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A	  vadásznapok	  ünnepnapok	  számomra,	  sajnos	  nem	  minden	  nap	  vadásznap.	  Már	  az	  indulás	  előtti	  
napon	  kezdődik	  a	  vakáció	  mikor	  minden	  teendőmet	  elvégzem.	  Aztán	  ki	  is	  jelentem:	  Mostantól	  
kezdve	  üdülünk.	  

December	  elején	  -‐Zoltánnal	  és	  Lacival-‐	  Spanyolországba	  indulunk	  autóval.	  	  Alfonso	  barátom	  már	  
megszervezte,	  hogy	  a	  Sierra	  Nevada	  keleti	  részén	  terítékre	  hozhatom	  a	  Dél-‐keleti	  Kaprát,	  a	  harmadik	  
kecskémet.	  

Kétnapos	  utazás	  után	  a	  késő	  délutáni	  órákban	  érkezünk	  Lorcába.	  Kipakolunk,	  átöltözünk,	  és	  máris	  
indulunk	  a	  mandulásba	  vaddisznóra.	  Már	  többször	  kipróbáltam	  hispániai	  barátommal	  ezt	  a	  fajta	  
vadászatot,	  mindig	  nagyon	  élvezetes	  és	  vadászias.	  

Úti	  célunk,	  Zarzadilla	  de	  Totana,	  falucska	  végén	  lévő	  Petanque	  pálya,	  ahol	  Migel	  –	  helyi	  vezetőnk	  -‐	  
játszik	  egy	  kisebb	  társasággal.	  	  A	  mérkőzés	  végét	  megvárjuk,	  és	  csak	  az	  után	  megyünk	  a	  lakására,	  
hogy	  Ő	  is	  átöltözzön	  és	  magához	  vegye	  fegyverét.	  

	  Mi	  magyarok,	  már	  nagyon	  várjuk	  az	  indulást	  a	  spanyolok	  nyugodtak,	  ráérősek.	  A	  telihold	  teljes	  
fényében	  ragyog,	  de	  vendéglátóink	  szerint	  vadászat	  előtt	  a	  falu	  végén	  lévő	  kiskocsma	  semmiképpen	  
sem	  hagyható	  ki.	  Vörösbort	  rendelnek,	  -‐	  mivel	  Laci	  csak	  azt	  fogyaszt	  -‐	  de	  kerül	  az	  asztalra	  sült-‐hús,	  
saláta,	  olíva,	  töltött	  disznóság.	  A	  hurka	  enyhén	  édeskés	  ízű,	  a	  helyi	  fűszerként	  használatos	  
fenyőmagtól.	  

Éjfél	  előtt	  egy	  órával	  érünk	  ki	  a	  mandulásba,	  ahol	  két	  csoportra	  oszlunk.	  Amíg	  Zoltán	  és	  Laci	  
Alfonsóval	  járja	  a	  gyümölcsöst,	  addig	  én	  Migellel	  és	  Tiborral	  tartok.	  	  A	  holdtölte	  jó	  megvilágítást	  ad	  a	  
cserkeléshez,	  így	  halkan	  járhatunk	  a	  frissen	  felszántott	  földön.	  Közel	  egy	  óra	  múlva	  halljuk	  is	  a	  
vaddisznókat,	  ahogy	  a	  fogukkal	  ropogtatják	  a	  mandulát.	  

A	  vadászat	  legizgalmasabb	  része	  következik.	  Nagyon	  halkan	  kell	  megközelíteni	  az	  állatokat	  úgy,	  hogy	  
a	  kövek	  semmilyen	  hangot	  ne	  adjanak,	  mert	  a	  legkisebb	  neszre	  elszaladhatnak.	  A	  kondában	  úgy	  fél	  
tucat	  állat	  csemegézik.	  Százötven	  méterre	  lévő	  süldőt	  megcélzok,	  de	  a	  lövésem	  nem	  jár	  sikerrel.	  
Miggel	  elmagyarázza,	  hogy	  ilyen	  fényviszonyok	  mellett,	  vagy	  támasszam	  ki	  a	  puskát,	  vagy	  térdeljek	  
le,	  mert	  a	  nélkül	  nagyon	  nehéz	  eltalálni.	  Az	  első	  este	  senki	  sem	  jár	  sikerrel.	  Hajnali	  három	  óra	  felé	  
már	  le	  is	  fekszünk.	  	  

