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Vadvédelem

Adottságainál fogva a Csallóköz apróvadas terület, s bár a
régi mesés bõség ideje elmúlt, az állomány megfelelõ óvá-
sával most is lõhetõ 1000 ha területen 300-400 nyúl és fá-
cán. Ez a hajdani – ötven-hatvan év elõtti – állapotoknak
így is csak a tört része. Ám az állomány szaporítható, és ta-
lán egyszer elérhetjük az apáink által emlegetett bõséget.
Az apróvadállomány csökkenésének oka elsõsorban az in-
tenzív nagytáblás gazdálkodás, s ezen a vadászok nem vál-
toztathatnak; de a ragadozók megfelelõ szinten tartásával,
az ínséges idõkben való gondos etetéssel, a vad nyugalmá-
nak biztosításával növelhetjük vadállományunkat.

Bár a nyúlállomány fõ vámszedõje a róka, az összeszo-
kott kóbor kutyacsapat sem „kutya”. Két ízben is „gyö-
nyörködhettem” a kutyák jól átgondolt taktikájában, amint
öt-hatszáz méteren belül könnyedén utolértek és megfog-
tak egy háromkilós süldõt. Távcsõvel figyeltem, hogy két
farkaskutyakorcs milyen tervszerûen pásztázza a kukorica-
tarlót. Az elõttük felpattanó nyulat az egyikük nyomon kö-
vette, a másik a félkörívet leíró tapsifüles elébe vágott. Az
üldözés hevében egyenesen felém közeledtek, már azt hit-
tem, hogy elverhetem rajtuk a port az önmûködõ kispus-
kámmal, de a távolság rohamosan fogyott az üldözõk és a
nyúl között, és mintegy kétszáz méterre tõlem elkapták.
Máris osztozkodtak rajta, tépték, vonták, szaggatták. Hat
lövést pazaroltam rájuk, de a távolság túl nagy volt, a ku-
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tyák órája még nem ütött. Néhány nap múlva Nagyma-
gyarra mentünk Gyulával, s lám, a mi kutyáink ismét a tar-
lót hajtották. Azonnal megfordultunk, haza a kispuskáért.
Amikor visszaértünk, a kutyák az úttól háromszáz méterre
kerestek. A tarlót szegélyezõ álló kukoricából próbáltuk
becserkészni õket, de fokozatosan kitértek és távolodtak.
Egy laposon át loholtak a szomszédos kukoricatábla felé,
és mit ad isten, fölvertek egy nyulat, amely felénk futva
húzta maga után a három kutyát. A nyúl bevágódott az ál-
ló kóróba, a kutyák oda nem követték, hanem rólunk tudo-
mást sem véve elindultak felénk. Tõlünk negyven méterre
vonultak el, amikor az elsõre rálõttem. Simán el is hibáz-
tam, föléje lõttem. A következõ lövésem az oldalán kop-
pant, ez lelassította; még egy golyót eresztek bele, vergõd-
ve vonszolja magát tovább, de nem törõdöm vele – odaér a
második. Jól elébe kanyarítok, a nyakát találom el, látom,
hogy átüti, és a nagy farkaskutya olyan parádés bukfencet
vet a halk csettenésre, hogy öröm nézni. De nem lehet el-
bámészkodni, odaér a harmadik tagja is a nyúlfogó szövet-
kezetnek, egy tacskószerû, meghatározhatatlan fajtájú
nyúlvadász. Már észreveszi, hogy baj van, lehetõségeihez
képest nyújtja a vágtát. Az elsõ lövésem eltöri a gerincét, a
következõ pedig végleg lefekteti. Csak most van érkezé-
sem megnézni az elsõt, még vonszolja magát, de egyre las-
sabban. Kinyitom a tölténytárat, pótolom a hiányzó lõszert,
és indulunk a már megállt kutya után. Lehet vagy száz mé-
terre, de mire odaérünk, a sorsával megbékélve fekszik –
bevégezte. A két farkaskutya jó kondícióban van, lehetnek
harmincöt kilósak. A tacskón még nem fogott a nyúlhús,
girhes, sovány… Eltelt egy hét, vasárnap reggel azt mond-
ja Karcsi öcsém, szálljunk autóba és nézzük meg a kutyá-
kat. Kiérünk a faluból, megtöltöm az automata kispuskát,
mert a múltkori sikeren felbuzdulva ismét azt hoztam ma-
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gammal. Még a töltényeket rakosgatom a tárba, amikor
Karcsi azt mondja: Kutyák! Mintha hívásra jönnének, de
inkább küldik õket, mert ahogy jobban körülnézek, az
egyik vadásztársunk ijesztett rájuk a tizenhatosával. Elõt-
tünk rohannak keresztben, szép formájú farkaskutya mind
a kettõ. Hetven-nyolcvan méterre vannak tõlünk. Karcsi
még tölti a brazil ismétlõ tizenkettesét, hát ráirányzok az
elsõre, egy testhossznyit elébe tartva. Lövésem jól hallha-
tóan koppan az oldalán, leroskad, de azonnal fölkapja ma-
gát, akkor éri a második találat, és végez vele. Bízd rám a
másikat – mondja Karcsi. Az ötmilliméteres sörétek ott
porzanak a kutya körül, de néhány szem beléje is csapódik,
mert a kutya vonítva jelzi a találatot. Még két lövést ereszt
utána, én is rácsettintek hármat, de a lövéseim nyomán
csak egy becsapódást hallok. A kutya egyre távolodik, Kar-
csi pedig futóra, utána. Közben tölti az ismétlõjét, még két
lövést megereszt, de a kutya csak lohol. Néha megáll, majd
tovább indul. Az autóba ülök, hogy elvágjam a sebesült út-
ját, de Karcsi, aki már lehet vagy háromszáz méterre, int,
hogy hagyjam, várjam meg. Kifulladva visszaér: Na mi
van? – kérdezem. – Addig ment szegény, ameddig bírt. El-
fogyott az ereje, és leroskadt. – Nem maradt más hátra,
mint begyûjteni a tetemeket, elásni, és adódó alkalommal a
vadászterületre menni. 

A kárt okozó ragadozókat vagy kóbor kutyákat kilõni
egyet jelent a haszonvad védelmével. A fenti történeteket
tanulságnak szántam, egyrészt be kívántam mutatni, hogy
a vadvédelem érdekében cselekedni kell, másrészt, hogy a
vadászterületen lelõtt kóbor kutyákért a felelõtlen, lelkiis-
meretlen kutyatulajdonosokat terheli a felelõsség, akik
megengedik, hogy a kutyáik elcsavarogjanak, mi több, az
autóból kilökve a sorsukra hagyják õket. Látniuk kellene a
szegény állatok szenvedését: gyakran napokig várják a
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gazdáikat az elhagyatás helyén, majd riadtan, éhesen elin-
dulnak élelmet keresni a faluba vagy a határba.

Elõfordul a másik véglet is, amikor a kutyatulajdonos
pert akaszt a vadász nyakába a lelõtt kutya miatt, ahelyett
hogy az állattal még életében törõdne. Ezeknek a szomorú
sorsra jutott kutyáknak az életéért elsõsorban a gazdájuk a
felelõs, az ember legjobb barátjának a lakóhelyén kell szol-
gálnia, nem pedig a határban bemutatnia tudását.

A kóbor kutyáknál kevésbé látványosan, de annál hatá-
sosabban gyéríti a vadállományt a róka. Szórakoztató, fel-
emelõ érzés figyelni az egerészõ rókát, amint kecses ugrá-
sokkal szedegeti a tarlón az egereket, vagy szorgalmasan
kapargatva fog el egy-egy cincogót, de egészen más a meg-
mérettetése a komának a kotorék környékén kölykezés
után. A sok nyúl- és fácánmaradvány mutatja kiváló va-
dászképességeit. A legtöbb vadász ezt az idõszakot jelöli
meg a róka legnagyobb kártételi idejének, de gyakran lát-
tam rókát nyulat vinni télen is. Az egyiket sikerült egyenes
golyólövéssel elejtenem.

Szélcsendes, gyér havazással szemetelõ reggel volt szü-
letõben. Gyulával elindultunk a vadászterületünkre. A falu-
tól pár száz méterre kanyargó Holt-Duna laposát terveztük
átfürkészni. A botlófákkal és galagonyabokrokkal benõtt
régi meder kedvenc tartózkodási helye minden vadnak.
Természetesen a rókák is ott tartózkodnak. A szeszélyesen
kanyargó meder mintegy húszhektáros szántót vesz körül,
ide vártuk ki a rókát, mert a nagy sûrûben szinte észrevét-
lenül mozoghat. Alkalmas takarásba húzódtunk, ahonnét
csaknem az egész tisztást belátni. Csendesen figyeltünk. A
szántáson pár nyúl gubbaszt, a túlsó szélen suta csipeget a
két gidájával. A szállingózó hóesésben békés, idilli a kép.
Nincs semmi – súgom Gyulának a rókára értve, de alig-
hogy kimondom, az egyik nyúl két lábra áll, úgy neszez az
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erdõ felé. Rövidesen megjelenik a tisztás szélén egy jól
megtermett róka. Pofájában tartja a nyulat, mint egy igazi
vizsla. Rövid kémlelõdés után elindul a tisztás túloldalát
szegélyezõ kökényes felé. A távolság valamivel száz méter
fölötti, a nálam levõ golyóssal elérhetõ. Rávezetem a cél-
távcsõ tüskéjét a lassan kocogó rókára, és meghúzom a ra-
vaszt. El is terül azonnal, a nyulat elejti, de néhány másod-
perc múlva, egy kis kapálózás után feláll, és szédelgõ fu-
tással egyre távolodik. Ráirányzok másodszor. Mögötte
porzott – kommentálja Gyula, aki csak figyelõje a lövése-
imnek, mert az õ sörétesének túl nagy a távolság. Sõt, már
én is messzellem a magához tért, elfele vágtázó ravaszt. Jó
sokat, mintegy rókahossznyit elébe tartok. Ez a lövésem el-
találja, a hóba bukik és meg sem modul. A róka megvan,
elindulunk felé, százhatvan lépés. Testközépen érte a go-
lyó, de nem találjuk az elsõ találat helyét, pedig azt a lövést
is megkapta, a nyomában pár csepp vér szóródott a friss
hóra. Visszanyomozunk egészen a földre ejtett nyúlig, ahol
a róka elesett; golyóvágta szõrt találunk szétszóródva a ha-
von. Visszamegyünk a rókához, és akkor veszem észre,
hogy a szép loboncos farkát csak egy csipetnyi bõr tartja,
az elsõ lövésem középtájon szinte teljesen leszakította. A
nyúlnak már csak a fele volt meg, tehát a koma már regge-
li után volt… Más alkalommal, ahogy a határba indultam,
azt kérdezi a feleségem: Nem unod még ezt a hiábavaló já-
rást a rókák után? – Van egy biztos rókám, csak ki kell ér-
te menni, és már hozom is. (Nem mondtam még el, hogy a
falu közepén lakunk, ezért nem valószínû, hogy otthon tud-
jak rókát lõni, nem úgy, mint boldogult nagyapám, aki az
erdõben lakott, és a tyúkólat kerülgetõ rókák közül az évek
folyamán jó párat lelõtt.) De térjek vissza az én rókámhoz!
Természetesen mifelénk sincsenek szögön lógó, bármikor
leakasztható rókák, utánajárás és szerencse kérdése a róka-

9



lövés. Ezen morfondírozok magamban, amikor a faluból
kiérve a tizenhatosom megtöltöm. Alig megyek fél kilomé-
tert, miközben mozgás kapja meg a szemem a behavazott
szántáson. Egy dolmányos varjú gyakorolja a fölszállást,
leszállást; ahogy a távcsõvel jobban megnézem, rókával
akar osztozni egy nyúl maradékán. A rókának ez nem tet-
szik, és félrehajtja a szürkét. Messze bent vannak a beha-
vazott szántáson, lehetnek tõlem négyszáz méterre, de
minden mozdulatukat jól látom. Csendesen lehúzódok az
utat szegélyezõ botlóakácok mögé. Pár percig figyelem
osztozkodásukat. Megpróbálkozom erõs egércincogással,
bár nagy értelmét nem látom, nem valószínû, hogy a biztos
nyulat felcserélje a bizonytalan egérrel. Megeresztek né-
hány, a végén elhalkuló cincogást, s ekkor mintegy száz
méterre elõkocog a szántásról egy másik róka. Felém ko-
cog jellegzetes lábujjhegyjárással, de igyekszik szél alá ke-
rülni; én az akác alatt meg sem mozdulok, csak a tekinte-
temmel követem futását. Amint egy galagonyabokor taka-
rásába kerül, vállhoz emelem a tizenhatost, és a következõ
pillanatban végigsöpörnek rajta a négy és fél milliméteres
sörétek. El is fekszik, de pár pillanat múlva bénult farát
vonszolva elindul. Bepillantok a szántásra, a másik róka
felém figyel, csak a sebesültet a szenvedéstõl megváltó
második lövésem után old kereket. Szép nagy kan róka a
zsákmány, tényleg kár lett volna otthagyni. Hazaballagok
vele, mondom a feleségemnek, itt a róka, jöjjön megnézni.
Közben befelé mosolygok. Húsz percet voltam el otthonról
– hát ilyen is a vadászat.

A kutyákkal kapcsolatban bemutatott kispuskát termé-
szetesen kipróbáltam rókákra is, és hogy úgy mondjam,
csaknem megrendült a bizalmam benne. A puska új volt, né-
hányszor volt csak velem a vadászterületen, még komolyabb
vadra lövést nem végeztem vele, és úgy hozta az alkalom,
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hogy azonnal egy rókán próbálhattam ki. Nyárutó volt, egy
szántatlan zöldborsótarlón cserkésztem, és a bõven elszórt
zöldborsót szedegetõ fácánokat figyeltem. Takarás híján
csak úgy ballagtam, a róka eszembe sem jutott, mégis,
ahogy a tarló közepén mozgás kapja meg a szemem, egy fe-
lém tartó rókát veszek észre. Valahol távolabb ráijeszthettek,
mert néhányszor megáll, visszafelé figyel, engem nem vesz
észre. A földre ülök, hogy némileg fedve legyek, a róka pe-
dig jön egyenesen felém. Úgy ötven méterre tõlem megáll,
gyanakodva figyeli üldögélésem. Abban a pillanatban csat-
tant a lapockájára irányzott lövés. A róka halk vonítással or-
ra esett, én viszont felálltam, hogy „na, ez megvan”. Ám rö-
vid kapálózás után felkelt és kereket oldott, én pedig a töl-
ténytárból a maradék kilenc golyót rápazaroltam; az igaz-
sághoz tartozik, hogy a kilenc lövésbõl csak egyszer talál-
tam el a távolodó, pillanatok alatt takarásba érõ ravaszt. Az
elsõ lövésem érzésem szerint jó volt, a lapockáját találhat-
tam el, de mégsem elég jó, hogy helyben maradjon. A má-
sodik találat a farát érte, talán még most is megy, hiába vit-
tem ki a kutyámat, õ sem tudta elõkeríteni.

Leesett az elsõ hó, akkor ismét alkalmam volt a kispus-
kát rókára használni. Lesen ülve figyeltem a vad mozgását,
amikor nagy távolságban észrevettem a rókát. Keresgélve
közeledett a behavazott szántáson, de egy lapost érve el-
tért. Néhány kétségbeesett cincogást hallattam, erre újra az
irányomba indult. Lehetett tõlem talán kétszáz méterre is,
amikor az erdõ alól elõjött egy másik róka. Az elsõ pillan-
tásra látszott, hogy sokkal nagyobb az elsõnél, így vele
kezdtem volna foglalkozni, de erre egy ideig nem nyílt al-
kalom. Egy darabig felém jöttek, majd enyelegve játszani
kezdtek, lassan távolodva tõlem. Amikor a nagyobbik ol-
dalt fordult, odacsettintettem neki. Túlbecsültem a távolsá-
got, fölé lõttem. A rókák a becsapódás helyére figyeltek, de
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különösebben nem zavartatták magukat. A nagyobbik ugyan
lekushadt, ám pár másodperc múlva felült. Akkor ismét rá-
lõttem. Ennek a lövésnek lett foganatja, nekilódult az erdõ-
nek, néhány ugrás után kicsúszott a fara, elesett, újra fölállt,
lefeküdt, és ballaghattam a rókámért. A párja elszaladt, majd
az erdõ szélérõl leste, hogy úgy mondjam, várta a társát. Cél-
ba is vettem párszor, de nagyon messze volt. Tartott mindez
pár percig, azután eltûnt az erdõben. Most már elindultam a
rókámért. Százötvenegy lépés. A friss havon visszanyomoz-
tam a megsebesítés helyéig, de egy csepp vér nem sok, an-
nyit sem találtam; pedig a lövés a nyaktövét érte. Csak ahol
elesett, piroslott pár csepp vér a havon. A termete nemhiába
volt szembeötlõ; a kikészítõ szakember, akinek a kezén min-
den évben sok rókabõr átmegy, állította, hogy ilyen nagy és
parádés szõrméjû rókát még nem látott. Hát még ha a nyula-
ink is hozzászólhattak volna!

A rókavadászat a vadász megmérettetése is. A kitûnõ
érzékszervekkel rendelkezõ ravaszdi nem adja olcsón a bõ-
rét, igénybe veszi a vadász idejét és képességeit. Persze
mint mindenben, ebben is van kivétel. Rókáim nagy részét
lesbõl lõttem, magaslesrõl, ilyen-olyan fa vagy bokor taka-
rásából, esetleg véletlenszerûen a tarlón vagy a kotorék
környékén, párzásuk idején. Szintén véletlenül lõttem ró-
kát és mindössze egy esetben, társasvadászaton.

A szomszédos Újvásáron fácánoztunk, a határt átszelõ,
kiszáradt sûrû bodzabokrokkal és hatalmas jegenyefákkal
benõtt régi Duna-medreket hajtottuk. A nádas-sásos tocso-
gók bodzabokrokkal szegélyezett sûrû szövevénye ked-
venc tanyája fácánnak, õznek. Az õzek elõl gyakran kellett
félreugranunk, hogy utat adjunk vak menekülésüknek. Lõt-
tem már négy-öt kakast, amikor az elõttünk álló puskásvo-
nal felõl sortûzszerû lövöldözés dörgött és kiáltozás: „Ró-
ka!” Mindenesetre megálltam, és észre is vettem a felém
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közeledõ rókát. A bokrok gyenge takarásában meglátott, de
már csak arra futotta az erejébõl, hogy meghúzódjon egy
mélyedésben, onnét hengerítette ki a lövésem. Meg voltam
róla gyõzõdve, hogy a róka szitává van lõve, mert vadász-
társak azt állították, hogy a lövöldözésük után alig vánszor-
gott, de a nyúzómester az én hátát ért lövésemen kívül
mindössze két szem három milliméteres sörétet talált a
májában… Róka duplát eddig még nem sikerült lõnöm, pe-
dig már néhányszor volt rá alkalmam. Mindig elengedtem
az egyiket, vagy a nagy kapkodásban mind a kettõt. Nem
sikerült úgy kihasználnom az alkalmat, mint az apámnak,
aki a võki erdõ akácosában egy álltó helyében duplázta le
a két rókát. Elmondása szerint a sûrû hóesésben rövidítette
az útját az akácoson keresztül, amikor a fácánkakas riasz-
tására lett figyelmes. Megállt, a kezében cipelt két nyulat a
hóba ejtette, és a válláról lekanyarított puskával fogadta a
rókát. A lövés után a puskát kinyitva vette észre a másik ró-
kát, és a szemét róla le nem véve lassan zárta a fegyvert. A
halk kattanásra a róka meglódult, de késõn, a kapáslövés a
hóba fektette. Vitték a két nyulat, a két rókát, és ment a fa-
vágóknak munkát osztani.

Ezzel a néhány történettel a vadvédelem és a vadász-
szenvedély, a hasznos és a kellemes összekapcsolását sze-
rettem volna példázni. Túlzás nélkül mondhatom, hogy
gyerekkoromban a szarkát mifelénk csak képrõl ismertük.
Abban az idõben, ha nem is tûzzel-vassal, de mérgezett to-
jásokkal állományukat a környékünkön teljesen fölszámol-
ták; ám amikor vadásszá cseperedtem, volt belõlük ismét
bõven. A mérgezett tojások használatának a betiltása, az
uhúzás beszüntetése, a vadászok nagy részének az érdekte-
lensége gyors állományszaporodást eredményezetett. Van
is szarkánk, dolmányos varjúnk bõven. A mérgezés a vad
természetes ösztöneit kihasználó barbárság, ugyanúgy
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nincs köze a vadászathoz, mint a vándormadarak hálózásá-
nak. Szerintem a vadászathoz szükséges szaktudás és önfe-
gyelem, a vadásztörvények alkotta egység keretein belül az
uhúzás megférne. Mert az olyan vadász, akinek a berepülõ
ragadozó madár „csak”  sas, oda is gyújt minden kínálko-
zó alkalommal. Az ilyen kilengéseket a vadásztársaságon
belül sem szabad elnézni. Viszont tavasszal, nyáron hatá-
sosan lehetne gyéríteni a szarkák és a szürkevarjak hadát.
Õsszel és télen ezekbõl az óvatos madarakból olcsó vámot
lehet szedni. Amikor leszállnak a sûrû õszi ködök, ha egy
módom van rá, nem szalasztom el, hogy a szarkák kedvenc
tanyáit körbejárjam a tizenhatosommal, és a látásukat ki-
játszva alaposan megvámoljam õket. Ugyanez vonatkozik
a szürkevarjakra is; õket legcélszerûbb az öreg fák tetején,
de még inkább a magasfeszültségû villanyoszlopokon ke-
resni. Ilyen idõben könnyû leszedni akár tizet is ezekbõl a
vadállományunk kártevõ részét képezõ madarakból. Külön
fejezetet érdemelnének a vadászterületet tönkretevõ egyé-
nek, a manapság elszaporodó orvvadászok, a vadászok kö-
zül kikerülõ pecsenyevadászok; de nem velük akarok fog-
lalkozni, hanem a „rendes vadászok” károkozásával. Neve-
zetesen a vadászterület minden zegét-zugát bejáró örök-
mozgókkal, akik a mi síksági vadászterületeinken a kevés
takarást nyújtó fasorokat, erdõcskéket, ilyen-olyan vadak
rejtekeit, pihenést adó helyeit naponta fölkeresik. Az ilyen
helyekrõl eltûnik a vad, és még a hozzáértõk is értetlenül
csóválják a fejüket, hogy a bõséges etetés és a vadvédelem
dacára lehetetlen a vadállományt gyarapítani. Biztosítsunk
a vadnak nyugalmat a vadászterületen! A kártevõk elleni
védelem nem elég, az idõnként kiszórt etetnivalóval sem
oldunk meg mindent. A vadnak otthon kell éreznie magát
a területünkön. Csak így lehet reményünk a vadállomány
optimális szaporodására.
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Társasvadászatok

A rövidülõ nappalok reggelein megjelenõ ködök jelzik a tél
jöttét. A maradék szántáson a traktorok zihálását a délre
húzó vadlibacsapatok gágogása kíséri, és a lassan minden
takarást és takarmányt nélkülözõ határ betakarított termé-
nyei hegyekként tornyosulnak a magtárakban, raktárakban.
Ezek a lelket gyönyörködtetõ hegyek az itt élõ emberek
nemzedékrõl nemzedékre öröklõdõ szívós munkáját és a
termõföld megbecsülését jelzik. A tavaszi-nyári-õszi mun-
kák elvégzése után kerül sor a vadászok egész évi munká-
jának a betakarítására. Kezdõdhetnek a társasvadászatok.
A vegetáló vagy csak gyengén gyarapodó fogolyállomány
vadászata oktalanság, de a fácán és a nyúl ésszerû tervezés-
sel vadászható. A legjobb lõsportot nyújtó vadfácán vadá-
szatán nálunk csak kiváló állomány esetében érhetõ el né-
hány száz darabos teríték. Igazi nagy eredményeket a fél-
vadtenyésztéssel foglalkozó vadásztársaságok területein
lehet elérni. Habár a minõség elõbbre való, a gyengén re-
pülõ fácánok nem nyújtanak lõsportélményt.

A hasznavehetetlenné lövés veszélye számomra teljesen
elrontja a vadászat élvezetét. Az igazi vadászélményt nyújtó
fácánkakas – az másmilyen. A fölszálló kakast már az erõs
szárnycsapásairól is fölismerni, ahogy az ágakat félresöpri,
szinte kilövi magát, és a pár másodpercet tétovázó vadászt
faképnél hagyja. Számomra a fácánlövészet csemegéje a
nyúlkörökbe került és onnan nagy magasságba kihúzó
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toronykakas. Egy-egy ilyen kakas leemelésének élménye
messze kimagaslik a szokványos kakaselejtések élményei
közül… Nagymagyar és Gomba között szûkítjük a behava-
zott mélyszántáson a nyúlkört. A nyulaknak a szántás jó bú-
vóhelyet kínál, egyre több futkos belõlük a körben és szánja
rá magát a kitörésre, de a hátam mögött is felpattan egy-egy
félénken lapuló tapsifüles. A hajtóm már le van terhelve
négy nyúllal, de egy idõre elfordul tõlem a vadászszerencse.
Van idõm a társaim vadászatát figyelni, egy-egy szép lövés-
ben gyönyörködni vagy néhány nyúl kiengedését a körbõl
tudomásul venni. Közben a szûkülõ körben észreveszek né-
hány nyakát nyújtva sétáló fácánkakast. Persze nem hagyják
magukat nagyon megszorítani, egymás után felcsavarodnak
a csenkei szõlõs felé, három puskás lõterét is érintve. Dup-
láznak is szaporán rájuk, de hogy úgy mondjam, a kakasok-
nak a szemük se rebben. Amikor fölém érnek, a magasság
csalókán kisebbre varázsolja õket a derült égbolt alatt. Meg-
várom, amíg az elsõ úgyszólván teljesen a fejem fölé ér. Az
elsõ lövésre elhibázom, de a második eltalálja, a fejét hátra-
csapva ível a hátam mögé, de nagyon sokára bírja csak a föl-
det megütni, és teszi olyan erõvel, hogy fölpattan a földrõl,
mint a gumilabda. Közben a társaim új sortûzzel fogadják a
másik kakast, eredménytelenül. Ugyanúgy, mint az elõzõ-
nek, négy-öt kakashosszat tartok elébe, a második lövésem
õt is eltalálja, és ismét csak bámulom, hogy a hatalmas föld-
höz csapódás szét nem szakítja. Közben néhány nyúl is ki-
trappol közöttünk, de ezért a kakasért elengedném az összes
nyulamat ebbõl a körbõl. Ami számszerûen nyolc darab. A
kör végeztével odamegyek Gyulához, akinek a vadonatúj
CZ tizenkettesét teszteltem egy kör erejéig. Láttad? – kérde-
zem fölöslegesen, mert õ is meglepõdve figyelhette az „ég-
bõl” lepotyogó kakasokat. Nyugodtan állíthatom, hogy a
puska jó, csak jól rá kell tartani a célra. 
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Más alkalommal Jányok és Madarász között fácánoz-
tunk vonalba fejlõdve, csak a térdig érõ repce túlsó végé-
ben állt néhány vadásztársunk, hogy a kiszökdösni akaró
vagy a végén kelõ kakasokat lõje. Az ilyen repcetáblákat
szereti a róka is, de most nem volt szerencsénk. A fácánok-
hoz annál inkább. A kakasok esetében az a fontos, hogy ne
lõjük nagyon közelrõl õket, és persze, ahogy közeledünk a
hajtás végéhez, a baleset elkerülése végett a laposan indu-
ló kakasokat engedjük át a leállóknak. Az elsõ hajtás vé-
geztével négy kakast lõttem. Amint fölálltak a föld végén
a társaink, elindultunk visszafelé. Én a sarokra kerültem, a
repce szélén mentem, nem is jött felém a hajtás kezdetén
semmi. De középtájon már szaporán keltek a kakasok, és
fölöttem igyekeztek a pár száz méterre lévõ kis erdõ felé.
A parádé csak pár percig tartott, de az ötlövetû automatám
csövét mégsem lehetett érinteni, forró volt a gyors tüzelés-
tõl. Amikorra volt idõm körülnézni, a hajtóm már egy
„panyóra való” fácánt összeszedett. Csak a hajtás végén, a
terítéken számoltam meg, huszonegy darab. A hatvan-egy-
néhány darabos terítékbõl jó nagy kanállal mertem ki a ma-
gam részét. 

Nagyon jó terítékeket értünk el a csenkei gyümölcsös-
ben a fácán félvadtenyésztésével. A gyümölcsös száz hek-
táron felüli területe lehetõvé tette a két-háromezer fácán te-
lepítését. A vajasvatai elõneveldébõl hét-nyolc hetes ko-
rukban szállítottuk õket az elõkészített voilerekben, és egy-
két hét után fokozatosan kiengedtük valamennyit a takar-
mánnyal és vadrejtõ csenderesekkel bõven ellátott terüle-
tekre. A kóborlásra hajlamos madarak egyre nagyobb terü-
letet foglaltak el a gyümölcsösbõl és környékébõl. A gyü-
mölcsösben való vadászat külön fejezet volt vadászataink
között. Természetesen csak a kakasokat lõttük. Az elsõ va-
dászat terítékén két-háromszáz kakas és száz nyúl feküdt.
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Bár az etetés és a vadvédelem példás volt, az intenzíven
mûvelt gyümölcsösben nem lehetett megfelelõ nyugalmat
biztosítani a vadnak. De valószínûleg éppen ezért az itt ne-
velt fácánok ugyanolyan jól repültek, mint a vadfácánok;
vadászszívet gyönyörködtetõ látvány volt az ilyen vad-
mennyiség. Gyönyörködtetõ a nagy vadmennyiség akkor
is, ha nyúlról van szó. Vannak területek, amelyeket a nyúl
nagyon kedvel; pontosabban olyan területek, amelyek a
nyulaknak nagyon kedveznek. Mindenképpen ezek közé
tartozik a Vajasvata–Lég közötti terület. Valóságos Csalló-
köz-szelet, a látóhatárt lezáró néhány fûz- és jegenyesorral.
Errefelé már a falvak jó harangzúgásnyira vannak egymás-
tól. (Nem volt ritkaság, hogy a készülõ nyúlkörbõl nehéz,
lomha szárnycsapásokkal túzokcsapat repült ki. Bámulatos
látvány a túzokcsapat lomhának tûnõ, a látótávolságból
gyorsan eltûnõ repülése, de még bámulatosabb az a nyúl-
mennyiség, amely ott található, és meggyõzõdésem, hogy
ez az ország egyik legjobb nyulasterülete. Mert ahol meg
lehet lõni egy délelõtt négyszáz-négyszázötven nyulat, ott
csakugyan van nyúl. Akire rámosolygott a vadászszeren-
cse, meglõtte a harminc-negyven nyulat is egy körben, de
tíz-tizenöt nyulat bármelyik vadász terítékre hozhatott.) 

