
Az idén igazán sikerül mindennap eltéveszteni a dolgot és 
elkerülni a jó alkalmat. Nem tudom, miért mentünk ma Tahira, 
hiszen ugyanannyi fáradsággal Babádra is mehettünk volna.

Egyébként érdekes dolog, hogy Tahin a vadőr ugyanazon az 
estén -  március 30-án -  látta a legtöbb szalonkát -  a Szerencstetőn 
kilencet - ,  amikor Mérey Bandi Szekszárdon látott tizenegyet. 
Ugyanakkor Márianosztrán öt vadász 30 húzó szalonkát látott.

FELSŐBABÁD (Pest megye)
Április 5. Délután 1 órától 1/2 4-ig részt veszek Farkas Jancsi

nak szalonkára rendezett hajtóvadászatán. Ezalatt a két és fél óra 
alatt az öt kereplő hajtó és nyolc puskás eredménye kilenc felröp- 
tetett és ebből öt lelőtt szalonka. Nyári meleg van és erős délkeleti 
szél fúj. Én négy szalonkát láttam, de nem lőttem, engem elkerül
tek.

Délután 5 órakor már a Vigadóban vagyok és hozzáfogok a 
kiállítási agancsok fényképezéséhez.

VIZESFÁS (Békés megye)
Április 23. Ma jómagam tulajdonképpen nem vadászom, csak 

kísérő vagyok. Nagy Lacival akarok egy túzokkakast lövetni. 
Reggel elindultunk Budapestről, ebédidőre értünk a tanyára, dél
után 3 órakor ülünk fel a barkácsoló kocsira és kihajtatunk a nagy 
síkságra. Borús az idő, délelőtt szemergett az eső, s a kocsis azt 
mondja, a túzokok bizalmatlanok, bajos őket megközelíteni. Sok 
túzokot és sok őzet látunk. Vendégem egy órán belül három 
túzokkakasra lő. Kettőt körülbelül 300 lépésről elhibáz, a harma
dikat, egy öreg kakast, egy csapatban álldogáló huszonhat kakas
ból a legderekabbat, 335 lépésről szépen oldalba lövi. A kakas 
helyben elterül. Nagy az öröm, sőt boldogság. Visszahajtatunk a 
tanyára és holnap reggel hazautazunk.

PATCA (Somogy megye)
Május 1. Tegnap délután értem ide, az erdészlakhoz. Nem 

mentem ki délutáni cserkészetre, mert tilalmi időben itt nem 
akarok őzbakot lőni, a meddő járkálást csupán nézegetés céljából 
már nem kedvelem. Látni már elég bakot láttam, csak nem lőttem
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még eleget. írni, dolgozni szerettem volna tegnap este, ehelyett el 
kellett tűrnöm az erdőőr utálatosan unalmas fecsegését órák 
hosszat.

A házigazda, Mérey Bandi meghívott egy-két őzbak elejtésére; 
még ilyen csoda is történik manapság. A hiba csak abban van, 
hogy ajándék lónak nem szabad nézni a fogát, mert kiderül, hogy 
olcsó húsnak mindig híg a leve.

Május elseje Somogyban! Szokásos és egyre megismétlődő va
dászkirándulásaimról már alig tudok hangulatos naplót írni, hi
szen az élmények megismétlődnek, s a keretben alig van változa
tosság.

Május és Somogy! Ez a két tényező együtt virulást, üdeséget, 
termékenységet, zöld bujaságot teremt. Hogy ilyenkor, virradás 
előtt még sötéttel dalol a fülemüle, majd megszólal a kakukk, 
utána rázendít a gerle, azután, hogy megvirradt, szinte világít az 
erdő fiatal lombjának világoszöld színe, azt mind már sokszor 
megírtam.

A hangulatban és keretben tehát nincsen hiba. Ellenben hiba, 
hogy az embernek május elsején nincsen rendes, jó vadászterüle
te, hogy értékes idejét és kevés pénzét ilyen gyatra területre 
pazarolja, hogy hajnali 4 órától reggel 8 óráig cserkel, keres, kutat, 
leselkedik és egy őzbakot sem lát. Hiba, hogy kísérője, a nagyké- 
pűsködő, szófosó, hülye erdőőr mögötte csoszog, zörög. Hiba 
végül, hogy itt csak szálerdőben vagy rudaserdőben lehet járni; 
tarvágás nincsen, az elhanyagolt, takarítatlan cserkészösvényeket 
vastagon borítja a haraszt és hulladék gally, nagy a szárazság, 
cserkelni tehát nem lehet.