Reggel	  rossz	  híreket	  kapunk.	  A	  hegyi	  vezetőnk	  eltörte	  a	  lábát	  a	  tegnapi	  focimeccsen,	  így	  nem	  tudja	  
vállalni	  a	  vadászatot.	  Kétórás	  szervezés	  után	  már	  megvan	  az	  újabb	  helyszín,	  a	  Sierra	  Nevada	  
belsejében	  fekvő	  Teresa	  városkában.	  Kora	  délutánra	  mindannyian	  autóba	  ülünk,	  majd	  Granadánál	  
felhajtunk	  a	  hegyekbe.	  A	  tengerszint	  felett	  ezerhatszáz	  nyolcvan	  méteres	  magasságban	  húzódó	  
hosszú	  völgyben	  találjuk	  a	  sonkájáról	  is	  híres	  hegyi	  falucskát,	  -‐	  Teresát.	  	  
Már	  messziről	  észrevesszük	  a	  házakat	  és	  a	  szakadék	  túlsó	  oldalán	  legelésző	  teheneket.	  A	  falu	  főterén	  
áthaladva	  látjuk,	  hogy	  a	  boltok	  roskadásig	  van	  terítve	  sonkával.	  Minket	  azonban	  most	  ez	  nem	  vonz,	  



hanem	  a	  hegyi	  jószágok.	  
A	  helyi	  nimród	  már	  egy	  órája	  figyeli	  a	  kecskéket.	  A	  falu	  után	  fél	  kilométerrel	  vár	  is	  bennünket.	  Ahogy	  
megállunk,	  mutatja	  a	  mély	  szurdok	  szélén	  pihenő,	  eszegető	  állatokat.	  
Csalódás	  ér	  megint,	  mivel	  nem	  megyünk	  fel	  a	  hegyre.	  Nem	  másszuk	  meg	  a	  még	  hátralévő	  ezer	  
métert,	  hanem	  itt,	  közel	  a	  lakott	  területhez	  ejthetem	  el	  harmadik	  kecskémet.	  Fertály	  órás	  nézelődés	  
után	  bemegyünk	  egy	  lakatlan	  portára,	  melyen	  építkezés	  folyik.	  
Alfonso	  és	  én,	  kihasználva	  a	  terep	  adta	  lehetőségeket	  elindulunk	  a	  hegy	  oldalában	  a	  frissen	  kimarkolt	  
úton.	  Lassan,	  hogy	  a	  legelésző	  kecskék	  ne	  vegyenek	  észre	  bennünket.	  Óvatosan	  közelítjük	  meg	  őket,	  
míg	  ideális	  lő,	  helyzetet	  nem	  találunk.	  Az	  út	  mellett	  kiszemelt	  célpontom	  már	  eltűnt,	  de	  a	  helyén	  
több	  jerke,	  gida	  álldogál.	  Negyedórás	  nézelődés	  után	  Alfonso	  észrevesz	  egy	  fekvő	  kost.	  Én	  is	  
megnézem,	  majd	  beállítom	  a	  fegyvert.	  	  
Lehet-‐e	  jerkét	  elejteni-‐kérdezem.	  A	  válasz,	  hogy	  a	  bak	  után	  természetesen	  kettőt,	  hármat	  is.	  Mivel	  az	  
úton	  nézelődő	  két	  vadásztársam	  is	  jelezte,	  hogy	  ők	  is	  szívesen	  lőnének,	  ezért	  erről	  a	  cáp	  kilövése	  után	  
döntök.	  Lefényképezem	  a	  tőlem	  százötvenhárom	  métere	  lévő,	  féloldalt	  fekvő	  állatot,	  de	  a	  lapockáját	  
nem	  látom	  pontosan.	  Mindkét	  kísérőm	  bíztat.	  	  
Rá	  lövök.	  Az	  állat	  föláll,	  így	  újratöltök	  és	  rápillantok	  Alfonsóra.	  Ő	  bólint,	  így	  elengedem	  a	  második	  
lövést	  is.	  Nem	  jelez.	  Alfonso	  szemei	  szikráznak,	  nem	  találtam	  el,	  és	  határozottan	  kér,	  hogy	  próbáljam	  
meg	  harmadszor	  is.	  Tüzelek.	  Az	  állat	  a	  földre	  rogy,	  majd	  a	  meredélyen	  egy	  pár	  métert	  hemperegve	  
elakad	  egy	  sűrű	  bokorban.	  Kísérőim	  gratulálnak,	  majd	  felkínálják,	  hogy	  lőjem	  meg	  a	  jerkét.	  Ezt	  a	  
lehetőséget	  meghagyom	  vadásztársaimnak	  és	  visszamegyek	  értük.	  
Mindhármukat	  lehívom	  és	  lassan,	  óvatosan	  odavezetem	  Lacit,	  majd	  visszamegyek	  Zoliért	  és	  Őt	  is	  a	  
helyszínre	  kísérem.	  Hallom	  a	  lövést,	  de	  nem	  látok	  semmit.	  Lacit	  is	  ismétlésre	  bíztatják.	  A	  második	  
lövésénél	  látom,	  hogy	  a	  jerke	  leesik	  a	  szikláról	  és	  begördül	  a	  fák	  közé.	  Ekkor	  Zoli	  veszi	  át	  a	  fegyvert,	  
de	  már	  késő.	  Az	  állatok	  már	  áthaladtak	  a	  látóhatáron.	  Vesszük	  cókmókunkat	  és	  lefelé	  cserkelünk	  
mind	  a	  hatan.	  
Útközben	  a	  szakadék	  túloldalán	  két	  jerkét	  veszünk	  észre.	  Lacival	  leülünk	  egy	  kanyarulatban	  és	  fotókat	  
készítek.	  Zoli	  előveszi	  a	  fegyverre	  szerelhető	  lábakat,	  majd	  egy	  ülő-‐fekvő,	  erősen	  kicsavart	  
kényelmetlen	  helyzetből	  engedi	  el	  a	  lövést.	  Mellettem	  ülő	  társam	  szerint	  jelzett	  a	  préda.	  Helyi	  
vezetőnk	  is,	  bólogat.	  Úgy	  döntenek,	  hogy	  megkeressük	  a	  Laci	  és	  az	  általam	  elejtett	  állatokat.	  
Zsákmányom	  a	  patak	  túloldalán	  van,	  így	  át	  kell	  kelnünk	  a	  vízen.	  Lepakoljuk	  a	  cuccainkat	  és	  négyen	  
indulunk	  a	  kosért,	  ami	  nincs	  túl	  magasan.	  Laci	  ér	  oda	  először,	  majd	  én.	  Birtokba	  veszem	  a	  szép	  
ötvenhárom	  cm	  hosszú	  Dél-‐keleti	  kecskémet.	  Kihúzzuk	  egy	  kis	  sziklára,	  hogy	  megadjuk	  a	  
végtisztességet	  és	  fotókat	  készítsünk	  róla.	  	  
Ekkor	  érnek	  oda	  a	  többiek.	  Ellenőrizzük	  a	  kecske	  testén	  lévő	  találatokat.	  Az	  első,	  majd	  felette	  őt	  
centimétere	  a	  második.	  Később,	  a	  teríték	  fotó	  beállításakor	  veszem	  csak	  észre,	  hogy	  a	  harmadik	  lövés	  
is	  benne	  van.	  Szólok	  Alfonsonak,	  és	  mutatom	  neki,	  hogy	  mindhárom	  lövés	  egy	  öt	  centiméteres	  körön	  
belül	  érte	  az	  állatot.	  Igaz,	  hogy	  kicsit	  a	  lapocka	  mögé	  mentek	  a	  lövések,	  de	  bizonyságot	  nyert,	  hogy	  
mostanra	  már	  megszoktam	  a	  puskát,	  és	  meg	  tanultam	  használni.	  	  
Laci	  két	  jerkéjét	  nem	  találjuk.	  A	  helyi	  vezetők	  azt	  mondják,	  hogy	  megtalálták	  a	  rálövés	  helyét	  és	  vért	  
is,	  de	  szerintük	  mindkét	  állat	  felállt	  és	  elment.	  Sötétedésig	  nincs	  már	  sok	  idő,	  így	  úgy	  döntünk,	  hogy	  
az	  én	  jószágómat	  felvisszük,	  kizsigereljük	  és	  utána	  átmegyünk	  a	  szakadék	  túlsó	  oldalára.	  Ha	  lehet,	  
Laci	  ismét	  meg	  próbálkozik	  a	  kecske	  elejtésével.	  Utána	  vagy	  közben	  megnézik	  Zoli	  állatát	  is.	  

