
DEVECSER (Veszprém megye)

Február 18. (péntek) Két év és tíz nap múlt el azóta, hogy itt jártam és 

meglőttem az utolsó sárosfői disznót. Most legfőképpen azért jöttem ide, hogy 

saját tulajdon vérebemet vizsgázzam. Két év óta fizetek érte tartás- és tandíjat 

Lengyel György fovadásznak Gézaházán. Esterházy Tommy kérésemre 
megengedte, hogy széki négyezer holdas erdejében nyélbeüssük ezt a régen 

tervezett vizsgát.

A devecseri uradalomnak két hatalmas vadaskertje van, a káptalanfai és a 

széki. Két éve csak a káptalanfaiban működtem, ezúttal a székiben vadászom.

A házigazda fóvadásza, a vérebvezetésben kiváló Fuchs Antal tegnap egy 

boíjút, egy tehenet és egy hitvány bikát sebzett meg a vizsga céljára és ma 

irányítója és vezetője az egész dolognak. Kisegítő ebnek magával hozta Didót, a 

vérebek egyetemi tanárát.

1/2 8-kor robogunk ki Devecserből. Ködös hideg a reggel, de nincsen hó, 

száraz, puha a föld, mostanában éjjelenként valamennyire fagy, de nappal a 

levegőnek inkább márciusi, mint februári hőmérséklete van.

Fél óra múltán kint vagyunk az erdőben és nemsokára ráállunk a sebzett 

borjú vércsapájára. Fuchs előre mondja, hogy vékonyába lőtt. Alig-alig vérzett, 

s az én ebem bizony felsül. Eleinte érdeklődik a csapa iránt, egy darabig elmegy 

rajta, de letér róla és nem tudja követni. Didó segít a bajon, kibogozza a csapát 

és nehány száz lépésnyire odavezet bennünket a dermedt, sőt a rókáktól már 
kikezdett boíjúhoz.

Megkeressük a második darab, a tehén rálövési helyét. Ezen is nagyon 

kevés a vér. Fuchs úgy mondja, hogy combon lőtte. Az én ebemnek közben 

nagyon megtetszett Didó és ahelyett, hogy a vércsapát kövesse, szerelmi 

ajánlataival Didót ostromolja. Didót azonban csak a vércsapa érdekli és Fuchs 

kéjeleg abban, hogy megmutatja vetélytársának, Lengyelnek, mit tud az ő 
kutyája. Didó nagyszerűen „dolgozik” A sebzett tehén egy csapat egészséges 

szarvassal együtt vonul előttünk és alig-alig vérzik. Didó néhányszor letéved a
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csapéról, de vezetője megkeresteti vele, és Didó végre egy hosszú hajsza után 

egy szálerdőben csaholva megállítja a tehenet. Becserkeljük és Fuchs meglövi.

A harmadik darab, egy selejtes bika, szintén combon van lőve és lába 

eltört. Ennek csapáján az én ebem egy darabig rendesen elmegy, de aztán letér 

róla és úgy látszik, nem tudja követni. Didó nemrég forgott és jelenléte az én 

ebemet nagyon zavarja. A fiatal kan egyre Didót lesi. Ezenfelül Fuchsban 

sincsen türelem és talán nem is nagyon óhajtja, hogy bebizonyosodjék Lengyel 

tanításának jó eredménye. Nem erőlteti a dolgot, nem igyekszik a kutyának 

ismételten alkalmat adni tévedéseinek helyreigazítására. Kutyám most két és fél 

éves és eddig még csak két esetben volt alkalma sebzett szarvas vércsapáját 

követni. Tehát alig van gyakorlata, minek folytán sem tapasztalata, sem 

szenvedélye nincsen. Ezt a bikát is Didóval kell megkerestetni. Kilométerek 

hosszatt pontosan elmegy a csapán, s mivel az már vagy húsz órás és csak 20- 

30 lépésenként van rajta egy-egy apró vércsepp, Didó sikere megint csodálatra 

méltó. A keresés vége ismét egy izgalmas hajsza. Didó a bikát megállítja, a 

vágásban belopjuk és Fuchs meglövi.

