
Húszas 

 

 Nem, nem! Ez a kis karcolat nem egy féltve őrzött, nagyapától vagy netán dédapától 

örökölt, könnyű kis sörétes kalandjairól fog szólni. Annál kevésbé, mert semelyik felmenőm – 

amíg legalábbis tudok róluk - nem plántálhatta belém a vadászat szenvedélyét, mivel egészen 

egyszerűen nem foglalkoztak olyasmivel. Ellenben kirakatot rendeztek, borbélykodtak, házat 

építettek. Így nem is igazán tudom, hogy mitől fordult kamaszkoromban a figyelmem Fekete 

István, Széchenyi Zsigmond, Molnár Gábor és a többi csodálatos vadászíró felé. De hála 

Istennek odafordult, és tőlük olyan élményeket, azokon keresztül pedig olyan tanítást kaptam, 

ami nem csak a vadászathoz való hozzáállásomat, de az élethivatásomat is meghatározta. 

 Na, de mielőtt átcsúsznánk egy önéletrajzi ömlengésbe, nézzük, hogy akkor mit is 

takar a rövid cím! A talán nem is olyan nagy titok kiderítésére leírok egy elképzelt, a 

vadászok között szinte mindennapos párbeszédet: 

- Szevasz, Laca! Hová mész ki? 

- A 25-ös sarkára, tudod, ahol bejön a 24-es nyiladéka, ahol a 23-asból át szokott váltani az az 

öreg bak. 

 Aki vadászik, bizonyára kitalálta, aki nem, és mégis ilyesmiket olvas, annak azért 

felfedem a rejtélyt: a vadászat biztonsága érdekében kialakított és az egyszerűség kedvéért 

számmal megjelölt egyik vadregényes beírókörzetről, az ott szerzett élményeimről szeretnék 

mesélni. A 20-asról. 

 Hivatásos vadászunk, Karcsi – teljesen jogosan - a falra mászik, ha a fentihez hasonló 

beszélgetéseket hall: 

- Mi az, hogy 20-as? Mi az, hogy 2-es út? Petnyák, Melegmány, Súgói-rét, Szakadás! Ha már 

kaptunk az ősöktől ilyen szép, sokszor beszédes dűlőneveket, miért nem ezeket használjuk? 

 Nyilvánvalóan egy pillanatig sem lehet vitatkozni a felvetés jogosságával, de hát a 

vadászati naplóba akkor is egy számot kell beírni a vadászat helyének meghatározásaként. Így 

azon szerencsés vadászembereknek, akik a Nyugat-Mecsek rengetegében áldozhatnak 

szenvedélyüknek, a Kőszegi-forrás környéke a 20-ast jelenti. Ami nekik 20-as, az 

ökológusoknak 35-ös. Na, már megint egy újabb szám, gondolhatják, de ez van, a 

magyarországi erdőrezervátumok is szépen sorba vannak állítva. Az egyetlen mecseki terület, 

ahol az érintetlenül hagyás mellett vizsgálják azt, hogy hogyan is működik egy „magára 

hagyott” erdő, a 35-ös számot kapta. Azaz a kutatóknak, akik kisemlős fogó dobozaikat, a fák 

törzsére helyezett különféle vonalkódjaikat hagyják hátra a területen, sajátos, máshol nem 

tanulmányozható körülmények tárháza a Kőszegi-forrás környéke. De mást jelent a 

természetjárónak, aki a kék kör nyomvonalán áthalad rajta, mást a rossz érzésű erdésznek 

(„Ott pusztul el az a sok, értékes faanyag!”), mást a gombásznak, aki egyszer több tíz kilónyi 

laskát szedett össze a kidőlt törzsekről (tudom, mert megfelelő szatyor hiányában másnap 

voltam kénytelen visszatérni, de már csak hűlt helyüket találtam), és mást az építésznek, aki 

annak idején a Pécsi Bazilikát az innen kifejtett homokkőből építtette. 

