
hogy semmi vaddal sem találkozom, aztán a Majális tér fölött, a 
gerincűt mellett egy kis sűrűségben egy csapat szarvastehén 
ugrik meg a közelemben. Lehettek vagy öten-hatan, de nem 
jutottam lövéshez, mert a sűrűén gallyas lécesben mindjárt 
eltűntek. Ennél több vadat aztán egész reggel és délelőtt nem 
láttam, és majdnem hatórás cserkelés után, ’/412-re érek vissza 
szállásunkra.

Louis a barátkúti oldalon cserkelt, de ő sem járt különben.
Délután már nincs kedvem megint kimenni, 5 óra után innen 

indulnunk kell, hogy estére hazaéljünk Budapestre, a délutáni 
cserkelést tehát túl rövidre kellene szabni. Louis-t azonban fóti 
a vágy, hogy valamit lőjön, tehát 2 órakor a vadőrrel megint 
nekivág az erdőnek, majd 5 órára eredmény nélkül tér vissza, 
csak előle menekülő két tehenet látott. '/26-kor szekérre ülünk 
és bedöcögünk az esztergomi állomásra.

Káptalanfa 
(Veszprém és Zala megye)

Február 8. (szombat) Tegnap délután ^5-kor indultunk 
hárman, gróf Wenckheim Mária, Rumbach Pista és jómagam 
autóval Budapestről. Győrött V27-kor uzsonnáztunk, Pápán fél 
órára betértünk a kastélyba, és körülbelül !410-re értünk ide. A 
házigazda, gróf Esterházy Tamás meghívott két napra vadászni, 
tehenet, disznót és rókát lőni. O maga csak tegnap este, 
vonattal indult Budapestről, és hajnalban ért ide. Beosztásom a 
mai napra nagyon kedvemre való. Egyedül vadászom az ötezer 
holdas káptalanfa! vadaskertben. Kapok egy nagyszerű 
vadászkocsit barkácsolásra, Rédl Ede erdészt kísérőnek, és
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nehány erdőőr már korán reggel indult csapázni. Ugyanis 
nehány napja végre télire fordult az idő, a talaj felszíne 
megfagyott és félaraszos hó borítja a földet. Fuchs fövadász 
sürgönyzött gazdájának, hogy gyerünk vadászni, mert elég a hó, 
lehet csapázni. Feladatom mindenekelőtt meglőni a sárosföi 
vadaskert utolsó vaddisznóját. Ötezer holdon egy disznót 
megkeresni és lövésre kapni, érdekes feladat! Az erdőőrök 
parancsot kaptak ezt a disznót kinyomozni, megállapítani, 
reggel melyik sűrűségbe ment be, hogy csapén követhessem és 
ily módon lövésre kapjam. Ezt a disznót, egy régi 
disznóállomány utolsó darabját, már négy éve üldözik, többször 
elhibázták, megsebezték, de eddig csak megmaradt, és egyedül 
éldegél a nagy kiterjedésű vadaskertben, amelyben faját az 
erdészetnek okozott károk miatt - kipusztításra ítélték.

Tehát az utolsó sárosföi disznó elejtése a mai feladatom. Az 
erdészek és vadőrök jelentése szerint öreg koca, ezért a grófnő 
„szomorú özvegy”-nek nevezi. Reggel 8 óra felé érek a sárosföi 
erdészházhoz, ahol Rédl Ede alerdész hozzám szegődik, aztán 
továbbhajtatunk egy erdei kunyhóhoz, ahová az erdőőröknek a 
csapázás befejezése után jelentésükkel be kell témiök.

Délelőtt 11 óráig az idő azzal telik el, hogy barkácsolunk, 
de rövid fordulók után ismételten visszatérünk a kunyhóhoz, a 
nyomozó erdőőrök után érdeklődni. Közben egy szálasban, egy 
kisebb csapatból kilövök egy selejtezni való tehenet. 11 óra felé 
barkácsolva találkozunk az egyik erdőőrrel, akitől megtudjuk, 
körülbelül merre lehet ma a disznó, melyik irányban kell még a 
nyomozást folytatni, hogy mai búvóhelye megállapíttassék. Erre 
részben kocsival, részben gyalogosan mi is segítünk a 
nyomozásban, és hamarosan tudjuk, melyik erdőtáblában kell a 
disznónak feküdnie.

Tehát délelőtt 11 órakor hozzáfogunk a csapa követéséhez. 
Ez kétségtelenül a vadászás egyik legkomolyabb,
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legvadászosabb, legtermészetesebb módja, hiszen így vadásznak 
a ragadozók, a róka, a farkas, a hiúz, sőt segítőtársunk, a kutya 
is, ezenfelül izgalmas és nehéz vállalkozás. Előttem jár az 
erdész, akinek csak az a dolga, hogy a csapát tartsa, le ne téijen 
róla. Szeme csak a földön jár és hozza távcsöves 
Schoenaueremet, arra az esetre, ha úgy alakulna a helyzet, hogy 
azzal akarnék lőni. Hol mögötte, hol mellette haladok én, 
kezemben a két Brennecke-golyóval töltött serétes puska, s 
nekem viszont a szemem csak elöl jár, csak a disznót keresem. 
Mivel valószínű, hogy az előttünk hirtelen felugró disznóra 
kapásból kell lőni, lövésre készen fogom a puskát, mint ahogyan 
az ember például szalonkára bokrászik. Ezért gondoltam 
legcélszerűbbnek a serétes puskát. Hiszen nem nagy távolságra 
és nem gondosan célozva lő az ember a fekvőhelyéről 
felugratott disznóra, hanem gyorsan, akár a vackából felugratott 
nyúlra. Hosszú vadászéletemben, negyedfél évtizedes 
vadászmúltamban csak két Brennecke-golyós töltényt sütöttem 
el vadra. Magam sem tudom miért, csak úgy ötletszerűen, 
valami eshetőséggel számolva, hoztam el két Brennecke-golyós 
töltényt, amelyet vagy tíz-tizenkét évvel ezelőtt drillingemhez 
kaptam Feri öcsémtől.

Tehát lassan követjük a csapát, szótlanul, lehetőleg kevés 
zajjal. Mögöttünk vagy 50 lépésnyire ballag az erdőőr. Hol 
ritkás szálasban járunk, hol egy darab sűrű bozótba jutunk, ahol 
fokozott figyelemmel lesem a várt, hirtelen támadó alkalmat a 
disznóra lőni. A kökény és galagonya sok tüskéje csak a 
kezemet szurkálja, karmolja össze, bőrruhámban nem tud kárt 
tenni. Helyenként olyan sűrűén gallyas búvóhelyeken 
furakodunk át, hogy meg sem értjük, mért nem állapodott meg 
benne a disznó, mért ment ki belőle megint ritkább, világosabb 
helyre. Sűrű bozótokban régi fekvőhelyeit találjuk, amelyeken 
csapája átvezet. Egyszer az a gyanúnk, hogy előttünk felkelt és
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máris elzavartuk. Szeszélyes bolyongásának célja rejtélyes. 
Például a szálasban egy helyen jókora darabon egyenes irányban 
haladt, aztán visszafordult, és ősapájával párhuzamosan, nehány 
méternyire tőle, ugyanakkora darabon visszament. Betért egy 
galagonyás, fagyalos, csalitos sűrűségbe, körbejárt benne és 
kikerült belőle. A hó már nem sok, napok óta hol olvad, hol 
megfagy, egyes kisebb helyeken már el is fogyott s a csapát nem 
mutatja. Vagy egy kis vízfolyás medrébe tért be a disznó, ebben 
nem látni csülke nyomait, és sokáig keressük a helyet, ahol 
kilépett a partra és megint a havon ment tovább. Ezért 
ismételten kifogyunk a tudományból, megállunk és nem tudjuk, 
mitévők legyünk, nem látjuk a csapa folytatódását.