Estefelé barkácsolunk. Látok öt csapatban vagy 60 szarvast. Egy hosszú 

erdei réten a kocsiról vagy 300 lépésről rálövök egy borjúra, de elhibázom. 

Állítólag a kocsi inogott; ezzel magyarázzák kísérőim hibázásomat.

Késő alkonyattal egy magas lesállványról vagy 120 lépésről egy bozótos 

vágásban nagyrészt takart tehénre lövök. Tulajdonképpen az volt a szándékom, 

hogy a vérebvizsga holnapi folytatása céljából csak sebzek, de célzás közben 
erről megfeledkeztem és szokásból lapockája mögé fogtam. A tehén a lövés 

után lehorgasztott fejjel elfutott, jelezni nem láttam, s mivel már sötétedik, 

megkeresését holnapra kell halasztanunk. Estére visszahajtatunk Devecserbe, 

főúri, kényelmes, nagyszerű szállásomra.

Február 19. Vérebemnek még egy alkalmat akarunk adni képességeit 

nekünk bemutatni, azért hajnali 6 órakor indulva, azzal a szándékai hajtatunk ki 

a széki erdőbe, hogy megsebzek egy borjút. Alighogy beérünk a kerítésen belül

19



a szálasba, látunk nehány tehenet és borjút, de nagyrészt takartan, messze bent a 

fák között álldogálnak és mozognak, nem akarom a sebzést, az elejtésnél sokkal 

kényelmesebb feladatot, megkísérelni. Később aztán a ritka öregerdőben, 

messziről látunk egy csapat szarvast. Ezeket gyalogszerrel vagy 200 lépésnyire 

becserkelem és sikerül egy borjút szándékosan combon lőnöm. A borjú ugyan 

hamarosan lefekszik, de amikor a csapat bennünket észrevesz és elvonul, felkel 

és egyik hátsó lábára sántítva társai után baktat. A rálövés helyén bőven 

találunk vért, tehát úgy véljük, hogy célunkat elértük, vérebem későbbi vizsgája 

számára van egy helyesen sebzett szarvasborjúnk.

1/2 8-kor sebeztem meg a borjút, legkorábban két óra múlva vezethetjük 

az ebet a vércsapára, az idő okszerű beosztása céljából elmegyünk tegnap este 

bizonyára jól meglőtt tehenemet keresni. Ezt könnyűszerrel mindjárt meg is 

találjuk. Már a rálövés helyén van bőven vér, a csapa követése nem okoz 

fejtörést és vagy 80 lépéssel odébb a sűrű fiatalosban fekszik a dermedt tehén.

Közben Devecserről kijött hozzánk Lengyel az én kutyámmal.

Fuchs ma disznót akar velem lövetni és ebből a céljából kihozta magával 

híres disznóhajtó kutyáját, ,JKontrás”-t. Nem tudom miféle fajta kutya; hasonlít 

az airedaile-terrier-hez, vizslanagyságú, sárgásszürke szálkásszőrű, lógófulű, 

csaknem feketének látszó, sötétbarna szemű, keménykötésű, rokonszenves eb. 

Fuchs azt mondja, airedaile-terrier, schnauzer és véreb ivadéka. Mielőtt 

azonban vele disznót kerestetnénk, javasolom, intézzük el a sebzett borjú ügyét. 

1/2 10-re jár az idő; mire rálövése helyére érünk, eltelik még vagy fél óra, nem 

lenne célszerű a dolgot még későbbre halasztani.

A fővadász érveimet elfogadja és elhajtatunk a bojú sebzése helyére. 

„Parsoval” - ezt a hülye nevet adta ebemnek tenyésztője, Báró Prónay Gábor - 

derekasan követi a vércsapát három-négy kilométeren végig. Néhányszor ugyan 

letéved róla, de visszavezetjük rá, és ahhoz képest, hogy semmi gyakorlata 

nincsen, igen jól működik. Noha a borjúnak több sebágyát találjuk, az egyre 

gyérülő vérzésből és hosszas ballagásából azt látjuk, hogy nincsen súlyos baja. 