 Nekem mindenesetre az érintetlenséget, a Széchenyi-féle kárpáti rengetegek 

széldöntésekkel szabdalt ősvadonát, a jó értelemben vett kezeletlen erdő összevisszaságát, a 

cserkelés közben lépten-nyomon pihenő-, ülő-, hallgatózó-, leselkedő helyet kínáló hatalmas, 

holt törzsek sokaságát, a lehullott ágak kuszaságán a naplemente aranyában a képzeletem által 

kirajzolt gímszarvas fejet, a frissen kirepült macskabagoly fiókák sejtelmes sziszegését, a 

nyári vihar elől szinte halálfélelemmel átitatott menekülést az autóig, a szenvedést a térdig érő 

hóban, a kidőlt törzseken átvonszolt, a friss lepelben becserkészett süldővel, a kora nyári 

hajnalon meglepett, az egyik vízmosás hordalékát átkutató kis kan elejtésének élményét 

jelenti. Vagy a munkám során kísért csoportok megvilágosodását: „Én nem is gondoltam, 

hogy ilyennek kellene lenni a rendes erdőnek! Hogy nem ez a rendetlen erdő, hanem a sorba 



ültetett, aljnövényzet, cserjék nélküli!” Ja, és míg el nem felejtem, nagyon-nagyon régen, a 

hajtásban, gyöngygolyóval elejtett első disznómat. 

 Eddig jutottam gondolatban a fogalmazással – mert cserkelés közben néha 

elkalandozik a figyelmem, azt képzelem hiú ábrándként, hogy csodálatos novellákat alkotok, 

de szerencsére a fülemet azért nem kapcsolom ki -, amikor meghallottam a konda 

vonulásának mással összetéveszthetetlen hangját. Hajnali fél kettő volt. 

 Hosszú tél eleji nap volt mögöttem. Egy kedves kollégámtól kapott meghívásra kora 

délután Tolna megyébe utaztam, ahol lesvadászaton volt szerencsém részt venni. Egy vadföld 

szélén ültem, tőlem száz méterre egy szóróval, és szinte végig vártam a pillanatot, hogy, na 

most, na most kijönnek a disznók, akik az erdőben diót ropogtatnak... Aztán semmi, és 

ráadásul kijózanító választ is kaptam a rejtélyes hangokra: fiatal dámbikák játszottak, össze-

össze ütve néha lapátjaikat. Hát, dámmal a Nyugat-Mecsekben nem találkozhatok, így nem 

nagyon vannak ezirányú tapasztalataim. Hazafelé tartva aztán többször lekapcsoltam a kihalt 

úton a fényszórókat, mert annyira élveztem a telihold erős fényét. Így értem éjféltájban Pécs 

közelébe, Árpádtetőre. Ahogy közeledtem, egyre jobban éreztem, hogy dehogy fogok én még 

hazamenni. Minden felszerelés nálam van, ideális az idő, itt a beírókönyv: ezt nem lehet 

kihagyni! Hova máshová is írhatnék be, mint a 20-asba?! A szél irányát megvizsgálva 

elképzeltem egy cserkelési útvonalat, ami persze a szabdalt terep, a völgyek és gerincek 

rendszere miatt nem jelentett biztos támpontot. Leparkoltam egy erdészeti rakodó tisztásán, és 

elindultam a hangtalan, síri csendbe burkolózó erdőben. A hold fénye árnyékokat rajzolt a 

földre, becsíkozva a fák törzsének körvonalával az erdő talaját. Hihetetlenül jól lehetett látni. 

Az erdőrezervátum védőzónájában, egy fiatalabb rudas erdőben haladtam, és éppen elértem a 

magterülethez, az öreg erdő határához. Apró fehér foltok derengtek előttem, de tudtam, hogy 

azok az egér- és pocok csapdák karókra helyezett jelzőszámai. Egy fiatalos is bekerült a 

kijelölés idején a rezervátumba, nyilvánvalóan nem volt értelme a tömbből kihagyni. 