Minden nyomozás, akár az egészséges, akár a sebzett vad 
csapán követése, a vadászban a lehető legvegyesebb érzelmeket 
támasztja, gyorsan váltakozó örömet, bizakodást és 
bosszúságot, csüggedést, lemondást okoz. Hacsak nem friss 
havon, egészen friss csapán jár az ember, a csapa követése 
közben gyakran olyan kérdések, rejtélyek megoldásáról van szó, 
hogy valóban le kell vizsgáznia a vadásznak, és a 
legtapasztaltabb, legszakavatottabb vadásznak is helyenként 
össze kell szednie minden tudását, hogy továbbjusson. Hogy a 
kedve szerint, zavartalanul bolyongó disznó hogyan járkál 
össze-vissza, ide-oda, saját csapáját minduntalan keresztezve, 
sőt ugyanazon a vonalon hosszú darabon oda és vissza járva, 
hogy ősapájának rajza micsoda útvesztője az összevissza kuszáit 
vonalaknak, egymásba fonódó köröknek és egyéb szeszélyes 
firkantásoknak, az ember csak akkor látja, amikor kilométerek 
hosszat rajta jár. A csapa rajza, gyakori irányváltoztatása szinte 
gondolkodóba ejti az embert, mi lehetett a vad szándéka, mit 
keresett, mi elől tért ki, mire törekedett, mi járhatott az eszében. 
Mintha a vadász ilyenkor közelebb jutna a vad életének, 
természetének, lelkivilágának megismeréséhez.
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Végre, vagy másfél órával a csapa követésének megkezdése 
után, olyan helyre érünk, ahol a disznó a szálasban megint egy 
darab csalitos sűrűség felé tartott, és az az érzésem, hogy ebben 
kell feküdnie. A szürkecsíkos szálasban, a rozsdabarna lombos 
csalitostól vagy 40 lépésnyire megállunk. Szemünk a kis sűrűség 
hézagaiban keresi a disznót. Az erdész egy sötét foltra mutat és 
súgva mondja, hogy alighanem az a disznó. Mindjárt 
rámondom, hogy nem az.

- Tessék csak jól figyelni és nem szem elől téveszteni azt a 
sötét dolgot, s ha megmozdul, rögtön lőni! -  mondja halkan az 
erdész, és hogy jobban odalásson, óvatosan, nehány lépésnyire 
tőlem balra eltávolodik. De egyszerre megáll és int, hogy 
kövessem. Óvatosan utánalépegetek.

- Ott a disznó! -  súgja, és egy másik fekete foltra mutat.
- Az ám! -  felelek halkan, mert szabad szemmel is látom, 

hogy a barna tölgylombban újabban felfedezett sötét folt fekete, 
bozontos szőrcsomó.
Az csak a disznónak valamelyik része lehet, s bár nem tudom, 
melyik része, sietve meg kell kockáztatnom a lövést, mert ha a 
disznó csak egyet lép, elveszett számomra elejtésének alkalma, 
hiszen a csalitoson túl, takarásban elmenekülhet. Rákapom a 
puskámat és beledurranton! az egyik Brenneckét. A feketesörtés 
folt eltűnik, helyén nagy zörgés, dübörgés támad, 
megrázkódnak a lombos gallyak, porzik a hó, repül a haraszt, és 
a sűrűségből jobbra, a szálasba kiperdül és elrohan a nagy 
disznó. Serétes puskám legye futásában követi, rajta van az 
oldalán, és beleeresztem a második Brenneckét is. A disznó 
hátulja lerogy, de rögtön csülökre kap, s bár dülöngve, 
rogyadozva, támolyogva, de továbbrohan. Az erdész 
Schoenaueremet nyújtja felém és biztat:

- Tessék még lőni!
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- Minek, az ördögbe? -  felelek. -  Hiszen két Brennecke van 
benne, nem kell ennek több golyó, nem megy az már messzire! 
Az erdész és mögöttünk az erdőőr egyszerre kalapot emel és 
kedves lelkesedéssel gratulál:

- Nagyszerű volt, pompásan sikerült, Weidmannsheil!
Biztos, hogy az én ábrázatomról is lerítt az öröm. A disznó 
belopásának és két lövésemnek sikere teljes és tökéletes volt. 
Ennél jobban a dolog nem sikerülhetett volna.

Megnézzük a lövés helyét, látjuk, hogy a disznó a földbe 
túrt, mélyített fekvőhelyéről kelt fel és fölötte állt, amikor 
először lőttem. A sebzésnek azonban semmi bizonyító jelét sem 
találjuk, de ezzel nem sokat törődünk. Mindjárt követjük a 
csapát. A második rálövés helyén sok golyóvágta sörte 
szóródott szét a rogyástól összenyomott havon. Aztán 
megyünk, egyre tovább jutunk, és kezd nyugtalanítani, hogy egy 
csepp vért sem találunk. Nem értjük a dolgot. Örömteljes 
hangulatunkat megzavarja a kétkedés, a tévedés, a csalódás 
lehetőségének a gyanúja. Már 100 lépésnyire vagyunk a rálövés 
helyétől, és a havon a disznó egyre hosszabb ugrásainak 
nyomait látjuk, de semmi vért. A csapa a szálasból tölgyes
cseres fiatalosba vezet. A sűrűbb helyeken reménykedve keresi 
szemünk az elfeküdt disznót, de csak az egyre távolabb vezető, 
tiszta csapát látja.

Mint ilyenkor rendesen, ezúttal is évtizedes emlékek 
elevenednek meg bennem. De sokszor volt már részem a sebzett 
nagyvad keresése közben hasonló, nyomasztó hangulatban, az 
aggodalomnak, kétkedésnek, reménykedésnek, bizakodásnak, 
csüggedésnek egyre-másra váltakozó érzéseiben! A vadász 
ilyenkor töpreng, magában magyaráz, következtet, a 
tapasztalatok alapján kialakult szabályokat és azok kivételeit 
juttatja eszébe, az eshetőségeket mérlegeli, és közben ballag, 
egyre tovább ballag a csapán.
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A rálövés helyétől vagy 200 lépésnyire egy vércsepp láttára 
szinte felderül a lelkünk. De szép is az első pirosló vércsepp a 
havon! Tehát még nincsen ok a szégyenkezésre, nem hibáztam. 
Aztán kis darabbal odébb már jobban vérzett a disznó, bőven 
fröccsent vér csapája mellé. Megállunk, nem folytatjuk a 
követést. Egyetértünk abban, hogy okvetlenül jó jel a vérzés 
késői megindulása. Hogy 200 lépésig nem vérzett, egyáltalán 
nem rossz jel.

