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Dr. Hautzinger Gyula 1949-ben született
Budapesten. Családjában nagyapja vadá-
szott, édesapja szenvedélyes horgász volt.
Természet iránti vonzódása gyermek és fia-
tal éveiben a túrázásban teljesedett ki. Csa-
ládalapításra, majd katonatiszti pályája során
Miskolcra került, ahol a Bükk közelsége
hozta meg a lehetőséget, hogy gyermekkori
álmai teljesüljenek, sportvadász legyen. Va-
dászélményeit kezdetektől fogva leírta, és a
Nimród, illetve a Magyar Vadászlap hasáb-
jain közzétette. Szervezőkészségének kö-
szönhető, hogy 1996-ban a Vadászati Kultu-

rális Egyesület elnökévé választották meg. E tisztséget az Egyesült Ál-
lamokba történt katonai kinevezéséig betöltötte. Jelen válogatás eddig
megjelent elbeszéléseinek és publicisztikáinak legjavát tartalmazza.

Juhász Ferenc az észak-bükki kisfaluban, Sa-
jóvelezden látta meg a napvilágot, vadászcsa-
lád sarjaként. Gyermekkorától számára csak-
nem minden a vadászat, az erdő és a termé-
szet szeretete, tisztelete körül forgott. Közép-
iskolai tanulmányait a mátrafüredi erdészeti
iskolában végezte, majd Debrecenben vad-
gazda mérnöki képesítést szerzett. Jelenleg a
szülőfalujában dolgozik erdészként, valamint
az ugyanott működő vadásztársaság vadász-
mestere. Amióta gyermekkorában a ceruzát a kezébe vette, mindig is vad-
disznót, szarvasbikát és egyéb „természeti csodákat” próbált ábrázolni.
Ezt a „mesterséget” soha nem tanulta, csupán ismert művészek alkotásait
figyelve próbálta elsajátítani az ábrázolási technikákat. Nem tartja magát
képzett grafikusnak, sokkal inkább olyan embernek, akinek örömet okoz
egy erdei hangulatot, egy őzbak tekintetét papírra vetnie. 
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ELŐSZÓ

Sajátos „műfaj” az előszóírás, még akkor
is, ha szinte egyidős Gutenberg örökbecsű
ajándékával. Talán különösen nehéznek
mondható, ha a szerzővel több mint három
évtizedes vadászbarátság köt össze. Va-
dásztunk, dolgoztunk együtt a haza vadá-
szati kultúra frontvonalán, csatáztunk, ér-
veltünk, vitáztunk az elérendő célok érde-
kében, mikor mire volt éppen szükség.  Ma
már viszonylag könnyű bárkinek, aki erre adja fejét, a kitaposott úton járni,
de annak idején jócskán tapasztalhattunk meg nem értést, sőt sokszor még
leplezetlen gáncsoskodást is.

A mi generációnk a totalitárius diktatúra hazai vadászati, vadgazdálkodási
viszonyai között szocializálódott, érett felnőtté, s vált vadásszá, és élete na-
gyobb, aktív részét abban élte meg. Ennek ellenére példaképeinket, mento-
rainkat pont a másik „térfélről” választottuk, mert ebbe már nem szólhatott
bele senki. Furcsa, és talán az ifjabbak számára szinte teljesen érthetetlen
túlélési gyakorlatokat kellett végeznünk, és ez kinek jobban sikerült, kinek
rosszabbul. Az azonban biztos, hogy vagy így, vagy úgy, de mindenki meg-
kapta a maga kemény pofonjait, amelyekből aztán egy életre megtanulta,
hol áll az a sokat emlegetett láthatatlan fal, ameddig elmehet. Ezért aztán a
„háttér” jobb megértéséhez mindenképpen szükséges egy csepp hazai va-
dászati korkép – vagy inkább kórkép – felvázolása. Viszont az tagadhatatlan,
hogy abban a korban a hazai vadászat jelentős és a maga nemében egyedül -
álló prioritásokat kapott. Igaz, nem volt könnyű bekerülni egy-egy vadász-
társaságba, fegyvertartási engedélyhez jutni, de a különböző, egymástól vagy
mentorainktól ellesett praktikákkal előbb-utóbb sikerült. 

A mai körülményekkel ellentétben azonban semmi nem a pénztárca vas-
tagságán mint kizárólagos „értékmérőn” múlott. Az úgynevezett „nomen -
klatúra” tagjainak, illetve a „mi kutyánk kölykeinek” – ahogy akkoriban
mondták – persze minden jóval könnyebben ment, és nem mondom, hogy
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ez nem volt égbekiáltóan bosszantó. Sokan a pártfunkcióik alapján, tálcán
kapták a vadászati lehetőségeket, és szinte semmit nem kellett érte tenniük.
Akadtak olyanok is, akik egyszerűen beküldték a sofőrjüket a vadászjegyért
a felügyelőségre, mert még a vadászvizsga letételét is rangon alulinak tar-
tották. De nem ez volt a jellemző. Az egyszerű „mezei vadász” útja lénye-
gesen rögösebb volt. Évekig járt az egyéni és társas vadászatokra hajtóként,
ajánlójával, mentorával pedig egyfajta mindenes kísérőként. Ha ezalatt si-
került a társaság többi vadászával, tisztségviselőivel összebarátkoznia, vi-
selkedésével, rátermettségével a tagfelvétel megszavazásához is a megfelelő
támogatottságot megszereznie, ha nem adta fel, akkor előbb-utóbb csak föl-
vették. Lassan aztán összejött a szükséges fölszerelés is, pedig az akkoriban,
a közmondásos hiánygazdaságban nem úgy ment, mint manapság, amikor
akár egyetlen boltból is föl lehet szerelkezni, akár egy egész vadászéletre is.
Szinte semmi nem volt, minden felszerelésért meg kellett küzdeni, a ruhá-
zatért, a csizmáért, de még a puskáért, vagy a szükséges töltényekért is. Fá-
cánidényben többnyire – és jó, ha egyáltalán volt – csak a goromba 8-as sö-
rétes töltényt lehetett kapni, a nyúlvadászatok idejére meg csak 10-est, vagy
sporttöltényt. Ezért aztán jó előre be kellett „spájzolni”, vagy egymás közt
csereberélni, de én akkoriban javában töltöttem még a „ruszki” rézpatrono-
kat is, ha éppen nem volt más.  Mindenhez – csúfnevén úgy hívtuk – „szo-
cialista összeköttetés” kellett, ismeretség, barátság, szimpátia, amit ma ele-
gánsabban „kapcsolati tőkének” neveznek.

Így volt és működött, sőt az évek során egyre jobban, ahogy bővült a zöld-
kalapos ismeretségi kör. Mai szemmel iszonyat volt, ahogyan kinézett egy-
egy apróvad- vagy nagyvadvadászatra beöltözött társaság. Szép emlékű Hofi
Géza barátunk és vadásztársunk sorolta találóan akkoriban a vadászmódit: ka-
tonai surranó, munkásőr nadrág, pufajka kabát, usánka… Mindezek kemény
ostorozásával kezdtük el a vadászati kultúra terjesztését akkori munkahelye-
men, a Nimród szerkesztőségében, törekedve arra, hogy lehetőleg minden le-
adott képen viszonylag vadászias öltözetben feszítsenek a vadászok. Nem volt
könnyű a fotózás, különösen ilyen szempontok alapján aztán a képek váloga-
tása. Jó néhány évtizedbe telt, mire általános igénnyé vált a vadászhagyomá-
nyoknak megfelelő, alkalomhoz illő külső megjelenés. (Bár a terepmintás va-
dászruházat „kigolyózása” még mind a mai napig tart.) Nehéz ezt ma már akár
még csak elképzelni is, mert a vadászat egyáltalán nem a vadász kizsebeléséről
szólt. Sőt, igyekeztek a vadász egyéni kiadásait csökkenteni. 
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Ma már talán senki el nem hiszi, de a nagyvadvadászat ösztönzésére a
monopolhelyzetű MAVAD utalványra minden vadásznak elejtett vadanként
három golyós töltényt adott. Sőt, a lőtt vadnak az erdőből való kihozatalát,
a vadátvevő helyekre történő saját gépkocsin való beszállítását külön meg-
térítette, még a ma már elképzelhetetlenül alacsony üzemanyagárak ellenére
is. (Mégsem volt ennyi befülledt, kobzott vad, pedig a vasúton kellett gyor-
sáruként feladni, még nyáron is.) A folyamatosan javuló vadgazdálkodás
eredményeként a vadászati lehetőségek egy részét a társaságok külföldi
bérvadászoknak adták el, a bevételt pedig visszaforgatták a gazdálkodásba.
Így a tagdíjakat is viszonylag alacsony szinten lehetett tartani. Ezzel pár-
huzamosan a kiadások esetében is jól működtek az összeköttetések. Kéz
kezet mos alapon intéződtek a vadkárok, kapták vadhúsért, vagy a téesz-
vendégek megvadásztatásáért a takarmányt, a munkagéphasználatot, a vad-
földeket. 

Az országban milliós nagyságrendű volt a fácánnevelés és -kibocsátás.
Rendeztek is azóta sem látott nagyterítékű vadászatokat, mind a vadásztár-
sasági, mind az állami területeken. Ilyenekre persze csak az uralkodó elit
kiváltságosai jutottak el, de a társasági tagok sem panaszkodhattak, mert
maradt vadászati lehetőségük bőven. Jellemző volt, hogy a nagyvadas terü-
leteken a megkövetelt lelövési tervekkel mindig gond volt, így aztán bőség-
gel adódott lehetőség – minden irigység nélkül – a vendéghívásra. Szokássá
vált, hogy apróvadas területek vadászai jártak nagyvadasokhoz, akik viszon-
zásul szép terítékű fácán-, nyúlvadászatokra hívták vissza őket. Persze akkor
is voltak jól és rosszul működő társaságok, hiszen a vadgazdálkodásban az
élőhelyi adottságokon kívül a legfontosabb mindig is az emberi munka és
annak szakmai színvonala volt. Bár sajnos a legnagyobb részük már az Örök
Vadászmezőkre költözött, még ma is hosszan tudnám sorolni a tényleges
gyakorlati tapasztalatokból szerzett tudásuk, rátermettségük és elkötelezett-
ségük miatt széles körben tisztelt, nagynevű szakembereket, hivatásos va-
dászokat, vadászmestereket, elnököket. Ők mindenféle „papír” vagy tech-
nikai fölszerelés nélkül, mai szemmel nézve szinte csodákra voltak képesek.
Ma olyanok bírálják őket, szórnak rájuk kígyót-békát, akik az életükben
olyat közelről nem láttak, s el sem tudják képzelni. Pedig ősi, kötelező ha-
gyomány a vadászatban, hogy tiszteljék a Nagy Öregeket, őket elismerve,
tőlük tanulva vehetnék át a sok évtizedes szakmai tudást, és ezekre az ala-
pokra építkezve fejleszthetnék azokat tovább.
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Sajnos nem így alakult, és ennek meg is lett az eredménye. Bár az élet
minden területe alaposan le volt szabályozva, a vadászat azonban akkoriban
korántsem volt a maihoz hasonlóan túlszabályozva. Sokkal több volt a va-
dászoknak az íratlan, mint az írott szabálya, amelyeket, aki magára valamit
is adott, szigorúan betartott. Tette ezt egyfelől önmaga, másfelől a mentorai,
vadásztársai miatt, hiszen a nehezen megszerzett vadászbecsületet kár lett
volna kockára tenni. Az is tény, hogy nem volt ennyi fegyelmezetlenség,
baleset, viszály, mint manapság. Egy disznóhajtáson vagy riglizésen például
megmondta a vadászmester, kinek mi a dolga, hová álljon, merre lőhet,
merre nem, és kész. Aki pedig akár nagyvadas, akár apróvadas társas vadá-
szaton esetleg nem tartotta be az utasításokat, az helyben megkapta beosz-
tását, súlyosabb esetben tokba rakatták vele a puskát, és ezzel el az egész
„ügy” el volt intézve. Vitatkozni nem lehetett, minden figyelmeztetést ka-
lapemeléssel meg kellett köszönni. Ha valaki nem úgy viselkedett, ahogy
elvárták, többet nem hívták meg. Ennek aztán mindennél jobb nevelő sze-
repe volt, mert soha nem tapasztaltam, hogy valaki ezek után ugyanazt a
hibát még egyszer elkövette volna.

Utólag visszagondolva, talán az akkori életünknek ez volt az egyetlen
szegmense, amelyben az embernek, a nagyvadas vadásznak – ha a puskáját
az erdőre érve a vállára kanyarította – meghagyták a személyes szabadság
boldog illúzióját. A golyós puska megszerzése persze már egy külön történet,
majdhogynem kiváltság volt, mert ezek megyénkénti számát a mindenható
Honvédelmi Bizottság határozta meg, és erősen korlátozta is, mert annak –
állítólag – nemzetbiztonsági kockázata volt. Ma sem tudom, miért. Mini-
mum kétéves tagság, sörétes puskás jártasság, vadásztársasági javaslat kellett
a golyós puskához, és külön nagyvadselejtezési vizsgát kellett tenni. Az
egyre szaporodó állomány szükségszerű szabályozására aztán az volt a meg-
oldás, hogy a társaságok nagyvadra bármelyik tagnak átadható – úgynevezett
kartonos – puskákat vásároltak, és használtak. Ki hinné ezt el manapság,
amikor az új vadászok zöme az apróvadállomány tragikus csökkenése miatt
sörétest már nem is vesz, csak golyóst. Ha van elég pénze, előbb lőhet ka-
pitális szarvasbikát, vagy Afrikában kafferbivalyt, mint nyulat. Külön érde-
kessége e könyvnek, hogyan is megy a fegyvervásárlás „ túl az Óperenciás-
tengeren”, a szabad világban. Ha a puska már megvan, nálunk vehet hozzá
lőhető vadat, akár itthon, akár külföldön, és annyit, amennyi pénze van rá.
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Az új világban azonban éppen ez utóbbi nem számít, mert azért minden
sehol sem lehet „gömbölyű”.

A rendszerváltozás után – mint minden – a vadászat is  a „velejéig” átren-
deződött. A pénz elsődlegessége mindent megváltoztatott. Azt mindenki
tudta, hogy a pénz nem boldogít, de hamar megtanultuk, hogy annak a hiá-
nya sem. Viszont a „money” valóban csodákra képes, mert minden csúnyát
megszépíthet, és minden szépet elcsúfíthat. Ahogy az idők, az ideák is vál-
toznak, és velük együtt mi, magunk is. Csak példaként vegyük górcső alá a
minden vadász által olyannyira áhított trófeák kérdését. Egy-egy különleges
vagy kapitális trófea a sikeres vadászat maradandó emlékén kívül egykoron
a vadász ügyességét, rátermettségét és hozzáértését is mindennél ékesebben
bizonyította. Így alakult ki lassan a „bolond XX. század” trófeakultusza,
majd a 30-as évektől az objektivitásra törekvő értékelés igénye alapján a so-
rozatos fejlődésen keresztül a mai trófeabírálati rendszerünk. A háború után
az ajtót berúgó diktatúra idején azonban néhány évtized alatt a megszerez-
hető trófea minősége kimondatlanul is a hatalom sajátos jelzőrendszerévé,
kifejezőjévé alakult. A pártállami elit tagjai a kiállításokon ebből mérték le,
hogy ki éppen melyik „polcokra” mászott fel, hogy áll szénája, ezért aztán
mindegyik a másikét figyelte. Egy átlagvadász komolyabb bikáról, bakról
nem is álmodhatott, és ha nem tudott az ujjának parancsolni, abból igen nagy
baja származhatott. Országos hírű, vadászatban elévülhetetlen érdemeket
szerzett állatorvos barátomnak, aki barátja meghívására, pechjére lőtt egy
magas aranyérmes bikát, az állásába került, messze vidékre menekült, ott is
halt meg. A híres vadászattan professzorunk életbikája miatt nem kapta meg
a munkássága alapján joggal járó magas állami kitüntetést, és a sort hosszan
lehetne tovább folytatni. De a pártelit tagjai közül is többnek ért véget a kar-
rierje, ha „túl lőtte magát”. Ezek a „leírhatatlan” történetek suttogó propa-
gandával terjedtek a köreinkben, jókat röhögtünk rajta.

A vadásztársasági területeken pedig – önkéntes felajánlásnak álcázva –
kifejezetten parancs volt, hogy ennyi, meg annyi jó bakot, bikát fel kellett
ajánlani a hatalmat gyakorló  elvtársaknak.  A trófeák esetében a pénz szaga
– ami egyébként nincs is – és hatalma először külföldről gyűrűzött be. Nagy-
vállalkozók esetében az irodáik falára akasztott magyarországi kapitális
bikák az üzleti partnereiknek azt „üzenték”, hogy aki ezeket megengedheti
magának, annak nem kell semmiféle ajánlólevél. A másik – amit csak itt ná-
lunk mertek elmesélni – a korrupció ottani fajtája. Arrafelé nem illett, egész
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egyszerűen nem lehetett holmi borítékokban, netán whiskys dobozokban
pénzt adogatni. Viszont bárkit meg lehetett hívni magyar  szarvasbikára va-
dászni. Ennek az értéke, az eredménye ugyanaz, csak éppen más a „csoma-
golás”.  Elkezdődött a trófeák sajátos pontozáson kívüli „értékelésében” egy
új, modern kori fejezet, a pénz hatalma, ami aztán mindent vitt.

Az lövi – mert teheti – a nagy bakokat, bikákat, akinek minél vastagabb a
pénztárcája, és mindegy, hogy a „szerencsés elejtő” milyen vadászati hoz-
záértéssel, rátermettséggel vagy bármi egyéb kvalitással rendelkezik. Ezután
kezdődött el az agancsos vadfajok eléggé el nem ítélhető „sorozatgyártása”
hamisítása, tápozással, hormonkezelésekkel és egyéb manipulációkkal. Ker-
tekben felnevelik, majd ha eljön az ideje, előállítják, ládában a vadászat hely-
színére szállítják, és a kedves vevővel jó pénzért golyó általi halálra ítélik.
Persze egy normális vadászembernek még a haja is az égnek áll az ilyesmi-
től, de bármilyen hihetetlen, van rá kereslet. (De nem sokban különbözik
ettől a kerti disznóhajtás, a trambulinos réce vagy a „dobálós” fácán sem.)
A trófea szó eredeti értelmében egyfajta győzelmi vagy diadaljelvényt jelent.
Kérdés, hogy az ilyen körülmények között zsákmányolt trófea vajon miféle
„diadalnak” állíthat emléket? A mesterkélt erőtakarmányozásnak, a kémiá-
nak, a természet megcsúfolásának vagy a sunyi átverésnek? 

Bár próbálunk a „vonat” elé feküdni, de az elmúlt negyedszázad alatt a
szemünk láttára az apróvad egészen tragikus módon megfogyatkozott, a
szarvas és a vaddisznó meg szinte szabályozhatatlanul – egyes területeken
a sokmilliós vadkárok miatt már tűrhetetlen mértékben – túlszaporodott. Van
itt okoskodás, magyarázkodás, globális felmelegedés, ezer más kifogás, de
az alagút vége egyáltalán nem látszik. A vadászati lehetőségek a túlszapo-
rodott nagyvad esetében sem nőnek, sőt manapság még a vadkárelhárító va-
dászatokat – a csőszmunkát is – jó pénzért akarják eladni. Olyan helyeken
jelent meg és vált már károsító, állandó vaddá a disznó, ahol addig sohasem
láttak. Bejárnak a városokba, a falvakba, a zártkertekbe, belterületekre, de
megtelepedtek már a Balaton nádasaiban is. Több, addig kifejezetten apró-
vadas alföldi megyében évente már ezren felül lőnek belőlük. 2013- ban az
országban soha nem látott mennyiségű, több mint 150 ezer vaddisznó került
terítékre. Ha a mesterségesen nevelteket és kibocsátottakat leszámítjuk, már
több, mint vadfácán… 

Dr. Hautzinger Gyula barátom vadásztörténeteinek idején ilyenekre még
csak nem is gondoltunk. Vadászgattunk, akkor és amire lehetett, és ez így
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volt jó. Ha az ember elment vadászni – mint  néhai vadász őseink –, arra az
időre igyekezett a természettel eggyé válni. Figyelni a környezetre, a cso-
dálatos „kulisszákra”, az erdő titokzatos neszeire, zajaira, s mint a nyitott
könyvből, olvasni a nyomokból, jelekből. Figyelni a vadat, megismerni
annak életmódját, természetesen nem önzetlenül, hanem az esetleges és
várva várt vadászsikerek reményében. Ugyanakkor önzetlenül tudtunk örülni
a barátok, vadásztársak sikereinek. Ugyanúgy, mint a sajátunknak, ha éppen
úgy hozta a szeszélyes Fortuna, hiszen az élmény megosztva százszor többet
ér. Ez sem divat manapság, és ha valaki egy társaságban időt, pénz nem saj-
nálva egy hét alatt mondjuk lő négy-öt disznót, azt irigyei kimarják. Ennyi
disznót lőni nem tanácsos – mondják –, csak hadd szaporodjon, mert na-
gyobb a mája, mint a nyúlnak. Hányszor, de hányszor térünk – vagy tértünk
– haza sikerekben szegényen, de vadásztapasztalatokban mindig csak gaz-
dagabban. 

A szerző legtöbb története – könnyen legyinthet rá bárki – talán amolyan
„múlt századi”. Magam azonban valahogy úgy vagyok ezzel, mint az óbor-
ral, jobb a „bukéja”, és nem a „pénztárnál” végződik. Világosan kitűnik min-
denki számára, hogy miként érik lassan vadásszá valaki önmagától, esetleg
másoktól tanulva ezen a kudarcokkal és sikerekkel kikövezett vadászéletú-
ton. Nem úgy van az, hogy valaki csak úgy bemegy a boltba civilként, és
kijön talpig „virtigli” vadászként. Lehet bármilyen vizsgapapír, könyvből
ezt megtanulni nem lehet. Ami meg manapság egyre ritkább: tiszteli az idő-
sebb, tapasztaltabb vadászt, egyrészt, mert van miért, másrészt pedig ez ná-
lunk ősidőktől fogva íratlan szabály. 

Más volt az értékmérő, más az értékrend, mint a végtelenül  elanyagiaso-
dott mai világunkban. Teszi ezt a szerző lelkes szenvedélyes sportvadászként
a parádésan sikeres és cseppet sem könnyű katonai pályafutása mellett. Talán
nem tévedek nagyot, ha hiszem és vallom azt, hogy a vadászat önfegyelemre,
higgadtságra és önuralomra nevel, és ennek bizonyára nála is megvolt a
gyötrelmes, emberformáló és egyéniségfejlesztő szerepe. Legalábbis, a ré-
giek, a felmenőim és a vadásztársaik ebben mindennél erősebben hittek. Ha
valakit szeretnél közelebbről megismerni – tanított egykoron jó atyám –,
menj el vele vadászni, vagy ülj le vele kártyázni. Csak jól figyelj – intett –,
mert ott minden jó vagy rossz emberi tulajdonság óhatatlanul felszínre tör.
Hát én ezt egy életre megtanultam. 
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El is mentem Gyulával vadászni, és teszem azt most ehelyütt elméletben
is, amikor a vadásztörténeteit olvasom. Lélekben szinte ott vagyok mögötte,
figyelem, mit csinál jól, mit esetleg rosszul. Külön erénye, hogy hibáit nem
söpri a szőnyeg alá, hiszen abból mások is bízvást okulhatnak. Éppen ezzel
válik számomra hitelessé, mert ez is hozzátartozik a mindnyájunk másként
megélt kalandos vadászéletéhez és annak szépségeihez. A könyv egy kis
„gyűjteménycsokor”, egyfajta retrospektív összegzése az eddig nyomtatás-
ban megjelent írásainak. Melegen ajánlom a nyájas olvasó szíves figyel-
mébe. 

Homonnay Zsombor                
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MIKOR KEZDŐDIK A VADÁSZÉV?

Kinn szünet nélkül esik a hó. Immár második napja. Az országban több út
járhatatlan. Tombol a tél. Jó ilyenkor ülni a meleg szobában és a vadásznap-
lót lapozgatva, sorba venni az emlékeket. Újév van. De vajon mikor is kez-
dődik az új vadászév?

Nehéz dönteni. Most, amikor erdőt-mezőt félméteres hó borít, és takar-
mányt kell hordani a vadnak? Vagy kora tavasszal, amikor a völgy felől a
szalonka korrogása hallatszik, és a föld illata érződik? Esetleg májusban,
amikor többhetes tétlenség után a vadász végre ismét golyós puskával jár,
és a zöldülő határban a napról napra felnövő gabonából lassan csak az áhított
bak feje látszik ki? De kezdődhetne a vadászév szeptemberben is, amikor a
kisgyerekek először az iskolába indulnak, a vadász pedig az erdőbe hallga-
tózni, mikor bőgi el magát az első bika, erdeink koronás királya.

Az emlékek közül előtűnik egy korábbi eset, amikor Ferivel, az egykor híres
vadászpilótával jártam az erdőt. Szikrázó napsütéses reggelen a hajnali cser-
kelés után tartottunk vissza a vadászház felé. Már nem számítottunk zsák-
mányra. A volt pilóta repülési élményeiről mesélt. Egyszer csak furcsa zörej
hallatszott az út menti cserjésből. Nappali pihenésében megzavart vad indult.
Hirtelen minden megváltozott. Az elbeszélés félbeszakadt, a vadászpilótából
egy szempillantás alatt újra vadász lett, aki minden idegszálával figyelt. Intett,
hogy előre a nyiladékig. Ezen egy közeli, tarvágásos domboldalhoz vezetett az
út. Három hatalmas disznó kocogott komótosan felfelé. Láthatóan különösebb
izgalom nélkül. Nem úgy vadászunk. Már vállnál is a puska, de a gyors lövés
után szalad a vad. És a második és harmadik lövés sem buktat ki egyet sem.
Kiürült a tár, de még látszottak a disznók, és így volt idő két töltényt becsúsz-
tatni a tárba. A távolság egyre nagyobb lett, a kéz remegett, a céltávcső tüskéje
csak úgy ugrált az erdő szélén egy pillanatra megállt harmadik disznó oldalán.
Eldörrent a lövés. Utána nagy csend lett, és nem látszott már semmi sem.

Feltűnt a pilóta, záporoztak a kérdései. Utána kettesben indultunk el meg-
keresni a rálövések helyét. De sehol sem találtunk találatra utaló nyomot.
Még csak egy árva vércseppet sem. Már az erdő szélén jártunk, de ott sem
találtunk semmit. Ilyenkor konyul le mélyebbre a vadász orra. Hiába vigasz-
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talja a társa, hogy milyen messze volt. Különösen az utolsó lövésnél. Ráa-
dásul szabadkézből.

Lassan elindultunk az erdő melletti úton tovább, a vadászház felé. De ni-
csak! Húsz lépés után, egy bokor alján hatalmas vértócsa. A szétfröccsenő
vér sugarasan pirosra festette a havat. Itt volt az utolsó lövés helye! A több
mint háromszáz méteres távolság miatt nem itt kerestük a becsapódást.

Így hát talált! Bő volt a vércsapa, nagy a vérveszteség. Néhány lépés után
megtaláltuk az első elfekvés helyét. Követtem a csapát. Barátom kényelme-
sen, oldalról kerülgette a ruhát és bőrt feltépő bokrokat. Várhatóan métere-
ken belül rá kellett akadnunk a disznóra. Ilyen lövést még egy nagyon nagy
disznó sem vihet messzire. 

– Feri, gyere! Megvan! – kiáltottam a kicsit előbbre lévő társamnak. Itt
fekszik előttem a bokor tövében!

– Hol van? Merre van? – hallottam a kérdést, és már fordult is a társam.
Szemből tartott a gubbasztva fekvő vad felé.

A többi már egy pillanat műve volt. Hatalmas fújással ugrott fel a disznó,
neki az előtte közelítő vadásznak, aki pillanatnyi meglepődésében hiába pró-
bálta elzárt puskáját elsütni. Én sem tudtam lőni, hiszen a barátom éppen
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lőirányban állt. Megingott a nagy ember a váratlan támadástól, de egyensú-
lyát visszanyerve máris fordult a lassan távolodó vad után, amelynek fogyó
erejéből csak ennyire tellett. Szinte egyszerre dördült a két puska. Bevégez-
tetett. Pilóta barátom vastag hajózónadrágján a vér szerencsére nem a sajátja
volt. A disznó súlya a zsigerelés utáni leadásnál ütötte a mázsát.

Fordul az idő kereke. Szemem a kitömött és szobám falát díszítő szalonkára
téved. Eszembe jutnak azok a tavaszi esték és hajnalok, amikor a még szuny-
nyadó természet alig mutatja, hogy jön a kikelet. Aztán az erdő hirtelen ma-
dárfüttyös lesz, a levegőben érezni a föld illatát. A természet lassú ébredését,
ezt a csodálatos zajos csöndet egy fához dőlve élvezem. Ezek a percek felejt-
hetetlenek. Örülök, hogy majd másfél hónap „szobafogság” után ismét az erdőn
lehetek. Alkonyodik. Az északi oldalon itt-ott hófoltok lapulnak, de ez már
visszavonhatatlanul a tavasz, és a „szalonkacsillag” fényesedik az égen.

Hirtelen zörgést hallok. Kisvártatva egy süldő lép ki óvatosan a kocsiútra,
majd a kátyúban kezd turkálni. Elmosolyodom. Hány este ültem hiába a
lesen, és lám, most, amikor gyenge sörétes patron lapul a zsebemben, alig
harminc méterre itt áll a disznó. Hamarosan megunta a turkálást, és egy ug-
rással eltűnt az út menti bokrosban.

Ez az első barátkozás az új sörétes puskámmal. Kísértem a szerencsét.
Szalonkakorrogás hallatszik, de még nem látom a madarat. Tehát itt vannak!
– gondoltam. Igaz volt a hír, a tavasz első napja meghozta ezt a varázslatos,
titokzatos madarat, amelyről oly’ sokat és mégis keveset tudunk.

A hely, ahol állok, eszmei. Az oldal enyhén lejt. Jó tíz méterre egyedül
álló magfa áll. Ide állított a terület vadásza, aki már jó ideje egy „tarisznyá-
val” kívánva, kalapját megemelve tovább ballagott a felső részek felé.

Hirtelen egyedül, hangtalanul repülő szalonka tart az állásom felé, szinte
célozni sincs időm. Megszólal az alsó cső, a madár megbillen, de tovább
repül. A szűkített cső dörrenése után szárnyát összecsapva szinte a lábam
elé esett a hosszú csőrű, avarszínű szalonka. Fölveszem és bocsánatkérően
simítok végig rajta.