Olgyától indítjuk a nyúlkört, a távolság zsugorította tár-
saim komótosan ballagnak a légi határ mentén, a vadász-
gazda intésére újabb vadász indul a laza sort tovább fej-
leszteni. Néhányan az esélyeket latolgatják, vagy a távolba
veszõ látóhatárt figyelik. Van néhány vendégünk, nekik
érthetetlen, hogy e híres nyulasterületen pár tévelygõ nyú-
lon kívül a határ kihaltnak tûnik. Én következem a sorban,
mintegy száz méter távolságban követjük egymást, egy
puskás, egy hajtó. Mögöttünk az elsõ kilométer, a hó nél-
küli néhány fokos fagyban a gyaloglás a szántással, vetés-
sel, herefölddel váltakozó határban szinte sétaszerû. A
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megtöltött automata ötlövetûmet vállra veszem, a nyulak
következetesen elkerülnek, nem szánják rá magukat a kitö-
résre. Még bõ helyük van a körben fáradhatatlanul róni a
kilométereket. Van idõm szemrevételezni alkalmi vadász-
társaimat, az egyik szomszédom alacsony termetû, mellig
érõ szakállú jáger. A távolba veszõ kör bezárult, jön a va-
dászat csúcspontja, a kör szûkítése. Egyre több nyúl futkos
a körben, a lövöldözés egyre szaporább, de ilyenkor még
van esélyük a nyulaknak a túlélésre, a puskások közti tá-
volság még nagy. A hajtóknak kell a nyulakat a vadász
fegyvere elé terelni. 

A sok nyúl a legtöbb vadászra lelkesítõen hat, sokat
akar belõlük lõni, és vár, hogy minél több szaladjon feléje.
Az ilyen sík terepen az ötvenméteres távolság csak egy
„kalapdobásnyinak” tûnik; a hetven-nyolcvan méterre futó
nyulat könnyen lelõhetõnek vélõ vadász sorozatos hibákat
követ el s elbizonytalanodik. A szomszédjaim már próbál-
koznak, különösen a szakállas kolléga. Állandóan szivar-
füst lengi körül, minden lövésnek nekitérdel, simán elhibáz
néhány nyulat. Karcsi öcsém, a hajtóm már lövésre biztat,
attól tart, hogy vége lesz a körnek, és nem tud a terítékre
fektetni egy nyulat sem. Végre egy nyúlcsapat az én stan-
domat véli csendes helynek, és „zsinóron” tartanak felém.
Négyen vannak, bevárom õket vagy negyven méterre, és
célba veszem az elsõt… A barnára száradt heretarlón a
nyulak nagyon meg tudják mutatni a futómûvészetüket, a
találat után hosszút gurulnak, még a körön belül elérem
mind a négyet. Karcsi elégedetten szedi össze, hurkolja kö-
télre õket. Szûkül a kör, a nyulak egyesével vagy csoporto-
san keresik a menekülés lehetõségét, valahol máshol pró-
bálkoznak kitörni a körbõl, ami többnyire egyáltalán nem
kör, hanem változó alakú vesztõhely. A fogyó hely egyre
több nyulat késztet kitörésre, jönnek és próbálkoznak, hol
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közelebb, hol távolabb, de az elsõ sikerült lövések után
magabiztosan fogadom õket, a kör lefújásáig tizennégy da-
rabbal cipekedik a hajtóm és a neki segítõ szomszéd pus-
kás hajtója. Szakállas szomszédom megfontolt lövöldözé-
se négy nyulat eredményez. Örül is neki, mint én a tizen-
négynek. Vadászirigység nélkül gratulál a sikeremhez, bár
az eredményem most átlagosnak számít, csak az teszi em-
lékezetessé, hogy a tizennégy nyulat tizennégy lövéssel
lõttem. A másik szomszédom a teríték gyarapításához egy
nyúllal járul hozzá, pedig meglövött volna húszat is, de
nem ment rá csak az egy szem nyúl, és õ elmondhatta,
hogy egy lövés – egy nyúl. Én viszont elmondhatom, hogy
abban a körben négyszáznegyvennyolc nyulat lõttünk
mintegy ötvenen, ami szintén nem átlagos. A hajtók páro-
sával összekötözik a nyulakat, és a traktor utánfutóval be-
szállítja a terítéket…

A vadászok a traktorral Csákány alá mennek, onnan
Gomba felé alakítjuk ki a következõ nyúlkört. Az elsõ két
vadász elindul jobbra és balra, laza emberláncot vonva ma-
ga után. A délelõtti pára eltünedezik, kitisztul az idõ, a na-
pocska incselkedik, két kilométer távolságból látjuk szétál-
ló társainkat, mintha szorgalmas bogarak araszolnának a
szántáson. A bekerítendõ terület kukoricatarló és cukorré-
paszántás. Jobbra és balra induló társaink rohamosan fo-
gyasztják várakozó csoportunkat, rövidesen négyen mara-
dunk; puskások a vadászgazdával, a hozzánk tartozó haj-
tókkal szétállunk, és indulunk a csaknem bezáruló körbe.
Eleinte szoros közelségben, de fokozatosan elérjük a jó
százméteres távolságot puskásközönként, közöttünk egy-
egy hajtó. A távolság belõhetõ lenne, mégis, egyelõre tét-
lenül ballagunk; a nyulak a kör közepén mozognak, de tu-
dom, hogy rövidesen változhat a futásuk iránya. Ez a kör is
inkább tojás alakú, és köztudott, hogy a nyulak inkább a
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két végen próbálkoznak a kitöréssel. Megyünk vagy há-
romszáz métert, és a nyulak megindulnak felénk. Ez eddig
rendben is volna, de ekkor váratlan helyzetbe kerülök,
ugyanis az egyik szomszédomnak ez az elsõ komolyabb
nyúlcsatája, nem leli a helyét, sõt, még a mi helyzetünket
is lehetetlenné teszi. A derék vadászcimborának a kutyája
is kezdõ, hosszú, térnyerõ nyargalással óv bennünket a
nyulaktól. A vadász ordít a kutyára, a hajtója a vadászra.
Teszik ezt olyan hatásosan, hogy egy ideig még véletlenül
sem jutunk lövéshez a közelében. Szerencsénkre a vissza-
fordított nyulak számával arányosan oldódik a feszültsége,
mérséklõdik a vadászláz a cimboránkban, aki egyébként is
gyerekkori jó barátom, így utóbb kutyástul, hajtóstul bele-
fér a körvonalba.

Ezek után mondja valaki, hogy a nyúl ijedõs, félénk ál-
lat! Mert ahogy helyreáll a rend, szorgalmasan törnek ránk
a nyulak. Néha sikeresen, de többnyire sikertelenül próbál-
nak a körbõl kijutni. Kétoldalról támogatjuk a némileg le-
csillapodott vadásztársunkat, aki minden rátörõ nyulat
gyors duplázással fogad, de a lövöldözése teljesen ered-
ménytelen. Némelyik nyúl elereszt néhány „nyúlpihét”, de
odafigyeltemben felbukfencezõt egyet sem látok. Mögötte,
hogyha elértem, elfektettem egyet-egyet. A hajtóink szor-
galmasan szedik a lövött nyulakat, de a szaporán gyarapo-
dó zsákmányunkat nem bírják tovacipelni. Meg kell vár-
nunk az utánfutós traktort. Egy hajtót ott hagyunk a nyu-
lakkal, megyünk tovább, de a vadászgazda rövidesen lefúj-
ja a kört. Szájról szájra szól a kiáltás: „Nem lövünk!” Akad
néhány telhetetlen, aki még gyarapítani akarja a zsákmá-
nyát, de ez nem fizetõdik ki, mert az ilyen bûnösök elõál-
líttatnak és megbüntettetnek; mondjuk a vacsora elõtt köte-
lesek meginni egy fél liter szódát. A kör lefújva, a hajtóink
fölrakják az utánfutóra a nyulainkat, és elindulunk a fél ki-
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lométernyire fekvõ aszfaltútra; közben újra felelevenítjük
vadászatunk néhány érdekesebb részletét. Ezalatt utolér-
nek bennünket a hajtóink, és referálnak a számadatokról:
hárman, a vadászgazda, Gyula öcsém és én ötven-egyné-
hány nyulat lõttünk ebben a körben. Az én terítékem tizen-
hét nyúl. Elébe vágva az eseményeknek elmondom, hogy
ebben a körben kétszázhetven nyúl került terítékre. Meg
egy kalap, mert két vadásztársamban már túltengett a meg-
elégedettség. Az út felé ballagtunkban szapora duplázások
esnek a hátunk mögött. Az ötödik dupla után már nem áll-
hatom ki, és megvárom a lövöldözõket. Cifrazsinóros zöld
vadászkalap forog a levegõben, és a mesterlövõk megrökö-
nyödve forgatják: egy fia aprócska lyukat sem bírnak rajta
felfedezni. Nem létezik ezt a fránya kalapot szétlõni –
kommentálják lelkesen. – Hát mi baja annak a kalapnak,
hogy tönkre akarjátok tenni? Megszállottan bizonygatják,
hogy az a kalap tönkretehetetlen, így engedélyt kértem és
kaptam, hogy a kalappal próbálkozzam. – Tégy bele egy
hantot, hogy repüljön is az a kalap – mondtam, és a kalap
repült is. A lövésem után hosszú porcsík nyúlt ki belõle, és
ott is hagytuk a bágyadt, napsütötte, fagyos szántáson. A
fenyõgallyal kerített terítéken fekvõ vadnak levett kalappal
adtuk meg a tiszteletet, s a lángra lobbanó máglyák fényé-
nél megköszöntük a Felsõ-Csallóköz nyújtotta vadászsi-
kert.
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Novemberi határ

A novemberi szél bújócskázik a fák ágai között, a fönt fe-
lejtõdött levelekkel játszik, de hiába marasztalják, kiszökik
a tar határba, és ott már a tél barátságtalan elõhírnökeként
kutat át minden zugot. Elszáguld a szántások és az üde zöl-
den erõsödõ vetések fölött, hogy a következõ fasornál,
botlófákkal vagy kanadai jegenyékkel benõtt régi Duna-
mederben ismét pihenjen, és pihenni hagyja az oda betele-
pülõ vadat. De kevés ilyen része van sík határunknak, ezért
ha mód van rá, mustárt vetünk a határ egy-egy részébe, így
képezünk vadrejtõ csendereseket. Az idõben elvetett mus-
tár derékig érõre nõ az elsõ fagyokig, kitûnõ búvóhelye
minden vadnak, de fõleg a fácán tanyázik szívesen benne.
A pár hektáros zöld oázis a környék fácánjait mágnesként
vonzza. A mezõgazdasági üzem vezetõsége a tarlószántás
után a rendelkezésünkre bocsátotta a Káposztások nevû ha-
tárrészt, melyet kétoldalról a bokros, botlófás Duna-lapos
határol. Mustármagot szereztünk, és a vadásztársaság tag-
jaiból vetõbrigádot szerveztünk. Csak úgy kézzel elszórtuk
a három hektáron a magot. Két hónap múlva már térdig ért
a kikelt mustár; hengereztünk bele néhány utat, méghozzá
úgy, hogy a botlóakácra épített magaslesrõl az utak egy ré-
sze jól látható legyen. Mert a betelepülõ fácánokkal együtt
érkezik a „vörös frakkos gavallér” is, és ha nem ügyelünk
rá, nagyon nagy vámot szed a fácánállományból. A határt
járva gyakran felkerestem a mustárost, de a fácánok helyett
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inkább õzek tartózkodtak benne, sõt a kukorica-betakarítás
után néhány vaddisznófekhelyet találtam – a rókáink más-
hol foglalatoskodtak. Ennek ellenére egy november végi
reggelen felültem a botlófán lévõ lesre, a kispuskát a mus-
tárosba gyúrt nyiladékra irányítottam, és berendezkedtem a
másfél-két órás várakozásra. Az idõjárás nem tudta eldön-
teni, hogyan ébressze a születõ reggelt, napfényben fürdes-
se vagy esõvel mosdassa-e, egyelõre mindkettõt alkalmaz-
ta. A fácánkakasok rikoltozva hívták egymást, jöttek a fák
alól, alacsonyan húztak a mustáros felett, de még inkább a
benne levõ léniákon mutogatták parádés ünneplõjüket.
Hirtelen az egész társaság takarásba surrant, s én észrevet-
tem a héját, amint az erdõ fái mellett húz tova. A héja nagy
becsben áll a fácánok között: ha megjelenik, a fácánok úgy
eltûnnek, hogy kihalt fajnak hihetnénk õket, de amelyik
késlekedik, máris a héja zsákmányává lesz. A vadász csak
egy véres tollcsomóval körített néhány csontot talál. A nyi-
ladék végén elõballagó õzet viszont a portyázó héja nem
zavarja, csipegetve, nézelõdve felém tart. Már távcsõ nél-
kül is látom, hogy idei bakocska. Odaballag a leshelyem
alá, sajnálom, hogy nincs velem a fényképezõgépem. Pará-
dés õzportrét csinálhatnék öt méterrõl. Valamivel mégis
megzavarom a bakocskát, váratlanul elugrik; talán a szél, a
leshelyem csak két méter magas! Pár perc múlva újabb
õzek parádéznak, egy suta a két gidájával keresztezi a nyi-
ladékot. Az idõ viszont szürkére vált, szemetelõ esõ kezdi
mosni távcsöves kispuskámat. Amint megszületik bennem
a felismerés, hogy ide már a fene se jön, a nyiladék túlsó
végén elõbukkan egy róka. Úgy látszik, hogy megunta a
bundáját a latyakos mustárban áztatni. Sietve poroszkál fe-
lém, egy pillanatra megáll, már csattan is a lövésem. A
szemben álló róka nyaktövére irányzott lövést a becsapó-
dást jelzõ tompa puffanás követte. A róka megrándult,
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majd egy lódulással átvetette magát a nyiladékon, bele a
mustárosba. Várok pár percet, ezalatt rövid, de lesújtó kri-
tika születik bennem a rókalövõ tudományomról. Ez a má-
sodik róka az õsszel, amely elém került, de egyre erõsebb
bennem a bizonytalanság. Az elsõvel egy kukoricásban ta-
lálkoztam véletlenül. A koma nagyon belefeledkezett a
nyúlûzésbe, a fejét mélyen lehajtva szaglászott, a nyúl meg
húsz méterrõl figyelte, minden tisztelet nélkül, ülve. Csak
a hosszú füleivel ollózott néha. Gyorsan lekuporodtam, lö-
vésre készülve, a távolságot hatvan méterre becsültem; bíz-
tam benne, hogy a tizenkettesem megbirkózik a távolság-
gal. A lövésem, sajnos, a róka alatt porzott, s a koma azon-
nal biztonságba helyezte magát a kukoricásban. Pár má-
sodperc múlva már a fölröppenõ fácánok jelezték menekü-
lése irányát. Kárpótlásul egy szép galambrajban gyönyör-
ködhettem. A magasfeszültségû oszlopon pihentek vagy
harmincan…

Várok pár percet, lemászom a lesrõl, hogy megnézzem
a rálövés helyét. A távolság nem több hatvan méternél, de
a szemetelõ esõben hiába keresek, a találat legkisebb jelét
sem lelem a csatakos limbusban. Nincs más megoldás, ha-
zaballagok a kutyámért. Hátha az öreg professzor tud raj-
tam segíteni. Sajnos eljárt már fölötte az idõ, a tizenharma-
dik évét fogyasztja. Nagyon ráillik a mondás: se nem lát, se
nem hall. De a szaglásával még nincs baj. Fiatal éveiben
olyan magas színvonalon képviselte a fajtáját, hogy most is
három vadásztársam tart angol springer spánielt. De az
ilyen fránya kis golyóval talált esõáztatta csörmelékben –
erre kíváncsi vagyok! Hazaérve bemegyek puskát cserélni.
Jobbnak látom a tizenkettesemet készenlétbe helyezni.
Közben kellemes süteményillat csiklandozza az orromat,
csordítja a nyálam, hát csak úgy menetközben kérdem a fe-
leségemtõl, hogy mi ez a nagy szorgalom? – Látom, hogy
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a meglepetés sikerült, mondja a párom, ma van a születés-
napod. Ez igen! Én már megleptem magam a rókával, szó-
lítom is a kutyát, hadd lássam, milyen is lesz ez a meglepe-
tés. Visszafelé menet a kutya gyakran beleszimatol az elõ-
zõ nyomomba, talán csak ellenõrzi az iménti menetirá-
nyunkat, vagy hogy a rálövésnél vérbe tapostam-e, nem tu-
dom. Ahogy a mustároshoz érünk, a kutya rögtön rááll a
róka csapására, és a rálövés helyén talál is egy vérfröccsen-
tést, melyet én az elõbb a letaposott zöld szárak között nem
vettem észre. Elindul a menekülés irányába, itt-ott egy-egy
vércseppet talál, és a rálövés helyétõl negyven-ötven mé-
terre ott fekszik dermedten a parádés kan róka. Örülök a
rókának, de még jobban annak, hogy öreg kutyám ilyen
pompás utánkereséssel erõsíti a vadászat élményét. Most
már jöhet az ünneplés, a sütemény, a pezsgõ. Ilyen szüle-
tésnapi ajándékban még úgysem volt részem. Születésnapi
rókát még nem lõttem. Ez volt az elsõ, amelyik e jeles na-
pon kötélnek állt.
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Decemberi reggel

A decemberi éjszaka nehezen búcsúzik a reggeltõl, hét óra-
kor még színtelen szürkeség üli a tájat, s én ráérõsen balla-
gok a határúton. Néhány korán kelõ feketerigó zsörtölõdik
a galagonyabokrok között, én pedig azon gondolkodom,
hogy melyik magaslesre „gallyazzak” fel, ahol is a vadász-
szerencsét üstökön ragadhatnám, ami tudvalevõen nem is
olyan egyszerû, ha rókával próbálkozunk. Ez csak az egyik
része a tervemnek. Az õzsuták közül akarok kiválasztani
egy öreg vagy meddõ példányt, esetleg az idei szaporulat-
ból beteg vagy gyenge gidát. Bár az ilyesmi szinte vélet-
lenszerû, inkább a mezõgazdasági gépek által vagy a be-
tonoldalú öntözõkanálisban megsérült példányok a gyako-
ribbak. Közben ballagok a botlóakácokkal szegélyezett
gyepes úton a magasleshez. Meg-megállok távcsövezni, a
szürkeség ülte szántáson õzek állnak kis csoportokban,
többnyire hármasával, suták két gidával. Ilyenkor decem-
berben már alig kisebbek a gidák az anyjuknál. Ahogy lá-
tótávolságra közelítem a magaslest, távcsõvel szemrevéte-
lezem, és látom, hogy egy kolléga már „megszállva” tart-
ja. Amint odaérek, már kászálódik is lefelé, de intek neki,
hogy maradjon. 

Csendesen tovább megyek. A mintegy kétszáz hektáros
szántást akarom körüljárni, a régi Duna-meder laposaival
szabdalt részei ilyenkor kedvenc tartózkodási helyei az
õzeknek. A szántás széle a pár méter széles erdõcsíkkal
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szegélyezett Kis-Duna medréhez tapad. Önkéntelenül az
jut az eszembe, hogy az öregeink szó szerint minden talp-
alatnyi földet fölszántottak, hogy boldoguljanak ezen a sok
munkát igénylõ tájon. Közben a szürkület hígul, elolvad a
születõ reggel fényében. Kibontakozik a szántáson álló két
hatalmas öntözõberendezés fél kilométeres vasszerkezete,
de a távolban álló õzeknek csak a fehér farfoltja virít. Téli
bundájuk egybeolvad a szántás színével. A hely megfelelõ-
nek látszik, hogy a fény erõsödtével szemügyre vehessem
a vetésrõl a szántásra pihenni váltó vadat, ezért egy bodza-
bokor takarásában megállok, és a szelíd fényû napkeltében
gyönyörködöm. Nézem a növekvõ napkorongot, s elját-
szom a gondolattal: milyen reményeket és félelmeket hoz-
hatott a tõlem kilométernyi távolságban lévõ, talán félezer
éves Csillagvár lakóinak a napkelte a török idõkben, vagy
minden reményt nélkülözve, részvétlenül kelt-e a török sar-
colta, pestis vagy kolera sújtotta, a föld színérõl eltûnt Köké-
nyes lakóinak. Vagy pedig mit jelenthetett 1918 decemberé-
ben nagyapámnak, aki ugyanitt huszadmagával a kompra
várva a négyévi frontszolgálat után a napkeltében türelmet-
lenül tüzet vezényelt a révház tûzfalára, hogy a révészt a
megáradt Kis-Duna átszelésére bírja. Lám, mennyi kalando-
zó gondolat belefér abba a hét-nyolc percbe, mely alatt a
szelíd fényû napkorong a látóhatár fölé emelkedik. 

Tapasztalatból tudom, hogy ez az az idõszak, amikor a
róka a nyitott határból az erdõs, bokros takarásba oson.
Alig érkezem ezt végiggondolni, elõttem vagy hetven mé-
terre a barázdában lassú, poroszkáló futással igyekszik a
róka a Duna melléki erdõ felé. A bokor takarásából rá-
irányzok a kispuskával, de a puskatus hozzákoccan a nya-
kamban függõ távcsõhöz. A róka abban a pillanatban meg-
áll, és felém figyel. A céltávcsõ tüskéje máris fedi a lapoc-
káját, és csattan a lövés. A róka a barázdába fekszik, de a
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becsapódást nem hallottam; volt már rá példa, hogy a kis-
puska halk csettenésére az elhibázott róka nem szaladt el,
hanem csak lesunyt, ezért egy ideig lövésre készen figye-
lem, de nem mozdul. Leengedem a puskát, és a tízszeres
Zeissben látom, hogy él, de a fejét tehetetlenül forgatja.
Várok pár percet, elnyaklik, vége. Ahogy a kispuska hatá-
sát ismerem, a találat nyak- vagy gerinclövés lehet. Még
egyszer megtávcsövezem a komát, a világgal megbékélve
az oldalán fekszik; most már kevésbé lírai gondolatok fog-
lalkoztatnak: mivel kössem össze a lábait, hogy minél ke-
vesebb bíbelõdéssel hazavihessem. 

Nem messze az egyik akácfán vadkomlószárat látok,
abból vágok egy darabot, s így indulok a zsákmányomhoz.
Szép bundájú, de kis termetû nõstény. A lövésem a lapoc-
ka fölött a gerincét törte el; ez már-már szerencselövésnek
mondható. A vadkomlószárral meghurkolom a hátsó lába-
it, és kiviszem a szántásról, a bodzabokorra akasztom. Mi-
vel a rókalövés a három-négyszáz méterre álldogáló õzeket
nem zavarta, nyugodtan távcsövezhetem, gusztálhatom
õket. Minden vadászatnak a kárára válik a sietség, de a tar-
vad selejtezése kifejezetten türelem kérdése. Tizenegy õzet
számlálok meg a szántáson. Suták a gidáikkal. Egy fiatal
bakocska lézeng az egyik csoporttal, az öregebb bakok
ilyenkor még az erdõs részekben tartózkodnak. Kisimult, a
télre jól felkészült vad kerül a távcsövem elé, az ilyen állo-
mányból nem szükséges selejtezni, és ennek legalább úgy
örülök, mint a rókámnak. Közben a vadászélményemet be-
ragyogó napsütés is becsületes, decemberi arcot ölt: köd-
párába rejtõzködik; a további õzcsoportok megfigyelését
máskorra halasztom. A bokorról leakasztom a rókát, és a
sikeres vadászat kellemes érzésével indulok haza. A ma-
gasból vadlibagágogás hallatszik, köszöntik a fûzfák kö-
zött kanyargó Kis-Dunát.
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Horan

Vadászterületünk határát egyik oldalról a Kis-Duna képezi.
Ez a három kilométert kitevõ partszakasz kitûnõ lehetõsé-
get nyújt a vadkacsa vadászatára. Nálunk nem érhetõ el
olyan számszerû eredmény, mint a halastavakon, de a lõ-
sport kiélésére az alkalom adott, sõt minõségileg aligha-
nem túltesz az ilyen-olyan töltések takarásából lõtt kacsák
elejtésén; a partot szegõ hatalmas jegenyefák, füzek vagy
akácok fölött elhúzó és másodpercek alatt eltûnõ kacsa
ugyancsak próbára teszi a vadász lõkészségét, és találat
esetén szinte kivétel nélkül a vízbe esik valamennyi, vagy
– hogy még cifrább legyen a helyzet – a túlsó part iszala-
gos bokrai közt landol, úgyhogy itt a jó kutya teljesen nél-
külözhetetlen. Az egyik vadásztársamtól kaptam egy ma-
gyar vizslakölyköt, jó orrot mutatott, már játékból megta-
nulta a vad elhozását, de az elsõ évben „mérte” a vizet.
Csak azokat a kacsákat apportírozta, amelyekért be tudott
gázolni. Az úszással nem mert próbálkozni, és volt bosszú-
ság, ha az orra elõtt sodródó kacsát csak szûkölve nézte. A
fácánvadászatokon azonban szorgalmas keresésével meg-
állta a helyét, és bíztam benne, hogy a szenvedélye legyû-
ri a félelmét, s rászánja magát az úszásra. Úgy is történt. A
következõ nyáron a lövött galambok után már készségesen
a vízbe ment, és megbízhatóan hordta ki õket a vízbõl.
Vadkacsavadászatkor csak örülni tudtam a kutyának. Jól
úszott, és a túlsó partra esett kacsákat is könnyedén meg-
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kereste. Minden rendesen lövött kacsa megkerült, és büsz-
ke is voltam a kutyámra nagyon, de nem sokáig. Az egyik
este feltûnõen fáradtnak látszott, ment a kacsákért, de ha
kijött a vízbõl, lógó fejjel üldögélt a lábamnál. Nem tudtam
mire vélni a viselkedését, ezért másnap reggel elvittem a
szenci állatkórházba, és a kivizsgálás egyértelmûen sárga-
ságot állapított meg. Hiába próbálkoztam az elõírt gyógy-
szerrel, két nap múlva elbúcsúztam a kutyámtól. Mardosott
az önvád, hogy az én nemtörõdömségem okozta a kutya
pusztulását, de hát akkor nem sokat konyítottam sem a ku-
tyákhoz, sem a betegségeikhez. Kemény lecke volt, egy
életre szóló. Másrészt viszont önbizalmat adott az a tudat,
hogy képes voltam jó teljesítményû kutyát nevelni, amely
megbízható segítõtársam volt a vadászatokon. Elhatároz-
tam, hogy veszek egy másik kutyát, lehetõleg vízi munká-
ra szakosíthatót. Így esett a választásom az angol springer
spánielre. A környékünkön nem volt eladó ebbõl a fajból,
de a vadászlapban találtam hirdetést, amelyben a követke-
zõ évre le lehetett foglalni springer spániel kölyköket. Le-
kötöttük az idõpontot, az árat, és pár hónap múlva mehet-
tem a kutyakölyökért. Turócszentmártonba, ami tudvale-
võleg jó hajításnyira esik a Csallóköztõl. Az elõre meg-
egyezett napon autóba ültünk az öcséimmel, és irány
Trencsén, Zsolna, Turócszentmárton. A helyszínen rövid
keresés után kíváncsian szemrevételezhettem a kutyaköly-
köket. A tulajdonos az udvarra engedte az öt fehér-fekete,
illetve fehér-barna kölyköt. Hathetesek voltak, de nagyon
életrevalóan viselkedtek. Halkan egércincogást utánoztam,
az egyik fekete-fehér kutyus azonnal felfigyelt, abbahagy-
ta a játékot, hát õt választottam. Külön tettük a többitõl, és
amíg a származását igazoló pedigrét kiállították, vígan ûz-
te az udvaron a tyúkokat, kacsákat. A tulajdonos megígér-
tette velem, hogy hírt adok neki a kutya fejlõdésérõl. Elbú-
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csúztunk, és már indultunk is, hogy az elõttünk álló két-
százötven kilométert magunk mögött tudjuk. Otthon a csa-
ládnak nagyon tetszett a hízelgõ, virgonc kiskutya. Sõt a fe-
leségem azt javasolta, hogy szoktassuk a lakásba, de ezt fa-
lun fölöslegesnek tartottam. Az udvaron egy árnyékos ba-
rackfa alá ketrecet készítettem neki. Néhány hét múlva,
amikor az új környezetét megszokta, hancúrozó játékba
rejtve az alapkiképzés néhány elemével próbálkoztam. Na-
gyon fogékonyan reagált a környezetében történtekre, ám
néhány hónap múlva krónikus ellenszenvvel fogadta min-
den tudásgyarapító szándékomat. Nehezen kezelhetõ, csö-
könyös kiskutyának bizonyult, de a vizet, a vízben pancso-
lást rendkívül szerette.

