
FELSŐBABÁD (Pest megye)
Február 4. Éjfél tájban értem ide, Jancsi Budapestről hozott ki 

kocsiján. Ma reggel fehér a föld, a fű, a mező, a rét a dértől; éjjel 
fagypont alatt 6 fok hideg volt. Az idő derül, a felhőfátylak 
vékonyodnak, mindjobban elterülnek és egyre átlátszóbbá lesz
nek. Délelőtt még hidegen fúj a szél, de délután ez is szűnik, s a 
fagyott föld teteje valamennyire puhulni kezd. Hó ugyanis nin
csen, sőt már régen volt.

Délelőtt 10-től délután 5-ig egyfolytában barkácsolunk. Igás 
szekéren ülünk, kocsisunk a szokott Süveg, és ketten, János meg 
én, őzsutákat akarunk lőni, mert túl sok van belőle. Kihajtatunk 
az ócsai útra, majd északnak fordulunk róla. Az akácosok között 
és körül forgolódunk, s én mindjárt azzal kezdem, hogy egy darab 
zöld vetésen öt őz közül vagy 80 lépésről kilövök egy öreg sánta 
sutát. A golyó helyben földhöz vágja. Feljegyzem, hogy ezúttal 
csak a Springer-féle Schoenauerral vadászom.

A Csordajárás puszta síkságának nyugati szélén déli irányban 
döcögve, előttünk két rohanó őzet, egy sutát tavalyi sutagidájával 
látunk. Egy paraszt zavarta fel őket tőlünk jobbra egy kis akácos 
ligetből, s mivel két irányból még szekér is tart feléjük, megijedtek 
és nagyon nekirugaszkodtak a menekülésnek. Igen nagy félkör
ben -  nehány kilométert folyvást futva -  megkerülik az egész 
Csordajárást, majd rézsűt mögöttünk, tőlünk egy kilométernyire 
északkeletnek megállnak és lefekösznek. Meg kell fordítanunk a 
szekeret, és a csatorna mentén egy darabot visszafelé hajtatnunk, 
hogy velük egy irányba érve, közelebb jussunk hozzájuk. Ámde 
még így is szinte elérhetetlenül messze vannak. A távolságot 
köztünk 400 lépésre becsülöm. Amikor a szekeret megállítjuk, a 
nagyon vadas őzek felállnak fekvőhelyükről és bennünket figyel
nek.

-  Vállalod a lövést? -  kérdem Jánostól.
-  Nem én! -  felel.
-  Hát én vállalom és megkísérlem -  mondom, a 400-as irány- 

zékkal megcélozom a sutát és lövök. A suta jól jelzi a sebzést, 
tántorog és eldűl. Ismételek és a kimúlt anyja mellett tétovázó 
gidára lövök. Ez is jól jelez, nehányat ugrik, lassít, púpos háttal 
megáll, majd lefekszik. Nehány percig még emelgeti fejét, aztán
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elterül. János elmegy a két dermedt őzig, hogy meglépje a távol
ságot; szerinte 370 lépésre voltak tőlünk. Ezért a két lövésért 
érdemes volt most idejönnöm; ismét meggyőződtem róla, milyen 
nagyszerű puska a Schoenauer.

Ezután János kerül sorra a lövöldözésben. Előbb egy kilenctagú 
csapatból, amelyben hét suta és csak két bak van, lő ki 180 lépésről 
egy sutát. Aztán sokáig kerülgetünk két őzet, míg végre ezek 
közül is a sutát vagy 100 lépésről, a sorokba ültetett akácos egyik 
nyiladékában hasba lövi. Ezt sokáig keresi, követi és Tell-puská- 
jával még háromszor rálő, mire megkerül.

A területnek ezen a részén összesen vagy 40 őzet láttunk. 
Érdekes, hogy a hattagú utolsó csapatban csak egy suta volt és öt 
bak.

Délután 3 óra felé áthajtatunk az ócsai út alá, az erdőbe és a 
körülötte és benne elterülő rétekre és mezőre. Ott este 5 óráig, 
tehát két óra alatt, 55-60 őzet olvasunk meg. A Nagykörtefás-szi- 
geten lévő lesállványról igen messziről és a vetéseken szétszórtan 
26 őzet látok és vagy 300 lépésről rálövök egy sutára. Sajnos, 
elhibázom, mert megfeledkeztem az irányzék megigazításáról és 
a 100-as beállítással lőttem 300 lépésre.

