
kezem ben, az első hajtásokban gyakorlat híján néhányszor csú
nyán hibáztam , általában gyéren jött felém a vad, úgyhogy az egy 
puskásra eső átlagnál csak valam ivel többet lőttem.

A magam  eredm énye 17 fácánkakas, hat nyúl, két fogoly  és két 
szalonka, vagyis 27 darab 65 tölténnyel.

GYARMATPUSZTA (Komárom megye)
November 4. Éjjeli sötétségben, hajnal előtt 3/4 5-kor indulok 

Erzsivel hazulról bérelt gépkocsin. 6 órakor fordulunk be G yar
m aton Speer Lipót erdőgondnok udvarára. De még sötét van és 
m eg kell várnunk, hogy m egvirradjon. Ilyenkor egy-két korty 
pálinka jól esik. Aztán 1/2 7-kor hajtatunk be a barkácsoló kocsin 
a vadaskertbe.

Szürke, borongós az idő, nyirkos a levegő, ritka, ködszerű pára 
parányi csillogó cseppekké verődve rakódik az em ber ruhájára. 
Hideg van, mintha az őszutó már végét járná, m intha az idő már 
télire akarna fordulni. Hiába rem éltem  mára verőfényes szép őszi 
napot, hogy fényképezhessek, m ár a reggel olyan sötét borulással 
kezdi, hogy örülnünk kell, ha a felhők nem ereszkednek lejjebb és 
az eső nem rontja el a kis vadászkirándulásunkat.

Szürke a lombját hullatott erdő is, szürkék a csupasz fák, csak 
a rétek még zöldek, különösen szép zöld- és barnatarka a nagy 
gesztenyésben a hosszú, egyenes ritka sorokba ültetett fák alatt a 
gyep és foltos takarója, a széltől helyenként összehordott vörös
barna gesztenyeharaszt.

Ebben a világos gesztenyésben érünk négy derék lapátost ne
hány tehénnel. M ár m essziről kotródnak el a kocsi elől. Nem 
sietős a dolguk, mégis látszik rajtuk, hogy nem szeretik a kocsi 
közelségét és bár helyenként m eg-m egállva, felénk figyelve, 
avagy egyet-egyet a legelőn harapva, szaporán lépkedve távolod
nak tőlünk. Vagy 200 lépésről nézegetjük őket, s az egyik lapátost 
határozottan elejthetőnek nézem , de nem akarom elsietni a dol
got, főképpen nem akarok ma tíz perc alatt végezni. N ézegetni és 
válogatni szeretnék, és azt sem bánnám , ha ezzel eltelne a mai 
nap, és lapátosom at -  a ma szerzett tapasztalatok alapján -  esetleg 
más alkalom m al lőném meg. Lassan utánuk döcögünk, hogy 
közelebbről nézhessem  meg őket, de ezt nem tűrik, a hajlatból a
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dom boldalra vonulnak, behúzódnak a sűrű fiatalosba, és Speer 
azt m ondja, ezekkel ma m ár nem találkozunk.

A lighanem  jó alkalm at szalasztottam  el, de túl könnyen elérhe
tő sikert nem becsülöm , és utóvégre nem csak lőni, hanem vadász
ni is akarok.

A szom szédos dom boldalon, a hézagosabb, alacsonyabb vá
gásban, még egy csapat dámvad menekül előlünk hegynek, és a 
tetőn át szem ünk elől tűnik.

Tovább barkácsolunk és ham arosan látunk még egy csapat 
dám vadat. Ezek között is van nehány lapátos, de egyik sem 
elejtésre való, m ár legalább nekem  nem az.

O débb nagy csapat m uflonra akadunk. Ez a vad azonban itt 
jóval bizalm atlanabb a dám vadnál, és bizony bajos lenne rende
sen lövésre kapni. Közeledésünkre m ár messziről kereket old, és 
m egállás nélkül, hol futva, hol baktatva menekül előlünk. Egy 
igen derék kos van a csapatban, jókora vastag csigája egészen 
körbehajló és széles a terpesztése. Lőni nem lőhetem, látni pedig 
ilyet m ár eleget láttam, hát tovább hajtatunk.

Fiatal cserestölgyes szálasban még egy csapat m uflonnal já
runk hasonlóképpen.

A dom boldalakon, a szálerdőben ide-oda forgolódva feljebb 
kerülünk, m ajd, hogy nem akadunk több dám vadra, visszafordu
lunk és egy egyenes nyiladékon döcögünk végig.

Jobb oldalt, a szálasban két gyengébb lapátost látunk, aztán 
nehányszáz lépéssel tovább, bal oldalt, a rudas erdőben megint 
két lapátos álldogál és nézi a kocsit. Az egyikre m indjárt azt 
m ondjuk, hogy hitvány, de a m ásikat figyelmesen nézzük. Velünk 
szem befordult, lapátja élét látjuk, nem tudjuk szélességét, azért 
m ég habozunk ítéletünkkel. Alig 50 lépésnyire haladunk el m el
lette, egyre többet látunk a lapát szélességéből, a kocsi megáll és 
az erdőgondnok azt m ondja: -  Ezt bátran m eglőheted, nem hi
szem , hogy ma ennél derekabbat találunk.