Sőt biztos, hogy utolsó sebágyából előlünk kelt fel és friss csapáján járunk.
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Bizonyára csak húslövést kapott, és Fuchs, a kiváló szakember előre 

megmondja, hogy nem kerül meg. Végül még Didóval kerestetjük és 

hajszoltatjuk, de olyan kevés a baja, hogy utolérni és megállítani még neki sem 

sikerül. Didó a hosszas hajsza után visszatér hozzánk és a boíjú megmenekült.
Délután 1 óra felé az erdőben egy nagy területet borító fiatalosban, egy 

nyiladékon tüzet rakunk, szalonnát pirítunk és falatozunk. Ma nem olyan 
barátságos az idő, amilyen tegnap volt. Bár ma sem fagy, de hűvös szél fuj, az 

ég beborult s a levegőnek mintha hószaga volna. Az erdei nyiladékokon a 

szekérutak sárosak, helyenként vízben, hólében gázolunk, s a föld már sehol 

sem fagyos. Az erdő és általában a természet képe olyan, amilyen március 

elején, a szalonkák érkezése idején szokott lenni. A cseres-tölgyes, bükkös- 

gyertyános vágásokon sárgállik, bamállik az elszáradt tavalyi lomb, a magasabb 

fák csupasz söprük, s a földet fehéresszürke avarfu és megfakult haraszt borítja.

Ebédelés után négyen, a fóvadász, Kontrás a kopó, egy erdőőr és 

jómagam elindulunk disznót keresni. Fiatalosokban, sűrűn bozótos vágásokban, 

hol cserkészösvényen, hol vadváltón, hol vaktában, tüskén-bokron át járkálunk. 

Az a célunk, hogy Kontrás valahol szimatot kapjon a disznóktól és hajtson.
Egy nyiladékon Koutrás vadat jelez. Peckesen lépked, fejét magasra 

emelve, ide-oda fordítva, jobbra-balra tekint és szimatol. A kutyaeszű Fuchs azt 

mondja, hogy szarvasok vannak a közelben. Kontrás nyiladékról befordul a 

fiatalosba és nemsokára halljuk egy-két rövid vakkantását, majd nagyvad 

zörgését és dobogását és egy tehén a borjával, szőrét felborzolva és szemében a 

rémület kifejezésével, fut át előttünk a nyiladékon. Nyomukban Kontrás. Fuchs 

rászól, magához hívja, szigorú hangon korholja, mire az engedelmes kutya 

bűnbánóan lábához lapul.

Folytatjuk a sűrűségekben a bujkálást, ide-oda mászkálást, hajtások, 

vesszők, cserjék, főképpen azonban galagonya- és kökénybokrok között. 

Kontrás körülöttünk keresgélve futkos. Magamban dicsérem bőrruhámat. Ebben 

vígan nekimehetek bármiféle tüskés bokornak, nem esik kár benne, sem 

bennem.
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Végre kiérünk egy hosszú, széles nyiladékra. Ezen a fóvadász elállít és 

azt mondja, hogy a rajta túl következő erdőtáblát, túlsó oldala felől nekem 

tartva, a kutyával végigkeresi s az esetleg benne megbújt disznót felém tereli.

Sűrű fiatalosok két határfala között várakozni meglehetősen unalmas 

dolog. A 7/64-es új Mauser-puskámról a célzótávcsövet lekapcsoltam és zsebre 

vágtam, mert nélküle biztosabban lövök mozgó, főképpen a nyiladékon gyorsan 

átfutó vadra.

Sokáig álldogálok a nekem kijelölt helyen, hallgatózom, befigyelek a 

sűrűségbe és már unom a tétlenséget. Különben sem kedvelem valami nagyon a 
hajtást, de kutya előtt már régen - valamikor Zólyomban - lőttem disznót, ezért 

a vadászásnak ez a módja ezúttal már csak a változatosság kedvéért is érdekel.

Végre zörgést hallok és a fiatalosnak előttem valamennyire átlátszó léces 

részében vagy 40 lépésről meglátom a futva felém tartó, majd jobbra 

elkanyarodó kopót.

Tehát hiába vártam, ebben a részben sincs disznó gondolom 

magamban. A fóvadász ugyanis azt mondta, hogy amíg a kutya nem szól, nem 

talált disznót, de ha ugat, biztos, hogy disznó van előtte.