Sokat forgolódunk és kísérletezünk hiába, az erdei tisztásokon 
jobban -  vagyis 150-200 lépésre -  megközelített őzek bizalmatla
nok, s amint megáll a szekér, kereket oldanak. Napnyugta után 
gyengülő világosságban és párás, homályosodó levegőben alkal
mam van 250 lépésről egy vonuló csapatban egy öreg sutát meg
lőni. A golyó nagyot puffan rajta, a suta elugrik, és 50 lépéssel 
odébb befekszik egy árokba. Becserkeljük, nehány percig várunk, 
amíg kimúlik, aztán feltesszük a szekérre.

Sötétedéssel, 1/2 6-ra érünk be a majorba. Ma tehát hét órát 
barkácsoltunk, körülbelül 100 őzet láttunk és hat sutát lőttünk; 
János kettőt, én négyet. Az a szándékunk, hogy holnap folytatjuk 
a dolgot.

Február 5. (vasárnap) Reggel még borús az idő és hideg északi 
szél fúj, bár a hőmérséklet csak 2 fok fagypont alatt. Később, 
délelőtt kiderül, süt a nap, a szél is eláll és egész nap kellemes jó 
idő van. 1/2 10-kor ülünk szekérre és azzal kezdjük, hogy a birtok
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nyugati oldalán, a műúton túl, a nagy puszta síkságot járjuk be. 
Ezen két csapat őzet találunk. Először egy héttagú csapatot köze
lítünk meg vagy 200 lépésre. Az őzek a réten hevernek, de amint 
a szekeret megállítjuk, egyszerre mind feláll. Egy sutát oldalba 
lövök. Ez csetlik-botlik, majd elfekszik. A többi elfut, 100 lépéssel 
odébb megáll, és egy-egy sutát megcélozva, 300 lépésről még 
kétszer lövök, de mind a kétszer -  érthetetlen módon -  hibázok. 
Aztán János van soron lőni. Egy nagyon nyugtalan, bizalmatlan 
tizenkét tagú csapathoz nem tudunk 300 lépésnél közelebb men
ni, és János egy sutát elhibáz. A területnek ezen a részén nincsen 
több keresnivalónk, az itt tartózkodó két csapatot megijesztettük, 
hát áthajtatunk az ócsai út fölé, az akácosok közé. Ott mindjárt 
látunk egy darab vetésen legelő öt őzet. Csak egy suta van köztük, 
ezt 150 lépésről oldalba lövöm, majd hogy befut egy akácos 
lécesbe, vagy 250 lépésről a második golyót is utána eresztem, de 
elhibázom. Elkérem Jánostól kis Teli-puskáját, belopom a beteg 
sutát 50 lépésre és fektében nyakon lövöm.

Folytatjuk a barkácsolást, és az akácosban még egy nyolctagú 
csapattal találkozunk. János van soron, s egy sutát 100 lépésről 
elhibáz, mire a csapat úgy elfut, hogy nem tudunk még egyszer 
ráakadni. Az akácosokban még csak egy kis magányos bakot 
látunk és visszakerülünk az ócsai útra.

Eddig tehát 33 őzet láttunk; 19-et a réteken és 14-et az akáco
sokban.

Ezután lefelé hajtatunk, az erdőnek nevezett ligetek közé. Az 
első irtásföld szélére érve, a vetésen szétszórtan nyolc legelő őzet 
látunk. A hozzánk legközelebb álldogáló sutát 200 lépésről meg
lövöm. Helyben elvágódik, a többi őz futva menekül be egy 
keskeny erdősávba. Ezt megkerüljük, és túlsó oldalán végig haj
tatva, keressük az őzeket, de valamerre eltűntek.

Lejjebb egy kőrises szálasban öt őz álldogál. Ezekből János 100 
lépésről meglő egy sutát.

