
Nagykovácsi (Pest megye)

Január 10. Ez idén első vadászatom! Erdei haj tóvadászat a Re- 
mete-hegyen és a Fácánosban, az itt szokásos, szerény módon. Öten 
vagyunk puskások, a hajtok pedig tizenhatan vannak. Hómentes, 
száraz, fagyos hideg van. Kopogva járunk, és törik, ropog lábunk 
alatt a haraszt. Nagyon kevés itt a vad; reggel 9 órától alkonyati 5 
óráig zavarjuk a területet, de az összeredmény csak tíz nyúl és hét 
fácán. Ebből én négy nyulat és négy fácánt lőttem.

Alcsút (Fejér megye)

Január 16. A vendéglátó házigazda József főherceg, de helyette 
a fia van jelen. Hajtó- és körvadászat a dimbes-dombos mezőn és a 
kis csenderesekben tizenöt puskással és vagy 100 hajtóval. A ke
ményre fagyott földet valami kevés hó borítja, és csípős, hideg szél 
fuj. Nem kellemes dolog egyhelyben álldogálni és a hajtást várni. 
Időnként rövid időre kisüt a nap, ilyenkor enyhül a hideg. Nagyjában 
zord téli napot töltünk részemről váratlanul középszerű vadászattal. 
A ráhajtásokban a fiatal főherceg és két-három, legelőkelőbb vendé
ge foglalja el a legjobb helyeket, a többi puskás csak oldalt, a szár
nyakon ténfereg és vajmi kevés vadat lát. Egyáltalán nem sok itt a 
vad, s az eredmény sem főhercegi. Pedig a meghívón a töltény szük
ségletet 300 darabbal jelezték. Nagyzási hóbort. A 300 töltényből 
vagy 250-et hiába cipeltem el, mert haza kellett hoznom. Az össze
redmény 240 nyúl és 45 fácán. Rám igen gyengén jött a vad, és 
éppencsak az átlagot, 19 darabot lőttem meg, mégpedig 17 nyulat és 
kettő fácánt. Ezért nem volt érdemes hajnal előtt 3/4 5-kor kelni, 
oda-vissza utazni, és este 1/2 10-re hazaérni; de a főhercegi meghí
vást el kell fogadni. Ez a világ rendje.

Felsőbabád (Pest megye)

Január 17. Farkas Jancsinál mindig szép, mindig derűs és jól 
rendezett a vadászat. Ma főképpen a befagyott zsombikosokban és 
nádasokban vadászunk, hol rajvonalban, hol ráhajtásokkal. Csak
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hatan vagyunk puskások és 60 a hajtónk. Reggel még cudar hideg 
van, de később kisüt, sőt délben kellemesen melegít a nap. Az össze- 
redmény 75 nyúl, 59 fácánkakas, egy róka és egy üreginyúl; ebből 
én 15 nyulat és 13 fácánkakast lőttem.

Budai-hegyvidék (Pest megye)

Január 18. A városgazdasági ügyosztály tartja szerény kis haj- 
tóvadászatát a polgármesternek fenntartott területen, a Normafa és 
Jánoshegy mögött, le a budakeszi mezőig. Zord téli idő van ma is, 
lábunk alatt csikorog a kevés hó. A szintén lövöldöző erdőőrökkel 
együtt tizenegy a puskások száma és tizenhat a hajtőké. Nagy nehe
zen sikerül tizenegy nyulat és hét fácánt összeszednünk. Én két 
nyulat, egy fácánkakast, egy szajkót és három rigót lőttem.

Nagygyanté (Bihar megye)

Január 30. Budapesten két napig folyvást sűrűén havazott. Ré
gen borította a várost olyan vastagon a hó, mint tegnapelőtt. Szép, 
tiszta, fehér, pelyhes hó. Az utcán egyre söpörték, lapátolták a havat, 
s a járda mentén magas hórakások, hótorlaszok keletkeztek. És jó 
hideg is volt, lakásunk alatt vígan korcsolyáztak, de a jégpályát is 
folyvást söpörni, takarítani kellett. Az ablakon kinézve az ember a 
város hangulatos, téli képét látta. A havazás szinte ködszerűen homá- 
lyosította a levegőt, a fürgén szállingózó, kavarogva aláhulló sok 
hópehely mint valami áttetsző, ritka, mozgó függöny ereszkedett 
egyenletesen lefelé, s a földre hullva, összerakódva, egyre vastago
dó, magasodó, patyolatfehér dunyhává dagadt. Régen láttunk ennyi 
havat, régen éltünk ilyen komoly telet Budapesten! Sajnos nem soká
ig tartott. Tegnap reggelre megenyhült az idő, és a sok hó olvadni 
kezdett. A szép, puha hó összeroppant, és szennyes leve elárasztotta 
a várost. Az utca csupa latyak, csupa maszat lett, piszkosszürke hóié 
folyt rajta végig. Vadászásra alkalmatlan, ilyen pocsék időben indul
tam tegnap délután Budapestről.
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A vonat ablakából néztem a ködös, nyirkos időt, az olvadó, gyor
san apadó havat, és elképzeltem, mekkora sárban, latyakban fejezzük 
be majd itt, Biharban a kisvadlövés évadját, hogyan töltjük majd az 
úgynevezett vadászszilvesztert. Tisza Kálmán meghívott két napra a 
fölös fácánkakas-állomány apasztására.