Horan még csak alig cammogó kiskutya volt, amikor
magammal vittem a határba; belegyalogolt az öntözõrend-
szer alatti tócsába, és örömmel hempergett benne, persze
az úszásra az ilyen pocsolya sekély volt. Látva nekibuzdu-
lását, a faluvégi réceúsztatóhoz mentünk, és az alig „kesz-
tyûnyi” kis szõrmók vígan úszkált a langyos vízben. Az ap-
portírozásra vízbe dobott fadarabokat tétovázás nélkül a
partra hozta, de a fegyelmezõ gyakorlatoktól mélységesen
undorodott, pedig ügyeltem rá, nehogy az unalomig gyako-
roljak vele. Az ellenszegülés dacára sem lehetett kétséges,
hogy a nyárutón kezdõdõ récézésre kutyával járhatok.
Hordta is a kacsákat mind kellemes idõben, mind fagyban,
hóban, tétovázás nélkül. Hosszú, tömött bundája jól védte
a hidegtõl, és persze jó kondícióban tartottam, de a legfon-
tosabb az volt, hogy nagyon szenvedélyesen dolgozott.
Alig várta, hogy a lövés után a zsákmányért mehessen.
Csak parancsra indult, és az apportírozott vízivadat ülve
adta át, utána két-három métert félreszaladt a bundájából a
vizet kirázni. Ebben az idõben a vadászatnál fontosabb volt
számomra a kutya tudásának a csiszolgatása. Nem holmi
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kiképzési bravúr elérése volt a célom, mégis, a Horan más-
fél éves korára szóval és karlendítéssel irányítható lett. Síp-
jelre nem gyakoroltattam õt. A hajóskapitányi sípolást a
vadászterületen helytelennek tartom. A szem elõl tûnt ku-
tyát egércincogást utánzó szisszentéssel hívtam magam-
hoz. Néha teljesen spontán módon villantotta meg kitûnõ
adottságait. A különféle gyakorlásokhoz gerléket szoktam
lõni, hogy a friss vad kereséséhez, fogásához, hordásához
szoktassam. 

Egy alkalommal magam mögé parancsoltam, a puskát
a vállamról lekanyarítva vártam a lövési alkalmat, majd
visszanézve láttam, hogy a kutya fekszik, pedig paran-
csot nem adtam neki. Magamhoz hívtam, kis idõ múlva
ismét lövéshez készülõdtem, s a kutya újból lefeküdt. Ezt
a gyakorlatot is elmélyítettem, betanítottam vele. Néha
ilyen váratlanul kárpótolt a rá áldozott idõért, mert más-
fél éves koráig elvétve akadt olyan nap, hogy legalább
fél órát ne foglalkozzam vele. Az elsõ télen volt nálam a
kutya, és ha a vadászterületre mentem, az idõjárástól
függetlenül magammal vittem. Pár centi hó esett, de utá-
na hatalmas hidegek jöttek. -20–25 fok hideget mutatott
a hõmérõ. A hó vékony hangon sírt a csizmák alatt, de a
területet ilyenkor is be kell járni, az etetõk ellátmányát
ellenõrizni, a rókalyukak környékét figyelni, hogy a ko-
ma kezd-e új boldogságot az új kotorékokban. Megnézni
a hideg gõzökbe takarózó Kis-Dunát, mert szinte hihetet-
len, de az ott tanyázó récetömeg örömére a víz csak a
partnál hártyásodik, dacol a 25 fokos hideggel. Dacolnak
vele a récék is, hiszen a takarmánytartalékunkból minden
nélkülözhetõ készletet nekik adunk. Hétvégeken két-há-
rom mázsa kukoricazúzalékot szórunk ki részükre a nyi-
tott partszakaszra, egy kis silóval keverve, s a réceraj né-
hány nap alatt el is fogyasztja. Ám etetjük õket minden
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más hozzáférhetõ forrásból is, hiszen összes vadunk kö-
zül a récékre vadászunk a leghosszabb ideig. Nem hagy-
hatjuk cserben õket az ínséges idõkben. 

A csendes, párás Kis-Duna vizén lebegõ, mostanra már
nagyon megszelídült vadkacsák a kutyámban vérmes em-
lékeket ébresztenek, mert egy parádés rövid vágtával a
partnál terem, és máris a vízben csobog a récék felé, me-
lyek ugyan kelletlenül otthagyják, én viszont megrökö-
nyödve és súlyos gondban maradok a parton. Az elsõ gon-
dolatom az, hogy a kabátomba csomagolom a partra úszó,
víztõl csepegõ ebet. A kutyám azonban „kutyába” se veszi
a huszonöt fokos hideget. Porhó púderozza a percek alatt
csilingelõre fagyott bundáját. Csak a huncutul leengedett
szemhéjai alól mosolyognak értelmes szemei. Fürgén sza-
ladgál, keresgél körülöttem, el kell hinnem, hogy ez a für-
dés nem ártott neki. 

Nem messze, a récék etetõjénél ismerek egy rókatanyát,
odamegyek, hogy lássam, járt-e ott a koma mostanában. A
kotorék frissen van tisztítva, a nyomokból látom, hogy a
róka benne járt, de ki is jött belõle. A Horan bizalmatlanul
szaglászik a kotorék körül. Néhány méterrel arrébb hívom,
és a hóban jól látható nyom követésére biztatom.
Néhányszori rávezetés után megérti, hogy mit akarok, és
elindul a nyomon. Az erõsen nyikorgó havon csak gyakor-
lás az ilyen nyomkeresés. Legfeljebb abban bízhatok, hogy
egy másik rókalyukat találok, de ezt sem tartom valószínû-
nek. A figyelmem inkább arra összpontosítom, hogy az itt
tartózkodó õzeket vegyem szemügyre: hogyan bírják a
megterhelõ idõjárást. Az erre-arra vargabetûzõ rókanyo-
mot már el is hagyom, a kutya egy hatalmas jegenyefa kö-
rül keresgél. Ez a jegenye fajtájának a díszpéldánya. Már a
nagyapám is sok pipadohányt elszívott alatta: az õ idejében
is a határunk legnagyobb fája volt. Úgyszólván a földig le-
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hajló emberderéknyi ágain gyerekkoromban sokszor meg-
próbáltuk a megmászását, de a koronájából kinövõ kocsi-
kerék vastagságú ágakon nem volt barátságos a fára má-
szás. Ez a fa bevehetetlennek bizonyult. 

Mivel a kutya még mindig a fa körül szimatol, vissza-
megyek: csak nem nyestnyomot talált? Körbejárom a fát,
de nem látom a nyest jellegzetes dupla nyomait. Csak ek-
kor tudatosítom, hogy a rókanyomok nem vezetnek to-
vább. Még egy kört kanyarítok a fa körül, de a hóban jól
látható nyomok csak a fáig vezetnek. A tizenkettesemet a
hónom alá kanyarítom, most már lövésre készen kerülöm a
fát. Megpillantom a róka hegyes füleit, a fejét kissé meg-
emelve figyel lefelé vagy tizenöt méter magasból. Pár pil-
lanat múlva elõbújik a rejtekhelyérõl, és az alig megdõlt
vastag ágon macskakönnyedséggel megindul fölfelé… Ek-
kor söpri le a lövésem. Nagyot nyekkenve esik elénk a hó-
ba, a kutyám meglepetten nézi a követett szag gazdáját, és
mi tagadás, én is. Lövött rókáim közül az ilyen magaslati
levegõt kedvelõvel még nem volt dolgom. A Horan figyel-
meztetése nélkül elmentem volna a tanyája mellett, mint
ahogy néhányszor már biztos elkerültem. Most, hogy kide-
rítettem ezt a rejtélyt, arra jártamkor mindig megnézem,
nem idõzik-e róka a fa koronájában. 

Elébe vágva az eseményeknek, a következõ évben is
lõttem egy magasban tanyázó rókát, de az elfeküdt a vas-
tag ágon, és elõ kellett szednem famászó tudományomat,
hogy birtokba vehessem… Történt azonban, hogy egy buz-
gó favágó a lehajló vastag ágat lefûrészelte, és azóta ismét
csak a madarak pihenõhelye a hatalmas fa. 

Más alkalommal az erdõszélen mentünk az öcsémmel,
a kutya húsz-harminc méterrel elõttünk keresgélt a tarlón.
Az õszi nap langyosan cirógatta az erdõszéli csendet. Az
elöregedett tarlót felverte a gyom, és a kutya a benne rejtõ-
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zõ fácánokkal próbálkozott. A spániel, vérmérsékletének
megfelelõen, habozás nélkül fölhajtotta a kiszimatolt ma-
darakat. Halkan beszélgetve ballagtunk a kutya után, és
egyetértettünk abban, hogy a vadászterületünknek ezen a
részén eredményes, hogy úgy mondjam, parádés fácánhaj-
tást rendezhetünk. 

Ahogy elmerültünk a tervezgetésben, a váratlanul kö-
zénk rohanó Horan csaknem levert bennünket a lábunkról.
Mögötte pár lépésre, leszegett fejjel, egy õzbak támadt rá
bátran. Mikor a kutya eliszkolt, a bak is megfordult, és fu-
tóra vette a dolgot; ám Horan hirtelen mögötte termett, és
megfogta a hátsó lábát, méghozzá olyan ügyesen, hogy a
bak rúgásainál mindig elengedte, majd a következõ pilla-
natban újra megfogva mozgásképtelenné tette. A támadás a
bak és a kutya részérõl négyszer-ötször megismétlõdött; a
bak fokozatosan védekezésre kényszerült, a kutyának a
legkevésbé sem tudott ártani. Végül a bak fogyó erejével
egy sûrû bokornak hátrált, Horan pedig a legszabályosabb
„feküdj”-ben mély, ütemes hangon állóra csaholta. Amíg a
kutya a bakot állította, volt idõnk szemügyre venni az áldo-
zatot. Hasmenésben legyengült beteg állat volt, valószínû-
leg a napon kereste a gyógyulást. Azon tanakodtunk, ho-
gyan segíthetnénk rajta. Állatorvos ismerõsöm jutott
eszembe… Puskaszíjainkkal megkötöztük a kimerült õz-
bak lábait, és rohamléptekkel siettünk haza, elõkeríteni az
állatorvost. Az elmondottakra elég bizalmatlanul csóválta
a fejét, de becsületére legyen mondva, kijött velünk a bak-
hoz és ellátta injekcióval, infúzióval; azonban nagy re-
ményt nem fûzött a felgyógyulásához. Szerinte legalább
egy hét kezelésre lett volna szüksége… 

A kutyával viaskodva az õzbak egyik agancsa levált, így
a bakot késõbb is felismerhettük. Fittyet hányt minden állat-
orvosi aggodalomra, gyógyultan parádézott a fél agancsával. 
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Ez alkalommal szanitéc tevékenységben segített a ku-
tyám, máskor az egyik stomfai vadásztársam ebédgondjait
oldotta meg eredeti módon. Apróvadvadászaton vendéges-
kedett nálunk egy stomfai vadásztársaság, az eredménytõl
függõen egy vagy két nyúlkört és egy fácánkört rendeztünk
nekik. Õk pedig viszonzásképpen meghívtak bennünket a
Kárpátokba disznóhajtásra. Az apróvadvadászatban vi-
szonylag járatlan cimboráink vadásztatásakor mi, helybeli
vadászok puska nélkül vettünk részt, hogy õk a vadász-
szenvedélyüket minél zavartalanabbul élvezhessék. Persze
ezeken a vadászatokon kutyáink fokozott szerephez jutot-
tak, mert a derék cimborák néha összekeverték a golyólö-
vés határát a sörétlövésével.

Olgya és Gomba között rendeztük meg az elsõ nyúl-
kört, pár centis hóban, cirógató napsütésben, a szél sem ok-
vetetlenkedett. Az ilyen idõre bátran rá lehet mondani,
hogy bármire alkalmas, a vadászatra meg egyenesen töké-
letes. A vadászat egyéb feltételei is adottak voltak, mert a
bekerített két szõlõ között elterülõ heretáblán az átlagosnál
több nyúl található. Ahogy szûkült a kör, egyre több nyúl
rohangált, próbálkozott a kitöréssel. Öröm volt hallgatni,
hogy a vendégeink micsoda „doberdói” puskaropogással
fogadták õket. Az én vadászcimborámnak nem nagyon
akart kedvezni a vadászszerencse. A szûkülõ körben még
csak három nyulat lõtt, nem juttatott komoly szerepet sem
nekem, sem a kutyámnak. Tétlenül ballagtam a három nyu-
lat cipelve, hiába szurkoltam egy-egy felénk iramodó nyúl
láttán. A barátom, néhai iskolatársam meglõtt volna tizen-
hármat is, de a nyulak elkerültek bennünket. Nem úgy a
szomszédomat, kiváló lövõ az öregúr, nyolc nyulat lõtt
egy-egy lövéssel, csak a kilencedikre duplázott, arra is
eredményesen. Szóval voltak a vendégeink között szakem-
berek is. Elindulok az öregúr hajtója, az egyik vadásztár-
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sam felé, hogy segítsek neki a nyulaival, de akkor a bará-
tom irányába trappolt három nyúl. Az elsõt le is lõtte hiba
nélkül, de a másik lövésre felbukó nyúl néhány rúgás után
futóra kapott. Utána küldtem a kutyát, de nem bírta a nyu-
lat utolérni. Eltûnt a szemem elõl. Múlott az idõ, eltelt
csaknem fél óra, a kutya nem jött sem a nyúllal, sem a nyúl
nélkül. A vadászatot már csak fél szemmel figyeltem, ag-
gódtam Horanért. Lefújták a kört, mentünk a megbeszélt
gyülekezõhelyre, amikor megpillantottam a kutyám, na-
gyon messze, szájában a nyúllal. Lassan poroszkált, két-
háromszáz lépésenként megállt, letette a nyulat, pihent egy
percet, és hozta tovább. Amikorra végeztünk a teríték lera-
kásával és megszámolásával, hangos ováció közepette
meghozta az utolsó, a nyolcvannyolcadik nyulat. Akkor
történt, hogy a barátom az állandóan a hátán hordott háti-
zsákból elõszedte az ebédre szánt jó darab lesütött húst, és
a kutyának adta. A kutya sem volt szégyenlõs, komótosan
nekifeküdt, és annak rendje és módja szerint belakmározta.
Persze a barátom sem maradt étlen, mert a vadászat után
parádés vadászvacsora várt minket a csenkei kultúrházban.
Fácánleves nyúlgerinccel, borral és cigányzenével, de a va-
csora utáni tereferében a Horan kutyám volt a csillag. Leg-
alább ilyen vagy még jobb kutyát kívánok vadásztársaim-
nak.

Néhány nap múlva kiderült, hogy nemhiába dédelgették
a kutyát, mert a szemtanúk állítása szerint a gombai kertek
alatt fogta meg a nyulat, és az még testvérek között is két
kilométerre van Olgyától. Néhány erõszakoskodó suhanc
ellenére sem hagyta ott nekik a nyulat. 

Horan kutyámról csak néhány emlékezetes pillanatot
villantottam fel: bizonyságául annak, hogy egy jó vadász-
kutya „tettei” miként forrnak össze a vadászat mindennap-
jaival.
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Az erdészház

Meglátogattam egy régi barátomat. Nyugodtan mondha-
tom, hogy a barátságunk régi keletû, hisz közös iskolaéve-
ink óta húsz év telt el; igaz, azóta nem találkoztunk. Pedig
annak idején mint ifjú titánok osztoztunk minden élet adta
örömben és gondban. Mégis húsz évnek kellett eltelnie ah-
hoz, hogy a harminc kilométert, amely elválasztott ben-
nünket, karnyújtásnyira rövidítsük. Mint mondtam, meglá-
togattam Martin barátomat csendes kis falujában. Az öreg
tölgyerdõk között meghúzódó település csak egy harang-
zúgásnyira van a Kárpátoktól, és az ilyen magamfajta csal-
lóközi vadász szemében ezek a tölgyesek a vadászeldorá-
dó elõfutárai. Enyhe irigységgel gyönyörködtem a falu kö-
rüli erdõben, és a képzelet, a szabadjára engedett fantázia
temérdek vadászható vaddal népesítette be a környéket. A
barátom háza elõtt megállva egy fiatalember jött ki meg-
nézni a látogatót, gondoltam, hogy a srác a fia lehet. Rákér-
deztem, hogy az apja otthon van-e. Apu, látogatód van,
szólt be a srác, és ment a dolga után. 

Kijött a rég nem látott cimbora. Ahogy végignézek raj-
ta, kellemesen meglepõdöm. Pár kiló többlet, pár ránc az
arcon, de különben teljesen „õ”. Az elsõ pillantásra fölis-
mer. Hatalmasan lekezelünk, hellyel kínál a tölgyfarönkök-
bõl kialakított asztalnál. Az asztal és a hozzátartozó karos-
székek stílszerûek az erdészház udvarán. Ezzel tisztázom a
barátom munkakörét is. Egymás szavába vágva örülünk
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egymásnak. Beszélgetünk új dolgokról, meg a régi vitézsé-
günk idõ által megszépült emlékeirõl. Közben a felesége
vékonyra szeletelt kolbásszal vendégel meg, s én találgat-
hatom, vajon milyen vadhúsok ízesítik. Nem is próbálko-
zom a megfejtésével, inkább a belevaló megszerzésének
körülményeirõl kérdezem a barátomat. Nem érti félre. Évi
ötven-nyolcvan tarvad lelövésérõl beszél, teljesen hihetõ-
en, mert a katonai erõknél dolgozik, és hatalmas erdõterü-
letek tartoznak a keze alá. Trófeás nagyvaddal nem sokkal
dicsekszik, de az elõszobájában függõ szarvasagancson fi-
tyegõ bronzérem láttán csak barátságosan hátba verege-
tem, hogy ne sajnáltassa magát. Amint a vadászatra terelõ-
dik a szó, rákérdez, tudnék-e idõt szakítani arra, hogy a ki-
lövési tervébe besegítsek… 

Legyen bocsánatos bûn, hogy az ilyen segítségre haj-
landónak mutatkoztam. Néhány disznó és õz kilövését
szorgalmazta, és hogy meg ne gondoljam magam, már a
következõ hétvégére ajánlott egy közös cserkészést. Meg-
beszéltük, hogy hol jutok be az erdõbe, melyik lénián vár-
jak rá, és már búcsúztunk is. 

Hétközben mindenesetre elõvettem a mauseremet, s ki-
eresztettem belõle néhány próbalövést; ha használnom kel-
lene, teljes bizalommal emelhessem a célra. De egy belsõ
hang azt ismételgette: nagyon sokat ígért a régi barátod,
csak csínján az ábrándokkal! Ennek megfelelõen mindösz-
sze tizenkét töltényt raktam a vadásztarisznyámba, meg
egy napra való cókmókot – kettõnk részére. Ugyanis a ti-
zenéves fiam társamul szegõdött, úgymond erdõt látni, ta-
risznyát cipelni; a várható eredményrõl a gyerek nem nyi-
latkozott. 

A megbeszélt napon, még virradat elõtt, az erdõben, a
fõ lénián óvatoskodtunk, de az összeboruló fák koronái
alatt olyan sötét volt, hogy távcsõvel sem észleltem semmi
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mozgást. Hát helyben vártuk a derengést. A lassan oszlado-
zó sötétben egyszer csak éles visítást hallottunk, persze lát-
ni még nem láttunk, de türelem. A múló idõvel a látást gát-
ló szürkeség a bokrok alá szorult, a fák koronája között be-
szivárgó virradat megmutatta a széles, mintegy fél kilomé-
ter hosszú léniát… 

A látcsõ mutatja, hogy a léniát néhány lapos szeli,
csendben arra ballagunk, a disznók valószínûleg azokban
mozognak. Ebbõl a feltevésembõl azonban ki kell ábrán-
dulnom, mert ahogy jobban szemügyre veszem a széles,
gépjármûvek által alaposan felvágott, hellyel-közzel térdig
érõ keréknyomokkal barázdált léniát, olyan, mintha a falu
kondáját hajtották volna végig rajta. Tele van disznónyom-
mal, ahol meg a kerékvágásban pocsolya bûzlik, ott min-
denhol a dagonyázás nyomai. A közelben álló tölgyek pe-
dig sárral vastagon bekenve.

Igazat kell adnom a barátomnak: ilyenkor ez az erdõ te-
le van disznókkal. Az erdõ körüli kukoricásokat most taka-
rítják be, és a vad kényszerûségbõl is, meg a halk koppa-
nással hulló makk miatt is szívesen tartózkodik ebben az
ezerhektáros erdõben. Hadd tegyem hozzá, hogy a felét a
barátom egyedül vadássza. 

Halkan cserkészünk befelé. Néhány ígéretes helyen vá-
rakozunk egy-egy negyedórát, de csak õzeket látunk: ket-
tesével, hármasával ácsorognak a lénia közelében. Már ti-
zenegyet megszámolok, suták a gidáikkal, egyetlen bak
sincs közöttük. Lõhetek bakot, sutát, disznót, de nem sie-
tek a lövéssel az erdõ nyugalmát megzavarni. (Legszíve-
sebben disznót lõnék. Ehhez a Csallóközben, a Kis-Duna
mellett csak véletlenszerûen jutok, akkor is csak úgy, ha a
vadászterületünk határát képezõ betonoldalú kanálisba té-
ved, a Nagy-Duna melléki erdõkbõl elkóborolva. Az ilyen
csontig elkoptatott csülkû, vízben fuldokló vad nem lehet
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vadásztrófea; õ csak egy sérült állat, akit az élete árán kell
a szenvedéstõl megszabadítani.) 

Itt más a helyzet. A csendes, szellõ nélküli erdõben
olyan csípõs vaddisznószag terjeng, mint egy disznóólban.
Disznó lehet itt bõven, de a széles, jármûvek járta lénián
csak éjjel mozoghatnak. Hanem azért bízom benne, hogy
valamelyik csámborgó vagy makkot szedegetõ disznó kité-
ved a léniára. 

Telik az idõ, közeledik a hét óra. Akkorra ígérte Martin,
hogy értünk jön. Bámulom ezt az õzmennyiséget! Újabb
õzeket veszek észre a fagyalbokrokkal teleszórt erdõaljban,
de ezek is suták a gidáikkal. Nem tudom, hogy a bakok óva-
tosak-e, vagy pedig ritkák ebben a tölgyesben. Arról sutto-
gunk a fiammal, hogy a suták közül egy öreg dámát kilö-
vök, de ekkor lövés moraja zúg végig az erdõn. Kisvártatva
pedig még egy. Összenézünk: úgy látszik, a cimborámnak
kedvezett a vadászszerencse. Az õzeket a lövés nem nagyon
zavarja, de lassan beljebb ballagnak az erdõbe. A lövés al-
kalma elmúlt. Nem bánom, távol áll tõlem, hogy minden-
áron lõjek valamit. Persze bízom a vadászszerencsémben,
hátha egy disznót terel elénk, vagy egy szép bakot. Mert
ahol ennyi a suta, ott baknak is kell lennie. Lassan cserké-
szünk tovább. A lénia jobb oldalán egy hektárnyi friss ülte-
tés terül el. Teljesen kopár, minden aljnövényzet nélküli,
csak az apró tölgycsemeték árválkodnak benne. A közepé-
re összetúrt csökhalmaz tetején magasles terebélyesedik.
Azon tûnõdöm, hogy ezt a gaz nélküli kopárságot csak
vegyszeres gyomirtással érhették el. Megyünk tovább.
Ahogy a csökhalmaz túloldalán kipillantok, megtorpanok; a
fiam csaknem fellök… A túloldali sûrû szélén szarvasbika
ácsorog, tõlünk ötven-hatvan méternyire. Szobormereven
áll, nem vett észre bennünket. Hang nélkül takarásba húzó-
dunk, onnét legeltetjük a szemeinket rajta. Az agancsa vilá-
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gos, sárgás, páros nyolcas. A Martin elõszobájában látott-
nak csak a kisöccse. De nekem nagyon megfelelne. Csend-
ben ráirányzom a mauseremet, a hatszoros Zeiss elém hoz-
za egy kalapdobásnyira. Persze lövésrõl szó sem lehet. A bi-
ka nem szerepelt az egyezségben. Mi az ördögöt ácsorog
azon a kopárságon! Talán tíz percig kelleti magát, utána né-
mi motoszkáló zörgéssel eltûnik az erdõben. 

Ahogy végignézek a lénián, egy fekete kutya ballag fe-
lénk. Ráirányzok, de észbe kapok: itt nem az én dolgom a
káros vad gyérítése, és a barátom is említette, hogy van egy
disznós kutyája. Nevetve mesélte, hogy a kutya pilótának
készült, és már repült is. Elmondása szerint egy sûrû fiata-
lost hajtott, amelynek a magassága hellyel-közzel elérte a
két-három métert is. A kutya megtalálta a disznókat, és
hangos ugatással támadta õket. Arra figyeltében látja ám,
hogy a kutya megjelenik forogva-pörögve a sûrû fölött;
karcolás nélkül megúszta a repülést, de a friss disznónyo-
mot még hónapok múltán is otthagyta. Éppen erre a repü-
lésre gondoltam és helyesen, mert rövidesen elõkerült a
cimborám is… 

Elõkerült a cimborám is, igen, egy malacot lõtt, olyan
húszkilósat, mire kajánul megjegyeztem, hogy ez nem érte
meg a drága töltényeket. Állítása szerint õ meg az én lövé-
semet várta. Erõsen bízott benne, hogy legalább az õzekbõl
kilövöm a vámot. Ráhagytam persze mindent, de mozgat-
ta a fantáziámat a szarvas, hát rákérdeztem, hogy mi a
helyzet velük, mert õzbakot ugyan nem láttunk, ám a szar-
vasbika igencsak lövésre kínálta magát. A cimborám nem
ad egykönnyen hitelt a szavaimnak, látni akarja a bika nyo-
mát. Persze nehézség nélkül megmutatom neki. Hát öre-
gem, tudod, mekkora balfácán vagy? – mondja. – Én ebben
az erdõben már jó néhány éve nem lõttem szarvasbikát, kü-
lönben is, szabad a szarvas vadászata. Mondtam, hogy az
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erdõbõl ki nem menj, de az erdõben minden vadászható
vadra lõhetsz. Kész. Most én vakartam az üstököm, pedig
nem is viszketett. A múlt héten kevesebb kolbászt kellett
volna enni, és pontosabban megbeszélni a vadászat mi-
kéntjét. A ritka lehetõség kihasználatlan maradt. Mint el-
mondta, a Kárpátokból három szarvasbika tévedt az erde-
jébe. Egyikük a nagyerdõbe visszaigyekeztében a közeli
város egyik kertjének a drótkerítésében végezte a vándor-
lását. A tulajdonos fejszével végzett a drótokba gabalyo-
dott tehetetlen állattal. Még két bikának kellene lennie az
erdejében, de az ezerhektáros erdõ szûk a szarvasoknak.
Ha megzavarjuk õket, az egyik végérõl a másikra menekül-
nek. 

Amíg ezt megbeszéltük, már útban voltunk az erdész-
ház felé, hogy megreggelizzünk és kicsit kipihenjük ma-
gunkat. A fiam is egyre gyakrabban igazgatja a tarisznya
pántját a vállán, ideje lesz egy idõre levenni róla. Kíván-
csi vagyok a régi erdészházra, a történetére, mert ezeknek
az erdészházaknak történetük van. Többnyire kemény
életük, sorsuk volt a bennük élõ, szolgálatot teljesítõ er-
dészeknek, vadõröknek. Ezekrõl a régi dolgokról folyik
köztünk az eszmecsere, mialatt az egyik léniáról a másik-
ra kanyarodunk. Már az erdészház közelében vagyunk,
amikor Martin egy néhány hektáros sûrût meghajtásra al-
kalmasnak tartva, elmagyarázza, hol álljunk fel; mi elindu-
lunk, õ a kutyájával marad. Rövid gyaloglás után egy ve-
szélyesen meredek domb aljához érünk, szuszogva kapasz-
kodunk, fölérve befordulunk a megbeszélt útra. Ahogy né-
zelõdöm, hogy hova álljunk a jó kilátás végett, a sûrûben
egy úgyszólván láthatatlan csökrakáson õzsuta egyensú-
lyozik, a legjobb lõtávolságra. Lefelé figyel a domb lábá-
hoz. Talán kutya szagát érzi, felénk nem figyel. Látod a su-
tát? – kérdezem a fiamtól, de nem veszi észre. Lõni való
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öreg darabnak nézem. A távolság mintegy hetven méter, és
mivel szabadkézbõl kell lõnöm, éppen elég; a cimborám
kikötötte ugyanis, hogy szépen kell lõni. A céltávcsõ tüs-
kéje a nyaktövén állapodik meg. A lövés után halvány pá-
racsík villan, így tudom, hogy a lövésem talált. Odame-
gyünk a csökrakáshoz, föllépek, a tetején ott fekszik a
nyaktövön lõtt suta. Föntrõl jól belátom a fiatalost: megpil-
lantom a bujkálva eligyekvõ másik sutát. Más lehetõség hí-
ján elengedem. 

Közben Martin is végigküzdi magát kutyástul a sûrûn,
persze a disznók nem mozdulnak. Azon melegében kibele-
zem az õzet, a kolléga már feni a fogát a jó õzmájra. Az er-
dészház itt van közel, állítja, hát fogjuk az õzet a lábainál
fogva és indulunk, de jó néhányszor kezet cserélünk, amíg
odaérünk. Patinás, rönkfából épített, belülrõl kivakolt szo-
ba-konyhás, verandás, takaros épület. A bútorzat néhány
darabja is korabeli. Cserépkályha, vascsillár petróleum-
lámpa részére, s a ruhafogas is mesélhetne, hogy a múlt
század vége óta milyen ruhák és fegyverek pihentek rajta. 

Amíg a házat és környékét szemrevételezzük, a bará-
tom szakácskodik. Süti az õzmájat, kávét fõz, én pedig jó-
fajta kacsasülttel kínálom, de a pálmát a friss tepertõ viszi
el. A fiam a kutyáját kényezteti, végigkóstoltatja vele az
egész étlapot. Még eszegetünk, amikor Martinnak eszébe
jut valami, és kihív a tornácra. – Nézd ezt a lyukat a geren-
dában! Golyó nyoma. Itt könyökölt az erdész – mutatja –,
amikor rálõttek. Elhibázták. – Nézem a lyukat, alatta ujjnyi
darabon a gerenda simára faragva és ceruzával odaírva a
dátum: 1937. – Emlékezni akart a szerencséjére, ezért
évszámmal látta el a belövés helyét – mondom, de Martin
kiábrándít: – Majd megmutatom a fát, amelyiken szentkép
van. Ott lõtték agyon a negyedik napon az elsõ próbálko-
zás után. A régi idõkben nem ment ritkaságszámba, hogy
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az erdész és a vadorzók lõfegyverrel intézték el a szám-
adást egymás között. És volt rá példa, hogy az erdész húz-
ta a rövidebbet. Ennek ellenére a vadõrök és az erdészek
döntõ többsége részrehajlás nélkül, bátran látta el a szolgá-
latát. Hogy mi adott erõt nekik? A szakma becsülete? A
munkával járó öntudat vagy a törvény tisztelete? Aligha-
nem mindez együttesen. A régi erdészekrõl a szájhagyo-
mány sok hasonló esetet õriz, bár szerencsére nem mind-
egyik végzõdött ilyen tragikusan. De a bátor, határozott
fellépéshez kétség sem férhetett. 