Aztán kijutunk az erdőbe ékelt nagy darab mezőre. Ezen két 
nagy csapat, összesen 26 őz legel a vetésen. 320 lépésre becsüljük 
a távolságot köztünk és az első csapat között, amikor megállítom 
a szekeret, mert nem tudunk közelebb menni. Lövésemre a meg
célzott suta elvágódik, de fejét feltartva fekszik a vetésen. Társai
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természetesen vadul nekiiramodva elfutnak, a mezőn túl az erdő
be. A sebzett sutával egyelőre nem törődünk, hanem tovább 
döcögünk a nehányszáz lépéssel odébb legelő másik csapat felé. 
Ez bevár 200 lépésre és János kilő belőle egy sutát. Ez a csapat 
nyugatnak tartva, tőlünk vagy 100 lépésnyire rohan át a dűlőúton 
a nádasok felé a zsombikos rétekre. Amennyire a süppedős tere
pen lehet, ide-oda kerülgetve követjük ezeket az őzeket, nemso
kára 200 lépésről megint lövéshez jutok és egy sutát eldöntők. A 
csapat sietve vonul a sás- és nádfoltok között, tőlünk rézsűt 
távolodva tovább. Mi is tovább döcögünk, és egy darabbal odébb 
300 lépésről még egy sutát lövök ki a csapatból.

Visszafordulunk és még egy darabon a zsombikos szélén dél
nek hajtatunk. Vagy 300 lépésről három heverő őzet látunk, de 
csak a fejük látszik ki a sásból. Ezeket nem zavarjuk. Aztán egy 
kis nádas szélén fedezünk fel két heverő őzet. Ezek csak 150 
lépésre vannak tőlünk. Megállítjuk a szekeret és ajánlom János
nak, hogy egyiküket, a biztosan sutának nézett őzet lője nyakon. 
János tanácsomat megfogadja. Lövésére mind a két őz egy fordu
lattal eltűnik a nádban, majd túlsó oldalán ugyancsak két őz 
perdül ki a rétre és fut el. Süveg, a kocsis azt mondja gazdájának, 
hogy hibázott, én ellenben azt állítom, hogy a meglőtt suta a 
nádban fekszik, s egy előbb nem látott harmadik őz hevert köze
lükben és menekült a másodikkal. János elmegy a rálövés helyére, 
és tőle két lépésnyire a nádban megleli a nyakon lőtt sutát. Felte
vésem tehát helyes volt.

Mialatt János és Süveg az őzet a szekérre hozza, tőlünk messze, 
déli irányban egy menekülő csapatban 18 őzet olvasok meg. Ezek 
annyira vadak, és olyan járhatatlan helyen vannak, hogy nem 
érdemes velük törődni. Megint visszafordulunk és kidöcögünk a 
rétekből a szántóföldek közé, hogy az előbb a vetésen hágyott két 
elejtett sutát a szekérre hozzuk. Ott az a bántó meglepetés ér, hogy 
az általam lőtt suta még él, s gidája mellette álldogál. Szerencsénk
re sutagida. Vagy 200 lépésről egy golyóval elejtem agidát, a másik 
golyóval nyakon lövöm a sebzett sutát.

Lekerülünk a birtok déli határára, és ott egy darab fiatal kőris
ültetésben János három őz közül egy sutát 200 lépésről oldalba lő 
úgy, hogy helyben elvágódik.
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A Kákástó fölött a csatornán áthajtatunk a hídon és a birtok és 
erdőligetek keleti oldalán barkácsolunk északnak. Mindjárt az 
első liget sarkán túl öt őz legel, s mivel szépen bevártak 150 
lépésre, Jánost biztatom a lövésre. Könnyűszerrel ejti el az egyik 
sutát.

A durranástól megriadva, nehányszáz lépéssel feljebb hat őz 
vonul be az erdőbe. Közelükbe hajtatunk, s a mező felől meglátjuk 
az aljnövényzettől sűrű szálasban nyugtalanul ide-oda vonuló és 
távolodó őzeket, de lövéshez nem jutunk.

Folytatjuk a barkácsolást északnak, és messze előttünk a réten 
egy csapat heverő őzet látunk. Feléjük tartunk, s amikor feltápász- 
kodnak és nyugtalankodni kezdenek, tőlük 250 lépésre megállít
juk a szekeret. Nyolcán vannak, de közülük hét hamarosan a 
következő ligetsarok mögé takarásba vonul, csak egy sutagida 
tétováz még a helyén és kínálkozik elejtésre. Nehéz lövés esik rá, 
mert már alkonyodik és sötétszürke háttere az erdő. Ezért erre 
megint én vállalom a lövést; gondos célzásom után a golyó föld
höz vágja. Ez ma a nyolcadik sutám. János elismerően szól: -  
Micsoda nagyszerű lövések ezek!

