

Hol lőttem a szarvasaimat?
Vétyempuszta. Letenyén túl akkor grófi tulajdon, de egy bajor porcel

ángyáros, későbbi jóbarátom és ügyfelem (vadkártérítési ügyében és stá
jer vadásza vadorzási ügyében képviseltem), néhai Bareuther Oszkár bé
relte. Nagy erdők, dombos, szaggatott terep, háromlétrás magaslesekkel. 
Sok helyen vadásztam, de ilyen magas leshelyekkel nem találkoztam. 
Kissé inogtak is, nem „szédüléseseknek valók” voltak, mégis egyiken 
1928. január 30-án jó Mauseremmel egy kiriglizett 15-ös tehéncsapatból
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(rossz volt az ivararány, azért lőtték a sok tehenet akkor) ötöt kilőttem hét 
patronnal. Utána ugyancsak „magas” magaslesről egy hatos selejtbikát. 
Végül 1939. szeptember 30-án az ugyancsak igen magas Hochsitzről egy 
igen derék, visszarakott vén nyolcast, amelynek agancsa 7 kilót nyomott, 
de karvastagságú ágakkal, öreg, 10 éves, lekopott fogú bika volt. A német 
bérlő feleségének húga, gróf Hoyos Miksáné Patzenhoffer Edit le is fény
képezte az ugyanakkor golyóval lőtt rókával egyetemben, mert az agan
csot a bolgár katonák elvitték. így van tárgyi emlékem róla.

Úgy kerültem oda, hogy a német gyáros Arbinger Jozef nevű stájer 
vadőre, aki Hans nevű 20 éves fiával védte a sok szarvast az akkori sok 
csömyeföldi, maróci és murarátkai vadorzóktól (a terület circa 3000 
hold erdő volt, és Vétyempusztán volt egy szép emeletes vadászház, 
emeleten két szoba, fürdőszoba, vendégek részére, alsó szinten laktak a 
stájer vadőrék). Ez a derék, kedélyes stájer, szakmailag kiváló „főva
dász” barátom önvédelemből golyós puskájával agyonlőtt egy nyírfa 
mögé bújt tormaföldi, ismert, büntetett előéletű orvvadászt, aki serétes 
puskájával őrá először lőtt, tehát önvédelemből. Az akkori csendőrök, 
bár azonnal hívta őket a helyszínre, mivel nem tudott jól magyarul, őri
zetbe vették, ismerték jól az agyonlőtt orvvadász múltját. Mire én mint 
védőügyvéd közbeléptem, tanú is volt rá, hogy az orvvadász lőtt először, 
bizonyíték volt a kezében maradt egycsövű serétes fegyverben a kilőtt 
patronhüvely és az átlőtt (golyóval) nyírfa, amely mellől a fővadászra 
lőtt. Egyszóval helyszíni szemle után, jogos védelem címén, megszün
tették az eljárást. Az ügyvédi honoráriumon kívül kaptam a német gyá
rostól 5 tehénre lelövési engedélyt, amelyet sikeresen egy ültömben el is 
végeztem. Gyönyörű havas télben a tehenek a magaslestől 100 méterre 
törtek ki a rigliből (alacsony vágás volt). A mellettem ülő fővadász nagy 
gukkeijével diktálta nekem: Den dritten, den fünften, den 8-ten stb. A se
lejt tehenekből -  nehogy a vezértehén áldozatul essék. Három tehén tűz
ben esett, másik kettőt a véres hóban, nem messze, megtaláltuk. Utána 
nagy vacsora a vadászházban, és a derék Arbinger fővadász Grete nevű 
szép szőke leányával harmonikaszó mellett két napig „szórakoztunk” a 
szép, behavazott erdőben még sok-sok szép szarvast látva, mert kilőttem 
5 perc alatt az engedélyezett 5 tehenet.

Szép vétyempusztai erdő, 2 bikám és 5 szarvastehenem ajándékozó
ja, hol vagy? És a szép aranyos Grete, aki olyan jól játszott harmonikán? 
Az emlékezetes orvvadászlövés után Arbingeréknek sajnos el kellett 
költözniök, vissza stájer hazájukba (Graz környékére, valahol a hegyek
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be), mert belőttek az orwadászok az ablakon, fenyegették őket. A két 
szarvasbikát az általam szerzett új fővadásszal, Dancs Imre bátyámmal 
lőttem. Azon a területen őneki is volt többször tűzharca.

Őzek
A sors kegye 126 őzbakot és vagy 30 őzsutát adott. Az agancsaikból ré
szint ajándékozás, részint háborús kár folytán vagy 30 hiányzik, a többi 
itt „él” velem. Láttukra felidézem a szép múltat, a fiatalságomat, a gyö
nyörű májusi hajnalokat, a szúnyogos, forró július végi őzhívásokat. Hi
szen legtöbb bakomat júliusban, őzhíváskor, és májusban lőttem, június
ban alig egy-kettőt, augusztusban már többet, szeptemberben szarvas
cserkészet közben néhányat, és hogyan lőhettem október 15-én egy nap 
10 bakot? íme:

Boldogult, deportálásból vissza nem tért Szirtes Sándor barátom és 
ügyfelem bérelte a 30-as évek végén a közalapítványi (állami) tulajdont 
képező Perdóc-pusztai területet a jugoszláv határ mellett, circa 2000 hol
dat. Sík terep, sok remíz, köztük a nagy csertilázi remíz kiniglikkel tel
ve, és sok-sok őz meg fácán. Kedves jó barátomnál sokszor vadásztunk 
akkori miniszterális nagyokkal, valamint az aranyos kedélyű Pethő An
dor, néhai somogyberzencei főerdésszel és Hám Lajos csurgói főbíróval. 
Fényképem is van róluk. Évenként lőttem az őszi, szép fácánhajtásokon 
kívül egy-egy bakot, mert sok volt a vendége, és sok volt a reflektáns őz
bakra. Szirtes Sándorért a budapesti vadász meghívott barátai mindent 
megtettek, de sajnos megjelent az ún. zsidótörvény, és az 1939. év végé
re a bérletét felmondották. El kellett hagyni a szép Perdóc-pusztát, ahol 
igen jól gazdálkodott.

Akkor őzbakot október 15-ig volt szabad lőni. Sándor telefonált ok
tóber 14-én, hogy most tudta meg, hogy bérletét el kell hagyni, de a va
dászatijog még ez évben őt illeti, jöjjek, lőjek annyi bakot, amennyit tu
dok. Kocsi vár a hajnali vonatnál, az akkor még magyar területen álló kis 
félholdas gólai állomáson. (Azóta lebontották, Perdóc-pusztának külön 
megállója van Gyékényes után.) Én mentem drillingemmel. Megérkez
vén egy szép október közepei hajnalon a gólai állomásra, már várt az 
öreg Imre bácsi, parádés kocsis, akkor már pár ottani őzbakom elejtésé
nek segítője. Csak hamar menjünk -  így ő - ,  szóltam a főnöknek az ál
lomáson, hogy addig várjon a vonat, míg mi előtte át tudunk menni a sí
nen. Más út ugyanis nem volt a vonat mellett, az állomásépületen túl már 
a jugó határ húzódott.
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Jó lovaival rohanva, az állomástól balra, a volt hercegi lankóci erdő 
melletti táblán legelt vagy 30 db őz a lóheretarlón. Jó Imre bácsi letett 
egy nagy kazal mellé és visszafordult a lovakkal, és lassan az őzek felé, 
oldalazva felém, a lankóci erdő felé terelte őket. Kiválasztottam a leg
jobbnak látszó 3 bakot, 5 lövésre feküdt mind a három. (A megriadt őzek 
mind előttem törtek a lankóci erdő felé.) Még alig oszlott el vonatom 
füstje, már 3 bak. Délutánig hozzájött még 7 db, persze volt közte villás, 
sőt nyársas is, nem válogathattam. Azonkívül október közepe volt, hét
köznap, nagyon meleg , kellett nézni, hová lövök golyóval, mert mint 
akkori hivatalos tiszteletbeli járási vadászati felügyelő, nem követhettem 
el szabálysértést, hogy az őzbakot seréttel lőjem. Különben legalább 
még 10 darabot lőhettem volna, annyi volt akkor ott az őz, igaz, gyen
gécskék, mezei őzek, meg a sok remíz jó terepet adtak nekik, közelben 
volt szomszédos, a volt herceg Festetich-féle világhírű lankóci és so- 
mogyberzencei erdő.

Még az évben, már kis hó volt a földeken, még egyszer kimentem 
Szirtes barátomhoz őzsutára. 8 db-ot lőttem, mert már nagyon vadak 
voltak az őzek. Drága jó barátom, Sándor, nem jött vissza Auschwitzból.

Szólnom kell egyetlen, de bronzérmes, 4 kg-os, 24-es dámbikámról. 
Hogyan jutottam hozzá!?

Böhönyei vadaskert, 1936. november 22. A vadaskert akkori tulajdo
nosa a nyilas Festetich gróf, a dégi uradalom hírhedt „repülő” grófja 
volt. Abban az időben, úgy tudom, egyedül neki volt saját repülőgépe, 
amelyet maga vezetett, és úgy dégi, mint böhönyei birtokán saját repü
lőtere. Én őt nem is ismertem, ellenben ügyvédi szolgálataimat igénybe 
vette Erdős János böhönyei főerdész, valamint a vadaskert egyik erdé
sze. Mikor irodámban jártak, látták, hogy van szarvasbika-trófeám, je
lentős őzbaktrófeám, de dámom nincs. Miután ügyeiket jól, és talán ju
tányosán, elintéztem, főerdész barátom ígéretet tett, hogy ha majd az ok
tóberi dámvadbarcogás után elmennek a gróf vendégei, egy „selejt” 
dámbikára kapok engedélyt.

Elmúlott a dámok barcogási ideje, vagyis október. Én már bizony 
nem is számítottam rá, mikor egyik este felhívott derék Erdős János fő
erdész barátom, hogy jöjjek, ha lehet, másnap a reggeli autóbusszal, ko
csija vár az autóbuszmegállónál Böhönyén. Én, aki dámot szabadban 
még nem is láttam, mifelénk ez a vad ismeretlen volt, örömmel mentem. 
Várt a böhönyei autóbuszmegállónál a főerdész fogata, aki a nem messzi 
főerdészi lakban nagy reggelivel fogadott. Miután megbeszéltem vele
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bizonyos, akkori örökségi ügyét, már elmúlott 9 óra is. Szép őszi, nap
sütéses nap volt, én már ideges voltam, hogy mi lesz a dámbikámmal. 
Erre megnyugtatott János barátom; garantálom, hogy gyorsan meglö
vöd. Vadászom már kiválogatta a bikát, a délutáni busszal viheted a fe
jét az aganccsal.

A vadaskert Aradi-puszta felé, egy dombokkal körülzárt, mintegy 
200 holdas park volt. Élt benne a dámon kívül néhány különleges axis 
szarvas, néhány muflon, őz, és láttam egy különleges vapiti bikát is, 
amelyet a gróf külföldről telepített. A dámvadállomány circa 150 db 
volt, nagyrészt tehenek. Különös volt nekem, hogy farkuk volt, tarka, sőt 
egész feketésbama is volt köztük. Derék ügyfelem, főerdésze utólagos 
jóváhagyása mellett, nem selejtet, hanem egy szép (bronzérmes) bikát 
lövetett velem. Könnyű lövés volt. Egy rudasban feküdt a bika, 4 fiatal 
bikával, úgy 80 méterre a kocsitól. Kísérőm füttyére felálltak, mire mu
tatta, hogy a legjobbra lőjek. Lövésemre csak a farkát vágta fel. Már 
akartam újra lőni a továbbügetőre, mikor kísérőm, aki távcsövével szem
lélte a bikát, szólt: -  Nem kell, jó plattlövése van. A bika, persze én is 
majdnem a szememet kinéztem utána, elvált a többi, fiatal bikától a ru
dasban, a lövés helyétől vagy 50 méterre, megállt, egy fához dőlt, meg
ingott, majd eldőlt.

Na, megvolt a bika! Féltem, hogy nem lesz-e baj, hogy ilyen jót lö
vetett velem derék ügyfelem, a fővadász. Már várt az ebéd a főerdészi 
lakban, főerdész barátom nem tett szemrehányást a jó bika miatt, csak 
azt felelte, gratulálok, még a gróf vendégei sem lőttek jobb bikát. A gróf
nak erről nem szólunk! Ily könnyen szereztem meg a bika fejét. Fényké
pem is van róla, megvan a bronzérmem is. Úgy hallottam, a vadaskert 
megszűnt, dámok már nincsenek arra

A nagykanizsai vadásztársaság területén kívül ügyvédi munkám elis
meréseként több őzbakot kaptam ajándékba. Éspedig:

Nemesvid. Tompa Boldizsár barátom bérelte Nemesvid község terü
letét, ahol az akkori papi tapsonyi erdő mellett sok volt az őz, amelyek 
kijártak a községi területre, de volt az ún. radáci részen községi erdő is. 
8 db őzbak lelövése fűződik ezen szép területhez. A legjobbat, 1932. 
április 20-án (akkor kezdődött a lövési idő) Mauseremmel a papi erdő 
szélén, még a községi területen, hajnalban lőttem. Tompa Boldizsár ba
rátom, aki mellettem állt, tanúsíthatja, hogy gyönyörű, messzi, szeren
csés lövés volt, 186 lépés. De lőni kellett, mert a bak már pár méterre 
volt az idegen erdőtől. Szerencsés gerinclövés, tűzben esett. 400 gram
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mos volt az agancsa, és 28 cm magas. Vén bak volt (a trófeát a bolgár 
katonák elvitték 1945 tavaszán). Boldogult Orth Pál kiskomáromi főer
dész, aki az akkori papi erdők főerdésze volt, mikor látta nálam az 
agancsot, azt mondotta: -  Ezt én is ismertem, el is hibáztam. Öreg, vén 
bak volt a tapsonyi szálasban, de kijárt a nemesvidi mezőre, és ez okoz
ta a halálát.

Varászló. gányási erdőrész. 1933. július 8. Akkor gróf Sennyey birto
ka. Nevezett nem volt vadászember, de kliensem volt az intézője és a fő
erdésze. Az ő közbenjárásukra kaptam őzbaklelövéseket, akkor darabon
ként 50 aranypengőért úgy, hogy csak a trófeát és egy combot viszek el, 
a többi az uradalomé. Viszont adtak fogatot és szállást. Ott lőttem jó 100 
méterről a gányási erdőrészben Buchelt főerdész vezetése mellett, kocsi
ról, legjobb, ezüstérmes bakomat, amely szerencsére megmaradt. Távol
ság 100 méter, drilingemmel, szép plattlövésre, szépen jelzett, berohant 
a sűrűben, mert a lénián láttuk meg, amint a kocsira figyelt. Vártunk egy 
fél órát, a főerdész persze gukkerel figyelte, hogy közelben fekszik, jól 
látta a vért az oldalán. Igaza lett. Nagy, rózsaszín vérzés után 40 lépésre 
feküdt életem legszebb bakja. Páratlan 8-as, 560 g súlyú, vastag, illetve 
27 cm hosszú szárak, gyöngyös, nagy rózsatő. Boldogult Nadler Herbert 
írt róla az agancskiállítás után, hogy „az őzkor legfelsőbb határán” volt, 
ősöreg bak. Visszarakott, különleges trófeája a Nimródban fényképen 
megjelent. Ez szerencsésen megmaradt, csak az ezüstérmet vették le ró
la a katonák 1945 tavaszán.