Szerencsére megálltam előtte hallgatózni, és meg is ütötték fülemet apró, de gyanús zörejek. 

Kitátottam a számat, és a fejemet forgatva füleltem. Ezek disznók!  

 Egy jó félkörben, innen is, onnan is hallottam a már félreismerhetetlen hangokat: a 

turkálások neszezését, az apró röffentéseket. Közel voltak hozzám, csak sajnos a sűrűbe nem 

lehetett belátni. Tudtam azt is, hogy ha a lámpával próbálkoznék, csak az ágak fehér 

pókhálószövedéke rajzolódna ki. Mozogni sem nagyon tudtam a száraz avar miatt, így 

egyetlen lehetőségként arra vártam, hogy talán kijönnek az útra is keresgélni. Komikus 

látványt nyújthattam, ahogy vállba tartott puskával forgok jobbra-balra, mint egy radar, 

aszerint, hogy honnan hallom a hangokat. De szokás szerint nem csak én, hanem picit forgott 

a szél is. Így vagy emiatt, vagy a disznók eleve nem az út felé húzódtak, ezért szép lassan 

elhaltak a hangok, azaz a völgy felé távolodott a konda. Kicsit csalódott voltam, de már kész 

is volt a haditerv. Valószínűleg a közeli Bugyogó-forrás felé tarthatnak inni – gondoltam -, 

megpróbálok egy nagy körrel elébük vágni.  

 A holdfény miatt gyorsan tudtam haladni, de vagy lekéstem őket, vagy nem is találtam 

el a szándékukat: csendes volt minden, csak a víz csendes csobogása hallatszott. Átmászva a 

forrás melletti hatalmas vízmosáson, vacillálni kezdtem, hogy egyenesen menjek-e fel az 

autóig, vagy tegyek még egy karikát a kőfejtők felé. Még mindig éreztem magamban energiát, 

így az utóbbi mellett döntöttem. Útközben negyed órára leültem hallgatózni egy fatörzsre, 

aminek a későbbiekben, a vadászszerencse egyik elemeként még lesz szerepe. Miután 

kipihegtem magam, elindultam az utolsó szakaszra, egyre közelítve a kocsihoz. A kőbányák 

között ballagva eszembe jutott egy nyári emlék, amikor egy hatalmas bükk matuzsálem egy-

két perccel azután dőlt az útra, miután elhaladtam előtte. Majd belenyugodva abba, hogy ezen 

az éjjelen „csak” élményekkel gazdagodtam, tovább fűztem az emlékeket, és a fentebb már 

vázolt gondolataimba merültem. Egészen addig, amíg meg nem hallottam a hangokat. A 

hangokat, melyek minden vaddisznóra cserkésző vadásznak oly kedvesek és felvillanyozóak. 



Jön a konda! Jobb kéz felől, félig rézsútosan közeledtek, és először az ugrott be, hogy milyen 

szerencse (legalább is nekem!), hogy egy kicsit leültem fülelni, mert, ha nem tettem volna, 

akkor valószínűleg nem kereszteztük volna egymás útját. Teljesen más irányból jöttek, és 

jóval többen is voltak, mint akikkel először összefutottam, tehát tudtam, hogy nem újfent 

velük van dolgom. Kaptatón haladtam felfelé, kicsit melegem is volt, meg hát a vadászláz 

azonnal felforrósított. A szemüvegeseknek nem kell mondanom, hogy ez milyen 

következménnyel jár, főleg télen. Mivel az egyik kezemmel már a vállamról azonnal leemelt 

puskát fogtam, más lehetőségem nem volt, mint – remélem, optikusok nem olvassák! - 

csupasz ujjakkal törölgettem a szemem előtt a lencséket. Aztán odaértek. Jó volt a szelem, de 

persze tőlem pár méterre azért szagot fogtak. A konda eleje, horkantások, fújások közepette 

megtorpant. Szabad szemmel láttam őket, de a céltávcsőben egyszerűen egyik sem akart 

kirajzolódni. A lámpát nem akartam felkapcsolni, és így végtelennek tűnő másodpercek teltek 

el, amíg végre az egyik disznót tökéletesen beazonosítottam, és habozás nélkül nyaktövön 

lőttem. A lövésre „felrobbant” az erdő, és nem csak a durranás miatt, hanem a szerteszét 

