
szerint megrendelt 11 nyúl. Jómagam ebből 91 fácánt és három 
nyulat lőttem. Este 1/2 9-kor indulok Sarkadkeresztúrról, hogy haj
nalban Budapestre érjek és holnap délelőtt a hivatalban legyek.

Felsővadács (Esztergom megye)

Február 10. Tegnap este Budapesten úgy szakadt az eső, hogy 
semmi kedvem sem volt a mai kiránduláshoz. Kedvetlenül keltem 6 
órakor és mentem le 7 órakor az utcára. Aztán Kovács Gábor egyik 
vendége gépkocsijával értem jött, és kimentünk a Gerecse alá, tőle 
nyugatra, Kovács Gábor vadászterületére. A vadászmulatság nagyon 
gyenge. Mindössze négy hajtást rendezünk. Nyolcán vagyunk pus
kások és tizenhat a hajtó. Az időjárás enyhe, délelőtt sötéten borús, 
délután derült, napos. Bár javában olvad a hó, csaknem mindenfelé 
van még belőle félaraszos réteg. Az első hajtásban Bakos Géza lő 
egy szarvasborjút. A második hajtásban nem esik lövés. A harmadik 
hajtásban egy magas lesállványon állok és rálátok egy hegyoldalra. 
Ennek felső részét ritka szálerdő, alsó felét vágás borítja. Ilyenkor az 
ember természetesen a vágásba is elég jól belelát. Előbb egy ide-oda 
futkosó őzet látok benne, aztán egy disznó jön sietve a hajtok elől, és 
a vágásban bujkálva fut a lejtőn keresztbe. A 6.5-es Schoenauer 
célzótávcsőjének irányzékával kísérem és keresem az alkalmát a jó 
lövésnek. A disznó tőlem légvonalban 180-200 lépésnyire éppen egy 
kis puszta helyre ért, amikor az irányzék egy pillanatra a havon jól 
látszó fekete alak elején áll, és ujjam a ravaszhoz ér. Lövésem pilla
natában a disznónak valamiféle jelzését vélem látni, mintha fejével 
egyet hirtelen bólintott volna, aztán nekirugaszkodva tovább ront, a 
fölöttem álló Kovács Gábor elé kerül, aki duplázva fogadja. Ugyan
akkor a hegyoldal felső részén, a szálasban libasorban vonul a hajtok 
felől jövet 14-15 szarvas. A hajtás után felballagok szomszédomhoz, 
aki boldogan áll az elejtett hároméves kan mellett. Bevallása szerint 
mind a kétszer háromcsövű puskájának két serétes csövéből Bren- 
necke-golyóval lőtt rá; első lövésével elhibázta, a másodikkal bordái 
között oldalba lőtte.
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Az én golyómat a disznó szájába kapta. Bal oldalán, sajnos, mind 
a két agyarát szétroncsolta és tövig levágta. Átlyukasztott, vérző 
ajkán belül golyóm acélköpenyének egy kis darabját leljük. Aztán 
csapáján visszamegyek az első lövés helyéig, és megállapítom, hogy 
a disznó onnan kezdve vérzett. Különös véletlen, hogy ilyen messzi
ről éppen az agyarát érte a golyó.

A negyedik hajtásban megint nem szól a puska, aztán leballagunk 
Bikol-pusztára az autókhoz, és este 8 órakor megint otthon vagyok.

Lovasberény (Fejér megye)