Háromfa. Somogy megye, 1934. szeptember 16. Kettőscsárda nevű 
épületben volt az erdőőr lakása. Pókos István földbirtokosnak volt az ak
kori grófi uradalom mellett circa 200 hold erdeje, és vagy 600 hold me
zőgazdasága. Megnyertem egy kártérítési perét, mire meghívott őzba
kra. (Ő nem volt vadász.) A vízvári állomásra mindig kocsit küldött ér
tem, de volt úgy, hogy gyalog mentem. Hajnalban, mikor szarvasokat 
vártam, csak sajnos szarvasra nem tudtam lőni, kettőt gyalog cserkelve 
lőttem. Összesen 8 őzbak jelezte ottani működésemet.

Zákány. Őrtilos. Surd. 1940 és 1941 tavasza. Az elsorolt erdők akko
riban a gróf Zichy-hitbizományhoz tartoztak. A tulajdonost nem is ismer
tem, de jó barátom és ügyfelem volt Pagony (Petrizilka) főerdész. Az ő 
szíves ajánlására, mivel a gróf nem volt vadászember, úgy emlékszem, 
600 aranypengőért 10 db őzbakra kaptam lelövési engedélyt akként, hogy 
szállást, kocsit az uradalom adott, enyém csak a trófea és egy-egy őz
comb. Hervai nevű erdésszel kocsin cserkeltem. Esős időben volt olyan
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hely, hogy a lovak térdig jártak a vízben, mégis 1941. május 1-én, 2-án és 
3-án erre időt szakítva 6 őzbakot lőttem, részben cserkelve, részben ko
csiról, és csak egyet hibáztam. A többi négy bakot is meglőttem, az utol
sót 1942. május 2-án a surdi erdőben. Meglátszottak az agancsán az 
1940-es évek hideg telei. De az Őrtiloson és Zákányban lőtt bakjaim kö
zött volt egy legalább 10 éves öreg, vastag rózsás, gyöngyös bak (agan
csa megmaradt). Jól emlékszem, egy ismert, öreg bak volt, két napig cser
keltem, míg sikerült meglőnöm egy akácosban, mégpedig elugróban, 
mozgásban, szerencsés lövéssel bukfenceztettem fel vagy 80 lépésről 
úgy, hogy az erdész és a kocsis felkiáltottak: -  Ez aztán szép lövés volt!

Vadászemlékeim írása közben eszembe jutott még egy idegenben 
elejtett, habár gyenge hatos őzbakom esete. Ötvöskónyi, Somogy me
gyében történt 1930. május 3-án. Címe: Mikor orvvadásznak néztek, sőt 
puskát is fogtak rám!

Néhai Novák János volt országgyűlési kisgazda képviselőnek és egész 
családjának ügyvédje voltam. Volt nekik birtokuk Csapi község, Palin, 
Lazsnak községek és végül Ötvöskónyi községek határában. Nagykani
zsán pedig az ún. volt hercegi uradalom Kanizsa-majori gazdaságát bér
elték egész a felszabadulásig. Nem voltak vadászemberek. Sok peres és 
peren kívüli ügyben képviseltem őket. így apróvadra vadászhattam csa
pi, főleg pedig az egészen Nagykanizsa közelében lévő palin-lazsnaki, 
mintegy 220 holdas mezei területükön apróvadra, hosszú évekig.

Az ötvöskónyi birtokuk circa 20 hold volt, 40 hold erdővel. Barátom 
és ügyfelem, említette nekem ügyei intézése közben, hogy az akkori ura
dalmi grófi erdő mellett van kis akácos, irtásos erdeje, amelyben őzek is 
vannak. Ez felkeltette figyelmemet, így egyik szép májusi délután meg
hívását elfogadtam. Délután, öreg csőszével, bizonyos Józsi bácsival, te
repszemlére mentem az illető Somogyszob-Nagyatád vasútvonal által 
metszett (túloldalán nagy grófi erdők terültek el) kis 40 holdas erdejé
ben, és megállapítottam, az őzfekvésekből és az itt-ott látható „bakdör
zsölte faágakról”, nyomokról, hogy tényleg van néhány átvonuló őz. 
Másnap hajnalban gyalog cserkészve, említett Józsi bácsi nevű csősszel, 
már úgy 7 óra felé, végre meglőttem egy gyenge hatos bakot a grófi er
dő közelében, de természetesen még a barátom tulajdonában lévő aká
cosban. Egy keresztlénia mellett nevezett csősz éppen kibelezte a bakot, 
mikor hirtelen ott termett egy szép lovak által vont hintó, akkori idők 
szerinti kék mentés, árvalányhajas parádés kocsissal, és leugrott róla egy 
sárga csizmás, vadászkalapos úr, rajta távcső, közében golyós puska.
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(Úgy láttam, távcsöves Schönauer-Mannlicher). Az én Mauserem már 
vállamon volt. Néztem, hogy zsigereli ki vendéglátóm csősze a bako
mat. Az idegen „Úr” rám ordított: -  Na, most megvan az orvvadász, 
tegye le a fegyverét! Meglepetésemben szólni sem tudtam, már azt hit
tem, hogy talán idegen területre vitt Józsi bácsi, aki felugorva nagy alá
zattal, véres kezeit törölgetve, levette kalapját a nagy „Úr” előtt, és: -  
Nagyságos uram! Ez az ügyvéd úr gazdám, tekintetes Novák József úr 
vadászvendége. Ő küldött ki vele őzbakot lőni. Erre az úr levette rám 
szegezett fegyverét: -  Hja, vagy úgy! Bemutatkozás nélkül felugrott hin- 
tójára, és elnyargalt olyan gyorsan, mint ahogyan gyorsan, szinte észre
vétlenül mellettünk termett.

-  Ki volt ez -  kérdeztem a csősztől - , ez a szemtelen alak!? Be sem 
mutatkozott nekem meghívó házigazdám területén. Láthatta, hogy nem 
vagyok orvvadász, mivel ismerte házigazdám csőszét. Látta távcsöve
met, golyós fegyveremet, és talán nem orvvadászkülsőmet. Mégis ily 
durván, ordítva rám fogta fegyverét. Az illető a szomszédos szarkástó- 
pusztai ezerholdas „Uraság” egyik tagja vagy vendége volt. Mint utóbb 
megtudtam, -  házigazdám a jó szomszédság kedvéért -  megengedte (el
tűrte), hogy az ő kis erdejében a nagy „Uraság” és tagjai őzbakra vadás
szanak, de ezt nekem előre nem mondotta meg. Többet nem is mentem 
el hozzá. Pedig tőle hallottam, hogy nevezett Grubanovich uraságék az 
ő kis grófi erdő melletti erdejében több, állítólag szép, őzbakot lőttek.

Hát szóval ilyenben is volt részem, hogy rám fogták a puskát.
Galambok. Az ottani vt. elnöke, Kmetty János főjegyző, barátom 

volt. A vt. tagjainak nem volt golyós puskája. Meghívtak a galamboki 
községi területre, amely szomszédos volt a papi, igen nagyvaddús erdő
vel. 1933, 1934 és 1935 májusa szép őzbakokat adott nekem. A papi er
dőből a ruszingi rétre jártak ki az őzek. Tahin Jóska galamboki vadőrrel 
egy pár szép hajnali és esti lest töltöttem ott, nem is eredménytelenül. 
Csak a trófeát vittem el, meg is maradtak. (Felszabadulás után a galam
boki vt.-t én alakítottam meg, tagjai voltak Kmetty Jánoson kívül Har
kányi Imre, Béda Mátyás, Németh Lajos, Gyuri Imre, Könczöl József. 
Velük együtt vadásztam még 1947-, 1948- és 1949-ben is.)

A galamboki vt. akkori őzbakjaihoz fűződik az a humoros történet, 
hogy az akkori papi erdő öreg erdőőre, Durgó bácsi, aki a kiscseri vadász
házban lakott, nem jó szemmel nézte az akkori papi bérlő, bizonyos 
Schmidt főerdőtanácsos őzeinek lövését. 1933. május 3-án hajnalban, mi
kor természetesen nem a papi erdőben, hanem a közvetlenül szomszédos
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galamboki vt. területén meglőttem egy hosszúszárú öreg bakot, mikor Ta
hi vadőrrel ép zsigereltük, Durgó fegyverét ránk fogva dühösen kirohant:
-  Na, megvagytok, vadorzók! Közelebb érve, látva, hogy nem is törő
dünk kiabálásával, engem megismert. A ránk szegzett flintáját leemelte, 
mire én: -  Durgó bácsi, nem vadorzók vagyunk. Ez a rét nem a papi er
dőhöz tartozik, a galamboki vt. vendége vagyunk. Udvariasan bocsánatot 
kért, hangoztatva, hogy sajnos sokszor vadorzók lövését is hallja.

Mikor én öt évig pénztámoka voltam a felszabadulás után alakult 
Olajipari vt.-nek, a galamboki részen 1948 őszén a vadőrök bőgést jelen
tettek. Hajnalban szekérről meg is lőtte akkori kedves, szeretett elnö
künk az első, nyolcas bikáját. O Székely Gyula rendőrőmagy volt, 1919- 
es veterán, aki a nagykanizsai rendőrkapitányságot vezette.

Ezen, most az Olajipari vt. területének történetéről két érdekességről 
tudok. A harmincas évek elején szarvasbőgésen, kint az erdőn, meghalt 
Schmidt, akkori bérlő, főerdőtanácsos, a körülötte bőgő bikák feletti iz
galmában. Most is sírkő jelöli halála helyét, egy magasles mellett. Ültem 
is rajta annak idején. A másik, szintén a 30-as évek alatt mesélte nekem 
Orth főerdész, és Durgó erdész, de a Nimród is hozta. Durgó bácsi egy 
elhullott szarvasdögön nagy ragadozó madarat lőtt. Kisült róla, hogy 
Magyarországon (már ti. Csonka-Magyarországon) eddig még nem ész
lelt fakó keselyű volt. Hogy került oda, titok.

1949 tavaszán vendégül láttuk ezen erdőben Sas Árpád, akkori orszá
gos fővadászmestert, a MAVOSZ vezetőjét, őzbakra. Én vittem szekér
rel cserkelni. 6,5-es, távcsöves Mannlicher-Schönauerjével sajnos csu
pán alálőtt a talán 80 lépésre álló jó baknak, így az elment.

Végül hadd fejezzem be egy szép emlékkel ezen szép kiscseri, zala- 
szentjakabi miháldi, páti erdőkben történt, felszabadulás utáni vadásza
taimat. Somogyi vadőr társaságában utoljára voltam vadászni 1950. ok
tóber 15-én, öreg, kitűnő, 1945-ben egyetlen megmaradt puskámmal. A 
zalaszentjakabi részen meglőttem az akkor engedélyezett egy nyulat és 
egy kakast. Aztán megálltunk őszi erdei szalonkalesre. A rét szélére jött 
is néhány szalonka, páran le is estek, szerencsére. Ez volt 15-én, másnap 
Szombathelyen leadtam kis 20-as puskámat. Tehát ez volt a kedves bú
csúja. Most is siratom. A Rákosi-idők gonosz szellem engem így sújtott. 
Pedig én -  az elrabolt puskáimon és trófeáimon kívül is -  áldozatot hoz
tam az új világért. 1944 novemberében, mikor is az elmenekült intéző 
helyett mint uradalmi ügyész és intézőhelyettes katonai visszatartást 
kaptam. Védtem a rám bízott négy majorban az állatokat, majdnem az
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összes uradalmi cselédeknek, erdészeknek, ruszin summásoknak szintén 
katonai visszatartást szereztem. Pedig a németek és nyilasok internálni 
akarták őket, de közbenjárásomra szabadultak. 1945. január 30-án egy 
jogtalan nyilas rekvirálás elleni ellenszegülésem közben egy nyilas őr
mester a gazdasági irodában -  a majorgazda és gyakornokom szeme lát
tára -  pisztolygolyót eresztett belém. Csak óriási szerencsére, ezüst ci
garettatárcám és vastag bőrkabátom miatt (még most is megvan a golyó
vágta lyuk, bestoppolva) megúsztam. Dr. Takáts Zoltán nagykanizsai 
igazgató főorvos kezelésének köszönhetően, hogy már egy hét múlva, 
miután a kórházat bombatámadás is érte, felgyógyultam. A felszabadító 
katonasággal, ruszin munkásaim révén, kapcsolatot tartottam (még itt 
voltak a németek), bár családommal a nyilas zaklatások miatt (házkuta
tást is tartottak nálam) december 3-a óta a felszabadulásig a zsigárdi va
dászházban laktam.

Április 2-án értek oda a szovjet katonák. A zsigárdi lakásomat 2 gép- 
pisztolyos szovjet tizedes őrizte napokig, sem nekem, sem családomnak 
semmiféle bántódása nem esett, sőt a szovjet tisztekkel együtt vadász
tunk őzre (lőttünk is egy gyenge bakot 1945. májusban), sakkoztunk. 
Szép zsigárdi vadászház, benne családommal, békésen töltött hónapok 
szép emlékeim! Lakásom csak júniusban ürült meg, akkor költözhettünk 
vissza (persze a lovakat elvitték). Egy szovjet tiszt nagylelkűen adott lo
vat, de később kiderült, hogy az egy kiskanizsai parasztemberé volt, aki 
felismerte, vissza is adtam neki. így ló nélkül maradtam, de megúsztam 
a meglövésemet, családom a sok bombatámadást, és viszonylag volt éle
lem, tej, hús, alma, minden, amit az uradalom az akkori időkben nem tu
dott értékesíteni. A szovjet tisztektől vannak dicsérő dokumentumaim. A 
kedves, bajuszos nagykanizsai szovjet alezredes, városparancsnok, 
vadászember volt. Vele a bagolasánci és galamboki vadásztársaság te
rületén többször vadásztam 1946-ban és 1947-ben. Akkor 1945 júliusá
tól a nagykanizsai MKP járási szervezetének vezetőségi tagja és ügyé
sze voltam.

