
FELCSÚT (Fejér megye)

Január 6. Szerény kis hajtóvadászat Kozma Jenőnél. Zúzmarás, zord téli 

idő. A mezőt araszos hó borítja és a déli órákban is még 15 °C fok a hideg. Egy 

ráhajtásban és két vonalhajtásban a hat puskás összesen 25 nyulat és hat fácánt 

lő. Jenő csak 25 hajtót fogadott, kevés volt az ember körök képzésére. Nekem 

ma igen jó napom volt, nyolc nyulat. három fácánt és - nem hivatalosan - két 

foglyot lőttem.

FELSŐBABÁD (Pest megye)

Január 9. A szokott körvadászat a babádi réteken és mezőn. Amikor 

Budapestről reggel 1/2 8-kor bérelt gépkocsin indulok, ólmos eső esik. Babádon 

csak fagypont alatt 6 °C fokot mutat a hőmérő, mégis kellemetlenül hideg van, 

mert - miként itt rendesen - fuj a szél. Ezenfelül éles dara esik és vágja az ember 

arcát. A földet csak araszos hó borítja. A puskások fele - hál'Istennek - a rossz 

idő miatt lemondott, ezért csak tizenhárom puskás vesz részt a vadászaton. 170 

hajtóval négy kört alakítunk. Összesen 327 nyúl és egy róka esik. Rám ma 

gyéren jött a vad, ezért csak 39 nyulat lőttem 76 tölténnyel. Ez nálam a szokott 
arány, ha nincsen éppen rossz napom.

Este Babádról egyenesen a Keleti pályaudvarra megyek és beszállok a 

békéscsabai hálókocsiba, mert holnap Dobozon vadászom.

DOBOZ (Békés megye)

Január 10. Amikor reggel 7 órakor Békéscsabán kiszállok a 

hálókocsiból, esik az eső. Nem valmi kellemes körülmény! Gróf Wenckheim 

Lajos hívott meg négynapi vadászatra, de a meghívást csak két napra 

fogadhattam el, mert holnapután, a Védegylet elnökválasztó rendkívüli 

közgyűlésén, Budapesten kell lennem.
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Dobozon előbb az eső, később a hó, majd déltájt havaseső esik. Délután 

eláll az eső és enyhe az idő. Szerencsénkre nem fój a szél. A hőmérséklet 

fagypontra emelkedett.
Délelőtt egy hosszú vonalhajtást s a végén egy ráhajtást rendeznek, és 

délután a terület más részén ugyanez a rendezés módja. Fiatal cseres-tölgyes 

szálasokban, kevés lécesben, egy darab akácosban vadászunk, majd a végén egy 
sűrű fiatalost hajtanak meg. Olyan területen vadászunk, amelyet ez idén már 

három ízben hajtattak meg. Mégis tenger a vad. Időnként fácánfelhők húznak el 

fölöttünk. De mivel ez idén itt már hatezer nyúlnál és fácánnál többet lőttek, 

aránylag túl sok a tyúk.

Hatan vagyunk puskások és 250 a hajtó. Az összeredmény 341 fácán - 

ebből csak nyolc a tyúk - és 95 nyúl, vagyis 436 darab. A házigazda igyekezett 

mindig a legjobb helyre állítani, ezért 84 kakast és 20 nvulat összesen 104 

darabot lőttem, mégpedig 216 tölténnyel, tehát körülbelül a szokásos 50 %-os 

eredménnyel.

Január 11. Egész éjjel esett az eső és elmosott minden havat. Reggelre az 

eső elállt. Az idő nagyon megenyhült, a hőmérséklet fagypont fölött van s a föld 

sáros. Déltájt kisüt a nap. Ma három vonalhajtást és három ráhajtást rendeznek, 

megint az erdőben, szálasokban és alacsony vágásokban. Ma heten vagyunk 

puskások, a hajtok száma ma is 250. Az eredmény a tegnapinál gyengébb; 271 

fácán, 112 nyúl, vagyis összesen 383 darab esik. Rám is ma gyérebben jött a 
vad, mint tegnap, 65 fácánt, 11 nyulat és egy szarkát, tehát összesen 77 darabot 

lőttem 169 tölténnyel. Vacsora után Békéscsabára megyek és éjjel utazom haza, 

Budapestre.