Február 21. Gróf Csekonics Endre délben 12-kor gépkocsijával 
értem jön, és egy óra alatt levisz Cziráky grófék lovasberényi vadas
kertjébe, a 2500 hold körülkerített erdőbe. A területen átvezető or
szágúton már várnak bennünket a barkácsoló kocsival. Felülünk rá, 
aztán egész délután, alkonyodásig, vagy 1 /2 6-ig fel s alá barkácso
lunk a nagyon dimbes-dombos, sőt helyenként csaknem hegyes- 
völgyes terepen. Komor, borongós az idő, fúj a szél, javában olvad a 
hó, folyik a víz, sok a sár, és nedves, hűvös a levegő. Az a dolgunk, 
hogy selejtes szarvasokat lőjünk, mégpedig teheneket, borjakat és 
bikákat egyaránt. Ámde itt a szarvasok szokatlanul vadak és idejeko
rán lépnek meg a kocsi elől. Csak három jobbfajta bika - amelyre 
sehogyan sem lehet ráfogni, hogy selejtes - várja be nyugodtan a 
kocsit 70-80 lépésre. A többi szarvas elkotródik előlünk, mielőtt 
lőhetnénk. Pedig látunk összesen vagy 40 darabot. Csak egy ízben 
jutunk lövéshez. Csekonics az első lövést nekem engedi át. Egy nyi
ladékon keresztbe álló borjút vagy 180 lépésről szépen oldalba lö
vök. Mire a rudas erdőben a rálövés helyétől vagy 50 lépésnyire 
rátalálunk, már kimúlt. Alkonyodással leszállunk a magas, billegő, 
düledező kocsiról, bebújunk a kényelmes gépkocsiba és hazaindu
lunk. Ugyanakkor megered az eső.

Február 28. A múlt vasárnapi dolgot megismételjük. Délután 1 
óra tájt érünk a lovasberényi területre. Nagyon szeretnék egy-két 
selejtes bikát lőni. Ma bízom hozzá, mert enyhe, napos, csaknem 
tavaszi idő van és már alig maradt valami kevés hó. Ámde a szarva
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sok itt már ismerik a barkácsoló kocsit és nemigen várják be. Látunk 
ugyan több részletben vagy 50 szarvast, de rendszerint messziről, a 
szálasok takarásában, és selejtezni való bikát egyáltalán nem talá
lunk. Csak a derekabb bikák hármasával-ötösével álldogálnak nyu
godtan a szálerdőben és nézik 70-80 lépésről a lassan döcögő kocsit.

Előbb Csekonics egy nyiladékon nagyon jó lövéssel - vagy 250 
lépésről, szabad kézből - egy tehenet lő, a 80/60-as Magnum H- 
lövedéke lapockalövéssel helyben földhöz vágja. Később én is lövök 
egy gyenge, kétéves tehenet. Szálerdőben 70-80 lépésről egy csapat
ból kiválasztom és a 6.5-es Schoenauerrel ugyancsak lapockán lö
vöm. Mire a rálövés helyétől 30-40 lépésnyire rátalálunk, dermedten 
fekszik. Ennél több alkalmunk nincs „selejtes” szarvast lőni.

Alkonyattal visszatérünk az országúira, becsomagoljuk felszere
lésünket és beszállunk a gépkocsiba. Ugyanakkor a mellettünk álló 
két vadőr és a kocsis egyszerre kiált: - Szalonka! Szalonka! - Kiug- 
runk a gépkocsiból, hogy mi is lássuk a csodát, a február 28-án este 
húzó szalonkát, de elkésünk, a szalonka meglátta a kocsikat és az 
embereket, és hirtelen elkanyarodva elszállt.

Ma van Oculi napja!

Felsőbabád (Pest megye)

Március 9. Napok óta kapom a híreket, hogy a szalonkák megér
keztek. Itt, Babádon 5-én látták az elsőt, János tagnapelőtt este hatot, 
vadőrje tegnap este nyolcat látott. Ezekre a hírekre - a tenger dolgom 
ellenére - már nekem is meg kell mozdulnom. Meghívom Csekonics 
Endrét, hogy gépkocsiján levigyen. Délután 3/4 6-kor hárman, János, 
Csekonics és jómagam három helyen az erdőben elállunk. Enyhe, 
csendes, borús az idő és ritkán szemereg az eső. Kacsák hápognak 
körülöttünk, szárnyra kelnek és húznak az erdő fölött ide-oda. Egy 
kis csapat vadliba száll magasan nyugatnak, letelik az alkonyat, be
sötétedik, de szalonkát nem látok, sem hallok.

Csekonics hasonlóképen járt mint én; Farkas Jancsi messziről 
látott hat szalonkát.
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