Hogy a barátom monológjához hozzátegyem a maga-
mét, elmondom neki: ebben az erdészházban a nagyapám,
sõt a dédapám is megfordulhatott, mert egyazon uradalom-
nál teljesítettek szolgálatot, ahová ez az erdõ is tartozott. 

De térjünk vissza a jelenbe! 
Ettünk is, pihentünk is, hát próbálkozzunk a disznók-

kal! Itt, a házhoz közel van egy sûrû, abban biztosan lesz
disznó. Ha disznó nem, akkor ismét az õzekkel próbálkoz-
hatunk. Nem ellenkezem, bár nekem az ilyen gyorslövés-
hez nem fûlik a fogam. Alapos megfigyelés nélkül sajná-
lok puskát fogni rájuk. 

Amíg a terelés színhelye felé ballagtunk, megpendítet-
tem, hogy tehetnék-e próbát az erdejében kóborló szarva-
sokkal egy távolabbi idõpontban. Martin barátom nem el-
lenezte, de a reményeimet alaposan lehûtötte. Szerinte a te-
rületén a szarvasok teljesen véletlenszerûen jelennek meg,
s a tetejében én is úgy gondoltam, hogy a szerencse aligha
lesz velem másodszor is olyan közeli barátságban, mint
ma. Martin inkább egy figyelt kan lövését ajánlotta. – Ott
a leslétra a dagonyánál, fölülsz rá, és este tíz és tizenegy
óra között megjön a disznó. Közel van a két mázsához.
Csak várd ki türelemmel, nehogy egy malacot vagy egy
süldõt lõj helyette. – Ami azt illeti, nekem a süldõ is meg-
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felelne. Most vagy a következõ hajtásban. És világos idõ-
ben! A bujkáló holdvilágnál, tíz lépésrõl belepuskázni a
gyanútlanul vagy akár gyanakodva dagonyázó vadba – ne-
kem ez semmilyen élménnyel nem járna! 

Elérjük a megmozgatandó sûrût, egy bokor takarásában
megállunk. Elõttünk a valamikor dróthálóval bekerített fi-
atalos, itt-ott még rozsdás drótdarabok éktelenkednek a sû-
rû szélén. Ezt övezi a tízméteres lénia. A másik oldalon pe-
dig százéves öreg erdõ, úgyszólván aljnövényzet nélkül.
Ha vad kerül elém a hajtásban, minden sietség nélkül fo-
gadhatom. 

Talán tíz perce váltunk el egymástól, s váratlanul egy
róka óvatoskodik elõ a sûrûbõl. Kiérve rákapcsol, rohan-
vást szeli át a léniát. Az öreg erdõ alatt lelassít, nyugodtan
rálõhetnék. Békén hagyom, hadd menjen. A biztosra meg-
ígért disznóknak elõnyük van, méghozzá – úgy látom – be-
hozhatatlan, mert helyettük õzek jönnek, nyolcan-tízen. A
léniához kellemetlen emlékeik fûzõdhetnek, mert rohan-
vást szelik át, és az öreg erdõ alatt sem lassul a vágtájuk.
Pillanatok alatt eltûnnek. Csendben eltelik egy fél óra,
semmi mozgás nincs körülöttünk. Meg vagyok gyõzõdve
róla, hogy a hajtás már üres. A fiam már a tarisznyában
rendezkedik, szelídgesztenyét akar szedni a lénia szélén ál-
ló fák alól. De hirtelen mozgás kapja meg a szememet, a
kerítés mellett egy süldõ poroszkál felém. A lénia szélén
egy pillanatra megáll, ott éri a lövésem. Összecsuklik.
Nincs messzebb negyven méternél. A reggel lõtt malacnál
nagyobb, negyvenkilós lehet. A lövés után rövidesen elõ-
kerül a cimborám, mint mondja, keresztbe járva mozgatta
a sûrût, azért volt távol olyan sokáig. A disznómat harminc
kilóra becsüli, nem vitatkozom vele, az én vadászélmé-
nyem megszületett, a továbbiakban a disznó az õ gondját
szaporítja. Látszik, hogy gyakran van dolga lövött vaddal.
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Gyakorlott mozdulatokkal zsigerel; amíg szorgoskodik, a
közeli gyertyánfáról levágok két ágat, egy hosszabbat, erre
kerülnek felszúrva a használható belsõ részek, és egy rövi-
debbet, ezzel széjjeltámasztom a mellkast, hogy jobban
hûljön. Szilfa ágából csavart gúzzsal egy lehajló ágra
akasztjuk, Martin majd érte jön a terepjáróval. Visszame-
gyünk az erdészházhoz, megüljük a süldõ torát. Én persze
ital nélkül, mert rövidesen indulunk haza. Martin ismét ka-
pacitál, erõsen ajánlja a biztos disznaját, de nem állok kö-
télnek. Inkább a szarvasaival foglalkoznék. Nem ellenzi,
de látom, bosszantja, hogy a disznót visszautasítom. Ne-
kem az ilyen süldõ is nagyobb élményt nyújt, mint egy éj-
jel meglõtt zongorányi kan. 

Ilyen elõzmények után mentünk el Karcsi öcsémmel a
következõ alkalommal, hogy vizitet tartsunk a kolléga
szarvasai között. Már jól benne voltunk a délutánban, ami-
kor az öcsém Favoritját a fõlénia egy alkalmas részén fél-
reállítottuk. Megegyezés szerint Martin idejön értünk, a te-
repjárójával elvisz bennünket egy zárt lesre. Az egész éj-
szakát ott tölthetjük, sõt szarvasra is van némi esély. A les
közelében néhány áras lucerna van, a messze környéken az
egyedüli ínyenctakarmány, az erdõ vadjai szívesen legelik.
Hát ide várjuk a remélt szarvast. Egyelõre az autóban pi-
hengetünk, hallgatjuk az erdõ csendjét. Az erdõ csendje
olyan a vadász fülének, mint a városi embernek az utca za-
ja. Benne van az élet minden mozgása. Jólesik a kikapcso-
lódás, de nem sokáig bírom a tétlenséget. A lesre indulásig
vadászhatunk, hát megtöltjük a puskákat, és lassú cserké-
széssel elindulunk az eredõbe. Egy megfelelõ takarást
nyújtó bokros résznél megállok, intek Karcsinak, hogy
csak tovább. Mintegy százméternyire õ is a bokrok takará-
sába húzódik. Korai még az idõ, hogy komolyabb vad ke-
rüljön elénk, de vannak véletlenek is, kiszámíthatatlan né-
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ha a vad mozgása. A fagyalbokrokkal teleszórt erdõaljba
belátok néhol negyven-ötven méterre is, de semmi sem
mozdul. Talán negyedórája állunk a leshelyünkön, ám úgy
látom, hogy Karcsi unja a leskelõdést, a puskájával gyako-
rol. Hol vállhoz emeli, hol leengedi, és amikor azt hiszem,
már végzett a fegyverfogásokkal, váratlanul megereszt egy
lövést a szemközti sûrûbe, s elindul a lövés helyét megnéz-
ni. Az avaron keresgél, amikor odaérek. Róka volt – mond-
ja. Azonban találatra utaló jelet a leggondosabb keresés
után sem találunk. A komának szerencséje volt. 

A közelgõ alkony a lénia fölött összeboruló tölgyek alól
kiszorítja a vénasszonyok nyara kellemes melegét, és a hû-
vösen tiszta légáramlat megroppantja egy-egy tölgylevél
kocsányát. Halk neszû üzenetét küldi az õsz. Az autóhoz
ballagunk. Rövidesen a bukdácsoló terepjáró is lefékez
mellettünk. A röpke üdvözlés után indulunk, de nem a les-
re – bár az ideje már itt volna –, hanem az erdészházhoz.
Csak fokozatosan hámozom ki Martin beszédébõl, hogy
méhészsisakért megyünk, meg rovarirtó szerért. A barátom
méhészkedik, azt hiszem, hogy neki kell a felszerelés, de
fölvilágosít, hogy a zárt lest elfoglalták a lódarazsak. Ha
vadászni akarunk, elõbb rendet kell rakni a les tájékán. Mi-
korra az autóba rakjuk a cókmókot, méhészfelszerelést,
színtelen szürkeség üli meg az erdõ alját. Néhány hajtûka-
nyar, néhány lénia, tízperces sietõs hajtás – s helyben va-
gyunk. Ahogy a sûrûsödõ homályban látom, a néhai er-
dészház kertje a helyszín. Hatalmas, tán száz évnél is öre-
gebb körte- és almafák állnak az öreg erdõ mellett, alattuk
a hûs esti levegõtõl harmatos lucerna. A magas erdõ szélsõ
fái alatt szinte észrevétlenül húzódik meg a magasles. A
magasles, amely pillanatnyilag inkább a lódarazsaké, mint
a miénk. Martin a vadászholmink fölé rakja a méhészfel-
szerelést, majd megnyugtat, hogy a rovarirtó a darazsakat

49



megbízhatóan pusztítja. Aztán búcsút int, és a hepehupás
úton pillanatok alatt eltûnik. Mi pedig ott maradunk, mint
a „légy a mártásban”. Mindenképpen sürget az idõ bennün-
ket. Magunkra aggatjuk a holminkat, és tétovázás nélkül a
leshez igyekszünk. Amint a les padlózatának a közepébe
vágott csapóajtót felnyitom és a szemem megszokja a ben-
ne ülõ homályt, ritka, meglepõ látványban gyönyörködhe-
tek. A nyitva felejtett ablak mellé a darazsak futball-labdá-
nál is nagyobb építményt varázsoltak. A sárgásbarna viasz-
ból rakott fészek pagodaszerû röpnyílásokkal van ellátva;
az ajtó csapódására azonnal néhány darázs húz el a fejem
fölött barátságtalan zúgással. Alighanem csak az alkonyi
szürkület óv meg attól, hogy tyúktojásnyi púppal a fejemen
fizessek a látványért. Lehúzódunk a lesaljba, és fenntartás-
sal bár, kezdem megóvni magam a méhészfölszereléssel.
Hogy megvédett volna-e a darazsak támadásától, már soha
nem derül ki. A nagy sietségben a fölszereléshez tartozó
kesztyûket elfelejtettük magunkkal hozni. Szó, ami szó, a
darázskérdés kezd a szarvaslövésnél is komolyabb stratégi-
át igényelni. Az elsõ és alapvetõ kérdésben teljesen egyet-
értünk, nevezetesen abban, hogy a darazsak a vadászatra
szánt idõnket fogyasztják, ezért tétovázás nélkül egy na-
gyon egyszerû módszert alkalmazok, hogy megszabaduljak
tõlük. Levetem a vadászkabátomat, és minden zajt kerülve
gyorsan föl a létrára, a kabátot a darázsfészekre borítom és
lendületbõl a levált fészekkel együtt kihajítom az ablakon.
Ahogyan megszorítom, érzem, hogy roppanva összeomlik,
de szerencsém van. Egy fia darázs sem maradt a belsejében.
Ez gyors gyõzelem, de nagyon rövid életû. Alig végzünk a
holmink felhordásával, visszatér az elsõ darázs és döngve
keresi az eltûnt fészket vagy az ellenséget. Mindenesetre a
rovarirtó szer nagyon hatásosnak bizonyul. Hangos koppa-
nással szédül a les padlójára, és utána még jó néhányan. A
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les belsejében olyan orrfacsaró bûz van, hogy a könnyeink
folynak tõle. Persze az illatból jócskán juthatott a lesen kí-
vülre is. Hogy ezt a bûzfelhõben úszó környéket vadászha-
tó vad megközelítse, kizártnak tartom. Amikorra a lábunk
alatt mászkáló darazsakat kisöpörjük és kiszellõztetünk, tel-
jesen ránk sötétedik.

A les fölött álló hatalmas nyárfa levelei halkan suttog-
nak a leheletnyi szélben. Az ezüstfényû telihold sápadt,
hosszú árnyékot rajzol a lucernásra. Ezzel az incselkedõ
fénnyel az emberi szem csak birkózik, de a jó tízes Zeiss
távcsövemmel a kertet apró részletességgel szemügyre ve-
hetem. Persze csak kötelességszerûen nézelõdöm, annál
nagyobb a meglepetésem, amikor a lestõl harminc-negy-
ven méternyire a lucernásban fekvõ õzet veszek észre. Fo-
galmam sincs róla, mikor jött ide, mindenesetre kényelme-
sen heverve csíp egyet-egyet a lucernából. A közismerten
hiúzszemû Karcsi is megtávcsövezi, õ is sutának ítéli. Elõ-
szedem a holmijaink közül az elemes lámpát, és körbevilá-
gítom; tényleg suta, de a fényszóródást semmibe veszi.
Nemhogy menekülni, de még felállni sem hajlandó. Én pe-
dig már legszívesebben lefeküdnék. Mozgalmas nap van
mögöttem, és az motoszkál a fejemben, hogy ami rosszul
kezdõdik, az jól ritkán végzõdik. Hozzáállás kérdése ez is,
mint annyi minden. A be nem tervezett darazsakkal más-
képpen is összejöhetett volna a mûvelet. Könnyen orvosi
rendelõben végzõdhetett volna ez a kaland. Így beállítva
még szerencsérõl is beszélhetek. 

Megegyezünk, hogy én lefekszem a les padlójára; ha
disznó jön, azzal Karcsi foglalkozik, s ha megjönne a szar-
vas, akkor fölébreszt. Elnyúlok a les alján. Már jól benne
lehetünk az éjjelben, amikor az ébresztgetésre fölriadok. Itt
a szarvas – suttogja Karcsi, és a puskámat a kezembe
nyomja. Az álomtól bódultan lesek ki a holdfényben úszó
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tisztásra, és a suttogó magyarázatra meg is látom a farral
felénk álló vadat. A puskatávcsõben nem sokat látok belõ-
le. A keresõtávcsõvel veszem szemügyre, és megállapítom,
hogy tehén. Igen, ez itt a tehén és ott a bokrok között a bi-
ka, egész jó az agancsa – suttogja Karcsi. Arra még futja az
idõbõl, hogy a bikát a távcsõvel megkeressem; felemelt
fejjel néz felénk, ám mikorra célba venném, már nincs mi-
re lõni. Egy pillanatra még megvillan a fara a bokrok kö-
zött, néhány halk koppanás, és üres a les környéke. Vagyis
nem egészen… A suta még mindig a lucernásban fekszik,
békésen kérõdzve. A motoszkálásunk, a suttogásunk volt-e
túl hangos, vagy egyszerûen elég földre hullott almát ettek-
e, nem tudtuk eldönteni. 

Hogy ez a vadásznapunk teljes legyen, Karcsi közli: rö-
videsen indulhatunk haza, mert a barátja helyett elvállalta
a reggeli mûszakot. Hát ez parádés! Jó egynéhány kilomé-
ter választ el bennünket a fõlénián hagyott autónktól. A sö-
tét, ismeretlen erdõben hányszori nekifutásra találunk oda,
az majd menet közben kiderül. 

Magunkra aggatjuk a holminkat, a les alatt felveszem a
kilódított kabátomat, szerencsére a darazsak nem tartják
megszállva. Elindulunk a sötét erdõ ismeretlen útjain. Kéz-
be veszem az elemes lámpát, és egy útszakaszt bevilágítok,
nehogy vadnak nézve lövést kapjunk valamelyik gondatlan
vagy álmos vadásztól, vagy egy nagyon is éber vadorzótól.
Mindenesetre több mint egyórás bolyongás következik, és
ha történetesen úgy ismerem az erdõt, mint a tenyeremet,
akkor sem érkezhettünk volna hamarabb és rövidebb úton
az autónkhoz. 

Az autóban ülve – miközben a két napra magunkkal ho-
zott élelembõl erõsítjük magunkat – nem állhatom meg, rá-
kérdezek: – Karcsi, miért nem szóltál a hajnali kötelessé-
gedrõl? – Tömören csak annyit mond, hogy idõben tudatta
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velem, különben is volt egy olyan érzése, hogy eredménye-
sen vadászunk az éjjel. Igazat adok neki, nem is vadász az,
akiben nem munkálkodik a zsákmány utáni vágy és a meg-
szerzés a reménye. Csalatkozásunkat annak köszönhetjük,
hogy rosszul sáfárkodtunk a lehetõséggel, és híján voltunk
az ilyen-olyan vadászszerencsének is. 

Martin jóvoltából gyakran vendégeskedhettem a régi
vadászházban. Élmény volt számomra, ha néhány napra
megtelepedhettem benne, pedig nem a vadászzsákmány
bõsége tette azzá, hanem az önzetlen barát nyújtotta vadá-
szati lehetõség. A gyámkodás nélküli szabadság, amit ott
élvezhettem. Vendéghívás lehetõségével élhettem, így leg-
gyakrabban az öcséim társaságában tanyáztam ott; egy-egy
napra kirándultunk is: a feleségem a gyerekekkel együtt él-
vezhette a régi erdészcsaládok civilizációtól távoli, petró-
leumlámpás, ma már romantikusnak mondható életét. 

Ismételten megfordultam ott télen is. Amikor leesett az
elsõ hó, a vad jelentõs része átváltott a közeli Kárpátok na-
gyobb biztonságot nyújtó erdõibe, de néhány disznó, õz és
róka azért maradt, hangulatos vadászatot ígérve a behava-
zott tölgyesekben. Gyula öcsémmel és Dusánnal beköltöz-
tünk az erdészházba, hogy disznókkal próbálkozzunk. Az
elõzõ napi friss hó érdekes vadászlehetõséget kínált, de
elõször hátrányunk származott belõle. Az autónk az erdõ
szélén elakadt, a holminkat a hátunkra pakolva igyekez-
tünk a leendõ szállásunk felé. Én szokásomhoz híven az in-
dulásunk elõtt csõre töltöttem a mauseremet, a két társam
csak mosolygott az elõkészületemen, esélytelennek látták,
hogy cipekedés közben vadászható vaddal találkozhatunk.
A hóval vastagon borított fák alatt csend honolt, csak a lá-
bunk alatt ropogott a hó… 

Befordulunk az elsõ hosszú nyiladékra, és észreveszünk
egy gyanútlanul keresgélõ rókát. Messze van még tõlünk.
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Lehet vagy háromszáz méterre, de rövid kitérõkkel felénk
közelít. Egy mogyoróbokor takarásába húzódok. Társaim
is ilyen takarásból figyelik a komát. Mivel csak az én pus-
kám van megtöltve, én vagyok a soros a lövésben. A róka
közeledik – vállhoz fogott fegyverrel várom, hogy a vé-
konyka takarású bokor mögött ne kelljen mozgolódnom,
ha lõtávolságra ér. Nagyon ráérõsen lépked, a puska súlya
már nehéz teherként fárasztja a karomat. Az ilyen fáradt-
ságtól táncot járó kezekkel lehetetlen pontos lövést leadni,
el is hibázom a keresztbe forduló rókát. A dörrenésre szin-
te a levegõben fordul meg, és a léniáról rohanvást indul a
túloldali öreg szálerdõbe, de én is villámgyorsan ismétlek,
és a fák között vágtázó rókát a második lövéssel a hóba
buktatom. Szép bundájú öreg kan, a lövésem pontosan ül a
lapockáján, kitámasztott puskával sem lõhettem volna pon-
tosabban. A tarisznyámból elõkerül a zsineg, és rövid, ne-
gyedórás vonszolás után a szállásunk pitvarába akasztom.
Valamelyik hátizsákból elõkerül a konyakos üveg, és
Dusan, aki orvos, elmondja az ide tartozó föloldozást, már-
mint hogy az orvos kezében a szesz átváltozik gyógyszer-
ré; be is veszünk egy adag szíverõsítõt a jó kezdetre. Jól-
esik pihenni a cipekedés után, de még jobban esik a re-
ményteljes szervezgetés, mert mondanom sem kell, ilyen-
kor gyors szárnyakon csapong a képzelet. Dusan disznók-
kal akar próbálkozni, ebéd után elmegy néhány disznós sû-
rût körüljárni, és estére leshelyet kiszemelni. Gyula, akár-
csak én, nem híve az esti lesnek, úgy döntünk, hogy õzsu-
tákkal próbálkozunk. 

A hóval borított erdõben szinte ünnepi csönd honol. Né-
ha menekülõ õzeket veszünk észre, néhány ugrással eltûn-
nek a sûrû erdõaljban. Az egyik útkanyarulatban szinte ös-
szefutunk egy rókával. Nincs messzebb tizenöt méternél,
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de azonnal leperdül az útról a legsûrûbb bokrosba, és zaj
nélkül eltûnik. Cserkészünk tovább. Alig megyünk kétszáz
métert, amikor észreveszek egy gallyakat csipegetõ õzet,
tõlünk mintegy ötven méterre. Néha körülkémlel, de nem
menekül. Gyula lövése ledönti, nem is mozdul. Ahogy
hozzálépünk, kiderül, miért nem menekült. A fél szeme sé-
rült. Néhány vágással fölbontom, elõkerül a zsineg, és a
havon húzva elindulunk vele az erdészházhoz. 

Dusant már nem találjuk otthon, elfoglalta a lesállást
valamelyik sûrû szélén, pedig még csak délutánba hajlik az
idõ. Nagyon türelmes lesbenálló. Négy-öt órát is kitart a
standján. Kiadós evés után, amikor már szürkület bolyong
az erdõ fái között, mi is lesbe ülünk a tanyánk közelében,
méghozzá úri módon, a házból kivitt karosszékeken. Az
idõ viszonylag enyhe, nincs több öt fok hidegnél, de két
órán belül elgémberedett tagokkal visszahurcolkodunk a
székeinkkel a jó meleg kályha mellé. Mondanom sem kell,
még egy nyulat sem láttunk. Dusan az eddigi teljesítmé-
nyein is túltett, csak éjfél körül jött meg, agyonfagyva, de
mint mondja, csak néhány õzet látott. 

Reggel szállingózó hóesésben indulunk terepszemlére.
Dusan egyedül, én Gyulával, hogy kiderítsük, az erdõ me-
lyik részén a leggyakoribb a vad mozgása. Nem sokra me-
gyünk az elképzelésünkkel, mert a hóesés egyre sûrûsödik,
alig látni 50-60 méterre, a nyomok pillanatok alatt behava-
zódnak. Indulunk vissza a szállásunkra. Szép az erdõ a hó-
esésben, de a vad nem mozog. Nem látunk semmit… Lö-
vés morajlik tompán a fák között, néhány õz rohan a köze-
lünkben és tûnik el a sûrû havazásban. 

Már a Martin készletébõl fõzött gyógyteát iszogatjuk,
amikor Dusan megérkezik, de kérdésemre csak legyint.
Rókát vétett. Volt már rá eset, hogy a lövés nem sikerült,
csak mosolygok a cimborám lehangoltságán, pedig nagyon

55



szeretne egy vörös frakkos gavallért terítékre hozni, talán
valamelyik vadászbûnét kívánná a felesége elõtt tisztára
mosni. Most nem sikerült, de holnap vagy holnapután, ami
lehet egy év múlva is, sikerülhet a vadászat. Teázunk,
eszünk, pihenünk, egyszóval jól érezzük magunkat a kelle-
mes környezetben. Csak az idõjárás nem akar jobb belátás-
ra térni. Hullik, mit hullik, ömlik a hó egész nap. Másnap
reggelre, amikor a havazás elállt, csaknem térdig érõ hó
borítja az erdõt. Körüljárjuk az etetõk környékét, de csak
néhány õznyomot találunk. A vad barátságosabb helyre hú-
zódott a mi hóval borított erdõnkbõl. Nekünk pedig
eszünkbe jut a hó alá temetkezett autónk. Másfél órás ki-
tartó munkánkra van szükség, amíg az aszfalttól elválasztó
távolságot leküzdjük. A vadászházban elfogyasztott ebéd
és búcsúkortyok közben megállapítjuk, hogy izgalmaktól
mentes, kellemes vadászkirándulást sikerítettünk. 

Komolyabb meglepetésrõl néhány hónap múltán Mar-
tin barátom gondoskodott; munkából hazajövet a felségem
hozzám fordult: Mondok egy hírt, meg fogsz lepõdni!
Martin barátod, akihez vadászni jártál, agyonlõtte magát. –
A hírre elállt a lélegzetem. Elõször azt hittem, a feleségem
tréfál. De nem! Vadászcimborám önkezével vetett véget az
életének. Váratlanul tragikus vége szakadt az öreg erdész-
ház körüli vadászatoknak.
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A Kis-Duna

Amikor a csallóközi vadászatokról beszélünk, képzele-
tünkben fölelevenedik a nyulakra rendezett körvadászat, a
Duna-medreket borító jegenyésekben, akácosokban zajló
fácánhajtás, avagy a csallóközi tájjelleghez nagyon közel
álló, letarolt kukoricatáblák térdig érõ tarlójának szövevé-
nyében rejtõzõ fácánok vadászata. A régi vadászok elbe-
széléseiben színesen leírt fogolybõségrõl hallhatunk. A
mai fogolyállomány vegetálása miatt a legnagyobb kímélet
és odaadó törõdés árán is csak évek múltán lehet majd örö-
met szerzõ csallóközi fogolyvadászatról beszélni. S itt van
még a Csallóközben õshonos, egykor hatalmas menynyi-
ségben elõforduló vízimadarak kérdése! S a Felsõ-Csalló-
köz határait átszelõ, ma már jelentéktelen laposokká szán-
tott Duna-medrek, amelyekben eleve vesztésre álló csatát
vív a vegyszeres növényvédelemmel néhány szál nád!
Ezek a medrek a nagyapám elbeszéléseiben még sokfajta
vízimadár hatalmas tömegeinek a békés tanyái voltak. A
holtágak lecsapolásával arányosan fogyott a vízimadarak
élõhelye, de a halban gazdag Kis-Duna még sokáig nagy-
szerû tanyájuknak bizonyult. Egészen addig, amíg a terv-
gazdálkodás meredek éveiben a Kis-Dunát egyszerûen
szennyvízcsatornává degradálták; a pozsonyi vegyi üze-
mek szennyvizét rászabadították a vízivadtól és haltól
hemzsegõ folyóra. A környezõ falvak lakói arra lettek fi-
gyelmesek, hogy a Kis-Duna vize tele van a víz színén bó-

57



dultan úszó vagy már a hátára fordult, elpusztult halakkal.
Apám elmondása szerint embernagyságú harcsák és egyéb
halak példányai borították a kanyarulatokkal sûrûn teletûz-
delt Duna-partot. Hetekig bûzlött a környék az elpusztult
halak tetemeitõl. Kezdetben, amíg nem volt feltûnõ a hal-
pusztulás, akadtak ügyeskedõk is, akik kocsiderékszámra
hordták szét a halat a környezõ falvakba, és busás haszon-
nal adtak túl az ehetetlen, egészségre káros halakon. Mert
a szép nagy halak serpenyõbe kerülve olyan dögletes vegy-
szerszagot árasztottak, hogy a leggyanútlanabb vagy a leg-
éhesebb ember is kifordult a konyhából. Persze a halak sor-
sára jutott sok vízimadár is. Egy részük elpusztult, másik
részük elköltözött. 

Ilyen elõzmények után gyerekkoromban a Kis-Duna kör-
nyéke szinte teljesen kihalt volt. Néha láttunk egy-egy gé-
met, amint az olajos tollait rendezgette, tisztogatta, mert
közben a Kis-Duna vize olajjal is „dúsítva” lett, és ha a kör-
nyéken maradt, rövidesen a halak sorsára jutott. Egy vadka-
csa megpillantása élményszámba ment; az a néhány szárcsa
talán ellenállóbb volt, vagy csak egyszerûen szaporábbak
voltak. Sötét évek, évtizedek következtek, és bár történtek
lépések a totálkár fölszámolására, ebbõl a pusztító zuhatag-
ból az ember is – éspedig nemcsak a környékbeli – megkap-
ta a rájutó részét. Vagy tíz évvel a nagy hal- és vízivadpusz-
tulás után a Felsõ-Csallóköz jelentõs részét behálózó, az ön-
tözéshez vizet szolgáltató betonoldalú kanálisrendszert épí-
tettek, és a jócskán „illatos”, illetve olajos vízzel növelték a
környék kitûnõ adottságú termõterületének hozamát. Hogy
hány évre elegendõ ártó anyagot juttattak a földbe, azt majd
az elkövetkezõ idõk mutatják meg. 