Még valamit őzekről: A „felrobbant” őzbak históriája. Nagykanizsá
tól kb. 10 km-re, az Iharosberénybe vezető út mentén fekszik Pogány- 
szentpéter és Iharosberény között az Inkey bárók mintegy 800 holdas, 
akkor erős drótkerítésekkel, vadbeugrókkal gondosan ellátott vadaskert
je. A Nimród hasábjain is szerepelt, mert az 1930-as évek során egy nagy 
télben valahogyan, valószínűleg Szlavóniából, ahol a farkas akkor még 
kis számban előfordult, bevetődött (feltehetően egyik „kiképzett beug
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rón”) egy farkas. Széttépett borjúk és szarvastehenek jelezték a garáz
dálkodását. Végül a báró nagy hajtóvadászatot tartatott, mikor is az iha- 
rosberényi kántortanító (kocavadász), állítólag négyes söréttel, agyon
lőtte a majdnem 50 kilós kan farkast. Miután sokan elvadult farkasku
tyának vélték, a báró felküldte Pestre a koponyáját, ahol is pontosan 
megállapították, hogy az farkas volt. Ezt a tagot, ahol elesett, ma is Far
kastagnak hívják.

A másik érdekesség a valószínűleg Stájerországból idetévedt zerge- 
bak volt, amelyet az egyik bárófi nagy hajsza után elejtett. Úgy emlék
szem, a fényképe a Nimródban is megjelent, vagy a másik vadászlapban, 
mint Csonka-Magyarországon kiváló ritkaság.

Nos, ezen erős drótkerítéssel körülvett vadaskert Iharosberény felé 
eső községi részét egy ottani kisgazda-vadásztársaság bérelte, amelynek 
egyik tagja ügyfelem volt. Persze csak sörétes puskával vadásztak, főleg 
nyúlra. A bárói uradalom a területi árverésen kikötötte, hogy szarvast 
nem lőhetnek, hiszen nem is volt legális golyóspuskájuk. De kijárt a va
daskertből néhány őz, amelyek az erős dróton ki tudtak bújni. Nos, ezen 
barátom és ügyfelem hívott, akkor már ismert jó golyósvadászt, hogy lő
jek meg egy általa ismert, elég jó bakot, amely a vadaskertből kijárt a 
kisparaszti lucemafoldre. Hívásának eleget téve, 1928. május 8-án -  
még sötétben -  kimentem. (Akkor 125-ös Wanderer kismotorkerékpáron 
jártam.) Segédletével elmentünk a vadaskert mellé, a „tetthelyre” Éjjel 
eső esett, ködös volt az idő, millió vízcsepp volt a fákon. Emlékszem, 
térden felül vizesek lettünk, mire odaértünk egy völgybe, ahol is a bak 
már a drótkerítés mellett állt, minket figyelve. Bár vagy 150 m-re állt, 
elugrásra készen, megtámasztva 8 mm-es Mauseremet (sajnos kevés 
ilyen kaliber volt, ezért akkor már csak lyukas expanzív golyót kaptam 
hozzá), megreszkíroztam a lövést. Csodák csodája a lövésre „felrob
bant” a bak. Mindketten „elhűltünk” a nagy füst-, illetve ködfelhőtől. A 
bak megrogyott, de bebújt a kerítésen belülre. Vártunk egy fél órát. Én 
nem voltam hajlandó bemászni utána a vadaskertbe, de barátom „kitágít
ván” az őzek által az erős drótkerítésen lévő rést, bekúszott, és 20 lépés
re feküdt a bak. Kihúzta az elég jó hatos bakot, amely három helyen vér
zett. Megállapítottuk, hogy a golyó a kerítés egyik vastag drótján expan
dált: ezért volt a nagy „füst”-, helyesen ködfelhő.

Még egy őzbakesetről kell megemlékeznem, amely 1944. május 16. 
és 1944. szeptember 17. tehát két dátumot visel. Egy, legalább 8-10 éves, 
öreg, szürefejű, visszarakott bak. 1944 háborús tavaszán a már régóta is
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mert és egyszer már általam elhibázott bakot egy sűrű bozótba meglát
tam, kocsiról vagy 30 lépésre. Bízva lövőtudományomban, kissé feje alá 
céloztam. A kocsi mozgása miatt a lövés kissé fölé ment, de a bak tűz
ben összeesett. Leszálltam a kocsiról, és az öreg, 85 éves Éder Jóskával 
fel akartuk venni az összerogyott bakot. Odaérve puska a vállamon, bak 
pislog, nyújtózkodik, és látom, hogy csak egy agancsszára van. Lövés 
nem látszik rajta. Meg is fogtuk, de hirtelen kiszabadította magát, még 
jól meg is rúgta kocsisomat, és a sűrű csalánosba eltűnt, mielőtt puská
mat lekapva a lőhettem volna. Mindjárt agancslövésre gondoltam, mivel 
láttam, hisz a kezemmel fogtam a bakot, hogy csak egyik agancsszára 
van meg. És mit tesz a sors? 1944 háborús őszén bombatámadások vol
tak, és akkor beosztott légóparancsnok voltam Kanizsán. Nyomogattam 
a városházi légópincében a szirénák gombját, nem értem rá vadászni. 
Előbb, tavasszal is csak 3 bakot lőttem, szeptember 13-án (akkor nem 
tudtam, hogy utoljára) mentem ki az Alsónyíresi-erdőbe esetleg átváltó 
szarvasra vagy őzbakra. Átkocsikáztam az egész erdőt, de még szarvas- 
csapát sem láttunk. Az öreg vadőr, Csákányi is átnézte a terepet, de nem 
talált csapát. Végül is esteledett, és öreg kocsisom indítványára, „Men
jünk a bajcsai út mellé, hátha meglátjuk a tavasszal velünk kitolt bakot.” 
És tényleg, egy akácos szélén ott állt a keresett, öreg, zömök, szürkefe
jű, egyagancsú bak, amelynek agancsát május 16-án ellőttem. (A félszá
zat akkor persze nem is kerestük a lövés helyén.) Most 60 lépésről 
szügyön lőttem, mire azonnal összeesett, ezúttal másodszor, végleg. 
Ilyen a vadászszerencse! Egyik legöregebb bakja volt területünknek, 
magam is elhibáztam, valamint S.Gy. társam is.

Őzbakhívási élményeim

Elérkezvén a Sors különös kegye folytán a pátriárkák korához, a bűvös 
nyolc évtizedhez, a fiatal vadásznemzedék okulására és segítésére hatá
roztam el, hogy mielőtt távozom az örök vadászmezőkre, megörökítem 
az őzbakvadászat egy sajátos, kedves, izgalmas válfaját. Nem hiúság 
vagy dicsekvés vezet emlékeim megírásánál, de azt hiszem, mi, régi 
öreg vadászok, akiknek az a szerencse jutott, hogy már gyermekkorunk
ban vadászapáink vezetése mellett, majd társasági és egyéni vadászterü
leteken vadászhattunk, hasznos ismereteket adhatunk át a fiatal vadász
nemzedéknek az őzbakok nászáról.
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Első őzbakomat 1917. november 1-jén -  miként már arról megemlé
keztem 15 évesen Pogányszentpéter község határában lőttem. Akkor az 
őzeket még szabad volt seréttel is lőni. így öreg, alulkulcsos, ezüstvere- 
tű, füstöslőporú Kimer 20-as puskájával ejtettem el, ráadásul hajtásban. 
(Akkoriban ezen budapesti Kimer híres puskamíves volt. Gyönyörű da- 
masztcsövű, veretes puskákat gyártott, akkoriban elég drágák is voltak, 
és később, a háborús lőszerhiányos időkben bizony még a füstnélküli, 
gyengébben töltött patronokat is jól vitték.)

Az utolsó, 126-ik őzbakomat -  mint a Nagykanizsai Olajipari Vt. 
pénztámoka és tagja - ,  elveszett golyóspuskáim hiányában (akkor meg
engedett), szintén húszas kaliberű, kétcsövű Hammerless puskámmal, 
gyöngygolyóval lőttem 1950. május 16-án, a kiscseri vadászháztól vagy 
400 méterre.

Ebből látható, hogy ha az őzbakjainkhoz (amelyek közül egy ezüst- 
és két bronzérmes is van) még hozzáadom a lőjegyzékemen szereplő 24 
darab őzsutát is, jó pár száz őzbakcserkészeten vettem részt, hibáztam is, 
lőttem is elég sok őzet. így feljogosítva érzem magamat, hogy a témá
hoz hozzászólhassak.

Nos! Őzbakhívás-lőjegyzékem és meglévő agancsaim szerint 18, 
azaz tizennyolc darab őzbakot (köztük egy bronz- és egy ezüstérmeset) 
lőttem „híváskor”, vagy hatot el is hibáztam híváskor (szúnyog, bögö
lyök, vadászláz!), de azonkívül más vadásztársaknak behívtam, amiből 
meglőttek 8 darabot, mint gyenge, fiatal bakot pedig a behívottakból ele
resztettem lövés nélkül circa 10 darabot. Tehát volt megfelelő gyakorla
tom az őzbakhívásokban!

Drága jó Neiger Lajos bácsitól kaptam az „őzbakhívás” tudományá
ra nézve az első leckémet.

Első aranyszabály: lehető legcsendesebben közlekedni. A szél járásá
ra figyelni. Erdei utakra, nyiladékokra nem szívesen jön ki az öreg őz
bak, legfeljebb a fiatal, tapasztalatlan legény. Figyelni kell az esetleges 
„boszorkányköröket”, a suta és bak által letiport, jól látható „vadcsapá
sokat”, és különféle áruló jeleket: hullatékot, csapát, ágdörzsöléseket, 
esetleges lovagi „párviadal” helyeit.

Köztudomású, hogy az őzek násza július vége, augusztus eleje. Ugyan
is a természetbúvárok szerint a megtermékenyített pete az őzsutában 
„nyugszik”. Az őzek üzekedése július vége, illetve augusztus eleje. Tehát 
az őzek vemhessége szinte két hónappal tovább tart, mint a sokkal na
gyobb testű rokonaiké, a szarvasoké. Pláne a dámok, amelyek októberben
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„szerelmeskednek”, azaz „barcognak”, míg borjaikat -  akár az őzek vagy 
szarvasok -  ugyancsak május végén, illetve június elején hozzák a világ
ra. Ekkor juthatnak ugyanis a legtöbb tápanyaghoz, így kis borjaikat jól 
tudják szoptatni. A természet nagy gondoskodása ez a faj védelmében. 
Ámde! Van kivételesen kései őzszerelem is. 40 év tanulságában többször 
megfigyeltem, de más öreg vadászoktól is tudom, hogy a szarvasok násza, 
vagyis szeptember hónapban is van rendkívüli, igaz, ritka, őznász. Elma
radt őzsuta üzekedése, amelynek szagára a bakok azonnal reagálnak.

Rátekintek megmaradt őzagancsaimra. A 126-ból a háború után vagy 
80 darab a megmaradt. És emlékezem. íme: 1943. szeptember. 7. A 
nagykanizsai Alsónyíresi-erdőben cserkésztem átmenő szarvasbikára, 
korán reggel. Szarvast nem láttam, ellenben egy berekfás, sűrű égeres
ből fülemet egyszerre őzsuta síró hangja üti meg. Odalopakodva látom, 
hogy kerget egy fekete (égeresben dörzsölt) agancsú hatos bak egy su
tát. Körbe-körbe. Ugyanis, és ezt nagyon sokszor megfigyeltem, nagy
sága nem adja oda magát egykönnyen. Először táncolnak. Körbe-körbe 
futnak. A szerelmes bak zihál hangosan, míg végre őnagysága megadja 
magát és megáll a szerelmes baknak. Azt is megfigyeltem, hogy a pár
zás alig tart fél percig. Utána a „dalia” rendszerint zihálva lefekszik. El
fárad a hajszában őkelme, míg a suta szépen tovább legelészik; őt nem 
viseli meg úgy a szerelmes hajsza. Hogy is mondja a latin költő: „Post 
coitum animalia sunt tristia” Vagyis pázás után a hím állatok szomorúak 
(fáradtak) lesznek. így van ez! Sokszor láttam. Szarvasoknál is, mikor a 
fedezés után a bika fáradtan majd, hogy nem leesett a tehén hátáról.

Visszatérve 1943. szeptember 7-ére, a suta és bak szerelmes kergetődzé- 
sét hallva és látva, a mindig nálam lévő síppal utánzóm a gida hangját. (Sze
gény gida ugyanis, mint sokszor megfigyeltem, ha az anyja „szerelmeske
dik”, a közeli bokorban lapul.) Abban a pillanatban a suta kilódul felém a 
tisztásra, utána a ziháló bak, megvillanik rövid, vaskos, fekete hatos agan
csa, és már össze is rogy 20 lépésről a 7x57 R golyótól szíven lőve. Meg
kapja az utolsó „falatot”, ami dukál a nemes vadnak, a szájába tett néhány 
őszi kikerics /Colchicom autumnale! formájában, én meg boldogan a zöld 
vadászkalapom mellé dugok egy véres berekfagallyacskát. Hát így volt.

1931. szeptember 16. Ugyancsak Alsónyíresi-erdő. Hidegkúti-forrás. 
Felőle robaj. Egy, láthatólag szintén öreg, zömök, fekete agancsú bak 
hajt egy siránkozó sutát. Megállanak pihenni. Sikertelen szarvascserké
szet után, délelőtt 8 óra, a nap már erősen tűz, szarvasra semmi kilátás. 
Nézem az öreg, páratlan nyolcas bakot! Én az enyémet abban az évben
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az Alsónyíresi-erdőben már tavasszal meglőttem, de egyik öreg vadász
társamnak még van egy bakra kompetenciája. Golyós puskája nincs, 
megkért, ha módon van, lőjem meg az övét. Örömmel platton lövöm. Jól 
jelez a bak. 50 lépést még fut, majd egy helyben zörög (két percig). 
Megszólal egy mátyás, és a suta is hangosan riaszt, siratja férjét. Várok 
egy negyedórát. Nem csalódtam, zömök, vén, öreg, fekete, nyolcas bak. 
Tehát kései, rendhagyó szerelemben minden neszre vigyázva sikerült két 
jó bakot lőni közelről, síppal segítve.

Sokat vitatott kérdés: mikor ugrik jól a bak? Szerintem kiszámíthatat
lan. A legszebb meleg, szélmentes időben hiába hívunk, nem jön. Máskor 
lőttem kocsin ülve, csak sípomat próbálva, bakot, szintén az Alsónyíresi-er
dőben 1943. július 23-án, tehát az üzekedés kezdetén. Már vagy hat helyen 
hiába hívtam, semmi sem jött. Ekkor az öreg Eder József bácsi mutatja: 
nem messze vörösük egy bak, jónak nézem -  mondja. Előveszem a sípot, 
betöltők (az ördög nem alszik!), alig fújok bele, a bak jön, rohan a kocsi fe
lé. Lovak, kocsi nem számít. Megáll 30 lépésre. A nyiladékon látva, hogy 
jó bak, 30 lépésre a kocsitól kapja a golyót. Össze is csuklik. Szép állású, 
gyöngyös, barna színű, szabályos, rövid hatos, egy kis nyolcas ágacskával! 
Lám, nem számított neki a közeli kocsi, lovak. Szerelme elvakította, a csá
bos hangokra jött, mint az őrült, pedig már nem volt fiatal legény.