Mennél jobban keletre vitt a vonat, annál kevesebb havat és több 
puszta fekete földet láttam. A sarkadkeresztúri állomáson a sötétben 
botorkálva sárba süppedt a cipőm. Enyhe esőszagú időben, este 8 óra 
után értem ide, Nagygyantéra, Scholtzékhoz.

Ma reggelre azonban megjavult az idő, a hőmérséklet egy-két 
fokkal a fagypont alá süllyedt, a föld kérge s a kevés hó megfagyott, 
a földet mindenfelé ellepő, sekélyebb víz befagyott és száraz lábbal 
lehet járni. Három szánon megyünk ki hatan a gyantéi határba. 
Scholtz ügyesen rendezi a kis hajtásokat. A sokszor bejárt, jól is
mert, nagy síkságon elszórtan létesült bozótos kis csendereseket, 
keskeny akácos sávokat, nehányholdas kisdarab erdőket hajtatjuk 
meg. A 40-50 hajtó két csoportra oszlott. Amíg az egyik csoport hajt, 
a másik a következő hajtáshoz áll fel. Ily módon időveszteség és 
várakozás nélkül következik egyik hajtás a másik után. A csendere
sek egymástól többnyire jó messze esnek, azért minden hajtás után 
szánra ülünk és a következőhöz hajtatunk. És alighogy a bozót vagy 
léces egyik oldalán elálltunk, túlsó oldaláról elindulnak a hajtok. 
Aztán előbb egyenként jönnek felénk és fölénk a hol alacsony, hol 
magasan, nyílegyenesen húzó fácánok, majd csapatosan, tízesével, 
húszasával kelnek szárnyra, és vannak rövid jelenetek, hogy valósá
gos fácánfelhő emelkedik ki egyszerre a léces vagy fiatalos fölé, és 
olyan sűrűén száll felénk, hogy az ember tíz-tizenöt kakast ereszt el 
maga fölött lövés nélkül, miközben a puskáját tölti. Minden jól sike
rült lövés öröm és minden hibázás bosszúság. Olyan sokféle a sike
res lövés is, annyira különféle módon esik, hull, pottyan, zuhan, 
kalimpál le vagy csak siklórepüléssel ereszkedik alá a meglőtt fácán, 
hogy mindig változatos és szórakoztató a lövése. Az egyenest felém 
húzó kakast többnyire szembe lövöm, úgyhogy közel mellém poty- 
tyan, nagyot puffanva a földön. Néha gyorsan félre is kell lépni, 
hogy a zuhanó fácán fejbe ne verje az embert. Egyes nagyon messze 
vagy igen magasan szálló kakasokat sikerül lelőnöm, a töltényeket
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cipelő paraszt mögöttem elismerően morog, s az ember örül ügyes
ségének és a jó puskájának. De akad rendes lövéstávolságnyira 
szépen keresztbe szálló olyan kakas is, amely mind az első, mind a 
második lövésre meg sem billen, és irányt tartva, tovább úszik a 
levegőben. A vadász magában káromkodik, nem érti a dolgot, nem 
tudja, keveset vagy sokat fogott eléje, amikor puskája elsült, és 
megfogadja, hogy a következő kakasnál jobban vigyáz, ügyesebben, 
gyorsabban lő. A lövésre megrezzenő fácánok közül nem egy 100- 
150 lépéssel odébb a levegőben egyszerre megbicsaklik és hirtelen 
lefordul.