VIZESFÁS (Békés megye)

Január 24. Boga Lajos megint meghívott őzsutákat lőni, selejtezni. 

Halogattam ezt a vadászatot, remélve, hogy az idő még télire fordul, mert két
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hét óta nincsen hó, sem fagy, csak eső és sár. Ámde itt valamivel keményebb az 

idő, mint Budapest környékén, éjjelenként mégis fagy, és csak a felszínen van 

néhány ujjnyi sár. Alatta még keményre fagyott a föld. Tehát nem kell a sárral 

olyan keservesen küszködnünk, mint 1936. december havában, amikor itt 

ugyancsak őzsutákat lődöztem.

Délután 1/2 1-kor szállók ki a vonatból Békésföldváron, 1/2 2-kor érek 
Vizesfára - az út második felén egy lótól vontatott „lóré” az iparvasút sínéin 

szállítja az autót a majorig - és 3/4 3-kor már a szekéren ülök, és kihajtatok a 

végelátatlan alföldi síkságra. Ma itt a táj már csak azért is végelátatlan, mert a 

köd miatt legfeljebb 200 lépésnyire lehet látni. Azon túl csak szürke ködtenger 

van. Hó egyáltalán nincsen, csak fekete föld. A feketeszürke tájat a kékesszürke 

köd homályosítja, ezenfelül semmi szín sincsen.

Ma 7/64-es új Brenneke-Mauser puskámmal vadászom, és nem a 115- 

grammos „Torpedo-Ideal”, hanem a 9.5-grammos „Scharfrand-Teilmantel” 

lövedéket használom.

A vizesfási mezőn nem találunk őzet és továbbhajtatunk a békési községi 

mezőre.

Egy darab fiatal akácültetésben hat őzre akadunk. Vagy 80 lépésre 

vannak tőlünk, amikor meglátjuk őket. Lassan, baktatva távolodnak. 

Megállítom a szekeret, és egy éppen keresztbe forduló sutát bár sok 

akácvessző takarja oldalba lövök. Noha puhán kapta a golyót, helyben 

elvágódik. Túlsó oldalán, tenyérnyi nagyságú seben egész bele kidült. 

Feltesszük a szekérre és továbbhajtatunk.

A megmaradt öt őz kivonul a mezőre. Utánuk mennék, de nyugtalanok, 

nem állnak meg és egy másik csenderesbe húzódnak be. Rajtuk túl négy őz áll a 

mezőn. Ezek bevárnak vagy 80 lépésre. Az egyik sutát rézsút hátulról 

lapockája mögött meglövöm. A golyó földhöz vágja. Ezt is feltesszük a 

szekérre, a saroglya elé.
Társai a csenderesbe menekültek, az előbbi csapat után. Ott rátalálunk a 

nyolc őzre, de meg vannak félemlítve, és a szekér elől, a ligeten túl, kikerülnek
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a mezőre. Megkíséreljük megközelítésüket, de nem sikerül. A feléjük tartó 

szekér elől messziről elkotródnak és a homályos, ködös időben nem akarnék túl 

messziről lőni.

Már alkonyodni kezd, amikor a mezőn messziről megint négy őz 

homályos körvonalait látjuk. Ezeket sikerül 200 lépésre megközelíteni. 

Nyugtalanok, kezdenek ellépegetni, a célzótávcsőben meglehetősen homályos 

az alakjuk, mégis megkockáztatom az egyik sutára a lövést, amikor keresztbe 

fordulva felénk visszanéz. Puffan a golyó, s a suta elvágódik. A bakon ülő 

Csapó Mihály vadőr elismerően nyilatkozik: - Azt a kurva mindenét annak a kis 

golyónak! Amikor feltesszük a saroglya elé és megnézzük fogazatát, örömmel 

állapítjuk meg, hogy igen vén suta.
Végül még egyet fordulunk az imént elhagyott ligetben és ennek öreg 

szálas részében egy magában heverő sutára akadunk. Tőle 40 lépésre 

megállunk, s amikor helyéről feltápászkodik, rézsút hátulról, lapockája mögött 

meglövöm. Ez is helyben elvágódik és a szekérre kerül.