Milyen időpontban hívjunk? Sok-sok próbálkozásaim eredményeire 
hivatkozva a legjobb idő, minél melegebb, annál jobb -  délután 4 órától 
sötétedésig! Reggel rendszerint a bakok fáradtak az éjjeli cicázásoktól, 
tehát fekszenek. Erős szél, esős idő nem kedvező. Bár ki tudja? Ilyenkor 
is bejött, igaz, fiatal bak a hívásra, de az öreg, vén bakok igen fifikásak.

Elmondom, hogyan sikerült mégis egy ilyen vén, ismert kujont behív
ni, méghozzá fényes délben! Vése, 1938. július 31. (Ezen a területen, mi
után a községi területet bérlőknek nem volt golyós puskájuk, és mint ügy
védnek, ügyfeleim is voltak, három évig vadásztam őzre, szarvasra. 18 
bak, 2 gyenge bika és 2 szarvastehén volt a 3 év eredménye.) Kora reg
geli autóbusszal jöttem ki. Szép meleg idő volt, sok-sok szúnyog és bö
göly. Vittem magammal mindig vadászszéket, és miután tavasszal is már 
lőttem néhány bakot, tudtam a községi legelőerdőn és a volt uradalmi er
dők szélén a bakok járását-kelését. Mindig a lehető legcsendesebben lo
pakodtam előre, szélre ügyelve, megtervezett, „kinézett” jó helyre. Arra 
is mindig vigyázni kell a hívásnál, hogy az előre ismert és részletezett, je
lek” alapján ne ott keressük a bakot, ahol tavasszal, májusban láttuk, ha
nem ott, ahol májusban sutákat láttunk. Májusban ugyanis a bak rendsze
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rint magányos, ritkán jár együtt a sutájával, míg július végén és augusz
tus elején a suta vagy suták megszokott helyein kell keresni a bakot.

Ha leültünk hívni, legalább 10-15 percet kell várni. Csak azután 
kezdjünk hívni, mert a bak esetleg közel lehet. Először halkan, majd erő
sebben. Legalább fél órát kell várni, akkor is, ha semmi sem mozdul. De 
velem sajnos többször megesett, hogy várakozás után, mikor már el
hagytam a hívóhelyet, csúfolt meg az öreg, ravasz bak nevető riasztása.

Visszatérve az 1938. évi esetre: A vései községi erdő ún. Kócisarkában, 
közel a Széchenyi-, volt uradalmi erdő szélén, tavasszal -  elég messziről, 
távcső nélkül -  elhibáztam egy igen jónak látszó bakot. A velem lévő 
csősz is ismerte, sőt előző nap ugyanott egy sutával látta. Most végig ve
le hívtam (egymást támasztva ültünk, hogy körbe láthassunk). Az egész 
környéken semmi-semmi. Nagy meleg volt. Rengeteg bagócs gyötört ben
nünket. Egy árnyas fa alatt megebédeltünk, majd szedelőzködtünk, mikor 
mondja a „csősz”: -  Ügyvéd úr, hallja, hajt a bak! Hamar betöltők, kis ta
karásba vonulunk. Én is hallok valami robajt, erre gidahangot adok, mire 
a sűrűből kivágódik a suta, majdhogynem, feldönt bennünket. Utána lógó 
nyelvvel, zihálva a nagy bak! Amit tavasszal elhibáztam. Kapásból, 20 lé
pésről lőttem oldalba. Azonnal összerogyott, a másik felén valóságos vér
rózsák. 27 cm magas, szép szabályos, egyenletesen hajlott, vastag, gyön
gyös, vén, szürke fejű bak. Meg kellett, hogy hallja a délelőtti hívásainkat, 
de meg sem mozdult. Pont délben felgeijedt -  nyilván sutája mellett fe
küdt - , ha csöndben marad, meg sem látjuk, de így „hajtotta” a sutát, a leg
nagyobb melegben. Ez lett a veszte szegénynek. Megkapta az „utolsó fa
latot”, én meg a véres tölgyfalombocskát. Tanulság: július 22-től augusz
tus 10-ig bármely napszakban számítani kell szerelmes őzbakra. Ezért oly 
szép, izgató, kiszámíthatatlan a vadászatnak ez a módja.

Nagykanizsai Alsónyíresi-erdő, 1940. augusztus. 6. „motoros bak” 
Wanderer motorkerékpáromon mentem ki délután 4 óra körül, jó meleg 
kánikulai napon, őzhívásra. Az Alsónyíresi-erdőben volt egy kétoldalt 
sűrű fenyvessel határolt, széles kocsiút. Alagútnak hívtuk. Egész az út
tól balra meglátok két őzet, látom, az egyik fiatal, villás bak, a másik su
ta. Odébb robogtam vagy 400 méterre. Majd drillingemet tokból kibont
va és motoromat a sűrűbe elrejtve vártam 15 percet. Lassan odacserkész
tem a két őzhöz vagy 60 lépésre. Még mindig ott álldogáltak, szúnyogo
kat hajtották, nem látszottak szerelmes párnak!

Takarásba vonulva először (mert távcsővel fiatal sutának néztem) su
tahanggal próbálkoztam. Felnéztek, de rá se bagóztak! Megpróbáltam a
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gidahanggal, a suta felnézett, de nem mozdult. Aztán jött az Angstgeschrei, 
erre felfigyel a bak, majd lassan felém jött. Kíváncsi voltam, mit fog csi
nálni, mert láthatólag a sutával nem törődött. Tovább fújtam, még köze
lebbjött, majd megállt és erősen figyelt füleit mozgatva hátam mögé egy 
fiatal rudasba. Onnét zaj hallatszott, egyszerre rövideket riasztva hátam 
mögül jön egy szürke fejű bak, neki a fiatalnak! Az nem várta be a roha
mot, eliramodott, anélkül, hogy verekedésre kiállt volna. Az öreg a sutá
ig hajszolta, majd megállt, szagolgatta, de az kitért előle. Erre szép csön
desen vágyakozó sutahangot adok, erre az öreg felfigyel, majd újabb hí
vásra megindul felém. A suta egykedvűen nézi! 40 lépésre megáll oldalt. 
Lövésemet felugorva jelzi, de már 50 lépésre összeesik, rikoltoznak fö
lött gyászdalt a mátyusok! A suta még mindig ott áll, csak mikor felál
lók és a bakomért megyek, akkor ugrik el riasztva. Visszarakott, öreg 
bak. Megkapja az utolsó falatot, zöld kalapomon a véres fenyőág. Nem 
belezem ki, nagyon összevérezném a motoromat.

Tanulság: az őzüzekedési időben, de esetleg az általam és más öreg 
vadász által észlelten az utóbőgéskor is, mindig figyelni, lassan, lopa
kodva járni, meg-megállni. Mindig, bármely időben, illetve napszakban 
találkozhatunk szerelmes bakkal!

Rendhagyó bakok. 1937. augusztus 4. Alsónyíresi-erdőben, Nagyka
nizsa. Egész nap hívok. Jó meleg az idő. Se suta, se bak nem ugrik. Vég
re már esteledik. Megjön 60 lépésre egy szétálló agancsú, meglehetős 
bak. Lassan mozog, elhibázom. Elugorva riaszt, eltűnik. Egy sásos tisz
táson vonulva riaszt. Sípolok! A suta vészkiáltását. A féltékeny, elhibá
zott bak egyszerre csak jön vissza. Látom, felém jön. A magas sásban 
megáll, a nyiladék szélén szügyön lövöm. 50 lépésre eldűl. Vagy 3 szaj
kó rikoltozik fölötte búcsúdalt. Szerelmi mámorában elhibázva sem tu
dott ellentállni a csábos hangoknak. Tehát minden eshetőségre lehet szá
mítani őznász idején, sőt még utána is az elkésett szerelemnél! Lőttem 
bakot hívás idején zabvetésben, sőt augusztusi kukoricásból kihajtva is. 
(Azért mennek a kukoricásba, mert ott kevesebb a szúnyog, bögöly.) 
Sokszor esős években bőrkesztyűben, kalapom körül szúnyoghálóval 
voltam kénytelen üldögélni. Másként nem lehetett kibírni, a szúnyog
riasztó szaga pedig -  szerintem -  messze elriaszt minden gyanakvó ba
kot. Legtöbbször a magaslesről is jó a hívás.

Épp vőlegény voltam, 31 éves, jó lövő, jól kereső fiatal ügyvéd. Szép 
menyasszonyomat és leendő anyósomat kivittem bérkocsival a területre. 
Július 25-én délután, jó meleg idő, bár sok szúnyoggal. Be akartam mu-
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tatai lövőtudományomat. így Buchelt főerdésznek előre megmondot
tam, hogy nem válogatok. Előrementünk ketten a főerdésszel, közben- 
közben megálltam, hívtam. A hölgyek vagy 30 lépésre (csendesítve) jöt
tek utánunk, szúnyogokkal hadakozva. Már egy fél óra múlva megvolt 
az első gyenge hatos. Majd a hölgyek szemeláttára, egy dombos oldal
ban, a második magas hatos bak (sutával volt), jó plattlövéssel. Itt lóg
nak a falon, egy-egy szép szívvel díszítve, habár gyenge agancsok. 48 
évi boldog házasság után mégis legkedvesebb közösen elejtett (egy órán 
belül) bakjaink. Örökszép emlékeink.

Nagyrécsei erdő. Ezt az circa 500 kát. holdas erdőt Gáspár és Virág
hegy, Miháld és Zalaszentjakab között sikerült 1942. augusztus 1-jétől, 
elég drágán, 10 évre haszonbérbe venni Nagykanizsa várostól, mint egyé
ni területet. Volt benne szépen őz, róka, néhány nyúl és fácán. Sajnos ak
kor csak egyetlen, szép 12-es szarvasbikát láttam benne, ráadásul azt is 
pont augusztus 31 -én este. A magaslesről sokáig kínálta oldalát. A mellet
tem ülő Varga László városi erdész és havidíjas vadőröm hiába suttogta:
-  Lőjön, elmegy, reggel majd behozzuk, akkor már szeptember 1-jén 
nincs tilalom. Ellentálltam a csábos szavaknak, pedig talán életem bikája 
lett volna a széles terpesztésű, vén bika. Ott állt céltáblának 80 lépésre. 
Hiába, mint hivatalos járási vadászati felügyelő, nem követhettem el sza
bálysértést. Másnap már hiába kerestük hajtóval, elment a szomszédos 
erdőkbe, ahol bőgés is volt. Sokszor álmodom róla. Akkor nem tudtam, 
hogy a 10 évre szóló bérletből csak 3 év lesz, pedig akkor bérleti díjként 
3 tehén árát erdélyi nyereménykölcsön formájában kellett a város pénz
tárába letennem. Leégett a városháza. Elvesztek a kötvényeim. Ez volt.

Ekkor tudtam meg, hogy milyen nagyszerű érzés egy saját vadászterü
let. Akkor megyek, mikor akarok, azt lövöm, amit akarok, de mindig szem 
előtt tartom a vadászszabályokat és az igazvadász kíméletét. Nézegetve őz- 
bakagancsaimat, mely bakokról nem emlékeztem még meg. Nézzük csak 
Sáncpuszta. Ezen a nagykanizsai Szabadhegy Sánc és a kanizsai Alsóerdő 
közti területet, circa 750 holdat, a hercegi uradalomtól 1920-tól felszabadu
lásig, évi 100 (kedvezményes) aranypengőért, boldogult édesapám és 
1936-ban bekövetkezett halálától én béreltem. Ifjúkorom szép emlékei fű
ződnek hozzá. Sok szép, egyedüli kutyás vadászat. Varga Lászlóval négy 
magaslest csináltunk, 4 fácánetetőt, télen etettük, sőt én, bolond, még 1943 
tavaszán 8 fácánt (fele kakas, fele tyúk) is kieresztettem vérfrissítés céljá
ból. Mint uradalmi ügyész fogattal járhattam ki, néha pedig kint is aludtam 
az illatos erdőn. Mondom, a „pünkösdi királyság” 3 évig tartott.

95



Az Alsó városi erdőből az őzek eljártak a bakónaki patakon túlra, 
amelyeknek utána eredtem. De csak egyszer sikerült egyet elcsípni, elég 
jó, hatos bakot, a vasúti sínek mentén leadott szép messzi lövéssel 1943. 
június 24-én egy, már sárguló rozsvetésben.

A Sormás határában lévő surdi bükki erdőben a hercegtől két bakra 
lövési engedélyt kaptam. 1936. július 31-én lőttem is egy szép szabályos 
hatost, miközben a Mártái réten egy széles fuzfabokor körül sutájával 
kergetődzött. Azután egy öreg visszarakott bakot pedig egy árpatarlón 
lőttem. Azért volt érdekes, mert jól futva gurítottam fel golyóval, mint 
egy nyulat. Széles, szokatlan alakú, villás agancsa fiam szobájának 
egyik dísze, két szarvasbikám agancsával együtt.

A Sormás határában lévő surdi bükki erdőben a hercegtől két bakra 
lövési engedélyt kaptam. 1936. július 31-én lőttem is egy szép szabályos 
hatost, miközben a Mártái réten egy széles fuzfabokor közül sutájával 
kergetődzött. Azután egy öreg visszarakott bakot pedig egy árpatarlón 
lőttem. Azért volt érdekes, mert jól futva gurítottam fel golyóval, mint 
egy nyulat. Széles, szokatlan alakú, villás agancsa fiam szobájának 
egyik dísze, két szarvasbikám agancsával együtt.

1943 majdnem egész éve sajnos kényszerű katonáskodásban zajlott 
le. Keveset tudtam vadászni, bár Csáktornyáról 3 hónapi kiképzés után 
átvezényeltek Nagykanizsára. A mai Dózsa György laktanyában voltam 
ezredímok. Drága parancsnokom, Oszlányi Kornél ezredes vadászem
ber volt, de csak sörétes puskájával volt felszerelkezve. Őzet még nem 
lőtt. Kivittem 1943. július 25-én, egy szép meleg napon, akkor igen jól 
lövő drillingemmel (kétszer 7 mm x 58R, alul 20-as serétes) őzbakhívás- 
ra. Fehér tiszti nyári egyenruhájára zöld köpenyt terítve már az első, Vi
rághegy felé eső „standon”, 2-3-szori hívásra, beugrott egy közepes ha
tos. Ezt drága parancsnokom -  a talán szokatlanul nehéz drillingemmel
-  30 lépésről „eltolta”. Nem baj, mondá a velünk lévő Varga Laci erdész
vadőr, tudok egy jobbat a közelben. Elmentünk a szentegyházi oldalnak 
nevezett (valamikor egy apácakolostor romjai voltak ott, én még láttam 
a köveket és maradványait) dombos, szálas részre, aminek aljában egy 
patak folydogált. Megfelelő takarásban vártunk egy negyed órát. Azután 
hívásomra a patakmederből, erősen zörögve, kijött a nyiladékra egy igen 
jó bak. 40 lépésről lőtte nyakon kedves jó ezredesem. A bak tűzben ro
gyott. Utolsó falat és véres töret után nagy volt az öröm, de én nem hagy
tam ki, hogy mint karpaszományos őrvezető megverjem parancsnoko
mat, az ezredest. Egy „vadrózsafa’pálcával (hogy csípjen is) a bakra
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boldogan ráfeküdt parancsnokomat bizony „felavattam”. Be is vérződött 
fehér egyenruhája. Nagy volt az öröme. De az enyém is. Ez volt első őz
bakja. Neki köszönhettem, hogy nem vittek ki 1944-ben a frontra, ahol 
bevonult társaim nagy része elesett, vagy fogságba került. Persze mind
járt kaptam 3 nap eltávozást, hogy én is hívhassak bakot.