Az emlék most májust idézi. Ilyenkor gyönyörű az erdő-mező. Buja, zöld
színeivel csalogatja azt, aki hónapok óta most először fog golyós puskát a
kezébe. Tegnap este, fent a Fehérkő-lápánál, egy furcsa alakú, „kelyhes” bak
után jártam. Meg is láttam, de a bak volt az ügyesebb. Eltűnt a hajlat mögött,
mielőtt lőhettem volna.
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Hajnalodott. A nap még nem kelt fel, de már minden pillanatban megmu-
tathatja magát. Ugyanott voltam, mint tegnap, de a baknak nyoma sem volt.
Kerülök egyet, gondoltam. Lassan lépkedve, figyelmesen cserkeltem. Időn-
ként meg-megállva hallgatóztam. De csak az ébredező erdő neszezett. Még
látni a fák között, de rövidesen a megújuló-felnövő aljnövényzet eleven zöld
fallal fogja az erdő titkait megőrizni. Zajt hallottam az út jobb széle felől.
Csak nem a vad vett észre? Nem, mert a hang egyre közeledett. Egy fa mögé
behúzódva már láttam is. Egy suta lépkedett szinte párhuzamosan az úttal,
nyomában a kelyhes agancsú bakkal. A sutát jól láttam a céltávcsőben, alig
harminc méterre haladt el mellettem. Kicsit beljebb lépkedett a bak is. Időn-
ként el-eltűnt a bokrok között, majd megállt, és valamiért figyelt a félig ta-
karásban. Az oldala azért jól látszott, kivöröslött a bokor zöld színei közül.
Hiába volt jó a szelem, valami gyanús lett. Nem maradt idő a töprengésre.
Lassan feszült az ujjam a gyorsítóra, majd a lövés széttörte az erdő nyugal-
mát. A suta nagy ugrásokkal, hangosan méltatlankodva távolodott. A bokor
mögül zörgés hallatszott, amely rövid idő múlva elhalt. Ekkor elindultam,
hogy kézbe vegyem, megsimogassam az idei első őzbakom agancsát.

A képzelet egy pillanat alatt már szeptemberben jár. Tavaly későn kezdtek
a szarvasbikák bőgni. A meghívás az ország egyik leghíresebb helyére, Kab-
hegyre szólt. Arrafelé utazva sokszor vágyakozva tekintettem a hegyre, ame-
lyet leírásokból jól ismertem, de még egyszer sem volt alkalmam ott va-
dászni. És most végre...

Még éjszaka volt, így közeledve sem látszott a hegy. A kocsi falta a kilo-
métereket, közeledett a vadászházhoz, ahol fél ötkor volt a találkozó. Öt va-
dász és öt kísérő. Együtt volt a társaság. Kísérőmmel, Lajossal egy távolabbi
rész felé indultunk. Negyedórai autózás után megálltunk. Világosodott.

Gyalogosan folytattuk utunkat. Még mindig nem láttunk semmit, de annál
többet hallottunk. Legalább tíz bika bőgött a környéken. Csodálatos hangver-
seny volt. Az erdő királyai a nászukat tartották. Kísérőm hirtelen határozott
mozdulatára megálltunk. Bika állt előttünk az úton, háremével. Lassan fel-
emeltem a kereső távcsövemet, de még nem láttam tisztán. Nem is beszélve a
céltávcső gyengébb teljesítményéről. Nem volt mit tenni. Várni kellett. Nem
úgy a vezértehén. Lassan tovább vezette a csapatot. Pillanatokon belül, mint
a fantomok, eltűntek a szemünk elől. Óvatosan lépkedtünk tovább. 

Az előttünk húzódó rét környékén bőgtek a bikák. De hogyan! Egymást
túllicitálva akarták bizonyítani, ki a különb legény a vidéken. Kereső táv-
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csövemmel felfedeztem az egyiket. Arrafelé indultunk. Hirtelen egy ünő
baktatott felénk. Hiába minden, észrevett minket. Gyorsan galoppozott visz-
szafelé, egyenesen a bőgő bika háreme felé. Egy pillantás múlva üres lett a
mező felénk közeli széle, de a takarásban kisvártatva újból megszólalt a ret-
tenthetetlen. Kísérőm intett: utánuk!

Gyors léptekkel követtük az eltűnt csapatot. Nemsokára erős bikaszagot
éreztünk. A területet kiválóan ismerő vadász hangtalanul az erdő felé muta-
tott, ahol kocsiút vezetett a bőgő bika nyomába. Előre, előre! Továbbra is
ez a bomló fehérje, izzadságszag, erdei növények kenetének meseszerű ke-
veréke – mi csak nemes egyszerűséggel bikaszagnak nevezzük – terjedt.
Nincs a világon az az illatszerész, amelyik ezt a minden vadászt izgalomba
hozó parfümöt kikeverné! Sietősen haladtunk előre, és a bika csak egyre bő-
gött. Irtás szélére értünk, amelyet már benőtt az aljnövényzet.

Az oldal erősen lejtett egy árok felé, amelynek túloldalán magas part hú-
zódott. Mögötte ismét az erdő. Hol a bika? Csak a hangját halljuk. Lehet,
hogy az erdő szélén áll? Akkor viszont elég csak egy-két lépés, hogy az erdő
jóindulatúan, végleg elrejtse előlünk. De nem. Lent az árok alján állt. Onnan
kiabált az erdőben már eltűnt hölgyek után. Aztán feljebb lépett, az árok
túlsó partjára. Ott engedte ki gyönyörű hangját. A szájából gomolygott a
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pára. Lenyűgözött a látvány. Szinte földbe gyökerezett a lábam. Csodálatos,
szabályos tizennégyes volt. Lőhető.

Springfieldem a kísérő vadász vállán, a célzó tüske a csodaszarvas lapoc-
káján. Nagyot szólt a lövés. Utána zörgés hallatszott. Előbbre futva próbál-
tam, ha kell, újból lövéshez jutni. Tudtam, hogy találtam. Félreismerhetet-
lenül hallottam a becsapódást, ahogy a golyó a hatalmas testet átütötte. Nem
kellett ismételnem. Önkívületében felénk tartó halálvágtája után, pár méterre
tőlünk, egy csipkebokor túloldalán szabályos lapockalövéssel utolsókat rúgta
az erdők királya. Kísérőm a kocsiért indult, én pedig lehajoltam, és a felkelő
nap fényében megcsodáltam a királyi vad csodálatos agancsát. Végtisztes-
ségül a szájába tettem az utolsó, már soha el nem fogyasztható harapást, kis
ággal takartam be a halálát hozó lövés nyomát, majd friss lombokkal körül-
rakva elkészítettem utolsó erdei nyoszolyáját.

Nos, kinek is és mikor is kezdődik a vadászév? Közben besötétedett. A hóesés
is megszűnt. Azon tűnődöm, hogy a természetben az évnek soha sincs eleje és
vége. Mert éppen ez a körforgás maga a csoda. Csak megújulás van. A fejlődést
törvényszerűen a hanyatlás követi, és mivel az élet egy hatalmas „igenlés”, a
hanyatlást és a rövid nyugalmat az újbóli megújulás követi. Még ilyenkor, télvíz
idején is. De jó lenne még sokáig ebben a karusszelben maradni!

(1987)
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A KEZDŐ VADÁSZ ESETE A MÁJUSI BAKKAL

Május utolsó napja volt. Ketten mentek a zabföldet keresztező kocsiúton –
melyet csak a valamikor hetekkel ezelőtt ott járt jármű keréknyomai külön-
böztettek meg a szépen növő tábla dús zöldjétől –, János, az idősebb vadász
és vendége, a kezdő. Már egy hónapja is elmúlt, hogy a meghívás elhangzott:
Gyere, nálunk meglőheted az első bakodat, az első májusi őzbakodat!

Az elmúlt hónap alatt sok estét töltött az ifjú vadász az erdőn, de az a bizonyos
bak csak nem került terítékre. Pedig hányszor bújta az erdőt, ült fel a lesre, de a
szerencse nem kedvezett. Volt, hogy a vadászháztól a betonút felé kimenet állt
keresztbe a Lada fényszórója sugarában az érett öreg bak, máskor csúfondárosan
ugrott el a puskavégre való. A téesz gazdái sem jártak a vadászok kedvében,
pontosan az idény kezdete előtti napon gyomirtózták le az erdők között elterülő
zabtáblát, ahová az őzek még néhány hete is csapatba verődve jártak.

De ez most mind a múlté. A gyomirtó szaga elszállt, és kezdő vadászunk
teli önbizalommal lépkedett idősebb társa nyomában. A lesről, amely a zab-
föld szélén állt, már hallott. Itt szokott kiváltani az a kajla, hátrahajló agancsú
bak, amelyet neki szántak. Itt lőtte János alig egy hete a süldőt, amely a
zsenge zabra tévedt ki – vesztére. És most arrafelé tartott vadászunk a le-
menő nap még sugárzó melegében. Igyekezni kellett, az óra este fél hét felé
járt, és az őzek már korán kijárnak az erdőből.

János a les közelébe érve hangtalanul mutatta: merre kell a legjobb irány-
ból a leshez fordulni és a kalapjával azt, mit és mennyit kíván a közeli va-
dászathoz. Majd tovább ballagott a táblán keresztül az általa kiválasztott kö-
zeli magasleshez, úgymond „látni szeretné, mi is fog történni”.

Vadászunk a leshez érve gondosan elhelyezkedett a bükkfa ágai között. A va-
dásztáskát egy kiálló ágvégre akasztotta, puskáját térdére helyezte. Gondolatban
végigsimította golyós fegyverét, alig több mint fél év alatt már sok örömet szer-
zett neki. Suták, süldők és egy tehén volt eddig az eredmény. Szép, szép, csak a
trófea hiányzik a falról. Talán majd most. Ideális az idő, a napokig tartó eső után
végre kisütött a nap, és minden olyan szép, csendes. Nem lehet, hogy ma sem…

És lám, vörös folt, suta és egy tavalyi bak válik el az erdő szélétől, a 7x50-
es távcső közel hozza őket, ahogy óvatosan lépkedve jönnek egyre beljebb a

1 9

Vadaszev_beliv_Layout 1  2015.01.30.  12:06  Page 19



zabba, majd valamitől megriadva nagy ugrásokkal térnek vissza a biztonságot
jelentő sűrűbe. Távol, a tábla másik szélén öreg suta keres a disznó túrta domb-
oldalon, majd határozott léptekkel lejön és elvész a zabban úgy, hogy a füle
sem látszik ki. No, és ott mi történik? Suta jön ki a zöldre, gidájával. Nagyot
toppant a mama, mire a nyakigláb marad, a mama pedig elindult szemezgetni.
Másfelől tavalyi suta, fülig sem érő agancsú testvérével vonul át a színen meg-
megállva, majd ki tudja, miért, ijedten szökellnek az erdő felé.

Csend van, alkonyat előtti csend. Távolról vonat füttyent, ahogy az állomásról
kihúz, az országútról néha idelátszik egy-egy kocsi, ahogy a domboldalra ka-
paszkodik. Az énekes madarak is elhalkulnak, a repkedő bogarak, pillék is elül-
nek. De most hirtelen távoli lövés robaja töri meg a csendet, majd pár perc múltán
újból lövés dördül a túlsó völgyből. Ez biztos disznó lehetett, korai, alkony előtti.

De mintha gereblyével húznák az erdőt hősünk mögött, olyan zajok hallat-
szanak, és már itt is van az a valami a les alatt. Csak nem a múltkori süldő párja,
gondolja vadászunk, lélegzetét visszafojtva, de már vág is neki a zabnak a kajla,
hátrahajló agancsú bak. Távolodva a fenekét mutatja, lassan lépked a kezdődő
szürkületben. Ezek azok a percek, amikor a szív a torokban dobog, és a kereső
távcsövet tartó kéz is remeg, de úgy, hogy a bak táncot jár benne. És végre megáll
a kajla agancsú, úgy hetven-nyolcvan méterre a lestől, és elkezdi vacsoráját. Bi-
zony csak itt-ott villan a zabban, időnként csak sejlik, hol is van, biztosan csak
akkor látható, amikor a fejét felkapva figyel, nem zavarják-e meg esti lakomáját.
De mindez már a céltávcsövön keresztül jut vadászunk szemébe, aki a les olda-
lán minél jobb feltámasztást keresve várja az alkalmas pillanatot, hogy a közben
kibiztosított fegyver gyorsítóra állított elsütő billentyűjét meghúzza.

Telnek az értékes másodpercek, de a bak csak nem akar a legkedvezőbb
helyzetbe állni. Na, talán most! Már nemcsak sejteni, de látni is lehet a hátát,
most pedig már a lapockáját is. Görbül az ujj, a visszatartott lélegzettől lüktet
a dobhártya, feszülnek az idegek. A lövés dörrenése megtöri az idilli csendet,
a zaj végigszalad a völgyön, hogy utána visszhangként érjen előidézője fü-
lébe. A távcsövön át látni, hogy a lövés a baktól három méterre porzik. 
A vad sértetlen. Fölé lövés. A bak felkapja a fejét, körülnéz… majd folytatja
a legelészést. A vadász vár, moccanni sem mert, majd megérti, hogy a biztos
lövés elpuskázása ellenére még van lehetősége.

Szinte hangtalanul nyílik a zár, csúszik hátra, majd ugyanolyan csendben,
szinte milliméterenként csusszan előre, maga előtt tolva az újabb ólomvégűt. 
A bak áll, most – ha lehet – még kedvezőbb helyzetben van. Talán a vetés ritkább
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…a kajla bak elunja a helyzetet, hangos riasztással beugrik a les alá, 
pont a létra mellé, és elkezd vizelni
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azon a helyen? A töltés megszokott műveletének utolsó mozzanata következik,
amikor a zárat is kell „törni” az elsütő billentyűt előrenyomni, a „snellert” tűz-
késszé tenni. De nocsak, miért nem törik le a zár? Akadály. A töltény rosszul áll
a töltényűrben. És már mozog is a kéz, nyílik hátra a zár, de a golyó marad.
Majd újból előre, újból hátra. De az a fránya lőszer csak nem mozdul, és ilyen
esetben a legjobb fegyver sem ér egy hajítófát, vagy csak annyit. És a bak, a má-
jusi kajla agancsú csak szemezget. Időnként fölnéz, hátsó lábával vakaródzik,
hátrafordul, tisztálkodik és továbbra is áll, keresztben a magaslesre, olyan hely-
zetben, amelynél ideálisabbat egyetlen vadász sem kívánhat. A puska ellenben
továbbra sem szuperál. Technikai akadály. De ez is, mint a legtöbb hasonló em-
beri ügyetlenség, figyelmetlenség műve. A másodpercek után a percek telnek,
és minden próbálkozás hiába. A legnagyobb csendben végzett hibaelhárítás csak
nem vezet célra. A bak pedig nem zavartatja magát, eszik, vakaródzik, mintha
illegetné, és továbbra is kínálná magát.

Most János is megjelenik a képben, ahogy oldalról lassan közeledik leshelyét
elhagyva: nem érti a dolgot. Most már mindegy, élesen csattanva szalad a zár,
majd rántásra ugrik vissza. Ha nem erre a zajra, de Jánosra fel kell, hogy figyel-
jen a vad. De nem, János jön, a zár szalad, a golyó és a bak marad. Mint min-
dennek, ennek az idillnek is vége szakad. János tovább bandukol, újból megáll
és figyel a bak és a les felé. Bakunk végre elugrik, közelebb szalad a leshez,
hogy attól nyolc-tíz méterre megálljon és figyelje a közelgő vadászt. Ilyen még
nem volt. A bak áll, János áll, a les csendes, a puska használhatatlan.

– Ej, vágd hozzá a sapkádat! – hallatszik az évelődő buzdítás János felől,
mire a kajla bak elunja a helyzetet, hangos riasztással beugrik a les alá, pont
a létra mellé, és elkezd vizelni. No, ez már sok vadászunknak. A szégyenpír
égeti az arcát, mit meg nem kell érni!

Nem elég, hogy hibázott, a puskája fabatkát sem ér, a bak hosszú percekig
előtte billegette magát, most még ez is… Felhajítja vállára a puskát, indul
lefelé, a bak pedig méltatlankodó riasztással ugrik be a sűrűbe, és még sokáig
hallatszik – legalábbis vadászunk füle számára – csúfondáros-riasztó hangja.

A rakoncátlan töltény a földön egykettőre kiugrik, az eset nyilvánvaló volt,
magyarázni nem lehetett. Hősünk szótlanul, lehorgasztott fejjel, lógó orral
lépegetett társa nyomában az egyre sűrűsödő sötétben.

A történethez még annyit, hogy egy hét múlva vadászunk ugyanarról a lesről
meglőtte a kajla bakot, de az már nem májusi, hanem júniusi volt.

(1987)
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IN MEMORIAM
ANDORY ALADICS ZOLTÁN

Szomorú küldeményt hozott a postás. Csíkszeredán életének 92. évében
meghalt egy vadász, aki hosszú élete során, fiatalember korától cselekvő ta-
núja volt annak a kornak, amelyet egy szóval Trianonnak nevezünk.

Zoltán bácsit – távoli nőrokonom, Mata néni férjét – én felnőtt fejjel is-
mertem meg, és csak néhány napra találkozhattam vele, amikor feleségem-
mel, majd húsz évvel ezelőtt fiatal házasokként népes erdélyi rokonságunkat
és az azóta is felejthetetlen Erdélyt, benne Csíkszeredát meglátogathattuk.
Zoltán bácsit megismerni és megszeretni egy pillanat műve volt. Akkor, már
a hetvenen is túl, ki nem fogyott érdekes vadászhistóriákból és hányattatott
életének meséléséből.

A múlt század utolsó évében született fogarasi erdőtanácsos fia érettségi
után milyen más pályát is választhatott volna, mint atyjáét. A főiskolát 1918-
ban még Selmecbányán kezdte, és mint elmesélte, diákként, fegyverrel a
kézben társzekereken költöztette át az alma matert a zűrzavaros idők Felvi-
dékén jelenlegi (reméljük, végleges) helyére Sopronba, ahol „vizsgáit jeles
szorgalommal és teljesen megfelelő magaviselet mellett letéve” az abszolu-
tóriumot erdőmérnöki szakon nyerte. Munkásságának csúcsát a két háború
között szeretett szülőföldjén, Erdélyben érte el. Sorsa példája a kornak, né -
pének, amely kisebbségként élte, éli életét azon a földön, amelyet magáénak
érez. Fokozottabban érvényes ez egy olyan emberre, aki hivatásától vezé -
relve minden porcikájával a természethez kapcsolódik. Zoltán bácsi is ilyen
volt. Hol – sorsa jobbra fordulásával – szeretett hivatásának, hol egy ember-
telen rendszer számkivetettjeként, de mindig az életet igenlő, a természetet
szerető, puskával az erdőt járó és ismerő, hol attól eltiltott emberként élte
hosszú életét.

Élete utolsó évtizedeiben talán a puskát tartó kéz erejének fogyta miatt is
gyönyörű természetfotóival ajándékozta meg környezetét, és hobbiját ke-
nyérkereső foglalkozásra váltva, mint fényképész egészítette ki szerény
nyugdíját. (Ha egyáltalán a Ceausescu-rezsim adott neki némi nyugdíjat!)
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Az együtt töltött csodálatos pár nap hamar elröppent, és feleségemmel mi
Brassó felé irányítottuk Trabantunk kerekeit, fogadkozással: tíz éven belül
visszajövünk! Tessenek várni minket… Az életben kevés ígéret az, amit nem
váltottam be. Ez az volt. A helyzet romlásával családom miatt nem vállaltam
fel egy romló belpolitikai helyzetben lévő országba a látogatást, de ami fon-
tosabb, belső haragom, fájdalmam nem engedte, hogy egy általam akkor ki
nem mondható, világgá nem üvölthető szörnyűséges rezsim által bitorolt és
sanyargatott országba a lábam betegyem.

Így maradtak a levelek. A levelek, amelyek mindig így kezdődtek: Drága
Mata néni és Zoltán bácsi… Maradtak a levelek, melyben ők csendes
életük múlásáról, mi családunk gyarapodásáról számoltunk be, majd ké-
sőbb a vadászélményeimet írhattam le. Jött is a dicséret: „Örvendek, hogy
természetjáró vadászemberré vedlettél, olvastam első próbálkozásodat a
Nimród egyedüli példányában, ami az előfizetett lapjaimból véletlenül át-
csúszhatott!”

Aztán a levelek is megritkultak, míg valamikor a gyászjelentést is távira-
tilag megelőző tragikus hír meg nem érkezett, mely (milyen is a sors!), a
jóval fiatalabb társ, néném elvesztéséről értesített minket. Majd utána néhány
hétre rá egy csodálatos, mint mostanra kiderült, búcsúlevél, egy „hattyúdal”,
amelynek ígért folytatását már soha nem kaptam meg. Engedje meg az ol-
vasó, hogy szó szerint idézzem e levél vadászattal foglalkozó részét, így tisz-
telegve egy régi soproni diáknak, aki élete végéig megmaradt annak, aki
volt: magyarnak és vadásznak.

„Az itteni vadászatot azok a csiklandós helyzetek teszik felejthetetlen él-
ményekké, amikor a saját bőrödet is reszkírozod a sokkal fáradságosabb
eredmény elérésért! A nehezen kiküzdött diadal izgalmai edzetté, keménnyé
és minden eshetőségre felkészültté, valamint tapasztaltabbá, valóságos va-
dászattudó mesterré kovácsolják a kárpáti vadászt!

Ma már nálunk se létezik olyan élmény, amit az én időmben egy vad-
kanvadászat nyújtott! Egy vadász egy kutyával neki a járatlan ősrengeteg-
nek, a kutya hangja után hegynek föl, völgynek le, míg végre a kutyád
megállította a kant! Szél ellenében belopva a kutyádat, azt látod, hogy az
mintegy 20-30 méterről egy nagy ősfenyő lelógó ágai irányába ugat. Mö-
géje csúszva odaszólasz a kutyádnak: fogd meg! A drága Tisza kutyám
még két lépést se tudott tenni a fenyő felé, amikor a lelógó ágak közül
kitör egy két és fél, három mázsás ős vadkan, gerincén felállított sörénnyel.
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Hatalmas aranyérmes agyarait hangosan csattogtatva sárga nyáltól habzó
szájjal nekiront a hátad mögé, oltalmad alá menekülő kutyádnak, ha ka-
pásból oda nem pörkölsz, jól célozva, egyben félreugorva, hogy nehogy
holtában is el találjon ütni a neked iramló kan, akkor az örök vadászme-
zőkön folytathatod a minden idegszáladat igénybe vevő vadászatot! Ilyen
élményeket nyújtott valamikor nekem az »egy vadász, egy vaddisznós-
kutya« vadászat! Előfordult, hogy télen hózivatarban, sokszor hasig érő
hóban, amikor a szél vízszintesen fújta veled szemben a havat, a délután
megsebzett vadat éjjel fél kettőkor érhettem utol és lőhettem meg. Drága
Tisza kutyám nem akarta ott hagyni a kant, és bár én szívesen abbahagy-
tam volna az üldözést, de féltettem Tiszát a farkasoktól, hiszen legkedve-
sebb csemegéjük a kutya! Nem hagyhattam cserben a vadásztársamul fo-
gadott Tisza pajtásomat!
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Például vegyük a bikabőgést. Hajnalban indulsz egy háromhetes havasi
kirándulásra szekéren megrakodva, a hegy lábánál átrakodsz lóhátra, és
este tíz körül holtfáradtan – valamelyik hegyorom közelében, honnan min-
den irányban hallhatok bikahangot, sátrat verve és lobogó tábortűz mellett
megvacsorázva bebújsz a sátradba. Végigdőlsz a négy-öt sorban megvetett
fehérfenyő (jegenyefenyő) ágakból rakott illatos ágyadon, és hallgatva a
hívóddal felabajgatott bikák feleselgetését mély álomba merülsz. Egyszer
csak arra ébredsz, hogy a fejed irányában a sátron kívül hagyott alumínium
vacsoramaradékos edényeidet tőled másfél méterre zörgeti valami állat!
Hogy azt elriasszad, nagyot csapva kezeiddel a földre, nagyot kiáltasz,
mire a bocsaival ott levő anyamedvétől egy akkora fújást kapsz válaszul,
hogy menten leesnél az ágyról, ha nem feküdtél volna amúgy is a földön!
Utána néma csend. Bámulatos, hogy milyen csendben tud az a nagy állat
elfutni. Az éjjel még többször is alkalmatlankodtak.

Mondok másik esetet is. Hajnalban, még virradat előtt fölcsörget a zsebó-
rám. Gyors szedelőzködés, indulás a sötétben! Kiállok az egyik vadváltóra,
és álmosan, szarvasnyelven megszólítom a bikákat, hogy lássam, honnan
kapok választ, és melyiknek a legígéretesebb a hangja. Alig szólítom meg
hívómmal másodszor őket, egyszerre mellettem, mint a villámütés ér, pár
méterre egy nagy fújás! A vaksötétben hirtelen a vállamról lerántott fegy-
verrel arra perdülök, hogy visszatáncoljak megint, mert a másik oldalról a
hátam mögül fújt rám a másik medve! Szerencsémre mindketten hangtalanul
odébbálltak! Szarvasbőgéskor, szarvashívásomra több esetben pontosan tá-
jékozódva, a medve jött be! Egyszer szegény Matával voltam már puska nél-
kül a gyergyói havasokban, amikor hívásomra alig két méterről fújt ránk
Bádé Nikuláj!

Nem írok a legtöbb szarvas cserkészetemről, amikor virradat előtt a sötét-
ben megszólaltatott bika hangja után toronyirányában nekivágsz a cserkészút
nélküli ismeretlen széltöréses rengetegnek, hol kar- vagy lábtörésnek, fica-
modásnak, szemkiszúrásnak vagy szakadékba zuhanásnak teszed ki magad
kísérő nélkül egyedül, sötétben, mert virradatra ott akarsz lenni a bika kö-
zelében! Lehetőleg lőtávolban.

A havasi zivatarokról, főleg az átkozott ködről, ami annyiszor megtán-
coltatott, sokszor igen komolyan, említést se teszek! A havasi – kárpáti –
vadászatokról ne Nádlert vagy Széchenyit olvasgasd, hanem Rumbachot,
vagy Maderspach barátomat. Bár én rajtuk is túltettem! Mert nekem nem
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kellett se vadászkaliba, se cserkészút, se kísérő, se kényelem, se tyúkle-
ves, se konyhaművészet, én tiszta egyedül, magamra utalva bújtam az
Isten teremtette járatlan szűz rengeteget, és nem könyvből (bár abból is)
tanultam meg a vadászat igaz, embert faragó nemes mesterségét, hanem
a természet volt a tanítómesterem, az nevelt természetimádó cserzett em-
berré!

Rengeteg élményem van a régi jó időkben eltöltött, szebbnél szebb cser-
készetemről, huszonöt kárpáti bikám elejtésének emlékei ma is elevenek.
Sajnos már kifogytam az életből, nyolcvankilenc évesen nem marad időm
a szép emlékeim megírására. Pedig még szeretném megtanítani a magyar
vadászokat egy általam feltalált és utolsó hat bikámnál alkalmazott eljá-
rásra! Tudvalevő, hogy másként bőg a kereső és más nyelven „beszél” a
tehenes bika! A kereső bika odajön a hívásodra, de a tehenes bika nem
hagyja ott háremét. Te kell, hogy szél ellenében becserkésszed. Ez a va-
dászati regula a bikánál.

A harmadik fajta és az utolsó bikáimnál alkalmazott egyéni eljárásom
a következő: ezt az eljárást csak az tudja véghezvinni, kinek jó füle és ki-
tűnő orgánuma van a jól kezelt szarvasbőgő erős és harsogó megszólal-
tatásához! Én a tehenes bikára szél ellenében magam körül törve, súrolva
az ágakat, meg-megkoppantva időnként a fákat vagy tuskókat, teljes to-
rokkal ordítom bele a bőgőbe a legcsúfabb szarvas káromkodásokat utá-
nozva az extázisban lévő bika diadalordítását a kezdetben lévő ö-ö-ö-t
hosszú hörgő eö, oá, aoá-val fejezve be! Törtetek a bika felé, és mi törté-
nik? A bika elhallgat, félkörben igyekszik engem megkerülni, hogy szi-
matot vegyen rólam, bennem egy erősebb bikát feltételezve, követi a ter-
mészet szabta törvényeket! A főbikából az én kísérő bikám lett, amelyik
engem kerülget szimat végett, én pedig őt kerülgetem, hogy ne tudjon
tőlem szimatot kapni és végre meglátva, rá is lőhetek! Na, de kifogytam
a papírból, majd a legközelebb.”

Mindennek sajnos immár három éve. Azóta próbáltam a kapcsolatot
újból felvenni, leveleim megválaszolatlanok maradtak. Érdekes dolog, de
tavalyelőtt decemberig még reménykedtem. Hátha a folyamatosan romló
magyar–román viszony nem engedi át talán utolsó lelki vigaszként szánt
leveleimet, egyre szaporodó vadászélményeim megosztását egy olyan va-
dásztárssal, aki – ahogy írta – „egy blokk-lakás szűkre méretezett szobá-
jában bezárva”, azokat olvasva (felolvastatva?) talán utoljára élheti át
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velem azt a csodát, amelyet nekünk, vadászoknak a természet, a vadászat
izgalma jelent. De nem, az ok más volt. Sajnos a forradalom óta írt leve-
lemre sem jött választ. Én belül bátyámat már elsirattam, mire a várva
várt bizonyosság is megérkezett.

Élete előttem példa, sorsa magyar történelmünk emberi tragédiája. Zoltán
bácsi, nyugodj békében!

(1991)
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BARÁTOM, FERI

„Szomorú csapás és rabszolgaság azoknak, akik városokban élnek,
hogy minden mozgásukban csupán egy dimenziót ismernek, úgy 
baktatnak egy vonal mentén, mintha madzagon húznák őket. 
Az áttérés a vonalról a síkra, a két dimenzióra, amikor egy mezőn
vagy egy erdőn kelnek át, csodálatos felszabadulás ezeknek 
a rabszolgáknak, olyan, akár a francia forradalom. 
De a levegőben a három dimenzió tökéletes szabadságába érsz, 
a száműzetés és az álmodozás  korszakai után a honvágytól beteg
szív a tér karjaiba veti magát.”

(Karen Blixen: Volt egy farmom Afrikában)

Feri kétszeresen is vadász volt. A sors kiválasztottjaként vadászpilóta lett,
természetszeretete vadásszá tette. Pilótaként, mestersége legjobbjaként
uralta az eget, vadászként viszont megadatott neki, hogy az erdőt-mezőt
járja. Ferivel szerettem vadászni. Sok közös élmény fűzött össze bennün-
ket. Igen, Ferivel szerettem vadászni. Néha úgy rácsodálkozott a dolgokra,
olyan majdnem gyerekesen naiv tudott lenni egy-egy esemény kapcsán,
hogy az már mosolyra késztetett. Vagy tényleg ilyen volt, vagy a sok ezer
lóerővel birkózván, elfáradva, lent a földön a neki nem fontos dolgokat
ránk hagyta, nem tudom. De jó volt vele együtt lenni. Drága emlékének
szentelve álljon most itt három történet közös vadászatainkról, aztán
döntse el a kedves olvasó, milyenek is lehettek ezek a szép emlékű vadá-
szatok.

– A kis vadászházablakból fogjuk lőni a disznókat! – hangzott el meghí-
vásom után a szinte biztos ígéretnek tűnő kijelentés. A kis vadászházat na-
gyon szerettem. Télen a falutól jó négy kilométert kellett kutyagolni, miután
leesett a hó, kocsival nemigen lehetett megközelíteni. No, de sebaj, felpa-
koltunk és elindultunk az ígéretes hely felé. Az erdő középén lévő „tanya”
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cserépkályhával, emeletes ágyakkal várta a kitartó vadászokat. Az ablaktól
nem messze, vén tölgyfa aljába rendszeresen kiborítottunk fél zsák morzsolt
kukoricát. Azon az éven egy rakomány gesztenye is várta a disznókat, szar-
vasokat. Arrafelé bandukoltunk barátommal, gondolatainkban pedig egyre
jobban felötlött egy jókora kan képe, amely állítólag újabban a szóróra szo-
kott járni.

