
FELCSÚT (Fejér megye)
január 8. Silány vadászattal kezdem az új évet. Kozma Jenő 

felcsúti körvadászata nekem az egész esztendőben leggyatrább 
vadászmulatságom. Nem is mulatság, csak unalom és kényszerű 
tűrés.

A hőmérséklet néhány fokkal fagypont alatt van, a föld ke
ményre fagyott és félaraszos hóréteg borítja. A puskások száma 
tizenkettő, a hajtőké hatvan, az összeredmény 32 nyúl, 3 fácán, 
két fogoly (tilalmi időben) és két ruca. Ebből én öt nyulat és egy 
fácánt lőttem.

BUDAI HEGYVIDÉK (Pest megye)
Január 21. A városgazdasági ügyosztály szokásos kis hajtóva- 

dászata a „Polgármesternek fenntartott" területen, a Normafa és 
Jánoshegy mögött. A puskások száma -  az erdészekkel és erdő
őrökkel együtt -  tizenhat, a hajtőké harminc. Reggel 8 órától 
délután 1/2 5-ig, vagyis ameddig az erdőben a nagyon ködös 
időben egyáltalán látunk, hajtatunk az igen vadszegény területen. 
Sokat mászkálunk a hegyes-völgyes terepen fel s alá, a sárban 
csúszkálva, mert a hó már régen elolvadt, s a hőmérséklet napok 
óta néhány fokkal fagypont fölött van. Tehát az erdei utakon 
mindenütt sárban járunk. Az eredmény ugyancsak gyenge, mind
össze 9 nyúl és 10 fácán; ebből én egy nyulat és négy fácánt lőttem.

LOVASBERÉNY (Fejér megye)
Január 22. Már reggel 8 órakor indulok hazulról, és személyvo

nattal utazom Székesfehérvárra, hogy ott az Enying felől gépko
csiján 1/2 2-re odaérő Csekonics Endrével találkozzam. A lovas- 
berényi erdőben 2 órakor szállunk ki a gépkocsiból, majd alko- 
nyatig, 1/2 5-ig barkácsolunk. Az idő ködös, nyirkos, az erdőben 
minden csupa latyak és sár, az ágakon, gallyakon s a száraz 
lombon csillog a sok vízcseppé sűrűsödött köd, és meglehetősen 
kedvetlenül üldögélek a barkácsoló kocsin. Különben sem telik 
valami nagy örömöm a tehenek és borjak selejtezésében. Erre 
egyébként ma nem is kerül sor, mert bár látunk homályosan a 
ködben vagy 10-12 szarvast, de lövéshez csak egyszer jutok. 
Akkor is szabadon állva, sietve és szabad kézből kell vagy 100
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lépésről lőnöm, és a tehenet elhibázom. Ez kedvemet még jobban 
rontja, és estére azzal az érzéssel térek haza, hogy az ördögnek 
tartoztam ezzel a nappal.

VIZESFÁS (Békés megye)
Január 26. (csütörtök délután) Enyhe az idő, fekete a határ, 

puha a föld, aránylag nem nagy a sár, szürke a borulat s a levegő
nek csaknem tavaszi szaga van. Reggel elindultam Budapestről, 
ebédidőre, 1/2 2-re értem ide és 1/2 3-kor már a barkácsoló szeké
ren ülök. A kocsis mellett a bakon régi ismerősöm, Csapó, a vadőr. 
Vállalt feladatom őzsutákat selejtezve lőni, már amennyire itt a 
többnyire nagy csapatokba verődött, igen nyugtalan, bizalmat
lan, 2-300 lépésről a szekér elől már menekülő őzekből egyáltalán 
válogatni lehet.

Ezúttal két golyóspuska van velem, mégpedig a Brenneke-féle 
7/64-es Mauser és régi, rendes 6.5-es Schoenauerom, amellyel 
annak idején -  amikor új volt -  a zergéket és túzokokat fene 
messziről olyan jól lőttem. A Brennekével most csak 200 lépésnél 
messzebbre akarok lőni, mert kevés hozzá a töltényem és bajosan 
tudok szerezni. Inkább a könnyebben szerezhető Schoenauer töl
tényeket fogyasztom.