Az évek folyamán építettek néhány szennyvíztisztítót
az ipartelepeken használt víz tisztítására. A legveszélye-
sebb vegyszerek Duna-vízbe bocsátását is abbahagyták.
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Ahogy abban az idõben az állatvilág pusztulása jelezte
életterük megsemmisülését, az évek folyamán beállott ja-
vulást is a vízimadarak és halak visszatérése igazolta. Kez-
detben inkább csak télre költöztek a vízimadarak a Kis-Du-
na be nem fagyó részére. Késõbb már a tõkésrécék szép
számmal választották költõhelyül a minden szabályozástól
mentes Kis-Duna mentét és környékét. Néhány pár szürke
gém, kócsag szintén elõfordul, telente pedig pár száz káró-
katona tartja megszállva a vízparti fûzfákat, jegenyéket. A
vadludakhoz hasonlóan, szépen felsorakozva érkeznek es-
tére a beszállóhelyükre, s vad zsivajgással rendezik sorai-
kat az éjszakai nyugvás elõtt. Vadludakat nálunk csak uta-
zómagasságban látni, tanyájuk a Nagy-Duna környéke. A
vetésen legelve csak elvétve figyelhetjük meg õket. A va-
dászható vízimadarak úgyszólván teljes hányada tõkésré-
ce. Néha azonban – alkalomszerûen – a libákból is sikerül
vámot szedni… 

Egy vasárnap délután sétálni mentünk a feleségemmel,
hullott pár centis hó, az éven elõször. A szélcsendes, kelle-
mes idõben jólesett egy kis gyaloglás a fehérbe öltözött ha-
tárban. Elsétáltunk a Kis-Dunáig, üldögéltünk a kispadon,
és örültünk a vízcsobogással színezett csendnek, a part
menti fenyves illatával dúsított tiszta levegõnek. Tekinte-
tem azonban a vízbe dõlt fák, bokrok alját kutatta. Az ün-
neplõbe öltözött gácsérok csapatai tartják megszállva eze-
ket a helyeket. Az elsõ fagyok, az elsõ hó: ez az az idõszak,
amikor a tõkésrécék ötvenes-százas csapatokban forgolód-
nak. A vadászatkor azonban nagyon kell igyekezni a lövés-
sel, mert a megriasztott csapat szélvészként elsüvít, és ki-
lométereket is elszáll, amíg megnyugszik s a vízre ereszke-
dik, többnyire már a szomszéd vadászterületen. Most azon-
ban nem esik bántódásuk, mert a többi apróvadhoz hason-
lóan a réce is a társasvadászat madara. 
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Hazafelé indulunk, már a falu közelében vagyunk, vad-
libagágogás csilingel a magasból. Libacsapat tart a Nagy-
Dunának utazótempóban, egyenletesen, nagy magasság-
ban, talán a Kis-Dunát köszöntik odafentrõl. Mi is rájuk
csodálkozunk – idelentrõl. Szép formájú, hatalmas 1-est
rajzolnak a szürke égboltra, de olyan magasan, hogy a ti-
zenhatosom még unott ásításra sem méltatja õket. A felesé-
gem azonban lövésre biztat, s amikor a magasságról kez-
dek beszélni, leint: itt a sok liba, talán a patront sajnálod?
Hát azon az egy patronon ne múljon! A tizenhatosom felsõ
csövébe hat milliméteres söréttel töltött patront csúsztatok,
és nekikészülõdöm, hogy a feleségem durranást halljon.
Meg vagyok gyõzõdve róla, hogy a lövésem ugyanúgy
nem veszélyezteti a libákat, mint a fölöttünk gomolygó fel-
hõket. Tátva marad a szám a meglepetéstõl, amikor a lövés
nyomán a csapat közepébõl szapora, de erõtlen szárnyver-
deséssel kiesik egy vadliba. Kalimpálva zuhan alá a nagy
magasságból, de a földtõl húsz-harminc méternyire magá-
hoz tér, és egy fordulattal elindul a Kis-Duna irányába. El-
húz a botlófûzfák fölött, elõtte pár száz méterre fénylik a
biztonságot jelentõ víztükör, de már nem jut el odáig. Ki-
tárt szárnyakkal, nyújtott nyakkal fekszik a vékonyka ha-
von. Megtört lendületében is benne van a ragaszkodás él-
tetõ eleméhez, a vízhez. Nem minden meghatódottság nél-
kül nézem az elejtett nagy madarat. 

Más alkalommal kacsázni indultunk baráti társaságban.
Szállongó, réteges köd takarta jól-rosszul a novemberi ha-
tárt. Beszélgetve ballagtunk a Kis-Duna felé vezetõ úton;
túl voltunk már az elsõ fácánvadászaton, szóba kerültek az
élmények, elképzelések, amelyekbõl némelyik megalapo-
zott remény volt, de legalább ugyanannyi csak rózsaszínû
ábránd. Hogy a valóság talajára tereljem a társalgást, elme-
séltem társaimnak a pár napja történt vadászkalandomat.
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Õzsuták után jártam – már megnéztem néhány õzes he-
lyet –, de üres volt a határ. Az akácos mellett kanyargó út-
ról jöttem ki, hogy tovább cserkésszek a fenyves felé. Szo-
kásomhoz híven, mielõtt kiléptem volna az útra, mindkét
irányban körülnéztem, ameddig a fák és bokrok a kilátást
engedték, és máris világossá vált, miért olyan üres a határ
ezen része. A fenyves felõl kényelmes ügetéssel egy határ-
járástól csetres, jól megtermett, pittsbullszerû kutya köze-
ledett. A lövés pillanatában nem vettem figyelembe azt a
kis lejtõt, amelyen a kutya lefelé ereszkedett, így ellõttem
fölötte, de máris csattant a závár, és a következõ golyó föl-
buktatta. Pár farkcsóválással búcsúzott az élettõl, jókora
vértócsában fekve. 

A társaim közbeszólás nélkül hallgatják a beszámoló-
mat, csak a magasfeszültség vezetékeinek monoton zúgása
hallatszik. Bennem a friss emlék felidézése vegyes érzel-
meket ébreszt. Tíz méter választott el a fölbukó kutyától…
de fölösleges az ilyen meditálás… Abba is hagyom, mert
egyre közeledõ vadlibagágogás hallatszik. Mindnyájan föl-
felé figyelünk a szállongó ködben, de a gágogás csak nem
bír fölénk érkezni. Elunom a nyakmerevítõ fölfelé figye-
lést, a libákat élesebb szemû társaimra bízom. Pillantásom
a köddel fedett szántásra téved, tõlünk ötven-hatvan méter-
re két vadliba száll le, de amint földet érnek, észre is vesz-
nek bennünket. Egyetlen mozdulattal lekanyarítom vál-
lamról az ötlövetûmet, és a fölszálló libák egyikére lövök.
A társa néhány szárnycsapással fölszáll, és eltûnik a köd-
ben, de a meglõtt vadlibát szemmel tartjuk egy ideig, amint
alacsonyan húz a szántás fölött. Nem látom értelmét, hogy
a leszálló ködben a liba keresésére induljunk… 

Folytatjuk utunkat a Dunához. Minél inkább megköze-
lítjük a vízfolyást, annál sûrûbb lesz a köd. Van egy olyan
érzésem, hogy a puska helyett inkább szalonnát hozhattunk
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volna; a szalonnasütés hasznosabb lenne, mint a récékkel
való próbálkozás. 

Szétállunk az akácokkal szegett parton. Van két vendé-
günk, Dusan és Miso, õket elkísérem egy-egy alkalmasnak
vélt helyre. Dusan gyakori vendégünk, született récelövõ,
most is bizakodik. Miso a ködben kirajzolódó fák kont-
rasztját figyeli, és a csöndbõl elõszüremlõ vízcsobogást
hallgatja, lévén a becsületes mestersége szobrász. Csak fel-
szólításomra tölti meg a fegyverét. Remélem, hogy a gyö-
nyörködés közben talál rá módot a récékkel is foglalkozni.
Visszaindulok a helyemre, megállok Gyulával egy kis esz-
mecserét folytatni. Néha abbahagyjuk a suttogást, récék
szállnak el fölöttünk jellegzetes süvítéssel, de hiába erõltet-
jük a szemünket, nem sikerül megpillantani õket. A leszál-
ló esti szürkület a köddel keveredik, tovább rontja az
amúgy is gyenge látási viszonyokat, de nemcsak a mién-
ket, hanem a récéékét is. Egyre alacsonyabban húznak se-
bes röptükkel, és néha másodpercekre láthatóvá válnak.
Bizonyságul megszólalnak a társaim puskái. A lövések dö-
reje hosszan morajlik a szûk medret ölelõ fák között. De a
lõtt récék jellegzetes vízbe csobbanását nem hallom. Min-
denesetre ez is haladás, mert volt már olyan vadászvendé-
gem, akit leállítottam egy bevált, kipróbált helyre tõlem
nem túl messze, így a húzáskor felrepülõ récéket én is lát-
hattam, el is húzott fölötte vagy öt társaság, de a cimborám
puskája néma maradt. Húzás végeztével érte mentem, és
kikívánkozott belõlem a kérdés, hogy miért nem lõtt. Min-
den mellébeszélés nélkül elmagyarázta a kis-dunai récehú-
zás lényegét: berepültek a kacsák és hess, nem is voltak.
Nem volt mire lõni. Nincs ez másképp akkor sem, ha a víz-
be dõlt fák, bokrok alól kelnek a récék. Közvetlenül a víz
széléhez kevés helyen lehet odaférni, a hangos szárnycsa-
pássokkal kelõ madarak csak itt-ott villannak elõ a sûrû ág-
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szövevény mögül. Nincs idõ tétovázásra, az ágak közé kell
lõni. Találat esetén a falevelek és tollak kíséretében megér-
kezik a víz sodrán a réce. Az igazság kedvéért hozzáfû-
zöm, hogy gyakoribb eset, amikor ágtörmelék és falevél
úszik kacsa nélkül. Ilyen és hasonló történetekkel szóra-
koztatjuk egymást, de a ködös szürkeségbõl elõötlõ kacsát
Gyula lövése eltalálja, hangos csattanással üti meg a vizet,
és a labrador már indul is érte. Amíg a kutya a kacsával ve-
szõdik, megkeresem a vendégeinket. A sûrûsödõ homály-
ban fölösleges a récéket tovább zaklatni. Elindulunk haza-
felé. Az eredmény három réce, és Miso szavai szerint még
egy további leszárnyazott vagy másképpen elveszett,
amelynek a megkeresését másnap reggelre halasztjuk. A
jól meglõtt, de valamilyen oknál fogva mégis elveszett ka-
csákat többnyire megtaláljuk. Ismerjük a vízfolyás horda-
lékot képezõ helyeit, ahol a sötétben elveszett kacsákra le-
lünk. Volt rá eset, hogy a récének csak a hosszú szárnytol-
lait találtuk meg a hordalékon. Az éjjel a róka megelõzött
bennünket. Nyilván ezek miatt az elveszett vagy sebzett
kacsák miatt látogatják a rókák ezt a területet ilyen szorgal-
masan – ingyen koszt reményében. 

Másnap reggel a még pirkadat elõtt elinduló csoportunk
hét fõre gyarapodott. A két vendég, a két helybeli vadász-
társunk és mi hárman, testvérek. A csoportunk a körülöt-
tünk rohangászó három kutyával egészült ki. Elindultunk.
A tegnap esti köd zúzmarává fagyott csillogó réteggel von-
ta be az utat, a fákat. Oszladozik a sötétség, amikorra elér-
jük a partot szegélyezõ magas jegenyefákat. Az alájuk szó-
ródott vékonyka dérben néhány õz- és rókanyom látható.
Mivel elegen vagyunk, javaslom, hogy valamelyikünk áll-
jon lesben rókára a hajtással szemközt, itt a helyszín adott-
ságánál fogva ez könnyen végrehajtható, úgyszólván
ugyanoda térünk vissza, ahonnét elindultunk. Gyula a va-
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dászgazda jogán fölajánlja a rókalövés lehetõségét a ven-
dégeinknek, de mindketten elutasítják. A vízrõl hallatszó
hápogást meggyõzõbbnek találják a deres úton látható ró-
kanyomnál. Nyilván van tapasztalatuk a „mai verébbel és
a holnapi túzokkal”. 

Régi szalmakazal roskadozik néhány lépésre a víz-
parttól. A takarásában állva lelátni egészen a vízig, ha ró-
ka kerül a hajtásba, nem osonhat el észrevétlenül. Ezt a
helyet ajánlom Karcsinak a rókalesre, mi többiek átme-
gyünk a százötven méterre lévõ Duna-partra, hogy ott
széjjelállva és közösen a parthoz közelítve a récékkel
próbálkozzunk. Visszafigyeltemben látom, hogy Karcsi
közelebb megy a vízparthoz, és az egyik hatalmas jege-
nyefa takarásába húzódik. Közben a társaim lesietnek a
vízhez, és már csattannak is a lövések – hol egyikük, hol
másikuk elõtt húznak el a récék. Lövéshez jutnak mind-
nyájan. Én fönt a szántáson oldalazok. Társaim abba-
hagyják a gyorstüzelést, és a kutyákat küldik a vízbe hul-
lott kacsákért. Akkor vágódik ki két kacsa a fák fölött,
számomra a legjobb lõtávolságra. Ha van rá lehetõség, a
csapatból a gácsérokat részesítem elõnyben, de itt nincs
mód válogatásra. Az elsõ lövésemre egy zománcszín tol-
lú gácsér bukik alá, a következõ egy tojón söpör végig,
pörögve hullik a szántásra. Elindulok fölszedni õket;
amíg a gácsért az aggatóra hurkolom, a tojó kezd magá-
hoz térni, lassan ballagva elindul a szántáson. Gyula már
szintén az aggatóra fûzte a kacsáját, és a lábánál várako-
zó fekete labradorját a „sétáló” kacsám után küldi. De a
kacsa sem rest, az odarohanó kutya elõl felvergõdik a le-
vegõbe. Nekirepül a szántást szegélyezõ fenyõknek, de
amikorra a kutya odaér, ismét föltornázza magát a leve-
gõbe, és a fák koronája között lavírozva elrepül. A kutya
szintén eltûnik a sûrûben. Azt hiszem, ettõl a kacsától el-
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búcsúzhatunk. Várunk néhány percet, de a kutya nem ke-
rül elõ sem a kacsával, sem nélküle. 

Idõközben a többiek is kiszedik a kacsáikat a vízbõl, ki-
kapaszkodnak a víz menti sûrûbõl, készülünk a következõ
hajtáshoz. Alig indulunk el, amikor szemközt megszólal a
Karcsi puskája. Három-négy lövést is kiereszt, és a kazal
mellõl kiperdül a róka. Utána éles léptekkel föltûnik Kar-
csi, igyekezvén lövéshelyzetbe kerülni. Lehetetlen lõnie,
mert a koma az irányunkba szalad. Így csak egy dühös ki-
áltást ereszt utána. A róka futásán látom, hogy lövés érte,
mozgásából hiányzik a lendület. A sértetlen róka farka úgy
vágódik mögötte, mint a játékosan szaladó gyerek mögött
a léggömb. Könnyedén, légiesen, szinte súlytalanul; ennek
a futása inkább csak poroszkálás. Takarás nélkül állunk a
szántáson, de negyven-ötven méterre megközelít bennün-
ket. Énhozzám van a legközelebb, rálövök, de a három mil-
liméteres sörétek nem terítik le. A következõ lövést átenge-
dem Gyulának, mert látom, hogy a tizenkettese felsõ csö-
vébe nagysörétes patront töltött. Lövésére a róka elõírásos
bukfencet vetett, ahogy a regula elõírja. 

Karcsi szaporázza felénk a lépést, sõt a kutyánk is
elõkerült a nagy lövöldözésre, persze kacsa nélkül. In-
kább a róka érdekli, alig gyõzzük távol tartani tõle. Köz-
ben Karcsi is odaér, mint mondja, az elsõ két lövéssel az
elõtte pár méterre szaladó rókát elhibázta, de a harmadik
lövése fölbuktatta. Hát a többi patron beleszorult a tárba?
– kérdezem, persze csak huncutságból. A róka a mi irá-
nyunkba menekült, és a biztonság minden vadászaton el-
sõrendû követelmény. A rókalövés jókedvre hangol ben-
nünket, és mivel Gyula a sokadik lövött rókájánál tart,
Karcsi pedig még könnyen fejben tartja a lövött rókái
számát, bizonyos áldomási ígéretek elhangzása után õt
ismerjük el elejtõnek. 
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Nem valószínû, hogy még egy róka tartózkodjon a haj-
tásban, de Karcsi elfoglalja az elõbbi leshelyét a kazal mel-
lett. Mi pedig elindulunk a következõ hajtásra. A kutyánk
azonban a félútból visszairamodik, és utánunk hozza a róka-
lövés örömében elfelejtett kacsát. Fölöttünk néhány réce ke-
ring valószínûtlen magasságban. Elérjük a következõ hajtás
színhelyét. A csoportunkból fokozatosan marad le egy-egy
puskás, hogy az adott jelre egyszerre induljon mindenki a
vízhez. Itt alacsony fiatalos szegélyezi a partot, egyszerûbb
lõtávolságnyira jutni a récékhez, föltéve, ha tartózkodnak a
vízen. A két vendéggel elálljuk a fiatalos végét, itt zárjuk el
a récék útját. Megadom a jelet, indulunk a vízhez, és máris
lövések dörrennek. A vendégeket siettetem a vízpartra, én is-
mét oldalazok; bízom benne, hogy néhány réce erre próbál-
kozik a fák fölött elhúzni. Be is válik a számításom, mert az
elsõ, parádés ünneplõbe öltözött gácsér észreveszi a vízpar-
ton posztoló társaimat, és kicsavarodik a fák fölé kissé ol-
dalt; az elsõ lövésemmel eltalálom. A lendülete kiviszi a
szántásra, rongyossá lesz az ünneplõje, amint a földhöz csa-
pódik. Közben a társaim is veretik az elõttük elhúzó récecsa-
patot, egyikük kieseik közülük a partra, másikuk merev szár-
nyakkal tesz egy kört fölöttünk. Visszatértében fölém eresz-
kedik, de amilyen jó volt az elsõ lövésem, olyan gyatra a
folytatás. Kétszer is elhibázom. Sõt, az ott termõ kutyák sem
találják sehol. Eltûnik, mint a kámfor… 

A sûrûbõl elõkerülõ társak néhány kacsával térnek visz-
sza. Az elmondottakból kiderül, hogy lövéshez jutott min-
denki, de a zsákmány lassan szaporodik, mert most is csak
másodpercekig tartott a mulatság. Nagyon kell sietni a lö-
véssel. Az ilyen gyors kacsákra vadászva alakítom ki egyé-
ni lövéstechnikámat. Szemmel csak a vadat követem, a
puskát a fogásával irányítom, így megvan a lehetõség,
hogy az elõttem elhúzó récecsapatra a fegyverem öt lövé-
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sét kihasználhassam – vagyis két-három récét terítékre
oszthatok. 

De elég az elméletbõl, megyünk tovább. A következõ
récetanya asztallap simaságú réttel szegélyezett partoldal,
mindössze a parton áll néhány hatalmas fûzfa és jegenye.
Csak gyér takarásban lehet a récékhez közelebb jutni, s
csak ritkán sikerül éles látásukat kijátszani. Nincs más
megoldás, mint hetven-nyolcvan méterre a víztõl szétállni,
ahol az éber kacsaszemek részére láthatatlanok vagyunk,
és egyszerre, minél gyorsabban a vízpartra jutni. Most is
ezt a módszert alkalmazzuk. A laza láncban széjjelhúzódó
társaim gyorsan, szinte futva igyekeznek lõtávolságra
megközelíteni a récéket. Én ismét távol maradok, bízom
benne, hogy az oldalt kanyarodó madarakat fogadhatom. A
terület elõnyeivel a récék nagyon is tisztában vannak, bi-
zonyság rá a récemennyiség, amely a partot közelítõ va-
dásztársak elõl a levegõbe emelkedik. A szaporán dörrenõ
lövések nyomán csupán egyetlen kacsát látok lepörögni,
pedig a szárnyra kapó récecsapat száma meghaladja az öt-
venet. Ezúttal csak távoli szemlélõje vagyok a vadászat-
nak, felém egy árva réce sem közelít.

Csak akkor kanyarodnak fölénk megnézni a zavarkeltõ-
ket, amikor már vállra vetett puskával gyönyörködünk a
népes csapatban. Az egyik kutyánk peckes ügetéssel meg-
hozza a lövött kacsát, örömében még egy tiszteletkört is
leír elõttünk. Ezzel a terítékünk tíz darabra gyarapodik,
ami nem sok, ha figyelembe vesszük, hogy hatan vagyunk.
Pár perces gyaloglás után újra elérjük az öreg szalmakaz-
lat, mert a Kis-Duna itt ráérõsen kört kanyarít, így a kacsák
után járva odaérkezünk, ahonnan elindultunk. Karcsi róká-
ja egy vízszintes ágra függesztve nyújtózik; az öcsém most
egy kacsával is gyarapítja a terítéket. Az össztûz alá vett
csapatból hullott ki, csak föl kellett emelni a földrõl. 
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A betervezett kilométereket legyalogoltuk, mindezt ki-
pihenni, de fõleg néhány húzó réce reményében elme-
gyünk a Duna-parton összeütött padjainkhoz. Bízom ben-
ne, hogy a vendégeink még lövéshez jutnak. Néha fölénk
keveredik egy-egy kacsa, irdatlan magasan. Lövésre bizta-
tom õket, de nem bíznak a sikerben. Alighanem közel jár-
nak az igazsághoz, mert a szemközti parton álló hatalmas
jegenyék elérik a harmincméteres magasságot is, és a ka-
csák még egy lövésnyire fölöttük szállnak. Vadászemléke-
im között szerepel néhány „toronykacsa” leemelése, nem
tartom az ilyen lövést lehetetlennek. A hosszú csövû auto-
matám kiválóan hordja a három és fél milliméteres sörétet.
A fölöttünk áthúzó récék közül kiszemelek egy pontosan
szemközt repülõt – tudvalevõleg az ilyen madár lelövése a
legkönnyebb –, és hat-hét kacsahosszat elébe tartva rálö-
vök. A réce szárnya egy szemvillanás alatt kifordul, kalim-
pálva húz el a fejünk fölött. Az odadobott második lövé-
semmel elhibázom, így messze mögöttünk ér földet. A ku-
tyák szinte följajdulva indulnak utána. A rangidõs labrador
rövidesen meghozza, de már nem tudom megállapítani, a
kutya végzett-e vele vagy a zuhanás. Ezzel a lövéssel mind
a vadászszenvedélyem, mind a hiúságom kielégül. Leülök
az akácok alatt meghúzódó padra, és gyönyörködöm a ka-
nyarulatból lágyan elõterülõ – bedõlt fák és meredek par-
tok lejtõjébe kapaszkodó, bokrok alatt bújócskázó és a kö-
vetkezõ kanyarban halk csobogással aprócska szigetet épí-
tõ – Kis-Dunában. Mert a Kis-Duna folyik, folydogál; nem
hömpölyög, mint öreg testvére. Kedvesen, elérhetõen tá-
rulkozik ki mindenkinek, aki szereti egyszerû, hamisítatlan
hangulatát.
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A Kiserdõ

Kitavaszodott. A vetések üdén zöldellnek, a falu melletti
Kiserdõ lombosodó fáin, bokrain fülemüle gyakorolja ta-
vaszköszöntõ énekét, a megérkezõ sárgarigók is szorgal-
masan ismétlik pikulázó füttyüket, és ezt a szépséges egy-
veleget körülfolyja a mindent betöltõ gerlebúgás. A látóha-
tárt lezáró Kárpátok mögé bukó nap sugarai vörös színûre
festik a szélcsendben tétován lebegõ felhõket, de a szürkü-
letig marad még fél óra, és az bõven elég a Kiserdõ körbe-
járásához. Veszem a puskámat, egy marék patront a zse-
bembe, és máris indulok. A kislányom és a fiam, látva ké-
szülõdésemet, csatlakoznak hozzám, a feleségem is biztat-
ja õket, legalább nem lábatlankodnak körülötte a házimun-
ka elvégzése közben. Így hármasban indulunk remélt va-
dászkalandunk felé. A gumiszivart szortyogtató óvodás,
hároméves fiam a zsebében egy tartalék cumit szorongat,
mert elsõosztályos lányom elbeszélésébõl tudja, hogy arra
jártunkban az õ gumiszivarját egy „nagy sas” elvitte. Ak-
kor ez a mese nagyon hatásosnak bizonyult. A sas ellen
nincs apelláta, ebbe bele kellett nyugodni. Így a szivar pár
napra tartalékba került, és többé nem is volt rá szükség. 

A faluból kiérve megtöltöm az ötlövetûmet; két és fél
milliméteres söréttel töltött patronokat rakok a tárba, mert
a Kiserdõ a fülemüléken kívül a szarkáknak is kedvelt ta-
nyája. Régen kiszáradt Duna-ág medrét, partjait borítja ez
az alig öt-hat hektáros erdõcske; megmaradását a helyen-
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ként nagyon meredek partoldalaknak köszönheti, ugyanis
ezek akadályozták a szántást-vetést. Mert a csallóközi
emberek nemcsak a szántásban-vetésben tanúsítottak hi-
hetetlen szívósságot, hanem az erdõirtásban is. Megmû-
veltek minden arra alkalmas földterületet. Az egyik bará-
tom apja még a századelõn hatalmas malomköveket talált
a meredek partú Duna-meder mellett, mélyen a földbe
süppedve, pedig a falu legrégebbi lakói sem emlékeztek
rá, hogy valaha is vízimalom lett volna a környéken. Az
ezermestert ez persze nem gátolta abban, hogy a köveket
átfaragva egy emberöltõn át mûködõ szélmalmot készít-
sen belõlük. 

Amíg ezt a történetet az erdõ szélén lassan ballagva a
gyerekeknek elmesélem, csend borul az erdõre, a szarkák
sem kíváncsiskodnak, mint ahogy néha vesztükre megte-
szik, a sûrû takarásból elõmerészkedve az erdõ szélére.
Ilyen alkalommal egy kapáslövéssel le lehet szólítani a kí-
váncsiskodót. Közben szemmel tartom az erdõ melletti ve-
tést is, mert a szépen zöldellõ gabonából még elõvillan a
benne gubbasztó nyulak háta, és az ilyen vetés kedvenc va-
dászterülete a faluból a határba kóborló macskáknak is. De
hiábavaló a lankadatlan figyelem, nem mozdul semmi a
széles határban, ami puskavégre kívánkozna. Eszembe jut
egyik idõs vadásztársam, aki néhány napja figyelmeztetett,
hogy jól megtermett farkaskutyája megszökött otthonról,
és egy aprócska szuka társaságában tölti a mézesheteket.
Nem áll érdekemben a köztünk lévõ jó viszonyt kutyalö-
véssel rontani, mégsem átallottam megjegyezni, hogy az
ilyen amnesztia helyett hatásosabb a jól zárható ketrec
vagy a pár napos „rablánc”. Persze az elsõ gondolatom az,
hogy miért nekem kellene az elcsavargó kutyával találkoz-
ni, és ha mégis megpillantom valahol, elengedem, hadd
menjen, majd csak hazatalál. 
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Amíg ezen morfondírozok, a lányom az iskolában ta-
nult versekkel szórakoztat bennünket. Már közeledünk a
meglehetõsen hosszú, de keskeny erdõcske végéhez, ami-
kor a vetést szelõ laposból egy hancúrozó, keresgélõ
kutyapár poroszkált elõ. Természetesen az öreg csavargó
kutyáját hozta elém az ördög. Én pedig feledve az ígéretet,
hogy elengedem, csendesen kiürítem a puskám tárját, és
négy darab négy és fél milliméteres patronra töltöm. A ku-
tyák lehetnek háromszáz méterre is, és rólunk tudomást
sem véve poroszkálnak az erdõ végéhez. A gyerekekre rá-
parancsolok, hogy csendben ballagjanak utánam, én pedig
futóra veszem a dolgot. Az erdõ végéhez érve lassítom az
iramot, óvatosan lesek ki a bokrok takarásából, de a vetés-
ben folytatódó lapos üres. Körülkémlelem a közeli és távo-
labbi környéket, a kutyák sehol. Lehetségesnek tartom,
hogy eltávolodva az erdõtõl takarásba kerültek. Az erdõ-
ben csend van, nem valószínû, hogy oda beváltottak volna.
Az ilyen keresgélõ kutya inkább nyitott területen tudja ér-
vényesíteni természetes adottságait. Visszalépek az erdõsa-
rokra, a gyerekek kézen fogva ballagnak felém a gyepes
úton. A puskát vállra vetve várom, hogy odaérjenek hoz-
zám; ekkor a lapos alján váratlanul kisurran a kisebbik ku-
tya. Nincs messzebb negyven méternél, a lövésre elhente-
redik. Csak egy szusszanásnyi idõ telik, el és ott terem
mellette a másik, az öreg farkaskutyája. Hadd menjen, dön-
tök, várva, hogy kereket oldjon. Magasra tartott fejjel, mint
a keresõ vizsla, körülnéz, és felém lódul. A szügyére le-
adott lövésemre vicsorgó pofájából kifröccsen a vére, de
lendületesen rohan felém. A következõ lövés lelassítja, s a
harmadik golyó után üres puskával állok szemközt a vértõl
csepegõ, félelmetesen üvöltõ, felém vánszorgó kutyával.
Az ingzsebembõl egy patront elõrántani, a puskába lökni
és a még mindig felém törekvõ állatot elsöpörni röpke má-
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sodpercek kérdése. Az oldalán öklömnyi kilövéssel elhen-
teredõ kutya ekkorra nincsen tõlem messzebb három mé-
ternél. Az odaballagó gyerekek a körülöttem szétszórt pat-
ronokat szedegetik, én pedig a leszakított ingzsebemet
igazgatom; csak ekkor tudatosul bennem, hogy ez a kutya
alaposan csúffá tehetett volna... 

A leszálló esthomály megakadályoz abban, hogy a tete-
meket azonnal elföldeljem. Másnap ásókkal fölszerelve, az
öcsémmel kettesben látunk hozzá a kutyák elhantolásához.
Még egyszer szemügyre vesszük a támadómat. A nagy sze-
mû sörétektõl összeszaggatott, vértõl csapzott tetem láttán
õ is a fejét csóválja. Az oldala, a szügye ronccsá van lõve,
sõt a fogaiból is kitépett néhányat valamelyik lövésem. A
határban gazda nélkül kószáló kutyákra egyáltalán nem jel-
lemzõ az ilyen támadó virtus, nem találtam megfelelõ ma-
gyarázatot erre az agresszív viselkedésre. 