Ilyenkor a vadász agya szinte gyártja a jó és rossz jelek 
magyarázatát. Eszébe jutnak régi, bizonyító esetek, példák, 
amelyek reménységeit hol dagasztják, hol apasztják. A sebzett 
vad keresésének ezek, az érzéshullámoktól telített percei, sőt 
órái a vadászat egyik legkomolyabb, lényeges része, nem 
szórakozás, hanem kötelességteljesítés, munka, tanulmány, sok 
esetben keserves küszködés, nevelődés.

Abban is egyetértünk, hogy a leghelyesebben, legokosabban 
úgy teszünk, ha két órát nem folytatjuk a csapa követését, 
közben előkerítjük az uradalom egyik bevált, öreg vérebét és 
vele kerestetjük meg a disznót. Már nem kételkedünk abban, 
hogy valahol csak ráakadunk, hogy vagy dermedten kerül meg, 
vagy alkalmam nyílik a megváltó golyóval végképpen elejteni.

Tehát elküldjük az erdőőrt a vérebért, előkerítjük a kocsit 
és egy darabig megint barkácsolunk. Selejtezni való szarvasokat 
keresünk. Ez a válogatás nem volt éppen egyszerű dolog, 
hanem felelősségteljes feladat. Szépen látunk szarvasokat, és 
egy magányos borjút, amelynek talán már ellőtték az anyját, 
vagy 120 lépésről meglövök. Sok vékony gally takarásán át 
lőttem, nem vagyok biztos, hogy jó lövést kapott, s bár bőven 
vérzik, ennek a keresését is egy későbbi időpontra halasztjuk.

V22-kor lőttem a disznóra, tehát úgy osztjuk be a dolgot, 
hogy ’/43-kor a vérebbel megint a csapán vagyunk, és látva a 
kutya jó munkáját, nagy bizakodással iparkodunk tüskén-
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bokron át utána. Folyvást cseres-tölgyes, borókás és nyíres 
fiatalosokban járunk. A ruhám már elrongyolódott volna, ha 
nem lenne bőrből. Jókora darabon bőven van vér. A hosszú 
pórázra kötött kutya, gyorsan halad, mi utána törtetünk, 
helyenként futva haladunk és hamarosan messzire eljutunk. És 
megint belesodródom a kétkedés, a rossz sejtelmek gyötrő 
hangulatába. Sehogyan sem tetszik, hogy a disznó olyan 
messzire tudott elmenni, hogy sehol sem állt meg, nem feküdt 
le. Aztán egyéb rossz jelek is bántanak. Ahol a csapa az ember 
kezét és arcát összeszurkáló, kefesűrűségű bozótba vezet, 
ezekben a jó búvóhelyekben miért nem állapodott meg a disznó? 
Miért sétált hosszú darabokon szabad helyeken, sőt régi 
szekérutakon végig? A vérzés is gyengült, sőt időnként egészen 
elapadt. Már csak egymástól 40-50 lépésnyire találunk egy-egy 
csepp vért. Helyenként elolvadt a hó, s a gyepes, harasztos 
földön a kutya nélkül nem lehetne a csapán maradnunk. A kutya 
nagyszerűen dolgozik. Itt-ott ugyan megesik, hogy letér a 
csapéról, de mindjárt észreveszi tévedését és addig jár jobbra- 
balra, körbe, addig keres, amíg visszatalál a csapára és 
helyreigazodik. A véreb munkáját nézni külön élvezet. 
Szaglóképessége a természet egyik csodája, s az ember 
célirányos tenyésztésének páratlan sikere. Ismételten 
megakadunk, mert nem látjuk a csapa folytatását, és csak a 
kutya világosít fel, hogy a disznó helyben megfordult, és a maga 
csapáján hosszú darabon visszament, mielőtt letért róla és irányt 
változtatott. Ezt a disznó gyakran tette meg, az ördög tudja, 
hogy miért. Aztán kezd a kutya lanyhábban keresni, gyakran 
letér a csapéról, és vámunk kell, amíg ide-oda keresgélve, 
szimatolva ismét helyreigazodik.

Másfél órás keresés után pedig, vagy hat-hét kilométernyire 
a rálövés helyétől, mind a hárman -  a véreb, az erdész és 
jómagam -  egyszerre végére értünk tudományunknak.
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Hómentes helyen, egy szekérúton nincs már nyom, vér pedig 
már régen nincsen, a kutya félrevonul, meghempereg a hóban, 
minden érdeklődése a csapa iránt megszűnt, és nem hajlandó 
tovább keresni.

- Nem lesz meg a disznó! -  mondja az erdész
- Nincsen annak komoly baja, különben már lefeküdt volna. 

Meg fog gyógyulni, és még vadászni fogunk rá, mint ahogyan 
már öt éve vadászunk az utolsó sárosföi disznóra. Ennek hát 
nagy szerencséje van!

Nem merem állítani, hogy az erdésznek nincsen igaza. Már 
nem tudom mire vélni a dolgot. Úgy éreztem, hogy jól lőttem, 
és nem tudom elképzelni, milyen sebzése van a disznónak. Talán 
a régi töltényekben vagy a Brennecke-golyókban volt a hiba?

Hiábavaló minden okoskodásom, be kell látnom, hogy a 
jelek végképpen rosszak. Jómagam is végére értem mindennek, 
minden tudományomnak, ötletemnek, reménységemnek. 
Kénytelen-kelletlen le kell mondanom a már biztosnak vélt 
sikerről, arról a dicsőségről, hogy sikerült elejtenem az ötezer 
holdas vadaskert egyetlen disznaját. Egyáltalán semmi 
javaslatom, hol és miképpen keressük. Ehhez már csak valami 
bolond véletlen segíthet hozzá. Ez a véletlen pedig -  márhogy 
velem -  alig fog megtörténni; 4 óra múlt, már csak másfél óránk 
van sötétedésig.

Az erdőőrt már félórával előbb elküldtük, hogy értesítse a 
kocsist, merre járunk, milyen irányban hajtson utánunk.

Egyszerre sípolást hallunk.
Az erdőőr sípol! -  mondja az erdész. -  Valami 

mondanivalója van, valamit tud a disznóról, különben nem 
sípolna.
A csapát követni már úgysem tudjuk, hát elindulunk a sípolás 
irányába, és a fiatalosból sok sűrűségen át kivergődünk egy 
nyiladékra, ahol a kocsi és két erdőőr vár. És úgy látszik, hogy
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a „bolond véletlen” mégis segíteni akar rajtunk. Az egyik erdőőr 
jelenti, hogy tőlünk vagy négy kilométernyire, a vágásban 
dolgozó famunkások látták a disznót. Egész közel, mellettük 
ballagott el, látszólag nagybeteg és erősen vérzik.