Sötétedéssel hajtatunk vissza a majorba.

Tehát másfél óra alatt négy tölténnyel négy őzsutát lőttem. Új Brenneke- 

puskámmal eddig még nem hibáztam.

Január 25. Tegnap este sokáig kellett ébren maradnom, azért ma későn 

kelek és csak 9 óra után indulok ki a szekéren, a szokott kísérőkkel, a majorból. 

Ezúttal jó messziről egy vadhordó szekér követ, hogy összeszedje és a majorba 
szállítsa az elejtett őzsutákat.

Borús, enyhe az idő és szerencsémre nincsen köd, csak párás a levegő és 

homályos a messzeség. A majortól délnyugatra, a szabad mezőn, mindjárt 

látunk őzeket. Két ötös csapatot csak messziről vehetünk tudomásul, nem 

közelíthetjük meg, mert távol vannak a dűlőutaktól, a puha vetésekre és 

szántásokra pedig most nem lehet szekérrel ráhajtani. Rajtuk jóval túl tíz őz 

hever a fekete kukoricatarlón. Amikor a szekér feléjük tart, sorjában 

feltápászkodnak és bennünket figyelnek. Vagy 120 lépésről meglövök egy
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sutát. Ez helyben elterül, a csapat megfutamodik, majd tőlünk 250 lépésre 

megáll, és még egy suta kínálkozik, keresztbe fordulva, céltáblának. Ezt is 

meglövöm. Megugrik, egyszer körbefut és elterül. Mind a kettőt bordái között 

lőttem oldalba, de ez a lövedék kivágódása helyén ökölnyi sebet, lyukat szakít.

Visszafordulunk és a majortól jó messze, északkeletre megyünk. Itt 

minden messze van egymástól, bármiről van szó, a fő tényező itt a nagy 

távolság. Egy táblán 40 őzet látunk. Ebből a nagy bandából egyre sem tudok 

lőni, mert nyugtalanok, idegesek, vadak, és elkotródnak előlünk már 300-400 

lépésről.
Csapó, a vadőr erre a békési községi terület felé irányítja a szekeret. 

Sokáig döcögünk, amíg odaérünk. Mindjárt az első akácos ligetben, amelyben 
tegnap délután az első sutát lőttem, látunk egy csapatban hat őzet, de úgy 

látszik, ezek is tudják már, mit akar tőlünk a szekér, kereket oldanak és 

messzire kimenekülnek a mezőre. Nem is megyünk utánuk.

A közeli, következő ligetben hét őzet találunk. Ezekkel sokáig 

elvesződünk. Izegnek-mozognak, kerülgetik a szekér közelségét, sokat 

forgolódunk utánuk a fák között, végre a csapat kétfelé válik, két bak a ligetben 

marad, a többi öt őz kimenekül a mezőre. Utánuk megyünk, és a liget sarkáról 

egyiküket, egy igen vén sutát, 250 lépésről oldalba lövök. Előreugorva jelzi a 

sebzést, vagy 60 lépést rohan és egyszerre magasan, a levegőben fején át két 

bukfencet vet és elterül. Ennek is tenyérnyi sebe van, ahol a golyó kivágódott 

belőle.

Borús, szürke, komor az idő, de enyhe a levegő, időnként ritkán csepereg 

az eső, mi pedig folytatjuk a barkácsolást.

A szabad mezőn egy csapatban nyolc őzet látunk. Ezek vagy 180 lépésre 

bevárnak, és egy fiatal sutát a társaságból kilövök. Lapockája mögött kapja a 

golyót, helyben el vágódik és meg sem mozdul. A csapat többi hét tagja a 

következő liget felé menekül és eltűnik benne.

Mi is arrafelé tartunk, de egyelőre csak azért, hogy a szélvédett kis 

akácosban - amelyben tavasszal, túzokdürgés idején egy derék bakot lőttem - a
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lovakat egy darabig pihentessük és abrakoljunk. Közben valamennyire kiderül 

és kellemesen süt a nap.