Még világosban megérkeztünk, azonnal bedurrantottunk a kályhába. 
A füst szerencsére az uralkodó széljárásnak megfelelően a szórótól ellentétes
irányba, a völgynek húzott. Beszalonnáztunk. Én az ablakon keresztül szé-
pen mindent megmutattam, majd sötétedvén elsőnek ültem oda, Feri bará-
tom pedig – pihenő váltásban lévén – azonnal ledőlt és a falnak fordulva
már húzta is a „lóbőrt”. Én pedig leoltva a petróleumlámpát, elkezdtem me-
regetni a szememet a sűrűsödő homályban.

A módszer egyszerű volt. Kétóránként váltva egymást – hol leselkedve,
hol szundikálva – kellett várni a nagy lehetőséget azzal, hogy akinek sze-
rencséje adódik, az húzza meg a ravaszt. Mivel a hold csak este nyolc óra
tájban kelt fel, nagylelkűen átengedtem Ferinek a következő, jobb lehetősé-
get. Addig én tüzeltem és a szórót figyeltem. Időnként kinyitottam a résnyire
behajtott ablakot, és kifüleltem az éjszakába. De odakint csend volt, csak
bent pattogott halkan a tűz a kályhában, és Feri szuszogott az emeletes ágy
alsó fertályán. Hamar eltelt az idő, a hold is kezdett feljönni. Egyre világo-
sabbá vált az amúgy is fehér tájban a jól összejárt szóró környéke. De vad
nem mutatkozott. No, de sebaj, majd biztos Ferinek megjön a kan, ráztam
meg az igazak álmát alvó barátom vállát.

– Feri, itt az idő, eljött a váltás! Te következel! – mondtam. – Csak a tűzről
el ne felejtkezz, mert megfagyunk, mint Scott, a felfedező a Déli-sarkon! –
hangzott el a figyelmeztetésem, de már másztam is fel a felső ágyra, húztam
magamra a pokrócot, és próbáltam utánozni a barátomat. Míg ő csendesen
motoszkálva felöltözött, majd hallottam, hogy a sötétben az ablak alatt álló
székhez botorkált. Idő multával arra ébredtem, hogy fázom. A párnáról fel-
emelve a fejem lassan feleszmélve látom, hogy az ablaknál senki, a szoba
jéghideg, Feri pedig alattam hortyog.

– Te, Feri, hány óra, hogy fekszel? És engem miért nem ébresztettél fel?
– kérdeztem lefelé mászva a „mennyekből”.

– Éjfél is lehet már, Gyulus, nem mozog semmi, nem akartalak zavarni –
hangzott el a síri válasz.
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– És a tűz?
– Az…, az kialudt!
– Hú, a nemjóját! – szólok, és világosságot gyújtva nézem az órámat,

amely fél tízet mutat.
A helyzet világos, mint az ablak alatti üres szóró. Feri barátom rövid idő

alatt megunta az ücsörgést. A tűzre elfelejtett tenni. Kicsit ledőlt, úgymond
hallgatózni, amihez persze még az ablakot is jobban kinyitotta. Így az ered-
mény nem volt kétséges. Bizony házigazda ide, vendég oda, elfogott a puly-
kaméreg.

– Akkor edd is meg, amit főztél, gyújts be gyorsan, mert ha nem, én
bizony az éjszaka közepén hazamegyek, nem fogok itt fagyoskodni! És
már másztam is vissza a vackomba, ahol még mindig melegebb volt, mint
lent.

Feri pedig nekifogott begyújtani. Te jó ég, de hogyan! Szépen berakta a
jó nagy hasábfákat és gyújtóst nem készítvén, elkezdte „melegíteni” azokat,
a télire odakészített újsághalmazból egyenként levett, összesodort, majd
meggyújtott a lapokkal. Én nem tudtam, hogy mérgelődjek vagy nevessek a
nagy igyekezeten. Mindenesetre állig húzva a takarót figyeltem a történteket.
A papírosok fellobbantak, majd fekete pernyeként elhamvadtak, de a hasá-
bok nem akartak meggyulladni. Az újsághalom fogyott, a fa nem akart tüzet
fogni, én pedig gyűjtöttem az erőt, hogy leszállok, és véget vetek ennek az
egésznek.

És mit ad Isten? Ilyen csak a mesében van. Az egész télre összegyűjtött
újságpapír utolsó összecsavart példányától – talán már a fahasábok is meg-
unták – begyulladt a rakás. Addigra a vadászkedv is elszállt, meg a szél is
megfordult, megerősödött és az újból vidáman pattogó tűz füstjét a szóróra
vágta le. A rohamosan melegedő szobában valami megbocsátó „jóéjszakát”
morogva a fal felé fordultam, hogy álmomban méregessem a nagy kan agya-
rát.

Még sötétben ébredtünk. Korábbi tervünknek megfelelően indultunk haj-
nali cserkelésre az éjjel hullott friss hóban. Már messze jártunk a vadász-
háztól, amikor az előttem csendben bandukoló barátom ujját a szájára téve
előremutatott a jó kőhajításnyira lévő sűrű szélére, és halkan megszólalt:

– Gyulus, ott a disznó!
Én keresőtávcsövön keresztül nézegettem a sűrűt, de bizony nem láttam

semmit sem.
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– De bizony ott van! Ott turkál!
– Hát, ha ott van, vágj neki oda – ágaskodott fel bennem az incselkedés,

az estiek miatt. És már kapja is fel a barátom a Springfieldjét, hogy rövid
célzás után eldördüljön a hajnali csendben a lövés. Utána természetesen
csend, nagy csend. Feri arcán látom a feszültség utáni zavartságot, mint
aki nem tudja, mi történt. Én tudtam. A sűrű szélére érve határozottan
mutattam a jókora rönkre, amelyben bent díszelgett barátom golyójának
nyoma.

– Nos, Ferikém! A meghívó teljesítette, amire vállalkozott. A vendég látott
is, lőtt is. A többiről nem tehetek. Akár mehetünk is!

Hónapok teltek el, míg egy következő alkalommal szalonkázni indultunk
a szemerkélő tavaszi esőben. Feri még sohasem lőtt szalonkát, ezt a csodá-
latos-titokzatos madarat, sok vadász szerelmét. Engem még kezdő vadász
koromban elkapott a szalonkavarázs, és azóta is minden év március idusától
izgatottam figyelem a sötétedő eget, benne az egyre erősödő fényű „sza-
lonka-csillagot”, mikor jelenik meg korrogva az első.

Ezúttal már javában benne jártunk a „szezonban”, jóval március husza-
dika után voltunk, amikor kocsinkat elhagyva nekivágtunk az évek óta jó
szalonkázó helynek mutatkozott Som-hegynek. Én tegnap is a szokott he-
lyemen álltam, sikerült is becsületesen elhibáznom egy villámröptű cvik-
ket. Most Feri barátomat állítottam kedvenc helyemre, én pedig bizton-
ságos távolságra mentem a sűrű bokros túlsó oldalára úgy, hogy az ese-
ményeket azért lássam. Nagyon szerettem volna, ha Feri barátomnak sze-
rencséje adódik. No, nemcsak a mogyoróvesszős avatás, hanem az
ilyenkor szokásos pezsgőspalack-durranás miatt is. Megegyeztünk. Aki
lő, az fizet.

Alkonyodott, a zajos madárcsicsergés kezdett alábbhagyni. Mögöttem
a bokor zörögni kezdett, majd kisvártatva suta lépett ki, hogy a tisztás
sarjadni kezdődő füvét csipegetve tovább lépkedjen. Mozdulatlanná me-
redve vártam, míg eltűnik. Egyszerre tőlünk ellenkező irányban felhang-
zott a jól ismert és várva várt cippelés. Ilyenkor szökken fel az adrena-
linszint, egy pillanat alatt izzadttá válik a tenyér, torokban dobog a szív
és kimered a szem az oly kedves hang irányába, hogy pillanatok múlva
újból nyugalomba merüljön a pattanásig feszült vadász, ernyedjen a jó
12-es „locsolót” görcsösen szorító kéz. Más irányba repültek, nem is lát-
tam őket.
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De hirtelen korrogva repülő madár tűnik a szemembe, amelyik ahelyett,
hogy ránk repülne, hirtelen irányt változtatva eltűnik, és ekkor hirtelen fel-
kiált Feri:

– Gyulus, itt jön! Felkapom a fejem, és látom is a madarat, ahogy barátom
felé repül. Felemelem a puskám, és már szól is Feri puskája, de a lövés után
a madár háborítatlanul folytatja röptét, felém tart. Ekkor szólalt meg az én
puskám, majd tizednyi másodperccel később Feri második csöve. A madár
vitorlázva, puhán esett be a bokrok közé.

– Feri, megvan! Meglőtted! – kiáltom és már hallom is a csörtetését, ahogy
jön át hozzám. Öröm és kétkedés az arcán, amíg fel nem veszi a madarat,
de aztán kirobbanó örömmel ugrik a nyakamba, persze jobb kezét vigyázva,
eltartva a madárral, az ő madarával.

Az avatás annak rendje és módja szerint megtörtént, és a pezsgőt is meg-
ittuk. Ő fizette. Hogy a szalonkát igazándiból ki lőtte, magam sem tudom.
Ott az utolsó két lövésnél bármelyikünk sörétje érhette. Én csak egyet tud-
tam. Nagyon szerettem volna, ha Feri szalonkát lő.

Egy esztendő telt el. Pár napig közösen külföldön voltunk. Alig vártuk,
hogy a repülőgép földet érjen, rohantunk haza. Gyors köszönés a családnak,
a hozott kis ajándékok szétosztása, és közben lesve az órát, kapkodó öltöz-
ködés után irány a már bemutatott szalonkázó hely.

A történelem nem szokta megismételni magát, de ez alól, úgy látszik, a
szalonkázók történelme kivétel. Csak most fordítva történt minden. A sza-
lonkát én láttam meg először és én lőttem, majd Feri „mordálya” szólalt
meg, hogy azután az én második lövésem után essen le a madár, amelyért
aznap sok ezer kilométert megtéve hajoltam le és simítottam végig mimikri
tollazatán. Mert valahogy nem is volt kétséges, hogy ez meg az én madaram.
Természetesen a pezsgőt is én álltam.

Feleségestől Somogyországban jártunk. Pár napos, közös pihenésre men-
tünk, az azóta híressé-hírhedtté vált Somogy megyei vadászparadicsomba,
ahová néha-néha a magunkfajta is elvihette a puskáját, amit ráadásul a nagy
pakolásban én otthon is felejtettem. A sűrű ködben félútról fordultunk visz-
sza érte.

Másnap délután fogattal vadásztunk. A módszer ősi volt: ha jobbról jön,
a tiéd, ha balról, az enyém. Ferinek volt szerencséje: lőtt egy szép szar-
vastehenet. Következő nap reggel a kísérő vadász lovai fáradtságára hi-
vatkozva, no meg a ködös időjárás miatt is rövid cserkelést ajánlott. El-

3 4

Vadaszev_beliv_Layout 1  2015.01.30.  12:06  Page 34



indultunk, de hogyan! Feri barátom a puccos hely miatt teljesen új szere-
lésben jelent meg, amihez természetesen hozzátartozott egy vadonatúj pi-
lótabakancs is. Ha egy bakancs új, akkor az nyikorog. De ráadásul meny-
nyire! Mi a kísérővel olyan pillantásokat vetettünk Feri felé, hogy jobb
nem is belegondolni, mi járt a fejünkben. Különösen az enyémben, hiszen
megállapodás szerint a következő lövés az enyém. Így nyikorogva vonul-
tunk a reggeli ködös-nyirkos időben, részemről immár semmire sem szá-
mítva.

Feri hol lábujjhegyen igyekezett járni, hol mókásan, magasra emelte a
tappancsait, de semmi sem segített. A bakancs nyikorgott. De mivel az er-
dőben minden megtörténhet, hirtelen szinte egyszerre pillantottuk meg a
disznót egy fa mögött, nem többre, mint harminc méterre előttünk. 
A disznó állt, figyelt, csak a feje látszott ki az évszázados fa mögül. Sze-
rintem azon gondolkodhatott, mi lehet, amit hall közeledni, mivel ilyen
hangot disznóemlékezet óta nem hallott. A kísérő bólintott és mauserom
máris a vállamon volt, hogy rövid célzás után eldörrenjen a lövés. Abban
az idényben szerencsém volt. Vagy négy-öt disznót is sikerült fejlövéssel
helyben marasztalni, így most sem volt előttem kétséges, hogy a jókora
disznó ezúttal is tűzbe rogy. Bele is lőttem, szépen a fa közepébe. A kan
pedig felvágott farokkal, hatalmas robajjal tűnt el a ködös reggeli erdőben,
mielőtt ismételhettem volna. Ennyit Feri nyikorgó bakancsáról, a disznó-
ról, no meg a vadászszerencséről. 

Feri halála iszonyatos volt. Fiatal kollégájával kiképzési repülést hajtottak
végre. Kettőjük tragédiájának igazi okát már sohasem tudjuk meg. A szem-
tanúk azt mondták, hogy a túlságosan is alacsonyan repülő gépet élesen be-
döntve kormányozták el a falu felől. Azután már csak hatalmas tűzgolyót
láttak, ami az ég felé emelkedett. A barátom volt benne. Az örök vadászme-
zők felé indult…

Amikor hónapokkal később el bírtam menni a szörnyű esemény színhe -
lyére, a táj békés és csendes volt. Az út és vasút közötti borsótáblán – ke-
zemben virágcsokorral – tartottam arra a helyre, amelyet egy a tragikus hely-
színt ismerő mutatott meg. Lépteink közeledtén suta a gidájával ugrott fel
és szaladt odébb, hogy pár méterrel arrább megálljon és figyeljen, amint a
szegfűket a földön elhelyezem.

Feri, a barátom, a nagyszerű ember, azóta is velem van. Özvegye nagylelkű
ajándékaként sörétes puskája sok-sok szalonkavadászaton elkísért. Minden
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alkalommal nagy szeretettel simítom végig tragikus sorsú barátom fegyverét,
amelynek tusáján kis rézlapocskába vésve ez áll:

Bakó Ferenc ezredes
1939–1990
Nyugodj békében barátom, Feri.
Találkozunk.

(1992)
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NAGY DISZNÓIM I.

A vadkan a legtöbb magyar vadász visszatérő álma. Talán veszélyessége,
kiszámíthatatlansága teszi azzá? Vagy mert ritkán találkozik össze vele az
ember? Vagy mert törvényeink egész évben lehetővé teszik vadászatát? 
A pontos választ nem tudom.

Tény, ha ismeretlen vadásszal találkozom, szinte az első percben elhangzik
a kérdés: Melyik a kedvenc vadad? És a válasz szinte rendre ugyanaz: 
A disznó!

Itt elnézést kérek mindazoktól, akik mondjuk a szarvasbikát vagy a sokak
által „hatodik hazai nagyvadként” kikiáltott szalonkát jelölik meg első számú
kedvencként. Őket is megértem. Március idusa körül bizony én is a golyós
helyett a sörétes puskámat húzom elő, és szeptember elején engem is vala-
mely különös, borzongató érzés fog el, amikor elbődül erdeink csodálatos
királya. De a disznó vadászata mindig lázba hoz! Legyen az téli, fagyos,
holdtölte körüli lesvadászat vagy az érő búzára kiváltó vad várása. De sze-
retem az őszi, hajnali cserkeléseket, amikor lépteim zaját úgy fogja fel a fris-
sen hullott, nedves levélszőnyeg, mintha nem is erdei úton járnék. De legin-
kább a havas disznóhajtásokat szeretem, amikor épp’ hogy csak eldördül a
hajtást vezető jeladó puskája, és nem sokkal rá, mint a szellem, jelenik meg
a fák között átszűrődő napsütésben az egyes disznó, a magányos, öreg kan.
Nos, ezek után engedje meg a tisztelt olvasó, hogy sokesztendős vadászmúl-
tamból átadjak egy füzérnyit a disznós történeteimből.

Életem első disznója igazán nem tartozik nagy kanjaim sorába, hiszen csak
egy első éves kancsi volt az istenadta. De számomra, mint az első disznó,
meg az azt körülvevő, mára szép emlékké nemesült élmények mindenképpen
a nagyok közé emelték.

– A határ mellett fogunk vadászni! Disznóra megyünk! – hangzott el a ki-
jelentés Miskolcon, a ’80-as évek elején. Ez bizony megdobogtatta a szíve-
met, mivel szaporodó vadászélményeim közül a disznó elejtése még hiány-
zott. Meghívóm tovább részletezte a körülményeket. A szlovák–magyar
határ közelébe, egy kis falu nyugdíjas tanítójához megyünk. A téesznél vár
egy terepjáró UAZ, amely kivisz bennünket a szinte a határon lévő vadász-
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házhoz. Aztán a többi meg rajtunk, no meg Fortunán múlik, mi is történik
majd azon a hétvégén.

Kocsink falta a kilométereket, és hamar, még kora délután megérkeztünk
vendéglátónkhoz, akit szerfelett jókedvű állapotban találtunk, aminek okát
elmondása szerint némi délelőtti kvaterkázásban véltük felfedezni. Rossz
előjel! Különösen, ha hozzátesszük, hogy erőteljes kínálását is, csak – kö-
szönjük, de vadászni jöttünk! – többszöri felkiáltással igyekeztünk a körül-
ményekhez képest tisztelettudóan visszautasítani. Így egy idő múlva passzív
ellenállásunkkal elértük, hogy az idős kolléga lassan összecihelődött, és már
együtt átballagtunk a téesz közeli telephelyére, hogy az ígért kocsival ki-
menjünk az áhított paradicsomba.

– Rossz a kocsi! Most javítják! – fogadtak a téeszudvarban az eddig sem
túl biztató kezdet után, a nem túl örömteli hírrel. Idegesen pillantgattunk
óránkra, mert bizony lassan eljött az ideje, ha még aznap valamit szerettünk
volna csinálni. Ráadásul a több napja tartó enyhe idő az esőt is meghozta,
amely elég tisztességesen rákezdett. Ennyi csapás már szinte sok volt.

De egyszerre, talán Diana istenasszony varázsintésére, minden megjavult.
Legelőször a minket szállító kocsi, majd nyilván az eltelt idő hatására a meg-
hívónk állapota is. Az eső is mintha csitult volna. Így minden akadály elhárult
az indulás elől. Jó néhány kilométeres zötykölődés és a hamar elnyálkásodott
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kaptatós úton történt csúszkálás után érkeztünk fel a szemmel láthatóan minden
civilizációtól távoli, erdővel vegyes mezőgazdasági terület központjában lévő
vadászházhoz. Csak a mostanra szemerkélőre váltott eső nem akart elállni.

– Na, aki menni akar, szedelődzködjék! – hangzott a felhívás a lassan ér-
kező alkonyatban.

– Én bent maradok fűteni! – folytatta nem mindennapi eligazítását öreg
barátunk, amelynek lényege, ha nem is túl szabályos, de végtelenül egyszerű
volt. Hármunkat ráállított a vadászháztól sugarasan kiinduló három út mind-
egyikére, és „egy tarisznyával” csatakiáltással útnak indított bennünket,
azzal a figyelmeztetéssel, hogy ha meguntuk a lucskos időben való cserke-
lést, feltétlenül ugyanazon az úton jöjjünk vissza. El ne tévedjünk. Ez a tu-
datos szabálytalanságok mellett hasznos tanács volt, mivel a területet nem
ismertük, így legalább a további bonyodalmaktól megkíméljük egymást, no
meg fázósan a vadászházba visszabújó meghívónkat.

Én a bonyodalmak hatására kicsit már kedveszegetten indultam el a szá-
momra kijelölt irányba, azzal a gondolattal, hogy ha disznót nem is látok, de
legalább jól kiszellőztetem az egész heti munka után a fejemet. Így hát kényel-
mesen sétáltam a lábas erdőben, időnként megtörölve az orromat, amelyre a
kalapomról lassan csordogált a még mindig szemerkélő eső. Keresőtávcsőmet
a kabátom alá dugtam, de a puskatávcsővel egy idő után már nem tudtam mit
kezdeni. Bosszankodva állapítottam meg, hogy az bizony bepárásodott.

Hiába törölgettem, csak körvonalakban láttam a környezetet. Ennyi csapás
után, egyre egykedvűben bandukoltam a lassan ereszkedő szürkületben. De
hirtelen minden megváltozott. Mintha az erdő indult volna el, állt odébb egy
jókora konda, amely napi pihenőjét töltötte az idáig nyugodt, ember által nem
háborgatott erdőben. Csak hallottam, látni nem láttam, ahogy előttem a disz-
nók – nem túlságosan megijedve – odébbállnak. Mégpedig abba az irányba,
amely felé a kátyús kocsiút is kanyargott. Amennyire ez csak lehetséges volt,
megpróbáltam még csendesebben a konda után lopakodni. Nem mehettem
kétszáz métert, amikor a beért csapat újból nekilódult. Ezúttal viszont tisztán
láttam őket, ahogy a most már végérvényesen megriadt konda ki az erdőből,
az erdőszélén túl kezdődő mezőgazdasági terület felé kezdett rohanni.

Lövéshez nem jutottam, így én is futni kezdtem a 40-50 méterre lévő er-
dőszél felé, hátha ott lehetőségem adódik a lövésre. Az erdőszélre kiérve, a
széthúzódó és a mélyszántásban lassan, nehezen futó kondából az utolsó
süldőt vettem célba. Homályos távcsövemen keresztül alig látva, jókorát elő-
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tartva útjára engedtem a lövedéket, a távcsőben igencsak elmosódott képet
mutató disznóra.

És a csoda megtörtént! Mint a nyúl bukfencezett és terült el a disznóm,
mire a többi, ha lehet, még gyorsabban futott tovább. Hatalmas diadalüvöltés
hagyta el a torkomat, és bukdácsolva rohantam első, Diana istenasszony ke-
gyéből fejbe lőtt disznómhoz.

Fordult az idő kereke. Ősz volt. A természet búcsúzása egyben az én bú-
csúmat is jelentette Miskolctól, a Bükktől, ahol vadász lettem. Hivatásom
szólított másfelé. Azon a hétvégén már össze volt csomagolva a „betyárbú-
tor”, hogy hétfőn jöhessen érte a bútorszállító kocsi. Az utolsó hétvége az
elköszönésé volt. Így jutottam ki utoljára vadászcimboráimmal, állandó
meghívómmal Sajóbábonyba. Bábony korábban nem kiváló vadállománya,
inkább számos, környezettel kapcsolatos botrányáról elhíresült vegyigyára
miatt hallatott magáról. Ide, a Miskolc határához közeli területre igyekez-
tünk. Miután éppen elhagytuk a városhatárt jelző táblát, a betonútról földútra
döcögtünk, először egy tarlón keresztül, majd az út hétvégi telkek mellett
vezetett az erdő felé. Utunk lábon álló kukorica, szőlő, zöldségeskertek mel-
lett ért be a fák közé. A kocsit elhagyva, meghívómmal némi gyaloglás után
két vízmosta árok találkozásánál lévő magasleshez értünk, amely alatt el-
mondása szerint a disznók a még betakarítás előtt lévő kertek felé szoktak
tartani. Kényelmesen elhelyezkedtem a lesen és figyeltem vendéglátóm,
Béla távolodó lépteit, ahogy visszafelé igyekezett a kukoricás irányába, hogy
ott várja be az esetleg másfelől érkező disznókat.

Az alkonyati csönd egy csapásra szakadt rám, mígnem halk neszezés ütötte
meg a fülemet, egyenesen a les előtt. De csak egy nyúl baktatott keresztül a
télen nyilvánvalóan szóróként üzemelő kis tisztáson. Újból körülölelt a csend.
Ám, ha jól odafigyelünk, ez a csend apró neszektől, sercegésektől, suhaná-
soktól hangos. Távolabbról erősödő, felém tartó hang ütötte meg a fülemet.
Az erdő belsejében már leült a sötétség, így hiába meresztgettem távcsövem
segítségével a szememet, egyelőre semmit sem láttam.

Egyszer csak úgy harminc-negyven méterre a lestől a távcső látómeze-
jébe bemasírozott egy medve! Megőrültem az izgalomtól? Medve nincs a
Bükkben, pláne nincs ilyen közel a nagyvároshoz! Ez csak egy nagy
disznó lehet! Már kaptam is fel a puskámat, hogy a céltávcsőben próbáljam
ismét felfedezni az óvatosan közeledő, egy-egy pillanatra meg-megálló
hatalmas kant. A szívem a torkomban kalimpált, a szemem majd’ kiugrott
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az üregéből, ahogy a jóval gyengébb fényerejű távcsőben próbáltam be-
fogni az életemben még soha nem látott nagyságú kan disznót. Mert lám-
pát gyújtani egy pillanatra sem jutott eszembe. Itt az erdőben a puskalámpa
fénysugara azonnal elugrasztaná a sokat próbált, tapasztalt öreg vitézt.
Megvan! Igaz, már majdnem a les aljában áll, de végre sikerült befogni,
megcélozni a nagy állatot.

Hogy hova lőttem, igazából csak sejtettem, mert a disznó közelsége telje-
sen betöltötte a távcső látómezejét, amikor talán a rápályázó ember közel-
ségét érezve, a pillanatra megálló disznó oldalára illesztettem a hajszálke-
resztet. A puska hatalmasat szólt, széttörve a sötétedő erdő csendjét. Egy
pillanat múlva hallom és látom is, ahogy disznóm rohan visszafelé a közeli
sűrű felé. Majd néhány másodperc után csend. Nagy csend. Én még mindig
mozdulatlanul, kétségek között ülök a lesen. Azon tépelődőm, hogy vajon
talált-e vagy sem a közeli, elhibázhatatlannak vélt lövés. Hisz’ teljesen rajta
voltam. Elfutása után minden zaj megszűnt! Talán már ott fekszik a nem is
távoli bokrok alján? – kergették egymást gondolataim. Vagy elhibáztam? –
futott át rajtam a dermesztő gondolat, miközben szaporán lefelé indultam a
magaslesről. Az lehetetlen, hogyan lehetne ilyen közelről elhibázni egy ilyen
hatalmas vadat!

A rálövés helyén semmi. Feljebb, amerre a kan elfutott, sincs vér. Közben
a lövést hallva barátom, Béla is megérkezett, és most már zseblámpáink se-
gítségével együtt próbáljuk valami nyomát megtalálni a találatnak. De mi-
után a közeli bokros környékét is óvatosan körbejártuk: nincsen semmi jel.

– Majd megnézzük világosban! – hangzott el a keresést befejező, ugyan-
akkor biztatással is felérő felszólítás.

Azon az éjjelen keveset aludtam. Állandóan a nagy, közel két mázsásnak
tűnő disznó képe került elém az álom és ébrenlét határán töltött hánykoló-
dásom alatt, ami mindennek csak éjszakai pihenésnek nem volt nevezhető.
Inkább egy kétségek között tépelődő, talán éppen akkor és azért vadásszá
nemesedő ember gyötrődése volt ez. Reggel, a napvilágnál minden gyorsan
kiderült. Meglelve a les alatt a disznó elugrásának a nyomát, nem volt nehéz
felfedezni azt a finom, néhány centis, vonalas nyomot, amelyet a célját té-
vesztő golyó vágott a földbe. Alálőttem! Azóta, érettebb vadásszá cseperedve
tudom, hogy ilyen közeli lövésnél sokat számít a távcsőszerelék magassága
is, így bizony nem oda ment a golyó, ahova a sötétedés miatt különben is
kétes célzást eredményező hajszálkereszt mutatta. A disznóról soha többé
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nem hallottam. Ki tudja, meddig futott ijedtében, mint én a szégyenemmel
keveredett szomorúságommal...

– Szerencséd van – mondta cimborám néhány hónappal későbbi találko-
zásunkkor. A fiammal egy hét múlva ugyanazon a lesen üldögéltünk. Hátha
nekünk is bejön a csodadisznód! De egyszer csak reccs, leszakadt alattunk
a les. Majdnem a kezünket-lábunkat törtük. Azóta is sajog az oldalam. Még
szerencse, hogy a fiam rám esett, így neki nem lett baja! Így már a les, első
igazi nagy kudarcom tanúja sincs meg.

Sok év telt el. Szerencsecsillagom csak nem akart felragyogni egy igazi,
nagy kan agyarán. Lőttem én bakot, nem is egyet. Sőt bikát, ezüstérmest is.
Süldőket is szép számmal, volt, hogy futtában kettőt is. De a kanok elkerül-
tek. Én pedig mindig arra a bábonyi kanra gondoltam vissza, talán azért bün-
tet Diana, mert kihagytam.

Majd megjön! – vigasztaltak vadászbarátaim. A kan a legkiszámíthatatla-
nabb vad. Meglásd, előbb utóbb szerencséd lesz! És így is történt.

Már a Bakonyban vadásztam. Feladva a sokáig tartó bérkilövő életet, végre
területes vadász lettem. Egy zivataros május elsején kora este ültem ki a Tés
melletti, bükkfakúti szántó szélén lévő fedett magaslesre. Jókat szippantva
a földszagú alkony levegőjéből, sokheti kényszerű tespedtség után élveztem
a lassú, csendesülő esőben az idény első vadásznapjának a csendjét.

Hirtelen harminc méterre tőlem kilépett egy jókora disznó és turkálni kezdett
a zsendülő vetésben. Hosszú ideig figyeltem a távcsövemen keresztül. Semmi
kétség: kan. Még az agyarát is jól lehetett látni a távcsőben. Lövésemre hely-
ben maradt. Hibátlan 18 centiméteres agyarai ma is a legkedveltebb trófeáim
közé tartoznak. Mert az elsők. Szegény, korán elhalt erdész-vadász Laci bará-
tom által művészien faragott hársfa alátéten nappali szobánk dísze.

Az esőben lőtt első komoly kanom és bőrig ázva, kezemben pezsgővel
való hazatérésem azóta is fel-felemlegetett emlék. Ma is szeretek csöpörgő,
csendes esőben vadászni. Sokszor meg is jön, amire vágyom. Mert a vadász
nem cukorból van!

(1997)
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NAGY DISZNÓIM II.

Első komolyabb disznóm után jöttek sorban a kanjaim. Mintha megtört
volt az átok, amit talán a sajóbábonyi kan küldött rám büntetésül, hogy rá-
puskáztam. De az igazi nagy sarlókkal felszerelt, nagy testű disznó csak
váratott magára. Egy nyáron, kukoricaérés idején pillantottam meg azt a
disznót, amelyre oly’ régen vártam. Nagyesztergár faluszéltől pár száz mé-
terre, ahol a Gaja is ered, minden vadász örömére, Diana istenasszony
sűrű, szinte áthatolhatatlan fenyvest pottyantott ki a kötényéből. Innen vál-
tott ki az én disznóm is: a magasfeszültség távtartó oszlopa alatt üldögél-
tem, amikor először láttam meg a nagy kant, ahogy a fenyvesből a kuko-
ricásba tartott. Fel sem ocsúdtam meglepetésemből, és a disznó már bent
is volt a kukoricában; kisvártatva halottam, ahogyan beljebb vígan törte a
még tejes csöveket.