Ismét egy feléledő reménysugár! Hátha mégis megkerül 
még! Azt mondják, erősen vérzik.

Felszállunk a kocsira, és a nagy kiterjedésű szálerdőn át 
nagy sietve hajtatunk arrafelé, amerre a disznót látták. Meg is 
találjuk még a szálas egyik nyiladékán bőségesen véijelezte 
csapáját. Megint ki kell bogoznunk haladásának irányát, mert 
ezen a helyen is megismételte azt a szokását, hogy a maga 
csapáján hosszú darabon ballagott vissza.

Tehát megint követjük a csapát, friss erővel, új 
reménységgel, s ebben derekasan segít a véreb is.

A vércsapa a szálasban egy darabon, egy szűk patakmedren, 
a vízben vezet végig, ahol a disznó feltörte a jeget, aztán kivezet 
a nagy vágásterületre. Ott a disznó nehány száz lépést a 
dombháton egy hosszú, egyenes, széles nyiladék egyik oldalán 
ballagott végig addig a helyig, ahol a favágó munkások az irtás 
alkalmával meghagyott nehány magfát, szálas tölgyet döntöttek 
ki és vasúti talpfáknak faragnak meg. Ott, ahol a munkások a 
disznót közelről látták, megfordult és a hosszú nyiladék másik 
oldalán ballagott visszafelé, abban az irányban, ahonnan jött.

Kezd a dolog a mai napra megint reménytelenné válni. 
Közben nagyot haladt az idő, elmúlt 5 óra, máris kezd 
alkonyodni, nemsokára esteledik, és ki tudja, mennyire vagyunk 
még a megállás nélkül menetelő disznótól. Ezért javasolom az 
erdésznek, eresszük a kutyát hajszára, talán nem túl messze 
tőlünk a disznót megállítja és ezzel a lövés alkalmához juttat. A 
szabadon bocsátott kutya a vércsapán eliramodik és csakhamar 
eltűnik. Nehány percnyi várakozás után halljuk a csaholását, 
vagy fél kilométernyire tőlünk, a vágásban. Úgy hallik, hogy egy
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helyen csahol, tehát megállította a disznót. A szó szoros 
értelmében tüskén-bokron át rohanunk a hang irányába. Közben 
a csaholás távolodni kezdett, a disznó tehát megint továbbállt és 
a kutya hajszolja. Lélekszakadva rohanunk tovább. A hajsza 
távolodik, az idő múlik, s a világosság fogy. Végre a vágás 
szélén túl, megint a szálasból, hallik a csaholás, éspedig egy 
helyről.

- Siessünk! -  mondja az erdész -  a kutya megint állít.
Már a csaholás közelébe értünk, de annyira beesteledett, hogy a 
szálasban alig látni valamit. Egyszerre csak elhallgat a kutya, és 
meglátom, amint egymaga a szálasból kifelé tart.

- Ott hagyta a disznót -  szólok az erdészhez -  ez nincs 
rendjén!

- Minket keres -  felel -  és hangos szóval hívja magához, 
majd újabb támadásra bíztatja: - Keresd meg! Fogd meg!
A kutya rögtön visszaszalad, ahonnan jött, megint dühösen 
csahol, még nehány lépésnyire utánasietünk, és mind a ketten 
egyszerre látjuk meg a disznót. Illetve vagy 50 lépésről, az esti 
sötétségben, a szálerdő fagyalos aljnövényzetében, a földön 
csak valami fekete, mozdulatlan tömeget látunk, amelyről azt 
gondolhatjuk, hogy a disznó.

- Tessék lőni! -  biztat az erdész, amire semmi szükség, mert 
nincsen más szándékom és vágyam, csak belelőni abba a nagy, 
sötét valamibe. Lövésre kapom a puskát, még meglátom a 
célzótávcsőben a hajszálkeresztet, rávezetem a közepére a sötét 
tömbnek, amely ugyanakkor helyéről felemelkedik. De ezzel 
már elkésett. Már megérintettem a ravaszt, s a lövésem durran. 
A disznó vadul nekiiramodva száguld el.

Az erdész izgatottan biztat:
Tessék még lőni! -am it meg is teszek, de ennek a 

lövésemnek már nincs értelme, ilyen sötétségben a szálfák 
között rohanó disznót nem sikerül a távcsőbe kapni.

21



- Elhibázta! -  mondja nem palástolt bosszúsággal az erdész.
- Csak az utolsó lövéssel hibáztam el, az előbbi benne van -  

felelek.
- Nem hiszem -  mondja az erdész.
- Pedig benne van -  állítom határozottan.

Közben a vad hajsza folytatódik. A disznó a szálasból kifelé, 
vissza, a vágásba menekül, s a kutya csaholva követi. Mi is 
utánaszaladunk. Vagy 300 lépésnyire a csaholás megint egy 
helyről hallik. Bár alig remélhetem, hogy az esti homályban, a 
vágás sűrűségében a disznót még látni fogom, a csaholás felé 
törtetünk. Oda is érünk hamarosan a megállított disznó 
közelébe, de az észrevesz, és a bozótban látatlanul meglép. 
Csak távolodó zörgését halljuk.

Nem értem, miért nem támad. Az ilyen sebzett és hajszolt 
öreg disznó többnyire nekiront üldözőjének, amit ebben az 
esetben már óhajtanék is, hogy végre közelről lövésre kapjam.

Kivergődünk a sűrűségből, és a vágásnak egy nagy darab, 
alacsony, hézagos részében, egy enyhe lejtőn, vagy 200 lépésről 
nagyon homályosan látom az elbaktató disznót. Utánarohanok, 
de a disznó magasabb cserjék közé ér és eltűnik.

Nem messze a kutya megint megállítja. Odalopakodunk, de 
a disznó megint észrevesz és továbbáll. A kutya csaholva 
követi, és csak alig 100 lépéssel odébb ismét megállítja. Szél 
ellen járva, óvatosan belopom vagy tíz lépésnyire. Sűrű bozót 
előtt állok. Homályosan látom a bozót körül folyvást csaholva 
ide-oda futkosó kutya sötét alakját, de a disznóból éppenséggel 
semmit sem. Vaktában mégsem durranthatok bele a bozótba, 
még meglőhetném véletlenül a derék, öreg vérebet. 
Megkísérlem a disznót még jobban megközelíteni. Kettőt- 
hármat lépek felé, de egyszerre nagy robaj, zörgés támad 
előttem, a megrázkódó cserjékből látom a disznó
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menekülésének irányát, és ott állok tehetetlenségem lesújtó, 
teljes tudatában.