Háromnegyed órai szünet után folytatjuk a munkát. Előbb a ligetet 

keressük végig, de csak egy nagyon sánta, fiatal bakot találunk benne. Ezt csak 

úgy tudom elejteni, hogy leszállók a szekérről, az akácos lécesben 

utánalopakodom és 60 lépésről oldalba lövöm. Szörnyű ennek a kis golyónak a 
hatása. A bak helyben elterül, rajta túl, a földön vértócsa, a fákon pedig három 

méternyi magasságig vér és bélfoszlányok.

Kikerülünk a ligetből és tovább hajtatunk a sarkadi határ felé. Megint a 

szabad mezőn járunk és messziről meglátjuk azt a csapat őzet, amelyet 

ebédszünet előtt nyolcról hétre apasztottam. Egy bak hozzánk közelebb, 

egyedül fekszik a fekete szántáson, rajta túl nehány száz lépésnyire hever a 

többi hat őz. Ezek nyugodtan beváiják a szekeret vagy 180 lépésre. Úgy érzem, 

hogy nagyszerű puskámmal fektében is meg tudom lőni az őzet, és az egyik 

sutára megkockáztatom a lövést, de elhibázom, mert attól tartva, hogy előtte a 

földbe lőhetnék, felső részére fogtam, és mivel a puska 300 lépésre van belőve, 

a golyó fölötte ment el. Bosszant a dolog, mert első hibázásom ezzel a puskával.

A hat őz elfut, de nehány száz lépéssel odébb egy akácvesszős árokparton 

túl, a szabad mezőn megáll. Utánuk hajtatok, és amikor megint vagy 300 

lépésnyire vagyunk tőlük, az árokpartról a csapat az egyik sutáját meglövöm. 

Alacsonyan a lapockája alatt kapja a golyót, nagyot ugrik, kis darabot rohan, 

majd elfekszik. Egy másik suta a csapatból felénk baktat, vagy 200 lépésre 

tőlünk megáll, s ezt is rézsút élűiről lapockán lövöm. Nagyot ugorva jelzi a 

sebzést, 50 lépést rohan - miközben lóg a bele - és elfekszik. Az előbbi sutáért 

elmegy a kocsis, és mivel még él, bicskájával szíven szúija. Mind a kettő igen 

vén suta. Az ebből a csapatból megmaradt négy őz mind bak.

Visszafordulunk és Vizesfás felé hajtva, még egyszer végigmegyünk a 

békési terület nehány ligetén, látunk még egy csapatban négy bakot a ma már 

ismert őzekből, de suta már nem kerül elénk.
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Alkonyattal a vizesfási major közelében, a dűlőúttól 50 lépésre egy nyúl 

üldögél. Nagy feleslegesen megkísérlem fejbe lőni, de megint nem gondoltam 

meg, hogy a puska 300 lépésre van belőve, s a golyó a nyúl feje fölött megy el.
Ma tehát délelőtt 1/4 10-től délután 1/2 5-ig barkácsolva 81 őzet láttam, 

és nyolc golyóval hét őzet lőttem, nem számítva a nyúlfej elhibázását.

Január 26. Ebben a nagy csendben és nyugalomban akkorát alszom, 

hogy 7 órakor nem hallom meg az ébresztőóra cserregését és csak 8 órakor 

ébredek. Kinézek az ablakon, a föld fehér a dértől és derült az ég. Megint csak 9 

óra után indulok ki a szekéren a majorból. A kocsis mellett, a bakon, mint 

rendesen, Csapó Mihály, a vádőr ül; messziről követ a vadhordó szekér. Süt a 

nap, de mérsékelten hideg van. A dér nemsokára eltűnik. A majortól nem 

messze, délre egy csapatban vagy 40 őzet találunk. Meglehetősen nyugodtak, 

úgyhogy sikerül első lövésemmel 120 lépésről hogy a találati százalékot 

javítsam, szándékosan - egyszerre két sutát meglőni. Az egyik helyben elterül, a 

másik sebzetten elvánszorog. Ezzel egyelőre nem sokat törődöm, csak időnként 

felé nézve figyelem és látom, hogy hol fekszik, hol feltápászkodik, ellenben a 

menekülő csapat után hajtatok. Sikerül megint annyira megközelítenem, hogy 

250 lépésről rálőhetek egy sutára. Ez a sebzés után vagy 80 lépést rohan, majd 
hirtelen felfordul. A csapat félkörben megkerül bennünket és, az előbbi 

lövésemmel éppen ellenkező irányban, 200 lépésről ismét rálőhetek egy sutára. 