Az erdőőr váltig állítja, hogy a 300 holdas területen öt derék 
bakot tud. Én ma reggel csak egy sutát láttam.

A délután sem ér többet a reggelnél. A terület legtávolabbi 
sarkában, a „Hetes"-nek nevezett akácos gödörnél ülök lesben l /4

6-tól 1/2 7-ig és látok egy sutát. Aztán útközben a „Cérnaszál" 
nevű gödör felé egy őz ugrik meg előttem; nem tudom, bak-e vagy 
suta. Végül 7-től 1/2 8-ig, vagyis sötétedésig a Cérnaszál-gödör 
fölött üldögélek, de lappantyúknál egyebet nem látok.
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Május 2. Tegnap délután melegen sütött a nap, ma hajnalra 
azonban beborult és igen hűvös az idő. Amikor virradni kezd, 3/4  

4-kor útnak indulok. Ugyanarra cserkelek és ugyanott leskelő- 
döm, ahol tegnap jártam. Előbb egy magányos sutával találko
zom, később egy másik sutát látok tavalyi gidájával. Ezenfelül 
semmit.

1/4 9-kor bújok ki az erdőből az erdőőri tanya tisztására, és 
350-400 lépésről éppen még meglátok egy bakot, amint a tanya 
alatt vagy 200 lépésnyire a rétről bevonul a lécesbe. Ha öt perccel 
előbb érek szállásomra, szobám ablakából lőhettem volna meg. 
Nemigen bánom, hogy erre nem került sor, mert agancsa a közép- 
szerűségen alul van, noha ablakból még nem lőttem bakot és 
változatosságnak jó lett volna; egy őzbak elejtésének ezt a módját 
itt már tavaly is ajánlották nekem.

Délután csalódottan hazautaznék. Ahol május elején három 
cserkészeten nem látok őzbakot, ott nekem már nem érdemes 
vadászni. Vesződjék az ilyen silány területen más! Ámde a meg
rendelt bérkocsi cserbenhagy, nem jön meg. Mire Szenna község
ből szekeret hozatok, eltelik a délután és már csak az éjjeli vagy 
hajnali vonattal utazhatok haza. Mégsem megyek ki délutáni 
cserkészetre, hanem szállásomon maradok, írogatok és közben 
szobámból a nyitott ablakon át figyelem a rétet, hátha megint 
mutatkozik rajta a reggel látott bak. Meglőném, mert a ház abla
kából még nem lőttem bakot.

6 órakor bejön hozzám az erdőőr felesége és mondja, hogy a 
tanya mögött, a völgyben, a kis réten egy szép szarvasbika legel, 
nézzem meg. Bolond fejjel odamegyek -  mintha még nem láttam 
volna elég szarvast életemben - ,  de a bikát már nem érem ott. 
Visszajövet messziről látom, hogy a bak kint van a tanya alatt, a 
réten. Rohanok a házba és az ablakból meglátom a bakot, amint 
beballag az erdőbe. Lekéstem róla. A sors nem szánta nekem.

Aztán még két silány agancsú bak jelenik meg rövid időre a 
réten, de ezekből nem kérek.

1/2 8-kor szekérre ülök. Az egész napi munkától fáradt lovak a 
nehéz szekeret a poros úton lépésben húzzák be Kaposvárra. 3/4

10-re érek az állomásra. Éjfél után indul a vonat Budapestre. Ez a 
kirándulásom is azok közé tartozik, amelyekkel az ördögnek 
tartoztam.
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TAHI (Pest megye)
Május 6. Délután 5-től alkonyodásig a Bitterdombról figyelem 

a Bükktető oldalát, de nem látok vadat. Közben Franci a Disznó- 
akolban jár hasonlómód. Louis a Cservölgyi tónál a leskosárból 
fél órával besötétedés után fényszóró segítségével két malacot lő 
egy golyóval.

Május 7. Reggeli cserkészet a Bitterdomb körül. Látok kilenc 
szarvast és két őzet. Louis a Tetőn cserkel, szarvasokat lát, de 
őzbakot nem. Franci puskája sem szólt, miközben lement a faluba 
egy korábban induló autóbuszhoz. 1/2 8-ra én is leérek Louis-val 
a következő járathoz.