„fröcskölő”, csörtetve menekülő sertevadak zörgésétől. Pihegve füleltem, és nagy örömömre 

meghallottam az egy helyben vergődő vad jellegzetes hangját. Vártam türelemmel, míg lassan 

elcsendesedett. Nem volt nehéz megkeresni, mivel húsz méternél nem volt messzebb tőlem a 

lövés pillanatában, és tűzben összerogyva ott is maradt. Az első pillanatban mindig kicsit 

sajnálkozva állok az elejtett vad felett, de aztán felülkerekedik az öröm és a büszkeség, hogy: 

sikerült! Kerestem utolsó falatot és mialatt azt elhelyeztem, megállapítottam, hogy egy 

nyolcvan kiló körüli kocát lőttem.  

 Ahogy mondani szokás, eddig tartott a vadászat mesés része, innentől pedig jönnek a 

bonyodalmak. A már említett fél kettő körül járt az idő, azaz senkinek nem telefonálhattam 

segítségért. Mindenesetre az autóhoz elmegyek – gondoltam -, és avval visszajövök a tett 

helyszínére. Boldog elégedettséggel, de azért töprengve haladtam a kocsi felé. Mit is 

csináljak? Tél van, elég meglékelni, és hajnalban a fiammal visszajövök? Talán az jó lesz. 

Aztán visszaértem, és a tolnai kirándulás miatt nálam lévő fényképezővel, önkioldóval 

csináltam egy-két képet. (Azt most nem mesélem el, hogy mennyit kínlódtam, míg megfelelő 

helyet találtam a gépnek, vissza is értem időben a disznó mögé, és még a puskát is jól 

tartottam.) Az igyekezetben a párára már nem tudtam ügyelni, így a képeken egy opálüveg 

mögé bújt „világtalan”, izzadt figura guggol egy véres disznófej mögött. 

 A dokumentálás után nekiláttam a prózaibb feladatoknak. Hanyatt fordítottam a nagy 

testet, ami persze folyton visszabillent, így az elejét ki kellett támasztanom egy faággal. 

Meglékelem, kipeckelem és megyek – gondoltam! Aztán ahogy ment a dolog, már azt 

gondoltam, hogy kizsigerelem, kipeckelem és megyek. Végül persze úgy döntöttem, hogy ha 

már kizsigereltem, akkor már hajnalban nem kevergek vissza, inkább leviszem Mánfára, a 

hűtőbe. A gondolatot tett követte, felraktam a vadszállító toldalékot az autóra, és elkezdtem a 

körülbelül tíz méterre fekvő disznót odarángatni. Szerencsére az út bevágódott, így nagyobb 

részt lefelé kellett vonszolnom. Nagy nehezen eljutottam a kocsiig, és már csak az volt hátra, 

hogy valahogy felrángassam a vadszállítóra. Nem kevés kínlódás árán az is sikerült, 

lekötöztem, és végtelenül fáradtan, teljesen átizzadva bezuttyantam a kormány mögé. Még 

hátra volt a sok adminisztrációs procedúra és a hűtőkamrai feladatok, így hajnali fél négy 

tájékán, egy újabb, felejthetetlen, a „20-as”-hoz kötődő élménnyel gazdagodva  léptem be a 

házunk ajtaján. 

 Feleségem természetesen az igazak álmát aludta, de szokásához híven, félálomban 

azért  megkérdezte: 

- Na, láttál valamit? 

 Mit is lehet erre röviden válaszolni? 

- Á, semmit! Aludj csak nyugodtan!        

          Nagy Gábor 