Az erdőben a csatornán áthajtatva, a hídon megállunk, mert 
tőle vagy 200 lépésnyire a csatornaparton három őz álldogál. 
János lövéshez készül, de az őzek ezt nem várják be, hanem 
eltűnnek az erdőben.

Fogyatkozó világosságnál megint kiérünk a szántóföldekre, s 
ott János egy héttagú csapatból kilövi mai hatodik sutáját.

Nagyon megelégedetten, a jól végzett munka tudatával hajta
tunk be a majorba. Ketten tizennégy őzet lőttünk; én nyolcat, 
János hatot. Láttunk pedig ma összesen vagy 130 őzet.

Tegnap és ma tehát tizenkét sutát lőttem. Este hazautaztam.

LOVASBERÉNY (Fejér megye)
Február 11. (szombat) Szokás szerint csak délután 1/2 2-kor 

indulunk a Kecskeméti utcából és 1/2 3-ra érünk a lovasberényi 
erdőbe; már Csekonics Endre meg én. Aztán felszállunk a ránk 
várakozó barkácsoló kocsira és szarvasokat keresünk. Az idő 
azonban vadászásra alig alkalmas, mert erősen fúj az északi szél. 
Nincsen hideg, a levegő csaknem olyan enyhe, amilyen március
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bán szokott lenni, az ázott fekete föld puha, süppedős, a vágások 
szürkék, barnák, a hó és fagy régen elmúlt, úgy látszik, a tél véget 
ért. Kellemes lenne az idő, ha nem fújna a szél, de a szelet nemcsak 
mi nem szeretjük, hanem a szarvasok sem szeretik, és elbújnak 
előle, vagy annyira nyugtalanok miatta, hogy már messziről me
nekülnek a kocsi elől. Ezen a területen különben is bajos barká
csolva lövéshez jutni, mert a vad már jól ismeri a kocsit s az eléje 
fogott szürkéket, és tudja ennek a jelenségnek veszélyes voltát.

Ma főképpen szálasokban járunk, csak alkonyattal kerülünk ki 
a nagy vágásba. Előbb egy négytagú csapatot látunk, amint a 
szálasban messziről futva menekül előlünk. Majd egy magányos 
tehénre akadunk, ez tőlünk vagy 150 lépésre a szálasban nehány 
másodpercre ugyan megáll, de kereket old és elfut, mielőtt a lövés 
módját megtaláltam volna.

Egy hattagú csapattal úgy járunk, hogy amikor jócskán 
messziről észrevesszük, leugrom a kocsiról, aztán a továbbhajtató 
Csekonics jut hozzá közelebb, és egy bikaborjút lő ki belőle.

Már alkonyodik s a táj képe homályosodik, amikor a nagy 
vágás egyik szélén, a nyiladékon messziről egy magában álldogá
ló szarvast látunk. Ezt gyalogosan becserkeljük vagy 100 lépésre, 
s noha nyársas bika, Csekonics azt mondja, lőjem meg. Szabadon 
állva, kétlábú botomat támasztéknak használva, megcélozom a 
kis bika elejét és a 6.5-es Schoenauerral szügyön lövöm. Nagysze
rűen jelzi a sebzést, nagyot ugrik a levegőbe, majd még egyszer 
felpattan a magasba, aztán eltűnik az alacsony vágás cserjéi kö
zött. Mindjárt utánamegyünk, és a rálövés helyétől alig 50 lépésre 
rátalálunk; dermedten fekszik a sárgára aszott avarban.

A szarvasokon felül ma délután nyolc őzet is láttunk, és meg
kockáztattam egy lövést egy magasan, lassan szálló sasra, de nem 
sikerült.

Este 7 órára érek haza.

ŐCSÉNY (Tolna megye)
Március 24. (péntek) Délután 4 órára érek Szekszárdon Mérey 

Bandi házához. Ezúttal itt Éhik Gyulával Mérey vendége vagyok. 
Egy órával később kint vagyunk az őcsényi területen. A vadőr 
kutyájával két sűrűséget hajt meg nekünk, de nem röptét fel 
szalonkát.
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