Május 17. Ma délután Erzsivel és Francival jövök ki ide. Szente, 
a vadőr a Bitterdombok körül két őzbakot, a Hosszúmezőtetőn 
egy derék bakot jelent. Franci az utóbbira pályázik, én Erzsivel a 
nagy melegben lassan felballagok a Kis-Bitterdomb északi lejtőjé
re, s az agyagosküti árok fölött a vágásban egy tuskó mellett 
letelepedünk. Ott üldögélünk 1/4  6-tól 1/4 9-ig, de csak két őzsutát 
látunk. Aztán felkerekedünk és cserkelve felmegyünk a Hétvá
lyúhoz. Útközben egy szarvastehenet és még egy őzsutát látunk.

Franci a Hosszúmezőtetőn látta a bakot, de nem lőhetett rá.

Május 18. A Hétvályúnál, a kunyhóban aludtunk, és hajnali l /2 
4-kor indulunk útnak. Arra megyünk, ahol tegnap este jártunk. 
Erzsivel a Bitterdombok körül cserkelve és üldögélve keresem 
Szente két bakját, de egész reggel csak tizenhárom szarvast és 
három őzsutát látunk. Reggel 8 órára térünk vissza a Hétvályú
hoz.

Franci a Hosszúmezőtetőn ma reggel is látta a bakot, de megint 
nem lőhetett rá.

Egész nap a Hétvályúnál -  a dombon napfürdőzve és a kuny
hóban heverészve -  lustálkodunk.

Délután 5 órára megint odamegyünk a kisebbik Bitterdomb 
oldalára, az agyagosküti árok fölé és egyhelyben üldögélve ott 
maradunk 1/2 8-ig. Látunk egy fiatal őzbakot, egy szarvasünőt és 
semmi egyebet. Aztán lefelé tartva még végigcserkelünk a Bitter-

30



irtáson, 8 órakor érünk le a terület határára, 1 /2 9-kor a faluban és 
11 órakor otthon, Budapesten vagyunk.

Június 7. Feri kedvéért megint kijöttem Erzsivel és Louis-val 
Tahira. Délután 6 órától este 8 óráig a Kis-Bitterdombon ülök és 
figyelem az Agyagoskút árkát. 1/2 8-ig egyáltalán semmi sem 
mozdul. Csendes, derült az idő és melegen tűz a nap. 1/2 8 után 
hamarosan egymás után látunk három barkás bikát, két őzsutát 
és a már ismert fiatal bakot. Alkonyattal tovább cserkelve, aztán 
még két tehenet látunk és egy őzet ugratunk meg. Felballagunk a 
Hétvályúhoz a kunyhóba, éjjeli szállásra.

Louis a Hosszúmezőtetőn a szórónál ült éjjel 1/2 11 óráig, s ha 
még nehány perccel tovább maradt volna a helyén, disznót lőhe
tett volna. Amikor lejött a magasülésről, röffent mellette a sötét
ben a disznó.

Június 8. Hajnali 1/2 4-kor indulok Erzsivel cserkelni. Útirá
nyunk: A Vöröskő alatt a Széltorokba, onnan a borzlyukak mellett 
a Rekettyéstónak és tovább a Tökösmezőre, majd vissza, a Sziget
erdőn át a Szerencsi-laposra és a Szerencstetőn át a Hétvályúhoz. 
Láttunk a bánya alatt egy rókát és a bánya felől messzelátóval a 
Vöröskő oldalán egy szarvastehenet. Semmi egyebet; őzet egyet 
sem.

Louis hajnalban a Disznóakolban cserkelve egy öreg kocát lő; 
nagyon boldog első komoly disznajával és reggel hazautazik.

Napközben napfürdőzünk, alszunk és tétlenkedünk.
Délután csak 1/2 7-kor megyek el a kunyhótól. Erzsitől és a 

délelőtt hozzánk feljött Babától kísérve lemegyek a szerencsi bá
nyához, régi „páholy"-unkhoz, ott félórát üldögélünk. Aztán las
san leballagunk Tahira. Láttunk öt szarvast; őzet egyet sem.

Csekonics Endre közben kijött Budapestről, Szente vadőrrel az 
agyagosküti katlanban járt és elhibázott egy őzbakot.

Este Csekonics gépkocsiján hazavisz Budapestre.

VIZESFÁS (Békés megye)
Június 24. Délután 1 /2 5-re érek ide Erzsivel. Egy órával későb

ben a barkácsoló kocsin kihajtatunk a tanyából. Mellettem ül
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