- Mára végeztünk, kedves erdész úr! -  mondom szörnyen 
elkedvetlenedve. -  Hiábavaló minden! Ennek a dolognak már 
csak holnap lehet folytatása.
A kutya nem messze tőlünk még egy darabig csahol, aztán 
visszatér hozzánk. Pórázra vesszük, kimegyünk a legközelebbi 
nyiladékra, sípolással magunkhoz hívjuk a kocsit, és teljes 
sötétségben hajtatunk ki az erdőből, az erdész haza, jómagam 
pedig be, Devecserbe.

Ez a disznós kaland vadászéletemnek egyik legérdekesebb, 
legtanulságosabb esete. A kérdések egész sora kavarog 
fejemben. Milyen sebzése lehet ennek a disznónak, hogy az első 
rálövés helyétől elment -  éspedig az út háromnegyed részén 
zavarás nélkül -  vagy tizenöt kilométernyire? Miért nem feküdt 
el útközben valami sűrűségben? Mi lehet az oka annak, hogy a 
vérzés a rálövés helyétől csak 200 lépésnyire indult meg, vagy 
három-négy kilométerrel odébb teljesen megszűnt és később, 
ismét nehány kilométer után, megint bőségesen megeredt? Ha a 
sebzése nem súlyos, miért állt meg a hajsza vége felé már 100- 
100 lépésenként a kutya előtt? Miért nem támadott? A 
tanulságnak mindebből holnap kell kiderülnie.

Feljegyzem még, hogy a mai, izgalmas nap folyamán vagy 
50 szarvast és 15 őzet láttam.

Február 9. Házigazdám a mai napra más területen 
hajtóvadászatot tervezett, főképpen disznóra és rókára, 
mellékesen tehenekre is. Megkértem, hogy erről elmaradhassak 
és folytathassam tegnap megsebzett disznóm keresését, hogy 
ezt az érdekes ügyemet ne mások intézzék el, hanem jómagam 
fejezzem be. Ennek az élménynek elejétől végig a magaménak 
kell lennie. Vadászosan érző, páratlanul előzékeny házigazdám
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törekvésemet megérti, helyesli és reggel megint 
rendelkezésemre bocsátja a kocsit s a káptalanfai területet.

Derült, hideg idő van, amikor reggel 7 órára a sárosföi 
erdészlakhoz érek. Rédl erdész a vérebbel megint hozzám 
szegődik, és először oda hajtatunk, ahol tegnap délután a 
szarvasboijút sebeztem meg. Ezzel az üggyel gyorsan végzünk. 
A véreb biztosan követi a tizennyolc órás csapát. A rálövés 
helyétől vagy 200 lépésnyire a még élő borjú előlünk csülökre 
kap és menekül. Rögtön eleresztjük a kutyát, s az rövid hajsza 
után megállítja, sőt meg is fogja. Halljuk panaszos bégetését és 
odaszaladunk. A túl szenvedélyes kutya egyik hátsó lábát fogja 
és nem ereszti el. Az erdész elkapja a fülét, a földre nyomja a 
fejét és tarkón szúrja. Comblövése volt, bizonyára valami gally 
térítette félre a golyót.

Aztán elhajtatunk a nagy vágásba, ahol tegnap este sötéttel 
abbahagytuk a disznó üldözését. Az erdőőrök addigra már 
körülnyomozták a vágást és megállapították, hogy a disznó nem 
jött ki belőle. Ezt csak jó jelnek vehetjük, és az erdész derűsen 
kijelenti:

- No, ezzel is hamarosan végzünk!
Megkeressük tegnap esti csapáját, ráállítjuk a vérebet és újból 
kezdjük a követést. Hamarosan ráakadunk egy sebágyra, aztán 
ennek közelében még egy véres fekvőhelyre, és azon túl a csapa 
megint hol ritkás, szabadabb helyeken, hol komisz sűrűségeken 
át ide-oda, körbe-körbe, oda-vissza vezet. Egy helyen a disznó 
feltörte egy pocsolyán a jeget és belefeküdt a vízbe. De kiment 
belőle, mellette lerázta magáról a sáros vizet, sárgára 
fröccsentette vele a havat és tovább bolyongott. Tüskén- 
bokron, sűrű csalitosokon át követjük a csapát. Galagonya, 
kökény, csipke tüskéi megint össze-visszaszurkálnak, és egyik 
félóra a másik után múlik el eredménytelenül.

- Eresszük el a kutyát -  javasolja az erdész.
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- Én is azt mondom, hogy eresszük el -  felelek előbb 
érünk vele célt.
A kutya a vércsapán eliramodik, hamarosan halljuk is a 
csaholását előbb a vágásban, körülbelül ott, ahol tegnap a 
disznót utoljára állította, majd a szálasban, ahol tegnap 
alkonyattal a disznót sebágyában értük, s én kétszer rálőttem. 
Természetesen utánasietünk, hogy a kutyától megint állított 
disznót végre végképpen elejtsem.

Úgy látszik azonban, hogy ebben az ügyben a csalódások és 
bosszantó meglepetések sora nem ér véget. Amikor utolérjük, 
csalódva látjuk, hogy az egyébként kiváló véreb, nagy 
szenvedélyétől hajtva, elköveti azt a hibát, hogy a disznó 
tegnapi csapáját és üres sebágyát ugatja. Márpedig ezzel nekünk 
csak időveszteséget okoz.

A disznónak valahol a vágásban kell feküdnie -  
véleményem szerint dermedten, sőt kihűltén - ,és okvetlenül rá 
kell találnunk. Ha nem találja meg a kutya, nélküle kell, a csapát 
követve, megkeresnünk.

Visszamegyünk a csapának arra a pontjára, ahol a követést 
tegnap este abbahagytuk, és ma reggel újrakezdtük, és megint 
végigmegyünk rajta, de fokozott éberen vigyázunk, hogy 
ráakadjunk arra az elkanyarodására, amely eddig elkerülte 
figyelmünket. Hiszen csak ez a tévedésünk okozhatta, hogy 
ismételten visszajutottunk a már kitaposott csapánkra, és ezzel, 
bár szeszélyesen össze-vissza kanyargó vonalon, de körben 
jártunk.

A csapa girbe-görbe, hosszú vonal, s ennek végén van a 
vad, akár valami hosszú fonál végére kötött bog. Ez olyan 
valóság, amely alól nincsen kivétel. Csak a végére kell járni a 
csapának, csak fel kell gombolyítani a fonalat, hogy a keresett 
vad puskavégre kerüljön.
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Tehát újból hozzáfogunk a nyomozáshoz, a csapa 
követéséhez. Az erdész a vérebet rövid pórázra fogta, már nem 
kerestet vele, csak mi keresünk, csak a szemünk kutat, nyomoz. 
A vágásban még elég a hó, könnyű dolog lenne a csapán 
végigmenni, ámde tegnap délután óta a disznó, a kutya és 
jómagunk annyit jártunk, futkostunk benne, hogy az 
összetaposott, különféle csapák útvesztőjében eligazodni már 
nem tudunk. Déli 12 órakor ezzel a munkánkkal is felhagyunk, 
megállapodunk abban, hogy a nyomozás folytatásának 
lehetőségéből is kifogytunk, és a keresés utolsó módja a 
vágásnak rajvonalban, pásztázva végigkutatása. Segítőtársaink 
erre a célra vannak, hiszen öt erdőőr kora reggel óta, nem 
messze tőlünk, a vágás és szálas közötti nyiladékon, 
nyomozásuk befejezése óta váija rendelkezéseinket. 
Elhatározzuk tehát, hogy a nagy vágásterületet részekre 
tagolva, sűrű rajvonalban, apróra bejárjuk. Ehhez mindjárt 
hozzá is fogunk, illetve amíg én a főnyiladékon, a kocsin a 
kereső csapatot kísérem, illetve minden forduló után 
visszavárom, az erdész öt erdőőrrel nekiindul az első pásztának.