Még két hasonló esetet tartok érdemesnek megemlíteni.
A régi idõkben, amikor még a vadásztörvény nem korlátoz-
ta a csapóvas használatát, nagyapám az erdõben kóborló,
ott vadat ûzõ kóbor kutyák csapdázására használt ilyen tá-
nyérvasakat. Apám elmondása szerint a jó minõségû
Weber-vasak olyan erõsek voltak, hogy a belelépõ állat lá-
bát holtbiztosan eltörték. Nem volt rá példa, hogy akár a
legerõsebb kutya is a megfogott lábát kiszabadította volna.
Mígnem egy alkalommal az erdészház udvarán a hosszú
dróthuzalhoz láncolt házõrzõ eb ugatása verte föl álmából
a családot, hírül adva , hogy valami nincs rendben a porta
körül. Az éjjeli csendben egy vasba lépett kutya kétség-
beesett üvöltése hallatszott. Az egész napi szolgálattól fá-
radt nagyapám szükségtelennek tartotta, hogy rövid éjsza-
kai pihenõjét a vasba lépõ kutyára áldozza. Az akkor tizen-
három-tizennégy éves apámat bízta meg a kutya lelövésé-
vel. Apám, a nagyapám tizenhatosával és néhány patron-
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nal, futólépésben indult, hogy minél elõbb végezhessen a
fájdalmában vonító állattal. A közelébe érve, amennyire le-
hetett, a bokrok takarásában settenkedett az egyre vadab-
bul feléje acsarkodó látogatóhoz. De a jól lehorgonyzott
csapóvas nagyon is korlátozott mozgási lehetõséget enge-
dett neki, hiába rohamozott, a megfogott mellsõ lábán újra
meg újra átfordult. Apám, hogy a lövés biztos legyen, meg-
közelítette vagy tíz lépésnyire, de akkor a kutya kiszakítot-
ta a lábát a fogva tartó vasból; igaz, apám sem volt rest,
egyetlen lövéssel leterítette. Mint utóbb kiderült, csak két
lábujja volt a vasban megfogódzva, és azokat a vasban
hagyva tudott kiszabadulni.

A következõ történet a támadó kutyával szintén az
apámmal esett meg. Néhány évvel késõbb történt, akkor
egy, az erdõt szellemként járó kutyára hajtottak a nagy-
apámmal egy tél végi holdvilágos éjjelen. Ez a kutya csa-
holás nélkül, egyedül járva hajtotta a vadat az erdõben.
Még csak megpillantaniuk sem sikerült soha: a házõrzõ
ugatása jelezte, hogy az erdõben jár; és persze a hóban ha-
gyott nyomai… Abban a nevezetes esetben is a kutyánk ri-
asztotta õket. (Csak az érdekesség kedvéért jegyzem meg,
hogy a mindenkori vizslánk az elõszobában lakott, benn a
házban.) Szóval gyors öltözködés és máris indultak, egy-
mással szemközt hajtva, nagy kört kanyarítva az itt-ott még
hófoltokkal tarkított erdõben. Körös-körül tökéletes csend
honolt, a közelgõ tavasz leheletét árasztó erdõ útjain, ösvé-
nyein a legkisebb zaj nélkül lehetett osonni. A fákra föl-
gallyazott fácánok moccanás nélkül ültek a kékes hold-
fényben. Apám, gyors gyalogos lévén, elõbb ért a megbe-
szélt helyre, az erdõszéli, öreg fákkal benõtt régi Duna-me-
derhez. Leereszkedett a meder fenekére, és csendesen vá-
rakozott. Mivel az erdõben halálos csend honolt, arra gon-
dolt, hogy a kutya ismét épségben vitte el a bõrét, de a kö-
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vetkezõ másodpercekben váratlan fordulatot vettek az ese-
mények. Sebes vágtában néhány õz rohant el mellette,
majdhogynem leverve õt a lábáról. Nyilvánvaló volt, hogy
az életüket mentik, de az õket üldözõ kutyát apám csak az
utolsó pillanatban vette észre a bágyadt holdfényben; nem
csoda, hiszen a hóval borított laposba lerohanó állatnak fe-
hér bundája volt. A közvetlen közelrõl leadott lövés föl-
buktatta, de az a rohanás lendületétõl olyan erõvel vágódott
apámnak, hogy ledöntötte õt a lábáról. A másodpercnyi
eszmélés utána feltápászkodó apám a puskacsõvel tartotta
távol magától az egyre vadabbul támadó kutyát, és sikerült
annyira visszanyernie egyensúlyát, hogy a második lövés-
sel végezzen a dühöngõvel. A lövöldözésre ott termõ nagy-
apámmal már közösen gusztálták a nem mindennapi mére-
tû kutya gyönyörû, hófehér bundáját. Megegyeztek, hogy
ez a gavallér megérdemli a megkülönböztetõ bánásmódot.
Puskaszíjra fûzve hazahúzták, apám pedig az istállólámpa
fényénél rövid idõ alatt kifejtette parádés kabátjából. Mint
mondta, kitellett belõle egy lábszõnyeg az ágya elé, de nem
sokáig örülhetett neki. Csak addig, amíg meg nem látta a
diószegi cukorgyár igazgatója; mert ez a vadászkaland a
negyvenes évekhez kötõdik, amikor a háborús erõfeszítés
kipréselt az ország gazdaságából minden erõt, és a jegy-
rendszerben az egy hónapra biztosított néhány deka cukor
nagyon, de nagyon kevés volt. Így történt, hogy ezt a kivé-
teles hófehér bundát, amelyhez ráadásul párját ritkító va-
dászélmény is társult, elcserélte tíz kiló kockacukorra. A
kockacukor a legnagyobb takarékosság mellett is elfo-
gyott, de a vadászkaland emléke, amely megédesítette
1944 karácsonyát, megmaradt, s gyerekkoromban meg-
hallgatva talán nagyobb örömet okozott, mint annak idején
apáméknak a tíz kiló kockacukor.
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Rókák

Beköszöntött a tél. Jóindulata jeléül havat bocsátott az er-
dõre, szántásokra, jótékonyan betakarta a zsenge vetéseket,
de csak egy éjszaka tartott ki a patyolattakaró, reggel roha-
mosan roskadt, latyakosodott, fákról, bokrokról potyogva.
Ebbõl a latyakból próbálom a vad éjszakai mozgását meg-
fejteni, kevés sikerrel. A rókák éjjeli kirándulásaira is kí-
váncsi vagyok, de elsõsorban egy öreg, gidákat nem veze-
tõ suta „nótáját” akarom elhúzni. Persze az ilyen öreg
hölgy nagyon tud magára vigyázni, friss hóval vagy anél-
kül, nem tart igényt a kíváncsiságomra. Vastag vadászka-
bátom már egyre jobban elnehezedve nyeli a fákról potyo-
gó latyakot, amikorra a kiszemelt sutám egy hatfõs õzcso-
porthoz társulva kivált az erdõ melletti vetésre. Minden-
esetre a megbízható lövés határán jócskán túl van a társa-
ság. Lehetnek vagy kétszáz méterre, de alig lépek feléjük
néhányat, a bakancsom alól kifröccsenõ hó szortyogása
árulómmá válik. Abbahagyják a vetés kóstolgatását, és az
öreg suta a galagonyabokrok sûrûjében elsõként tûnik el. 

Semmi értelme, hogy továbbra is ott várakozzak, elin-
dulok hát, hogy kiderítsem a rókáink járását. Ballagok, az
erdõszélen a vetést szegélyezõ mély barázdában látok is
néha nyomokat, lehet róka- , de lehet beroskadt nyúlnyom
is. Az ilyen nyomolvasásból nem vagyok okosabb, ottha-
gyom az erdõszélt, elmegyek Zátonyba. Tanyázik ott né-
hány õz, és lehet, hogy róka is bent felejtette magát. Ott
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könnyû az útjukat elállni, mert a Duna-partot szegélyezõ
kocsiúton nem valószínû, hogy világosban mutatkozzanak.
A fenyves mellett átvágok a kanyarodó Kis-Duna partjá-
hoz, és alig százötven méter távolságra a kocsiúttól elém
tárul vadászterületünk legromantikusabb része. Néhány
vadkacsa úszkál a hangtalanul folydogáló vízen, ez min-
den. Az õzek már lepihentek, a rókának pedig valahol más-
hol akadt dolga. 

Elindulok hazafelé, mert már lassan szó szerint bõrig
ázom. A bakancsaim is hideg vizes borogatásként hûtik a
lábam. Elmegyek a határútra, de nem állhatom meg: az er-
dõszéli lesre fölkapaszkodva körültávcsövezem a hólepte
szántásokat meg a szomszéd vadászterülethez tartozó er-
dõt. És nemhiába. A szomszéd falu betonfallal körülkerített
gazdasági telepénél egy róka ácsorog, nyilván az ott te-
nyésztett csirkék illata gyakorol rá olyan vonzó hatást,
hogy minden takarás nélkül percekig téblábol, amíg eldön-
ti, hogy „merre tovább”. Természetesen nem felém veszi
az irányt, ezért rövidesen otthagyom a szellõs leshelyet.
Hát rókát láttam, igaz, mintegy kilométernyire, s az ilyen
róka még a nálam lévõ golyóspuskát sem izgatja. Az útról
letérve még egy rövid kitérõt teszek, hogy távolabbról
megnézzem a reggel figyelt õzes sûrû környékét. Óvatosan
lépkedek az erdõszélen, és kiderül, hogy helyénvaló az
óvatosság. A bokrok takarásából kilesve nem õzet, hanem
rókát pillantok meg, amint egy nyúlcombbal szórakozik.
Úgy látom, a koma reggeli után van, a combot finnyásan
himbálja a fogai között. Hol az erdõ felé les, hol pedig ka-
parászik. Talán el akarja rejteni a reggelije maradékát.
Csendesen lekanyarítom a puskát a vállamról, a távolság
nem több hetven méternél, de bokrok között állok, támasz
híján szabadkézbõl kell lõnöm. Az éles csattanás sértõdöt-
ten kering a sûrû erdõvel körülvett vetés fölött, amíg kiutat
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nem talál a Kis-Duna partjai között, majd azon elmorajlik.
Ez a dörrenés a rókát már nem zavarja; békésen fekszenek
egymás mellett a róka és a nyúlcomb. Ott is hagyom õket.
Úgy döntök, hogy nem cipelem a rókát, hanem majd autó-
ba rakom, és azon melegében elviszem a szûcsmesterhez. 

Erõsen nyújtom a lépést hazafelé, tekintetem az ünnep-
lõjébõl vetkõzõ határt pásztázza, de gondolataim a megren-
dezendõ vadászbál körül keringenek. Valójában sajnálnám
a galagonyás rejtette õzsutát az ilyen „nemes” cél érdeké-
ben gulyássá aprítani. Tûnõdéseimbõl egyik erdész ismerõ-
söm térít vissza a valóságba. Szaporán csörgõ, fehér füstka-
rikákat lõdözõ Trabantjával lefékez mellettem, és a zsák-
mányról kérdez; mint mondja, hallotta a lövést. Ajánlkozik,
hogy segít a sutát hazavinni. A jóindulatú mosoly persze
nem zárja ki, hogy örömmel hallaná egy „baklövés” sa-
vanykás történetét is. Bár az is a vadászathoz tartozik, most
inkább a róka reggelijének friss történetével traktálom. Biz-
tatom, hogy nézze meg a komát a nyúlcombbal és a diónyi
lyukkal a lapockáján. Most ugyan nem volt választásom, az
ilyen golyóval lõtt róka miatt a jáger barátom mégis a fejét
csóválja. Szerinte a rókának sörét dukál. Én viszont elõsze-
retettel lövöm a rókákat jól látható, nyitott helyen, és ott na-
gyon hasznos lõszerszám a golyós puska. A hétszer hatvan-
négyes mauseremnek szép róka-múltja van: az egy télen
lõtt „rekordunk” hat ravaszdi… De hát egymást úgyis fö-
löslegesen gyõzködnénk! Õ is kilövi a rókák közül a maga
porcióját. Kitûnõen dolgozó kotorék-kutyája van. A mód-
szere homlokegyenest különbözik az enyémtõl. Mint sok
mindenre, erre is rámondhatjuk – ízlés dolga az egész. 

A következõ napokban Karcsi öcsém elvállalta az öreg
suta kézre kerítését, én pedig szorgalmasan lestem a csirke-
húsra áhítozó róka reggeli útvonalát. Mit mondjak, seré-
nyen járt-kelt, a csupasz határban mégis szemmel tarthat-
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tam. Az idõt elég pontosan tartotta, de mindig más laposon
poroszkált a võki erdõ felé. Az már a szomszédék vadász-
területe, ott nem foglalkozhattunk vele. A látottakon a fiam
is fölbuzdult, a következõ reggel programján közösen
okoskodunk. Ketten látszólag könnyen túljárhatunk a róka
eszén. A fiamat az egyik laposaljai bodzabokorba állítottam,
én a másik laposalján húzódtam meg néhány szál vadüröm
takarásában. A kilátásom nagyszerû, távcsõvel kilométernyi
körzetben észrevehetem a közeledõ rókát. Nyugalom van a
határban. Nyulak gubbasztanak a vetésen, olykor-olykor
elõtûnnek egy-egy rövid baktatásra a vetés melletti szántá-
son. A takarásból nézelõdve észre is veszem a rókát vagy fél
kilométernyire. Egy rövid távcsövezés, és látom, hogy ket-
ten vannak ám! Az egyik szürkés, parádés termetû, nyilván
a kan, a másik szép vörös bundájú, csak a nõstény lehet.
Gondtalanul hancúroznak messze a járt utaktól, veszélytõl
nem tartanak. Hátravan még néhány hét az igazi rókanászig,
de a párocskát nem zavarja, mit írnak az okos könyvek. A
közelükben vigyázzállásba emelkedõ nyulakra rá se hede-
rítenek; jóllakott, megelégedett rókák. Amint látom, a nyu-
laknál hatalmas tekintélyt sikerült kivívniuk. Ez jó néhány
tapsifüles életébe kerülhetett. A rókák játszadozva közeled-
nek, a takarásom jó, a széljárás szintén, úgy gondolom, hogy
az automata kispuskám rövidesen szerephez jut. Parádésak a
komák téli bundájukban, különösen a kan ritkán látott nagy-
ságú. Ehhez a mérethez nyilván az évei is megvannak, és az
évekkel nyilván a tandíjat is megfizette az élet iskolájában,
mert eszébe sem jut a takarásomat megközelíteni. Vagy
százötven méterre elkerülik a leshelyemet, a hetven méterre
hordó kispuskámmal semmi esélyem nincsen. Így lövés nél-
kül elengedem õket a leshelyem mellett.

A másnapi tervünk roppant egyszerû. A fiam ismét az
elõzõ napi leshelyet foglalja el a tizenhatosával, én szintén
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a tegnapi leshelyemre megyek a rókalövésben nagyon jár-
tas golyósommal fölszerelve. Türelmesen várok, de eltelik
a rókák menetrendszerû érkezési ideje. Várok még egy ne-
gyedórát, s mivel semmi sem mozdul, kibújok a leshe-
lyemrõl. Elindulok a fiam leshelye felé, s lám, a róka onnét
figyeli a megjelenésemet. Tõlem kétszáz, a fiamtól mint-
egy száz méterre. Meglepetten, de elismeréssel nézek a ra-
vaszdi felé, látva, hogy a reggeli feladatát ismét jól oldotta
meg. Ebben a pillanatban lövés dörren a fiam leshelyérõl.
A tizenhatos kitûnõen lövi a nagyszemû sörétet, de kötve
hiszem, hogy ekkora távolságról a komát komolyan veszé-
lyeztetné. Úgy is van. Meglódul, ám a körülötte süvítõ sö-
rétektõl vagy a visszhangzó erdõtõl megrémül, és felém in-
dul. No, nem teljesen felém, mert olyan ügyesen választja
a menekülés irányát, hogy a közöttünk lévõ kétszáz méter
nem nagyon csökken. Parádés látvány a nyitott területen
rohanó róka, amint a lompos farkát uszályként húzza maga
után. Három lövéssel próbálom gyors menekülésében
megállítani, sikertelenül. Az elsõ lövésem becsapódását
nem látom, a másodikból úgyszintén csak a lövedék erõ-
szakos süvítését hallom, ahogy a tõlem fél kilométerre lé-
võ erdõ fái közé csapódik. A harmadik lövés a rohanó ró-
ka hátsó lábánál porzik a fagyos vetésben. Eltalálnom nem
sikerült, de arra gondolok, bizonyára alaposan ráijesztet-
tem. Ám a koma észnél van nagyon. Pillanatok alatt maga
mögött tud jó fél kilométert, ott egy mélyedésben felém
fordulva leül, csak a fejét látom a távcsõben. Másodpercek
alatt fölméri a helyzetet, és a nyitott területrõl a Holt-Duna
sûrû galagonyabokrai felé veszi az irányt. Indulok én is,
mára a rókavadászatnak vége. Az úton megvárom a fiam,
kíváncsi vagyok, honnét került a róka a hátunk mögé. A
magyarázat egyszerû. A laposon poroszkált a võki erdõ fe-
lé, de a fiam leshelye elõtti bokros részt jókora vargabetû-
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vel kikerülve. Úgy látszik, rossz tapasztalatai vannak az
ilyen áttekinthetetlen sûrûkkel. 

Hátravan még a puskám kipróbálása. Az a harmadik lö-
vés nagyon alacsonyan porzott, ezért lemérek százhatvan
lépést, és egy vastag botlóakácfa törzsére galagonyatövis-
sel föltûzök egy gyufaskatulyát. Leslétra fokára föltámasz-
tott puskával két lövést adok le, hogy lássam, hányadán ál-
lunk a fegyver pontosságával. Az eredmény megnyugtató,
a két becsapódás néhány centiméterre van a doboz fölött,
kétujjnyira egymástól. Vagyis az utolsó lövést a nagy igye-
kezetben alaposan elrontottam. 

Három napig felé sem néztem a leshelyemnek, de a
negyedik napon rávitt a kíváncsiság, hogy megnézzem, a
rókák elfeledték-e a zavarást. A reggeli derengés gyenge
fényénél már a leshelyemrõl távcsövezem az egyre job-
ban belátható határt. Néhány nyúl tartja reggeli futógya-
korlatát, õzek vonulnak a vetésrõl az erdõ takarásába, de
a rókák nem mutatkoznak. Úgy gondolom, hogy a zava-
rás miatt már korábban visszahúzódtak a nappali tanyá-
jukra. De azért megvárom a napkeltét, sõt még utána is a
leshelyemen maradok. Egyéb látnivaló is van a jányoki
vadászterületen, nem csak a rókák reggeli bolyongása.
Már a tizenegyedik õz megy a szomszéd vadászterület er-
deje felé, cseréli föl a nálunk található takarmánybõséget
az ottani viszonylagos nyugalommal. Elgondolkodtató,
de egyértelmû következtetés. A nálunk lévõ, hosszan
elnyúló keskeny erdõcsíkokból egyetlen rajtuk keresz-
tültörtetõ ember vagy kóbor kutya az összes bennük rej-
tõzõ vadat kizavarja. Az eredményes vadnevelés három
fõ feltétele – a vad védelme, etetése és nyugalmának, 
vagyis életterének biztosítása – közül az utóbbi nálunk kí-
vánnivalót hagy maga után. Ez sok vadászélménytõl foszt
meg bennünket. 
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Ilyen eszmefuttatásokkal múlatom az idõt, de a környé-
ket szemmel tartom, és nemhiába. Vadászterületünk hatá-
rán egy elhanyagolt, málladozó kerítésû, gazzal fölvert pár
hektáros szõlõskert árválkodik. Ennek kerítése mellett bal-
lag a rókám a nyitott határból az erdõ felé, s kényelmes ko-
cogással eltûnik az egyik hajlatban. Negyedóra múlva jön
a társa, és most már bízom benne, hogy a rókákat rövide-
sen utolérjük. A leshelyünk felé még néhány napig bizto-
san nem jönnek, a szõlõ túlsó végén pedig lakott település
van. Arra szintén nem mehetnek. Vagyis kényszerváltóra
kerülnek. Leshelyemrõl aprólékosan szemügyre veszem
távcsõvel a szõlõ kerítése melletti bokrokat, hol is kellene
várnunk másnap reggel a rókákat. A helyzet reményteljes,
úgy döntök, hogy ezeket a „biztos” rókákat átengedem a fi-
amnak, hadd legyen sikeres vadászélménye, kárpótlandó a
sok koránkelést. 

Másnap reggel jókora kerülõvel elfoglaljuk a leshelyün-
ket a szõlõ kerítése mellett. Terebélyes bodzabokor és né-
hány szál vadüröm. Elõttünk a fagyos vetés, jobbról pedig
mélyszántás. Ha a rókák tartják útvonalukat, húsz-harminc
méterre kerülnek a rejtekhelyünkhöz. Józsi fiam nem bízza
a dolgot a véletlenre, öt milliméteres sörétekkel tölti meg a
tizenhatos csöveit. Nálam a kispuska van, hogyha mégis
távolabbra kellene lõni, de nem hiszem, hogy szükség lesz
holmi távlövészetre. Alig várunk a leshelyünkön tíz percet,
észreveszem a rókát. Lehet vagy háromszáz méterre, de
zsinóregyenest közeledik felénk. Néha ugyan kilép a ba-
rázdából, mégis,  nyugodtan kocog, akárcsak az elõzõ
napon… Alig húsz méterre van. Józsi óvatosan emeli a
puskát, de a csöve halk pendüléssel hozzáér egy ághoz, és
a rókán mintha vesszõvel vágnának végig. Oldalt perdül,
és irány a széles határ, csak úgy úszik a levegõben. Józsi
sem rest. Az öt milliméteres sörétek tépik a vetést a róka
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körül. A következõ lövés szintén körülötte porzik. A futá-
sa lassul, a mellsõ lába törötten kalimpál, bukfencet vet és
helyben marad. Még cseng a lövések dörrenése a fülem-
ben, a levegõben lebeg a sörétek által fölvert por, de tud-
juk, hogy a róka megvan. Örülök, hogy így történt, hogy
nem lövette agyon magát bárgyún, kis veréb módjára, és
hogy jelen lehettem a fiam elsõ rókájának az elejtésénél.
Boldogan gratulálok, majd megkérdezem, hogy várjunk-e
a másik rókára, de a válasz egyértelmû nem. Ennek jobban
örülök, mint a másik rókának, mert a vadász egyik legfon-
tosabb jó tulajdonsága a mértéktartás. Elõbújunk a leshe-
lyünkrõl, a rókát a lábánál fogva a bodzabokorról levágott
ághoz hurcoljuk, és indulunk haza. 

Néhány nap múlva fácánra vadászunk, és amíg az egyik
hajtásról a másikra gyalogolunk, elmesélem a rókalövés
történetét orvos ismerõsömnek, akit következetesen elke-
rülnek a rókák. Nevetve mondja, hogy hozzáláthatnánk és
végre már vele is lövethetnénk rókát. Vadászcimborám
nem kezdõ a szakmában, jó néhány szarvasagancs és más
csülkösvad trófeája díszíti a vadászszobáját, hát én nem ke-
vésbé vidáman mondom, hogy döntse el, mikor szeretné
azt a rókát. Közben elérjük a meghajtásra kiszemelt terüle-
tet, egy sûrû fiatalost, melyet nyolc-tíz éve telepítettek és
kerítettek be dróthálóval. Miután a hajtáshoz fölállítottam
a vadászokat és a hajtókat, elindulunk. A rókalövésre ki-
szemelt cimborámat elõre küldöm a drótkerítésen kiszakí-
tott lyukhoz, egy vastag akácfa takarásába. Bízom benne,
hogy ha róka kerül a hajtásba, ott próbál elosonni. Én ma-
radok a puskásvonal sarkán oldalazni. Élvezet a sarkon, a
puskásvonal elõtt magasba csavarodó kakasokat lõni. Sok-
kal inkább próbára teszik a vadász lõkészségét, mint a
szemközt szállók vagy az elfelé igyekvõk. Esik néhány lö-
vés, a hajtók egymást biztatva tiporják, zörgetik a füves bo-
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zótost. Lövést hallok elölrõl, tompán dörrenõt, ahogyan a
lefelé lõtt lövés dörren. Hát mégis? Majd meglátom. Most
a hajtásban fölröppent és fölöttem a hátunk mögé vissza-
igyekvõ kakasok kötik le a figyelmemet. Három kakas hi-
bátlanul hullik a sûrût szegélyezõ szántásra, de kettõ csak
hosszabb siklás után ér földet. A hajtóm hangos kutyauszí-
tással indul utánuk, de akkorra én már a rókát lövõ bará-
tommal parolázok. 

Folytatjuk a vadászatot, gyarapszik a zsákmány, és a
hajtás végeztével még egy rókát hoznak. Nálunk ritkaság,
hogy két rókát is lõjünk egy hajtás alatt. A hajtásba került
rókák elrejtõznek a régi kotorékokban. Utolsónak egy Du-
na menti új ültetést hajtunk meg. Néhány éve itt még hatal-
mas jegenyefák álltak. Kitermelés után jött a buldózer, és a
fák csökjeit az ott maradt egyéb hulladékkal a Kis-Duna
széléhez tolták. A kõrisfával beültetett területet fölverte a
gyom, a vadkender. A mellette fekvõ kukoricatábla betaka-
rítása után pedig a fácánok kedvelt tanyája lett. Négyen el-
álljuk a meghajtandó terület végét. A többiek vonalba fej-
lõdve ránk hajtanak. Lövünk néhány kakast, de a zöme a
hajtók orra elõtt kel, mert a nagy sûrûségben nem tudnak
elõreszaladni. A hajtás megkezdése elõtt a hulladék fából
összetolt sánc tetejére álltam, onnét leláttam a csendes kö-
zönnyel folydogáló Kis-Duna földi szederrel benõtt partjá-
ig. Ahol állandóan tartózkodik apróvad, ott biztosan tanyát
ver a róka is. Azért tartom szemmel a víz melletti keskeny
sávot, hogy a róka a hajtásból szép csendesen ki ne oson-
hasson. Elfogynak a kelõ kakasok, megszûnik a lövöldö-
zés. A felénk hajtó társaink talán ötven méterre tiporják a
sûrû gazost, a három kutyánk elõttünk keres, néha fölröp-
pentve egy-egy fácánt. Már nagyon közel vagyunk egy-
máshoz, ezért lefújom a hajtást. Az egyik kutya a földdel
kevert fatörmelék tetejét borító méteres csalánban törtet fe-
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lém. Lelépek a kilátómról, és abban a pillanatban megpil-
lantom a rókát. A kinyújtott puskacsõvel elérhetném, mert
a vágtázó állat nem a rókát felhajtó kutya, hanem maga az
utolsó pillanatig kitartó róka. Elrohan mellettem, de én sem
vagyok rest. Visszalépek a leshelyemre, és még látom a víz
fölé hajló nyárfabokor alatt eltûnni. Egy gyors kapáslövést
hajítok utána. Érzésem szerint jól rajta voltam, de a bokron
túl csend van. Kis kerülõvel eljutok a bokor mögé, de az
iszapos parton nem találok sem rókát, sem találatra utaló
jelet. A kutyák jót trappolnak a vízparton, persze eredmény
nélkül.

A következõ hétvégén kacsázni mentünk. Néhányan
szétálltunk a parton álló magas akácfák alatt. Karcsi öcsém
a Duna-parton cserkészve felénk röptette a récéket. A föl-
vert csapat már ismerte a dörgést. Siettek nagyon s emel-
kedtek, hozzánk érve már jócskán a fák koronája fölött sü-
völtöttek. Lövöldözésünkre két réce bukott ki a csapatból.
Mindkettõ a partra esett, az egyik a szántásra, a másik a víz
szélére. A hajtó fölszedte õket, és mellékesen megjegyez-
te, hogy a part menti csalánban róka fekszik. A múlt heti
rókalövéstõl büszkén dagadó mellem egyszeriben keserûre
szûkült, mert a rókát a bokrosban kerestem-kerestük, de a
szerencsétlen a lövés után még tíz métert sem ment tovább.
Hogy a nyakig érõ csalánban elmentem mellette, még csak
hagyján, de az egymásra féltékeny kutyáink teljesítménye
is csapnivaló volt. Így ez a vadászat bosszúsággal végzõ-
dött. Pedig hogyha nem nyugszom bele a róka elvesztésé-
be, csorbítatlan lett volna a vadászsiker élménye. Bár ha
meggondolom, az ilyen „csorbák” nagyon is hozzátartoz-
nak a róka vadászatához. Ezek nélkül a róka már régen
csak a mesekönyvek szereplõje lenne. Mi pótolná szá-
munkra azt a vérpezsdítõ örömet, amikor a felénk közele-
dõ vadban felismerjük: róka!
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Vadászfegyverek

Vadásztársaim elbeszéléseit hallgatva vagy pedig va-
dásztémájú könyveket olvasva átélhetem a vadásztársak
élményeit, hogy úgy mondjam, okulhatok belõlük, de
véleményem szerint egy nagyon fontos témát meglehe-
tõsen mostohán kezelnek. Említésre sem méltatják a
fegyverüket, amellyel a vadászsikert elérik vagy elsza-
lasztják. 

A mai modern fegyverek teljesítménye általában jócs-
kán meghaladja a lõképességünket, éppen ezért jólesik
egy-egy sikeres szereplésre visszaemlékezni. Vadászterü-
letünk kimondottan apróvadas terület, ebbõl adódik, hogy
a leggyakrabban használt puskám sörétes. Idestova húsz
éve egy orosz gyártmányú MC-21-es ötlövetû félautomatát
használok, tizenkettes kaliberût. Négy kilogramm körüli a
súlya, hetvenhat centis hátrasikló csöve kellemessé teszi a
használatát, pedig a teljes szûkítésû csõ ugyancsak kihasz-
nálja a lõszer energiáját. Magyarán, kitûnõ a szórása. Fõleg
négy és fél milliméteres sörétnagyságig. Kezdõ vadász ko-
romban, amikor még nem volt kispuskám és a golyósom is
csak az álmaimban élt, kipróbáltam a tizenkettesemet
nyolcvan lépésre, kb. hatvanöt méterre, hat milliméteres
söréttel. A céltáblába megbízhatóan lõtte a két szem vastag
sörétet, de ilyen távolságról nem sikerült rókát lõnöm vele.
Ami nem azt jelenti, hogy lehetetlen. Gyula öcsém a sze-
mem láttára lõtte karikára a menekülõ rókát hetvennyolc
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lépésrõl a cseh tizenkettesével, négy és fél milliméteres sö-
réttel. Az ilyen alkalmi próbálkozásból következtetést le-
vonni elhamarkodott dolog lenne. Az igazi kipróbálás és
bizonyítás a fácán- és a nyúlvadászatokon történt. A fácán-
vadászaton nagyobbrészt két és fél milliméteres sörétet
használok, három millimétereset csak akkor, hogyha vala-
milyen oknál fogva arra kényszerülök. Lehet fácánozni há-
rom és fél milliméteres söréttel is, de használata csak nagy
magasságban lévõ kakasokra ajánlatos. 