Ide lest kell hozni! – született meg bennem az elhatározás. Az ötletet tett
követte és másnap már a kukorica szélén, a púpra állított magaslesen
ültem, várva a nagy disznót. S vártam sok estén hiába, míg egyszer végre
megjött. Disznóm az árokból kiérve, a les előtt igyekezett beváltani a ku-
koricásba, amikor – a felvillanó lámpa fényében egy pillanatra dermedten
megálló vadat megcélozva – sietős lövésem eldördült. A disznó elrohant.
A lesből leszállva a lövés helyére mentem. Nem sokat kellett keresnem,
vért találtam. A nyomot követve hamar eljutottam az erdő szélére, ahol
nem mertem, nem akartam folytatni a kutatást. Gyorsan beszaladtam a fa-
luba Mihály barátomért, gyakori társamért, akivel – kutyája kíséretében –
hamarosan visszatértünk az elhagyott vérnyomokhoz. Több száz métert
menetünk a csapáson, mígnem az addigra pórázáról szabadon engedett
kutya felkeltette sebágyából és állóra csaholta az agyarát csattogtató, fúj-
tató, sebzett vadat, amelyhez a rettenetes sűrű miatt sehogy sem fértünk
hozzá. Végül a sebétől még nem teljesen elgyengült vad megunta a patt-
helyzetet, és továbbállt.

A disznót végül egy hozzánk vendégségbe járó bérkilövő barátunk majd
egy évvel később – búzaérés idején –, szinte előző évi elvesztésének helyén
lőtte meg. Behegedt, tüdőcsúcshoz közeli sebhelye tavalyi hibázásomnak,
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huszonnégy centiméteres aranyérmes agyarai elejtője sikerének a bizonyí-
téka. Azóta sem szeretem a puskalámpa fénye mellett elsietett, elhibázott
lövéseket és a sebzés utáni elkapkodott keresést.

Jó egy esztendőre a szerencse mellém szegődött. Bika után jártam, az
idő már októberbe fordult, amikor vadászmesterünk megkért, a főnöke
nyugdíjba megy, kellene egy süldőt lőni a búcsúvacsorára, ha tudok, se-
gítsek neki. Csöpögős idő volt, lővilág végéig nem jött lőhető fővad, így
helyszínt változtattam, és felültem egy közeli, nemrég „beüzemelt” szó-
róra. Közben a puskalámpát is felcsatoltam a közben beállt estében. 
Az eső elállt, és már csak a levelekről csöpögött a délutáni szemerkélés
maradéka, amikor a monoton nesztől jól megkülönböztethető léptek kö-
zeledtek a les, és így a szóró felé. Disznó! Visszatartottam még a léleg-
zetemet is, nehogy bármi is elárulja jelenlétemet a nyilvánvalóan magá-
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A disznó, szomját oltva, háborítatlanul ugrott be az út túloldalán lévő
fénymagtáblába, és indult a feltehetően távolabbi terítékek felé
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nyos disznó számára. Aztán a lépések elhaladtak a szóró felé, amely felől
minden igyekezetem ellenére sem hallottam meg a jól ismert, a morzsolt
kukoricának a ropogtatására utaló várt zajokat. Hosszú percek teltek el,
végül meguntam a kétszeresen is hiábavaló nedves ücsörgést, és hazafelé
készülődtem.

Szokásom, hogy a lesről való leszállás előtt mindig rávilágítok a szóróra,
hátha… Most is így történt. Az eredmény hihetetlen volt. A disznó ott állt,
háta jócskán kiemelkedett a szóró környékén burjánzó gazból. Állta a fényt,
csak a fejét kapta fel. Süldő! Pont ez kell a nyugdíjba vonuló búcsúztatására!
És már el is húztam a ravaszt. A lövés után tovább világítva a céltávcsövön
keresztül láttam, ahogy a disznóm, mintha villám csapta volna, tűzbe ro-
gyott. Izgatottan kászálódtam le, és tartottam a szóró felé, puskalámpámat
folyamatosan a mozdulatlan disznóra szegezve.

A bajok a szóró környékére érve kezdődtek. A gaz, amin keresztül gázol-
tam, jó combközépéig ért. Te jó isten! Mekkora ez a süldő, ha a háta vígan
kilátszott ebből a suskából? Bizony, hatalmas volt és jókora sarlók kandi-
káltak ki a szájából, amelynek szélén még ott árulkodott néhány kukorica-
szem az oly csendben majszolt morzsoltból. A disznó súlya zsigerelve 151
kiló volt; az agyarak szépek, épek, de nem érték el a 20 centimétert, a „ka-
pitális” határt.

Így is nagy volt az örömöm, hiszen ekkora súlyú jószágot azóta sem lőttek
mifelénk! Csak hát az örömbe csöppnyi üröm is került. Én a disznót süldő-
nek véltem. Hiába, a lámpafény és a távcső kombinációja csal! Volt, hogy
malacot véltem süldőnek, most meg épp fordítva. No meg a körülmények!
De sokszor végigálmodtam igazi nagy disznóm elejtését! Cserkelek a havas
hajnali erdőben, amikor a ködből felém tart egy magányos ősállat, amelyet
jól irányzott lövésem sem maraszt helyben, és a bő vérnyomon haladva, fek-
téből ugrasztom fel a sebzett kant. Majd csak az egészen közeli fejlövés buk-
tatja fel a rám támadó vadat, hogy utána remegő lábakkal támaszkodjak meg
egy közeli fánál, belegondolva, mi is történhetett volna, ha… Nos, nem ez
történt. Így továbbra is maradt a kapitális kan, no meg a nem „lesipuskás-
ként” elejtés reménye!

A lehetőségre nem sokat kellett várnom. Még az év karácsonya előtt So-
mogyországban jártam. Meghívóm egy kukoricatarló szélére kísért ki. A les
mellett a korán leesett, olvadásnak indult hó, no meg a munkagépek hatására
jókora dagonya éktelenkedett. Nem kíséreltünk meg áthajtani rajta.

4 5

Vadaszev_beliv_Layout 1  2015.01.30.  12:06  Page 45



A közelben megállítottuk a terepjárót, mi meg felcihelődtünk a lesre. Be-
töltöttem. Mindig három golyót töltök a tárba. Bízom a szerencseszámban.
Most is így tettem. Csendben sutyorogva múlattuk az időt, miközben besö-
tétedett. Az egyre kerekedőbb hold is hamarosan teljes fénybe árasztotta a
jócskán hófoltos tájat. A tiszta időben szabad szemmel is jól lehetett látni.
Egyszer csak sötét árnyék érkezett az alattunk lévő dagonyához, és egy pil-
lantásra sem méltatva a közelben álló Nivát, egy lendülettel jókora disznó
vágta bele magát a pocsolyába. Már kezemben is volt a puskám, és lámpa
nélkül céloztam meg az amúgy is jól látható jószágot. Lövésemet jól jelezte,
hiszen a hátára fordulva kalimpált mind a négy lábával. Jól láttuk a közben
felgyújtott puskalámpa fényében.

– Lődd, mert el fog menni! – kiabált rám vendéglátóm. És én bizony lőt-
tem, másodszor is. Most meg felállt és hörgött az istenadta, mire harmad-
szor is odasóztam a nagy állatnak. És mit tesz a gondviselés, a harmadik
lövés után a disznó hörögve, lassan, de határozottan elindult a csata szín-
helyéről.

– Lőj oda neki újból, mert világgá megy! – üvöltött rám a barátom.
– Nincs több golyóm! – hangzott szinte sírva a válasz.
Az igazság az, hogy aznap délelőtt a vadászboltban vettem két doboz lő-

szert, amelyet – miért is ne? – a kocsim kesztyűtartójában felejtettem…
– Elütöm! – hangzott a mérges válasz, és már mászott is lefelé barátom,

de bizony a Niva felvillanó, pásztázó fényében addigra tovatűnt a bizo-
nyára egyre jobban erőre kapó nagy disznó. A valamikori nagyesztergári
disznóhoz hasonlóan itt is volt vér, követtük is az erdőig, kutyát is csak
másnap eresztettek utána barátaim, de a disznó így sem lett meg. Ez sem
lett meg! Remélem, vígan él, kiheverve az ezúttal sete vadász okozta fáj-
dalmakat. Mondanom sem kell, azóta kétszer is végigtapogatom a zsebe-
imet, és három golyóval, bármennyire is szerencsés szám, nem indulok el
vadászni…

Megint hosszú évek teltek el, mintha újból büntetne Diana, míg végre
ezen a nyáron újból rám mosolygott a szerencse. Búzaérés idején, öreg
barátommal megint felidézvén az akkor történteket, a régi, már emlékké
szelídült kudarc színhelyén Nagyesztergár határában lestük a disznókat.
Kis székeinken ugyanúgy a veimi dűlő szélén, a púpon csücsültünk és
meresztgettük szemünket a leszálló alkonyban, hátha most jön a múltkori
nagy disznó fia a szokott, disznónemzedékek óta kedvelt laposban. És
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jött! Jött bizony, és nem állt meg az ipari borsóval alávetett rozstáblán,
hanem alattunk a keréknyomban még jócskán meglévő, a július eleji esők
emlékét idéző pocsolyánál állapodott meg. Szürcsölése felhangzott hoz-
zánk. Én bár céltávcsövemben még bizonytalanul láttam a nagy fekete
tömeget, nem mertem kockáztatni a lövést. A puskalámpára gondolni sem
mertem. Nemcsak a tiltás tartott vissza, de sok-sok negatív élményem ha-
tására minduntalan félek, hogy elkapkodom a lővilágnál egyébként nyu-
godtan megtervezhető lövést. Így a disznó szomját oltva, háborítatlanul
ugrott be az út túloldalán lévő fénymagtáblába, és indult a feltehetően tá-
volabbi terítékek felé.

– Hú, ez itt van! Itt él a szemközti sűrűben, hajnalra visszavált, megjön
holnap estére is! – licitáltuk túl egymást, cseppet sem bánva az első találko-
zás bizonytalan kimenetelű elszalasztását.

Végre a másnap este is eljött. Hárman meneteltünk ki a júliusi alko-
nyatban a már leírt, falutól néhány száz méterre lévő dombra. Ezúttal
Sanyi, barátom fia is csatlakozott az „expedícióhoz”, mondván, kíváncsi
lett a disznó elejtésére. Így hárman ültünk kis székeinken, pontosan azon
a helyen, ahol tegnap, és vártuk a napközben támadt meleg hatására ki-
sebbé vált pocsolyához a disznót. Meg is jött. De honnan! Pont az ellen-
kező irányból. Susogott a fénymagtábla, mi meg csak a szemünket me-
resztgettük a gyorsan leereszkedő sötétben, mert hallani hallottuk ugyan,
de látni nem láttuk a zöldülő táblában éppen felénk tartó jószágot. Hirte-
len megállt. Valami gyanúsat észlelhetett, mert fújt egyet, majd irányt vál-
toztatva lefelé, pontosan a pocsolya felé tartott. Én persze végigkutattam
a 7x50-es keresőtávcsővel, míg hirtelen megpillantottam a dagonya szé-
lén, ahogy szokása szerint csillapítani készült szomját. Le a kereső, fel a
puska, de bizony abban a disznó elmosódó folttá vált az erősen sötétedő
estében!

– Majd ha átér a rozstábla szélére, ott meglátja! – súgta barátom fia.
Én a puskát a célzóbotra téve, igyekeztem követni a vadat. Az a tábla
szélén először a magasfeszültség tartóoszlopa mögé lépett, és valamire
figyelt.

– Ha kilép, tessék lőni, mert odébb már nagy a rozs, s nem fog kilátszani
belőle! – súgta Sanyi, aki a keresővel figyelte a disznót.

– Még áll, még áll. Most indul! – tájékoztatott, és valóban jól láttam,
ahogy az oszlop alján benőtt bokrot elhagyva kilép a disznó, amelyet most
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már gondosan megcélozva, óvatosan követtem. A vad két-három lépés után
újból megállt. Ekkor dörrent a lövésem. Apa és fia rögtön látta, hogy a kan
felbukott. Még rugdalódzott, amikor melléje értünk, és tátogatta hatalmas
száját, amelyből eddig általam még sohasem látott nagyságú agyarak kan-
dikáltak ki! Nem volt szükség kegyelemdöfésre. Szabályos lapockalövés
volt, ami roncsolt minden nemes szervet. Boldogan álltam neki a zsigere-
lésnek, miközben a közeli falu tornya este tíz órát ütött búcsúzóul. Első
igazi, elejtett kapitális nagy disznóm emlékére. Így lett teljes történet. Diana
valahogy megkegyelmezett, és engedte, hogy ugyanazon a helyen köszö-
rüljem ki a csorbát, ahol régen hibáztam. Ez is kevesekkel fordul elő az
egyszeri, megismételhetetlen vadászéletben.

(1998)
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AMERIKAI VADÁSZLEVELEK I.

A közelmúltban szerencsecsillagom az Egyesült Államokba juttatott, ahol
már három vadászszezon óta élek és dolgozom. Nos, igen. Ha kevés sza-
badidőm engedi, vadászom is. Otthoni barátaim biztatására ragadtam tollat,
hogy megírjam élményeimet, mondván ez a vadászat mégis más, mint azok-
nak a lehetőségei, akik (és szerencsére egyre többen) vendégvadászként jön-
nek a tengerentúlra, és töltenek el ideát egy-két, esetleg néhány hetet.

Ebből a szempontból valóban más a helyzetem. Az országaink közötti
szerződések értelmében sok tekintetben hasonló jogok illetnek meg, mint
az amerikai állampolgárokat, és ez a vadászatra is érvényes. De nézzük az
elejétől! Mivel a feleségemmel egy csinos házat bérlünk, így van állandó,
bejelentett lakásunk, vezetési engedélyünk, csekkszámlánk, sőt még társa-
dalmi biztosítási számunk is (természetesen mint külföldi állampolgárok-
nak!). Így „rezidensnek”, állandó lakosnak számítunk – és ez a helyzet sok
kaput megnyit előttünk.

A vadászathoz vezető úton a legelső lépés a fegyver megvásárlása. Ez az
„idevalósi” számára egyszerű dolog. Be kell térnie az első, az sem baj, ha
24 órán keresztül nyitva tartó szupermarketbe, és ha éppen van az általa áhí-
tott kaliberű fegyverből, ott helyben meg is veheti. Azaz, annyi formaság
azért van, hogy ki kell töltenie egy kérdőívet, amelyben válaszolni kell né-
hány kérdésre. Mint például: áll-e bírósági eljárás alatt, fogyaszt-e kábító-
szert, eltávolították-e az USA fegyveres állományából stb. Mivel az ilyen
jellegű kérdésekre természetesen „nem” a válasz, az ember már mehet is a
pénztárhoz, és kifizetheti a Virginia államban nem is túl magas áfával (négy
és fél százalék) emelt vételárat. Az amerikai fegyveres erők szakboltjaiban
még gyorsabb az eljárás, és még forgalmi adót sem kell fizetni. Jóllehet nin-
csenek is nyitva 24 órán keresztül.

A választék természetesen óriási, és ha nincs pillanatnyilag a keresett mo-
dellből, rövid időn belül leszállítják a gyárból a boltba. Az árak nem maga-
sak, talán olcsóbbak az otthoniaknál. Az én itt is divatos kaliberű, 7 mm Re-
mington Magnum Savage márkájú, változtatható nagyítású céltávcsővel sze-
relt golyós fegyverem – kivehető tárral, műanyag puskatokkal, bőr hordszíj-
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Szarvas! Szarvas! – óbégatták felém. De már láttam is a szegény párát, 
ott állt előttem hegymenetben, keresztben az úton
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jal együtt – a beszerzés időpontjában valamivel kevesebbe került százezer
forintnak megfelelő USA-dollárnál.

A fegyver tehát megvan. Az egyéb felszerelésről is oldalakat lehetne írni,
és az egészben az a legnagyszerűbb, hogy egy helyen mindent be lehet sze-
rezni, ami csak a vadászathoz szükséges! Akár hétvégi bevásárlással egy-
bekötve! Képzeljen el az Olvasó, egy bevásárlóközpontot, ahol egy osztály
csakis vadászati felszereléssel, ruházattal, „önmászó magaslessel” és egye-
bekkel van tele! Persze a fegyvert itt is a vitrinből kell kérni.

Ha már megvan a fegyver és a felszerelés, a következő lépés a vadászjegy
kiváltása. Ez nem bonyolult feladat, és nem kell elmenni emiatt a város
másik végébe. Beszerezhető ott és akkor, amikor a vadászfegyvert vesszük.
Mégpedig nem is akármennyiért. Virginiai lakosnak az éves vadászjegy
(amely érdekes módon július 1-jétől a következő év júniusának utolsó nap-
jáig érvényes) 12,50 dollárba kerül, amelyhez jön még a lelövési díj: újabb
12,50 dollár. Ezért az összegért a következő vadfajok elejtésére van jogom:
négy (!) fehérfarkú (virginiai) szarvas, amelyből három bika lehet. Három
vadpulyka és igen, egy fekete medve! És még csak kamarai tagnak sem kell
lenni hozzá. Természetesen a vadászok többsége itt is valamilyen szervezet-
hez tartozik, de ez nem követelmény.

A legtöbb állami területen (így az USA Fegyveres Erőinek a kezében lévő
területeken is) a vadászat biztonságosabbá tétele érdekében megkövetelik,
hogy a vadász elvégezzen egy rövid tanfolyamot, de ha saját tulajdonú te-
rületen vadászik, az sem feltétlenül szükséges. Tehát van már engedély, li-
cenc is, amely egyben a lőtt vad megjelölésére is szolgál és tegyük fel, hogy
a tanfolyamot is elvégeztük. Mehetünk vadászni!

Nos, a helyzet a továbbiakban nem ennyire egyszerű. Igaz, hogy az ame-
rikai állampolgárt, személyes szabadságjogai folytán, eredendően megilleti
a fegyvertartás lehetősége. Így a vadászfegyver birtoklása magától értetődő
és a vadászat joga még a pionírkorszakból maradt a jelenkor Nimródjaira,
mint az élelem megszerzését szolgáló szabad tevékenység. De azért a mai
modern időkben már úton-útfélen más tilalomfák is tornyosulnak. A fegyver
tartásának és a vad elejtésének eredendő, az alkotmányból származtatott jo-
gához képest, legalább olyan erős a magántulajdon védelme, miszerint csa-
kis ott és csak a részletes szabályokban, foglaltak szerint lehet vadászni, ahol
és ahogy azt a terület tulajdonosa megengedi.
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Ez nekem sikerült. Frank Scaringello, parancsnokságunk egyik amerikai
tisztje vagy 300 hektáros birtokkal rendelkezik az Appalache-hegység elő-
hegyeiben, amelyen két hegy, egy vízesés, no meg egy nagy legelő is talál-
ható (az USA-ban nincs korlátozva a vadászható terület nagysága!), így szá-
momra is lehetővé tette a vadászatot.

Ezek után tényleg nincs más hátra, mint – szabadidőmmel gazdálkodva – haj-
nali háromkor elindulni a jó 300 kilométerre lévő területre, hogy – késő ősz
lévén – reggel hét óra felé a „lővilágra” odaérjek, német katonatiszt kollégám
társaságában, akivel együtt kísértjük a szerencsét. Fel tehát a vadászkalapot, azaz
bocsánat: a narancssárga baseballsapkát, ami itt a színe miatt kötelező, biztonsági
viselet! Az egész úton folyik az esélyek latolgatása. Mert mire is lehet vadászni
november végén az Appalache-hez közeli Nelson megyében?

Először is fehérfarkú szarvasra. Az idény rövid. November közepétől január
elsejéig tart, és tehénre, ünőre ekkor is csak korlátozott számban lehet vadászni.
Medvére, amely ezen a vidéken csak elvétve fordul elő, és vadpulykára, amely
óvatos madár, és a vadászatára is inkább sörétes puska való. A vadászati szezonja
is hosszabb, és ami a nagyszerű, áprilisban is rövid időre lehet vadászni.

Tehát most a golyós puska van velünk, és nem először járva a „kétpuskás”
területet, el is osztjuk egymás között, ki hol helyezkedik el a hajnali lesen.
Én az erdőben, a magasabban fekvő, így távolabb eső irtás környékét vá-
lasztom, ahol a múltkor társam, Adelmann gróf látott szavast. Csípős, deres
hajnalra érkeztünk a területre. Felszerelkezünk és tekintettel az ég alján meg-
jelenő halvány, a hajnal érkeztét jelző csíkra, nekivágok a jó 20 perces útnak.

Niko az úthoz közeli legelőn maradt, több esélyt remélve a patakhoz kö-
zelebb eső, jól belátható részen, ahol az erdőbe visszaváltó vad még elidőzik.
Láttunk is a múltkor szépen friss csapást. Szaporán szedve a lábamat neki-
vágok az erdőnek, felfelé a kaptatónak, hogy még idejében, kivilágosodás
előtt odaérjek a választott helyre. Amíg bandukolok, van időm elgondol-
kodni, magamban összehasonlítani, hogyan vadásznak, milyen szokásaik
vannak az itteni vadászoknak.

Ezen a tájon, ahol én vadászom, az erdők messze nem olyan gondozottak,
mint nálunk. Fakitermelés folyik, de csak a javát húzzák ki egy-egy tisztásra,
a többi ott marad, ahol kivágták! Hiába, nagy az ország, sok az erdő, ritkább
a népsűrűség, így az erdei munkás is. A területhez közeli szomszéd, Mr. Wil-
loughby panaszkodik. A nagy fakitermelő társaságok sokkal alacsonyabb
önköltséggel dolgoznak, mint ő, így előbb-utóbb kiszorítják a hegyeiből.
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Pedig itt született! A villany is csak valamikor az 50-es években érkezett
ide, és tévét a 60-as évek elején látott először. Most meg a munkája is előbb-
utóbb veszélybe kerül. 

A környéken egyébként egy „rendes” vadásztársaság működik: tagjai főleg
a környékbeliek közül kerülnek ki. Az itteniek elsősorban a húsért vadásznak,
amelyet aztán nagy fagyasztószekrényeikben, saját fogyasztásra tárolnak. A mi
„germán” eredetű vadászati szokásaink nem nagyon ismertek ezen a téren. De
a vendégvadász értelmezése is más, mint odahaza. Jó viszonyba keveredtem
velük, minket német kollégámmal együtt elfogadtak. De a vadelejtés! Egyszer
délutáni lesre indulva, összetalálkoztam néhányukkal a völgyben, a már említett
réten. Ültek a terepjáró kocsijukban, két-három puskával is felszerelkezve, ve-
szettül szívva-rágva a bagót. A hegyek pedig visszhangoztak a csaholástól,
ahogy a kutyáik kajtatták a szarvast. Még nem értem el az erdőt, amikor nagy
kiáltozásra lettem figyelmes: Szarvas! Szarvas! – óbégatták felém. De már lát-
tam is a szegény párát, ott állt előttem hegymenetben, keresztben az úton. Fel-
emeltem a puskámat, de nem mertem elsütni. Nem láttam be rendesen az utat,
mert ezek után talán mondanom sem kell, sem beírókönyv, sem körzetek nin-
csenek. A biztonságba vetett egyedüli reménységem a rikító neon-narancsszínű
sapka! Hátha így még időben felfedeznek, és vad helyett nem engem puffan-
tanak le… Visszatérve a történtekhez, az egyik helybeli kolléga már száguld is
felém a kocsiján: egy pillanatra megáll mellettem, hogy melléje huppanjak, és
már „rodeózik” is tovább vagy kétszáz métert, ahol most már jó helyen, a fák
között megpillantjuk az ünőt.

Most jön a különbség. Nálunk a vendégvadásznak kínálják fel a vad elej-
tésének lehetőségét. Nem így itt! Terepjáró megállítva, a vezető felkapja a
három puska közül az egyiket, kiugrik a kocsiból és jó kapáslövéssel helyben
marasztalja a szarvast. Kell a hús, az a fontos, hogy meglegyen…

Közben megérkeztem a múltkor kiszemelt helyre. Ideális! Két hegy talál-
kozásánál jókora irtás: ha kivilágosodik, száz méterre is ellátni rajta. A múlt-
kor Niko egy tehenet látott itt a borjával. Én annak ellenére, hogy mindkét
nemű szarvas elejtése megengedett (ilyen csak néhány nap van az amúgy is
rövid szezonban) megfogadtam, csak bikára vadászom! Most otthon érzem
magam. Hányszor világosodott így rám a bakonyi erdőben! Még az erdő, a
táj is hasonló; középhegység-jellegű, lankás, erdős vidék.

Hallgatom a világosodó erdő, ébredő neszeit és várok. Hátha ezúttal sze-
rencsém lesz, és felém jön egy jókora, legalább hatos, lőhető bika! Kötelező,
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hivatalos trófeabírálat itt nincs. Az más kérdés, hogy én biztosan nem mer-
ném kiakasztani otthon a vadászszobám falára egy ígéretes, fiatal bika tompa
ágvégű agancsát, még ha virginiai is. Megismerve az errefelé divatos szo-
kásokat, félek, nem sok bika éri meg az öregkort. Mivel csak néhány napig
lehet a tehenekre is vadászni, így az alapszabály szegény bikára: mindegy
mekkora, csak dudorodjon.

Gondolataimból fegyverdörrenés zökkent ki. Társam sütötte el a puskáját
a lenti kaszálón. Talán az ő okoskodása jött be! Feltápászkodok és menet le-
felé. Hiába, bármennyire is délen vagyunk, azért itt a hegyekben ilyenkor
már hűvösek a hajnalok. Nikót ott találom a réten, ahol hagytam. Remeg az
istenadta, no, nem a vadászizgalomtól, a vadászat benne van családja gén-
jeiben vagy ezer éve, hanem a hidegtől.

Hiába, a rét sarkán való több mint egyórás helyben várakozás nem kelle-
mes! Mondja is, hogy elgémberedett kézzel valószínűleg nem úgy sikerült
a lövés, ahogyan kellett volna. A rálövés helyétől csak pár lépésre találjuk a
borjút, amelyiknek biztos kézzel én adom meg a kegyelemlövést, majd át-
nyújtom a töretet a narancsszínű baseballsapkán a még mindig remegő tár-
samnak, akinek szemében felvillan a fény, s őszinte vadászörömmel veszi
át az elejtőnek járó, otthoni szokásaink szerint átadott jelet.

Ami ezek után következik, immár szokványos. Társam gyakorlott moz-
dulatokkal teszi rendbe a vadat. Látszik, otthon sem vár vele a vadőrére.
Ami viszont szokatlan, hogy mindezek után a vadat nem az átvevőhelyre
kell szállítani, miután a krotáliát a lábára kötve betesszük a kocsinkba,
hanem – és itt jön az érdekesség – a legközelebbi faluban, Shipmanben lévő
vegyesbolthoz hajtunk. Itt aztán a következő történik: kijön a kasszától a
pénztárosnő és elbírálja a vadat. Ez azt jelenti, hogy megnézi az elejtett vad
fajtáját – szarvas-e –, a nemét – ma mindkettőt lehet lőni – és kész! Fázósan
visszaszalad a pénztárgépe mögé, és kiállítja a „passzust”, amellyel a zsák-
mány ezek után bárhová szállítható. Más helyen ugyanez az arra kijelölt, or-
szágút melletti benzinkútnál is megtörténhet.

Szóval így vadászunk mi Virginiában. Legközelebb talán nekem lesz több
szerencsém.

(2001)
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AMERIKAI VADÁSZLEVELEK II.

Felbőgnek a Boing 767-es hajtóművei, és a gépóriás nekilódul a New York-i
JFK repülőtér betonjának, hogy alig több mint félperces vágtatás után a böm-
bölő teljes erővel dolgozó hajtóművek gyors emelkedéssel vigyék fel a gépet
az alkonyatba. Még egy utolsó pillantás a fentről gyufaszálnak tűnő World
Trade Center fantasztikus épületpárosára, Manhattan olyan sokszor lentről és
így fentről is megcsodált felhőkarcolóira, és a Szabadság-szoborra, amely most
közel három esztendő után mintha ég veledet intene fáklyás kezével. A gép
bal fordulója után eltűnik mindez, hogy a majdnem kilenc órás repülés meg-
kezdésével újból magam mögött maradjon életem egy darabja, benne azok a
kellemes percek, amelyeket az Újvilágban vadászattal tölthettem.

Hazafelé tartok. Új kihívások, és bízom benne, új élmények fognak otthon
várni, amelyekbe mint életem része, a vadászat is beletartozik. Gondolataimba
merülök. Az előttem álló kilenc óra sok is, kevés is az elmúlt évek összegzésére.
Ezért most megpróbálom csak a vadászattal kapcsolatosokat rendezgetni. 

Talán emlékszik még az olvasó az első levelemben leírtakra. Bármennyire
sok volt a dolgom azóta is, azért vadászati élményeim tovább szaporodtak.
A legnagyszerűbb dolog, hogy a már korábbról megismert német vadász-
cimbora mellé a sors jóvoltából egy újabb, amerikai is akadt. Kenneth D.
Williams az USA nyugállományú tengerészgyalogos őrnagya, aki él-hal a
vadászatért, és ami külön megtetszett benne, hogy etikai érzéke, vadászattal
kapcsolatos szokásai nekünk magyar vadászoknak állított mércén is felüli.
Ez rövid időn belül kiderült, amikor első közös vadászatainkra hajnalonként
órákat autózgatva elmondtuk egymásnak hitvallásunkat. Boldog és büszke
vagyok, hogy ilyen barátra találtam, aki a továbbiakban fő segítőmmé vált,
hogy vágyaim, a „fehérfarkú” és a vadpulyka elejtése sikerüljön.

De ne vágjunk az események elébe. Első közös vadászatunkra, valamint a
már előzőekben megismert Nikóval és lányával, Patríciával, Kennel és testvé-
rével Norfolktól úgy százötven kilométerre keletre, az Appalache-hegység irá-
nyába, szelíd, dombos vidéken került sor. A meghívás egy bérvadásztatásra
szakosodott területre szólt, ahol a bérlők főleg szárnyas apróvadra (fürj és fo-
goly) fogadják – és ez az érdekesség – természetesen honfitársaikat. Így mi a
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két német és egy szál magyar, nem kis érdeklődést váltottunk ki megjelené-
sünkkel, talán nagyobbat is, mint amikor minálunk Magyarországon amerika-
iak jönnek vadászni. A kedves, európai viszonyok után érdeklődő beszélgetésbe
azért évődő megjegyzés is becsúszott, amikor egyik – gondolom, a világtörté-
nelmet jól ismerő – amerikai vadászkolléga a bajusza alatt kajánkodva megje-
gyezte: Ajaj, ha egy német meg egy magyar együtt van! Persze mi nevetve
gyorsan nyugtatgattuk, hogy igaz, de most végre a „jó” oldalon!

A kölcsönös fotózgatás, teaszürcsölések után kis csapatunk kétfelé vált,
és egy-egy kutyás kísérővel a terület két egymástól kissé távolabb eső részére
mentünk, ahol megkezdődött a fürj- és fogolyvadászat számunkra különle-
ges „bokrászása”.