Némán futkosva keresgél, tehát nincs disznó vélekedem és már 

bokorhoz akarom támasztani a puskát, hogy felvegyem kabátomat - mert semmi 

meleg sincsen amikor a kutya tőlem 50-60 lépésre a sűrűségben egyet 

vakkant, majd csaholni kezd.

Mégis disznóra akadt! és úgy hallik, hogy a disznó megállt előtte, mert 
egy helyben ugat.

Habozok, mitévő legyek. Helyemen maradjak-e, remélhétem-e, hogy a 

kutya a disznót felém hajtja, vagy kíséreljem meg a belopását?

Ezen a kérdésen nem kell sokáig tanakodnom, mert a csaholás távolodni 

kezd, majd tőlem rézsút jobbra egyre messzebbről hallik. Aztán ugyancsak 

tőlem jobbra, a következő keresztnyiladék sarkán megjelenik a fóvadász és az 

erdőőr. Integetek, hogy maradjak a helyemen és megint eltűnnek. Tudom, hogy
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ez azt jelenti, hogy visszakerülnek a tábla túlsó oldalára és a kutyának segítve, 

megkísérlik a disznót felém terelni.

Közben hallom, hogy a hajsza körbe fordul és balról közeledik felém. 

Egyszerre, mintha az egész bozót előttem háborogva megelevenedne, mintha 

benne minden recsegve, ropogva, dobogva, megmozdulna, a vékony hajtások, 

ágak között szinte elképesztő nagynak látszó fekete szörny törtet felém, vagy 30 

lépésről elfordul és az ágaktól rácsszerííen takartan törve-zúzva rohan előttem 

keresztbe. A látomásszerű, de zajos jelenség hirtelen készül eltűnni. Csaknem 

kapásból lövök rá és a durranást követő pillanatban valami lóbáló dolgot vélek 

hasa alatt látni, mint amikor a hasba lőtt őznek fordul ki a lövésre a bele; ezt 

7/64-es új puskám lövedékei a szabályszerűen oldalba lőtt őzeken is igen 

gyakran okozzák.

A nagy disznó növekvő sebességgel tűnik el, nyomában a durranástól 

még jobban nekibátorodott, fokozottan dühösen csaholó kutya.

Gyorsan ismételek, hiszen valószínűleg mindjárt kiperdül a takarásból. 

Ezt nehány másodperc múltán tőlem vagy 80 lépésre meg is teszi, de olyan 

vadul rohanva terem át a nyiladékon, hogy hiába kapom rá puskámat, lekésem a 

lövés pillanatnyi alkalmáról.

Kontrás csaholva fut utána és nemsokára megint úgy hallom, hogy a 

hajsza megállt. Aztán a két önkéntes terelő is előkerül a sűrűségből.

- Megvan! - mondja Fuchs.

- Dehogy van meg! - felelek -, sőt nem tudom, meglesz-e, mert kétséges, 

meglőttem-e.

- A golyót megkapta és azt hiszem, egyik lába tört el, különben már 

messzebb járna. Siessünk utána!

Ketten a fóvadász és jómagam nekirugaszkodunk és szaladunk, 

amennyire szívünk, tüdőnk, lábunk csak bíija. Közben a csaholás távolodik. 

Magas vágásban, lécesben, csalitosban, hol régi szekérúton, hol ide-oda 

kanyargó cserkészösvényen, hol meg egyenest kefesűrűségű bozótokon 

átfurakodva és helyenként mocsaras tisztásokon zsombikokon ugrálva és a nagy
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sietségben loccsanó tocsogókba toppanva, futunk a csaholás felé. De hiába 

iparkodunk hozzá közelebb jutni, a távolság köztünk egyre növekedik. Vagy 

másfél kilométeres rohanás után kikerülünk ebédlőhelyünkre, felugrunk az 

egyik kocsira és további másfél kilométert vágtatunk a hajsza irányával 

párhuzamosan a hosszú nyiladékon végig.