Nálunk igazi öreg erdõ vajmi kevés van, abban sem ta-
nyázik fácán. Az igazi toronykakasok a nyúlkörbõl kihúzó
valódi „parádés” kakasok, azokra a három és feles sörét na-
gyon megfelel, de nyúlkörben mindenképpen azt haszná-
lok. Harmincöt méteren belüli távolságra és húszméteres
magasságig lehet lõni a fácánokat kettõ és fél milliméteres
söréttel; szórása csaknem a duplája a három és fél millimé-
teres sörét lõképének, és még az átütõereje is megfelelõ.
Ennélfogva sokkal könnyebb találatot elérni vele. Nyúlkö-
rökben vagy húzó vadkacsákra három és fél milliméteres
sörétet használok, de kipróbáltam négy, négy és fél milli-
méteres sörétet is; e lövés után a talajból kicsapódó, az or-
gona minden hangján sípoló lõszer használatát társasvadá-
szaton nem tartom bátorságosnak, de indokoltnak sem. Az
ötven méterre keresztben szaladó nyulat biztonságosan föl-
bukfencezteti a három és fél milliméteres sörét is. Viszont
durva sörét használata nem sokat növeli az eredményes lõ-
távolságot, a körbõl kihúzó kakasokra pedig szinte ered-
ménytelen. Mindent egybevetve, ezek a félautomaták jó
lõtulajdonságokkal és a kétcsövûeket lényegesen meghala-
dó tûzerõvel rendelkeznek. Talán éppen ezért a gyorstüze-
lõ tulajdonságukért sok vadász sportszerûtlennek tartja a
használatukat, mert ugye arra a szerencsétlen egy szál vad-
ra leadott négy-öt lövés jut az eszükbe. 
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Az én gyakorlatomban sokkal gyakoribb az olyan eset,
amikor minden automatika és öt lövés dacára a fák felett
elhúzó kakasra vagy a hajtásba került, nyiladékon átsuha-
nó rókára csak nagy sietséggel sikerül egy lövést odahají-
tani, vagy gyakran egyet sem. A kocavadász-viselkedés-
hez, az eredménytelen összevissza lövöldözéshez nem
szükséges ötlövetû félautomata, sikeresen végrehajtható a
leghagyományosabb kétcsövûvel is. Csak itt a magyarázat
más. Egy „peches” nap vagy a „nem megy ez nekem vala-
hogy” mögé bújik az irigység, a tudatlanság, a lõdüh vagy
pedig az , hogy az illetõ nagyon a kollektív lövöldözés ha-
tása alá került. Én inkább a húzó récecsapatból az öt lövés-
re kiesõ három-négy récét, vagy a nyúlkörben a puskásra
törõ nyulakból a hibátlanul felbukfencezõ öt nyulat aján-
lom a kritikát gyakorlók figyelmébe, sõt kipróbálásra is.
Ilyen esetekben bizonyítható a fegyver és forgatójának
kvalitása. 

Az évek folyamán az ötlövetûmet használva sok va-
dászélményben volt részem, sikeresben és sikertelenben; a
sikeresekhez néha hozzásegített, de a sikertelenségnek so-
sem volt okozója. Minden körülmények között megbízha-
tóan mûködött. Akadt néhány mosolyogtató történet is ve-
le kapcsolatban. Mint az ötlövetû boldog tulajdonosa, elsõ
alkalommal vittem a puskát esti récehúzásra. Idõs vadász-
társam az új lõszerszámot szemrevételezve abbéli nézeté-
nek adott hangot, hogy közeli rokonságban van holmi dió-
verõ léccel és paradicsomkaróra is nagyon hasonlít, de a
magas kanadai jegenyefák fölött húzó, általa elhibázott há-
rom kacsát sikerült egy-egy lövéssel leemelnem. Attól
kezdve az öreg nagyobb respektussal nézett a hosszú csö-
vû mordályomra. Más alkalommal a féli vadásztársaság ál-
tal rendezett agyaggalamb-lövészeten, a jó õzgulyást kana-
lazva egy helybéli vadásztársammal csevegtünk, miközben
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Karcsi öcsém szereplésére vártunk, aki az ötlövetûmet
akarta a lõtéren kipróbálni Miért, miért nem, az említett va-
dásztársnak lesújtó véleménye volt a félautomatákról, csak
amolyan „közepes” fegyvernek minõsítette õket, de olyan
kis „k”-val, hogy az fölért a rosszal. Mondanom sem kell,
a kételyei rövidesen meginogtak. Karcsi a tíz korongot
egy-egy lövéssel lõtte, némelyiket olyan távolról, hogy
még én is fülig pirultam a hangos dicsérettõl, amellyel a
cimborám a puskámat illette. 

Az elsõ saját vadászpuskám egy még ma is birtokom-
ban lévõ, egymás fölötti csõelrendezésû, orosz gyártmányú
IZS-27-es típusú tizenhatos. Hogy miért orosz puskákkal
láttam el magam annak idején? Abban az idõben sokkal ki-
sebb volt a választék a fegyverekben, mint manapság, de
az is közrejátszott a megvételüknél, hogy nagy szomszé-
dunknál igencsak értenek a fegyvergyártáshoz. A tizenha-
tosom hetvenhárom centiméteres csõhosszúságú, töltény-
kivonós, lakkozás nélküli diófa agyazású. Az alsó csöve
fél-, a felsõ csöve teljes, azaz 1,1 milliméteres szûkítésû.
Ennek megfelelõen a felsõ csöve túlságosan összehord, a
fácánozásnál nagyon oda kell figyelni, nehéz vele a repülõ
vadat lõni; nyúlkörökben viszont kitûnõen beválik. Az el-
talált nyulak engedelmesen bukfenceznek, hosszúkat gu-
rulva. Ezzel a puskámmal sikerült egy körben két alkalom-
mal is egy lövésre két nyulat lõnöm, mégpedig teljesen vé-
letlenül. Közel a faluhoz szûkítettük a nyúlkört, mint elsõ
puskás száz méterre kerültem a házaktól-kertektõl, amikor-
ra a kör bezárult. Még mindig csak a régi kertészkertben
jártam, reménytelenül közel a falu végéhez. Belenyugod-
tam, hogy számomra ebben a körben nem terem babér, a
vadászsikerre vajmi kevés a kilátásom. A nyulak ezt meg-
cáfolván egyre-másra ugráltak fel a fagyos dermedtségbe
merevedett szántás hantjai alól. A tizenhatos megbízhatóan
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gurította föl a heretarlón nyargaló vagy a kör belsejébe
igyekvõ futóbajnokokat. Egy ilyen keresztben, szaladó
nyúlra leadott lövésem után a fölbukó tapsifüles mögött
pár méterre lapuló másik nyúl is a levegõbe lökte a lábait,
meglepetésemre és nem kis bosszúságomra, mert a vacká-
ból kigurított nyúl nálunk is kellemetlen „erkölcsi és anya-
gi” hátránnyal járó kihágásnak minõsül. A lassan szûkülõ
körben az egyre fejvesztettebben vágtázó nyulakból sike-
rült néhány vámot szednem. A hajtóm már a legközelebbi
cimborája segítségét akarta kérni a nyulak cipelésében,
amikor a következõ „dupla nyúl” sikeredett. Az elõttem
mintegy ötven méterre keresztben szaladó nyúlra a puskát
ráemelve látom, hogy mögötte, mintegy a „látóhatár pere-
mén” vele azonos irányban még egy nyúl szalad. A lövé-
semre, a köztük lévõ tizenöt-húsz méter dacára, mind a
kettõ parádésan bukfencezett. Sem azelõtt, sem azóta nem
sikerült egy lövéssel két nyulat lõnöm. Abban a körben vi-
szont nagyon a kedvemben járt a véletlennel határos va-
dászszerencse. 

Voltak azonban kevésbé véletlenszerû lövéseim is a ti-
zenhatossal. Összehordó felsõ csövével, három milliméteres
sörétet használva sok szarkát, szürkevarjút lõttem, miközben
messze tõlem, magas fák tetején ülve, magukat biztonság-
ban érezték. Általában nem tartom érdemesnek, hogy az
ilyen lövéseket lelépjem, ezek a szemfüles madarak azonban
nagyon jól tudják, milyen távolságról képes az ember ártani
nekik. Néha mégis õk húzták a rövidebbet. Amikor sûrû köd
ülte meg a tájat, ha módomban állt, nem szalajtottam el az
alkalmat, a magas fákat és a nagyfeszültségû villanyvezeték
harminc méter magas vasoszlopait végigjárjam, és a raj-
tuk ülõ szarkákból, dolmányos varjakból vámot ne 
szedjek. Ezeknél a magaslövéseknél a tizenhatosom utolér-
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hetetlen volt. A fent gubbasztó madarat biztosan a földre
hozta. Ami pedig a tizenkettesemnek sem mindig sikerült. 

Ehhez az egyszerû szerkezetû, de kitûnõen lövõ pus-
kámhoz fûzõdõ élményeim közül megemlítek egyet.
Apámmal kettesben ballagtunk a Kis-Duna felé vezetõ
úton. Körbefigyeltemben észrevettem, hogy a magasfe-
szültség vasoszlopán két dolmányos varjú ül, bizalmatla-
nul figyelve bennünket, elröppenésre készen. Vastag botló-
akácfa takarásába érve lekanyarítottam a puskát a vállam-
ról, és az egyik még kitartó varjú fölé célozva egy métert,
lövést eresztettem felé. Érzékelhetõ volt az idõ, amíg a vas-
nak csapódó sörétek pendülése visszaért hozzánk, de a le-
vegõbe lendülõ varjú kiforduló szárnnyal esett az oszlop
tövébe, agyonzúzva magát. Nem tudom, hogy hány lövés
árán tudnám ezt a mutatványt megismételni. Valószínûleg
nagyon sokén, de az akácfától az oszlopig lelépett távolság
kerek százhúsz lépés volt, ami esetemben száz méter. Ezt a
találatot apám teljesen véletlenszerûnek minõsítette, de a
tizenhatosomat kiváló hordású vadászfegyvernek tartotta.
Pedig neki a hivatásánál fogva bõ lehetõsége nyílt különfé-
le sörétes puskák kipróbálására, ugyanis a võki erdõtulaj-
donos vadászvendégeit vadásztatta apróvadra. Kétcsövû-
párti volt, természetesen egymás melletti csõelrendezéssel;
a kedvenc puskája egy belga gyártmányú tizenkettes volt.
Vadászott lancasterrel, browninggal, a korabeli félautoma-
tákról a gyakori hibalehetõség miatt kedvezõtlen véle-
ményt alakított ki, viszont az elõagyszános winchester ti-
zenkettest a legjobb nyúllövõ puskának tartotta. 

A front közeledtével bevonták a vadászfegyvereket, és
ez az intézkedés apám vadászfegyver-gyûjteményének a
végét jelentette. A háború után egyetlenegy puskája sem
került vissza. Én ezeket a fegyvereket sajnos már csak hal-
lomásból ismerhettem. Ugyanígy az elbeszéléseiben sze-
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replõ személyeket is, akik a korabeli Magyarországon köz-
életi vagy politikai szereplésük révén voltak ismertek. El-
beszéléseiben ismételten szerepelt Nagybaconyi Nagy Vil-
mos, Szüllõ Géza és mások. Apám jó meglátású, kitûnõ
szókészségû elbeszélõ volt, ellentétben nagyapámmal, aki
kevés beszédû, ritkán kitárulkozó természetû erdész volt.
Mindkettõjük érdeme, hogy megszerettem a természetet, a
vadászatot és a vadászfegyverek varázsát. Az igazsághoz
tartozik, hogy nem volt nehéz dolguk: már a nagyapám is
az apjától és a nagyapjától tanulta a vadászmesterséget. 

Iskoláskorom vakációit a nagyszüleimnél az erdészház-
ban töltött idõ tarkította. A hatalmas tölgyfákkal árnyékolt
udvaron hosszú deszkaasztal, mellette padok, körülágyaz-
va bódító illatú kamillával. Tölgyfák alatt vegetáló geszte-
nyefa és lucfenyõ sûrítették az asztal fölötti árnyékot. A
ház melletti konyhakert kerítésén át a ribizlibokrok között
belátogató nyulak segítettek nagyanyámnak a zöldségek
ritkításában, az elõzõ évben szabadba engedett fácánok kö-
zül pedig még nyáridõben is az udvar körül kapirgált né-
hány, megférve a baromfival. Az udvaron üldögélve hall-
gattuk az esti szürkületbe takarózó erdõ lassú elnémulását
és nagyapám olykori elbeszéléseit a cseklészi vadaskertben
megtörtént viaskodásairól a vadorzókkal, vagy emlékezetes
vadászélményei érdekes történeteit. Ezeknek a régi vagy
nem is olyan régi történeteknek a középpontjába mindig a
vadászó ember került, akinek sem a szakmai, sem pedig az
emberi kvalitása nem hagyhatott kívánnivalót maga után. Az
elbeszélés végeztével kiütötte a cigarettavéget a szipkájából,
és gyors mosakodás után mentünk a petróleum-, dohány- és
fegyverolajszagú konyhába vacsorázni. Mondanom sem
kell, olyan étvággyal ettünk, mint a farkasok. 

Hát a tizenhatosom révén nagyon messze kalandoztam,
de ez volt az út kezdete, amely engem a vadászathoz, a va-
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dászpuskához vezetett. Visszakanyarodva sörétes puská-
imhoz, ezek a kitûnõ anyagból készült, a vadászaton soha
cserben nem hagyó fegyverek egyvalamiben hiányosak, s
ez érthetõ is, mert sorozatban gyártott darabok. Nem olyan
testhezállóak, mint a méretre készített társaik. Két puska
jut az eszembe ennek kapcsán. Volt a nagyapámnak egy
angol gyártmányú, tizenhatos kaliberû holland-hollandja:
egy néhai ikerpuska-család harmadik nemzedéke. Vékony-
ra nyújtott agynyakú, angol agyazású. Ha jól emlékszem, a
húszas években készült. Csöveiben a mélyre mart vakrozs-
da ötvenévnyi használatáról árulkodott, de sem azelõtt,
sem azóta olyan kitûnõen fekvõ, bármilyen lövésnél töké-
letesen vállhoz simuló puskával nem lõttem. Nagyapám,
mint a régi erdészek többsége, a nagyszemû sörét haszná-
latára esküdött, és mivel ez a patinás fegyver a kelleténél
jobban szórta a nagyszemû sörétet, túladott rajta. A másik
puska egy orosz gyártmányú tizenhatos, öreg vadásztársam
tisztítást ritkán látott lõszerszáma. Az öreg jó húsz éven át
a puskával csõszködött az állami gazdaság szõlõjében, és a
munkájához tartozott a seregélycsapatok riasztgatása is.
Napi harminc töltényt számítva a szõlõérés két hónapja
alatt ellõtt mintegy ezerötszáz-kétezer töltényt, hozzá a va-
dászatokon is néhány százat, a puskája csöve mégis tükör-
ként ragyogott. Megjegyzem, hogy az öreg személyes in-
zultusnak vette, ha a puskapucolást szóba hoztuk elõtte. Az
a harminc-negyvenezer lövés mégsem tett szemmel látha-
tó károsodást a fegyverében. Az ilyen fegyverek ötvözeté-
bõl kellene készülnie az ideális vadászpuskának, persze
hozzáférhetõ áron. 

Most pedig a „mindenki kedvencérõl”, a vadászok leg-
többjénél nosztalgikus emlékeket idézõ kispuskáról, a köz-
napi szóhasználatban egyszerûen csak flóbertként emlege-
tett, peremgyújtású long riflet lövõfegyverrõl lesz szó. Az
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én kispuskás élményeim is a gyerekkorom áttetszõen tisz-
ta, feledhetetlen emlékei közé tartoznak. Ugyanis a nagy-
szüleimnél töltött nyári vakáció napjai súlyos, hogy ne
mondjam, becsületbe vágó feladattal kezdõdtek. Reggeli
után nagyapám leemelte a fogasról a „flóbertet”, amely va-
lójában egy csehszlovák gyártmányú kispuska volt. Mi,
gyerekek (többnyire az öcséimmel együtt boldogítottuk a
nagyszülõket) kaptunk néhány szem aprócska, gömbölyû
végû töltényt és vele az elsõ napi feladatunkat. Nevezete-
sen lõnünk kellett valamit az uhunak. Az az uhunak lõhetõ
valami kikerülhetett az udvaron keresgélõ verebek közül,
vagy próbálkozhattunk a közelben burukkoló gerlékkel.
Az elsõ dolgunk volt a kiosztott lõszer biztonságos elrak-
tározása, mert az aprócska töltényeket nem lehetett betá-
rozni, és az ólomgolyó eltûnése a vörösréz hüvelybõl jelen-
tõsen csökkentette volna a vadászati lehetõségeinket. Így
szereztük meg a nagyapámnál raboskodó uhu mindennapi
betevõ falatját. Ezekhez a betevõ falatokhoz kötõdik né-
hány kapitális élmény, például egy körülöttünk szemtelen-
kedõ szarka hatalmas tölgyfa tetejérõl történõ leszólítása,
vagy az erdei ösvényen kényelmesen felénk ballagó kóbor
macska egyenes golyóval való helyben marasztalása. Ez a
helyben marasztalás nem volt teljesen tiszta ügy, mert a
cirmos a silány kis golyótól találva elõbb eltûnt a sûrû
sombokrok alatt, s csak néhány lassuló ugrás után bukott
föl. Örömömet nyilván csak az uhu öröme múlhatta fölül,
a kivételes bõségû menázsi miatt. 

Ilyen kezdetek után várakozásom a saját kispuskámra
olyan volt, mint a kellemes reggeli napsütés átváltása a dé-
lire, hosszú és kellemetlen. A nagy hatalmú hivatal igen-
csak szûkmarkúan adta a vásárlási engedélyt a kispuskák-
ra. Sok víznek kellett lefolyni a Dunán, mire a kispuskámat
megvehettem. Rászolgált a nevére, mert amikor a nyárasdi
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fegyverüzlet pultján elém tették, egy nagyobb bonbonos-
doboz méretû csomagolásból kellett elõhalásznom. A kínai
gyártmányú, JW-20-as típusú tízlövetû félautomata a külsõ
megmunkálásával azonnal megnyerte a tetszésemet. Sõt
egy kicsit inkább vitrinbe való ünneplõpuskának nézett ki
a gyönyörûen lakkozott, sötétbarna diófa agyazással. Tény
és való, hogy a kínaiak évszázadok óta a lakkozás és a po-
litúrozás nagymesterei, ezt a hagyományos tudásukat a
fegyvergyártásban is kamatoztatják. Némileg lohadt a lel-
kesedésem, amikor fölfedeztem, hogy a fegyver nincs elõ-
készítve a céltávcsõ felszerelésére. 

Az új puskával az elsõ utam tehát nem a lõtérre veze-
tett, hanem Karcsi barátomhoz, akivel annak idején együtt
koptattuk az iskolapadot az alapiskolában. Gyerekkori
cimborám kitûnõ fémmegmunkáló, kedvtelve nézegette az
aprócska puskát, amíg a szükséges mûvelet elvégzését kö-
rülményesen elmagyaráztam neki; becsületére legyen
mondva, a precíz munka elvégzése nem tartott hosszabb
ideig az én magyarázkodásomnál. A lõtéren kipróbálva
nem volt gond sem a pontossággal, sem a megbízhatóság-
gal. A négyszeres nagyítású távcsövet fölszerelve, ötven
méterre lõve, három-négy centiméteres átmérõjû szórást
tudtam elérni vele. Az önmûködõ szerkezet is hibátlanul is-
mételte a lövéseket. Úgy hozta a véletlen, hogy az új pus-
kát rókavadászaton avathattam föl – ez volt egyben a kijó-
zanodás vagy a tandíj megfizetése is. Ideális lõtávolságról,
a tíz lövés lehetõségével élve sem tudtam a tarlón bárgyún
felém figyelõ, majd az elsõ lövés után futásnak induló sül-
dõ rókát leteríteni. Némelyik találat megingatta, meglassí-
totta, de megállítani nem tudta. Tudatosítanom kellett,
hogy bár a kispuska pontosságához nem férhet kétség, a lö-
vést gondosan kell helyezni, hogy mindenképpen vitális
testrészt érjen. Mert van ám erõ az ilyen aprócska töltény-
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ben! Belõlem mindig megelégedést vált ki az ilyen jelen-
téktelen csattanásnak tûnõ lövéssel terítékre hozott vad.
Legyen az róka, a vadászterületünket dézsmáló kóbor ku-
tya vagy macska. Dédelgetett vadászemlékeim között sze-
repel jó néhány az említett kártevõk közül, amint a kispus-
ka halk csattanása után engedelmesen fölbuktak vagy
hosszút gurulva hányták a bukfencet. A tarlón keresgélõ
macskák tapasztaltabbja futásnak ered a közeledésre, ezek
közül is sikerült jó néhányat karikára lõnöm, de természe-
tesen hibázásokkal fizettem a tandíjat. A négyszeres nagyí-
tású céltávcsõ vékonyka szálkeresztje a futóvad lövésekor
nem elég szembetûnõ, ezért kicseréltem egy jól látható
egyenes tüskére. A gyors célzásnál sokat segít, azonnal
szembetûnik, bár sokat takar a célpontból. Minél jobban
megismertem kispuskám elõnyeit, annál inkább megsze-
rettem a vele való vadászatot. Igazi vadászcsemege ám a
leshelyünkhöz közeledõ rókát egy pontos golyóval helyben
marasztalni, vagy ha az elsõ lövés nem elég, a következõ-
vel fölhemperíteni. Ez a minõségi rókavadászat, erre az ön-
mûködõ kispuska nagyon alkalmas. Persze a nálunk elõ-
forduló egyéb kártevõkre is megfelel, de a csendes téli reg-
gelek rókalesei jelentik számomra a csúcsot a rókavadá-
szatban. Mert az új vadászélmények békésen megférnek a
régiekkel, sõt jut rájuk a régiek patinás nosztalgiájából is. 

A Kis-Duna melletti vadászterületünk elsõsorban apró-
vadas terület, de a nyúl és a fácán mellett állandó vadunk
az õz, ezerkétszáz hektáron negyven-ötven darab. A bõsi
vízierõmû építésekor „világgá zavart” vadállomány agyon-
gyötört példányai néha hozzánk is elvergõdtek, de a va-
dászterületünk határát képezõ betonteknõjû öntözõkanális
tökéletes vadcsapdaként mûködött. Csontig elkoptatott
csülkû vaddisznók, néha egy-egy szarvasborjú fejezte be
agyonhajszolt vándorlását a Csallóközben, hogy nálunk
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kegyelemlövés után a vízbõl kihúzva kötelezõ beszolgálta-
tás gyanánt leadásra kerüljön. Amelyik valamilyen szeren-
csés véletlen folytán átjutott ezen az akadályon, rohant to-
vább, mert a falvak két-három kilométeres közelsége, a tar
határ télen és tavasszal nem nyújt takarást, pihenõhelyet az
igényes nagyvad részére. 

Így nézett ki a nagyvad vadászatának lehetõsége ná-
lunk, mégis, az elsõ adandó alkalommal golyós puskát vet-
tem magamnak. Néha, elég szórványosan, vadászhattam
nagyvadra a Kárpátokban. Ezért amikor korosodó vadász-
társam megvételre ajánlotta távcsöves golyós puskáját,
nem sokat tétováztam. Nem is az ára érdekelt, hanem a ka-
libere. Élénken él emlékezetemben, ahogy az öreg tétován
megvakarta a tarkóját, és tisztázta ezt a számomra nagyon
fontos kérdést. Hét-huszonhetes. Vagy a fene tudja! Rajta
van a töltényes skatulyán. Ezekkel az információkkal ellát-
va mentem el az öreghez másnap a szomszéd faluba, vagyis
nem tudtam a puskáról semmit; ami biztosnak látszott,
hogy a puska eladó. Megérkezve, egy rövid szemrevétele-
zés után egy még rövidebb áregyeztetés. Az öreg vadász-
cimborám bizalmát is sikerült kivívnom, és már vihettem is
a puskát. Persze csak kipróbálni. Öt töltényt adott hozzá.
Ahhoz, hogy valóban a sajátom legyen, hátravolt még egy
hónapos hivatalos procedúra. Szóval fogtam a puskát,
amely erõs fegyverolaj- és szellõzetlen ruhaszekrényszagot
árasztott. Irány a lõtér! Ott azután alaposan megnéztem és
kipróbáltam az öreg hét-huszonhetesét, amely valójában
brünni gyártmányú, ZG-47 típusú, hétszer hatvannégyes
kaliberû, kilencvennyolcas mintájú mauser-kópia volt.
Egyszerû vonalvezetésû diófa agyazással, rajta hatszor
negyvenes Zeiss-céltávcsõvel, egyetlen mozdulattal le-
emelhetõ patentlábas szereléssel ellátva. A szerelés ugyan
kissé kotyogós volt, de könnyen rendbe raktam. Néhány

96



meglazult csavart behúzva kifogástalanul rögzítette a táv-
csövet a puskára. Ez apró hiba rendbetétele után két próba-
lövést ismételtem a százötven méterre állított céltáblára. A
találatok elfogadható pontosságúak voltak. Vagyis közel
járt az öreg mondása az igazsághoz, amikor a puskát a ke-
zembe adta: Vigyázzon rá, be van lûve! A másik aranyköpé-
se szintén nem érdektelen. Mikor a puskát a töltényekkel
odaadta, rákérdeztem, hogy mivel tisztítja ezt a lõszerszá-
mot. Mire az öreg lesújtó pillantással mért végig: Hát nem
tudja, hogy a golós puskát nem köll pucúnyi? Ezt tényleg
nem tudtam, de otthon az elsõ dolgom egy alkalmas csõpu-
coló fabrikálása és a puska rendberakása volt. Másnap reg-
gel pedig hiba nélkül fölbukfenceztettem vele a kukorica-
tarlón futó rókát, pedig lehetett nyolcvan-kilencven méterre
tõlem. Ne kérdezzük, hogy mekkora szerepe volt a mutatós
lövésben a jótékony szerencsének. Tény, hogy a jól sikerült
lövés után nagyon meg voltam elégedve a puskával. Hogy
magamról már ne is beszéljek! Bár a rókához érve elgon-
dolkodtatott a lövedék brutális hatása. A testközépen talált
rókától másfél méterre hevert az összes belsõ része. 

Ennél a lövésnél közrejátszott a vadászszerencse, de ké-
sõbb a lõtéri gyakorlatoknál kiismertem a fegyverem kva-
litását. Nemhiába volt ellátva a rendelésre készített patent-
lábas szereléssel, kitûnõen feküdt és nagyon pontosan hor-
dott. Az alapbelövést ötven méterrõl végezve a találatok
szórása összeért, vagy részben fedte egymást, de százötven
méterrõl lõve, jól föltámasztva hiba nélkül rakta a találato-
kat egy kártyalap nagyságú célpontra. A patentlábas szere-
lés alatt használható a nyílt irányzék, de erre az eddigi pra-
xisom során nem került sor, mert vagy a távcsõben keres-
tem a célpontot és elkéstem a nyílt irányzék használatával,
vagy ha az idõm engedte, még a lövés elõtt eltávolítottam
a galibázó céltávcsövet. A teljesség kedvéért megemlítem,
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hogy az ötvenöt centiméteres csõhosszúságú fegyver gyor-
sító nélküli, úgynevezett szabadjárás nélküli ravasszal volt
ellátva, nagyon jól kézhez és szemhez álló tömör együttest
képezve a rászerelt céltávcsõvel. A legváratlanabb esetek-
ben gyõzõdhettem meg errõl a tulajdonságáról, érdemes
néhány vadászélményt felidézni ezzel kapcsolatban. 