Fürjből fejenként tizenötöt, fogolyból egyet-egyet lőhettünk. Érdekességként
szeretném megemlíteni (de valószínűleg a kedves olvasó is hallott róla), hogy
a XX. század első harmada körül Magyarországról importáltak foglyokat az
Újvilágba – a neve is gray vagy hungarian partridge. Ki tudja, talán éppen azok
ivadékaira indult a vadászat. A kutyavezetőnk elengedte az eddig vezetőszáron
lévő, élénken figyelő és szagot kereső kutyáit. Azok nagy energiával rohantak
néhány métert alacsony bokrokkal, magas aljnövényzettel fedett terepen, majd
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farkcsóválva megálltak, „állva” a madarat, amely valahogy sehogy sem akart
felrepülni. Bizony még egy kis nógatás is elkelt, mire az első fürjcsapat gyors
szárnycsapásokkal felrepült. Akkor viszont két irányból is megszólaltak a sö-
réteseink, nem túl nagy veszteséget okozva a felrebbent kis csapatban, amely
talán száz métert sem repülve keresett magának új búvóhelyet.

– Berozsdásodtunk! – hangzott el a mentegetődzés. Miközben a távolból
is sűrűn szólt a puska, a Williams testvérek és Patricia felől.

– No, majd a következőben! – jött a biztatás.
A következő pedig nem volt nehéz, csak jól meg kellett figyelni, hova

szálltak be a madarak, és már megvolt az irány. De azért nem ártott közben
is figyelni, mert lépten-nyomon belebotlottunk a jó élőhelyi adottságokat
kihasználó kisebb-nagyobb fürjcsapatokba.

Kezdeti sikertelenségünk után az eredmények is kezdtek mutatkozni, kü-
lönösen Niko barátomnál, aki jó érzékkel egymás után buktatta ki a mada -
rakat a villámgyorsan tovaszállók közül. Én közismert gyenge sörétlövő tel-
jesítményemmel csak egyszer-egyszer adtam munkát vezetőnknek, aki vil-
lámgyorsan szedte fel és dugta be nagy vászontarisznyájába az elejtett ma-
darakat. Az idő is, meg a tarisznya is telt, így jó három óra múlva kísérőnk
jelezte, hogy megvan a „kvóta”, mehetünk vissza a vadászházhoz. Fogoly
egy esett, azt is Niko lőtte. Talán nem is baj. Sajnáltam volna meglőni. Ha
már egyszer magyar. Meg ki tudja, lehet, egyszer még Amerikából kell im-
portálnunk. De az is lehet, hogy csak keserű a szőlő…

A kellemes vadászat után a vadászháznál cseréltük ki élményeinket. Min-
denki Patríciát dicsérte, aki kitűnően használta 20-as Merkeljét, kevés lehe-
tőséget adva a Williams testvéreknek. Vadászteljesítményében még az sem
korlátozta, hogy hamar a kedvencünkké vált, de a sok rohangálástól elfáradt
apró schnauzerét egy idő után hátizsákjában cipelte tovább.

Vendéglátóink elmondták, főleg apróvadra szakosodtak, és nem panasz-
kodnak a bevételeik miatt. Van fehérfarkú szarvasra is bérvadásztatás, sőt
fekete medve is akad. Az árak is elviselhetőek a belföldi vadász számara, és
a komfortos vadászházban szállás is van. Közben az elejtett madarakat ügyes
kezű segítők pillanatok alatt megtisztították, konyhakészre összekészítették.
Ezek után már csak a búcsúzkodás volt hátra, és meghívóink számára ré-
szünkről a köszönet a nem mindennapi vadászélmény után.

Pár hónapos pihenő következett a téli szárnyasvadászat után, amely a felszerelés
kiegészítésére is lehetőséget adott. Már az előző levelemben is írtam arról a fan-
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tasztikus választékról, amely az amerikai vadászt várja, különösen, ha egy spe-
ciális vadászboltba téved be. Mindent meg lehet vásárolni, amire csak egy va-
dásznak szüksége lehet. Ami a külön érdekesség, még nekünk, magyar vadá-
szoknak is elérhető áron. Amerikában az alkotmány biztosította jog a vadászat.
Az egyik legnagyobb polgári szerveződés – amely különben minden fegyvertartót
egyesít – az Amerikai Fegyveresek Szövetsége (American Rifle Association) ko-
moly politikai erőt is képvisel, és fellép az amerikai polgár ellen irányuló minden,
fegyvertartásában és ezzel kapcsolatos jogának a korlátozási kísérlete ellen. El-
nökük az a világhírű filmsztár Charlton Heston, akit jó két évtizeddel ezelőtt, ki-
csit megkésve Ben Hurként ismerhetett meg a hazai moziközönség.

Nem kívánok politikával foglalkozni, de talán nem járok messze az igazságtól
– jó néhány heves felszólalását a TV-ben meghallgatva –, hogy a szövetségnek
nagy szerepe volt az USA konzervatív elnökének „W” Bushnak az elnöki poszt
megszerzését illetően. Nos, az USA-ban vadásznak is elegen. Szezonban nem
ritka az utakon a terepjáró kisteherautó, a „truck”, hátul az ablakban két-három
puska jól láthatóan, keresztben feltéve. Csakhogy kéznél legyen. Sajnos, a va-
dászbalesetek sem ritkák. Az államonként kötelező tanfolyamok, a narancs-
színű sapka és mellény ellenére előfordulnak tragédiák. Jelentős számú, vadá-
szati szempontból szabad állami terület is van. Ott a vadászat szabad. Csak egy
a kötelező: a gépkocsit a kijelölt parkírozóban kell hagyni! Nos, ilyen területen
különösen egy kezdő, gyakorlatlan vadásznál könnyebben elsülhet a puska. A
híradásokból ismert, fegyverrel elkövetett tragédiák másik nagy forrása a táro-
lására vonatkozó előírások figyelmen kívül hagyása.

De más a helyzet az amerikai fegyveres erők kezelésében lévő vadászterü-
leteken. Úgy tűnik, az úgynevezett „HM-terület” nem kizárólagosan magyar
„találmány”. A fegyveres erők bázisai, különösen lőtéri gyakorlóterei körül
igen sokszor több tízezer hektáros biztonsági területek vannak, ahol megfelelő
feltételek mellett szabad vadászni.

Most egy ilyen felé tartunk Kennel és munkahelyi cimboráival, Bobbal és
Eddel. Mind a hárman a fegyveres erők nyugdíjas tisztjei. Negyvenesen, jó
erőben. Továbbra is (második karrierként) a fegyveres erőknél szolgálatot tel-
jesítve, de most civilként a nyugdíj mellett – teljes fizetésért. „Fort Picket” a
Nemzeti Gárda kiképzőbázisa és gyakorlótere. A „Fort” szócskát látva vélet-
lenül se gondoljunk az indiánregényekből ismert erődre, inkább egy hatalmas,
több ezer hektáron elterülő komplexumra, ahol csak onnan tudható, hogy
„erődbe” érkeztünk, ha áthajtunk a felirattal jelzett szimbolikus kapun. Van
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belül minden. A parancsnoksági épületeken kívül a kiképzendő állomány „ba-
rakkjai”, amelyek természetesen komfortosak, és mint mindenhol, légkondi-
cionáltak. De van itt adómentes bolt is, ha az ugyancsak itt lakó személyzet
nem akar a nyolc-tíz kilométerre lévő kisváros bevásárló központjába elau-
tózni. Természetesen itt van a terület vadászati központja. Az éves vadászjegy
(amelyet a kisváros vadászboltjában kell kiváltani) 25 dollárba kerül, amely
feljogosít az állami jegy szerint kilőhető vadfajok megengedett számú elejté-
sére. Itt külön vizsgát kell tenni, amelyet most kitűnő hazai referenciámnak
és vadászati körökben közismert Ken barátom határozott fellépésének kö-
szönve én megúsztam.

A terület biztonsági körzetekre való felosztása tökéletesen hasonlít a mi
vadászterületeinkre, azzal a különbséggel, hogy itt a vadászatra jogosult al-
kalmazottja adja ki személyre szólóan a kis kártyát, ami tartalmazza a leg-
szükségesebb adatokat, beleértve az esetleg elejtésre kerülő vad adatait is.
Leadása a vadászat befejeztével kötelező, ellenkező esetben a területről akár
a teljes évre szóló kitiltás is bekövetkezhet.

Ken két napja itt járt, szerinte a legígéretesebb a terület határán, a Notto-
way folyó partján lévő sűrű, erdős rész. Beiratkozunk. Elhelyezkedünk ké-
nyelmes „nőtlen tiszti” szállásunkon az itteni ár- és bérviszonyokhoz képest
szerény térítésért és délután lévén elindulunk körülnézni. Csak hajnalban
kezdődik a szarvasszezon, így még nem vihetjük magunkkal íjainkat, hogy
meglőjük az oly nagyon vágyott „fehérfarkút”. Igen, kedves olvasó, nem té-
vedés. Én, aki korábban soha nem fogtam vadászíjat a kezembe,  mire nem
vagyok képes az áhított vadért!

A szarvasvadászati szezon ugyanis Virginiában, októberben íjjal kezdődik,
pár hét múlva az elöltöltős puskák használatával folytatódik, és csak novem-
ber közepétől használhatók az egyéb, úgynevezett modern tűzfegyverek.
Akkor is a tereptől függően sík vidéken sörétesből kilőhető gyöngygolyóval,
vagy a hegyvidéken golyóssal. Mivel az őszi puskás időszakra több európai
úttal is járó hivatalos programom adódik, csak az idény kezdetén szakíthatok
időt a vadászatra. Ebből pedig következik a vadászíj. 

A felkészülés már augusztusban megkezdődött, amikor Ken egy délután
megjelent a házamnál egy íjjal, a hozzávaló „gyakorló” nyilakkal és egy
„mű fehérfarkúval”. Hetek teltek el, mire Ken egy jól sikerült (mű) lapoc-
kalövés után felrikkantott:
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– The deer will die! A szarvas meg fog halni! Majd miután ezt még jó pár-
szor megismételte, magam is elhittem, íjász vadász lettem! 

De most a beíró körzetben egyelőre íj nélkül cserkelünk, keresve a folyóhoz
vezető csapákat. Vadásztársaim kijelölik a fákat, és alája készítik az „önjáró
famászó” magaslesüket. Én a földön választok magamnak helyet. Jókedvűen,
az elkövetkező hajnal esélyeit latolgatva megyünk vissza a parkolóban ha-
gyott gépkocsijainkhoz, ahol a vadőr vár minket komor arccal. Pillanatokon
belül kiderül, hogy szabálysértők vagyunk, mivel a beírási időn kívül tartóz-
kodunk kint a területen, és amelynek következménye – nagy valószínűséggel
– az éves vadászjegy parancsnok által történő bevonása lesz. Most pedig itt
kell várakoznunk, ameddig a katonai rendész járőr bekísér (!) minket, jegy-
zőkönyvezni az esetet. Lehorgasztott fejjel hallgatunk, mire vadőrünk hoz-
záteszi, reméli, kényszerítő eszközt nem kell használnia. Puff neki, még el
sem kezdtünk vadászni, és máris „kiűzetünk” a Paradicsomból.

Akadozva, de megindul a beszélgetés. A vadőr elmondja, többszázas évről
évre a teríték, még ha az állandó lőgyakorlatok miatt zavart is a terület.
Egyes részei állandóan zártak a vadászat elől. Cimboráim elmondják, hogy
ők nyugdíjas katonatisztek, én pedig Európából jöttem és a norfolki NATO-
parancsnokágon szolgálok. Oldódik a hangulat, a járőrnek is másfelé akad
dolga, így a mindenbe való beletörődéssel követjük a vadőr kocsiját, aki be-
kísér az őrszobára. Előtte azért engedékenyen megjegyzi, még holnap azért
kimehetünk. Beletelik két hétbe is, mire a tiltó levelet kézbe kapjuk. Ja,
kérem, a bürokrácia.

Az őrszobán zavart idegességünkben egyik lábunkról a másikra álldogál-
tunk, mire egy afroamerikai őrmester beterelt minket egy eligazító terembe,
és kiselőadást tartott nekünk a szabályok betartásának fontosságáról. Lógó
orral egyetértünk, mi „latrok”, ő pedig látva szorgos együttműködésünket,
meg a „kedves külföldi vendégvadász” jelenlétét (ezt is megérhettem!) en-
gedékenyen, egy kézmozdulattal elenged minket. Nem lesz feljelentés a pa-
rancsnoknak. Beérte a figyelmeztetéssel. Good hunting! Jó vadászatot! Miért
írtam le ezt a jól végződő, de mégis kellemetlen esetet? Mert ilyen is van a
világon, és nem is akárhol. Ahol fegyelmezetten, a törvény betűit betartva,
és ha hiba történt, a következményeket becsületesen vállalva, az arra jogosult
utasításait követve vadásznak.

Másnap hajnalban jókedvűen ébredünk. Rövid autózás után elválunk. Ken-
nel a folyópartot követjük és elfoglaljuk leshelyeinket. Egyedül maradtam.
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Hallgatom az ébredező természet nekem sokszor ismeretlen hangjait, és haza
képzelem magam. Honvágyam van. Hiába ez a nagyszerű új élet, kedves ba-
rátok. Majdnem másfél éve nem jártam otthon. Hiányzik a bakonyi kicsi ház,
a megszokott tájak, emberek. Talán öregszem? Valaki egyszer bölcsen azt
mondta, ahogy korosodik az ember, „húzza a föld”… Mélázásomból neszezés
riaszt fel. Egy pillanat, a folyó és közöttem a kis tisztáson egy bakgida jelenik
meg. A fa takarásában, csendben húzom fel az íjam és fordulok ki, de a már
figyelő vad gyors elugrással távozik. Szedelődzködöm, inkább járok egyet,
ismerkedve a területtel. Jól bent járunk már a délelőttben, amikor újra talál-
kozik a társaság. Ed bakot hibázott. Egy hajszálnyira kerülte el csak a „mag-
num” hegyű nyíl a leshelyéhez közel merészkedőt. De sebaj, majd délután.

Ken három bakot is látott, délután odaültet. Jön is kettő, de rossz a szelem.
Mielőtt lőhetnék, hangos méltatlankodással, szaladnak vissza, a sűrű felé.
Kollégáim még csak nem is láttak semmit ezen a délutánon. Mégsem bán-
kódunk. Majd legközelebb.

A „legközelebb” decemberben jött el, amikor a Ken szívéhez közeli város,
az Appalache-ben lévő Lexington környékére mentünk. Barátom itt végezte a
tiszti iskoláját, a déliek híres katonai vezéreinek, Lee tábornoknak és „Stonwall”
Jacksonnak a városában. Maradt is vadászbarát a környéken, most közülük az
egyiknek a birtokára megyünk, ahol jó két héttel azelőtt Ken elöltöltőssel egy
szép „hatost” lőtt. Irigylem is érte. Most „százszázalékos” helyre ültetett, ahol
az elmúlt években a fivérével többször is szerencsével járt. De nem én!

Csak a mókusok szaladgálnak körülöttem, nem kis izgalmat szerezve egy-
egy távolabbról jövő neszezéskor. Hátha most! De jó lenne kipróbálnom a
vadonatúj gyönyörű 7 mm-es Remington Magnumot, amely származásilag
is a híres Remington gyár szép terméke. A céltávcső Ken barátom nemes
ajándéka, egy nagyszerű amerikai 3-9X40-es Leupold távcső.

Reggel a sebes folyású Maury folyó mellett cserkelünk. Szemben jó sűrű,
de azért itt-ott belelátni az erősen bokros hegyoldalba. Ken a folyásnak fel-
felé cserkel, én egy, az áradáskor kisodort fa törzsére telepedtem le. Élvezem
a csendet. Kis idő elteltével dörrenés töri meg az idilli nyugalmat. Csak nem
a meghívóm járt nagyobb szerencsével? Kíváncsian indulok felé. Már jön
is szembe, szája a füléig szalad. Vadpulykát lőtt. Mégpedig a túloldalon. Ott
kapirgáltak a folyóparton, nem volt nagy kaland egy jó lövéssel helyben ma-
rasztalni a legnagyobb kakast. De hogyan hozzuk át? A legközelebbi híd jó
néhány kilométerrel lejjebb van. A kocsi is távol.
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– Majd én átmegyek! – hozza meg elhatározását „obsitos bőrnyakú” ba-
rátom, és már dobálja is le magáról a ruhát, hogy csak úgy kisgatyában vág-
jon neki a gyors, de sekély, így december elején értelemszerűen jéghideg
hegyi folyónak. Jó combig érő néhol a víz, és a haladás sem túl gyors benne.
Vágnak az éles kövek a meder alján. Pár perc múlva kicsit lejjebb tűnik fel
újból barátom, kezében a hatalmas madár, amely bizony néha-néha beleér a
vízbe. Hiába minden próbálkozása, néha ő is mellközépig gázol a vízben.
De itt legalább nincsenek kövek. Didereg az istenadta, mire átér, de egy jó
fotóért azért még előbb vigyorra húzódik a szája. Leparancsolok róla min-
dent, csak az itt maradt száraz meleg ruha kerülhet rá. A többit összeszíjazva
én dobom a vállamra. Vigye ő csak a madarát, meg a puskáját.

Fordul az idő kereke. Egyedül vadászom újból fent az Appalache-ben, azóta
nyugdíjba vonult tengerésztiszt barátom birtokán, ahol az első évben Nikóval
kísértettük a szerencsét. Vadpulykára jöttem. Az úton végig zene helyett a
„csali-hangos” kazetta szólt. Ken hívót is adott. Próbálgattam eleget, mire tűr-
hetően tudtam utánozni a kakas kihívó rikoltozását. Ülök a hajnali csendben
és hallgatózom. De nem hallok vadpulykahangot. Azért megpróbálom. Ha én
vadpulykakakas lennék, biztos hanyatt-homlok rohannék megnézni, ki az, aki
a revierembe bemerészkedik. De most csend van. Pedig hogy rohantam vissza
Brüsszelből át az óceánon, hogy ezt a hajnalt itt tölthessem. Mert vége. Pár hét
múlva véglegesen hazatérek. Igaz, nem lőttem meg a virginiai „csodaszarvast”,
és vadpulykát sem sikerült ejtenem, de sikerült valamennyire megismernem
egy nagy ország vadászszokásait, új vadászbarátokat szerezni és – de ezt se-
gítsen az olvasó eldönteni – érdekes tapasztalatokat, élményeket gyűjtenem.
Lassan bandukolok az erdei úton, közben elhaladok, mint oly sokszor, az em-
lékezet felkiáltójeleként álló kémény mellett. Lefényképezem. Ennyi maradt a
régi vadászházból. A fakalyibát már elnyelte a természet, csak az egyedül tég-
lából épült kémény áll itt, furcsa nem oda illő módon a fák között, régi időket
és ezen túl már az én itteni csetlés-botlásaimat is idézve.

Világosodik itt fent a gépen. Lassan elérjük a jó öreg Európa partjait. 
A számvetés teljes. Ken barátom két év múlva visszavár. Alaszkában talál-
kozunk. Addig mindent előkészít. Állítólag valami hajón fogunk berendez-
kedni, és egy hétig lefelé csorogni Alaszka vadregényes tájain… 

(2001)
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HOGYAN NEM LŐTTEM MEG ÉLETEM 
AMERIKAI CSODASZARVASÁT, 

A FEHÉRFARKÚT... 
 
 
Talán az olvasók közül néhányan még emlékeznek közel két évtizede, 
amerikai külszolgálatom idején hazaküldött amerikai vadászleveleimben 
leírt vágyamról, hogy sikerüljön meglőni egy fehérfarkú bikát. Akkor, 
Virginia állambeli rezidensként, vadászengedély birtokában valóban úgy 
vadászhattam, mint bárki más arrafelé. 

Most, húsz évvel később korábbi iraki misszióm során volt szakmai 
főnököm, tábornokom meghívására, talán utolsó lehetőségként visszatér-
hettem a számomra oly’ kedves Appalache-hegységbe, a virginiai Appo-
mattoxba, hogy végre meglőhessem életem amerikai Csodaszarvasát. A 
meghívás közel egy éve hangzott el, és bizony kellett az idő az utazás 
megszervezésére. 

Először is a kérdés: mikor menjek? A 2018-as vadászati idény tanulmá-
nyozása során az íjas-elöltöltős-golyós szezonok közül egyértelműen az 
elöltöltős puskával történő, november elejei kéthetes idényre esett a 
választás. A miért kérdésre egyszerű a válasz: még ilyenkor nincsenek 
agyonhajszolva a szarvasok. Annak idején megírtam, hogy Amerikában 
nem általános az európai vadászati kultúra. A vadászat valamilyen olyan, 
a pionírok idejére visszavezethető általános tevékenység, amely egyértel-
műen az élelem megszerzésére, a vadhús „elspájzolására” vonatkozik. 
Annak idején tudósítottam a kedves olvasót, hogy azon a területen, ahol 
én évekig vadászhattam, az ottani vadásztársaság tagjai „társasvadászaton” 
szabadjára engedték hajtásra betanított kutyáikat. Majd csaholásukat 
figyelve elállták a riadtan menekülő szarvasok útját és golyós puskáikkal 
szabályszerűen lemészárolták azokat. Kicsit előreszaladva a történetben, 
ez az elmúlt két évtizedben annyiban változott, hogy ma már GPS-t akasz-
tanak a vérebek nyakába és képernyőn követik, merre űzik a vadat. Nos, 
ezeket az élményeket szerettem volna elkerülni. Igaz, a meghívás első-
sorban volt főnököm-barátom birtokára szólt, de a nem túl nagy terület 
körül ilyenkor nagyban folyik az említett vadűzés. Ez pedig tudjuk, mit 
jelent.  
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Elöltős puskával vadászni? Nálunk még nem nagyon elterjedt, sportos 
vadászat. Én sem lőttem még vele. Mivel kissé lassú a töltési művelet és 
kb. 100 méterig korlátozott a hatásos, pontos lövés távolsága, szinte kizárt 
a gyors ismétlés lehetősége. Nem vagyok biztos benne (bár vannak pró-
bálkozások!), hogy hazánkban széles körben elterjed a használata. 

Hátra maradt még a nyugdíjas pénztárcához igazodó repülőjegy vásár-
lása. Ez a fővárosba, Washingtonba érkezést illetően nem is egyszerű 
dolog manapság. Bár repülhetünk New Yorkba, Chicagóba közvetlenül is, 
de D.C.-be csak átszállással. És az árak is megduplázódtak az elmúlt két 
évtizedben, pláne, ha húzza-halasztja az ember a jegyvásárlást. A végén a 
legkedvezőbb ajánlatot a Turkish Airlines adta. Február táján online meg 
is vettem a jegyeket. A bibi csak abban volt, hogy innen Budapestről elre-
pültem Isztambulba, hogy onnan, Ázsia határáról repüljek el Amerikába. 

Hosszú, 12 órás repülőút után ottani idő szerint este 10-kor szálltunk le 
a Dulles Internationalon. A csomagok megkapása után még egy kis ideg-
őrlő várakozás az idegenrendészeti tiszt pultja előtt (szombat késő este 
lévén, két rendész jutott több százunkra!), és már megölelhettem volt fő-
nökömet és vele, meglepetésemre, érkezésemre felutazó kedves feleségét, 
Pattie-t. Még három órás autózás várt ránk, hogy éjjel kettő felé megér-
kezzünk az Appalache lábainál fekvő dombtetőn lévő ranch-ukra. Reggel 
szikrázó napsütésre, kellemes enyhe időre és a házzal szemben a Blue 
Ridge távoli, azelőtt is sokszor megcsodált vonulatára ébredtem. És az 
első pillantásra, az ágyam mellett lévő falon lévő hatalmas, 12 pontos bika-, 
és mögötte az ablakon kívül élőben látható tájhoz kísértetiesen hasonló 
művészi képre. Jó jel, gondoltam. Reggeli után a kis vendégházunk másik 
vendégével, vendéglátóm, West tábornok volt iraki helyettesével, Dennis-
szel elöltöltős fegyvereink belövésével foglalkoztunk. Gondosan megtöl-
töttük fegyvereinket. Először a hengeresre sajtolt feketelőpor hengert tol-
tuk le ütközésig a 12.7 mm-es (0.5 inch) WOLF márkájú puska csövébe. 
Majd a kis műanyag hüvelyben lévő termetes golyó következett. Azt is 
ütközésig, különben (mint tapasztaltuk) „luftot” lő az ügyetlen vadász. A 
távcsöves elöltöltővel nem volt nagy kaland eltalálni az ötven méterre ki-
tett céltáblát. Egyébként a leírás szerint akár 100 méterre is pontos lövést 
lehet leadni ezzel, az amerikai fegyverboltokban nem túl drága, céltávcső 
nélkül 200 USD körüli fegyverrel. Az utolsó aktus a gyutacs (primary) 
behelyezése a billenő-csöves fegyver megtörése után az erre a célra kiala-
kított kis furatba. Bár van a fegyveren a véletlen elsülést megakadályozó 
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felhúzható kakas is, de a műveletet, a gyutacs behelyezését csak a lesen 
való elhelyezkedés után szabad megtenni. 

És akkor a lesekről röviden. Nem tapasztaltam hasonló, masszív leseket, 
mint nálunk, amelyek fából akár házilag is elkészíthetők. Viszont széles 
körben elterjedtek, minden vadászkereskedésben megvehetők a fémből 
készített, különböző igényeket kielégítő, úgymond a „Trabanttól a 
Mercedesig” kényelmű lesek. Ez alatt értendő az egyszemélyes, vigyázni-
kell-le-ne-szédülj, fához rögzíthető lestől, a forgó székesen át, a kétszemé-
lyes, netán lemezből való fedett-ablakos lesig. Két hetes vadászatom során 
mindegyiket kipróbálhattam. Barátunk még a fához történő rögzítéses 
mellényt is kipróbáltatta velünk, amelyből én köszönve, nem kértem. De 
nem is kellett azon a helyeken, ahol a következő napokon üldögéltem. 

Délután vendéglátónk 80 acre nagyságú birtokán vadásztunk. Ha jól 
értettem az átszámítást, ez egy kb. 40 hektáros törpe birtok ott, a házuktól 
nem messze. Masszív erdő, néhány kisebb tisztással. Házaktól, egymást 
keresztező utaktól körülvéve. Ez azt jelenti, hogy nem volt olyan csücske 
a területnek, ahol ne lett volna hallható kutyák csaholása, az autók moz-
gása, és igen, időnként lövések hangja. Az erdő szigorúan magánbirtok, 
oda a gyakran kifüggesztett figyelmeztetés szerint tilos a bemenetel. Maga 
a faállomány kezelését illetően rendkívül elhanyagolt, mindenfajta tisztí-
tást-szelektálást nélkülöz. Mint Scott említette, ez tudatos cselekedet 
részéről. Zavartalan búvóhelyet kíván biztosítani a szarvasoknak. Már, ha 
megmaradnak a területen. Bár ennek némileg ellentmond egy korábban a 
számos kihelyezett webkamerák által rögzített „nyolc-pontos” képe, de 
meggyőződésem, a szarvas csak váltó vad a mini, hazai mértékben egy 
kisebb beíró körzetnél is kisebb birtokon. A törvény az viszont törvény: 
legyen bármekkora is a területed, azon mások veszélyeztetése nélkül 
szabadon vadászhatsz. 

És az első kimenetel. Meghívóm egy kis vadföld szélén lévő lesre ülte-
tett, ahová a lővilág határán megérkezett egy termetes fehérfarkú... tehén. 
Idegesen pislogott arrafelé, ahol ültem (talán a kedvező széljárás ellenére 
megsejtette, hogy ott nem barát csücsül!). Végig felkínálta a blattját, 
amelyre én természetesen, megállapodásunk szerint, nem lőttem. Később 
a lővilág elmúltával a biztonságos sűrű felé ellépdelt. Ezek voltak az első 
nap eseményei. 

A következő két napon hajnali-délutáni vadászataimon, váltakozó helye-
ken, egyelőre eredmény nélkül kísértettem a szerencsém. A végén rátalál-
tam egy számomra ideálisnak tűnő helyre. A terület közepén, én általam 
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csak „szivecskének” elnevezett, vadföldnek használt tisztás szélén. A for-
gószékes, tereptarka anyaggal körbetekert les jó esélyt adott a bármerről 
közeledő vad megfigyelésére, esetleges elejtésére. Már, ha jön. Két nap 
múlva Scott egyik ismerőse, Tyler jóvoltából, annak Appomattox-hoz 
közeli vadászterületén próbálkoztunk. Kocsinkat elhagyva, közeledve a jó 
messziről látható fém-bódé magasles felé, magamban megjegyeztem: ez 
igen, itt akár szerencsém is lehet! 

A lakóépületektől viszonylag távoli, mezőgazdasági területektől övezett, 
erdő-patak által határolt terület egyértelműen vadászati tevékenységre 
utalt. Lábon álló kukorica szolgált a környék vadjainak etetésére, amelyet 
szemmel láthatóan jócskán fogyasztanak. Erre már csak a les környéki 
letarolt részek is bizonyítékul szolgáltak. Az első alkalommal nem, de 
talán a harmadik, délutáni kimenetelünkkor érdekes dolgok történtek. A 
lővilág vége felé közeledve egyszer csak a mögöttünk folydogáló pata-
kocska sűrűn benőtt árkából, uramisten, egy fekete medve ballagott ki, 
úgy harminc méterre tőlünk és lépett be a kukoricásba! 

A macit mellettem ülő kísérőm, Scott, úgy hatvan kilósra becsülte. Sze-
rény számításom szerint tavalyi süldő medvécske lehetett az istenadta. 
Eszünk ágában sem volt meglőni. Nemcsak azért, mert licenszünk sem 
volt rá, meg mert vártuk a Nagy Őt. Különben is mi értelme lenne meg-
lőni egy ilyen, a gyermekkorból éppen kinőtt, még nyilvánvalóan tapasz-
talan állatot? Egyébként ezen a környéken is, de végig a keleti parton és 
az ország többi területén is igen elterjedt a fekete medve. Barátom mesél-
te, hozzájuk a házhoz is be-betéved egy-egy példány. Megeszi a kisálla-
toknak kitett eleséget és békésen továbbáll. Közben medvénk figyelt, 
majd két lábra állt, nézelődött, és lassan, ahogy kijött, visszasétált a patak 
felé. A gyengülő fényviszonyok ellenére sikerült egy-két felvételt is készí-
teni a medvekalandról. 

És ezek után következett még egy meglepetés! Hihetetlennek tűnik, de 
ugyanott, ahol medvénk ki-be járt, úgy öt perc múlva, még mindig 
viszonylag világosban, megjelent két fehérfarkú. Ezt ha nekem mondják, 
kételkedtem volna benne, hogy ott, ahol egy medve kijött-visszament, pár 
perc múlva szarvasok jelenjenek meg. De hiába, úgy látszik, ilyen a békés 
egymás mellett élés arrafelé. 

Kereső látcsövemet a szememhez emelve a gyengülő világosságban 
igyekeztem elbírálni a két jószágot. A kukorica takarásában én két ünő-
nek, maximum tehénnek néztem őket. Hosszú ideig távcsöveztem, de 



6 7  

többet nem sikerült megtudnom róluk. Kis idő múlva a két szarvas is, 
ahogy jött, úgy visszaváltott a sűrűbe. Scott oldalba lökött: 

– Miért nem lőttél, az első egy fiatal bika volt? Négy-, vagy hatpontos! 
– kérdezte némi izgalommal a hangjában. 