Aztán annyira jutunk, hogy a kutya ugatását a sűrűségben alig 150 

lépésről halljuk. A csaholás hol nehány percig egy helyről hallik, hol megint 

lassan távolodik és a fiatalosban beljebb kerül. A disznó tehát nem sokáig áll 

meg a dühösen támadó kutyának, hanem ballag előtte.

Befordulunk a kocsival egy szekérútra, ezen még vagy 300 lépést a 

bozótosba beljebb hajtatunk, aztán leszállunk és egy kanyargós 

cserkészösvényen lépkedünk sietve a csaholás felé. Végre elértük azt, hogy a 

távolság köztünk rövidül. A sűrűségbe rejtett, árnyékos ösvényen a föld s a 

haraszt szerencsénkre nedves és puha, ezért csendesen lehet rajta járni.

Már nem vagyunk Kontrástól és ellenféltől messzebb 50 lépésnél, de az 

ágak és gallyak sűrű szövedékében 20 lépésnyire sem lehet látni. Fuchs 

cigarettára gyújt, hogy pontosan lássa a szél irányát. Azon az ösvényen, 

amelyen eljöttünk, nem mehetünk tovább, mert a szél a disznó felé vinné 

szagunkat. Közel mögöttünk van az ösvénynek egy elágazása, amely számunkra 

alighanem előnyös irányba vezet. Nehány lépést visszahúzódva, rátérünk erre és 

már csak akkor lépünk egyet-kettőt, amikor a kutya ugat. Úgy ugrálunk 

hozzájuk közelebb, mint ahogyan a dürgő siketfajdkakast szokták belopni.

Aztán odajutunk, hogy megakadunk. A viaskodó feleket jobban 

megközelíteni nem lehet, mert az ösvényről letérni nem tanácsos. Az ágak, 

gallyak szövedékén át nagyon homályosan odalátunk az egymással szörnyen 

elfoglalt halálos ellenségekre. Illetve inkább csak a hol nekiugró, hol 

meghátráló eb sárgás alakja tetszik át a sok takaráson. Hogy az előtte lévő sötét 

foltból mi a disznó és mi a bokrok alján csak árnyék, azt biztosan tudni nem 

lehet. Hangosan marakodnak. Ami ott, a bozót alján történik, azt látni nem
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lehet, csak a hirtelen támadó, majd elhaló recsegés árulja el, hogy a disznó neki

nekiront az előle félreugró kutyának.

- Csak Kontrást ne tessék meglőni - aggályoskodik Fuchs. Nagyon szereti 

kutyáját, ezért figyelmeztetését nem vehetem rossz néven. Megnyugtatom, hogy 

amíg nem tudom biztosan, mire lövök,^addig nem sütöm el a puskát.

Egyszerre megint erősbödik a zörgés, fújás, morgás, a marakodás és 

Fuchs súgva mondja: - Tessék vigyázni, jön!- és máris látom az elejére sántítva, 

nehézkesen bicegve, lassan felénk tartó s a sűrűségben vagy 25 lépésről igen 

nagynak látszó, bozontos disznót. Szorosan jobb oldalán követi a csaholva, 

morogva, feléje kapkodó kutya. Rákapom puskámat és bal halántékán fejbe 

lövöm. A disznó leroskad, oldalt dűlve rugdalódzik, a kutya dühösen morogva 

ráugrik és harapja, tépi, ahol éri, mi pedig mellette állunk szörnyen 

megelégedve a sikerrel. A széki erdő négy-öt éves, legerősebb kanja: súlyát - 

kizsigerelve -100 kilóra becsülöm.
Aztán megvizsgáljuk első lövésem hatását. Ez a golyó lapockája alatt 

jobb mellső lábát törte el és rézsűt előre szügyébe hatolt. Ezzel a 

megállapítással kiderült, mit láttam a durranást követő pillanatban a rohanó 

disznó hasa alatt lógni. Eltört lábát lóbálta.

A derék Kontrás közben szinte kéjeleg abban, hogy végigharapdálja fejét, 
fülét, hasát és farát. A siker főképpen az ő érdeme, amiért neki ez az élvezet 

kijár, mégis letiltjuk róla, mert nem akarom, hogy a disznó szép bundáját, 

vadásztrófeámat, tönkretegye.

