
Lovasberény (Fejér megye)

November 21. Csekonics Endre meghívott Cziráky grófék terüle
tére szarvasokat selejtezni. Délelőtt 11 órakor ködös, nyirkos, szürke 
időben indulunk Budapestről, de mire kikerülünk a városból, Kelen
föld előtt már a ködből is kiérünk, és napos időben robogunk Érden, 
Marton vásáron át Velence felé. Délben a területen vagyunk, kikec- 
mergünk az autóból, felszállunk a ránk várakozó kocsira és barká
csolni indulunk.

A tél első bemutatkozásának elvesző jelenségei, olvadozó hófol
tok fehérlenek a cseres-tölgyes vágás szürke avarján, egyébként az 
erdő ezerszer látott, bamaszürke november végi köntösében díszte- 
lenkedik. Az esőtől és hóiétól puhára ázott földön, a süppedős sárban 
a lovak helyenként csak nehezen húzzák a kocsit a domboldalakon 
fölfelé. Szemünket körbejártatva mindenütt keressük a hasonló szí
nükkel környezetükbe olvadó szarvasokat. Messziről csak sárgás 
tükrük ötlik az ember szemébe.

Egy nyiladékon, a vágás szélén derék bika álldogál. A kocsi elől 
bevonul a sűrűségbe. Egy darabbal odébb egy magára maradt borjú 
ballag az alacsony csepőtében tőlünk távolodva, a nyiladékkal pár
huzamos irányban. Megállítom a kocsit, erre a borjú is megáll, szé
pen keresztbe fordul, s vagy 80 lépésről meglőhetném, de nem va
gyok elég nyugodt, és addig célozgatok, nyugalmat erőltetve ma
gamra, amíg a borjú válik nyugtalanná és kereket old. Ezt meg kel
lett volna lőnöm, de elszalasztottam az alkalmat, mert idegeim még 
nem heverték ki a nemrég Berlinben töltött két hetet.

A dombhát alatt leszállunk a kocsiról, és gyalogszerrel kerülünk a 
terepen feljebb, hogy rajta túl végignézzünk a ritka vágás borította 
hosszú, széles lejtőn. Ott két fiatal bikát látunk. Vagy 200 lépésnyire 
alattunk nyugodtan legelészve, lassan lépkednek a cserjék között 
ide-oda. Egydarabig messzelátónkkal nézegetjük, bírálgatjuk őket, 
aztán úgy döntünk, hogy a kettő közül a hitványabbik elejthető. 
Csekonics biztat, hogy lőjem meg. Előttem jókora tuskó van, mögéje 
guggolva és oldalához támaszkodva keresem a módját, hogy bizto
san lőjek. Nehány gally és avarszál köztem és a bika között ugyan
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veszélye a golyó egyenes irányának, de megkockáztatom a dolgot, s 
amikor a bika keresztbe fordul, rálövök.

A mögöttem lapuló Csekonics és a vadőr azt mondja, a bika jól 
jelezte a sebzést. Én csak azt látom, hogy társával együtt fut a vágás
ban lefelé, a cserjék között hol eltűnik, hol felbukkan, aztán csak 
egyiküket látom tétovázva álldogálni, majd lassan lépkedve elvo
nulni. Úgy véljük, a meglőtt bika elfeküdt, de azt mondom, ne zavar
juk, folytassuk a barkácsolást és keressük meg a bikát egy-két órával 
később.

Negyedórával későbben a kocsival egy lejtőn lefelé ereszkedve, 
alattunk a vágáson túl, a szálasban vagy 150 lépésről egy magányos 
szarvast látunk. Fiatal tehénnek nézem és ajánlom Csekonicsnak, 
hogy lője meg. Ezt a tehén azonban nem várja meg, elindul és futva 
távozik. Utánahajtatunk, bejutunk a hajlat alján a szálasba és ismét 
meglátjuk a tehenet. Előttünk átugrik a nyiladékon, s a kocsitól bal
ra, vagy 120 lépésnyire a szálfáktól nagyrészt takartan, megáll. Mi
vel a kocsin a bal oldalon ülök, Csekonics felkínálja nekem a lövést. 
Leugrom a döcögő kocsiról, egy vastagabb fához lépek, és a puska 
csövét nekitámasztva a szarvast oldalba lövöm. Elejét felkapva jól 
jelzi a sebzést, vagy 40 lépést fut és elvágódik. Mindjárt hozzáme
gyünk, hogy kizsigereljük. Közelről aztán látjuk, hogy tévedtünk, 
nem fiatal tehén, csak jól megtermett üszőborjú volt. A golyó három 
ujjnyira szíve alatt ment rajta keresztül.

A barkácsolást folytatva még jócskán látunk nagyvadat. Csekoni- 
cson lenne a sor, hogy valamit lőjön, de nem sikerül lövéshez jutnia. 
A szarvasok ezen a területen a kocsival szemben nagyon bizalmatla
nok és rendszerint idejekorán lépnek meg előle. Egy nyiladékon 
gyalog cserkelünk be hat bikát. Van köztük egy kiselejtezni való. 
Tőlük 180 lépésnyire a földön fekve lessük a lövés alkalmát, de az 
elejtésre ítélt bikának ezúttal szerencséje van; hol farát mutatja, hol 
társai mögé kerül, végül pedig a csapat egyik tagja észrevesz ben
nünket, futásnak ered, és a megriadt társaság a sűrűségbe menekül.