– Azért nem lőttem, mert nem tudtam tisztán elbírálni innen, ahol én 
ültem! – válaszoltam. – Különben is a habitusuk alapján tarvadnak néztem 
őket. 

– Először lövünk, aztán kérdezünk! – hallatszott az ismert, erősen 
amerikai, de általam nem praktizált válasz. 

Különben is egy első, második agancsos, bármennyire is bika trófeáját 
nem szívesen tenném ki a falra, pláne nem osztanám meg a fényképét az 
ennél többet elváró kedves olvasóval. Utaltam már az amerikai vadászati 
szokásokra! Különösen itt, a keleti-parton általában nem sokat törődnek a 
trófeákkal. Még Scott barátom is, aki azért sokszor vadászott Európában, 
a fészer falára tette ki a fehérfarkú trófeáit. Meg is lehet őket nézni: a min-
denhol megjelenő, igen agresszív szürke amerikai mókusok tövig rágták 
már azokat. Ottlétemkor történt, hogy közös vadászatunk csúcshelyszínén, 
a Blue Ridge Parkway közelében, ottani meghívónk egy nyolc-pontos 
(páros nyolcas!) bikát lőtt. Kellő vadászirigységgel nézegettem a barátom 
mobiljára küldött képet! A történet vége: megérkezésünkkor még a fésze-
rében lógott az addigra jócskán megfarigcsált szarvas, az agancsok pedig 
lefűrészelve(!) egy vödörben landoltak. Említettem, nincs trófea-kultusz a 
világnak ezen a táján. 

Visszatérve a medve-fehérfarkú-kalandos helyszínre, pár perc múlva 
nyílt terepen láttuk átváltani a nálunk vélt bikát, úgy jó kétszáz méterre. 
Nos, ha a jó Remingtomom lett volna velem! Vagy akkor sem biztos. 
Mindenesetre megjegyeztem: először lövünk, aztán kérdezünk. 

Pár nap telt el, tele nagyszerű, nem vadász, „civil” élményekkel. És 
eljött a barátom által is izgalommal várt nap, amikor a minden ameri-
kaihoz szinte hozzátartozó pick-up-ot délre, Virginia-Észak Karolina hatá-
rán, a Blue Ridge mellett lévő meghívónk birtoka felé kormányozta. A 
tábornokom által csak nemes egyszerűséggel Chief-nek becézett, a hetek-
ben ötven éves korában nyugalmazott főtörzs-zászlós többször is szolgált 
Scottal. Legutóbb már akkor, amikor barátom nyugdíjba vonulása után 
civil szerződésesként tért vissza a hadseregbe. Innen datálódik a szoros 
ismeretség. Jó három órás autózás után érkeztünk meg vendéglátónk házá-
hoz, aki átkísért bennünket sógora közeli házához, ahol a következő na-
pokat töltöttük. Mint kiderült, Chief Joey szülőföldjén a kis közösségben 
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szinte mindenki rokon, de minimum ismerős. Gyorsan átöltözve, máris 
indultunk kifelé első vadászatunkra. Érdekes terület ez a Blue Ridge által 
körülölelt, szemmel láthatóan állattartásra való vidék. Mindenfelé villany-
pásztorral kerített legelők, telis-tele rideg tartású, kistermetű fekete húsmar-
hákkal. Ezekből lesz a finom steak, amihez csak hasonló a mi nálunk 
kapható. 

A lesem is egy ilyen, kerített legelő szélén lévő hatalmas szalmapajta 
tetejében volt. A fedett, vagy három bála magasságba felpakolt bálák 
kiváló leshelyet biztosítottak a következő napokban. Kicsit nehéz volt fel-
tornásznom magamat, de azután a pajta tetőszerkezetébe kapaszkodva, 
csak végigügyeskedtem magam a pajta erdőre-mezőre nyitott másik végé-
be. Itt egy felállított bála jó feltámasztást nyújtó leshelyet nyújtott. A 
Chief, aki először elkísért, kérdésemre, merről várhatóak a szarvasok, 180 
fokban körbelendítette a kezét: 

– Bárhonnan! – hangzott a tömör, megfellebbezhetetlen válasz. 
Magamra maradva, mint a periszkóp járt a fejem. Előttem a fekete mar-

hák legelésztek békésen. Jobbról ligetes terület, mögötte patak, és szemben 
erdősült domboldal. Fejemet ide-oda tekergetve, hirtelen jobbról a ligetes 
területen néhány tarvadat és közöttük egy fiatal bikát pillantottam meg, úgy 
40-50 méterre. „Lőj, utána kérdezz” jutott eszembe barátom intelme. Mi 
tagadás, látván, jó pár ág meredezik a nem túl hosszú agancsszáron, neki-
veselkedtem a lövéshez. Még nem találtam meg a lassan mozgó, meg-meg-
álló bika vitális területét a céltávcsövemben, amikor egy előtte csipegető 
ünő-félét kezdett hirtelen kergetni és egy másodperc alatt eltűntek a fészer 
kilátást lezáró fémoldala mögött. Mire barátaim megjöttek, volt időm kiele-
mezni a történteket. Ha csak erre a ligetes területre figyelek, valószínűleg 
hamarabb észreveszem a kis csapatot és a reakcióidőm is több lett volna. 
Avagy: savanyú a szőlő! Legközelebb figyelmesebb leszek. És igen, 
minden valószínűség szerint lassan a fehérfarkúak násza is elkezdődik. 

Másnap hajnalban a menü ugyanaz. Fel a bálák tetejére, óvatosan a tető-
lécekbe kapaszkodva előremozogni, és figyelő állást foglalni a legelő és 
azon túl, a patakon túli erdő felé. Különösen figyelni a jobb oldalra. Gyö-
nyörű volt a hajnal, ahogy kezdett kivilágosodni. A marhák békésen lege-
lésztek, heverészve pihentek. Semmi vadmozgás. Azaz, mégis? A patakon 
túl, az erdőből egy jól megtermett róka ugrott át a kerítésen és jött köze-
lebb a nyílt legelőn. Róka, hiszen a farka jó vastag, gondoltam, az egerésző 
komát figyelve. A leírásokból úgy emlékeztem, a prérifarkas (coyote) távoli 
rokona a farkasnak, aranysakálnak, így bizonyára hasonlóan vékonyabb 
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farokkal rendelkezik. Fel sem emeltem a puskámat. Különben is, úgy száz 
méterre lehetett. Miután a koma elkapott valami kisállatot, visszaugrott a 
kerítésen túlra és kicsit dobálta, majd bekapta zsákmányát. Jó ideig láttam, 
ahogy a patak túloldalán mászkálgatott. Szarvasok sehol. Később meg-
érkeztek vadászbarátaim is. A szokásos: mit láttál? kérdésre beszámoltam 
róka-sztorimról. Nem róka volt az, hanem kojot! Miért nem lőtted meg, 
nagyon kártékony! Akár az újszülött borjút is elviszi a tehén mellől! Nos, 
egy újabb tanulság és hatalmas élmény. 

A következő két nap eseménytelenül telt el. Leginkább zuhogott az eső. 
Utolsó kimenetelünk alkalmával vendéglátónk, Joey megkímélt a nem kis 
légtornász mutatvánnyal járó bálamászástól. A fészer végében egy pillanat 
alatt les-sátort állított részemre, ahol kis tábori széken elhelyezkedve, 
kényelmesen nézegettem az eső utáni már jól ismert tájat. A patakon túl 
tarvadak mászkáltak, de bikát nem láttam. Közeledve a lővilág határához, 
a vadászat legizgalmasabb perceihez, egyszer csak fülsiketítő lövés törte 
meg az alkonyi csendet, valahonnan a hátam mögül, de érzésem szerint 
2-300 méterre. Kis idő múlva megint. Nos, gondoltam, véget ért az itteni 
vadászatom! Bizony, jól gondoltam. A következő félórában kiderült. A 
másik vendég, Frank lőtt és duplán szarvastehenet hibázott valahol feljebb 
tőlem. Újból bebizonyosodott előttem, amit már régen tudok: a vad elej-
tése, a hús megszerzése a legfontosabb. Így már a messziről jött vendég 
vadászata másodlagos. Ez is az amerikai vadászkultúra része. Nem szabad 
megsértődni. Szarvaslövés nélkül autóztunk vissza Appomattox-ba. Bika-
lövés nélkül, de sok-sok tapasztalattal és élménnyel. És egy önzetlen új 
vadászbarátsággal.  

Közben az idő is elromlott. Scott mondta is, szokatlan itt délen, Virginia 
államban ilyenkor az ilyen rossz idő. Hazatérve, délután még visszatértünk 
Tyler területére. Meghívóm igazán igyekezett mindent megtenni az áhított 
siker érdekében. Mivel valószínűsíthetően elkezdődött a fehérfarkúak 
násza, barátom mindent bevetett. Kipróbáltuk a szarvastehén számunkra 
szokatlan hívogató, nyekergő hangját, de a bika leginkább emberi – bocsá-
nat a hasonlatért – öklendezéshez hasonló kihívó, harci kiáltását is. Sajnos, 
eredmény nélkül. 

Utolsó napom, amelyet vadászattal tölthettem, esősre sikerült. Ebéd után 
tanakodtunk is, egyáltalán érdemes-e kimenni. Én azt kértem, hadd 
mehessek vissza a Scott birtokán lévő, szívecske alakú vadföldre, az ott 
található forgószékes szuper lesre, ahol jó pár, igaz eredménytelen, 
de kellemes délutánt eltöltöttem. Ez lesz az én búcsúzásom ettől az 
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érdekes vidéktől, az én szeretett, a mi középhegységeinkhez oly’ hasonló 
Appalache-emtől! Amit lehet, mind magamra szedtem, felülre esőköpenyt 
vettem. Scott-tól – aki a területén másfelé tartott – egy intéssel búcsúztam. 
Felmászva, a szemerkélő esőben elhelyezkedve, elgondolkodtam az eltelt 
két hét történésein. Az már látszott, hogy errefelé sincs kolbászból a 
kerítés! Ha az USA keleti-partján vadászik az ember, a sűrűn lakott, inten-
zíven vadászott területeken kevés az esély a szobámban, a fejem felett 
lévő képen lévő kapitális bika elejtésére. Ahhoz nyugatabbra, kevésbé be-
népesült területre kell menni. Vagy olyan különleges területet kell keresni 
(mert azért ilyen is van!), ahol különösen figyelnek a vadállományra.  

Közben elővettem a barátomtól kölcsön kapott, a tehén vágyakozó 
hangját utánzó sípot és megnyekergettem. Közben figyeltem, különösen 
abba az irányba, amerről – Scott mutatta –, jó szél lévén, jöhet álmaim 
vadja. Semmi. Kis idő múlva újból próbálkoztam. És csodák-csodája, a tő-
lem jobbra lévő erdei út felől egyszer csak lassan lépegetve megjelent egy 
szarvas! Keresőmet szememhez kapva látom, bika. Fiatal, négy-, maximum 
hatpontos. Az biztos, hogy a hívásra bújt elő. Gyorsan kellett döntenem. 
„L őj, aztán kérdezz”, dobolt a fülemben. Vadássz, mint egy amerikai. 
Biztosan soha sem térek vissza. Utolsó lehetőség. Közben a bikuci úgy 30 
méterre előttem, a szívecske közepén baktatott és az erdő széle felé tartott. 
Felemeltem a puskámat és megcéloztam. Úristen, alig láttam a bepárá-
sodott lencsén keresztül valamit. Közben a bikám rendületlenül bandukolt 
tovább. Kisebb igazítás és halványan megláttam az oldalát. A következő 
másodperceket nehezen rekonstruálom. Talán kicsit az elejére tartva, 
mielőtt elérte volna az erdőt, eldördült a lövésem. Azt tisztán láttam, hogy 
a bika nagyot ugrott és egy pillanattal később eltűnt az erdőben. Olyan 
érzésem volt, hogy a lövésem talált. Kis idő múlva lekászálódtam a lesről, 
puskámat letámasztva (ismétlésre úgysincs lehetőség!), a szűnni nem 
akaró csendes esőben igyekeztem a rálövés helyére. A még kiváló látási 
viszonyok között vért kerestem. De egyelőre se vér, se nyom nem látszott 
az amúgy tisztességesen felázott talajon. Elsétáltam az erdő széléig, be-
kukucskálva a gyéren fásult erdőbe. Hátha, mint oly’ sokszor, meglátom 
az addig menekült, elesett vadat. Semmi. Vissza a vélt rálövés helyére. 
Kis keresés után végre megtaláltam az elugrás helyét. A vad első patái 
mély, jellegzetes nyomot hagytak a felázott földön. Elindultam a mene-
külés irányába, hogy jobban megvizsgáljam, találok-e valamit. Közben 
Scott is megérkezett. Elmondása szerint már a lese alatt állt, amikor meg-
hallotta a lövésemet.  
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Rutinosan kikérdezett, mi történt, majd ő is az elugrás helyét vizsgálta. 
Most már ketten keresgéltünk. Én egyre tágulóbb sugárban kerestem 
bármilyen, a találatra utaló jelet. Scott az esetleges vért vizslatta. Jó száz 
méterre is becsörtettem a már ismertetett, nehezen járható aljnövényzetű 
erdőbe. Semmi, semmi. Közben lassan ránk sötétedett. Feladtuk. Nyilván-
valóan elhibáztam életem lehetőségét. Ha nem is nagy lehetőségét, hiszen 
a kispekulált bika kora maximum három és féléves lehetett. Mivel soha 
sem vehetem kézbe a soha sem elejtett bikám trófeáját, így nem tudom 
igazán, történetem végén bátran megmutathattam volna-e. 

Egy biztos. Sok-sok élménnyel, új ismeretségekkel, kicsit sem csalódottan 
szálltam fel hazafelé a repülőgépemre. Washington felé még megálltunk az 
egyszer-volt, felejthetetlen, húsz évvel ezelőtti vadászataim színhelyén, a 
barátoméktól nem messzi Nelson megyei Shipman közelében. A terület 
ismerős lelakatolt kapujánál, gombóccal a torkomban emlékeztem valami-
kori, akkor sem nagy kézzelfogható eredménnyel zárult itteni vadászataim-
ra. Most már, időben is távolodva legújabb élményeimtől, hatványozottan 
vallom: „a vadászatban nem az a szép, amit ad, hanem, amit ígér!” 

Egy biztos, idősödve, soha többé nem térek vissza. De álmaimban sok-
szor vissza-visszatérnek amerikai vadászataim. A csodaszarvasról, a hatal-
mas fehérfarkúról, amelynek trófeája már soha sem fogja díszíteni házam 
trófeafalát.  
 

(2018) 
 

 



VADÁSZNAPLÓMAT LAPOZGATVA, 
ALKONYODIK...

Történeteim leírását, kedves olvasóimmal való megosztását közel harminc
évvel ezelőtt kezdtem. Újból végigolvasva azokat, végigfut bennem ez a másfél
emberöltőnyi vadászlét. Most újból január van. Akkor is, most is esik a hó, zi-
mankós az idő. Akkor tele energiával, a vadászév kezdetéről elmélkedtem, fiatal
vadászként megélt első nagyszerű élményeimet írtam le, amelyeket az olvasó
későbbi vadászataim során is követhetett. Megismerkedhetett a vadászati köz -
életben tett nem túl hosszú kitérőm néhány részletével is. Lassan a végéhez kö-
zeledem történeteim elmesélésének. És nemcsak kint alkonyodik. Több mint
harminc éve gondosan vezetett vadásznaplómat újra végiglapozva, bár sok él-
ményt megosztottam az olvasóval, maradt még érdekes, elmondatlan történe-
tem.  

Nagyvadvadász vagyok. Az apróvadat nem igazán sikeresen lövöm. Nem
is rajongok, ha fácánhajtásra hívnak. Talán a karácsonyi fácánlevesbe való
az, ami igazán motivál. A nyúlvadászat hagyján. Ott valamivel sikeresebb
vagyok. Egyedül a szalonka, ami megragad. Ott sem igazán a teríték számít.
De erről már korábban tettem hitvallást. Nincs is sok elejtett szalonkám.
Talán annyi, vagy csak valamennyivel több, mint szarvasbikám.

Tehát a nagyvad. A magyar „big five”, az öt nagyvadunk.
Muflonaimról még nem meséltem. Van néhány. Kos is, jerke is, bárány is.

Van olyan is, amelyet a rendszerváltozás hajnalán nem is én lőttem. Barát-
ságból, vendéggel lövettem. Mégis sokáig az én nevem alatt szerepelt. Még
ezüstérmet is szerzett anno, és kiállították Grazban, vadászati kiállításon.
Első muflonom tényleg elbeszélésbe illő körülmények között esett. Még
miskolci szolgálatom alatt kaptam a tanácsot: keressem meg a Bükk-fenn-
síkon vadászó PM Aranyszarvas Vt. elnökét, aki már csak azon az alapon
is, hogy több katonai objektumunk is volt a területen, korrekt, kiváló kap-
csolatot ápolt a honvédséggel. Egyik budapesti utam során személyesen fo-
gadott a főosztályvezető, akinek kiböktem nagy vágyamat. Szeretnék egy
kost lőni az amúgy is szép, a terepet igen kedvelő állományból.

6 3

Vadaszev_beliv_Layout 1  2015.01.30.  12:06  Page 63

droto
Szövegdoboz
7 2

droto
Szövegdoboz



– Menj fel Jávorkútra, keresd meg Szegedi Józsi bácsit az erdész-vadászt.
Addigra majd leszólok neki! – hangzott el a biztatás. 

Nem telt el sok idő egy, a bükki híradó házainkat karácsony előtt körbejáró
ellenőrzésem során, a puska is bekerült az UAZ csomagtartójába. Keserve-
sen indult a nap. Miskolcon végigautózva rettenetes, csöpögős-ködös időben
érkeztünk ki a lillafüredi tavon is túl lévő, a Bükk-fennsíkra vezető erdészeti
útra. És láss csodát: ahogy kapaszkodtunk egyre feljebb és feljebb a szer-
pentinen, először ritkulni kezdett a köd és kezdett az ég is kivilágosodni,
majd egyszer csak kibukkant a téli nap is. A valószerűtlenül kék égen ra-
gyogott a nap, szinte szikrázott az érintetlen havon a fénye. Eddig azt gon-
doltam, csak a mesében van ilyen. De ilyen volt Józsi bácsi háza is, a fennsík
közepén. Itt élt a feleségével, a szolgálati erdészházban.

Ellenőrzéseim végeztével ebbe, a kis mézeskalácsházat idéző meseszerű
házba kopogtattam be. Nem sokat időztünk. Józsi bácsi beszállt mellém, és
elindultunk. Az első lehetőség egy víznyelő, teber környékén adódott. A ko-
csit hátrahagyva óvatoskodtunk a minden bizonnyal nappali kedvenc helyü-
kön tartózkodó kosok keresésére.
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…a puskámat kibiztosítva-célozva, letérdelve vártam mikor áll meg 
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– Ott van szemben, a fák között – mutatott a kísérőm a hatalmas víznyelő
túlsó partja irányába. De én hiába meresztgettem a szememet, emeltem sze-
memhez a 7×50-es keresőtávcsövemet, nem láttam semmit.

– Már ne is keresd! Rossz a szelünk. Elugrott – kaptam a rövid, de annál el-
szomorítóbb eligazítást. Később süldőcsapat loholt párhuzamosan mellettünk,
amelyet most kivételesen a nemesebb vad reményében futni hagytunk.

Lassan szürkülni kezdett, és már visszafelé tartottunk a vadászházhoz,
amikor hirtelen egy kosokból álló mufloncsapat keresztezte az utunkat. Még
fékezni sem volt érkezésünk, amikor nyilván tőlünk riadva, a csapat lassan
szaporázva már el is tűnt az út túloldalán lévő sűrűben. Az utunk kanyargó-
san lefelé vezetett, amikor egy hajlatnál megint előttünk keresztezték az utat.
Aztán megint. A következő kanyarulatnál eltűnt a sűrű, és mi megláttuk,
ahogy kocogva átvág az öt gyönyörű állat a most távolabb lévő bokros felé.
Szinte kivágtam magam a terepjáróból és kicsit előrefutva, a puskámat ki-
biztosítva-célozva, letérdelve vártam, mikor áll meg a csapat, hogy a hátsó,
legnagyobb kosra rálőhessek. De a kosok csak szépen kocogtak.

– Lőjed, Gyula! Lőjed, mert el fognak menni! – hangzott hátam mögül a
süvöltés Józsi bácsi kiáltása. Egy pillanat alatt átfutott az agyamon az enge-
délyt adó felszólítás és rögtön a berögzött tiltás. Futó nagyvadra nem lövünk.
Még ha kocog sem. De közben fel sem pillantva a rohamosan közeledő sö-
tétséget is érzékeltem. Ez ma biztosan az utolsó lehetőségem, és ki tudja
lesz-e még és mikor egyáltalán erre vadásznom. Kicsit folyamatosan előre-
tartva, már a sűrű szélén járó, még utolsóként látható, a sűrűbe éppen be-
váltani készülő, ezért lassulva, pillanatra megálló vadra elengedtem a lövést.
Hátracsúszhatott, mert a golyót megkapva, szinte a fenekére ült a gyönyörű
csigákkal rendelkező vad, hogy egy másodperc múlva erőre kapva, mielőtt
ismételni tudtam volna, végleg eltűnjön a bokrosban!

– Utána, mert ha teljesen besötétedik, nehezebb lesz megtalálni – hangzott
az újabb parancs, és én felpattanva futottam a rálövés, beváltás helye felé.
Vér, vér minden felé. Nem kellett két lépést tennem a nem túl magas, itt-ott
ritkás bokrosban, amikor első sebágyából kelt a vad. A futástól lihegve-zi-
hálva adtam le a szinte kapáslövést a távolodó vadra, amelyet jól jelzett, de
továbbra is távolodott, majd eltűnt. Tovább, tovább, mert hamarosan sötét
lesz. Közben a bokros megszűnt és rudas erdőbe ment át. Futva értem el a
szélét, és nem kellett sokat nézelődnöm, ott feküdt gubbasztva az én meg-
szenvedett vadam, mire közelebb érve egy pontos kegyelemlövés megsza-
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badította minden további evilági szenvedésétől. Azt tudtam, hogy a muflon
rendkívül szívós állat, de hogy két – később zsigereléskor kiderült – súlyos-
nak bizonyult lövést is így elvigyen, azt nem gondoltam volna.

A gyönyörű, nyakba benövő, ott már a bőrt súroló szarvakat hordozó teljes
fejet Miskolc akkortájt egyik legjobb trófeakikészítőjével, a megvett hús és
némi felár fejében kikészíttettem. Mai napig egyik központi dísze vidéki
házam „tisztaszobája” egyik, padlóig belambériázott falán lévő trófeagyűj-
teményének. Józsi bácsi azóta már régen az örök vadászmezőkön jár, és én
a mai napig hálásan gondolok rá és a vele folytatott eredményes vadásza-
tokra. Majd ott fent egyszer biztos folytatni fogjuk. Fent, ha nem is a Bükk-
fensíkon, ahol azóta sem jártam.

Dámjaim. Ötödik vadászható nagyvadunk. A muflonhoz hasonlóan nem ős-
honos vadunk itt, a Kárpát-hazában. De azért vadászat szempontjából kedves.
Sokszor szépen csipkézett lapátos agancsa minden vadász kedvenc trófeája.
Mivel nem mindenhol található az országban, szerencse kell, hogy meghívást
kapjon a vadász. Ez történt velem is, amikor egy októberi délutánon, a Kecs-
kemét közeli Kerekegyházára tartottam első dámbikám elejtése érdekében.
Ottó, a kerületvezető vadász egy szusszanás pihenő és közösen elfogyasztott
kávé után már barátságosan tuszkolt is a lehajtott szélvédőjű terepjáróba. Ér-
dekes errefelé a vadászat. A háztól kigurulva, pillanatok alatt a homokos utak-
kal jócskán szabdalt ritkás akácos-bokros területen autóztunk. Ottó közben
elmondta, hogy nem könnyű feléjük a vadászat. Részben a terület zavartsága
miatt is, ha megtaláltuk a keresett vadat, nem szabad tétovázni. Lőni kell. Első
esténk nem járt sikerrel. Azaz dehogynem! A lővilág vége felé felkapaszkod-
tunk egy kényelmes magaslesre, és lőttünk egy szép süldőt. Merthogy manap-
ság már az is szép számmal előfordul itt, az Alföld közepén.

Mivel Ottóék marasztaltak, éjszakára ott maradtam a takaros ház egyik
vendégszobájában. Hajnalban didergősen kászálódtunk be a kocsiba és in-
dultunk neki újabb, sok kilométeres döcögő barkácsolásunknak. Már jól fent
volt a nap, amikor visszafelé tartva egy sűrűbb résznél, az útkanyarban hir-
telen dám bika-tehén állt előttünk. Nem is messze, úgy harminc méterre.
Valószínűleg őket is váratlanul érhette megjelenésünk, mert mint a kőszobor
álltak az út közepén. Kísérőm bólintott, én pedig szinte kicsúsztam a veze-
tőülés mellől, hogy a közben leállított motorú autó ablak nélküli ajtaját tá-
masztéknak használva megcélozzam a velünk teljesen szemben álló bika
szügyét. Nem lehetett várni, hogy esetleg keresztbe forduljon. A szügylövés
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…egy szemben a román oldalon lévő fiatalosból szép bika baktatott 
már a mi oldalunkon. Lőhető
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a vadász szakirodalom szerint az egyik legkockázatosabb lövések egyike.
Vagy elmegy a vad, vagy tűzbe rogy. Ez történt. Örömmel zsigereltünk és
tettük fel életem első dámbikáját az UAZ lenyitható vadszállító rácsára.

Húsz év is eltelt, mire újból alkalmam nyílt dámbikára vadásznom. Gyula -
váriba, a román határ mellé szólt a meghívásom. A társaság vadászmestere –
sikeres mezőgazdász – volt a kísérőm. Első délután pick-upjával érdekes él-
mény volt a sík vidékből kiemelkedő gátakon kocsikázni, közben élénken fi-
gyelni, hátha valamelyik kukoricatarlón megpillanthatjuk az áhított bikát. De
nem pillantottuk meg! Másnap reggel fácánvadászatot rendezett a társaság.
Engem is meghívtak. Nincs mit tenni, bikavadászat majd harmadnap. Reggel
az elnök is elkísért minket. Volt is dám, de sajnos messze. Mire közelebb au-
tókáztunk, a dámok is világnak mentek. Egyre közelebb értünk a magyar–
román határhoz, és a reggel is lassan délelőttbe fordult, amikor a határtól nem
messze, egy szemben, a román oldalon lévő fiatalosból szép bika baktatott
már a mi oldalunkon. Lőhető. De hogyan tudjuk meglőni úgy, hogy nehogy
határsértés legyen belőle? Szerencsére a terep, meg a jó magas aljnövényzet
is minket segített. Így jól neki készülve, no meg a határsértést is elkerülve si-
került új, Amerikából hazahozott 7 mm-es Remington Magnumommal oldalba
lőnöm a vadat. Az meg csak állt szerencsétlen.

– Ismételj! – kiálltott rám kísérőm. Megráztam a fejem. Nem volt rá szük-
ség. Mire a vadász kimondta, mint a villámcsapás úgy esett össze a nem
nagy, de mutatós agancsú bika.

Van utótörténete is a bikalövésnek. Bírálat után egy alkalmi kocsi hozta fel
Budapestre az áhított trófeát. Amikor a gépkocsivezető vigyorral átnyújtotta
az agancsot, én elkomorodtam. Nem az általam terítékre hozott dámbika tró-
feáját tartottam a kezemben! Kértem, vigye vissza, a többit majd tisztázzuk.
Nemigen sikerült tisztázni a dolgot. Minden bizonnyal véletlenül egy külföldi
bérvadásznak adhatták oda az én trófeámat, aki feltehetően nem vette észre
a cserét. A terítéknél készült fotókat nézegetve – elismerve a tévedést – egy
év múlva újrázhattam. A sikeres vadászat óta a csinos újabb trófea dolgozó-
szobám, az elcserélt meg a gyulavári vadászház falát díszíti.

Most, hogy a „big five” történeteimet elmondtam, tovább tallózok lassan
harmincöt éve gondosan vezetett, a főbb eseményeket rögzítő vadásznap-
lómban. Sok-sok egyéni lesvadászatot, néhány remek vaddisznóhajtást és
vendégként, kísérővel történt vadászatot idéz fel a mára elektronikusan is
meglévő napló számítógépemen történő „lapozgatása”.
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Az első vaddisznóhajtás a Sajókazán, Terselits Andor bácsi szervezte hajtás.
Még golyóspuskám sem volt. Vadonatúj 12-es brenekkével töltött bockomat szo-
rongatva álltam az elálló soron. És bizony jött a disznó. Nem is akármilyen, jó
nagy. Egyenesen felém. Én pedig méregettem a kant meg a távolságot is. Vala-
hogy nem akaródzott a hirtelen feltűnt kanra lőnöm. Hogy távolinak ítéltem-e
meg a tőlem harminc méterre poroszkáló ősállatot, vagy kezdő vadászként a ku-
rázsi nem volt meg, ma sem tudom biztosan. Az biztos, hogy a tőlem nem messze
álló mentorom, János meglőtte az istenadtát. Én meg éveken keresztül bámul-
hattam lakása falán trófeái között az általam el nem ejtett disznó szép agyarait.

Egy másik emlékezetes hajtás. A Vadászati Kulturális Egyesületben eldöntöt-
tük, hogy mivel több rendezvényünkön önzetlenül felléptek neves vadászó
előadó művészeink, és hasonló szerepléseikre a jövőben is számítunk, egyik er-
dőgazdaságunk segítségével vendégül látjuk őket egy vaddisznóhajtásra. Az ese-
ményre egy kellemesnek ígérkező novemberi hétvégén került sor. Az estét jó
hangulatban vacsora mellett töltöttük, ahol sor került egyesületünk méltón is-
mertté vált Hubertus-kereszt kitüntetése Hofi Gézának történő átadására. Más-
nap reggel kocsikra szálltunk, és a gazdaság egyik kies területére autóztunk. 
A hajtás jól szervezetten indult. Innen is, onnan is hangzottak a lövések. Hirtelen
egy magányos kocogó süldő tűnt fel a standom előtt, amelyre kapáslövést tettem.
Sajnos a vad tovább iramodott, de láttam, hogy lóg az alsó állkapcsa. Pillana-
tokkal később már hallottam is a duplázást a mellettem lévő állás felöl. Csekő
Sándor terítette le a vadat. Később a terítéknél mosolyogva, nagyvonalúan min-
denáron nekem akarta átadni az elejtés jogát, amelyet én elhárítottam:

– Persze, Sanyi, elméletileg még talán igazad is lehetne, hiszen szeren -
csétlen lövésem után hetekkel, akár éhen is pusztulhatott volna a szegény
vad – mondtam. Nem is került be az eset a vadásznaplómba. Sajnos azóta
Csekő Sanyi is az égi vadászmezőkön űzi a vadakat.