A majortól déli irányban hajtatunk ki a gyéren fasoros nagy 
síkságra, a százholdas táblák közé. Nemsokára nagy csapat őzet 
látunk. Igen nyugtalanok, 300 lépésre sem várják be a szekeret, 
futva menekülnek előlünk, úgyhogy meg se tudjuk őket olvasni. 
Vagy harmincan vannak és szinte szürkén nyüzsögnek a fekete 
szántáson.

Tovább, egyre tovább döcögünk, és jókora darabon nem látunk 
őzeket, csak a mezőn dolgozó, szántó ökröket és béreseket. Ezek 
is mind szürkék, feketék és sárosak, amilyen most az egész alföldi 
táj errefelé. Aztán öt őzet sikerül vagy 250 lépésre megközelíteni. 
Igen kényelmetlen helyzetben lövök a szekérről a Mauserral egy 
sutára és elhibázom. Kezdetnek ez a lövés bizony bosszantóan 
rossz kezdet.

Átkerülünk a békési községi mezőre, az akácos ligetek közé. 
Ott is sokáig semmit sem látunk, csak parasztokat a tanyák körül 
meg kutyákat és vörös baromfit. Végre megint látunk messziről 
négy heverő őzet. Ezekhez sikerül 150-180 lépésre odahajtani. Jól
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megnézzük őket; kettő bak, kettő suta. Ámde éppen a két suta 
fekszik a fekete göröngyöktől annyira takartan, hogy csak a fejü
ket látom. A Schoenauerral lövésre készen várom, hogy felállja- 
nak és egész alakot mutassanak. Noha hangosan beszélgetünk, 
sőt kiabálunk, s én csaholok, az őzek jó darabig meg sem mozdul
nak. Végre mégis feltápászkodnak, mire az egyik sutát oldalba 
lövöm. Jól jelzi a sebzést, helyéről mind a négy lábával egyszerre 
felugrik, majd társai között vagy tíz lépésnyire elfut és egyszerre 
elesik. Fiatal, meglehetősen gyenge suta.

Ezzel a mai vadászást be is fejeztem. 3/4  5-re jár az idő, alko- 
nyodik, a major felé döcögünk és nem látunk több vadat.

Egy fiatal akácerdőn hajtatunk át és mulattat a csupasz, vékony 
ágakon a sok felgallyazott fácánt látnom. Szinte csábító az alka
lom egy kakasnak golyóval lelőni a fejét, de meghívásom ilyen 
mulatságra nem szól.

Január 28. Tegnap szünet nélkül esett az eső -  ami a vizesfási 
határban szörnyűség - , azért ki sem mentem a szobából. Ma 
reggel 7 órakor mondja a szobámban tüzet rakó cselédlány, hogy 
már megint esik az eső. Tehát alszom tovább. 8 óra után megint 
beszól hozzám és jelenti, hogy már nem esik, és Csapó, a vadőr 
javasolja, hogy keljek fel. Ezt meg is teszem, bár az ablakon 
kinézve, csak alacsonyan járó ködfelhőket s a földön csillogó 
latyakot látok.

Reggeli után házigazdám, Boga Lajos azt mondja:
-  Ne „tessen" kimenni, „ködöl" az idő, az ember ilyenkor csupa 

nedvesség, nyirkosság lesz odakint; kár a puskáért és a ruháért! -  
Ámde Csapó más véleményen van, befogat, és 10 óra felé indu
lásra jelentkezik. Tehát útnak indulunk.

Hogy egyszerűsítsem a dolgot, és ne ázzék meg a két puskám, 
ezúttal csak a Brenneke-Mausert viszem ki. Ma tehát csak ezzel a 
puskámmal lövök.

A vadászás ma nem valami élvezetes dolog, az idő kellemetlen, 
a nyirkos hideg szinte átjárja és megdideregteti az embert, a táj 
pedig sivár.