Én is úgy látom, nincsen célja a további habozásnak és keresés
nek. Le sem szállók a kocsiról, csak féloldalt hátrahajolva ráfogom 
a puskát, és mivel m ellső felét fatörzsek takarják, nyakon lőni 
pedig nem  akarom, utolsó bordája fölött gerincen lövöm. Helyben 
elvágódik.
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Am ikor mellette állunk, az erdőgondnok azt m ondja, meg 
lehetek vele elégedve, a vadaskert legderekabb lapátosai közül 
való.

8 órára jár az idő, de fényképezésre m ég kevesellem a világos
ságot. Időtöltés céljából még egy órát barkácsolunk, m ég két-há- 
rom dám vadat és négy-öt őzet látunk, aztán 9 óra felé m egint 
elejtett lapátosom nál vagyunk és nehány fényképet készítek róla.

Később Speer udvarán a vadőr azt m ondja, a vadaskertben 
csak egy lapátost tud, am ely az enyém nél bár nem sokkal, de 
derekabb. Bizonyára az, amelyre barkácsolásunk kezdetén a gesz
tenyésben nem akartam  lőni.

Délben otthon vagyunk, Budapesten.

GARAMLÖK (Bars megye)
N ovem ber 12. Borongós, enyhén hűvös késő őszi idő, szem e- 

reg a köd, sárosak, csúszósak az utak, puha a föld, nyirkos a 
levegő. Reggel 7 órakor indulnak a puskások négy gépkocsin 
Budapestről Esztergom -Párkánynánán át Léva felé, az egy évvel 
ezelőtt még a csehektől m egszállt területre. K ittenbergernek, a 
három tagú bérlőtársaság egyik tagjának vendége vagyok.

Körvadászat nyulakra! Tizennyolc puskás 72 hajtóval négy 
kört alakít. Az eredm ény 208 nyúl és 57 fogoly. Engem  a vad ma 
került, alig-alig jött felém, ezért csak 12 nyulat és két foglyot lőttem.

Este 8 órára érek haza.

LOVASBERÉNY (Fejér megye)
N ovem ber 18. Indulás a Kecskem éti utcából Csekonics Endré

vel délután 1/4 2-kor, majd egy óra száguldás következik, aztán 
1/2 3-tól 1/2 5-ig gyalogszerrel cserkelek a terület nyugati részé
ben. Derült az idő és hideg északi szél fúj. Zörög a haraszt az 
em ber lába alatt, bajos dolog ilyenkor a vadat m egközelíteni. 
N ehéz is m eglátni a barna-szürke-tarka lécesekben, rudasokban. 
Cserkelésem  elején egy m agányos darabot dom boldalon 80 lépés
re m egközelítek. A rudas erdőben a fatörzsek annyira takarják, 
hogy még azt sem tudom  m egállapítani, ünő-e vagy nyársas. Ez 
azonban nem fontos, mert az állom ányt apasztani kell. Csak derék 
bikát és borja mellől a tehenet nem szabad ellőni. A keresztbe álló
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szarvasból csak egy darabot teste közepéből nem takarnak a fák, 
hát odalövök gyom ra tájára. Lövésem  hatását nem látom, a szar
vas nem jelez, csak elugrik, felballag a dom bhátra és eltűnik. 
Keressük, nyom ozzuk, de sem m it sem találunk. Kísérőm , az er
dőőr azt m ondja, jól hallotta a golyó puffanásszerű becsapódását. 
H olnap majd vérebbel keresi.

Aztán több részletben még vagy 30 szarvast látunk, de nem 
jutunk lövéshez. M indig előbb vesznek észre, mint én őket, és 
m eglépnek, m ielőtt lőhetnék.

Csekonics közben barkácsolt; egy tehenet és egy selejtes nyol
cas bikát lőtt.

Este 6 órára hazaérek.
N ehány nap m últán kapok értesítést, hogy az erdőőrök a 

gyom ron lőtt tehenet m ásnap reggel m egkeresték, és a rálövés 
helyétől 200 lépésre m egtalálták.

December 8. H om okos alföldi táj, túlnyom órészt szántóföld, 
kevés szőlő, nehány akácfasor, a legsivárabb vadászterület. Az 
em ber csak jár, ballag, tapossa a hom okot, helyenként a sarat, 
kerülgeti a laposokban a tocsogókat és időnként lő. Egyebet nem 
tesz, nem lát, nem gondol, nem érez, csak elfárad a puha, süppe- 
dős szántásokon a sok járkálástól és megunja az unalmat. Csak a 
társaság igen kedves és kedélyes.

Tizenkét puskás 50 hajtóval három hosszú vonalhajtásban dé
lelőtt 10-től délután 3-ig összesen 51 nyulat, 15 foglyot és három 
fácánt lő. Ebből a m agam  eredm énye csak öt nyúl és egy fogoly. Egy 
vadrucát is lőttem, de vízbe esett és a hajtok nem mertek értem en- 
ni; kutya híján kárba veszett.

Egész nap hideg északi szél fújt, de fagy az idén még nem volt.

ÚJ HÁRTYÁN (Pest megye)

Az 1939-ben elejtett vad

Szarvasbika 
Szarvas tehén 
Dámlapátos 
őzbak

8
1
1

12
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