Két hibás, egyagancsú (a másik szár le volt törve) bakot is lőttem ott, 
és végül 1943. augusztus 1-jén, délután 3 órakor sikerült meglőnöm a 
Varga Laci által ismert öreg bakot, csábsíppal, a lipicai fenyvesben. 
Többszöri hívásra, vagy 25 perc után jött be, óvakodva, 40 lépésre, jó 
plattlövésre, helyben maradt. A harmadik, legjobb bakom bronzérmes. 
450 g súlyú, 28 cm magas szárak, vastag gyöngyös rózsatő. Öreg, szür
kefejű bak volt. Szép fényképet is készítettem róla, Varga Lacival mellet
te. Akkor még nem sejtettem, hogy nem sokáig leszek vadászbérlő. De 
büszke vagyok rá, hogy nem éltem vissza vadászati jogommal, kímélve a 
vadat, jobbára csak Varga Lacival és néhány hajtóval vadásztam, 3 év 
alatt mindössze egy (katona)hajtóvadászatot rendeztem. Ezen a területen 
maradt még az utódaimra is őz, fácán, meg úgy hallottam, ott van már 
szarvas és vaddisznó is. Nagyrészt ezen bérletemnek köszönhető, hogy 
megúsztam a katonaságot, tisztjeim haragudtak rám (ezredesemet és ve
zérőrnagyomat kivéve persze ) hogy nem jelentkeztem tiszti tanfolyam
ra, mint a többi, de így katonaként jórészt kimaradtam a nagy háborúból.

1944. augusztus 2-án vadőrömmel a miháldi oldalra mentünk hívni, 
ahol ő a terület legjobb bakját tudta. Vagy négy helyen hívtunk, semmi. 
Már máshová akartunk menni, mivel a nap lenyugvóban volt, amikor 
erős, mély riasztás egy fenyvesből. Óvatos, szél elleni cserkészés után, 
3-4 hívásra egy szellem közeledik. Ő a nagy bak. Szürke fején hatalmas, 
magas agancs. Gyanús neki a helyzet, elugróban kapja golyómat, amire 
tűzben esik. Nagy az öröm. Vadőröm feldobja a kalapját. A szár magas
sága 28 cm. Magas, öreg bak, legalább 500 g. Súlyos, hatalmas rózsatö
vek. Ha lett volna agancskiállítás, biztos ezüstérmes. Sajnos, a szép 
egyéni vadászterületemen ez volt az utolsó behívott bakom.

Mielőtt befejezném az őzhívási emlékeimet, szólni kell: mivel hív
junk? Mármint milyen síppal. Mint már írtam, boldogult Neiger Lajos bá
csi, pogányszentpéteri főerdész nagyszerűen hívott „berekfalevéllel” 
Másokat is hallottam, hivatásos vadászokat fűszállal, levéllel jól hívni. 
Voltak különféle sípok, amelyek közül én is vesztettem el párat az őzhí
vás izgalma közben. A legjobb volt az akkori Nimród újság szerint Storcz 
Mátyás gödöllői udvari fővadász meggyfasípja. Nálam is jól bevált, még
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most is megvan. De kaptam egy nagyszerű, ma is meglévő fekete ebonit 
sípot az 1930-as években Bareuth Oszkár bajor porcellángyárostól! Szó
val a német sípon állítható a fiatal suta, az öreg suta hívó hangja, vészki
áltása (Angstgeschrei), végül a „Kitz”, vagyis gidahang, amelyre sokszor 
mint az őrült beugrik a suta, a bokorban elrejtett gidáját féltve. De rend
szerint utánakullog vagy óvatoskodik a bak is. Jól kell figyelni.

No még van egypár érdekes őzhívásom! Csöprön-erdő, Vése, 1938. 
szeptember 8. Szarvasokat kerestünk -  hiába - , nagy meleg volt. A 
szomszédos uradalmi erdőkben sem kezdődött meg a szarvasbőgés, még 
friss csapát sem láttunk. Már 8 óra volt, a nap magasan sütött, mikor a 
Csöprön-erdő és a községi legelőerdő határán cserkelve Patakfalvi Jó
zsef barátom mondja: -  Ott figyelget, dörzsöl egy jónak látszó bak! Igen, 
de vagy 100 méterre, a Csöprönben. -  Próbálja hívni, hátha bejön -  
mondotta. Szót fogadtam, bár az eredményben nem hittem! És mi tör
tént? A harmadik erős „vészkiáltásra” a bak riasztott, majd lassú sutahí
vásomra átváltva, felénk rontott. Egy vastag fa mögé húzódva álltunk, 
mikor átjött a határon, és én 20 lépésről lefektettem -  már a vései terü
leten. 25 cm magas, ősz fejű, legalább 6-7 éves bak volt, mégis életébe 
került a féltékenysége.

Ahol kevés a suta, könnyebben ugranak be a bakok. Viszont ahol sok 
a suta, ott sokszor rá sem hederítenek a hívásra. Vésén volt suta. így fiatal 
nyársasok is űzték a sutákat, mert aránylag kevés volt a bak (meglőttem 
őket). Néhai Kovács malomtulajdonos elkísért hívásra 1938. július 28-án, 
majd augusztus 3-án. Mindkét alkalommal, már estefelé, egy fiatal nyár
sas bak meg egy villás űzött két síró sutát anélkül, hogy egy öregebb bak 
közbelépett volna. Néhai barátom követelésére (szerette a fiatal őzgerin
cet), mivel más bak nem jött, a kedvéért meglőttem mindkét bakot.

Verekedő bak. Városi Felsőerdő, Vajda-oldal, 1943. július 29. Őzek 
verekedtek. Barátommal óvatosan közel cserkésztünk hozzájuk. Látjuk: 
egy szürke fejű öreg verekedik egy már ziháló, láthatólag fiatal hatos 
bakkal. Ennek véres is az eleje. Majd mielőtt közbeléphettem volna, az 
öregebb úgy nekimegy, hogy a másik eliramodik, -iszkol. Vészkiáltást 
fújok, erre megfordul, riaszt, majd jön-jön a verekedő győztes. Büszkén, 
felemelt fejjel lépked. Látom, egyik agancsa letörve. Megáll vagy 30 lé
pésre. Szügyön lőve azonnal összeesik. Öreg, 7-8 éves, gyönyörű bak, 
egyik szára 24 cm, szabályos hatos, a másik szára csak 15 cm magas, le 
van törve, viszont a szemág valósággal gyilkos; 8 cm hosszú, előrehaj- 
ló. De őt is a csalsípnak köszönhetem!
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Sokszor történt, hogy hívásra egyszerre két bak, sőt egyszer három 
bak „beugrott” Hibáztam is kétszer, mivel míg a jobbról jövőt gusztál- 
tam, a másik, a bal -  pedig az volt a jobb -  visszaugrott, és odadobott 
golyóm célt tévesztett, illetve fába fúródott.

Na még egy érdekesség! Jönnek ám az őzhívásra, vagyis a csalisípra 
„hívatlan” vendégek. Lőttem így két kóbor macskát (nagy kandúrok vol
tak), azután a kanizsai erdőn egy farkaskorcsot. Vésén meg egy tarka- 
bundás kutyát. Mind a síp hangjára jött, tehát jól hívtam. De mindig re
agáltak szarkák, különösen mátyások, sőt egyszer egy héja, majd egy fü
lesbagoly is majdnem rászállt a kalapomra. Persze ezekre nem lőttem. 
Pláne golyóval.

A városi Alsóerdőben pedig egy alkalommal hívásomra, bár nem az 
út mellett, hanem bent a sűrű rudasban, ültem a székemen, ahol egy jó 
bakot tudtam, egyszerre emberi hangok közeledtek. Hívok, még köze
lebb jönnek. Két fiatal cigány, nagy bottal és mindkettőnél kosár. Mér
ges voltam, hogy megzavartak a sűrűben, ahol nem is volt gomba, rájuk 
ordítottam.: „Fel a kezekkel!” Látva puskámat, úgy megijedtek, hogy a 
nagy botjaikat és kosaraikat eldobva futottak mint az őrültek, s talán még 
most is futnak, ha meg nem haltak.

Kitűnő német csalsípom 1950 után, miután a Rákosi-idők szelleme 
bevonatta utolsó megmaradt puskámat, sokáig néma maradt. 1964-ben, 
több hónapi kórházi kezelés után, kénytelen voltam nyugdíjba menni. 
Ezt követően alkalmilag hívtam be bakokat, mint néző, a kéthelyi vt. 
tagjainak, mert az erdők közel voltak a balatonmáriai villámhoz. Bár a 
hallásom megromlott, de ez még megmaradt nekem.

Tovább a különleges őzbakélményeken. 1928. december 8-án bará
tom, aki a Sch. G. grófi uradalom circa 900 holdas somogyi területét bé
relte, körvadászatra hívott meg engem, a kanizsai vt. vadászmesterét és 
alelnökét. Hideg téli nap volt. A pusztai „kastély” szép 8 szobás, nagy 
ebédlős udvarház, egy kis park közepén feküdt. Akkori gazdája közis
mert gavallér, agglegény volt, és nagyszerű szakácsnéval rendelkezett. 
Örömmel mentünk a szép téli napra. Mindössze két kör volt, egy déle
lőtt, egy délután, és már 3 óra után végeztünk. Az ebéd délután 4 órakor 
volt. 12 puskával mintegy 250 nyúl esett, esett pár kakas is és még né
hány fogoly. (Én lőttem belőlük 6 db toronyfoglyot.) A délutáni körben 
az uradalmi erdő mellett néhány őz is jött. Köztük egy sánta, nehezen 
mozgó (később kiderült, hogy egyik hátsó lába el volt törve, gennyes, ré
gi seb volt rajta) hatos őzbak. Sebesült voltát az is bizonyította, hogy ha

99



tos agancsa még december 8-án is rajta volt. A mellettem lévő házigaz
da odakiáltott: -  János, lődd agyon szegény beteget, ne kínlódjék! Ennek 
eleget is tettem. így lett egy decemberi őzbakom is.

A kör közel a pusztai „kastély” mellett végződött. S mivel már kezdett 
havazni, boldogon mentünk be a „vacsorához”, ahol is hat csinos „szoba
lány” fogadott bennünket, sáros cipőinket kefélve, nagy udvariassággal. 
Halászlé, rántott harcsa, pulyka, vagy hét fogás volt, nagyszerű rétesek
kel, és persze négy cigányból álló banda szolgáltatta a zenét. A kitűnő bo
rok folytán nagy volt a hangulat; némelyek már táncolta a „szobalányok
kal”. A szintén vadász plébános már búcsúzott. Nekem mindjárt az elején 
feltűnt, hogy a vacsoránál felszolgáló „szobalányoknak” milyen manikű
rös kezei vannak. És bizony észre vettem, hogy arcuk ki is van készítve. 
Volt köztük egy szép, barna hajú, fiatal, Boriska nevezetű, aki erősen ko- 
kettált velem, mivel én voltam a legfiatalabb a társaságban. Két barátom 
az esti vonattal mindenáron el akartak utazni, azért 7 órakor rábeszélték 
a szabadkozó házigazdát, hogy fogasson be, mert az állomás a rossz, sá
ros, havas úton vagy egy órányira lehetett a pusztától. Én nem nagyon 
vettem részt a kapacitálásban, mert Boriskával táncoltam. Közben meg
tudtam, hogy a gavallér házigazda a kaposvári legjobb „műintézetből” 
hozatta őket vadászvendégei szórakoztatására.

Nagy nehezen, a két barátom kérésére, a csukott hintó előállott a 
nagy veranda elé. Közben szakadt a hó, mi kapatosak is voltunk, villany 
viszont nem volt, így a házigazda világított, a cigányok pedig a Rá- 
kóczy-indulót húzták, míg mi végre beszálltunk a batárba. A lovak las
san cammogtak. Két barátom méltatlankodására a kocsis azt felelte, 
hogy nagy a sár, majd ha kiérünk a kövesútra, sietünk, de addig csak lé
pésbe tud menni. Mentünk, mentünk a kavargó hóesésben, végül is 
egyik barátom ráordított a kocsisra: -  Elkéssük a vonatot, azonnal hajt
son, mert előveszem a puskámat! A kocsis végre kinyögte a töksötétben 
(akkor már elég messze voltunk a „kastélytól”): -  Bocsássanak meg a 
nagyságos urak, nem tudok gyorsabban menni. A nagyságos úr (házigaz
da) parancsára a kocsiba a takarmányos bivalyokat kellett befognom. 
Láttuk, hogy a vonatot már nem érhetjük el, és -  az én őszinte örömöm
re -  kénytelenek voltunk visszafordulni.

A vadásztársaság tagjai a cigányokkal és a „szobalányokkal” nagy rö
högés között a verandán álltak, fogadtak bennünket, utána nagy „úri-mu
ri” volt, cigányozás, tánc, stb. Reggel már szán vitt bennünket az állo
másra. Két barátom is jól mulatott. Megbékéltek, már nevettek a „bi
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valyfogaton”. Az én decemberi őzbakom agancsának hátuljára pedig rá
került a Boriska neve. Szép emlék volt. Móricz Zsigmond jobban meg
írta volna, mint én.

Az első szarvasomat (selejt tehén) és a másodikat (nagykanizsai Al- 
sónyíresi-erdő, 1927. szeptember 20.), gyenge selejt hatos bika (agancsa 
elveszett, de a fénykép megmaradt), kölcsönkért puskával lőttem.

Első szarvasom elejtésének körülményei a következők. Jó barátom 
volt Pirity nevű erdőmémök, aki a rigyáci (Zala megye) gróf Batthyány 
Pálnénak volt egyúttal a főerdésze. Volt erdeje Rigyác község határában, 
de a nagyobb és jobb Kurd-Csibrák (Szakály, Hőgyész) mellett volt, 
Tolna megyében, vagy 1500 hold erdő, sok szarvassal és apróvaddal.

Már akkor ismert jó serétes vadász voltam, és talán ezért is vitt el Pi
rity erdőmémök 1927. december 3-án szép erdei hajtóvadászatra. Mint
egy 12 puska, és elég sok, circa 60 hajtó szerepelt az első nap. Szép ren
den folytak a hajtások, esett sok nyúl, vagy 100, továbbá a tiszta erdei 
hajtásban vagy 4 róka és 40 körüli kakas, és főleg, ami engem érdekelt, 
sok erdei szalonka volt a hajtásban, én is láttam vagy 4 db-ot. Közben itt 
is, ott is gyönyörű szarvasrudlik, őzek törtek ki, nagyrészt oldalt vagy 
vissza a lármás hajtóseregektől megzavarva.