Február 20. Házigazdám, Devecser és Pápa szerencsés gazdája, tegnap 

este Budapestről megérkezett, minek folytán az éjjel 2 órakor kerültem az 

ágyba, s ezért ma reggel csak 1/2 10-kor indulok a fő vadásszal az erdőbe, 

mégpedig megint a széki vadaskertbe. Ma csak Kontrás, a disznókopó van 

velünk. Derült az ég és süt a nap, de fagyos, deres a föld és hideg van.

Alighogy befordultunk a kerítésen belül a szálasba, Fuchs megállítja a 

kocsit, leszállunk róla és négyen - a fővadász, egy erdőőr, Kontrás és jómagam -
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a fiatal szálerdőben beljebb ballagunk. És alighogy a kocsitól 100-150 

lépésnyire eljöttünk, Kontrás viselkedésével, testtartásával, mozdulataival 

disznót jelez és elindul. Egy darabig hallgatózunk, aztán valahonnan messziről 

halljuk Kontrás csaholását és kezdődik a rohanás. A hullámos terepen, a 

szálerdőben, hol dombnak sietünk, hol völgynek rohanunk, de a kutya hangja 

egyre messzebbről hallik.
Kiérünk egy hosszú nyiladékra, ott előkerítjük a kocsist és arrafelé 

hajtatunk, ahonnan a csaholás hallatszott s amerre a körülményekkel és 

lehetőségekkel, illetve valószínűségekkel ismerős fóvadász és erdőőr a hajszolt 
disznót gyanítja. Jó messze, a fiatalosok között, hosszasan ide-oda kocsikázva, 

a csaholó eb közelébe jutunk. Ámde a disznó - avagy talán a konda - nem áll 

meg a kutyának és egyik sűrűségből, egyik erdőrészből a másikba tér ki 

üldözője elől. Hol kocsival hajtatunk utána, hol gyalogosan kíséreljük meg 

belopni, de minden igyekezetünk hiábavaló. Végül a kutya otthagyja a disznót 

és visszajön hozzánk. Fuchs azt mondja, ezt még sohasem tette, még sohasem 

tágított a disznó mellől. A dolog rejtélyes. Fuchs a kutyát újabb támadásra 

uszítja. Kontrás még néhányszor megkeresi a disznót, és rövid ideig valahol a 

sűrűségben csaholja, de ismételten visszatér hozzánk és fogytán van kedvének. 

Abba kell hagynunk a dolgot.

Délre jár az idő. A „Mogyoróskút”-nak nevezett forrásnál egy erdőőr 

tüzet rakott és ebédre odavár bennünket. Nagyokat kerülve, barkácsolva, vadat 

keresve, arrafelé tartunk. Szálerdőben egy csapat szarvassal találkozunk, s 

mivel megbízattam még egy borjút lőni, lemaradok a kocsiról, egy ágrakás 

mögött takartan megvárom a biztos lövés alkalmát és 100 lépésről a szálfák 

között egy borjút oldalba lövök. Társaival együtt elugrik, aztán vagy 100 

lépéssel odébb dermedten fekszik. Kizsigereljük, feltesszük a kocsira és 

folytatjuk a barkácsolást.

Nemsokára kiérünk öregebb, ritkább szálerdőbe. Egyszerre a kocsis 

jobbra előre mutatva szól: - Ni, ott a disznó!
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A kocsitól vagy 50 lépésre a magas fűben és az alacsony, ritka bokrok 

között egy heverő disznó csülökre kapott és lassan elballag. Leugrom a kocsiról 

és közben megkérdesem a fovadászt: - Meglőjem?

Azzal felel, hogy: - Előbb hadd hajszolja Kontrás!

- Elkergeti a fenébe, aztán otthagyja mint ahogyan az előbbi disznóval 

tette! - mondom, odalépek a legközelebbi fa mögé, hozzáfogom a puskát és a 

ballagó disznót vagy 70 lépésről meglövöm. A gyors célzás közben láttam, 

hogy gerincen lövöm. A disznó helyben elvágódik, még nehányat rúg, majd 

kinyújtózik. Kontrás szörnyen örül neki, s mivel csak gyenge koca s ezért 

bundája nekem nem kell, tűröm, hogy Kontrás harapva, tépve kitöltse rajta 

besszúját. Ez a koca mint vadászzsákmány nem sokat ér, beteges állat volt, 

mind a két szemén hályog, megnagyobbodott epehólyagja pedig tele gennyel.