Biztosan tudom, hogy jól lőttem, de a suta az egész csapattal együtt elvágtat. 

Nagyon messziről azonban látom, hogy lefekszik.

Ráérünk utánamenni, és jobb is, ha egy darabig békességben hagyjuk. 

Inkább foglalkozunk az első lövésemmel megsebzett második sutával. Az a 

nagy fekete tábla egyik hajlatában fekszik, de még nyújtogatja nyakát és figyel. 

Közelébe hajtatunk. A suta feltápászkodik és bár nehézkesen, de ellépeget. 

Utánamegyünk s amikor tőlünk vagy 100 lépésre keresztbe fordulva megáll, 

meglövöm. Vagy tíz lépést fut és elvágódik. A nagy csapat még mindig a 

százholdas táblán van, csak messzire elkerült tőlünk. A puha, sáros földön csak
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a dűlőutakon járhatunk, ezért nagyot kell kerülnünk, hogy megint az őzek 

közelébe jussunk. Ez a csapat feltűnően tűri a szekér közeledését, úgyhogy vagy 

220 lépésről megint rálőhetek egy sutára. Jól jelzi a sebzést, felpattan a 

helyéről, belei lógnak, fut vagy 80 lépést és elterül. Megjegyzendő, hogy ennek 

a golyónak szörnyű roncsolása folytán a bordák közé oldalba lőtt, csaknem 

valamennyi őznek kifordul a bele.

A csapat természetesen elfut, de utánahajtunk, és sikerül vagy 350 lépésre 

ismét megközelíteni. A világítás kissé zavar, mert éppen a nappal szemben 

nézem őket. Megkockáztatok egy lövést, de hibázok.

A menekülő őzek még mindig a táblán vannak. A dűlőutakon a táblát 

megkerülve, utánuk megyünk és ismét lövéshez jutok. Ezúttal egy sutát 200 

lépésről oldalba lövök. Lógó belekkel fut egy darabig, majd elvágódik. 

Elkapatottságomban vagy 400 lépésről még egy lövést kockáztatok meg, de ez 

nem sikerül.

Mialatt ezt a csapatot kerülgettem, üldöztem és rápuskáztam, a mai 

harmadik lövésemmel megsebzett negyedik suta - látszólag nagybetegen - a 

táblán egy helyben feküdt. Legutóbbi két lövésem azonban tőle vagy 200 

lépésnyire esett, és annyira megijesztette, hogy feltápászkodott és a táblán 

rézsűt át elvánszorgott. Ezzel a másik dűlőút közelébe ért és ott megint lefeküdt.

Egyet kerülve utánamegyünk és 200 lépésről fektében megkapja a 

megváltó golyót.

A vadhordó szekeret a hat elejtett sutával beküldőm a majorba és 

folytatom az immár elszéledt őzek üldözését. Egy hatos csapatot a szomszédos 

táblán vagy 200 lépésnyire utolérek és kilövök belőle egy sutát. A legjobb 

helyen kapja a golyót, mégis kidűlnek a belei, 50 lépést fut és elterül.

Déli 12 óra van, a majorban delet harangoznak, kellemesen süt a nap, a 

sár egyre nagyobb lesz és rendületlenül tovább döcögünk.

Ennek a vadászatnak fő tényezői: a rengeteg síkság - minden egymástól 

nagyon messze van -, a fekete föld, rajta szürke őzek, szürke nyulak, szürke
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foglyok és fácántyúkok, csak nehány kakas tarkítja a képet; szörnyű sár, a 

döcögő szekér és célbalövés többnyire igen messziről.

Folytatjuk a kocogást és északkeletnek tartva, messzire eljutunk. Egy 

táblán messziről két őzet látunk, de nem törődünk velük és tovább hajtatunk. 