Zoli	  és	  én	  a	  falucskában	  maradunk	  és	  megnézzük	  a	  főteret,	  a	  boltokat,	  vizsgálgatjuk	  a	  sonkákat.	  Úgy	  
látom	  egy	  kicsit	  sápadtak	  a	  helyi	  készítmények	  és	  lehet	  is	  érezni	  az	  avas	  szagukat.	  Szerintem	  a	  mi	  



sonkáink	  sokkal	  gusztusosabbak	  és	  illatosabbak	  a	  füstölés	  és	  paprika	  miatt.	  Itt	  jövök	  rá,	  hogy	  miért	  is	  
vékonyra	  szeletelve	  a	  szalonna	  részt	  levágva	  fogyasszák	  a	  spanyolok	  a	  sonkát.	  Tévedés	  ne	  essék,	  ízlik	  
nekem	  olivával	  és	  a	  frissen	  csapolt	  sörrel,	  de	  a	  bor	  is	  eltűnik	  mellette.	  

Társaink	  már	  sötétben	  érnek	  vissza,	  de	  teljes	  a	  siker.	  Laci	  terítékre	  hozta	  a	  jerkét	  és	  birtokba	  is	  tudta	  
venni.	  Helyi	  kocsmában	  fejezzük	  be	  kecskevadászatot,	  majd	  a	  gratulációk	  és	  fizetés	  után	  
visszaindulunk	  Lorcába.	  	  

Még	  három	  napot	  vadászunk	  a	  környéken.	  Laci	  egysörényes	  juh	  jerkét	  lő,	  Zoli	  egy	  ötvenhat	  
centiméteres	  	  Arui-‐kost,	  én	  pedig	  négy	  vaddisznót	  a	  mandulásban.	  Sajnos	  a	  harmadik	  spanyol	  
kecském	  sem	  egy	  nehéz,	  hegyi	  vadászat	  során	  került	  terítékre,	  de	  reményeim	  szerint	  a	  negyediket	  
már	  több	  fáradsággal	  ejthetem	  el.	  

Nem	  minden	  nap	  vadásznap	  de	  a	  vadászatok	  számomra	  ünnepnapok	  	  és	  ismét	  párnapos	  ünnepekről	  
térünk	  haza!	  

Pásztó	  Csaba	  
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