1/2 2-re a Mogyoróskúthoz érünk, ebédelünk és a tűznél melegedünk, 

mert noha egész nap derűs, napos idő van, a levegő csak hideg maradt.

Délután Kontrással megint disznót kerestetünk. Előbb a nyiladékokon 

álldogálva, várakozom, amíg Fuchs a kutyával az igen nagykiteijedésű, magas, 

sűrű vágás két táblájában találomra ide-oda járkál. A második végigkeresett 

táblában Kontrás megszólal, csaholva hajt és nagysokára kiugrat belőle egy 

süldő nagyságú disznót. Tőlem vagy 120 lépésre olyan gyorsan fut át a 

nyiladékon, hogy célzás nélkül, csak kapásból lőhetek és elhibázom.

Ezzel a disznóval aztán estig vesződünk. Még két ízben messziről látom a 

nyiladékokon átsurranni, de lövéshez már nem jutok.

Olyankor, amikor a kutyával szembefordulva egy darabig egy helyben 

marad, megkísérlem belopását, de a zörgős sűrűségben meghallja 

közeledésünket és kereket old. Ezt három ízben kísérelem meg hiába. A kutya 

mindig nyomában van és órák hosszat nem tágít mellőle, pedig goromba disznó, 

többször nekiugrik és megvágja. A kutya már elől-hátul vérzik.

Egész délután fel s alá rohanunk a nyiladékokon. A mindenképpen 

vezetni és érdemeket szerezni akaró fóvadász, sajnos, mindig velem van. Az
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efféle tudós kísérő nekem mindig terhes, mert a magam, nem pedig a más esze 

szerint szeretek cselekedni.

Aztán, már napnyugta után, a kutya lanyhul, többször otthagyja a disznót 

és megkeres bennünket, majd visszatér a sűrűségbe a disznóhoz, s végül, hogy a 

dolgot reménytelennek látjuk, a kutyát pórázra kötjük, az erőőrt elküldjük a 

kocsiért és alkonyattal behajtatunk Devecserbe. Holnap reggel hazautazom.

Háromnapi vadászatommal nagyon meg vagyok elégedve. Elintéztem 

vérebem vizsgáját és lőttem egy kant, egy kocát, egy tehenet és egy boíjút; 

kétszer sajnos hibáztam, egy borjút a véreb számára szándékosan megsebeztem 

s a kanba két golyót lőttem, tehát nyolc töltényem fogyott el.

BUDAI HEGYVIDÉK (Pest megye)

Március 11. Egy-két nap óta kezd a hír szállingózni, hogy itt-ott már 

akad egy-egy szalonka. A Normafa mögött, a városi erdőben tegnap este három 

szalonkát láttak. Erre ma délelőtt 10-től 1-ig a Kakukkhegyen, a Csillebércen és 

a Normafa mögött Tommy kutyámmal nagy darab területet végigkerestetek, de 

nem találunk szalonkát. Tommy csak nehány fácánt zavar fel.

A jánoshegyi vendéglőben a városgazdasági ügyosztály nagy 

társasebédet rendez ezen sajno.s részt kell vennem aztán estére hatan 

kimegyünk a Normafa mögé szalonkát lesni. Hideg, nyugati szél fuj, s mivel 

régen esett az eső, az erdő talaja meglehetősen száraz. Jómagam semmit sem 

látok, de 6.,2-kor durran a puska: Csanády Gusztáv látott és elhibázott egy 

némán, alacsonyan surranó szalonkát. Ezenfelül egy másik puskás is látott egy 

némán, gyorsan húzó szalonkát.

BUDAKESZI (Pest megye)

Március 17. Csak tegnap óta kezd az idő valamennyire melegedni. Addig 

bizony hideg volt és éjjelenként fagyott. Szalonka pedig mindenfelé csak igen
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