Aztán egy rakáson megint vagy 30 őzet találunk. Ezek azonban nyugtalanok, 

sőt vadak és közeledésünkre kereket oldanak. Vagy 250 lépésről rálövök egy 

sutára. Látom, hogy a golyó belecsapott, de a suta egy darabig még megy, aztán 

lefekszik, de hamarosan feláll és még egy golyót kell rászánnom, hogy gyorsan 

végezzünk vele.

Tart a jó idő, halványkék az ég, süt a nap, de hideg szél fuj. Megint 

nagyot járunk, illetve messzire elhajtatunk és egy nagyon vizenyős táblán négy 

őzet találunk. Ezek is vadak és iparkodnak előlünk meglépni. Sokáig követjük 

őket s végre vagy 200 lépésről lövéshez jutok. Az oldalba lőtt suta nehány 

lépést fut és elvágódik.
Egyik társa elmarad a másik kettőtől és egy darabbal odébb, vagy 400 

lépésről, keresztbe állva csábít a kockázatos lövésre. Megkísérlem a dolgot, de 

elhibázom.

Aztán egy töltés alján 1/2 2-től 1/2 3-ig pihentetjük a lovakat, 

abrakolunk, ebédelünk és sütkérezünk a napon.

Közben valahonnan jövet egy nagy csapat őz vonul felénk, illetve tőlünk 

vagy 500 lépésre halad át egy dűlőúton. Megolvasom őket, 23-an vannak. 

Ebédszünet után megkíséreljük megközelítésüket, de igen vadak és messziről 

megfutamodnak. Rajtuk jóval túl - mindig legalább egy-két kilométert kell 

érteni - egy másik csapatot látunk. Ebben 25-öt olvasok meg. Feléjük hajtatok, s 

mivel már mesziről nyugtalankodnak, megint vagy 350 lépésről kockáztatok 

meg egy lövést. A suta lapockája alatt, szügyön kapja a golyót, egy darabig a 

csapattal együtt fut, majd különválik. A messzelátóval figyelem. Jobb mellső 

lába tőben eltört, lassan, bicegve vánszorog, majd lefekszik. Utánahajtatunk, 

miközben többször felkel és megint lefekszik. Végül behúzódik egy kis akácos 

bozótba. Ott utolérjük és 50 lépésről még egy golyóval fektében felfordítom.
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Visszafordulunk és még egyszer megkísérlem az előbbi nagy csapat 

megközelítését. Ezek azonban igen bizalmatlanok és csak a tábla ismételt 

megkerülésével, másodjára sikerül vagy 270 lépésről lövéshez jutnom. Az 
oldalba lőtt suta egy darabot fut és elvágódik.

A birtoknak ezen az északi részén már nincsen mit keresnünk, az őzek a 

sok lődözéstől meg vannak félemlítve, ezért messzire elhajtatunk, a vizesfási 

majortól délnyugatra eső táblák felé, körülbelül arra a tájra, ahol ma reggel 

kezdtük a dolgot. Ott késő alkonyattal egy nagy csapat őzet sikerül 

valemennyire megközelíteni. Még emlékeznek reggeli szereplésünkre és már 

messziről kezdenek előlünk elkotródni. Meg kell kísérelnem a lövést bőven 350 

lépésről. A célba vett suta társaival együtt elfut, de nemsokára elmarad tőlük és 

lefekszik. Messziről figyelem a messzelátóval. Hamarosan megint felkel és 

nehezen vánszorog tovább. Látom, hogy belei lógnak. Nagyot kell kerülnünk, 

hogy a következő dűlőúton elébe jussunk. Közben gyorsan sötétedik, 

sietségünket pedig bosszantóan akadályozza a feneketlen sár. Ismételten meg 

kell állnunk és a kerekekről a rájuk tapadt rettenetes sarat lefaragnunk. Végre - 

már csaknem sötéttel - az út menti árokban ráakadunk a nagybeteg sutára. 

Odalopakodom hozzá vagy 30 lépésre és mivel attól tartok, hogy még 

kimászhat az árokból, nyakon akarom lőni. Ámde szabad szemmel már 

egyáltalán nem látom, a célzótávcsőben is csak a füle látszik valami világosabb 

sávnak, és elhibázom. Ez a lövés felesleges volt. A kimúlófélben lévő sutát 

kihúzzuk az árokból és bicskámmal szíven szúrom.