A majortól előbb nyugatnak, majd egy-két tábla szélességgel 
odébb északnak hajtatunk. Kegyetlenül lassan döcögünk, mert
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szörnyen ragad és a kerekekre tapad a sár. A lovak gőzölögnek, 
annyira beleizzadnak a nehéz munkába, a nagy gazdasági szekér 
vontatásába.

Nem messze a majortól a fekete szántáson három heverő őz 
szürke alakja ötlik szemünkbe. A tábla közepe táján, elérhetetle
nül messze vannak. A dűlőutakról letérni és hozzájuk közelebb, 
lövéstávolságra hajtani ma, a huszonnégy órás eső után nem 
lehet. Tehát tovább döcögünk.

Sokáig nem látunk vadat -  az egy-két nyúl most nem számít - ,  
és a végelátatlan síkságon messzire elkerülünk. Aztán sikerül egy 
csapatban nyolc őzet vagy 300 lépésre megközelíteni. Első lövé
semmel hibázok, a csapat futásnak ered, második lövésem 350 
lépésről megint nem sikerül, az őzek a szántáson ide-oda futkosva 
felénk közelednek és harmadik lövésemmel 250 lépésről egy sutát 
felfordítok. Két hibázásom bosszant, de szitál a köd, mindenem 
hideg, nyirkos, fázom, nem egészen nyugodt a kezem és igen 
nehéz lövéseket kockáztattam meg.

Folytatjuk a döcögést és megint sokáig nem látunk vadat. Az a 
benyomásom, hogy ezidén itt kevesebb az őz, mint amennyi 
tavaly volt. Úgy mondják, a szomszédos birtokon, Tarhoson ez
idén háromszáz sutát lőttek. Szörnyű túlzás!

Messziről egy szántás derekán nyolc őzet látunk, de megköze
lítésüket meg sem kíséreljük. Egy vetéstáblán nagy csapat túzok 
álldogál. Vagy hatvan darabot olvasok meg. Szürkék, dísztelenek, 
ázottak, akár egész környezetük.

Jókora darabbal odébb aránylag közel jutunk egy csapat őzhöz. 
A tizenhárom darabból csak egy áll keresztbe, a többi mind tükrét 
fordítja felénk. Agancsa nincs, hát 180 lépésről oldalba lövöm. 
Helyben elvágódik. Sajnos bakgida. Amegmaradt tizenkét őz elfut. 
Szemmel kísérjük őket és a dűlőutakon ide-oda kerülgetve, utá
nuk hajtatunk. Vagy két kilométerrel odébb utolérjük őket és vagy 
300 lépésről megint lövéshez jutok. Első lövésemmel hibázok. A 
csapat elindul és Csapó közbeszól: -  Csak azt a vén vezérsutát, a 
csapat élén, lehetne ellőni, az viszi mindig magával a többit! -  
Megcélozom a ballagó vezérsutát, és a második golyóval jócskán 
320 lépésről meglövöm. Ez is helyben elvágódik. Ismételek és a 
közben még távolabb került csapatban egy másik öreg sutát vagy
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350 lépésről meglövök. Erősen sántítva ballag tovább, még egy
szer rálövök, de ennek a negyedik golyómnak csak azt a hatását 
látjuk -  mind a ketten, Csapó és jómagam -  hogy szinte porzik a 
suta szőre; a golyó csak horzsolta.

A csapat kétfelé válik, s a beteg suta harmadmagával lassan 
elballagva, egyre messzebbre tűnik. Egy kis kerülővel és halasz
tással utána hajtatunk és megkeressük. A dűlőúttól vagy 400 
lépésre fekszik -  még egyre harmadmagával, még egy sutával és 
egy fiatal bakkal -  a fekete szántáson. Megkísérlem a lövést 400 
lépésről, de nem sikerül. A három őz csülökre kap és menekül; a 
sebzett suta igen nehezen követi két egészséges társát. A követke
ző dűlőúton sikerül az őzeket vagy 270 lépésre megközelíteni és 
a beteg sutába még egy golyót lőni. Sajnos, még ettől se múlik ki. 
Csak lefekszik, de fejét magasan tartja. Közben két társa odébb áll, 
s amikor tőlünk vagy 400 lépésnyire keresztbe fordulva megáll, 
megkockáztatom a második sutára a lövést. Nem sikerül! Ma 
túlozok a kockázatos lövésekkel és túlságosan messzire lövöldöz
ve pazarlóm a töltényeket és rontom golyólövéseim találati szá
zalékát.