Másnap a hercegi uradalomban volt mezei körvadászat, amelyre hi
vatalos volt meghívóm, Pirity erdőmémök és Székely főerdész, valamint 
az első napon szereplő többi vadász; állomásfőnök, orvos, intéző, szom
széd földbirtokos stb. Nekem már kevés volt a 20-as patronom (akkor a 
legtöbb vadász 16-os, és 12-es kaliberű puskával vadászott), jobban ér
dekeltek a szarvasok. A vadászvacsorán megtudtam, hogy ezen erdő 
mellett lőtte gróf Zichy a híres, agancskiállításokon látott „magyar nagy
ökör” nevű, széles terpesztésű, szinte világrekord, 14 kilós szarvasbi
káját. Ez vetekedett a híres világrekorder „Szálkaival” (különben úgy tu
dom, az is Tolna megyében esett). Ezért arra kértem meghívómat, en
gedje meg, hogy egy selejt tehenet lőhessek, miután még szarvassal nem 
volt szerencsém a nagykanizsai erdőben találkozni, de különben is ott te
henet nem is lőttünk soha. Legalábbis legálisan nem. A kedves Székely 
főerdész által felajánlott 9 és feles Schönauer-Mannlicherrel felszerelve 
kaptam szekeret azzal, hogy a körzeti erdésszel próbáljam meg egy sán
ta selejt bika elejtését, ha pedig azzal nem találkozunk, lőhetek egy, az 
erdész által megmutatott selejt tehenet.

Gyönyörű, napsugaras őszi időben csatangoltunk az erdőben. Sok 
szép szarvast láttunk és őzet, közelről távolról (távcsövet is kölcsönzött
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derék főerdész barátom), de sajnos nem akadtunk össze a keresett selejt 
bikával. így már, tarisznyás ebéd után, késő délután, egy 8-as rudli te
héncsapatból ismeretlen puskával sikerült meglőni első szarvastehene
met. Igaz, szekérről, vagy 80 lépésnyire. Szépen jelzett, és 100 méterre 
már feküdt. Este, elutazásunk előtt meg is kaptam grandliait, és felavat
tak szarvasvadásznak ott, a szép Tolna megyei erdőben.

Ehhez hozzátartozik, hogy ugyanezen 1927. évben volt néhány kóbor 
bika az Alsónyíresi-erdőben. Kölcsön kaptam egy Bán nevű nagykani
zsai nyugdíjas főerdésztől egy füstös lőporral funkcionáló 500-as dupla 
expresspuskát. Ezzel cserkésztem az Alsónyíresi-erdőben, mint már fe
lavatott szarvas vadász, míg összejöttem a hidegkúti nevezetű dagonyá
nál első, selejt, hatos bikámmal, amelyet vagy 80 lépésről megláttam. 
Egyedül volt, tehenek nélkül. Hozzáteszem, hogy ezúttal én is magam 
voltam. Találkozásunkat a bika bánta. A fiatal bikát egy kiskanizsai fu
varos hozta be. A húsa a vt.-é lett, csak az agancsát kaptam meg, mint 
máskor is. 1945 tavaszán ez is eltűnt, de a fényképe megvan.

így összesítve 8 bikát lőttem. Összesen 20 darab szarvast ejtettem el. 
Nem sok, de köztudott, hogy akkor a bikákat nem főúri halandó nem lő- 
hette. A külföldi vadásztatás csak pár helyen volt divatos. A nagy biká
kat főuraink barátai és a kormányzati nagyurak lőtték. így akkor -  tud
tommal -  én voltam Nagykanizsán a legeredményesebb szarvasvadász.

Meg kell emlékeznem, hogy „bivalybikát” is lőttem. No nem Afriká
ban, hanem a nagykanizsai vágóhídon.

1942. június 20-án sajnos már háború volt, húshiány, a bíróságnál tár
gyaltam egy délelőtt, amikor sürgős telefonüzenet jött, hogy a vágóhí
don megvadult egy levágandó bivalybika. Nem bírnak vele, láncát elsza
kította, megrongált egy szekeret, megsebesített egy mészároslegényt. 
Azonnal menjek „kivégzésre”, úgyis mint hivatalos vadászati személyi
ség, és jó golyólövőnek ismert, akkori tiszteletbeli járási vadászati felü
gyelő. Rein hentes, a bika tulajdonosa, még taximatuzsálemet is küldött 
a bíróság elé értem. Átadtam a tárgyalást a helyettesemnek, a taxival la
kásomra mentem jó drillingemért (felső két cső 7 mm-es, alsó 20-as ka
liberű, felsők golyósok, alsóval lehetett ún. Berennecke ólomgolyót lő
ni, amit a serétes cső elég jól vitt). Zsebre vágtam 10 patront, és men
tünk. A vágóhíd előtt nagy tömeg állt; a bezárt kapun át nézték a megva
dult bivalybika rohangálását. Ott volt barátom, Kertész Lipót városi fő
állatorvos, aki azt akarta, hogy a bezárt kapun keresztül lőjek. De állt az 
udvaron egy vastag, öreg vadgesztenyefa. Minden intelem dacára be
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mentem ennek fedezéke mögé, miközben a jajgató Rein hentes, a bika 
tulajdonosa, kért, hogy csak a fejét lőjem, nehogy a húst megrongálja a 
lövés. A fa mögé letérdelve vártam a fehér tajtékot fújó, megvadult bi
kát. Meg is látott, felém rohant (a lánc rá volt csavarodva a szarvaira), és 
30 lépésről, homlokára célozva, belelőttem egy teljes burkolatú erős, 7 
mm-es golyót. Térdre rogyott, hörgött, véres habot hányt, de a fejét in
gatta. A másik cső golyója azután végzett vele, feldőlt, mire a mészáros
legények pár perc várás után a hörgő, vérző bika nyakát elmetszették. 
Sajnos tárgyalásom miatt nem vártam meg, míg lefurészelik szép trófe
aként a szarvait. Délután Rein hentes küldött, jutalmul” (a taxit is ő fi
zette) 3 kg szép marhahúst (de nem a vén bivalyéból), és sajnos a szar
vakat a henteslegények két darabba fűrészelték le. így elestem egy szép 
„bivalytrófeától” Mint lövés után kiderült, az első golyó érintette a rá- 
tekeredett vastag vasláncot, így az a lövés erejét felfogta. A második lö
vés viszont belement mélyen az agyba.

Annak idején gyakran „szerepeltem” a nagykanizsai rendőrbíróságnál, 
és a nagykanizsai főbíróságnál (hivatalból minden orvvadász-, hurkoló- 
ügyben idézést küldtek) szigorúbb büntetést kérve a hurkolókra és orwa- 
dászokra. Sajnos háborús idők lévén, dacára akkor a sok apróvadnak, ami 
az orvvadászokat csábította, a vadászati kihágás miatt rendszerint arány
lag csekély pénzbüntetést, és legfeljebb maximum két hét elzárást adtak. 
Arra hivatkozva, hogy a tetten értek legtöbbje szegény ember, továbbá há
ború, húshiány volt. Egy ügyet súlyosbításért megfellebbeztem a megyé
hez. Ebben egy Csapi községbeli cigány őzeket hurkolt, eredményesen. A 
kiszabott főbírói két hetet ott felemelték három hétre. Érdemes volt?

Emlékezés a „hosszúcsőrű” kedvenceinkről

Mi lehet az oka, hogy a tavaszi, hóvirágos, kankalinos, ibolya illatú er
dők és a zsombékos, gólyahírvirágos vizenyős rétek annyira kedvelt ma
darai, az erdei szalonkák és a „mórsneffek” évről évre fogynak? Őket 
nemigen érintheti a vegyszerezés, vagy talán közvetve mégis? Téli szál
lásaikon (főleg Olasz- és Görögországban) pusztítják őket? Vagy az 
északi költőhelyeiken? Vagy talán mostanában másfelé vonulnak és ha
zánk nagy részét elkerülik, de miért? Ki tudja? Öreg vadászok, megszál
lott „sneffezők” és madártani kutatók keresik erre a választ, de -  tudo
másom szerint -  eddig az ok vagy okok ismeretlenek.
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Pedig kitűnő új tilalmi intézkedések védik őket! Sem a tollas, sem 
a szőrmés ragadozók, amelyek különben is igen megfogytak, nem te
hetnek sok kárt bennük. Orvvadászok pedig soha nem lőttek szalonká
ra, pláne nehezen eltalálható, dzsekkelő sárszalonkákra. Sajnálták rá a 
patront.

Emlékezetül, az új iíjú vadásznemzedék részére hadd mondjam el, 
úgyis, mint a Madártani Intézet önkéntes, évtizedes munkatársa, öt évti
zedes tapasztalataimat kedves madarainkról, akinek a sors kegye révén 
alkalmam volt sok évtizeden át Nagykanizsa akkor még fiatal, sűrűs, 
cseres, kökényes, berekfás erdeiben vadászni rájuk, az erdei sneffekre, 
illetve a Nagykanizsa környéki Principális-csatorna melletti sokszáz 
holdas vizenyős, zsombékos réteken vadászni, a cikázó „sárszalonká
kra” Jó apró, 14-es söréttel töltött patronokkal is bizony nehéz volt az 
eltalálásuk. Igen jó sport volt. És komoly.

Mivel ma csak tavaszi húzáson szabad lőni az „erdeieket”, nem úgy, 
mint régen, amikor bőségben voltak, s akkor kutya előtt és hajtásban 
„katakolva” (emlékül ma is őrzök egy ilyen „katakoló” szerszámot) is 
lehetett rájuk vadászni, először is a felejthetetlen tavaszi kéklábú, majd 
sárgalábú, bagófejű „sneffekkel” foglalkozom. Mikor jönnek? Remini- 
scere, keresni gyere! Oculi, itt vannak, ni! Laetare, húznak erre! Judica, 
még itt vannak, na. Palmarum-Trallarum! Quasimodo vasárnapján sza
lonka ül a tojásán. Ez az ősrégi vadászjóslat nagyjából megfelel a jöve
telüknek, távozásuknak, mégis, attól függően, hogy korai vagy késői ki
tavaszodás és mikor van húsvét, ami változó a naptárban, évtizedes ta
pasztalataim szerint jelentős eltérések lehetnek.

Az első húzó szalonkát legkorábban 1936. február 28-án lőttem. Ak
kor nagyon korán volt tavasz, március végén már virágzott a kökény. Vi
szont a legkésőbb húzó első szalonkát 1929. március 28-án, illetve az 
igen hideg, hosszú 1940-es télen, március 31-én lőttem. Ezekben az 
időkben, még március közepén is, térdig érő hó volt az erdőkben. Késett 
az érkezés.

Annak idején 1917 márciusától április elejének (akkor ápr. 15-ig volt 
szabad vadászni szalonkákra) majdnem minden napja kint talált az erdőn 
„sneffhúzásra”, akár esett az eső vagy hó, akár fújt a szél. Az erdők 
aránylag közel voltak. Autó akkoriban talán négy ha volt egész Kani
zsán, kerékpárral, majd később motorkerékpáron (segédmotoros Cse
pelen), majd vagy 10 esztendőn át saját fogattal, alig egy fél óra út volt az 
erdőig, a vt. területéhez tartozó három nagy erdőben (Alsónyíres, városi
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Felsőerdő, Alsóerdő) megvoltak az ismert „szalonkaváltóim” így mó
domban állt tanulmányozni kedves madaraimat és élvezni a rigófüttyös, 
illatos, madárdalos erdőket. De szép volt!

Lágy, déli szél cirógatja a mogyorófák porzó barkáit, a füzek arany
ló barkáin is már megjelentek az első méhek, zsongják vígan tavaszi 
örömhimnuszaikat. A nap már pirosán lebukott a nyugati láthatáron. Es
teledik. Itt-ott fuvolaszólójuk után fel-felcserregnek a szállásra vonuló 
rigók, majd „katakolva” felgallyaznak a fácánkakasok. Amott a vágás
ban „riadozik” egy őzbak, majd kiballag nagy nyugalommal egy kopott 
bundájú, nagyfülű tapsifüles a hóvirágos, kankalinos, egyre zöldebb „lé
niára”. Már látni az esthajnali csillagot, elzúg mellettünk a ganajtúró bo
gár. Ez már jeladás. Élvezve a tavaszi erdők kimondhatatlanul szép han
gulatát, neszeit, figyeljünk! Egyre várunk-várunk.

És íme! Mintha áramütés ért volna, még a vizslám is megrándul a 
várva várt hangra; „pvszt-pvszt-korr-korr” -  az egyre sötétedő tavaszi 
égbolton megjelenik a nehezen várt tavaszi vándor. Hol imbolyogva, 
mint egy nagy denevér, hol egyedül, hol ketten, hárman cikázva, 
„zwickkelve”, villámgyorsan levágva, ha pedig szél fúj, sebesen szár
nyalva, esetleg hangtalanul. Ezer változatban. Bizony sokszor igen ne
héz, bizonytalan és kiszámíthatatlan az eredményes lövés... Sokszor si
került, de sokszor bizony elhibáztuk a kedves tavaszi vándort, de akkor 
is boldogan mentünk haza, hiszen láttuk, hallottuk a csodálatos, újjáéb
redő tavaszi erdőt, a napnyugtát, beszívtuk egyedülálló fűszeres illatait, 
csodáltuk a lenyugvó tavaszi nap csodás fényeit. Ezek együttesen teszik 
oly felejthetetlenekké a tavaszi „húzásokat”. Ezek az esték a vadászat és 
a természetimádás legmagasabb szintű élményei, akár lőttünk valamit, 
akár nem.

A mi vidékünkön rendszerint az elsők, a kéklábúak, március 5-10-e 
körül érkeztek. A legjobb húzások József-nap körül, március 19-e körül 
voltak. De korai tavaszon, például 1936-ban, már február 28-án, majd 
március első napjaiban lőttem az elsőket.

Lőjegyzékem szerint gyakran lőttem (mert ekkor is lőhető volt) télen 
is, hóban, be nem fagyott vizes tocsogó mentén erdei szalonkát, őszi fá
cán- és nyúlhajtásokban áttelelőket. Például december 24-én kettőt is, 
majd a Szilveszter-napi hajtóvadászaton a zsigárdi erdőben egyet, majd 
január 12-én a bajcsai égererdőben, ugyancsak nyúlhajtásban, hóban egy 
áttelelőt. Egészségeseknek látszottak. Igaz, hogy akkor enyhe telek vol
tak, kevés hóval.
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Egy alkalommal, 1936. február 16-án Barthos Gyula főerdőmester 
barátommal a zsigárdi ún. Gúla járást hajtottuk rókára. 10 hajtónk volt, 
katak nélkül. Akkor volt a rókák násza. Az erdőőrök a kevés havon sok 
rókacsapást jelentettek. Lőttünk is ketten 5 rókát, ezek közül kettő volt 
nőstény, 3 pedig koslató kan. Ekkor a hajtok felvertek egy sneffet is, 
amelyet sikerült lelőnöm, pedig rókára hatos söréttel volt a puskám meg
töltve. Miután enyhe volt a tél, lehet, hogy ez már jövevény volt.