Mai barkácsolásom eredménye tehát a következő: Láttam körülbelül 124 

őzet, ellőttem 19 töltényt, lőttem 12 sutát (kettőt egy lövéssel), négy töltény 

megváltó lövésekre fogyott el és négyszer hibáztam. Az eredmény tehát kiváló, 
mert többnyire nagyon messziről lőttem. A távolság valószínűleg mindig 

nagyobb volt, mint amennyire becsültem, mert ezen a nagy síkságon az ember 

rendszerint kevesebbnek nézi, mint amekkora.

14



Január 27. Már csak fél napom van, estére haza akarok érni, azért 7 

órakor kelek és 1/2 9-kor a szekéren ülök. Az éjjel a sár valamennyire 

megfagyott, az idő borongós, köd ugyan nincsen, de a levegő párás és a 

távolban minden szürke. Közelről minden fekete, mert a közelben nincsen 

egyéb, csak szurokfekete föld - amikor nedves, csaknem szurok módjára ragad 

is - a messzeségben pedig minden szürke, kékesszürke, feketeszürke, lilaszürke.

Ahol tegnap olyan sok volt az őz, a majortól délre és délnyugatra, egy 

darabot sem találunk és egy óra meddően telik el. Nagyot járva a majortól 

északkeletre és északra eső táblák felé kerülünk.

1/2 10-re jár az idő, amikor az első őzeket messziről, homályosan 

meglátjuk. Négy darab legel egy tábla fekete vetésen. Itt ugyanis a vetések is 

feketék, annyira ritkák. Ezek az őzek annyira bevárnak, hogy sikerül egy sutát 

vagy 300 lépésről meglőnöm. Helyben elvágódik.

Messziről még két őzet látunk, de nem törődünk velük.

Az elejtett suta közelében egy másik suta sokáig habozva ténfereg, de túl 

messze van, a tábla közepe táján, egyik oldalról sem közelíthető meg.

Tovább hajtatunk. Messze előttünk tizenegy őz ballag át a dűlőúton, s 

amikor közelebb érünk hozzájuk, elkotródnak és bevonulnak egy akácos 

csenderesbe. Megkerüljük a bozótot és túlsó sarka felé tartunk, hogy ott az 
őzek megjelenését váijuk.

Előbb a sarkon innen két suta vadul nekiiramodva pattan ki előttünk a 

sűrűségből és elvágtat, majd a sarkon túl soijában sietősen kivonul a mezőre a 

többi kilenc őz. Lövésre készen várom és figyelem őket. Az ötödiknél mind a 

ketten, a vadőr és én, azt mondjuk, hogy suta, s amikor egy pillanatra megáll, 

vagy 180 lépésről oldalba lövöm. Felpattanva jelzi a sebzést, a csapatban elfut, 

de 80 lépéssel odébb elesik. Megmutatjuk a bennünket utolérő vadhordó szekér 

kocsisának, hogy merre fekszik a szántáson és tovább hajtatunk.

Követjük az ebből a csapatból megmaradt nyolc őzet. Már 

megállapítottuk, hogy még három suta van köztük. Ámde nagyon meg vannak
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félemlítve és nem várnak be. Egyre utánuk döcögünk, s az egyik táblán vagy 

350 lépésről megkockáztatok egy lövést, de hibázok.

Közben nagyon messziről látunk egy nagy csapat őzet. A messzelátóval 

megolvasom őket; 35-en vannak. Valahonnan előkerül egy kis tarka kutya és az 

egész csapatot elkergeti. Megkíséreljük a kutyát puskavégre kapni, de nem 

sikerül, messze előttünk átfut a határtöltésen.
A nagy csapat után hajtatunk és nehány kilométerrel odébb utói is érjük. 