Érdekes, hogy ilyenkor a sok fácán mennyire különböző módon 
viselkedik. A legéberebbek már messziről észrevettek, szárnyra kel
nek és egymás után, sőt néha csapatosan elszállnak abból a csen
deresből, amely felé a hajtok a puszta mezőn át tartanak. Viszont a 
fácánok egy részét a hajtok úgy terelik, akár a baromfit; sokáig gya
logol és a puskások vonala előtt tétovázva ide-oda lépked, futkos és 
nem akar felszállni.

Rosszul tettem, hogy csak egy puskát hoztam magammal, sokkal 
többet lőhetnék kettővel, feltéve, hogy ügyes puskatöltő áll mögöttem.

Nyulat nem lövünk, ezeket a terület gazdája hálóval fogatja, és 
élve háromszoros áron értékesíti. A vad itt valósággal hemzseg, a 
nyulak úgyszólván rajokban, a fácánokat felhőkben látjuk, mindenfe
lé vannak kisebb-nagyobb csapatokba verődött őzek, és messziről 
nehány nagy csapat túzokot is látok. Ezen a területen évente 2000 
nyulat fognak és 3000 fácánt lőnek.

Délelőtt 1/2 10-kor kezdjük, 1 óra felé feleslegesen bőven és so
káig ebédelünk - Scholtzné mint háziasszony nagyon kitesz magá
ért -, és délután 4 órakor befejezzük a dolgot.

Hatan lőttünk 273 fácánt, ebből csak hét a tyúk, a többi mind ka
kas. A magam eredménye 101 fácán ; a legvégén négy tyúkot csak 
ezért lőttem, hogy végre egyszer egy nap száz fácánt lőttem legyen, 
amire még nem volt eset életemben.

Január 31. A tegnapi vadászat folytatása. A terület más részén a 
tegnapi körülmények megismétlése. Ma csak öten vagyunk puská
sok, s az eredmény 224 fácán, egy tőkéskacsa és a konyhára szám
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szerint megrendelt 11 nyúl. Jómagam ebből 91 fácánt és három 
nyulat lőttem. Este 1/2 9-kor indulok Sarkadkeresztúrról, hogy haj
nalban Budapestre érjek és holnap délelőtt a hivatalban legyek.

Felsővadács (Esztergom megye)

Február 10. Tegnap este Budapesten úgy szakadt az eső, hogy 
semmi kedvem sem volt a mai kiránduláshoz. Kedvetlenül keltem 6 
órakor és mentem le 7 órakor az utcára. Aztán Kovács Gábor egyik 
vendége gépkocsijával értem jött, és kimentünk a Gerecse alá, tőle 
nyugatra, Kovács Gábor vadászterületére. A vadászmulatság nagyon 
gyenge. Mindössze négy hajtást rendezünk. Nyolcán vagyunk pus
kások és tizenhat a hajtó. Az időjárás enyhe, délelőtt sötéten borús, 
délután derült, napos. Bár javában olvad a hó, csaknem mindenfelé 
van még belőle félaraszos réteg. Az első hajtásban Bakos Géza lő 
egy szarvasborjút. A második hajtásban nem esik lövés. A harmadik 
hajtásban egy magas lesállványon állok és rálátok egy hegyoldalra. 
Ennek felső részét ritka szálerdő, alsó felét vágás borítja. Ilyenkor az 
ember természetesen a vágásba is elég jól belelát. Előbb egy ide-oda 
futkosó őzet látok benne, aztán egy disznó jön sietve a hajtok elől, és 
a vágásban bujkálva fut a lejtőn keresztbe. A 6.5-es Schoenauer 
célzótávcsőjének irányzékával kísérem és keresem az alkalmát a jó 
lövésnek. A disznó tőlem légvonalban 180-200 lépésnyire éppen egy 
kis puszta helyre ért, amikor az irányzék egy pillanatra a havon jól 
látszó fekete alak elején áll, és ujjam a ravaszhoz ér. Lövésem pilla
natában a disznónak valamiféle jelzését vélem látni, mintha fejével 
egyet hirtelen bólintott volna, aztán nekirugaszkodva tovább ront, a 
fölöttem álló Kovács Gábor elé kerül, aki duplázva fogadja. Ugyan
akkor a hegyoldal felső részén, a szálasban libasorban vonul a hajtok 
felől jövet 14-15 szarvas. A hajtás után felballagok szomszédomhoz, 
aki boldogan áll az elejtett hároméves kan mellett. Bevallása szerint 
mind a kétszer háromcsövű puskájának két serétes csövéből Bren- 
necke-golyóval lőtt rá; első lövésével elhibázta, a másodikkal bordái 
között oldalba lőtte.
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