Az első, második és harmadik fordulóból eredmény nélkül 
térnek vissza. Negyedszer indulnak el tőlem. A kocsin ülök és 
sütkérezem a kellemes, melegen tűző napon. Egyszerre hallom 
ám a kiáltást:

- Állj! Megvan a disznó!
Leugrom a kocsiról és beszaladok a vágásba a keresők után. 
Sűrű bozótban állnak a dermedt, hatalmas disznó körül, és 
közlik velem a nagy meglepetést, hogy a „szomorú özvegy” 
nem is koca, hanem kan. Ez természetesen még fokozza 
mindnyájunk nagy örömét. Az erdőőrök a disznót kicipelik egy 
tisztás helyre, ahol minden oldaláról még alaposan szemügyre 
vesszük, nehány fényképet készítek róla, aztán kizsigerelik és a
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közelben várakozó szekéren beszállítják Devecserbe, a kastély 
udvarára.

Hadd álljanak itt, az összefüggés miatt, a később 
megállapított, következő tények. A disznóban három golyó volt. 
Az első Brenneckét elölről kapta, amint fekvőhelyéről felállt és 
felém fordult. Ez a golyó jobb füle mögött, tarkóján vágott be, a 
bőre és bordái között a teste közepéig hatolt, ott megakadt és 
nemes szerveket nem érintett. A második Brennecke jobb 
oldalán, lágyékon érte, részút előre a beleken hatolt át, és bal 
oldalán, a bőre alatt akadt meg. A 6,5-es Schoenauer golyója -  
harmadik lövésem -  bal oldalán, testközépen csapott be, a máját 
roncsolta meg, és a jobb oldalon, a bőre alatt állt meg. A disznó 
az első rálövés helyétől a két Brennecke-golyó sebzésével 
zavartatás nélkül -  becslésünk szerint -  körülbelül tizenkét- 
tizenhárom kilométert bolyongott, majd a sebágya fölött kapott 
májlövése után is még vagy két-három kilométert mászkált. 
Életkora öt-hat év, súlya tisztára kizsigerelve 127 kiló. Alsó két 
agyarának átlagos hossza 22 centiméter.

Ennek az érdekes és nagyon tanulságos élményemnek 
sikeres befejezése után megint barkácsolok, hogy még egy-két 
selejtezni való tehenet vagy bikát lőjek. Ez a dolgom azonban 
ma gyengén sikerül, hibásan lövök, ami alighanem a kevés alvás, 
a sok alkohol és fáradtság következménye.

Előbb a szálasban egy csapat bikától folyvást takart tehenet 
vagy 100 lépésről, jó lapockalövéssel, ügyesen kilövök. Aztán 
egy boíjút a nyiladékon vagy 200 lépésről elhibázok. Később 
egy helyről, két csapatból, a szálasban 150 és 120 lépésről egy 
boíjúra és egy tehénre lövök. Mind a kettő jól jelez, de gyengén 
vérzik, s a vér színéről csak húslövésre következtetek. 
Keresésükkel két órát várunk, és továbbarkácsolunk.

Azon a nagy tisztáson, amelyen az erdőőrök kunyhója áll, 
és délutánonként a szarvasoknak káposztaleveleket és csöves
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kukoricát szórnak ki, előzőleg már láttam egy nagy csapat 
szarvast, és ebben egy feltűnően meredek, hosszú, keskeny 
agancsú, hatos bikát. Az erdész úgy mondja, hogy ez a bika már 
tavaly is csak hatos volt és golyót érdemel. Délután 4 óra felé a 
tisztás szélén, egy öreg, vastag tölgyfa tövében lesbe ülök, a 
kocsit elküldöm, és ennek a selejtezésre ítélt bikának a 
megjelenését várom. Nemsokára több oldalról egy jókora sereg 
szarvas vonul ki a tisztásra. Nagyon kell lapulnom, hogy ne 
vegyenek észre. Derék, koronás bikák álldogálnak és 
lépegetnek előttem 80-100 lépésre ide-oda. Végre 
többedmagával megjelenik a várt hatos bika is, de amikor 
lövéshez készülve, a fa tövében megmozdulok, nehány szarvas 
észrevesz, felkapja a fejét, felém fordulva, mereven figyel, a 
keskeny agancsú, hatos bika keskeny szügyét felém fordítva, 
ugyancsak magasra emeli a fejét, s én kényelmetlen helyzetből, 
idegesen lövök és hibázok. A szarvasok szétugomak, 
eliramodnak, felkelek a helyemről és a hatos bikára futtában 
még egyszer lövök. A bika azonban bármi jelzés nélkül elfut. 
Egy darabig még követem a csapáját, de nem látok rajta semmi 
vért.

Délután sietve visszahajtatok a sárosföi részbe, és ’/23-kor a 
már említett tisztáson bebújok a kunyhóba, hogy abból lessem a 
tegnap elhibázott keskeny agancsú, hatos bikát, amelyet most 
már csak azért is szeretnék meglőni. A fütetlen kis kőházban 
komisz hideg van. Odakint pedig cudarul fúj a szél. Bizonyára 
ez az oka, hogy a szarvasok megjelenése a tisztáson nagyon 
késik. Végre 5 órakor egyszerre 20 szarvas, éspedig 18 bika és 
két tehén vonul ki a rétre, de a várt, hatos bika nincs közöttük. 
Van azonban a csapatban más selejtezni való, hitvány bika, s az 
erdész váltig biztat, hogy egy szűk terpesztésű, kis testű 
nyolcast lőjek meg. Nem akarom elsietni a dolgot, sokáig 
nézegetem a kunyhó ablakából a szarvasokat és még várom,
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remélem a tegnap elhibázott bikám megjelenését. Múlik az idő, 
a szarvasok már felszedték a nekik kiszórt káposztaleveleket, 
nyugtalanul vonulnak a réten ide-oda, hol jól eltávolodnak, hol 
közelednek, már kezd alkonyodni, és úgy látszik, nincsen célja a 
további várakozásnak. Az a bizonyos hitvány nyolcas vagy 150 
lépésnyire álldogál és szép lövés esnék rá. Óvatosan kinyitom az 
ablakot, az erdész puskámat nyújtja, megcélzóm a bikát és 
oldalba lövöm. A szarvasok előbb szinte megmerevedve állnak, 
majd nagy fiitkosás támad, minden irányba elszélednek, és végül 
csak egy bika, a sebzett marad a helyén. Ott álldogál, ahol a 
lövést kapta. Ismételek, s amikor a bika oldalt fordul, a 
második golyót lövöm bele. Ettől a szó szoros értelmében orra 
bukik, mert a golyó lapockája alatt mind a két mellső lábát törte 
el. Odamegyünk hozzá, s az erdész tarkón szúija.