Szeptember közepét mutatja a naptár, de a nyár egy hó-
napot letagad a korából; olyan bõkezûen ontja a meleget,
mintha az õsz csak amolyan emberek közötti szóbeszéd
lenne. A kukoricaszáron korán érett, apró csövek (vagy
ahogy mifelénk mondják, kalászok) csüngnek, mert esõ
hétszámra nem volt. A galagonya- és bodzabokrok a leve-
leiket hullatják, sekély gyökérzetük nem bír a hosszan tar-
tó hõség szorításával, a vad is otthagyta a poros, ritka lom-
bú erdõt, s bevette magát az öntözött, hatalmas kukorica-
táblákba. Esténként kijönnek egy kis lombot csipegetni,
hát várok a kukoricával határos erdõszélen. Mögöttem a
pár hektáros fenyves, most fenyõillat helyett porszagot
áraszt. Elõttem a végtelen kukoricatábla, a leveleit zizegve
mozdító alkonyi szellõ édeskés kukoricabajusz-illattal vesz
körül. Az erdõ és a kukorica közötti útra kellene az õzbak-
nak kiszíveskednie, hogy a lassan sûrûsödõ homályban
megláthassam. Figyelem az utat, de a gondolataim a gye-
rekkor emlékei között bolyonganak, amikor a kukoricaba-
juszt újságpapírba csavarva hatalmas szivarokat gyártot-
tunk, és estére, megfürödve a Kis-Duna langyos vizében, a
szúnyogokat elriasztandó, bodor füstfelhõket pöfékeltünk;
az sem vette el a kedvünket, ha a jól megszívott szivar be-
lobbant s megpörkölte a szempillánkat vagy a hajunkat. A
tûzben mindig pirult pár kukoricacsõ a csuhéban, s amikor-
ra az leégett róla, a csõ tökéletesen megfõtt a saját gõzében.
A gyerekkori kukoricasütést idézõ gondolataimnak a leshe-
lyemtõl mintegy jó gumipuska-lövésnyit kell megtennie a
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nagygögyöri fürdõhelyig. Meg is járják szaporán oda-vis-
sza. Még a fenyvest sem kell kikerülniük, akkor még nem
létezett. Botlóakácokkal beültetett községi legelõ volt a he-
lyén, meg homokbánya. Lassan rám sötétedik, nem moz-
dul körülöttem semmi, hacsak nem számítom azt a néhány
szúnyogot, amely kötelességszerûen körülzümmög. De
mégis. A sûrûsödõ homályban úgy látom, hogy valami áll
a kukorica szélén. Nem vagyok biztos a dolgomban, mert
a legapróbb nesz sem utal rá, hogy ott vad mozogna. Óva-
tosan emelem a messzelátót. Jókora róka tájékozódik a kó-
ró szélén, és mintha csak arra várt volna, hogy jól megnéz-
zem, elindul felém. Moccanás nélkül várom. Már kivehetõ
a mozgása, nincs messzebb ötven méternél. Várok, hadd
jöjjön közelebb. Talán a szél kavar vagy egyszerûen a
fenyvesben akad dolga, hirtelen elfordul és irány a feny-
ves. Csak most kanyarítom le a vállamról a puskám. Egy
kis igazítás és a céltávcsõ tüskéje máris takarja a koma ol-
dalát. Lövés után a helyemen várakozom. Gyula öcsém pár
száz méterre áll lesen, gondolom, a kíváncsiság rövidesen
idehozza. Megvárom, hogy közösen nézzük meg a zsák-
mányomat…

Néhány nap múlva magaslesen ülök, elõttem keskeny
lucernatábla, mögöttem a százötven hektáros kukoricás. A
kukorica zörgõsre száradva, de a lucerna üde zöld, térdig
érõ, látszik rajta a kétmûszakos öntözés eredménye. Sok a
mozgás a lucerna körül az öntözéskor, de ilyenkor estére
váltja egymást az öntözõbrigád, hát abban bízom, hogy a
beálló néhány órás csendet kihasználja valamelyik ínyenc
õzbak. A magasles korlátjának támasztom a puskámat, a
távcsövet magam mellé teszem a padra, sõt legszívesebben
a kabátom is levetném, olyan meleg van, de erre nem kerül
sor, mert alig ülök néhány percet, a zöld lucernából pará-
désan kivöröslõ rókát veszek észre. A kukoricásból tart a
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túloldali erdõcske felé, csak az a baj, hogy messze van. Le-
het kétszázötven méterre tõlem, de ha tartja az irányt, a
köztünk lévõ távolság kétszáz méter alá csökkenhet. Hát
várom a rókát. Hol szökdécselve, hol bujkálva igyekszik
keresztül a nyitott területen, de néha megáll körülfigyelni.
Lövéshez készülõdöm, de a magaslest készítõ vadásztársa-
im a korlátot olyan messze tették a padtól, hogy a padon ül-
ve elérhetetlen. Kénytelen vagyok letérdelni, így viszont a
célzás körülményes; igaz, van idõm a helyem megtalálni, a
róka nem siet; már nem sok hiányzik a kétszáz méterbõl,
amikor egy tisztáson, ahol a lucerna helyett csak pár szál
gyom nõ, megáll. A lövés süvítése után visszhangként ér-
kezik a becsapódás. A rókát menekülni nem látom, már
csak azért szurkolok, hogy a nagy lucernában megtaláljam.
Betájolom magam, egy távol álló öreg jegenyefa az útmu-
tatóm, és rövidesen ott vagyok a harmatosodó lucerna ap-
ró tisztásánál. Közepén békésen pihenve hever a róka,
megtévesztõen élõ hatása van. Pár percig elmélázok fölöt-
te, becsülgetem a távolságot a magaslesig. Régi szokásom
szerint lelépem a távolságot, százhetven-egynéhány métert
számítok. Örülök a pontos lövésnek; „mint a vonalzó mel-
lett”, pontos lapockalövés… 

Az õzbakra vadászva még további három, vagyis össze-
sen öt rókát lõttem hibázás nélkül két hét leforgása alatt.
Közben a vadászszerencse kedvezni akart az õzbakkal is,
de a lehetõséget nem sikerült kihasználnom. Bár ha azt tag-
lalom, mi a vadászszerencse, azt kell, hogy mondjam, a
legnagyobb vadászszerencse az, amikor puskával a vállun-
kon hódolhatunk a szenvedélyünknek, amely során mindig
megmérettetünk és mindig élményben és zsákmányban re-
ménykedhetünk. A többi már ráadás. 

Visszatérve az említett õzbakhoz, szükségtelen lett vol-
na holmi precíz távlövészet. Elhibázhatatlanul állt elõttem
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negyven méterre, mégsem sikerült terítékre hozni. Foszla-
dozó reggeli köd töltötte meg az erdõvel körülvett tarló la-
pos részeit, és ebben a szürke derengésben két õzet vettem
észre, ahogy az erdõ felé közeledve csipegettek. A közeli
magasles felé igyekeztem, hogy föntrõl megállapíthassam,
bak-e, lõhetõ-e. Egy galagonyabokor takarásában kihúzód-
tam az erdõszélre, hogy tartják-e az irányt a les felé, de a
bokor túloldalán alig negyven méterre tõlem két õz bámult
rám, vagyis az engem rejtõ bokorra. A sûrû bokron keresz-
tül nem láthattak, de a motoszkálásomat biztosan meghal-
lották, hát álltak elugrásra készen. Az egyik öreg suta, a
másik pedig bak volt, méghozzá a legjobbak közül való:
hosszú, vastag, kissé túlságosan is szétálló aganccsal. Va-
lószínûleg megközelítette a bronzérem határát. A szelem jó
volt, moccanás nélkül álltam, de a suta máris elindult, vagy
száz méter után megállt, várta a gavallérját, de õ nem moz-
dult. Megbabonázva meredt a bokorra. Én pedig a bokor
mögött centirõl centire csúsztattam le a puskát a vállamról.
Az elõttem lévõ bokor közepe vékonyka gallyak és levelek
szövevénye, minden további nélkül azon keresztül akartam
a bakra lõni, de abból semmi nem lett. A hatszoros Zeiss
úgy fölnagyította az elõttem lévõ leveleket, hogy nem lát-
tam a mögöttük álló bakot. Pedig az még mindig bambán
bámulta a bokrot. Megpróbáltam hát lassan, óvatosan letér-
delni, hogy a bokor alól vehessem célba. Sikerült is meg-
céloznom, figyeltem, hogyan fogja a lövésem elsöpörni ezt
a kíváncsi vadat. A dörrenést követõen a bak elegáns ugrá-
sokkal ajánlotta magát, sietett a sutája után. Én pedig hitet-
lenkedve néztem hol a távolodó bakot, hol pedig a húsz
méterre elõttem szállongó két méter magas porfelhõt. Az
õzek a tisztás túloldalán beváltottak az erdõbe, én pedig a
rálövés helyére mentem, hogy lássam, amit látnom kell:
valóban elhibáztam-e a közeli, mozdulatlanul álló õzbakot.
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Megnéztem az elugrás helyét, vagy száz métert elmentem
a csapáson, de egy szõrszál nem sok, annyi sem utalt a ta-
lálatra. Visszamentem hát tisztázni, hogy milyen porfelhõ
lebegett elõttem a lövés után, és ezt nagyon gyorsan és egy-
értelmûen megállapítottam. Könnyen megtaláltam a kalap-
nyi lyukat a tarló kemény talajában, ahová a lövésem csa-
pódott. Már csak a „miért” volt hátra. Elõbb a céltávcsõ sze-
relését kezdtem vizsgálni, de az ok kézenfekvõbb, vagyis
bokronfekvõbb volt. Eltaláltam az elõttem álló bokor egy
vékonyka, a ceruzánál egy milliméterrel vastagabb ágát.
Ez a vékonyka, két méterre elõttem lévõ ág a nehéz, tizen-
egy grammos lövedéket úgy eltérítette, hogy elõttem húsz
méterre már a földbe csapódott. Ehhez csak annyit lehet
hozzáfûzni, hogy a kipróbált, jól belõtt puska megérdemli
a teljes bizalmat, a célba vett vad pedig a körültekintõ, tel-
jes figyelmet; ezen követelmények betartása nélkül vadá-
szatunk eredménye véletlenszerûvé vagy teljesen ered-
ménytelenné válik. 

Befejezésül még annyit, hogy a vadászpuskáknak törté-
netük van, és az eredményes vadászat teljes jogú szereplõi.
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Szeptember

Õzbakra vadászni, minden hájjal megkent öreg bakkal pró-
bálkozni vadászcsemege, sõt a Felsõ-Csallóközben a nagy-
vad-vadászat netovábbja, ugyanis nálunk az õz a „legna-
gyobb” nagyvad. Vadásszuk cserkészve, lesen, párzáskor
csalsíppal, bár én a sípolást nálunk fölöslegesnek tartom,
mert az ezerkétszáz hektáros területbõl csak mintegy negy-
ven hektár az erdõs Duna-part, ezért a bakok könnyen fi-
gyelhetõk és lõhetõk, de csak addig, amíg fel nem nõ a ku-
korica. Utána már sok türelemre és még több szerencsére
van szükség egy-egy öreg bak kézre kerítéséhez. 

Valamelyik vadászcimborám annyira ráérõsen fogott az
õzbak vadászatához, hogy az idény lejárta elõtt két héttel
már reménytelennek ítélte a bak becserkészését, így a va-
dásztársaság vezetõsége átruházta rám a bak elejtésének a
jogát, ami az öröm és a „megtisztelés” mellett bizony ál-
landó utánajárást, hogy úgy mondjam, „orrvérzésig tartó”
vadászatot jelentett. Mint mondtam, a bakjaink a hatalmas
kukoricatáblákban tartózkodnak ez idõ tájt, ezért a cserké-
széseimet is oda összpontosítottam minden reggel és este.
A vadászatra szánt napok fogytak, már csak négy maradt,
és be kellett látnom, hogy a kukoricásban én sem lövök ba-
kot. Így hát a maradék napokra új tervet kovácsoltam… 

Az elõzõ évbõl ismerek egy bakot a Fenyvesbõl. A pár-
záskor láttam is visszarakott agancsát, igazi öreglegény.
Virradatkor már a Fenyves szélén hallgatom a Kis-Duna
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csobogását, a partján álló hatalmas jegenyefák szórakozot-
tan hullatják leveleiket, beborítva az alattuk kanyargó utat.
Hiába, ez az idõszak a szarvasbõgésé, nem pedig az õzba-
koké. Míg ezen mélázok, hangos neszezéssel vad szökell a
levél borította úton. A hangokból ítélve egy ollózó fülû
nyulat sejtek, de amikor a látószögembe ér, látom, egy
megkésett nyest az igyekvõ. Ráfordítom a mauseremet,
persze csak gyakorlásképpen. Most bántatlanul viheti el az
irháját. Jön még néhány fácán, gyalogosan, és ezzel a reg-
geli lesnek vége. Na, majd estére! Az esti lesre társat ka-
pok, az iskolás fiam is velem tart. Állítása szerint hozzuk a
bakot. Ráérõsen ballagunk a dunai úton, halkan beszélge-
tünk. Az ilyen korú fiúnak még minden téma: magyará-
zom, hogy mit és hogyan az õzbakok körül. Mert mennyi-
vel könnyebb lett volna, ha a vadászidény kezdetétõl keres-
hettük volna a bakokat. Jól kibeszéljük magunkat, mikorra
a Fenyveshez érünk. 

A távolban kéklõ Kárpátokra bíbor palástot borít a le-
nyugvó nap, érinteni látszik a gerincet, majd szemmel lát-
hatóan süllyedni kezd mögé. A csallóköziek nemzedékrõl
nemzedékre gyönyörködhettek a pompás napnyugtában.
Önkéntelenül az jut az eszembe, hogy a régi idõkben hány
csallóközinek lehetett elérhetetlen távolság a napot eltaka-
ró kéklõ messzeség, a hegyek. A lenyugvó nap felébresz-
tette a szelet. Egyre erõsödõ súgással hordja a jegenyefák
hulló leveleit. A napnyugta lírai hangulatából éberen figye-
lõ fiam zökkent ki. Õz – súgja, és mutatja az irányt, a Du-
na-partot szegélyezõ sûrû galagonyabokrok felé. Megpil-
lantom, de csak a négy lábát, abból pedig nem tudom meg-
állapítani, hogy bak-e vagy suta a bokrot csipegetõ vad, bár
nincs messzebb tíz méternél. A Duna-parti bokros keskeny,
ebben az õz hosszan menekülni tud. A puskát kézbe fo-
gom, és megyek az õz felé. Öt méter, három, észrevesz és
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hosszú szökelléssel menekül ki a bokrok közül a szántásra,
onnét a Fenyvesbe; nem eshet bántódása, suta. Odame-
gyünk a magasleshez, de nem akaródzik felkapaszkodni a
kõrisfa ágai közé szerkesztett ülõkére. Tovább megyünk.
Nem lépünk talán ötvenet sem, amikor a Fenyvesbõl kivág
a keresett bak. Azonnal felismerem jellegzetes agancsáról,
meg a teste is öreges, nagyon cingárak a lábai. Lassú üge-
téssel távolodik. Lehúzódunk, letérdelek, hátha megáll, de
nem, kissé oldalt kanyarodva távolodik. Amikor kiváltott,
lehetett vagy száz méterre, és mire lövésre szánom magam,
még gyarapítja a közöttünk lévõ távolságot vagy ötven mé-
terrel. Felállok, és fél métert elébe tartva rálövök. A céltáv-
csõben egy halvány páracsíkot látok, a bak átfordul a fején,
akár egy jól lövött nyúl. Mindez másodpercek alatt törté-
nik. Reflexszerûen ismétlek, de a bak meg sem mozdul. A
fiam futóra veszi a dolgot, én is indulok, szokásom szerint
számolom a lépéseket. Száznegyvenhárom lépés. Kicsit
túlbecsültem a távolságot, ám lássuk a bakot. 

Az oldalán fekszik kinyújtott lábakkal, az agancs szárai
elég hosszúak, de az ágakat már lespórolta. Csak az egyik
száron van egy szemág, így is szép ajándéka a pár nap múl-
va végzõdõ vadászidénynek. A lövés a gerincét szakította
ketté a lapocka fölött, azért ölt olyan gyorsan. Örülünk a
baknak, a fiamat fenyõgallyért küldöm, hogy megadjuk ne-
ki a kijáró tiszteletet. Közben azon gondolkodom, mi kész-
tethette a bakot biztos tanyája elhagyására. Talán a mene-
külõ suta vagy egyszerûen egy óvatlan napja volt? A szájá-
ba utolsó falatot teszek, a lövés vágta sebet lefedem gallyal
és a kalapomra töretet tûzök; a vadászat örömét pedig meg-
osztom a fiammal, mert az öröm olyasvalami, amit minél
jobban osztanak, annál jobban növekszik. 

Elindulunk haza az autóért, hogy a bakot elszállítsuk. A
Kárpátok a bíbor palástját most cseréli szürke estélyire.
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Trófeák

A falunk végén jegenyefákkal szegélyezett régi kavicsbá-
nya fekszik. Az alján egykor sekély vizû tavacska volt, li-
baúsztató és népes békanemzetség tanyája, mely a csendes
nyári estéken az egész falut betöltötte egyhangú, mégis oly
megnyugtató kuruttyolásával. Az idõközben kiszáradó ta-
vacskát a lõsportot kedvelõ fiatalokkal átalakítottuk, és
ideális lõteret rendeztünk be az árnyékos jegenyefák alá.
Lõhettünk kispuskával, légpuskával, de a hely alkalmasnak
látszott agyaggalamb-lövészet rendezésére is. Vadásztársa-
ságunkban különféle mesteremberek vannak, így felisme-
résünket tettek követték. Egyetlen hónap alatt fölépítettük
az agyaggalamb-lövöldét. Természetesen versennyel egy-
bekötött avatást rendeztünk, és az ilyen verseny elképzel-
hetetlen õzgulyás nélkül. 

Lévén mindez betervezve május végére, nincs akadá-
lya, hogy a vendégeinknek õzgulyással kedveskedjünk, és
ami még fontosabb, õzbakra vadásszunk. Az idõ kicsit szû-
kös, van rá tíz napunk, és azt ki kell használni, mert akár-
milyen bak még az avatásra sem kerülhet bográcsba. Más-
nap Gyulával a napkeltét üdvözlõ madárdalt már az akácos
szélén hallgatjuk, számba vesszük az esélyeinket, melyek
egyáltalán nem csekélyek, mert a lõni való bakok tanyájá-
val nagyrészt tisztában vagyunk. A harmatos hajnalon az
õzek szeretnek a tisztásokon szárítkozni, ezért a vadászte-
rületünket átszelõ magasfeszültség alatti tarvágás lesz az
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elsõ cserkészésünk színhelye. Régi, tán százéves botló-
akácoson kanyarog az út. Kaszálás után olyan ez az aká-
cos, mint egy szép angolpark, de most még kaszálás elõtt
vagyunk, és derékig érõ fûben óvatoskodunk elõre. Van az
akácos szélén egy félhektáros búzatábla, azt útba ejtjük, és
nemhiába. A szélén lévõ galagonyabokrot õz csipegeti. A
távcsövezés bakot mutat, de semmi izgalom, ez a bak csak
évek múlva lesz vadászszívet megdobogtató, lövésre érett.
Az elsõ nyársas agancsa van fölrakva. A társa a búzaföld
közepérõl figyeli érdeklõdve a távcsövezésünket. Amilyen
dörzsölt az öreg bak, olyan kíváncsi az ilyen fiatal. Amíg az
egyik a lombot csipegeti, emez jól megnéz bennünket. Utá-
na játékos bakugrásokkal a társát egy kis kergetõzésre in-
gerli. Már mennénk, de nem akarjuk õket világgá zavarni,
hát várunk, hátha önszántukból odábbállnak. Mivel nagyon
ráérnek, elindulunk feléjük, mígnem az egyikük észrevesz.
A közelségünk ugyancsak megriasztja; nyújtott vágtában
rohan, mint az agár, a társa utána. Csak az akácoson túl lé-
võ új ültetés drótkerítését elkerüljék, mert ha nekiszaladnak,
két bakot vihetünk haza! Nincs semmi baj, elhúznak a kerí-
tés mellett, s én remélem, hogy pár nap múlva ismét gyö-
nyörködhetünk bennük, mint a múltkor is, amikor zerge-
ként hancúroztak a tavalyi szalmakazal tetején. 

Leérünk a Duna-partra, a víz szélén kanyargó ösvényen
lopakodunk tovább, de a szelünk nem a legjobb. Mint affé-
le gyenge reggeli szellõ, összevissza forgolódik. Föltérünk
a tarvágást szegélyezõ galagonyásba, és mint egy alagút-
ban, tesszük meg az utolsó métereket. Ezt a galagonyást
nem csak az õzek kedvelik, sajnos híres kullancstanya is,
így figyelmünk megoszlik, nehogy a vadászkalandon kívül
kullancsokkal is gazdagodjunk. Lassan, lépésrõl lépésre ér-
jük el a tisztás szélét, és megpillantjuk az elsõ õzet, egy
friss akáclombot csipegetõ sutát. Moccanás nélkül figyel-
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jük a lakmározását, mert tíz méterre ha van tõlünk. Torkos
jószág, pár harapás után egy kis egyébre támad kedve, el-
felé legelészik, majd nesztelenül eltûnik a bokros szélében.
Most tudjuk csak szemügyre venni a többit, mert az alig
egyhektáros tisztáson még öt õz legelészik, sütteti magát a
kelõ nappal. A suták nem érdekelnek, de van itt két bak is.
Az egyik fiatal, alig erõsebb az imént látottaknál, de a má-
sik furcsa, ívben összehajló agancsot hord. Ezt távcsövez-
zük. Négyévesnek nézem. Valószínûleg különb már nem
akad. Gyula nekikészülõdik a lövésnek, de nem lõ. Kilép a
tisztásra, ismét ráirányoz, megint leengedi a puskáját. Még
néhány óvatos lépés, teljesen fedetlenül áll, de most már az
õzek rohanvást menekülnek a tisztásról. A bak még kitart.
Néhány ugrást tesz, még egyszer megáll, de lövés nem dör-
ren. Beleszorult a golyó a csõbe? – kérdezem az öcsémet.
Nem tudom mire vélni a dolgot. A falu felé kellett volna lõ-
nöm – mondja, és nincs kedvem ablakot fizetni, üti el tré-
fával a dolgot. De így van ez jól. Nálunk a síkságon na-
gyon oda kell figyelni, ha golyós puskával lõ a vadász. Az
a két-három kilométer, ennyire vannak a falvak egymástól,
az ilyen fegyvernek nem távolság. 

Elindulunk visszafelé, közben halkan megbeszéljük,
hogy hol keressük a következõ bakot, bár suttogásunk tel-
jesen fölösleges. Ugyanis a „pártunkat” fogta néhány ko-
rán kelõ gébics, és szinte fáradhatatlanul jeleznek bennün-
ket, komolyan pózolnak egy-egy kiálló száraz ágon, han-
gosan csettegnek, Így biztos vagyok benne, hogy a köze-
lünkben minden vad takarásba húzódik. Kedves madaram
a gébics, számos gyerekkori emlékem fûzõdik hozzá, de
most ellenünk dolgozik. Nálunk csettegõnek hívják, most
is hû a nevéhez, számtalanszor elismétli. 

Autóval szándékozunk bemenni Zátonyba, az öcsém
fûzöld Fiatja már látszik az akácos szélén, pár perc alatt
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oda is érünk. Gyula a fegyvere kiürítésével foglalkozik,
én is lekanyarítom a vállamról a lõszerszámot, de meg-
szokásból kilépek az akácos mellett kanyargó útra, hogy
szemrevételezzem az úton túli zöldborsótáblát; hirtelen
megtorpanok, mert engem figyel egy õzbak. Lehet nyolc-
van-kilencven méterre, elugrásra készen, farral felém,
csak a fejét fordítja hátra. Nincs velem tisztában, néhány
galagonyaág takar még gyéren. A céltávcsõ tüskéjét ráhe-
lyezem a hátsó combjára, de csak annyira, hogy a nyak-
töve irányába essen. Dörrenés. Újabb lövésre készen vá-
rok néhány percet, csak azután indulunk a borsóba a ba-
kot megkeresni. Rövid keresés után mellette állunk, és
Gyulával boldogan parolázunk. Váratlan és gyors ered-
ményt hozott ez a reggeli cserkészetünk. Váratlant, mert
az öcsémmel akartam a bakot meglövetni, és nem gondol-
tam, hogy az elsõ alkalommal eredményesek leszünk. De
lássuk az agancsot! Szépen gyöngyözött, vastag szárú, de
az egyik szára csak villás, a másikon azonban a hiányt ki-
pótolta, mert az négyes és így páratlan nyolcas. Derék
öreg bak, ahogy a harmatos borsóból kifelé visszük, a sú-
lyát legalább huszonöt kilóra becsülöm. Összegezve a si-
kert, azt hiszem, hogy ezt a bakot a gébicsek riadója állí-
totta föl a biztos takarást nyújtó borsósból, anélkül látha-
tatlan maradt volna. Tapad ránk az átázott nadrág, nem is
veszõdünk a bak zsigerelésével, az autó csomagtartójába
tesszük, és irány hazafelé. 

Most már a vadászat prózai része következik, de elõtte
készítek néhány fényképfelvételt a bakról. Akkorra Karcsi
öcsém is elõkerül. Õ a szakavatott nyúzó közülünk. Persze
néhány pohár bort is elköltünk a bak örömére, miközben az
udvaron még egyszer, most már izgalom- és fáradságmen-
tesen megvadásszuk. Minél tovább nézem, annál jobban
tetszik az érdekes, szemrevaló agancs, ha nem is érmes, de
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a nálunk termõ bakok legjavából való. Elõkészítem az
edényt a koponya kifõzéséhez, idõnk van, megadhatjuk a
„módját és a szerét”. 

Amíg a trófeával foglakozunk, felelevenítünk néhány
sikeres és sikertelen vadászélményt, a gondolataim této-
ván indulnak az emlékek útjain egy nagyon régi vadász-
élmény felé. Június volt, gyönyörû nyári idõ, az ökörme-
zõi úton – amelyiken az imént az õzbakot hazahoztuk –
ballagtunk a nagyapámmal a határból hazafelé, görbebo-
tokkal botozva; lévén a nagyapám csõsz, nála a görbebot
a szakma szimbóluma, nálam pedig a nagyapám ajándéka.
Odaérve a szövetkezet telepének a kapujához, a nagyapám
bement jelentést tenni bizonyos krumpliszedõk szorgal-
máról, engem pedig a cimborám hívott kifejezõ karlendí-
tésekkel a telep kapujával szemben lévõ lícium kerítésé-
hez. Odaértemben adott egy jó marék cukorborsót,
amelyrõl minden falusi gyerek tudta, hogy még korai
volt leszedni; ez ügyben az élõsövényen túli kert tulajdo-
nosa nem sajnálta volna a szemléltetõ szakoktatást sem,
de ez a barátomat nem zavarta, a felnõttek ilyen érvelé-
sét néhány keresetlen szóval szokta elhárítani. Sõt a sza-
vai néha annyira keresetlenek voltak, hogy még a plébá-
nos úr és az iskolamester is jól ismerték, és már óvodás-
korában bizonyos aggályokkal várták az iskolába járását.
Szõke hajú, dundi pajtásom persze nem ezen viselt dol-
gaiért volt az elsõ számú kedvencem a cimboráim között,
hanem mert fegyveres vadász volt õ is, akárcsak én. Gu-
mipuska nélkül egy lépést sem tettünk. A háztetõn üldö-
gélõ galambok megvetõ lenézéssel figyelték a halk csör-
géssel visszaguruló borsónyi lõszereinket, ezért egy idõ
után az érdeklõdésünket a líciumkerítésre összpontosí-
tottuk, mert az a teleprõl kiröppenõ verebeknek állandó
tartózkodási helyük volt. Leálltunk a líciumbokrok mel-
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lé, vártuk a verebeket, bár õk sem csináltak nagy ügyet a
lõszerszámainkból; közben megvitattuk, lesz-e aratásra a
kertekben korai alma, avagy szünidõnek számít-e a hát-
ralévõ két hónap, amely után a tanító igényt tart a jelen-
létemre az iskolában, ahol koptatnom kell az elsõ osztá-
lyosok padját, s ahová a cimborám is követ majd egy év
múlva. Míg ezeket a nekünk szerfölött érdekes dolgokat
vitattuk, néhány verébcsapat is megtisztelt bennünket a
látogatásával. Tûz alá is vettük õket minden alkalommal,
de a lõdözésünknek csak az lett az eredménye, hogy a
barátom fegyvere üzemképtelenné vált. A gatyagumihoz
fehér cérnával hozzávarrt nyelv lefejtõdött, így most már
a nagyapám gyártotta „egyesben” volt minden bizodal-
munk. A barátom alighogy elrakta tönkrement, de szak-
szerûen összecsavart gumipuskáját, újabb verébcsapat
röppent a líciumba, s egy vékony gallyon hintázó õrsze-
men kívül el is tûntek benne. Viszont a hosszadalmas
célzással elengedett lövésem után egy pillanatig hitetle-
nül néztünk hol egymásra, hol a lehullott verébre. Vad
vágtában, diadalmas ordítással tettük meg a verébtõl el-
választó pár métert, és teljesen hihetetlen, meseszerû
volt az addig elérhetetlen verébcsapat egyikét kézbe fog-
ni, borzas barna tollait megsimogatni, s közben mámorí-
tó boldogságot érezni. Nagy örömöm közepette eszembe
jutott a nagyapám, a verebet a zsebembe csúsztattam, és
indultam be a telepre, hogy a zsákmányomat megmutas-
sam neki. Büszkén botoztam a parányi görbebotommal,
belestem a kovácsmûhelybe, ám ott sem a nagyapám,
sem a kovácsok nem voltak. Viszont az istállók felõl or-
dítás, zuhogás hallatszott. Elindultam hát arra, s az elém
táruló kép láttán még a verebemet is elfeledtem! A ko-
vács és segédei a krumplifõzõ katlanhoz odakészített öl-
fahasábokkal ütöttek egy lovat, a mi Csinosunkat, a
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nagyapám büszkeségét, amelyet a szövetkezet alapító
tagjaként adott a közösbe. A Csinos véresre verve, fejét
mélyen lehajtva, a szemeibõl véres könnyeket hullajtva
tûrte a felbõszült emberek ütlegeit, de egy lépést sem
volt hajlandó az utána fogott trágyás szánnal megtenni.
Mint riadt csirke a kotlóshoz, bújtam a nagyapámhoz, és
néztem a ló szemébõl pergõ könnyeket… A tovább folyó
kegyetlen állatkínzás hirtelen feledtette a nagyapámmal,
hogy õ egy leszázalékolt rokkantnyugdíjas. – Eltakarod-
jatok innét, mert agyonütöm valamelyiketeket! – rivallt a
kovácsra és segédletére, én pedig az ölfahasábhoz olda-
logtam, és egy szemrevaló hasábot a nagyapámhoz cipel-
tem. Ritka szavatartó ember volt az öreg. A régi idõkben
nem esett nehezére a fél kocsma vendégeit kirakni, de
ahogy ránézett az odacipelt ölfára, valami a szemébe
pottyant, és sokáig dörzsölte. Elõbb a segédek, majd a
kovács is elkotródott. Nagyapám megsimogatta a Csi-
nost, de nem ismert õ már senkit, csak horkantott egyet
bánatosan a simogatásra… 

Elindultunk haza. Útközben azon sajnálkoztam, mi-
lyen kár, hogy a nagyapám szemébe esett valami, külön-
ben a kovácsot és segédeit gatyába rázta volna. Hogy a
nagyapám szeme másért is könnyezhetett, az eszembe
sem jutott. Abban az idõben mifelénk a férfiaknak szé-
gyen volt sírni, és a nagyapám, aki megjárta az elsõ és a
második világháború poklait is, szerintem ilyet nem tett
volna… Hazafelé menet néha könnyeztek a szemeink…
A verebem csak otthon jutott az eszembe, de ahogy
nagyapám fénylõ szemeibe néztem, inkább késõbbre ha-
lasztottam a zsákmányom megmutatását. Elrejtettem az
ölfa közé, de másnapra már csak a hûlt helyét találtam.
Torkos macskáink egyike megtalálta, ezért nem követ-
hettem édesapám tanácsát, hogy néhány tollat a szárnyá-
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ból kitépve, eltegyem õket emlékbe valamelyik köny-
vembe.

Így az elsõ verebem nem dicsõülhetett trófeává, bár szá-
momra a nagyapám könnyeivel tartósítva feledhetetlen.
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