A kocsis elmegy a két golyótól sebzett és látszólag már nagy
beteg sutáért, de az előle felkel, felénk menekül és a szekértől 50 
lépésnyire lefekszik. Nyakon akarom lőni, de -  az állandóan 
használt 300-as irányzékkal -- nem fogok elég alacsonyan és me
gint csak a szőre porzik valahol a feje vagy füle körül. A suta 
megint csülökre kap, de nem messzi ismét lefekszik, s a vadőr a 
kocsissal együtt elfogja és kivégzi. Ez a suta tehát négy töltényem
be került; az első golyó mélyen lapockája alatt érte, a második 
horzsolta, a harmadikat combon kapta, s a negyedik is csak 
horzsolta. Nem valami dicséretes lövöldözés.

A vizesfási majortól keletre a szántáson három őz, egy bak és 
két suta fekszik. Tőlük 250 lépésre megállunk és lövéshez készül
ve várom, hogy felkeljenek. Ezt nemsokára meg is teszik, de 
rögtön tőlünk elfordulva elballagnak, s nem jutok lövéshez. A 
dűlőút másik oldalán, a szomszédos táblán egy már magas agan- 
csú, igen derék barkás bak hever.

Aztán a major közelében, a vetésen egy csapatban tizenhat őzet 
látunk. Ezeket 180 lépésre sikerül megközelítenünk és ebből a
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csapatból is az öreg vezérsutát lövöm ki. A golyó testközépen éri 
és úgyszólván kibelezi. A kocsis érte megy és egy doronggal 
tarkón üti.

Az eddig elejtett öt őzet 1/2 3-kor bevisszük a majorba és 
folytatjuk a barkácsolást. Visszamegyünk oda, ahol a dolgot ab
bahagytuk. Megkeressük az előbb látott három őzet, meg is talál
juk őket, de megint úgy járunk velük, mint az imént. Úgy mennek 
el előlünk, hogy nem jutok lövéshez. Ez a három őz két táblával 
odébb egyesül azzal a csapattal, amelyből a legutóbbi vezérsutát 
kilőttem. Ezt a körülbelül húszas csapatot kerülgetjük, amíg végre 
jócskán 400 lépésről lövéshez jutok, de ez a távlövésem nem 
sikerül.

Többet aztán ma már nem lövök. Látunk még két csapat őzet, 
az egyikben nyolc-tíz darab lehet, a másikban pontosan megol
vasva nyolc darab, de elérhetetlen messze vannak az utaktól. 
Megjárjuk még a vizesfási „erdő"-t, egy nagy darab fiatal akácost, 
és igen sok fácánt látunk benne, de őzet nem. A vizesfási őzek 
védelme nem az erdő, hanem a sík mezőn a távolság. Nem is 
keresnek takarást. Egészen más a természetük, mint az erdei 
őzeké.

Január 29. Tegnap vacsorára fokhagymás kolbászt ettem -  
illetve kellett ennem - ,  amitől nem a legjobban aludtam és elcsi
gázottan kelek fel 1/2 8-kor.

9-kor előjár a barkácsoló kocsi; ma négy lovat fogtak elé. 
Ugyanis fúj a szél és derülni kezd, az idevaló ember tudja, hogy 
ettől a sár szikkad és annál ragadósabb lesz.

Ma megint két puskát viszek magammal, a 7/64-es Brenneke- 
Mausert és a Springer-féle régi 6.5-es Schoenaueromat..