A téli vaddisznóhajtás mellett gyönyörű élmény a szeptemberi bőgés. Ma
már nem hívnak, nyugdíjból pedig nehéz a milliósra is felszaladó szarvasbika-
vadászatot megfizetni. Így trófeáimat nézegetve régi emlékeken merengek.

Miklóssal a Zirchez közeli terület mélyútján barkácsoltunk. Hirtelen az
oldalban szarvascsapatot pillantottunk meg. A páratlan tizennégyes
háremével büszkén figyelte, ahogy lent a kocsinkkal lassan poroszkáltunk.

– Lődd meg! – hangzott a felszólítás, és én már le is csúsztam az anyós -
ülésről, a közben kinyitott UAZ ajtaján feltámasztást keresve a céltávcsővel
megcéloztam a daliás golyóérettet. Az igencsak felfelé lövés után a jobb sze-
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memet elöntötte a vér. A szokatlan pozíció miatt a távcső sértette fel a sze-
möldökömet. Azért a bal szememmel még láttam, hogy kicsit lejjebb rezeg
egy fiatal fenyő. Boldogan másztunk fel a meredek oldalon elrendezni a ka-
pitális agancsot mutató bikát. Megilletődve simítottam végig azóta is má-
sodik legszebb, ezüstérmes trófeámat. Mivel a bikát ketten sem tudtuk le-
vonszolni, ezért csak a levágott fejjel ügyeskedtünk vissza a kocsinkhoz.

Másnap délelőtt az irodámban megszólalt a telefon. Miklós hívott.
– Jó egészségnek örvend az anyukád? – kérdezte, és meg sem várva a vá-

laszt folytatta. Mert reggel, miközben az erdei munkásaimmal lehoztuk a
meredélyen a vadat, nagyon emlegették! Nos, így végződött az egyszer volt,
hol nem volt nagy bikavadászatom.

Minden vadász életében van egy-egy elmondatlan történet. Olyan, amelyre
nem vagyunk büszkék. Nekem is van. Tanulságként, másnak okulásként be-
fejezésül álljon itt a gyónásom, amelyet kedves olvasómnak mint vadász
gyóntatómnak most megteszek.

Akkoriban, nemrégen vettek fel a Bakony egyik vadban leggazdagabb
vadásztársaságába. Rögtön a szeptember eleji felvételkor, a bikák kiosztásánál
az elnök részemre is javasolt egy selejt bikát. Valaki halkan megjegyezte a
tagok közül:

– Most vettük fel, és már rögtön bikát is kap? – morgott. Kicsit sértődötten
a szavazás után szót kértem. Megköszöntem a bizalmat és visszautasítottam
a bikakilövés lehetőségét. Bár ne tettem volna!

Hetek teltek el, és javában bent jártunk a bőgés szezonjában. A terület ha-
tárán lévő egyik község erdésze, a már jó ismerős Feri bácsi hívott fel:

– Gyula, ha van időd, gyere ki! A Som-hegy oldalából kijárnak a disznók a
kukoricára. Nagy lesz a kár – mondta. Nem kellett nógatni, már délután ko-
csiba pattantam, és a szabályos beírás után egyenesen Feri bácsiért mentem.

Már sötétedett, amikor az erdő és a kukoricás találkozásánál egy patakocska
partján helyet foglaltunk kis vadászszékeinken. Élveztük a csendesedő ter-
mészetet, hallgattuk a terület belseje felől a távoli bikabőgést. Ránk sötétedett.
Kis idő múlva közeledő zajt hallottunk az erdő felől. Több állat is jöhetett az
ágroppanásokból, szuszogásokból ítélve. Mivel a zaj egyszer csak megszűnt
a patak túloldalán, döntöttem és a hang forrását megcélozva felkapcsoltam a
puskalámpámat. A kezdődő kis párásság ellenére a felvillanó fényben jól lát-
tam a vad földhöz közel visszatükröződő szemét. Nem tétováztam. Bár a pára
miatt nem láttam igazán a vad testét, a szem környékét megcélozva elhúztam
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az elsütő billentyűt. A többi vad ilyenkor szokásos elrohanásának zaja után
nagy csend. Ilyenkor kalapál a kétségek között lévő vadász szíve a torkában.
Vadászszékeinkről az ücsörgéstől elgémberedett tagokkal lassan elindultunk
a rálövés helyére. A táv nem volt messze, úgy negyven-ötven méter, de köz-
ben ott volt a patak mint akadály. A lejtős parton óvatoskodva, a patakocskát
átugorva, a túlparton egyensúlyozva kapaszkodtunk fel az oldalban. Vad
sehol. Viszont valami szag megütötte az orromat. A riggyentő bika semmi
mással össze nem téveszthető „illata”. Te jó Isten, csak nem egy fejét lehajtó,
az árokparton lefelé lépkedő bika fejére lőttem?

Feri bácsi csak hümmögött mellettem, miután a parton semmilyen nyomot
sem találtunk, és arrafelé igyekeztünk, amerre a vadak elfutottak. A szag
csak erősödött. Nem volt többé kétségem. Tévedésből, vadászati szempont-
ból eléggé el nem ítélhető módon, szarvasbikára lőttem. Viszonylag kezdő
vadász ide vagy oda, csak hetekkel ezelőtt vettek fel és már ilyet csinálok.
Mi lesz ennek a vége? Ilyen gondolatok kergették egymást a fejemben. No,
meg a fokozatosan erősödő érzés: mi lett a vaddal, amelyre felelőtlenül rá-
lőttem? A következő félórában kutyánk nem lévén, bejártuk a környéket.
Egy csepp vért sem találtunk a keresőlámpáink fényében. A végén már hal-
vány bizakodás is kezdett bennem ébredezni. Talán el sem találtam!

Idővel felhagytunk a kilátástalannak tűnő kereséssel, és hazafelé indultunk
azzal, mivel nekem másnap reggel fontos hivatali elfoglaltságom akadt, Feri
bácsi visszatér a „tett színhelyére”, és világosban alaposan körülnéz.

Nem kell részleteznem, milyen volt az éjszakám. Csatakosan ébredtem. Báván
végigültem az értekezletet, és rohantam az irodámba, várva Feri bácsi hívását.

Kora délután megcsörrent a telefonom.
– Megvan a bikád – reccsent bele a telefonba Feri bácsi hangja. – Kicsit

fel van már fújódva – tette hozzá. Záporoztak a kérdéseim:
– Merre találtál rá? Hány éves lehet? Milyen az agancsa? – kérdeztem.
– Nem arra kerestük. Biztosan kivált a csapatból. Olyan jó nyolcvan

méterre oldalra feküdt attól a helytől, ahol rálőttél. Talán négy-öt éves lehet
– válaszolta a jó erdész.

– És az agancsa? – ismételtem meg a kérdést izgatottan.
– Villás mindkét oldalon – jött a megnyugtató válasz.
– Kérlek, nyisd fel a gyomrát. A többit rendezem. Nemsokára jövök –

mondtam valamennyire nyugodtabban öreg barátomnak.
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Gyorsan befejeztem a dolgaimat, villámgyorsan hazaszaladtam. Átöl töztem,
fogtam a puskámat, és autóba vágtam magam. A terület felé autózva, egész
idő alatt azon gondolkodtam, miként kezelhetem ezt a szerencsétlen helyzetet.
Egy biztos volt. A vadat nem veszíthetjük el. Túl értékes, a pénzről nem is be-
szélve, amit a több mint egy mázsás szarvasért a MAVAD-tól kapunk.

Feri! Villant az agyamba. A régi barát, akinek köszönhetem, hogy most tag
lehetek. Akivel évekkel azelőtt a területen tett első látogatásomkor azt a bizo-
nyos „támadó” disznót lőttem. Igen, ő biztosan segít kimásznom ebből a sla-
masztikából. Mert az világos volt, hogy én nem lőhettem meg a bikát, ha már
egyszer sértődötten visszautasítottam. A vadászházhoz kiérve Ferit az esti ki-
menetel előtti sziesztájából ráztam fel. Kapkodva elmagyaráztam a lehetetlen
helyzetet és megkértem, segítsen. Barátom szótlanul szedelődzködni kezdett,
fogta a puskáját, beírt a körzetbe, majd beült mellém a kocsiba. A vadhoz érve
kiszállt az autóból, megnézte, bólintott, majd azt mondta:

– Na jól van, Gyula! Sokba fog ez neked kerülni! Vedd elő a puskádat, és
lőj kétszer a levegőbe – nyilván még csak a saját puskáját sem akarta ezért
az akcióért kipucolni.

– Jól van. Most pedig zsigereld ki az áldozatodat!
Nem tudom, van-e tisztelt olvasóim közül olyan, aki zsigerelt már egy közel

huszonnégy órája éppen csak feltört vadat, nos én az vagyok! Soha sem felej -
tem el azokat az illatokat, amelyeket nem könnyű munkám során  szagolnom
kellett. De szerencsére a hús romlatlan maradt. Miután felpakoltuk a trófeájától
is megszabadított vadat, irány a vadátvevő telep. Itt ért a következő meglepetés.
Amikor a kilométerpénz végett a gépjármű adatait kellett bediktálni, barátom
a sajátját mondta. Hamiskásan rám mosolygott: ha már egyszer ő lőtte...

És még mindig nem volt vége a tortúrának! A vadászházhoz visszafelé
autózva egy kocsmánál hat üveg félédes szovjet pezsgőt vetetett velem,
mondván legyen mivel ünnepelni (őt!) a lesből visszatérő vadásztársakkal.
Miután a fejet kifőzettem, pillanatok alatt kiderült minden. A halálos lövés
a vadat a szeme mögött érte. Szétrepesztette az egész koponyát, de a trófea
a helyén maradt. A vadnak még volt annyi ideje, hogy valamennyivel odébb
menjen, hogy aztán a vélhetően agysérülésébe pillanatok alatt elpusztuljon.
Egyébként csinos trófeája örök mementóként, bakonyi házam  trófeafalán a
deformálódott golyóval a koponyában együtt vezekeltet, hogy soha, soha
ilyen eset ne fordulhasson elő. Bízom benne, annyi évtizedes hibátlan va-
dászat után vadászgyóntatóm is végre feloldoz.
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És Feri barátom? Következő bikabőgéskor vidáman meglőtte az az évre
nekem megszavazott bikámat.

Kinézek az ablakon. Besötétedett. A hóesés is elállt. Nem ér már kint a téli
havas esték vadváró izgalma a lesen. Mások, pénzesebb emberek vadásznak
már ott, ahol én  sokszor ezt megtehettem. Tudomásul kell ezt is venni. Ha az
első elbeszélésemben az évszakok körforgásáról és külön-külön megadatott
vadászélményeiről elmélkedtem, meg kell említenem, hogy az átlagvadász élet-
ében is felfedezhető ez a ciklikusság. A kezdet, a „kezdő vadász esete”, a bér-
kilövő lét, az emelkedés, a társaságban eltöltött szép évek, évtizedek, és így a
vége felé újból az egyéni kamarai tagság és az ezzel járó „hontalanság”.

De talán jól is van ez így. Járják csak az erdőt minél többen az utánunk jövő
generációk, és ismerkedjenek meg azzal a csodával ők is, ami nekünk meg-
adatott.

(2014)
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TAVASZI ZSONGÁS

Március elején, mióta vadász vagyok, valamilyen különös érzés vesz erőt
rajtam. Várom a pillanatot, amikor hosszú hetek tétlensége után végre ki-
szabadulhatok az erdőre. Újból átérezhetem a csodát, amelyet számomra a
természet ébredése jelent. Nálunk, fent a Bakonyban az első szalonkák meg-
jelenése egybeesik a március idusa közeli napokkal. Ekkor van a születésem
napja. Így érdekes egybeesése ennek a dátumnak, éveim múlásának a meg-
újulás, az új érkezésének pillanatával.

Talán mindez a sok kimondott és továbbra is kimondatlan gondolat, em-
lékezés az, ami miatt olyan izgalmas számomra a tavaszvárás-szalonkavárás
időszaka. De a várakozás vadászéletem más tájain is legalább ilyen izgalmas.
A legfőbb ebben az, vajon meddig és egyáltalán várhatom-e még puskás va-
dászként az eljövendő márciusokat, vagy sok ezer vadásztársammal együtt
hamarosan csak a botomat emelem fel az egymást kergető cvikkekre?

Mert ennek a veszélynek is ki vagyunk téve mi, ma még szalonkavadá-
szok. A veszélynek fő oka az a talajvesztés, ami a vadászok között érzékel-
hető. A „csak egy nap a világ” szemlélet nem használ senkinek. Kiváltkép-
pen nem az alakuló jövendőnek. Az anyagiasság, az eddig ismeretlen ha-
gyományainktól eltérő gondolkodásmód megjelenése rengeteget rombol
azon a vadászati kultúrán, amely sok évtizedes, évszázados hagyományokon
alapuló tevékenység eredménye.

Miért nem értjük meg, hogy meg kellene próbálni legalább ezen a keskeny
ösvényen, amit a vadászat jelent, a saját utunkat járni. Mégpedig úgy, ahogy
a vadászat ősidők óta létezik: közösen. Nem eldobva, hanem igenis megra-
gadva egymás kezét, összefogódzva ebben a bukdácsolásban, amikor valami
olyat akarunk csinálni, ami más, mint az elmúlt. Mert az tény, hogy a válto-
zásra szükség van. Magunkkal csak azt vihetjük tovább, ami vállalható, örö-
kíthető.

Ha a franciák ki merik mondani, hogy a vadászatot nemzeti örökségük és
hagyományaik részének tartják, amelyet meg kell őrizni, ne szégyenkezzünk
mi sem. Védjük meg tisztázatlan törekvésektől, ferde szándékoktól, a pilla-
natnyi érdekek alakulásától, a sokszor értelmezhetetlen „lobbizásoktól”.
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Egyesek egész komolyan felvetik a szalonkavadászat hazai betiltásának
lehetőségét. Vajon itt egy jól átgondolt, szükségszerű lépésről lenne szó,
vagy valamely tisztázatlan érdekről, amely az azt felvetőket vezeti? Nézzük
meg, mi is a valós helyzet. Áttelelő helyén, a Földközi-tenger térségében a
mi vadászati viszonyainkhoz képest jóval kevesebb védelemben részesül ez
az általunk szeretett, megbecsült madár. Tehát van egy madárfaj, amely ál-
lománynagyságát tekintve, tanulmányozva a nemzetközi összehasonlításo-
kat, egyáltalán nincs a kipusztuló madárfajok között. Pedig telelőhelyén nem
kímélik. Hajtják, bokrásszák, hálózzák. Lövik a temperamentumos déli
népek. Mégis, csodák csodájára nem csökkennek a lelövési számok. Ami a
hazai statisztikát illeti, biztos nem. Mert nem véletlenül sorolják egyesek a
hazai nagyvadak sorába ezt a csodálatos titokzatos madarat. Az ismert lelö-
vési számok és becslések bizony alig haladják meg az évi kétezret. A vadá-
szati rend, a mértéktartás is vadászelődeink példamutatása alapján alakult.
Így jutottunk el a korábban nálunk is tavaszi–őszi, bokrászást is megengedő
vadászatoktól a tavaszi, alig több mint egy hónapos vadászidényig, ami ha
ténylegesen vesszük, nem több mint három hét.

A húzásonként lőhető két madár, de inkább az önkorlátozás, ami már hosz-
szú ideje nem növeli az éves összesített lelövési számokat. No, meg ne fe-
lejtsük el magát a madarat sem, amely kiszámíthatatlanságával, meglepő,
mindig változó repülési technikájával bizony próbára teszi a még oly’ jó sö-
rétlövőket is. A magam részéről büszke vagyok, ha egy idényben legalább
két szalonkát felvehetek.

Szalonkázni a csoda, a természet ébredésének megfigyelése hajt ki minket
az erdőre. Ez a majdnem kultikusként is felfogható zarándoklás nem a ha-
lálnak, sokkal inkább az életnek szól, amely éppen csak indul a természet-
ben. Az már csak egy csodálatos plusz, hogy van egy költőket, írókat, fes-
tőket sokszor megihlető madár, amely vonz bennünket, a természet szerel-
meseit. Hogy miért kell ehhez a puska? Erre is van válasz. Ezt az emberiség
ősi, öröklött ösztöneiben kell keresni. Ez a vadászszenvedély, amely ki-
mondva, kimondatlanul bennünk él, amelynek szabályozása, más kifejezés-
sel „féken tartása” már kultúra, társadalmi kérdés, egyben az adott társada-
lom fejlettségét kell, hogy tükrözze. Igen, szándékosan szabályozásról, és
nem tiltásról beszélek. Hiszen, ha egy ősidők óta űzött tevékenységről van
szó, akkor nyugodtan állítom, hogy ez is valahol a népek kultúrája és joga-
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iknak széles skálájába tartozik. A szabályozás nem árt, ha velünk-tőlünk
indul ki, és az élővilágon túl, bennünket, az embereket sem sért.

Ha itt egy nemzetközileg egyeztetett, valóban az egyed érdekeit figye-
lembe vevő jogos és indokolt kérdésről lenne szó – mint oly’ sokszor –, mi
vadászok lennénk az elsők, hogy kezdeményezzünk lépéseket. De ameddig
ez indokolatlan, addig az ügy szempontjából értelmetlen, szűk csoportérde-
keket, igazolatlan szándékokat vélek felfedezni. Akkor is, ha ezek nem is
Magyarországról indulnak.

Vajon felmérhető-e a társadalmi hasznossága annak, ami a hozzátartozók-
kal, barátokkal felkerekedő szalonkázók egészséges tavaszi mozgásigényé-
nek kielégítése jelent? Vagy amit a vendéglátásból, közlekedésből származó
bevételek jelentenek, amelyek a szalonkázás költségei közé tartoznak? Ter-
mészetesen ezek éppen úgy kimutathatatlanok, mint a szalonkák nálunk ért
veszteségei.

Nos, ezek után bizony én továbbra is készülődöm. Előkészítem a tölté-
nyeket, még egyszer belenézek a puskám csövébe, és várom a pillanatot,
amikor újból indulhatok erre a csodálatos találkozásra, amelyben fontos ez
a varázslatos madár, de a lényeg, mint minden általunk végzett vadászati te-
vékenységben – maga az ember és a környezete.

(1996)
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SZALONKASZERELEM

Interjú Janisch Miklóssal, 
a szalonkavadászok doyenjével

Március elején a Pilis hegységben, az Ispán-hegyen gyülekeznek a szalon-
kavadászok, hogy hagyományos, bensőséges ünnepség keretében üdvözöl-
jék a szalonkaévadot. A jeles napon – meglepetésként – adták át a 75. szü-
letésnapját ünneplő dr. Janisch Miklósnak a Hubertus-kereszt kitüntetés
arany fokozatát.

Vadászlap: Kérem, meséljen magáról!
Janisch Miklós: 1922. március 5-én születtem a Garam-parti Kéménd köz-

ségben, Párkánytól 13 kilométerre, az akkori Csehszlovákiában, ahol édes-
apám körzeti orvosként dolgozott. A falunkban csak a négy csendőr volt
szlovák, így színtiszta magyar környezetben nőttem fel. Elemi iskoláimat
szülőfalumban végeztem, majd Észak-Komáromban, a Szent Benedek-rendi
főgimnáziumba jártam. Érettségi után 1941-ben az akkori helyzetből adó-
dóan könnyű út vezetett a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem or-
vosi karára. Sajnos a háború tanulmányaimat félbeszakította. A sors úgy
hozta, hogy orvosi tanulmányaimat nem folytathattam. Így zoológus-bioló-
gus lettem. Az egyetem után az Állatorvostudományi Egyetemre kerültem,
ahol mindmáig dolgozom. Fegyvertant, vadegészségügyet és vadgazdálko-
dást tanítok hallgatóimnak.

V.: Az otthonról hozott érdeklődés az orvostudományok iránt több évtize-
des oktatói-kutatói pályafutása során hogyan került szorosabb kapcsolatba
az állatvilággal, a vadászattal?

J. M.: Már négyéves koromtól érdeklődtem a vadászat iránt, akkor kaptam
az első dugós puskámat. Ezután sok dongó és légy esett áldozatul ébredező
vadászszenvedélyemnek. Légpuskás, flóbertpuskás időszak következett,
amelyet az első egycsövű, 32-es sörétes követett, amellyel már körvadásza-
ton is részt vehettem. Három első nyulamon keresztülfektetve, szülőfalum-
ban avattak igazi vadásszá. Örökre bennem él, hogy drága emlékezetű édes-
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apám húzott végig először az ülepemen. Gyönyörű szavait, no meg a hur-
kákat a hátsó felemen, sohasem felejtem. Később a sportlövészet vonzott.
Szép eredményeket értem el kispuskalövészetben. 1955-ben az egyetem jó-
voltából kaptam lehetőséget, hogy akkor szokatlan módon a sörétes mellé a
golyós puskát is megkaphattam. Oktatási célból a következő években sok
apró- és nagyvadat lőttem. Több mint 40 éve vagyok ugyanannak a közös-
ségnek, az újszászi „Szabadság” vadásztársaságnak a tagja. Hosszú vadász -
életem során több ezer apróvadat, 74 őzbakot, kevés szarvast, annál több
vaddisznót ejtettem el. De igazi szerelmem az erdei szalonka.

V.: Mindezek mellett másik nagy szenvedélye a hüllők tanulmányozása.
J. M.: Kétéves koromban találkoztam először igazi hüllővel. Mai napig

visszaemlékezem a több mint hetven évvel ezelőtti eseményre, amikor egy
erdei siklóval találkoztam, amelyet összetekeredve kalácsnak véltem. Fel-
cseperedvén – orvosi pályafutásom meghiúsulása után – érdeklődésem mind
jobban a hüllők felé fordult. Diplomamunkám is a hüllők élősködőiről szólt.
Pályafutásom során több száz hüllőt gyűjtöttem és vizsgáltam meg, különö-
sen azok élősködőit. Munkámat végezve attól sem riadtam vissza, hogy az
általam gyűjtött mérges kígyóktól a mérget is lefejtsem. Érdeklődési kö-
römbe tartozik a hazai kullancsok tanulmányozása is. Ki gondolná, hogy 22
fajta kullancs él Magyarországon, és ebből csak négy az, ami az emberre is
veszélyes. A madárvilág megismeréséhez szintén azok élősködőinek tanul-
mányozásán keresztül jutottam.

V.: A széles körű állattani tudásanyag összegyűjtése során miért éppen a
szalonka a legkedvesebb?

J. M.: Köztudott, hogy a szalonka – mint költöző madár – tavaszi vonulása
közben, néhány hétig nálunk tartózkodik. Meggyőződéssel vallom, hogy
mára hazánkban csak a megszokott módon, húzáson szabad vadászni. Nem-
csak vadászom rájuk, de behatóan tanulmányozom is őket. Érdekes megfi-
gyelni, ahogy figyelmesen, félrefordított fejével hallgatja a giliszta mozgá-
sát, hogy utána hosszú csőrével odavágva, azaz avart felfordítva kapja fel
azt. A legnagyobb élmény az, amikor a tavaszt várva meghallom a húzó sza-
lonka korrogását, ami kihallatszik az egyre többszólamúvá váló madárkon-
certből. Ma is beleborzongok. Olyan ez, mint a szerelem, amikor libabőrösen
– belepirulva várja az ember a kedvesét. Ez is szerelem, szalonkaszerelem.
1958-ban, a Pilisben történt, amikor is egyetlen lövéssel a kergetőző cvikket
sikerült meglőnöm. Többször volt, hogy dublét is lőttem. Ez idáig életem
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során kereken 760 szalonkát ejtettem el. Volt olyan idény, amikor 23-at si-
került terítékre hoznom. Pedig hol van ez attól, amit Nozdroviczky Lajos
lőtt, aki ismeretem szerint 110 egyedet is lőtt egy idény alatt. Nos, ehhez
végigkísérte őket, a görög szigetektől egészen a Magas-Tátráig. Bár nekem
ilyen szerencsém soha nem volt, de én is sokat tudok a vonulásukról. Ha a
környezetünkben, márciusban havas, hideg idő van, könnyen elkerülhetnek
bennünket a szalonkák fő vonulásai. Érdekes, hogy a madár a Földközi-ten-
ger medencéjéből indulva, főleg éjjelenként repülve, hosszú utat tesz meg
nyári tartózkodási helyei, Európa északi területéig. Valószínű, hogy ha ná-
lunk kedvező viszonyokat talál násza idejére, itt marad néhány napig. Tör-
vényszerűséget elég nehéz mondani, mert, ahogy láttam már tojásán ülő
tojót, ejtettem el szalonkát havazás közben is.

Kedvenc szalonkázó tanyám 1952-től a Záhonytól is jó pár kilométerre
lévő Lónya. Ide járok baráti társasággal minden évben. Néhány tanácsot ad-
hatok a szalonkavadászoknak. Óvatosnak kell lenni, mert ha a madár észre-
veszi az embert, kitér vagy levág. Lényeges az előretartás, amelynek a lé-
nyege, hogy a fegyverünkkel történő folyamatos kísérés mellett, mintegy öt
szalonkahosszt tartunk a madár elébe. Aki „dublét” szeretne lőni, először
feltétlenül a hátsó madarat vegye célba, mert ha az elsőt találja, a második
a leeső első után levág. A puska esetében mindenkinek lőkészsége szerint,
a patront illetően a 11-est vagy 12-est ajánlom.

Természetesen kutatóhoz illően az általam lőtt madarakat tüzetesen meg-
vizsgáltam. A szalonkát a legtisztább madárnak mondhatom. Tollazatán
eddig sem kullancsot, sem atkát nem találtam. Hosszú szalonkás sikereim
ellenére sem a húsért, a vad elejtéséért vadászom. A természet örök meg-
újulása az, ami évről évre kicsal a zöldbe, no meg maga ez a titokzatos
madár. Aki nem tudja, nem is érti, milyen kimondhatatlan érzés kíváncsi ta-
núja lenni ennek a megismétlődő csodának.

V.: Ma 75 éves, és ezt magában is szerencse jó egészségben, frissességben
megélni. Mit kívánhatunk szívből jövő szeretettel születésnapja alkalmából?
Talán a legtöbbet: sok szép tavaszi estét, izgalmas szalonkavárást, mindany-
nyiunk nevében.

(1997)
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LENNI VAGY NEM LENNI

Jó sorsom juttatott el kontinensünk északi gyöngyszemébe, Dániába. A ka-
pott ismertetőben böngészve örömmel fedeztem fel a fővárostól nem messze
a Dán Vadászati Múzeumot. A múzeum „gödöllőnyi” távolságra fekszik a
fővárostól, úgy félúton a hamleti Helsingőrtől.

Nevében is viseli és ténylegesen is szomszéd a dán erdészeti múzeummal.
Nos, a múzeum helyének kiválasztása már önmagában is érdekes párhuza-
mokra enged következtetni, mivel azt a királyi család valamikori hirschholmi
palotájának istállójában és pajtájában helyezték el. Természetesen azoknak
csak mai formája az egyedüli, ami a régi időkre emlékeztet. Megtudtam,
hogy a múzeum – külön érdekességként – a második világháború legsöté-
tebb időszakában, a fasiszta megszállás idején, 1942-ben nyitotta meg a ka-
puit. Bizonyítva, hogy a nehéz időkben is sor kerülhet egy ilyen nemzeti in-
tézmény közös összefogásból történő létrehozására. Mert az állami intéz-
mények – együttesen a magánkezdeményezésekkel – eredményezték a közel
hatvan esztendeje működő, Dánia földjén 14 ezer éve folyó vadászati kultúra
tematikus, gyűjteményes bemutatását.

Az első érdekesség egy életszerűen rekonstruált ősállat, a mintegy 8500
évvel ezelőtt ezen a vidéken élt európai bölény egyik változatának és az
íjászvadászatnak a diorámás bemutatása. A két hosszú, egymás feletti eme-
leten elhelyezkedő tárlók szemléletesen ismertetik a dániai vadászatokat a
történelmi időktől napjainkig. Ami engem különösen megragadott, az az ér-
dekes fegyvertörténeti bemutató volt az íjtól a modern tűzfegyverekig. Ha-
sonlóan érdekes volt a különböző töltények egyéni elkészítését szemléltető
kiállítás. Korábban nem találkoztam még a – mára Dániában is szigorúan
tiltott – csapdázás eszközeinek ilyen széles skálájával. Érdekes volt, ahogy
a különböző vadászati módokat mutatják be szárazföldön és vízen, valamint
az örök jégmezők birodalmában, hiszen mint köztudott, a távoli Grönland
is Dániához tartozik. A múzeum folyosóin járva örömmel fedeztem fel zsi-
vajgó iskolás csoportokat, kényelmesen sétálgató idősebb embereket, akik
velem együtt élvezettel nézték hazájuk vadászati kultúráját, amely ma is élő.
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Mint ahogy a múzeum áll a középpontjában a fiatalok természetszeretetének,
a vad és a vadászat emberközelivé tételében is. 

Itt azonban elszorult a torkom. Járva ezt a csodálatos, a fővároshoz közeli
tájat, lépten-nyomon a régiek vadászati emlékével találkozva. Csak az ér-
dekesség kedvéért említem, a szomszédban van Karen Blixen, „A volt egy
farmom Afrikában” című könyv és film írónőjének ma szintén múzeumként
működő háza. Óhatatlanul párhuzamot vontam a mi szomorú hazai helyze-
tünkkel. Nekünk is van egy hasonló történelmi helyszínünk, jottányival sem
kevésbé szép – Gödöllő. Az abban is különb, hogy ott gyönyörűen helyre-
állították a korábbi palotát, és így lehetne mihez kapcsolni azt, aminek ott
volna a helye: a Magyar Vadászati Múzeumot, amelyért az elmúlt években
annyian küzdöttünk. Sajnos egyelőre kézzelfogható eredmények nélkül. Ér-
dekes párhuzam Gödöllő és Hirschholm között az is, hogy Gödöllőn is fel-
vetődött a kastély melletti korábbi istállók vadászati múzeum céljaira történő
helyreállítása. De meglepett az időpont, 1942 is, amikor a dániai múzeumot
megnyitották.

Azért talán mi könnyebb helyzetben vagyunk, mint a dánok akkor voltak!
Igaz, az átalakulással járó kínok nem kevesek, és rengeteg dologra nem jut
pénz ma otthon. A pillanat azonban tovatűnik, és mire már minden meg-
volna, nem lesz, aki azt egybegyűjtené, és főleg nem lesz mit összegyűjteni.
Mert most még itt vagyunk, mi, akik szemlélői voltunk az elmúlt évtizedek
vadászati eredményeinek, amely évek – ha más szempontból kevésbé is –,
valóban Európa „vadászati nagyhatalmai” közé emelték ezt a kis-nagy
közép-kelet-európai országot, hazánkat.

Ezért van szükség a Magyar Vadászati Múzeum, az önálló múzeum mie-
lőbbi megalapítására. Pár évvel ezelőtt már érveltünk, lándzsát törtünk az
ügy mellett lapunk hasábjain is. Az ügy azonban még koránt sincs elveszve.
A múzeum iránt érdeklődő otthoni alapítvány és a gondolat állandó vissza-
csengése a vadászlapok hasábjain oda kell vezessenek, hogy – a fizikából
átvett hasonlattal élve – előbb-utóbb elérjék a „kritikus tömeget”, és valóra
váljon az álom.