3 óra felé visszakerülünk első lövésem színhelyére és megkeres
sük bikámat. Sem a rálövés helyén, sem rajta túl egy csepp vért sem 
találunk, ezért a bika menekülése irányában csak találomra kereshe
tünk. Szerencsénkre a dombtetőről láttuk, körülbelül merre ment, és
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a rálövés helyétől 150 lépésnyire csakhamar ráakadunk. Hitvány 
hatos; helyesen ítéltük selejtesnek. Ez is mélyen a szíve alatt kapta a 
lövést, s mivel kissé rézsűt állt, a golyó a tüdő egy részét és gyomrát 
roncsolta szét.

Már javában alkonyodik, amikor a területet kettészelő országútra 
érünk, és azzal a tudattal, hogy a vadászást befejeztük, az út mellett 
hagyott gépkocsi felé hajtatunk. Egyszerre tőlünk jobbra vagy 80 
lépésnyire, az út fölött, a ritka szálasban egy derék bikát és nem 
messze tőle egy jókora tehenet látunk. Megállítjuk a kocsit, és 
Csekonics a tehenet meglövi. Hatalmas ugrással jelzi a sebzést, vagy 
50 lépést rohan és elesik. Igen vén tehén volt, ez idén nem nevelt 
borjút, de kizsigerelve egy egér nagyságú magzatot találunk benne.

A világosság már csaknem fogytán van, kocsira szállunk és sietve 
az autó felé hajtatunk, de megint szarvasokkal akadunk össze. Egy 
nagy csapat ugrál át előttünk az úton jobbról, a szálasból jövet, és 
tőlünk balra felkapaszkodik a vágásborította hegyoldalra. Megol
vasni őket nem tudjuk, hiszen már annyira sötétes van, hogy szabad 
szemmel nem lehet a bikát a tehéntől megkülönböztetni, de legalább 
harmincan vannak.

- Lőj meg egy borjút vagy tehenet! - mondja Csekonics; célzótáv
csöve ugyanis elromlott, és csak szabad szemmel célozhat -, én már 
nem tudok lőni!

A kocsin ülve, a puska csövét a bakon ülő vadőr vállára támaszt
va, a célzótávcsővel igyekszem a hegyoldalon vagy 160 lépésről már 
alig-alig látszó, lassan vonuló szarvasok közül egy gyenge darabot 
kiválasztani. Végre egy tehénnek vélt darab a cserjék között megáll. 
Gyorsan megcélzóm és rálövök. A szarvas elugrik, de nehány lépés
sel odébb felfordul és egy cserje alján rugdalódzik.

- Lőj még egyet! - szól Csekonics, miközben a szarvasok libasor
ban a hegyoldalon feljebb vonulnak.

- Nem merek - felelek -, mert lőni ugyan még tudok, de hogy mit 
lövök, bikát vagy tehenet, azt már nem látom.

- Akkor ne lőj! - mondja Csekonics.
Odamegyünk az elejtett szarvashoz, és meghökkenve látom, hogy 

tévedtem, nem tehenet, hanem bikát lőttem. Szerencsémre ez is csak
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selejtes, hitvány, páratlan nyolcas, tehát nem baj, hogy meglőttem. A 
golyót a lapockája közepén kapta. Sötéttel zsigereljük, ki és vágom 
le a fejét.

Ez a bika egyébként számomra azért nevezetes, mert kilencvenki- 
lencedik szarvasbikám, a következő lesz a századik, tehát valami 
érdemes bikának kell lennie.

Mai három szarvasomat is új Brennecke-puskámmal lőttem. Eb
ből tehát eddig hét golyót lőttem hibázás nélkül.

Négy órát barkácsolva ma délután igen sok vadat, körülbelül 65- 
70 szarvast és 10-12 őzet láttunk. Az őzek között volt egy öreg bak; 
a vágásban a kocsitól 50 lépésnyire álldogált, és tűrte, hogy jól meg
nézzük. Egyszerű, sima hatos agancsát még nem hullatta el.

Sárral, köddel küszködve vezeti Csekonics a gépkocsit éjjeli sö
tétségben haza, Budapestre.

Felcsút (Fejér megye)

December 8. Esik az eső már napok óta, de el kell mennem 
Kozma Jenő szokásos körvadászatára. Folyvást szemergő esőben, 
bokán felül a sáros, vizes szántóföldbe süppedve, a cipőnkre tapadt 
súlyos, nagy sárcsomókkal küszködve, járjuk a mezőt és alakítunk 
délelőtt két kört. Aztán az egész társaság - József Ferenc főherceggel 
az élen - megelégeli a mulatságot és bevonul Kozma Jenőhöz ebédre. 
A tizennégy puskás összeredménye 25 nyúl és öt fácán. Én három 
nyulat és egy fácánt lőttem.

Alcsút (Fejér megye)

December 20. Körvadászat nyulakra. Házigazda József Ferenc 
főherceg. Két nap óta téli idő van. Kevés hó esett, a föld kérge meg
fagyott és hideg szél fuj. Puszta mezőn, többnyire szántásokon, há
rom kört alakítunk. A puskások száma tizenhat, a hajtőké 115. Ösz- 
szesen 211 nyúl esik. Rám ma aránylag kevés nyúl jött, csak tizen
négyet lőttem.
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