A majortól keletre, a fekete szántáson mindjárt látunk egy 
csapatban tizenkét őzet. Csak 250 lépésre vannak az úttól, tehát 
rálőhetek egy sutára. A Brenneke-golyó lapockája, illetve szügye 
alatt eltöri egyik mellső lábát, s a suta kínosan ugrálva fut el a 
csapattal. Meg kell kerülnünk a százholdas tábla háromnegyed 
részét, mire másik oldalán ugyanezt a csapatot sikerül 200 lépésre 
megközelíteni és a sánta sutát a megváltó golyóval elejteni. Rög
tön ismételve vagy 220 lépésről meglövök még egy sutát. Ez egy
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darabon betegen vánszorog, majd -  a parasztföldek között -  egy 
szántásba lefekszik. Körülöttünk természetesen igen messze, 3- 
400 lépésnyire több irányban ballagnak, futnak, meg-megállnak 
és megint elindulnak az őzek. Ezeket nézegetve, nem vesszük 
észre, hogy a legutóbbi sebzett suta helyéről felkelt és elment. 
Csak amikor érte megyünk, hogy elhozzuk a szekérre, találjuk 
hűlt helyét. Sokáig keressük, de tisztára eltűnt és nem tudjuk 
elképzelni, hová lett. Nagy üggyel-bajjal megkeressük véres csa- 
páját, s ezt vagy két kilométernyire követjük a sáros szántásokon, 
vetéseken, tarlókon. Aztán elveszítjük a csapát, s mivel nem aka
rok erre a darabra még több időt vesztegetni -  hiszen már 11 óra 
van - ,  a legközelebbi tanyán egy parasztnak öt pengőt ígérek, ha 
a sutát megtalálja és estére behozza a majorba.

A sebzett suta keresése közben tőlünk vagy 400 lépésnyire látok 
öt őzet, és látom a lehetőséget, hogy egy szalmakazaltól takartan 
vagy 100 lépéssel közelebb tudok hozzájuk jutni. Sikerül a dolog, 
az őzek is felém tartanak, s az egyik sutát a Schoenauerral 200 
lépésről oldalba lövöm. Vagy 50 lépést társai között fut, aztán 
egyszerre elvágódik.

Közben az őzek visszajöttek a nagy uradalmi táblára, a szán
tásra, ezért a szekérrel megint megkerüljük a táblát, és a csapatot 
350 lépésnyire megközelítjük. Lőni készülök és a Mauser rögtön- 
zőjét már meg is húztam, de nem jutok lövéshez, mert valamennyi 
őz, tükrét felém fordítva, elballag. Amikor a puskát elzárni és a 
rögtönzőt leereszteni akarom, eltévesztem -  nagy ügyetlenül és 
érthetetlen módon -  a fogásokat, s a puska elsül a levegőbe. Ez 
aztán a tölténypazarlásí

Folytatjuk a döcögést a szörnyen sáros dűlőúton északi irány
ban. Messzire haladunk, amikor egy tábla vetésen tizennégy őzet 
látunk. Vagy 300 lépésről a Mauserral megkísérlek egy lövést, de
-  nagy bosszúságomra -  hibázom.

A vetésen túl, a következő tábla derekán, a szántáson elérhetet
lenül messze öt őz hever. Nem törődünk velük, és keletnek for
dulva tovább hajtunk. Nehezen haladunk, mert a sár szörnyen 
ragad, minduntalan meg kell állnunk és a kerekekről -  az erre való 
szerszámmal -  a sarat lefaragnunk. Egyébként kellemesen enyhe 
idő van, süt a nap és gyengén fúj délnyugatról a szél. De az ilyen
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sáros vadászat nem mulatság, és elhatározom, hogy erről a jövő
ben lemondok, illetve úgy intézem a dolgot, hogy fagyos időben, 
havon, szánkóval barkácsolva lövöm itt a sutákat.

Az őzek itt most nagyon vadak, az ember alig jut rendes 
távolságról lövéshez. Egy nagy uradalmi szántáson tizenkét őz 
már 350 lépésről készül előlünk elkotródni. Megkockáztatok a 
Mauserral egy lövést, de nem sikerül.