A Magyar Vadászati Múzeumnak van és kell lennie létjogosultságának!
Az, hogy szerte az országban léteznek rangos vadászati kiállítások, semmit
sem von le annak jelentőségéből (sőt erősíti), hogy legyen egy ilyen intéz-
mény nemzeti szinten is. Gondolom, a modern haza kötelessége nem elfe-
lejtkezni múltunkról, és ha már az előző generációk nem tették meg, legalább
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mi tegyük ezt meg, ezzel is adózva az őseinknek, múltunknak, amely már
soha nem tér vissza, de emberi, tárgyi értékei, emlékei ma még fellelhetők.
Nemzeti örökségünk összegyűjthető és kiállítható. Az eddig elvi támogatá-
sukkal rendelkező hivatalos és társadalmi szervezeteinket kérem, hogy még
aktívabban keressék velünk, a polgári civil szervezetekkel a megoldás útjait.
Ma, amikor – szerencsére egyre többen – akár rendszeresen milliókat is tud-
nak áldozni szenvedélyükre, „magánmúzeumokat” is képesek trófeákkal be-
rendezni, biztos vagyok benne, az állami segítség mellett (ami nélkülözhe-
tetlen!) mecénásként is részt vennének többen ebben a nemes vállalkozás-
ban.

(2000)
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MEGNYÍLT A HATVANI
VADÁSZATI MÚZEUM

Régi álma teljesült a természet és a vadászat szerelmeseinek. Hatvan város
központjában március 29-én a volt Grassalkovich–Hatvany (Deutsch) fel-
újított kastély együttesében ünnepélyes keretek között átadták a „Széchenyi
Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeumot”. Akik csak kicsit
is közel voltak a vadászathoz, tudják, hogy hány évtizedes álma volt a va-
dásztársadalomnak, hogy ez az egy időben talán kicsit túlzással, talán igazul,
„vadászati nagyhatalomnak” becézett ország végre rendelkezzen egy önálló
vadászati múzeummal. Mert rangos vadászati kiállítás sok helyen van or-
szágszerte. Kezdve a városligeti Vajdahunyad várban található Mezőgazda-
sági Múzeumtól a nemrégiben Keszthelyen megnyílt valóban impozáns, a
Helikon Kastélymúzeum részét alkotó több nagy magyar vadász trófeáit tar-
talmazó kiállításig. De vadászati múzeuma eddig nem volt a Kárpát hazá-
nak.

Pedig sokan és sokat küzdöttünk azért, hogy legyen. Mert szép, szép, hogy
az országban sok helyen megörökítjük vadászati hagyományainkat, kiállítjuk
kiváló trófeáinkat, de a vadászatot, mint máig élő ősi tevékenységünket
annak teljes összefüggésében eddig még nem sikerült bemutatni. Majd’ húsz
évvel ezelőtt (akkortájt a Vadászati Kulturális Egyesület elnökeként), első
országos konferenciánk zárónyilatkozatában is elfogadtuk a küldöttek egyér-
telmű kívánságát: hozzuk létre a Magyar Vadászati Múzeumot. Ezt követően
cikkeztünk, egyeztettünk, arra méltó helyet kerestünk az országban. Sikerült
több külföldi országba (Dánia, Németország) is eljutni, és mindig a sokré-
tűség megjelenítését keresni. Ezt talán legjobban a Koppenhága közelében
lévő dániai múzeum esetében sikerült felfedezni.

A helyszínt illetően sokáig a két évvel ezelőtti EU-elnökségünk idején a
központi rendezvényeknek helyt adó gödöllői Sissy-kastély egyik épülete
merült fel mint lehetőség, de valamiért ez az ötlet feledésbe merült. Hatvan
először jó tíz évvel ezelőtt bukkant fel mint lehetséges helyszín. Emlékszem,
Hídvégi Bélával, napjaink nagy világvadászával titkos magánakcióban utaz -
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tunk le Hatvanba, körülnézni. Béla kiugrasztott a kocsiból, és rábírt, kérjem
meg a meglehetősen elhanyagolt állapotban lévő kastély biztonsági őrét, en-
gedje meg, hogy kicsit jobban körülnézzünk.

Azóta sok idő telt el, és lám a több évtizedes elhanyagoltság után régi
szépségében pompázik múltunk ezen szép hagyatéka, és benne az, amire
vágytunk: a múzeum. Köszönjük végre az állam odafigyelésének, és mint
annyiszor, az Európai Unió támogatásának.

Nos, lépjünk be a múzeumba. A tematikus elhelyezkedésnek megfelelően
látogatásunkat először a pince szinten kezdjük. Nem zavaró, sőt kifejezetten
jó ötlet, hogy a vadászat mellett helyt kapott a halászat és horgászat, mint a
vadászat melletti szintén ősi tevékenység bemutatása. Nekem különösen
megkapó volt a hazánkban honos halak akváriumokban történő szemlélte-
tésére. Azok közül is az egyre ritkábban előforduló, a Tiszában élő egyetlen
tokfajta, a kecsege.

Érdekes a vadászati mesterséget bemutató tárlók gazdag világa. Nem
tudok azonban kritikai észrevétel nélkül továbbmenni: nem szerencsés ötlet,
hogy a magyarázó feliratok apró betűkkel jórészt a vitrinek alján találhatóak,
holott a helyszín adna lehetőséget, hogy azok szemmagasságba is elhelyez-
hetők legyenek.

Visszatérve a földszintre, csak felsorolásként, mi is látható: „A kezdetek
– Vadászat, halászat a Jégkorban”, „A Kárpát-medence élőhelyei és vadfa-
jai”. Talán érthető, ez a rész a legattraktívabb. Itt megtalálható régiónk va-
lamennyi szépen preparált vadja. Magyarország legismertebb állatai a vad-
disznótól a szarvasig és a sajnos már csak határainkon túl élő zerge, farkas,
medve, nyír és siketfajd. De szépen kitömve van itt az elmúlt években itthon
is egyre gyakoribb aranysakál vagy népszerűbb nevén a nádi farkas.

Kicsit hiányolom, hogy az állatok nemes összevisszaságban nem igazán
természetes körülmények között vannak kiállítva. Ebben példaértékűnek tar-
tom a földrajzilag közel, Gyöngyösön, a Mátra Múzeumban Nagy Rózsa
által berendezett vadászati részt, ahol például egy imitált magaslesre fellépve
figyelhetőek meg a vaddisznók, ahogy a figyelmetlen szemlélőtől megriadva
éppen elugranak a szóróról. Nos, sajnálatosan ez a kreatív szemlélet hiány-
zik.

Ugyanakkor kiváló, hogy a rendezők szabadon éltek a kastély építészeti
lehetőségeinek átalakításával, az expozíció igényei szerinti tágas, a szemlé-
lődésnek teret adó kialakítással. Érdekes, és a körülöttünk nyüzsgő fiatalság
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érdeklődését lekötik a puzzle-szerű, az állatokkal kapcsolatos interaktív já-
tékok.

De a fő bemutatótermeken kívül van itt más érdekesség is. Méltó emlék a
Hatvany család örökének bemutatása. Személy szerint nekem külön élmény
volt a családfán megtalálnom vadászegyesületem névadójának, dr. Nagy
Endrének nevét (az másodszor is jóleső érzéssel töltött el, hogy a második
világháború utáni évtizedek híres vadászának tábla elhelyezésével méltó em-
léket állítottak a kastélykertben lévő külön épület falán is). Kicsit eldugva,
de van itt barokk vadászkonyha is, amelyet még lehet kicsit több kreativi-
tással fejleszteni.

Ez egyébként vonatkozik az egész múzeumra. A tér adja a lehetőséget, és
a következő években-évtizedekben biztosan fognak a múzeum rendezői élni
is ezzel.

Az emeleti kiállítótermek közül én a trófeagyűjteményt emelném ki. Itt is
áll az a megállapítás, hogy van még bőségesen hely, hogy az eljövendő év-
tizedek – reméljük, érdekes – majdani relikviáit is bemutassák.

Nos, ha már Széchenyi Zsigmond a múzeum neve, magától értetődő, hogy
van emlékszoba. Személyes élményem, hogy vadásszá válásom során elol-
vastam az összes könyvét, és kedves ismerőseim sorába tartozik felesége, a
ma is aktív, velünk élő Mangi asszony, Széchenyi örökségének lelkiismere-
tes gondozója. Remélem, a híres Széchenyi Zsigmond-könyvtár is több év-
tizedes hányattatás után végre itt, ebben az intézményben kap méltó elhe-
lyezést. Olvasható, kutatható lesz, és így talán (utalva a gödöllői Szent István
Egyetem vadászati képzési szakirányára, közelségére) maga a múzeum is
hivatalosan kutatóhellyé válhat. Erre utalhat vélhetőleg a jobb oldali szárny
végén lévő „Tudástár” is. Az emelet közepén lévő, a jövőben kiállítások,
konferenciák, akár országos ünnepségek megrendezésére is alkalmas dísz-
terem.

De van az épületben és annak melléképületében időszaki kiállításokra is
hely, ahol örömmel fedeztem fel egykori szervezetem, a Vadászati Kulturális
Egyesület közreműködésével rendezett képzőművészeti tárlatot. A főépület
földszintjén, a látogató számára egyelőre nem tisztázott foglalkoztató ter-
meket is találhatunk.

A kastély bejárásával még messze nincs vége a múzeum megtekintésé-
nek! Kisétálva a szép kertbe további épületek tartoznak a múzeumhoz. Ezek
közül kiemelkedő a már említett, dr. Nagy Endre-emléktáblával megbecsült,
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különböző interaktív játékokat felvonultató épület, ahol egy nagy teremben
a jövő vadászai lézerfegyverrel lőhetnek a kiállított nagyvadakra, íjászkod-
hatnak és más a vadászattal kapcsolatos tevékenységet is imitálhatnak. Sok
minden mutat arra, hogy a rendezők kiemelt figyelmet fordítanak a jövendő
vadásznemzedékekre, a fiatalságra. Ez mutatkozik meg, hogy a szomszédos
épületben a kisebbekre is gondolva sok, máshonnan is ismert ügyességi já-
tékok, papírmunka, játszótér várja az érdeklődőket. A kertben akár bújócs-
kázni is lehet a kialakított, magaslessel is berendezett labirintusban. Persze
majd inkább, ha a növényzet is jobban felnő. Egy másik épületben külön
kiállítás emlékezik meg a magyar vadászok külföldi sikereiről. Aki hosz-
szabb időt szándékozik akár egész családjával is eltölteni a még további ér-
dekességeket is tartalmazó múzeumegyüttesben, itt az étteremben meg is
ebédelhet.

Összességében szép tartalmas, továbbfejleszthető, javítható az egész mú-
zeum. Látva a zsibongó buszokkal hozott iskoláscsoportokat öreg vadász-
szívemben él a remény, hogy lesz folytatása annak, amit elődeink és mi, ma
élő vadászok folytattunk a magyar vadászat évezredes fennmaradása, be-
mutatása érdekében.

És hogy a múzeum Hatvanba került? Vegyes érzésekkel tölt el a helyszín
végső kiválasztása. Egyfelől örülök, hogy végre lett önálló múzeuma a ma-
gyar vadászatnak, egyúttal összefogással sikerült megmenteni-újjávarázsolni
hazánk egyik szép történelmi kastélyát. Másrészről sajnálom, hogy nem si-
került a fővároshoz közelebb (akár a Városligetben tervezett múzeumnegyed
részeként vagy Gödöllőn) helyet találni. A főváros idegenforgalmi lehető-
ségeitől némileg távoli helyszínben csak reménykedni tudunk, hogy éves lá-
togatottsága fontosságának és a jó szervezésnek megfelelően fog alakulni.

(2014)
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HALOTTAIM

Ha a könyv elején a vadászév kezdetéről, az élet igenléséről írtam és osz-
tottam meg gondolataimat a kedves olvasóval, engedtessék meg, hogy írá-
saim végén emléket állítsak azoknak az embereknek is, akikkel vadászéle-
tem során szorosabb kapcsolatba kerültem. Mivel magam is túljutottam pá-
lyám delelőjén, így talán megbocsátható, ha időnként többet gondolok
magam is az élet másik velejárójára, az elmúlásra. Ha, mint az olvasó is
meggyőződhetett róla, korábbi, fiatalabb kori vadásztörténeteim tele voltak
dinamizmussal, az élet igenlésével, ma egyre inkább a visszaemlékezés, a
régi vadászokkal, vadászataim részeseivel való közös emlék az, ami gondo-
lataimban felmerül.

Igen, ők az én halottaim is. Vadászok, emberek, akik pályámon egy ideig
kísértek, de mára már elengedték a kezem, és ha van olyan, az örök vadász-
mezőkön várnak. A következőkben nekik és valamennyi valaha közöttünk
járt vadásznak szeretnék emléket állítani. Olvassák azok, akik utánunk kö-
vetkeznek, mert akkor biztos újból elkezdődik a vadászév…

BENKŐ GYULA SZÍNMŰVÉSZ, VADÁSZ
(1918–1997)

Benkő Gyulára emlékezem, a színészre, a vadászra, az emberre.
Kedves vadászatainak helyszíne az Aggtelek melletti Szelce-puszta volt.

Szelce és Benkő Gyula neve sok éven át összekapcsolódott. Számára a tra-
gikus 56’ után a sors hozta véletlen volt ez a világ nyüzsgéséből máig kieső
hely, ahol újból átgondolhatta dolgait, mielőtt visszatért a városba. A vá-
rosba, ahová másik énje, az urbánus ember, a szellem művésze kötötte, hogy
azután már tudatosan rendszeresen válassza a természet eme csodálatos tá-
jékát, hogy időről időre feltöltődjön, ahová hol egyedül, hol szeretett csa-
ládjával vissza-visszatért.

Magam sajnos későn, halála előtt alig másfél esztendővel ismerhettem
meg. Mint akkortájt frissen a Vadászati Kulturális Egyesület élére megvá-
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lasztott elnököt, közös vadászismerősünk a tapasztalatok átadása érdekében
hozott össze vele, a korábbi MAVOSZ művészeti és propagandabizottságá-
nak vezetőjével.

Benkő Gyulában, a sikeres, nagy tudású művészben egy sokoldalú, a szel-
lemi élet területén hatalmas tapasztalattal, bölcsességgel eligazodó, a min-
dennapok vívódásaira is választ kereső és adó embert ismertem meg, akivel
a gyakran együtt töltött órák utólag csak perceknek tűntek.

Ekkor már beteg volt, nagyon beteg. De testi kínjain igyekezett felülemel-
kedni. Erre számomra a legemlékezetesebb példa az 1996 szeptemberében
megtartott I. Országos Vadászati Kulturális Konferencián elmondott nagy
sikerű beszéde, amelyet mindannyiunknak felejthetetlen, bársonyos hangján,
az ember, a vadász és a természet bensőséges, gyönyörű kapcsolatáról tartott.
Csak mi, a szervezők tudtuk, hogy akkor hozzánk a betegágyából érkezett.

Másik, szép közös kalandos emlékünk, amikor pár hónappal később Szel-
cepusztára kísérhettem el, ahová már olyan régen vágyott. Itt döbbentem rá,
hogy Gyula bácsi búcsúzik. Búcsúzik a számára oly kedves tájtól, a régi is-
merősöktől. Útközben meglátogattuk régi szelcei vadászkísérőjét, a „pipást”,
aki oly’ sok vadászélményének volt tanúja. És a találkozás a mostaniakkal.
A szintén régi ismerős Alberttal. Örömteli volt ez a találkozás. Ki is hasz-
nálta az alkalmat, és kísérőjével, szeretett felesége halála után párjával, az
alkonyat közeledtével egy régi kedves lesre indultak, kocsival. Én a kísé-
rőmmel egy, a házhoz közeli lesre indultam. Jól hallottuk, hogy kis idő
múlva az alattunk lévő úton visszafelé tart az autó. Még suttogva meg is be-
széltük, biztos hamar elég lett a lesen való idős embernek egyre hidegedő
időben az üldögélés. Mi kitartottunk. Közben a telihold is felkúszott az égre.
Mi egy jó idő múlva úgy döntöttünk, hogy kiszaladunk Derenkre, a legenda
szerint a valamikori Horthy-időkben medvés kert létesítése miatt az Alföldre
letelepített mára romos kísértetfalu környékére, és ott kísértjük a szerencsét.
Hátha a régen elhagyott, elvadult gyümölcsösök tájékán egy turkáló kondát
sikerül becserkelnünk.

Zolinak, a kísérőmnek a lesről lejőve valami rossz érzése támadt:
– Menjünk be előbb a vadászházhoz! Nézzük meg, hogy minden rendben

van-e – hangzott el a javaslat. Szerencsénk volt, hogy a házat útba ejtettük.
Az üres házban, az ebédlőben fővadászunkat az asztalra borulva, horkolva
találtuk. Nem is bajlódtunk a keltegetéssel. Szótlanul bepattantunk a terep-
járónkba, és szélvész sebességgel hajtottunk ki Gyula bácsiék magasleséhez.

9 0

Vadaszev_beliv_Layout 1  2015.01.30.  12:06  Page 90

droto
Szövegdoboz
9 9



A leshez érve, a kocsi lámpáinak fényében a lesről éppen lekászálódó párt
pillantottuk meg. Nem győzve kísérőjét visszavárni, no meg a soros inzulint
is már elmulasztva, úgy döntöttek, hogy maguk vágnak neki az eltelt hosszú
évek alatt ismeretlenné vált erdőnek. Az utolsó pillanatban érkeztünk.

Az autóban aztán minden kiderült. Albert, megunva a hármójuknak szűkös
lest, egy időre visszament a vadászházhoz, ahol a csend meg a jó meleg
álomba andalította. Nos, ha azon a szelcei látogatáson vadat nem is lőttünk,
de izgalomban volt részünk.

Aztán újból rossz hírek érkeztek Gyula bácsi felől. Kórházak, operációk,
kezelések. Részemről időnként rövid látogatások, amelyeket mindig a fáj-
dalmak múlása iránt érzett remény lengett körül, és a nemes, de egyszerű
emberi öröm, amely időről időre a külvilágból érkezett, és hozott számára
valami új és újabb nagyszerű elismerést.

Az utolsó közös vadászatunk halála előtt a Pilisben, fent az Ispán-hegyen,
a Zotyi-kőnél volt, ahová szalonkázás idején kísért el az idény utolsó napján,
és figyelt, sikerül-e puskavégre kapnom az utolsó madarat. Én pedig őt fi-
gyeltem, ahogyan pár lépésre tőlem, egy fatörzsön ülve élvezte az alkonyba
merülő tájat. Talán így utoljára.

Évekkel halála után, egy szentendrei vadász-kőszobrász a leírt és bennünk
élő emlékezeten túl az utókornak is maradandó emléket állított Gyula bácsi
kedves helyén, Szelcén a „kastély” előtt, ahol oly’ sok szép kedves napot
töltött Benkő Gyula, a színészfejedelem, az egyszer volt vadász, a nagyszerű
ember.

KERESZTÉNY TIVADAR
Kerületvezető erdész, vadász, Buják 
(1949–2002)

Már a megismerkedésünk is érdekes volt. Hosszú évekkel ezelőtt, szalon-
kahúzás idején pár napot családommal a Cserhát dombjai között megbúvó
bujáki honvédüdülőben töltöttem. Az erdészet igazgatója jóindulatúan meg-
engedte, hogy területükön szalonkázhassam. A „felvezetésemre” kijelölt hi-
vatásos vadász jóízű palócos kiejtésű szavakkal kísért a helyemre, amely
egy szép lábas erdő közepén lévő tisztás volt. Még pokrócot is terített a sza-
lonnasütő hely mellett lévő padra, és serény kalaplengetések között magamra
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hagyott, hogy egy odébb lévő helyen ő is állást foglalhasson. Én meg kétsé-
geim között maradtam. Mert ugye nem a kerekerdő közepe talán a legalkal-
masabb hely szalonkavárásra. No, meg ez a takaró! Csak nem valami pesti
szalon(ka) vadásznak néz ez a beszéde alapján jó palóc? Közben meg is szó-
lalt a távolból a kétcsövűje, pukkant is nagyokat. Én meg merengtem a sű-
rűsödő homályban. Visszatérte után mosolyogva mutatta fel a szezon első
madarát. Hallgatagon huppantam mellé az UAZ-ban. Másnap családommal
nagyot kerékpároztunk az erdei utakon. Rá is akadtam egy szép, többhektá-
ros újulatra, ahol tájékozódásom alapján előző nap új vadászismerősöm pus-
káját oly’ eredményességgel puffogtatta. Tudom, nem túl illő vendégségben
kívánalmakkal előhozakodni, de szörnyű vízióim támadtak az elkövetkező
napokra, ha az alkony értékes perceit továbbra is az erdő közepén a padra
terített pokrócon csücsülve töltöm. Este mégis félénken megkérdeztem, nem
mehetnék-e oda annak közelébe, ahol ő lehetett. Még a helyet is megjelöl-
tem, ahol szívesen elállnék. Elmosolyodott, elismerés villant át a szemén,
és szaporán helyeselve máris indultunk a napközben általam kiszemelt hely
felé. Meg is lett az eredménye, ezúttal én vehettem fel boldogan a madarm-
amat, jó ötszáz méterrel odébb, ahol társam állt.

Évek teltek el, mire sok találkozás után kiderült, bizony próbára tett a bu-
jáki erdők kópé vadásza, aki ki akarta ismerni, milyen is ez a pesti vadász.
Azóta sok szép emlék köt össze minket, és ahogy a közös együttlétek idején
ez szokásos, egyre többet tudtunk meg egymás életéről. Így kiderült, egy-
idősek vagyunk, és dehogy palóc őkelme, hanem nagyon is pesti. Sőt mi
több, kőbányai, mint én is, és csak néhány száz méter és egy vasútvonal vá-
lasztott el bennünket attól a helytől, ahol gyermekéveinket töltöttük. Pong-
rácz út, Pongrácz telep. Ez volt az a hely, ahonnan egy igazi pesti srác eljutott
Sopronba, hogy az erdészeti technikum elvégzése után 1968-ban élete egyet-
len szolgálati helyére, Bujákra a HM-erdészethez kerüljön. Aztán, mint
ahogy ez a természet rendje, megszeretett egy helyes bujáki lányt, aki a fe-
lesége lett. Családot neveltek, házat építettek, élték az életüket. Én meg nagy
ritkán, ha mozgalmas életemet élve arra vetődtem, irigykedve néztem azt a
kőbányai srácot, aki ebben a rohanó életben rátalált a saját nyugalmára, vi-
lágára, annyira, hogy még én is palócnak néztem.

Aztán hirtelen rossz hírek jöttek. Később már számítani kellett a legrosz-
szabbra. Mégis, mindig készületlen az ember, amikor megszólal a telefon,
és valaki tudatja a szomorú hírt. Egy vadászbarátom, egyívású kortársam tá-
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vozott el. Valaki, aki városi születése ellenére ugyanúgy beleszédült a cso-
dába, mint magam, ami – valljuk meg – nem mindenkinek adatik meg. A
természet gyönyörűséges szerelme, a vadak világa, amelyben mi urbanizált
emberek csak látogatónak, vendégnek érezhetjük magunkat.

Keresztény Tivadar végleg ott maradt. A bujáki dombok által körülölelt
temető magába fogadta. Temetésén ott volt a fél falu, ami annak is bizonyí-
téka, hogy nemcsak a táj, hanem az ott élő nagyszerű emberek is megsze-
rették, befogadták. Most már örökre. Elgondolkodom, a kettétört életút
mégis kiteljesedett. Egy városi fiú megtalálta a helyét, ahol munkája, tisz-
tessége alapján elfogadták. Ez talán az egyik legnagyszerűbb dolog, ami ve-
lünk, emberekkel történhet.

A temetés után hamar jött a szeptemberi alkonyat, és a Buják körüli er-
dőkben megszólaltak a párjukat kereső szarvasbikák. Hangjuk, mint egy
csodás fanfár, nekem akkor az eltávozott vadászt búcsúztatták.

NÁDASDY ANTÓNIA
(1914–2006)

Rossz hírt hozott a február a mindig hófúvásos Bakonyból. Nagy vadászidők
egyik utolsó tanúja, gróf Nádasdy Pál özvegye, Nádasdy Tana hagyott itt
bennünket immár másodszor, ezúttal örökre.

Nem, nem volt vadász a „gróf néni”, ahogy a Bakony ezen a csodálatos
vidékén a Gaja két partján nevezték. Nem volt vadász, és mégis közénk tar-
tozott. A régi sokat megírt „úri” vadászatok tanúja és részese volt ez a nagy-
szerű asszony, aki egy rossz korban az országból történt elűzetése után,
ahogy lehetett, visszajött, hazajött.

Születésének pillanata egybeesett a múlt század első világégésének kez-
detével, végigélte az egész huszadik századot, élvezte annak számára néhány
jó évét férje, Pál gróf oldalán, akiről és történelmi családjáról ki nem hallott
ebben az országban. Férjével és annak vadászbarátaival kedves időtöltésének
helye volt Alsópere, a „kastély”, amelyről Széchenyi Zsigmond oly’ feled-
hetetlenül ír az „Ahogy elkezdődött…” remekművében. De itt érték meg-
aláztatásai, számkivetettségének évei is. Amikor a második világháború után
mindenük elveszett, a négy év szovjet fogság után hazatért férjével. Gyer-
mekeivel Alsóperében találtak menedéket, amíg a hatalom itt is rájuk nem
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talált, és mint lánya, Nádasdy Borbála fogalmaz a bakonynánai újság, a „Ga-
javölgye” 2006. évi márciusi számában: „huszonnégy órán belül el kellett
hagyni Perét, párkilós csomaggal.”

A számkivetettségből száműzetés lett, hosszú évtizedekig külföldön kellett
élnie. Férje 1973-ban bekövetkezett halála után, és ahogy a helyzet engedte,
egyre gyakrabban jött haza. A haza egyúttal mindig Perét is jelentette, a régi
ismerősöket, barátokat. És egyszer, a rendszerváltozás után ott maradt. Nem
a „kastélyban”, ott mások voltak. Vadászok ugyan, de más vadászok, mint
egykor volt. A szép történet folytatódott. Hamar jó barátokra lelt közöttük,
és nyelvismeretét is felhasználva segítette az akkortájt azon a tájon is meg-
indult külföldi bérvadásztatást.

A „kastély” nem lehetett többé az otthona, így zokszó nélkül költözött be
a pusztán üresen álló „Janus” házba, az egykori cselédházba. A következő
több mint másfél évtized nekünk, vadászoknak, akik személyesen ismerhet-
tük a grófnét, valami gyönyörű dologról szólt. A szülőföld szeretetéről, arról
a vonzalomról, amely valóban a halálig tart. Önként vállalva, szerény kö-
rülmények között élt itt, de abban a gazdagságban, amit azok nyújtottak szá-
mára, akik közvetlensége miatt mindig is tisztelték és szerették. Hosszú élete
végéig aktív maradt. Még pár évvel halála előtt is balettet tanított Zircen.
Bakonynánán egyetlen vasárnapi istentisztelet sem múlhatott el nélküle. 
A Nádasdyak által alkotott alsóperei arborétum rendbetétele neki is köszön-
hető. Az már kevésbé, és nincs is hozzá semmi köze, hogy Pere képe mára
sokunknak is fájdalmasan egy konzumáldott világ képére változott.

Mégis és mégis. Halálát követően úgy rendelkezett, hogy hamvai ott, az
élete során örömöket idéző fiatalság, a keserűséget és fájdalmakat okozó kö-
zépkorú évek, majd az utolsó időben a csendes alkonyt és a végső megnyug-
vást hozó Alsóperén pihenjenek. Utolsó akaratának megfelelően 2006. au-
gusztus 19-én helyezték örök nyugalomra Alsóperén, családtagjai, rokonai
és mindazok körében, akik tisztelték azt az embert, aki egész hosszú életében
mindenekfeletti értéknek tartotta a haza, a természet szeretetét.

(2006)

9 4

Vadaszev_beliv_Layout 1  2015.01.30.  12:06  Page 94

droto
Szövegdoboz
1 0 3



 

TARTALOM 
 
 
 
Előszó  5 

Mikor kezdődik a vadászév?  13 

A kezdő vadász esete a májusi bakkal  19 

In memoriam Andory Aladics Zoltán  23 

Barátom, Feri  29 

Nagy disznóim I.  37 

Nagy disznóim II.  43 

Amerikai vadászlevelek I.  49 

Amerikai vadászlevelek II.  55 

Hogyan nem lőttem meg életem amerikai Csodaszarvasát,  
a fehérfarkút... 63 

Vadásznaplómat lapozgatva, alkonyodik...  72 

Tavaszi zsongás  83 

Szalonkaszerelem  86 

Lenni vagy nem lenni  90 

Megnyílt a hatvani vadászati múzeum  94 

Halottaim  98 



Az írások jelentős része megjelent a Nimród és a Magyar Vadászlap 
periodikákban, valamint az Ötven vadász emlékeiből antológiában.

Nyom tat ta és kö töt te: Prime Rate Kft.
Fe le lős ve ze tő: Dr. Tomcsányi Péter

Vadaszev_beliv_Layout 1  2015.01.30.  12:06  Page 96



Hautzinger Gyula

Mikor kezdődik a vadászév?

KORNÉTÁS

Dr. Hautzinger Gyula 1949-ben született
Budapesten. Családjában nagyapja vadá-
szott, édesapja szenvedélyes horgász volt.
Természet iránti vonzódása gyermek és fia-
tal éveiben a túrázásban teljesedett ki. Csa-
ládalapításra, majd katonatiszti pályája során
Miskolcra került, ahol a Bükk közelsége
hozta meg a lehetőséget, hogy gyermekkori
álmai teljesüljenek, sportvadász legyen. Va-
dászélményeit kezdetektől fogva leírta, és a
Nimród, illetve a Magyar Vadászlap hasáb-
jain közzétette. Szervezőkészségének kö-
szönhető, hogy 1996-ban a Vadászati Kultu-

rális Egyesület elnökévé választották meg. E tisztséget az Egyesült Ál-
lamokba történt katonai kinevezéséig betöltötte. Jelen válogatás eddig
megjelent elbeszéléseinek és publicisztikáinak legjavát tartalmazza.

Juhász Ferenc az észak-bükki kisfaluban, Sa-
jóvelezden látta meg a napvilágot, vadászcsa-
lád sarjaként. Gyermekkorától számára csak-
nem minden a vadászat, az erdő és a termé-
szet szeretete, tisztelete körül forgott. Közép-
iskolai tanulmányait a mátrafüredi erdészeti
iskolában végezte, majd Debrecenben vad-
gazda mérnöki képesítést szerzett. Jelenleg a
szülőfalujában dolgozik erdészként, valamint
az ugyanott működő vadásztársaság vadász-
mestere. Amióta gyermekkorában a ceruzát a kezébe vette, mindig is vad-
disznót, szarvasbikát és egyéb „természeti csodákat” próbált ábrázolni.
Ezt a „mesterséget” soha nem tanulta, csupán ismert művészek alkotásait
figyelve próbálta elsajátítani az ábrázolási technikákat. Nem tartja magát
képzett grafikusnak, sokkal inkább olyan embernek, akinek örömet okoz
egy erdei hangulatot, egy őzbak tekintetét papírra vetnie. 
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