Nagyon nyugtalan társaság. Mind a nyakát nyújtogatja és indulásra készen nézi 

a szekeret, amikor vagy 400 lépésre vagyunk tőlük. Az ellenkező irányban, a 

messzeségben látjuk az előbbi nyolcas csapatot és úgy gondolom, célszerűbb 

ezeknek a megközelítését megkísérelni. Ezt meg is tesszük, feléjük hajtatunk és 

sikerül vagy 200 lépésről lövéshez jutnom.
Három suta van a csapatban. Meglövöm az egyik sutát, helyben 

elvágódik. A többi őz 20-30 lépéssel odébb ide-oda ugrál, haboz és nézi elesett 

társát. Jó darabig kísérgetem a célzókereszttel az egyik sutát, míg végre 

keresztbe fordulva úgy áll meg, hogy sem előtte, sem mögötte más őz nincsen. 

Vagy 220 lépésről oldalba lövöm. Ez is helyben elvágódik. A többi őz 40-50 
lépést fut, megáll és vagy 260 lépésről a harmadik sutát is meglövöm.Ez még 

nehány lépést fut, mielőtt elesik. A csapat maradéka, öt bak, vágtatva távozik. 

Két kísérőm el van ragadtatva. Egy csapatból három golyóval három sutát 

kilőttem. Mind a hármat lapockán lőttem az ezzel a golyóval szokott hatással; 

túlsó oldalukon tenyérnyi sebük van.

Délelőtt 11 óra van. Bevárjuk a vadhordó szekeret és szinte elképedünk, 

amikor a kocsis mondja, hogy a mai második elejtett őz nem suta, hanem bak. 

Ezt a tévedést mind a ketten, a vadőr és jómagam, egyáltalán nem értjük. 

Tükrén a pamacsot mind a ketten határozottan látni véltük, mielőtt lőttem. 

Szerencsénkre csak nyársasnak induló hitvány bakocska. A derék bakoknak 

ugyanis már hatos barkás agancsuk látszik.

Csapó kiadja a jelszót, menjünk a „nagy remíz”-hez! Ez a birtok 

délnyugati részén van. Hosszas döcögés után odaérünk, és a remíz melletti nagy
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táblán kilenc őzet találunk. Ezek már ismernek bennünket, és kénytelen vagyok 

egy lövést megint 280 lépésről megkockáztatni; a meglőtt suta magasat ugorva 

jelez, nehány lépést fut és elesik. A társaság többi része természetesen 
megfutamodik.

Még egy darab hiányzik a 30-ból, ezt még szeretném megkeríteni, de nem 

sikerül. Ez a csapat már nem vár be, hiába megyünk utána.

1/2 1-re jár az idő, a major felé hajtatunk, és tőle délre egy táblán még 12 

őzet látunk egy csapatban, de megközelítésükbe a szörnyen sáros dűlőutakon 

sok idő telne; kénytelen vagyok róla lemondani és betérni a majorba.

A mai eredmény tehát: Láttam 73 őzet és hét golyóval hat darabot lőttem.

Ebéd után gépkocsiba ülök, a gépkocsit a „lóré” ki vontatja a kövesútra, 

onnan befutunk Békésföldvárra és este 8-kor otthon vagyok.

Háromnapi vadászásom összeredménye a következő: Elfogyott 39 

töltényem, 28 tölténnyel 29 őzet lőttem, öt tölténnyel öt őzet hibáztam, négy 

töltény megváltó lövésekre fogyott el, egy tölténnyel egy nyulat hibáztam és 

egy töltényt a sötétségben egy felesleges és eredménytelen megváltó lövésre 

pazaroltam el. A 39 lövésből a találatok szempontjából tulajdonképpen nem 

számít az utóbbi hat, úgyhogy azt mondhatom, 33 tölténnyel 29 őzet lőttem, 

mégpedig átlag 200 lépésről. Mivel nehányat 250-300, sőt kettőt 350 lépésről 

lőttem, az eredmény - mégpedig mind a magamé, mind a puskáé - kiváló.

FELCSÚT (Fejér megye)

Január 30. Kozma Jenőnél a szokásos társadalmi összejövetel vadászat 

ürügyével. Főszemélyek a nem puskás, sétabotos díszhajtók és a fofelvonás a 

díszebéd az előkelőségek számára s a főcél összeköttetések ápolása.

45 hajtóval és tíz puskással három kört alakítunk és két ráhajtást 

rendezünk. Az eredmény 34 nyúl és két fácán. Ebből én négy nyulat lőttem.

Enyhe, napos, csaknem tavaszias időjárás és feneketlen sár.
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