Aztán messziről látunk három őzet. Ezekben bízom, mert ami
kor csak kevesen vannak együtt, inkább bevárnak; a nagy csapa
tok mindig bizalmatlanabbak, vadabbak. Egy különösen vizes 
táblát keresztül-kasul árkok és alacsony töltések szelik darabokra. 
Egy ilyen töltésen áll két suta és egy bak. Ezek 200 lépésre várnak 
be, és a Schoenauerral az egyik sutát meglövöm, majd ismételve, 
a másikat elhibázom.

A végelátatlan síkságon délnek fordulunk, és kínosan döcögve 
rójuk a kilométereket. A negyedfélezerholdas birtokon nehány 
kilométer nem számít. Egy-egy tábla száz hold és csak minden 
ötödik, hatodik táblán látunk -  ha látunk -  egy-egy csapat őzet. 
Úgy festenek messziről a fekete nagy síkon, mint fehér-szürke- 
tarka kis játékszerek.

Az egyik táblán, tőlünk vagy 400 lépésre, egy magányos suta 
hever. Gyanús az eset! Hátha sebzett vagy beteg, hogy magára 
maradt. Megközelíteni nem tudjuk, hát gyalogosan feléje küldöm 
a kocsist, nézze meg, mi a baja. De alig ment el tőlünk 100 
lépésnyire, a suta helyéről felpattan, futásnak ered, és messze 
előttünk néhány kilométert folyton fut. Közben a dűlőút másik 
oldalán két őz, egy bak s egy suta, vagy 200 lépésre bevár. Noha 
éppen szembe a nappal kell céloznom, a biztos siker tudatával 
lövök a Mauserral a sutára és... elhibázom. Nem értem a dolgot! 
Ezzel a puskával tavaly ilyenkor itt sokkal jobban, csaknem hibá- 
zás nélkül lőttem a sutákat. Nem tudom, ma a kezem nem elég 
nyugodt-e, vagy talán túl magasan fogok erre a távolságra a 
300-as irányzékkal.

Ez a két őz az előbb említett sutával messze előttünk találkozik, 
aztán hármasban menekülnek előlünk megint néhány kilométert, 
míg csak egy nagy tengeritáblában, a vad számára búvóhelynek 
meghagyott szárak között el nem tűnnek.
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Már délután 2 órára jár az idő. Egy kútgémen ül egy gatyásölyv. 
Tőle 150 lépésre megállítom a szekeret, és hogy kipróbáljam a 
Schoenauert, rászánok egy töltényt. A golyó pontosan középen 
üti át az ölyvet, s a madár leesik. Úgy veszem észre, ma jobban 
lövök a Schoenauerral, mint a híres Brenneke-Mauserral. Ezt 
bajos megérteni, de elhatározom, hogy ma már csak a Schoenau
erral lövök.

A vizesfási birtok legdélibb sarkában járunk. Itt még több a víz 
és még nagyobb a sár, mint a birtok többi részén. Csaknem min
denütt áll a víz; a szántásokon a rögök között, a dűlőutakon és 
mellettük az árkokban, a tarlókon, a kukorica- és cirokszárkúpok 
között, egy darab akácos alján, mindenütt nagy darabokon csillog 
kékesen a víz. Bár néha kívánatos volna, megfordulni a szekérrel 
sehol sem lehet, mert a dűlőútról letérni egy lépést sem tanácsos, 
a szekér s a lovak a puha talajban elsüllyednének. így is egyre- 
másra meg kell állnunk, s a kerekekre vastagon tapadt sarat 
lefaragnunk.

Egy tábla angol perjén tizennégy őz bevár vagy 300 lépésre. A 
Schoenauerral megcélozok egy sutát és lövök. A csapat elfut, a 
sebzett suta magára marad, betegen elballag, majd lefekszik. 
Egyelőre nem törődünk vele, hanem követjük a csapatot, és a 
szomszédos tarlón 400 lépésről megkockáztatok egy lövést. A 
megcélozott suta -  nagy meglepetésünkre -  jól jelez, vagy 50 
lépést fut és elvágód ik. Nagyszerű puska ez a Springer-féle Schoe- 
nauer. Régi emlékek támadnak fel bennem, amikor ezzel a puská
val 400 lépésről és ennél is messzebbről lőttem túzokot és vad li
bát. Ma már csak a Schoenauerral folytatom a lövöldözést.