Esteledik, ma már nincsen mihez fogni. Fel szoktam 
jegyezni, mennyi vadat látok, de ilyen vaddús területen az ember 
nem vesződik azzal, hogy a szálasokban többnyire nagyrészt 
takart, csapatosan látott szarvasokat megolvassa. Csak 
hozzávetőlegesen állapítom meg, hogy ma is vagy 60 szarvast 
és 20 őzet láttam.

Ezzel befejeztem ezt az eseménydús, háromnapos 
vadászatomat. Előkerítjük a kocsit, és dermesztő hidegben, 
sötét éjjel behajtatok Devecserbe, ahonnan még az éjjel 
Rumbach Pistával és Mária grófnővel autón hazamegyek 
Budapestre.

Háromnapos vadászásom eredménye tehát egy vadkan, egy 
bika, két tehén és egy boíjú.
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Nagykovácsi 
(Pest megye)

Február 13. Gróf Tisza Kálmán meghívott szarvasteheneket 
lőni. Hetek óta halasztóm ezt a kirándulást, amelynek sikeréhez 
nem is nagyon bízom. Inkább a barátság ápolása kedvéért 
fogadtam el, és hogy végképpen ki ne fogyjak az időből, ma 
délután 2 órakor Erzsivel és Babával autón kimegyek a 
Semmering csárdáig, ahol Tokaji Pista két fogattal már vár 
bennünket. Erzsi és Baba szánnal a Julianna-majorba megy, én 
Tokajival kocsin a Nagykovácsi-erdőnek úgynevezett csabai 
részébe hajtatok. Ez a terület nagyrészt gyéren fás, erősen 
hegyes-völgyes vidék, fennsíkokkal, hosszú hegygerincekkel, 
meredek oldalakkal és mély völgyekkel. A tetőkön ma komisz 
hideg szél fúj. Egy darabon gyalogosan cserkelünk. Összesen tíz 
őzet és a határon túl, József főherceg piliscsabai területén, 
jócskán messziről, egy csapatban nyolc szarvast látunk. Egyéb 
élményem ma nincs.

Esztergom 
(Esztergom megye)

Február 14. Brandt Vilivel és Gatkiewicz Louis-val reggel 9 
órakor autóval indulok Budapestről, és 10 óra után a Méhes
völgybe érünk, ahol a vadőr s az erdőőr két tacskóval vár. 
Ezúttal azzal kezdjük, hogy végigkeresünk egy sor 
rókakotorékot azzal a szándékkal, hogy kiugratott rókát 
lövünk, de úgy látszik, a kotorékok lakatlanok, mert az állítólag
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nagyon jó tacskók egyikbe sem akarnak bebújni. Ezzel eltelik az 
idő délig.

Szokás szerint a barátkúti erdőőri házban szállunk meg, s 
ebéd után, 2 órakor cserkelni indulunk. Jómagam a vadőrrel a 
barátkúti oldalon északnak tartok. A cserkelés azonban nem 
sokat ér, mert a hol fagyott, hol olvadó hóval borított haraszt 
ropog, zörög az ember talpa alatt. Délután 5 óráig csak két őzet 
látok, aztán a szálasban, a szórónál felmászom a magasülésre.

Nem valami nagy élvezet ilyenkor a fán ülni, amikor a 
hőmérséklet fagypont körül van, a levegő nedvesen hideg és fúj 
a szél. De a szóróhoz egy, állítólag derék, disznó jár, éspedig 
esténként 6 órakor. Ezt óhajtanám meglőni, ha hagyná magát. 
Ez a disznó azonban fölötte bizalmatlan és óvatos, talán azért, 
mert Brandt Vili vagy hat héttel ezelőtt ugyanezen a szórón már 
egyszer elhibázta. Átázott cipőmben fenemód fázik a lábam, 
már alaposan meguntam az üldögélést a fán s az ember ruháját 
átjáró hideg szelet, és már javában távoznék unalmas és 
kényelmetlen helyemről, amikor lÁ8-kor halljuk ám, hogy jön a 
disznó. Tőlünk délre vagy 150 lépésnyire egy hajlatban zörög és 
morog. Aztán halljuk lépteinek halk neszét, amint félkörben 
tőlünk szél alá kerül. Az erdőőr mutogat, hogy előttünk, illetve 
a lejtőn fölöttünk, a lécesben van. Kigombolom bundás 
bőrkabátomat és előveszem messzelátómat, hogy vele a sötétes 
erdőben keressem a disznót, de nem látom, csak a lépéseinek 
tőlünk távolodó, halk neszét hallom. Észrevett! Szimatot 
kapott, vagy pedig meghallotta bőrkabátom suhogását. Még 
'/29-ig maradok a fán, hallgatózom és várakozom, de a disznó 
nem tér vissza. Észrevett és elvonult. Jól esik lemászni a fáról és
- szállásunk felé gyalogolva - kissé megmelegedni.

Louis is hasonló mód előbb cserkelt, majd egy másik 
szórónál töltötte az estét, de semmi vadat nem látott.
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Február 15. Amikor a vadőr hajnal előtt, 5 órakor kelt, úgy 
érzem, hogy még nem hevertem ki a tegnap esti fázást, tudom, 
hogy a fagyott havon és haraszton a cserkelés úgyszólván 
reménytelen, mostanában keveset aludtam és jól esik a dunyha 
alatt melegedve heverészni, tehát nem kelek fel, s a reggeli 
cserkészet kétes élvezetéről lemondok.

Louis kimegy, nagyot jár, és 9 órakor azzal állít be 
szobánkba, hogy ma én voltam az okosabb, semmi vadat sem 
látott. Annyira ropog, recseg a hó és a haraszt, hogy nem lehet 
cserkelni.

Délután az erdőőrrel s a vadőrrel meghajtatjuk magunknak 
előbb a Kerekberket, majd vele szemben a barátkúti oldal felső 
részéből egy darabot, remélve, hogy szarvas vagy róka kerül 
elénk, de nem látunk vadat.

Estefelé félórát a Kerekberek tetején, a lesfáról rókát hívok, 
ugyancsak eredmény nélkül. Ezen a szegényes területen ezúttal 
megint semmi sem sikerül.

Este Vil-kor átengedem Louis-nak azt a mulatságot, hogy 
elmenjen a szóróhoz, tegnap esti helyemre, a disznót lesni. A 
vadőr ugyanis ma délben ott járt, és megállapította, hogy a 
disznó az éjjel, távozásunk után még ott volt, és a kiszórt 
kukoricát megette, aztán „Mexikó” felé vonult el. Onnan pedig 
alig várható a szóróhoz lÁ9-nél korábban.