Két ízben volt alkalmam látni költést is, mert néhány bizony költött is 
nálunk Nagykanizsa környékén. 1936, már említett, igen kora tavaszán, 
már március végén, virágzott a kökény (egyébként április 10. körül volt a 
virágzás). Ekkor Rip kutyám egy sűrű, virágzó kökénybokorból felvert egy 
látszólag sebzett, vergődő repülésű szalonkát úgy, hogy a kutya majdnem 
elkapta. De nemsokára leszállt, és mikor feléje mentem, de már gyanút fog
va, felrepült, nem lőttem rá, újra visszaszállt a kökénybokorba. Kíváncsian, 
a kutyát visszafogva, benéztem. Hosszas vizsgálódás után láttam a száraz 
levéllel kibélelt kis szalonkafészket, benne 3 tojással. Természetesen sietve 
ott hagytam a költő anyát. Körülbelül egy hét múlva őzbakra cserkészve 
(akkor április 20-tól volt lőhető az őzbak, de csak golyóval), kíváncsiság
ból utánanéztem a nagy sűrű kökénybokor alján lévő fészeknek, de már 
csak tojáshéjakat láttam, remélve, madarunknak sikerült a költése.

Egy másik eset májusi őzbakcserkészeten történt. A városi, ún. Alsó
erdőben egy mély, sűrű gödör alján a cserkészút mellett egy gyanúsan, 
vergődve felszálló és lecsapó sneff után vizsgálódva, mert persze kutya 
nem volt velem, csak jó hat és feles Mannlicher-Schönauerem őzbakra, 
a felrepülés helyén kucorgott a cserkészösvény mellett három, valószí- 
nűtlenül hosszú csőrű, veréb nagyságú fióka. Örömmel, sietve vonultam 
el a kedves családtól. Annak idején megírtam a Nimródnak is, meg mint 
a Madártani Intézet külső munkatársa, az intézetnek is az eseményt. A 
Nimród közölte a költő szalonkát, ami nálunk elég ritka, hiszen madara
ink északi vidéken költenek, itteni költésük ritkaságszámba megy.

Mikor számíthatunk jó húzásra? Madarunk erdeink legtitokzatosabb ma
dara, szinte kiismerhetetlen, mikor lesz, illetve van jó húzás. Kb. 600 húzá- 
si napra tehetem, mikor kijártam tavaszi húzásra. így bátran mondhatom, 
hogy sokszor szép tavaszi estén semmi sem húzott, sokszor pedig kavargó 
hóesésben jó húzás volt. Egyszer márciusi télben 4 darabot lőttem, csak úgy 
tottyantak bele a hóba. Erős szélben gyors és hangtalan a húzás, nagyon oda 
kell figyelni. Persze a legjobb az esély a szélmentes, enyhe, esetleg csepe- 
gős napon, vagy eső után. De lőttem hármat szakadó esőben is. Szóval, ak
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kor húz a sneff, mikor akar. Ezért jártam ki tavaszkor szinte minden este, 
mert voltak évek óta ismerős „húzóhelyek”. Érdekes, hogy erős holdvilág, 
észleléseim, szerint nem jó, jobb a holdtalan, vagy gyenge holdas este.

A húzás kezdete március elején 6 óra után 15-20 perc, ez tolódik, 
ahogy az esték hosszabbodnak, március végén már a húzás kezdete fél 
hét után, sőt már április elején 7 óra körül, esetleg utána van. Sokszor 
hallottam, főleg erős holdvilágos estén a „standomról” hazatérőén maga
san korrogó szalonkákat, már jóval „húzásidő” után. Ezek már vonulók 
voltak. Tapasztalatom szerint madarunk éjjel vonul tovább.

Az akkori tilalmi idő szerint április 15-ig járhattunk ki húzásra. Lőjegy- 
zékem szerint 1941. április 10-én, akkor is késői tavasz volt, 4 húzó szalon
kát lőttem, kettőt pedig hibáztam, de ez a késői húzás rendkívüli volt.

Az ún. klopfolást, „katakolást” rendszerint 20-25 hajtóval és két va
dőrrel csak március végéig gyakoroltuk, mert áprilisban már fészkeltek 
a vadrécék, sőt korai fogoly- és fácánfészkek is voltak.

Sokszor próbáltam a tavaszi hajnali húzást. Legtöbbször eredményte
lenül. Ugyanis nagyon korán van a húzás és csak rövid ideig, talán 10 per
cig tart. Rossz a világítás, rövid és gyors a húzás. Csak egy alkalommal 
lőttem a hajnali húzáson kettőt, többször csak egyet, amíg négyszer lőttem 
este, tavaszi húzáson 4 darabot (ekkor igen jó húzás volt), ötöt csak egyet
len egyszer, a nagykanizsai Alsónyíresi-erdőben 1942. március 28-án, sőt 
ekkor még hibáztam is kettőt. De ezek rendkívüli húzások voltak. Hármat 
sokszor, valamint kettőt nagyon sokszor lőttem. Ha ún. ”zwick” jön, min
dig a hátulsóra kell lőni. Ha ugyanis az elsőt lőjük meg, a második azon
nal lecsap rá, és a sötétségben eltűnve, biztos a hibázás. Láttam, sőt két al
kalommal sikerült lőni zwick mindhárom tagját, sokszor láttam négyes, 
sőt ötös zwicket is, ezek nagyon kergetőznek, csapkodnak, nehéz a lövé
sük. Nem is reagálnak annyira a sípra, mint az egyesek vagy párosok. De
rék, 50 éves sípomra legalább 80 százalékban reagáltak, kivéve a szeles 
időt. Az egyes mindig reagált, sőt elhibázva utánasípoltam, visszafordult 
és öngyilkos lett. Különösen szélcsendes estéken kitűnően csal a síp. Ha 
nagy szél fúj, a szalonka sebesen, hangtalanul húz, nem reagál a sípra.

1932. március 26-án, a városi Felsőerdőben még elég világosan áll
tam a standomon Csákányi János vadőrünkkel. Ekkor cirregve jött egy 
kettős zwick és lecsapott talán 10 lépésre a léniára. Odadobott lövésem
re mindkettőt egy lövésre ott marasztaltam. Ilyen szerencsés lövésem 
sem volt életemben. El sem akartam hinni, mikor Rip kutyám apportí
rozta a szegény szerelmes szalonkákat.
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Ősszel is van este húzás, de hangtalan. Próbáltam: sípra nem reagál, 
sok még a fák lombja, nem úgy mint tavasszal, és inkább az erdőből húz
nak ki legelőre, rétekre. Sokszor próbáltam szép csendes őszi estéken. 
De csak egyetlen egyszer, 1950. október 15-én lőttem hármat hibátlanul 
a miháldi Ruszing-erdőben Somogyi József vadőrrel, kettőt többször, de 
inkább csak egy sikerült az őszi húzásokon. Őszi hajnalt is próbáltam, de 
rendszerint akkor már nagy a köd, rosszak a látási viszonyok, és a még 
sűrű lomboktól nem látni a hangtalan húzókat.

Még a felszabadulás után is elég sok szalonka volt a miháldi Nagy- 
kanizsai Olajbányász vt. által bérelt, erősen mocsaras erdőkben, így so
kat lőttünk. Egy alkalommal, az 1948. évben, Krahun Tivadar, akkori 
vadászmesterrel, kutya előtt ketten 10 darabot. Az akkori sok szalonká
ról ott ma is az egyik ismert erdőrészt „szalonkás léniának” hívják. De 
úgy tudom, hogy azóta ott is megfogytak.

Az erdei szalonka húsa ízletes, a tavasziaké (kéklábú, sárgalábú egy 
faj, de a kéklábúak előbb jönnek) sovány, de az őszieké zsíros, igen fi
nom. Az ún. „Snepfendrekket”, a vastagbélből kinyomott és kenyérre 
kent, kisütött ínyencfalatot én nem ettem meg, pedig ez akkor a pesti ele
gáns szállodákban drága finomság volt. ízlések és pofonok különbözők.

A sárszalonkák húsa is ízletes, különösen az őszieké. Lövésük nehéz, 
cikkcakkban repülnek, „dzsekkelve” kelnek. Lőttem pár nagy sárszalon
kát is, amely gerle nagyságú, húsa igen finom, de ritka. Talán 5 darabot 
sikerült lőni, míg a közép sárszalonkákból néha 6-8, sőt egyszer 10 da
rabot is lőttem. Persze legapróbb fürjsöréttel, 14-essel, de így is sok volt 
a hiba, mert igen gyorsan és szabálytalanul repülnek.

Némely évben sok volt az őszi szalonka. A még fennálló kukoricás
ban is sokszor lőttem ősszel erdei szalonkát. De novemberi erdei hajtás
ban is sok volt. Egy alkalommal, 1938. november 20-án a nagykanizsai 
Alsónyíresi-erdőben 40 hajtóval történt csendes (tehát nem katakos) haj
tásban egy nap 16 darab esett. Ebből én hetet lőttem, igaz, látva a sok 
szalonkát, csak ezekre pályáztam, kedvükért eleresztettem a nyulakat és 
fácánokat. 1929. november 10-én esős volt az ősz, Barthos Gyula bá
tyámmal ketten, mintegy 15 hajtóval, a zsigárdi erdőben hajtottunk nyúl
ra és fácánra, főleg pedig rókára. Kisült, hogy sok a szalonka. Erre elho
zattuk az erdészházból a katakokat és úgy hajtottuk tovább. Kimagasló 
eredmény lett a vége, 23, azaz huszonhárom darab sneff esett, pedig csak 
hárman voltunk vadászok. A végén elfogyott a patron, esetleg még töb
bet is lőhettünk volna, pedig még fent volt a lomb, nehéz volt a lövés.
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Eltaláltunk egy dél felé húzó vonulást. A nagy eredményre másnap meg
ismételtük a hajtást. Most már katakos hajtókkal összesen négyet ver
tünk fel, ami lőve is lett. Ez mutatja, hogy el kell találni mindig a sza
lonkák vonulását, még egy nap is sokat számít.

Ugyanez történt a nagykanizsai Felsőerdő Vajda-oldali dűlőjében. 
Életem legtöbb tavaszi szalonkáját láttam. 1930. március 30-án jelezve 
lett, hogy ott jó a húzás. Vasárnapi „klopfolás” előtt a meghajtandó er
dőben nem álltunk fel húzásra, hiszen volt másik erdőn is sok stand. 
Mint a foglyok, úgy repkedtek a szalonkák. Tízen voltunk vadászok, 25 
hajtóval, két vadőrrel, katakkal. 42 volt az összteríték, kimagasló. Nagy
kanizsa környékén még nem volt lőve ennyi szalonka tavasszal. Eltalál
tunk egy vonuló gárdát. Igaz, gyönyörű, ibolya-illatú, szép, szélmentes 
tavaszi nap volt. Kint maradtunk a húzáson is, ugyanis én 9 darabot lőt
tem, szerettem volna 10-ig felvinni, de bizony nem volt húzás. Az elhi- 
bázottak sem húztak már. Szép sárgalábú, ún. bagófejű szalonkák voltak. 
Sokszor álmodom ezen felejthetetlen, szép tavaszi napról.

Egyébként tavaszi húzáson, de kutyázva és klopfoláson is, 1943 ta
vasza volt a legjobb eredményem. Örök emléknek megmaradt, zöld, vi
haredzett, zsíros vadászkalapomat 96 darab, vagyis 48 darab szalonka 
ecsettolla díszíti. Sajnos, április 3-án, 41 éves koromban behívtak kato
nának Csáktornyára, különben ebben az évben biztos elértem volna a ha
zai rekordnak számító 50 tavaszi sneífet.

Évtizedes tapasztalataim szerint az erdei szalonka lövéssérülésre igen 
érzékeny. Én mindig 12-es seréttel töltött patronokat használtam rájuk 
(sárszalonkára 14-eset), de sokszor 60 lépésről is estek. Viszont megfi
gyeltem: a szalonka jó futó, nem olyan gyors, mint a fogoly vagy fácán, 
de ha számyazott, mihelyt leesik, gyalogol. Sokszor láttam előttem a ka
takos hajtásokban „infanterista” szalonkát, persze sohasem lőttem „gya
logost”, de sokszor becsaptak, alacsonyan visszavágtak, és én a hajtők 
miatt nem lőttem.

Mihelyt leesik, ha kutyánk nincs, azonnal oda kell menni, nem sza
bad törődni másikkal, mert percek alatt, ha számyazva van, elgyalogol 
messze, és többé nem találjuk. Fontos a jól apportírozó kutya, bár láttam 
olyant, amelyik jól apportírozta a foglyot, nyulat, fácánt, de a szalonkát 
nem vette fel. Különös, átható illata van, az igaz.

Még néhány szót a sárszalonkákról. Sok volt belőlük a 20-as és 30- 
as években a Nagykanizsa környéki Principális-csatorna melletti vize
nyős, zsombékos, gólyahíres réteken. Érkezésük egyidőben történt az er
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deiekkel, kivéve a gerle nagyságú és kutyát jól beváró nagy sárszalon
kát. Ez hangtalanul röppent fel, de az ötöt, mit lőttem, már április elején 
volt, később érkezik, mint a közép és kis sárszalonkák (utóbbiak a kutya 
előtt kelnek).

Legnevezetesebb sárszalonkás napom volt 1928. március 25-e. Dél
utánra a zsigárdi erdőben szalonkahajtásra készültem, de odafelé ku
tyámmal átfésültem a vizenyős, gólyahíres réteket. Már 8 db sárszalon
kát lőttem, mikor kanális mellett egy nagy, barkás füzfabokorból a ku
tyám kiugrasztott egy barna valamit; apró seréttel 10 lépésről fejbe lőt
tem, rögtön elnyúlt. Ez volt a 11 kg súlyú, első és utolsó kan vidrám. 
(Akkor nem volt védett.) Nagy örömmel fogadtak az erdőben rám vára
kozó sneffvadászok, és a katakos hajtásban még hozzálőttem a „strec- 
kemhez” 5 db erdei szalonkát is. 1928 Gyümölcsoltó Boldogasszony 
napja volt. Egyik legszebb vadásznapom. Sokszor álmodom róla.