Az előbb megsebzett suta közben helyéről felkel, elvánszorog 
a szomszédos táblára és lefekszik a szántásba. A dűlőúton meg
közelítjük 250 lépésre, és erről a nagy távolságról pontosan nya
kon lövöm.

Néhány száz lépéssel odébb a szántáson még egy csapat őz 
álldogál. Ezek is vagy tízen vannak. Bevárják a szekeret 250 
lépésre és megint lövök egy sutát. Ez magas lapockalövést kap és 
helyben elvágódik.

A major irányában döcögünk északnak, s egy kilométerrel 
odébb a vetésen öt őz bevár 200 lépésre. Meglövök egy sutát, ez is 
jól jelzi a sebzést, nehány lépést fut és elesik.
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Aztán egy ciroktáblán a kúpokba rakott szárak között vagy 150 
lépésről egy csavargó macskára áldozok egy golyót. A macska is 
helyben marad.

Már javában alkonyodik, 3/4  5-re jár az idő, a major közelébe 
értünk, amikor egy fekete szántáson sárgálló vadrepcekórók kö
zött vagy 200 lépésről egy csapat őzet látunk. Lehetnek vagy 
tizenketten. Megállítom a szekeret, a vadőr a messzelátóval néze
geti őket és bemondja, melyiket nézi sutának. Puskám durran, a 
golyó a sután puffan, aztán a vadőr a kocsissal elmegy, a magas 
repcekórók között megkeresi és a szekérre hozza a sutát.

Amikor a majorba érünk, már vár az a tanyás ember, akivel a 
ma reggel megsebzett második sutát kerestettem. Megtalálta, el
hozta a majorba és megkapja öt pengő jutalmát. Eszerint tehát ma 
kilenc sutát, egy ölyvet és egy macskát lőttem.

Ezzel ennek a vadászkirándulásomnak is végére értem. Még az 
éjjel hazautazom. Az eredmény jobb is lehetne, s a következőkép
pen fest: a levegőbe elsült töltényt nem számítva, a két puskával 
33-szor lőttem vadra. Elejtettem 17 darabot (15 sutát, egy ölyvet 
és egy macskát), hibáztam 11-szer és sebeztem 5-ször. A puskákat 
külön említve: a Schoenauerral 12 lövésemből csak egy hibázás 
volt, ellenben a legmesszebbről -  400 lépésről -  ezzel lőttem egy 
sutát. A Brenneke-Mauserral 21 lövésem közül 10 lövés teljes 
hibázás volt; igaz, hogy 8-szor lőttem 300-350 és 400 lépésről, ami 
tavaly ilyenkor gyakrabban sikerült; 4 golyóval csak sebeztem és 
7 golyóval elejtettem 7 sutát.

További érdekes adatok: hibázásaim átlagos távolsága 310 lé
pés; találataim átlagos távolsága 250 lépés; az egy-egy golyóval 
való tiszta elejtés átlagos távolságra pedig 230 lépés volt; 300-400 
lépésről öt találatom volt. A távolságokat természetesen csak 
megbecsültem. Hogy ez alkalommal a Mauserral miért lőttem 
gyengébben, mint tavaly ilyenkor, azt nem tudom. Azt hiszem, 
főképpen azért, mert többször kockáztattam 300 lépésnél mesz- 
szebbről a lövést.

Ennek a vadászatomnak számomra legörvendetesebb eredmé
nye az a megállapítás, hogy régi Schoenauerom még olyan nagy
szerűen lő, ahogyan annak idején, új korában lőtt. Őzbakra ennél 
jobb puska sohasem kell, és bolondság lenne más puskával va
dászni.

14