Este 10 órára Louis dideregve, fagyosan megjön. Úgy járt, 
mint én tegnap. A disznó 8 óra felé a szórót szél alatt, félkörben 
megkerülte, egyet morgott, fújt és távozott. Ennek a disznónak 
tehát egyéni tulajdonsága a rossz tapasztalatokon alapuló, nagy 
bizalmatlanság, és alighanem tegnap sem hallotta bőrkabátom 
suhogását, hanem vagy szimatot fogott -  ami az ide-oda 
csapongó, sőt felülről lefelé vágódó szélnél bizony lehetséges -, 
vagy pedig csak szokása a szórót előbb tisztes távolságban, 
órák hosszat kerülgetni, mielőtt rájön. Márpedig ilyen kutya
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hidegben fél éjjel vagy még tovább a fán ülni egy disznó 
kedvéért mégsem érdemes.

Február 16. Az idő változatlanul szeles és cudarul hideg. A 
szarvastehenek vadászati ideje véget ért, és Brandt Vili két bika 
lelövésére szóló engedélye is lejárt. Tehát nem kelek fel és nem 
megyek ki reggeli cserkészetre.

Louis azonban kimegy a területnek arra az egy háromlábú 
bikájára cserkelni, amelynek lelövését a törvény minden időben 
megengedi. De 9 órára visszatér, a komisz, szeles időben semmi 
vadat sem látott.

Délelőtt 11 órakor az erdőőrrel, a vadőrrel és négy hajtóval 
kimegyünk rókára vadászni. A Látó-hegyen kezdjük, az 
Égettvágáson folytatjuk és a Kerekberken fejezzük be. Kifelé 
menet egy húros rigót lövök, messziről fenyves rigónak 
néztem. A Látó-hegy túlsó oldalán egy hajtásban három 
szarvastehenet és négy őzet látok. Előbbiekre kényelmesen 
lőhettem volna, de erről, sajnos, egy nappal lekéstem. 
Ugyanebben a hajtásban a hajtok két rókát láttak. A 
Kerekberekben, a vegyesen szálas- és lécesben egy róka jön 
nekem szépen lövésre, de szél alá kerül, szimatot kap, 
visszafordul és lövésemet rézsűt hátulról kapja, amikor fele 
részt fatörzsek takaiják. A róka elesik, de feltápászkodik, s 
amikor másodszor lövök, megint fatörzsek takaiják. Hajtás után 
követem a sok vér jelezte csapáját. Három véres fekvőhelyét 
találom, aztán a csapa, nagy bosszúságomra, bevezet egy 
kotorékba. Biztosan hiszem, hogy a róka benne egy-kettőre 
kimúlik. Sajnálom elvesztem, azért az egyik hajtót 
szerszámokért a barátkúti erdőőri lakáshoz küldöm, s amikor 
visszajön, délután V£3-kor, hozzáfogunk az ásáshoz. A földalatti 
folyosó irányát hosszú rudakkal megállapítjuk, és 
folytatólagosan három helyen mély aknákat ásunk a
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hegyoldalba. Ezzel eltelik az egész délután, de még sötét este 
sem tágítunk. Nagy tüzet rakunk, ezzel megvilágítjuk a helyet és 
folytatjuk a munkát. A harmadik akna a bejárótól már vagy tíz 
méternyire van, és még ott sem értünk a hosszú folyosó végére. 
Ezt a földalatti, hatalmas kotorékot nehány elágazásával 
eredetileg bizonyára borzok ásták. Este 7 órakor végre 
abbahagyjuk a munkát, mert derekasan dolgozó munkásaink 
elfáradtak, elkedvetlenedtek. A vadőr egy napszámossal holnap 
folytatja az ásást.

Ezzel a munkával lekéstünk arról, hogy még ma 
hazautazzunk, ami szándékunk volt. így hajnali 3 órakor kell 
innen szekérrel az esztergomi állomásra indulnunk, hogy holnap 
reggel hivatalba mehessünk.

A másnapi ásás sem járt eredménnyel, nem találták meg a 
kotorék végét, s a sebzett róka nem került meg.

Felsőbabád
(Pest megye)

Február 29. Életemnek csak egy olyan esztendejére 
emlékszem, amelyben már februárban kezdtem szalonkalesre 
járni. Ez valamikor régen Bögötén volt. Az idén január havában 
volt az időjárás olyan rendkívül enyhe, hogy január 12-én 
ugyanitt bíbicet és örvös galambot láttam. Február elejétől két- 
három hétig fagyos, havas, téli idő volt, de vagy nyolc napja 
megint megenyhült az idő és sok az eső. Ezért nem is lepett 
meg valami nagyon a Farkas Jancsitól tegnap kapott 
levelezőlap, amelyen arról értesít, hogy 25-én este két, 26-án 
este egy pisszegve, rendesen húzó szalonkát látott. Erre ma
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délután 5 órára bérautóval ide kijöttem az idén először 
szalonkát lesni.

Előérzetem az, hogy hiába jöttem, és a Farkas Jancsitól 
látott egy-két szalonka nem délvidékről érkezett vándor, hanem 
valahol nem messze áttelelt példányok. Váó-kor a szokott 
helyen, a saijhajtásos, kőrises fiatalosban lesbe állok. Nagyszerű 
idő van, éppen szalonkának való. Az égen csak kevés 
felhőfoszlány, a levegő olyan langyos, amilyen rendesen csak 
egy hónappal később szokott lenni, és szélcsend van; a 
fácánkakasok lármásan szállnak a fákra, párosán járó foglyok 
cserregnek a közelben, rucák húznak párosán, egy nagy csapat 
vadliba alacsonyan szállva vonul nyugatnak, de szalonkát nem 
észlelek. A vadőr sem látott szalonkát 26-a óta. Egy fogollyal 
majdnem pórul járok. A gallyak fölött alacsonyan szállva, 
hirtelen jelenik meg és száll el mellettem vagy 40 lépésnyire. 
Lövés közben látom, hogy nem szalonka, hanem fogoly, de, 
szerencsémre, elhibázom. Az alkonynak az a perce, amikor a 
szalonka húzna -  ha volna -  most 550 -kor van. %7-ig maradok 
a helyemen, aztán a kocsin visszamegyek a tanyába és 8 órakor 
otthon vagyok Budapesten.

Március 5. Feri tegnap este a Frank-hegyen meglőtte idei első 
szalonkáját. Pisszegve húzott. Erre ma délután Erzsivel és 
Babával megint lemegyek esti lesre Babádra. Kovács Gábor visz 
le bennünket autóján. Borús, sötét idő van, északkeleti szél fúj, 
de nincsen hideg. Hárman állunk ki lesre, Jancsi, Gábor és 
jómagam. Látunk és hallunk hápogva húzó kacsákat, Jancsi azt 
mondja, hogy egy szalonka pisszegését is hallotta, de szalonkát 
nem láttunk.
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