
BUCSA (Békés megye)

Január 11. Első vadászatom 1943-ban. Házigazda Báró Fould- 
Springer, képviseli és engem meghívott jószágigazgatója, Mailáth- 
Pokomy János. Vonalhajtás nyúlra 16 puskással és 220 hajtóval.

Mire reggel szánon kimegyünk a határba, a vonal és a két szárny 
már helyén áll, a puskások beállnak a sorba és megindul a körülbelül 
másfél kilométer széles, óriás „U”.

A hőmérő 14 fokot mutat fagypont alatt, a csontkeményre fagyott 
földet félaraszos hóréteg takarja, enyhén fuj a szél, hidegen süt a nap, 
s a hosszú, végelátatlan embersor csak ballag, egyre ballag a végtelen 
síkságon. Itt-ott egy árok, egy dűlőút, egy fasor vagy akácos kis 
csenderes, egyébként ez a táj - különösen télen - maga a rideg unalom.
S az ember csetlik-botlik a szántásokon, fagyoskodik a csípős, jéghi
deg szélben, fogyasztja a drága töltényt, és örömét leli abban, hogy 
bukfencezteti az ide-oda futkosó, menekülő nyulakat.

Az első hajtás délelőtt Vi 10-től Vi 1-ig tart. Esik benne 327 nyúl és 
három fácánkakas. Sarokpuskás vagyok, azért én lövöm a legtöbbet, 
56 nyulat és egy fácánkakast.

A délutáni hajtás már csak fele olyan hosszú, mint a délelőtti volt, 
és körülbelül feleannyi ideig tart. Esik benne összesen 184 nyúl és 
nyolc kakas. Saroktartó, vagyis kettes számú puskás vagyok, sokkal 
kevesebb nyúl jön rám és gyengébben is lövök, mint délelőtt. Néhány 
sebzett nyulam elmenekül. Hajtóim 11 nyulat és három kakast vesz
nek fel.

A mai két vonalhajtás összes eredménye tehát 511 nyúl és 11 fá
cánkakas; ebből az enyém 67 nyúl és négy kakas.

Január 12. A hideg valamennyire enyhült, ma reggel csak 10 fok 
fagypont alatt. Egyébként a mai nap mindenben hasonló a tegnapihoz. 
A délelőtti vonalhajtásban megint sarokpuskás vagyok, de az én sar
komat a nyulak kerülik, és az ebben a hajtásban esett 224 nyúlból és 
csak tizenkilencet lövök.

A délutáni hajtásban a vonal közepén van a helyem, mégis lövök 
28 nyulat és két kakast a 267 nyúlból és tizenegy kakasból.

A mai összes eredmény tehát 491 nyúl és tizenegy kakas; ebből az 
enyém 47 nyúl és két kakas.

Este hazautazom.
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FELSŐJATTÓ (Nyitra-Pozsony megye)

Január 15. Itt is - miként legutóbb Bucsán - Báró Fould-Springer 
birtokán Mailáth-Pokomy János vendége vagyok.

Két hosszú vonalhajtás nyúlra 170 hajtóval és 14 puskással.
A hőmérséklet 3 fok fagypont alatt, sűrűén havazik és fuj a szél. 

Kilométereket gőzekeszántáson járunk, helyenként térdig a hóba süp
pedve, és titokban bevallom magamnak, hogy a vadászatnak ez a 
módja egyáltalán nem élvezetes, nem is érdekes.

A délelőtti hajtásban 222 nyúl és két kakas esik. A vonal közepe 
táján, hetes számú puskás vagyok, és 15 nyulat lövök.

A délutáni hajtásban sarokpuskás vagyok, és a 139-ből 23 nyulat 
lövök. Ebben a hajtásban három fácánkakas is esik.

A tizennégy puskás mai összes eredménye tehát 361 nyúl és öt ka
kas, ebből az enyém 38 nyúl.

Reggel Vz 6-kor indultam hazulról és este 9 órára érek haza.

FELSŐBABÁD (Pest megye)

Március 11. Egy hét óta enyhe, derült idő van, és nehány nap óta 
hírlik, hogy már akad szalonka. Itt tegnap este láttak első ízben. A 
tanító látott állítólag kettőt, de lehet, hogy rigót vagy denevért nézett 
szalonkának.

János délután Budapestről gépkocsiján kihoz, aztán napnyugtával 
kimegyünk az erdőbe, a legalkalmasabbnak vélt helyre. Derült, csen
des az idő, a negyedhold magasan áll az égbolton, alkonyattal jó hűvös 
a levegő, az erdő természetesen még csupasz, szürke, színtelen, a 
vágás sötét söprű, ragyognak a csillagok és nagy a csend. Semmi moz
gás, semmi élet, csak nehány fácánkakas rikácsol, miközben éjszakára 
felgallyaz.

612-kor durran János puskája. Messziről rálőtt egy magában, szót
lanul, sebesen szálló szalonkára.

Én nem láttam és nem hallottam semmit, sem szalonkát, sem egyéb 
madarat az említett kakason felül. Nem baj! Jólesett félórát magamban 
az erdőben állni, várni, reménykedni és meggyőződni, hogy a még 
sohasem látott „zöme” még nincs itt. Nyugodtan töltöm majd otthon a 
holnapi estét.
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