Szólnom kell vízivadászataimról is. Annak idején sok volt a vízivad 
a nagykanizsai vt. árteres, Principális-kanális menti részén. Nyáron, ned
ves tavaszokon térdig érő vízben, kutyázva sok fiatal récét lőttünk. Volt, 
hogy a kutya fogott jóízű, ún. csúszó, repülni alig tudó fiatal récét, de 
mivel akkor a réce július 1-jétől április 1-jéig elejthető volt, lehetett a ta
vaszi szalonkahúzáson is vadászni. Lőttük szalonkázáskor, elsősorban a 
gácsérokat, mikor mint nagy sörösüvegek húztak a erdei kopolyák fölött, 
de főleg sokat lőttünk nagy teleken a Principális-kanálisban. Az állóvi
zek be voltak fagyva, a kanális viszont ritkán fagyott be, így rengeteg ré
ce tanyázott benne. Egyik oldalán én, másik oldalán barátom és sokszor 
néhai jó apám ment, be-benéztünk óvatosan a kanálisba. Távcsővel meg
láttuk, hol úszkálnak a récék. A parttól eltávolodtunk vagy 50 lépésre, és 
a „kinézett” helyen lassan parthoz közeledtünk. Előfordult, hogy gyors 
kettős duplára a lábunk alól (magas partjai voltak a kanálisnak) felkelő 
récékből sikerült négyet, sőt egyszer ötöt is lelőni.

Egy ízben egy vadlibacsapatot is sikerült így belopni az erős 1929-i 
télen, nagy hóban. Igaz, a vadlibák nem szívesen szálltak le a szűk ka
nálisba, óvatos madarak volta, de így is lőttük belőlük ketten 4 darabot.

Emlékszem, hogy egyszer, szintén az 1929-i nagy hóesés és tél idején, 
ketten a kis-kanizsai hídtól egész a bajcsai hídig menve (circa 4 km és 
vissza) 26 db szép tőkés récét lőttünk. A gácsérokra lőttünk először, és egy 
egész csomó fekete gácsérfarkgyűjteményem volt. (A kocsi vagy szán kö
vetett bennünket tisztes távolságból, hiszen nem is tudtuk volna cipelni a 
sok récét.) A vadkereskedő nemigen vette meg, ismerősöknek és barátok

110



nak lettek elajándékozva. Bár húsuk télen jobb volt, mint a nyári iszap- és 
halízű daraboké. Egyszer lőttem a kanálisban, ugyancsak erős télen, hóban 
egy omitológiai ritkaságot, nagy sarki búvárt. Ez csak nagy, erős télen je
lentkezett, mint téli vendég, de lőttem cigányrécéket, barátrécéket, sőt 
egy-két alkalommal tarka jeges récéket is a téli kanálisi vadászaton. Úgy 
tudom, ma a vadászat ezen módját már nem űzik, illetve tilos a megfo
gyatkozott, valamikor nagy réceállomány ilyetén való vadászata.

Jó barátomnak, Filó Jenőnek, volt miklósfai aljegyzőnek engedélye 
volt a tulajdonostól, Bárczay Ferenctől, hogy a Miklósfa község határá
ban lévő mórichelyi halastavakon vadásszék. Nekem is szerzett oda en
gedélyt. (A felszabadulás után is vadásztam ott, mint a bagolasánci va
dásztársaság akkori tagja, a vt. bérletéhez tartozott a tóvilág is, circa 500 
hold.) Rengeteg szárcsa, réce, késő ősszel pedig rengeteg vadliba (veté
si és lilik) szállt le a tóra a környező vetésekről. Kiemelkedő nagy húzás 
volt 1940 őszén, november közepén, mikor is nevezett Filó Jenő bará
tommal kettőnket az ún. 6-os, legnagyobb tó közepén lévő kis szigetre 
irányított a tóőr. Nádból kis leshely volt odakészítve. Óriási libahúzás 
volt! Kedvező őszi, ködös idő. A vetésekről csak úgy ömlött a sok liba a 
tóra. Ellőttük minden patronunkat, s 36 libát szedett össze a tóőr csónak
kal és kutyával, de a nagy lődözés után másnap is találtak sebzett libá
kat a tavakon.

Puskám bevonásáig, 1950 őszéig vadásztam a tavakon. Egy augusz
tusi récehúzás alkalmával, 1948-ban elvittem magammal vendégként az 
Olajipari vt. vadászmesterét, Kráhun Tivadar barátomat az ún. volt szap- 
lányosi malom melletti 1-es tóra, ahol a tóőr barátunk jó húzást látott. 
Holdvilág volt. Rengeteg réce jött, elfogyott a patronunk. Tivadar bará
tom kutyája segítségével 36 db tőkés récét szedtünk össze.

Én még élő tanúja vagyok a hajdani nagy vízivadbőségnek, láttam ott 
rétisast, kormoránokat, kanalas gémeket, sőt egy alkalommal igen ritka 
fehérfejű halászsast is. Szép mórichelyi halastavak, letűnt ifjúságom és 
férfikorom szép emlékei, gyakran álmodom rólatok! Azok a szép, han
gulatos őszi húzások, a vadlibák gágogása, a lilikek lilikezése, a pólin
gok póli-pólizása felejthetetlen emlékeim közé tartoznak.

Bizony, rengeteg patront emésztettek fel a vadlibák, míg rájöttem, 
hogy csak akkor szabad rájuk lőni, ha a lábuk jól látható. És mindig jó
val előbbre fogni. Előfordult velem, hogy magas csapatból az elsőre fog
tam, de a harmadik pottyant le. Néha a magasság megtévesztő. Ködben 
körvadászatok idején is lőttem eltévedt ga-ga-gázó libát, nem is egyet.
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Találkozásaim orwadászokkal

Első ilyen élményem még szülőföldemen, Perlakon volt. Egy késő őszi 
napon a perlaki határ ottoki részében, ahol kis füzesek is voltak, megfog
tunk egy „hurkolót”. Már ti. apám és a vadőr tetten érték, mikor egy nyúl 
volt a zsákjában. Arra is emlékszem, hogy boldogult jó apám ismerte; 
egy szegény horvát ember volt, nagy családdal, bizonyos „Rókus” nevű. 
A vadőr kétszer pofon vágta, apám viszont nem jelentette fel, de meg- 
ígértette vele, miután horvát nyelven esküdözött térdre állva, hogy soha 
többé nem hurkol. A zsákjában lévő, már kissé büdös nyulat is elvihette.

1918 őszén, még az őszirózsás forradalom idején, az apám, majd ha
lála után az általam bérelt felsősánci uradalmi határban vadásztunk bizo
nyos Fenyvesi nevű nagykanizsai tűzoltóparancsnokkal, én apám puská
jával. Akkor már zilált viszonyok voltak, sok szökött katona puskájával 
járt a mezőn, erdőn. Szembe jött velünk a nagyrécsei állomás fölött, jól 
emlékszem, egy nagy répatáblában, négy katonaruhás egyén. Kettő haj
tó lehetett (két nyúl is volt náluk), kettőnek serétes puskája volt. Szem
ben, szabályszerűen hajtottak velünk. Úgy 400 méterről megálltak, mire 
Fenyvesi rájuk kiabált. -  Le a puskát, orvvadászok! Erre megfordultak, 
futni kezdtek Szabadhegy irányába. Fenyvesi bátyánk ijesztésül kétszer 
utánuk lőtt. Persze ily messziről nem érte őket serét, követtük őket, de 
eltűntek a szabadhegyi gyepűnél. Máig sem tudom, kik lehettek.

Ugyanebben az évben, decemberben, akkor már felbomlott a rend, a 
báró vadaskertjének drótját több helyen átvágták. A féltett szarvasok kö
zött a harctérről fegyverrel hazatérő katonák nagy pusztítást végeztek. 
Pogányszentpéter község határában Neiger Lajos főerdész fiával, apáink 
puskáival felszerelve, vadászgattunk az ún. Bárány-járási részen. Egy
szerre csak feltűnt 100 lépésre három puskás alak. Egyik hátán egy őz 
lógott. Ránk kiabáltak (úgy látszik, ismerték osztálytársamat, a főerdész 
fiát): -  Most miénk a vadászat, takarodjatok, taknyosok! Osztálytársam 
egyiküket felismervén visszakiabálta, hogy -  Majd szólok a csendőrök
nek, hogy mernek uradalmi területen vadászni! Még jó, hogy önkéntele
nül behúzódtunk takarásba, mivel már pattant is két serétlövés felénk, 
hogy csak úgy porzott fölöttünk a fa. Aztán iszkiri, bizony futottunk 
mindketten. Egészen a pogányszentpéteri főerdészi lakik meg sem áll
tunk. Neiger Lajos főerdész az esetről nyomban telefonált is az illetékes 
iharosberényi csendőrségnek, mire onnan azt válaszolták, hogy ők sem 
igen merik a falut elhagyni. Annyi a puskás szökött, illetve hazatért ka
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tona. Ismétlem: 1918. december hava volt. Ezt az esztendőt igen meg
sínylette a vadállomány, főleg a nyúl, fácán, őz, szarvas. Az „apró” fo
golyra, szalonkára az orvvadászok nem pazarolták a patront.

Végül egy szerencsésen végződött orwadászkalandom. Az 1932. év 
nagypéntekjén, ami április közepére esett (akkor az őzbak „szezonja” ápri
lis 20-án kezdődött), kis motorkerékpárommal kimentem Mauseremmel az 
Alsónyíresi-erdőbe leendő őzbakomat kiválasztani, de azért is, mert vadő
rünk jelentette, hogy ismételten megzavarta a Szepetnek községi legelőerdő 
felőli részen az orvvadászokat. Sőt arra egy agyonlőtt őzsutát is talált.

Estefelé járt már, nézegettem, egy pár bakot láttam is, különösen egy 
öreg, kedvemre valót a szepetneki oldali fenyvesben, amikor is Csáká
nyi vadőr egy lénia sarkán fa mögé bújva rám pisszegett. Azonnal taka
rásba mentem, mire a Szepetnekre vezető lénián feltűnt két puskás vad
orzó. Egyikénél nyúl volt (tilalmi időben, áprilisban), kb. 100 lépésre 
lehetettek. Odakúsztam vadőrünk mellé, mikor kb. 60 lépésre értek, 
fegyverünket rájuk fogva felszólítottuk őket fegyvereik ledobására. Erre 
beugrottak a léniáról, és egyikük füstös lőporral lőtt ránk, illetve felénk 
duplázott, csak úgy csörögtek körülöttünk a serétek. Csákányival erre mi 
is rájuk lőttünk. Nálam Mauserem volt, de csak 10 tölténnyel, ötöt, a tá
rat rájuk eresztettem, persze magasan, a fák fölött. Bementünk a kiska
nizsai rendőrőrsre. Még aznap este kijöttek a csendőrök. Másnap nagy 
razziát tartottak úgy Szepetneken, mint a gyanúban álló ismert orvvadá
szoknál Kiskanizsán (néhányat meg is vertek), de sohasem derült ki, 
hogy ki volt az az orvvadász, aki ránk lőtt. Annyira futottak, vagy lövé
seinktől ijedtek meg, hogy az egyik a nála lévő bűnjelet, a nyulat is el
dobta, s megtaláltuk a „nyomozás” során a nedves erdőrészben jól látha
tó „csapájukon” is. Ezt az orvvadászkalandot szerencsésen megúsztuk.

Gyermekkoromtól kezdve vezettem pontos lőjegyzéket. Szerepeltek 
benne a karácsonyi 6-os flóberttel lőtt nyúl, verebek, gébicsek, szarkák, 
kányák, később fürj, fogoly, fácán, majd a többi vad. Ezen apám irodai, 
kiselejtezett nagykönyvét (valódi békebeli papír volt, az első háború 
előtti) sajnos a nagykanizsai házamban elszállásolt háromféle (bolgár, 
orosz és előzőleg német) katonaság a sok trófeámmal együtt eltüzelte, il
letve elvitte. A szalonkákról viszont van pontos adatom. 1950. október 
15-ig, mikor a zalaszentjakabi ruszingi erdőszélen, Somogyi vadőrünk
kel, az utolsókat lőttem, pontosan 486 darabot lőttem. Már ti. az erdei 
szalonkákból, mert lőttem egy csomó kis, közép és 3 db ritka nagy sár
szalonkát is. Az erdeik ecsettollaik nagy része ma is megvan.
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Úgy emlékszem, hogy 1945 őszéig társulatilag nem vadásztunk, 
1946 elején alakítottuk meg az új vt.-ket, és kaptunk -  én elsőként -  
fegyverengedélyt. A nagy lőjegyzéken 1600 db volt a foglyok száma. 
Mint írtam, az 1929. évi nagy tél előtt sok foglyunk volt, az idősebb ta
gok kompetenciáját helyettük én lőttem ki. Sokszor előfordult, hogy egy 
nap 30-40-et lőttem, két alkalommal volt kiemelkedő eredményem. Mint 
írtam, Gazdagh Ferenc, volt püspöki tanácsos, ordacsehi-pátrányi közsé
gi területén 88 db, de csak azért, mert 100 db 20-as patront hoztam, mert 
nem számítottam, hogy ott annyi a fogoly.

Török Gyula pacsai főjegyző bérelte 1927-ben Pacsatüttös község te
rületét. Jó foglyos év volt. Meghívott Barthos Gyula elmaradhatatlan, 
nagy vadász volt főerdőmesterrel; egy szép őszi (szeptember közepe 
volt) fogolyvadászatot tartottunk, négy hajtógyerekkel. Azért vasárnap, 
mert akkor nemigen jártak, pláne délelőtt a mezőn, a szőlőben. A népek 
vasárnap templomban voltak. Én jól emlékszem, Török Gyula bátyám 
mondotta, hozzatok sok patront, mert sok a fogoly. Másra nem is lőt
tünk, három skatulya, vagyis 75 db 12-es söréttel töltött patront vittem. 
De el is fogytak már délután 4 órára, mikor abbahagytuk. Addigra ket
ten elértük a száz darabot, feljegyzéseim szerint B.Gy. bátyámmal fele
sen lőttük a 100 darabot, bár ő 12-es kaliberű puskával, én pedig 20-as- 
sal „dolgoztam”

Tehát vadászpályafutásom alatt a foglyok száma összesen 1600 volt. 
Ehhez jött cirka ugyanennyi nyúl, ha nem több, mert azt még 1945 után 
is lőttem legalább 100-at, 4 év alatt mint új vt. tag. Fácán kb. volt 1945- 
ig 600 db. Tyúkot tudtommal csak egyszer, véletlenül lőttem, mert igen 
„cifra”, kakasos színe volt. Vízivad legalább 800 db. Vadréce, vadlúd, 
sárszalonka, stb. Füij, haris (ennek igen jó húsa volt, direkt utaztam 
rendszerint rá, közvetlenül a kutya előtt keltek), különfélék, szarvas 20 
db (tehén 8, bika 12 db) őzbak 121, (suta, gida 24-150), dám 1 db, rókák 
circa 30, kóbor kutya, macska, őzek legalább ugyanennyi, 1 db vidra, 2 
db nyest, szarkák, szürke varjúk. Uhuzáskor lőtt ragadozók, a flóberttel 
lőtt verebek és gébicsek, seregélyeket nem számítva, minimum 5900 db 
vadat lőttem 1945 tavaszáig.

(1980)
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