
Felcsút
(Fejér megye)

December 6. A szokásos körvadászat Kozma Jenőnél. Lucskos 
idő, kevés hó, sáros szántások, sok puskás, kevés hajtó és 
ugyancsak kevés nyúl. A négy körben 22 puskás, összesen 119 
nyulat, hat foglyot és két fácánkakast lő. A magam eredménye 
tíz nyúl. Bérelt autóbusszal reggel 8 órakor a Pálffy térről 
indultunk és este 9 órára értünk oda vissza.

Felsőbabád 
(Pest megye)

December 8. A szokásos nagy nyúlvadászat Farkas Jancsinál. 
Tegnapelőtt este óta sok hó esett, de enyhe idő van, olvad a hó, 
s a szántások sárosak. Szürke, borongós téli nap. Csupa 
hangulat. 150 hajtóval és 12 puskással az itt megszokott, nagy 
rendben és pontossággal négy kört alakítunk. Az összeredmény 
350 nyúl és négy fogoly. Nekem nem valami jó napom volt, 
gyéren jött rám a nyúl és fogolyra nem is lőhettem. Mindössze 
28 nyulat lőttem.
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Vizesfás 
(Békés megye)

December 18. Boga Lajos meghívott őzsutákat selejtezni; 30- 
40 darabot kellene lőnöm ha tudnék. Sajnos, nem tudok. 
Van annak ma többféle akadálya; enyhe, ködös, sáros idő van, 
az őzek nagyon vadak, alig lehet őket megközelíteni, én rosszul 
lövök, vagy pedig a puskámban van a hiba.

Reggel 9-kor indulok szekéren barkácsolni. Hárman ülünk a 
szekéren; jómagamon felül a kocsis és a vadőr, ugyanaz a 
bölény, akivel tavasszal itt vadásztam s egy bakot és egy 
túzokkakast lőttem.

Alig mentünk el a majortól nehány száz lépésnyire, 
megakadunk, illetve a lovak megállnak, nem bírják a szekeret 
húzni, mert az ezt a vidéket főképpen jellemző fekete, ragadós, 
súlyos sár olyan sűrűén és vastagon rakódott a kerekekre, hogy 
nem forognak. Egy-egy kerék egy óriás, kövér, lencse alakú, 
olyan vastag sárkoronggá alakult át, amely nem fér el a 
szekéroldal és a lőcs között. Tehát nem forog, s a szekér 
megrekedt. A helybelieknek ez nem újság, hozzákészültek. A 
kocsis a szekér aljából elővesz valami sarabolószerű, nyeles 
vasszerszámot és lefaragja a kerekekről a sarat. Ez a kedves 
mulatság aztán egész nap, nem tudom hányszor, megismétlődik 
és sok időveszteséget okoz.

A tenger síkság most, hogy csaknem semmi zöldellő 
növényzet sincs rajta, egy fekete pusztaság. Fölötte alacsonyan 
sima, szürke borulás; köztük páratelt, homályos levegő. A köd 
permetezve, szitálva, hol sűrűsödve, hol ritkulva vonul, amerre 
a szél viszi. Nincsen hideg, hiszen nem fagy, de latyakos, 
nyirkos minden.
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Az őzek pedig különösképpen bizalmatlanok és már 200- 
250 lépésről nyugtalankodnak a szekér miatt. Elindulnak, hol 
ballagnak, hol futnak, folyvást mozognak, ezért bajosan jutok 
lövéshez.

A 150 lépésen túl lévő őzek képe a célzótávcsőben csupa 
homály.

Minderre ráadásul rosszul lövök. A fene tudja, miért. Az a 
gyanúm, hogy az öreg Mauser puskám módjára már a hosszú 
csövű Schoenauerem is kiszolgált és szólja a golyókat. 
Érthetetlen, hibás lövéseim vannak. Hogy 200 lépésen túl 
mindent elhibázok, azt még magyarázhatom és indokolhatom a 
homályos látással és esetleg az elmúlt, hat heti sok munkám 
folytán támadt türelmetlenségemmel, de hogy néhányszor 100- 
150 lépésről is hibáztam, egyáltalán nem értem.

Élményeimet részletezni nem érdemes. Reggel 9 órától 
délután 4 óráig barkácsolva összesen 38 őzet láttam. A 
legnagyobb csapatban 14 volt együtt. Hat sutára 13 töltényt 
lőttem el. Egy 100 lépésről szabályszerűen lőtt sutát feltettem a 
szekérre.

Egy súlyosan sebzett suta átment a szomszédos, tarhosi 
területre, ezt a vadőr még követni és keresni fogja. Erre ötször 
lőttem, nem tudom, hány golyó érte, de biztos, hogy bal első 
lába közvetlenül lapockája alatt tört el. Egy sutát négyszer 
hibáztam el; először 150 lépésről, utoljára 350 lépésről. 
Egyetlen jól sikerült lövésemmel ma vagy 200 lépésről egy 
farkaskutyát végeztem ki.

December 19. A tegnapi keserves küszködésen okulva, ma 
négyes fogattal húzatjuk a barkácsoló szekeret, a lőcsöket pedig 
leszereltettem róla. Reggel 149-kor indulunk. Süt a nap, oszlatja 
a ködöt és gőzölgeti a földet. De a négy ló is gőzölög a
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nekimelegedéstől, izzadságtól, amint keserves nehezen húzza a 
ragadós, szappanszerű, fekete sárban a szekeret. Füstszerűen 
gomolyog a sűrű, fehér gőz a fekete földön s a barna lovak 
körül. A szekér kerekei minduntalan megszűnnek forogni, a 
szekér egész alja és oldala, tengelyei, a saroglya és a négy kerék 
egy szilárdan tapadó, súlyos, tömör sártömeg, fekete és 
ragadós, akár a szurok. Megint sok időt veszítünk a sár 
lefaragásával, a kerekekről való lefeszítésével, letakarításával.

Ma jóval messzebbről látjuk meg az őzeket, de mintha még 
bizalmatlanabbak volnának, mint tegnap. A fekete 
gőzekeszántásokon leheveredett világosszürke őzek már 250- 
300 lépésről kapnak csülökre és menekülnek a feléjük közeledő 
szekér elől. Bajos dolog ilyenkor őzsutákat válogatva, 
selejtezve lőni, hiszen örül az ember, ha egyáltalán lövéshez jut.

Egy nagy ciroktáblán, a szárkúpok között barkácsolva, 
sikerül egy csapat őzet vagy 80 lépésre megközelíteni. Ebből 
kilövök egy sutát. Szándékosan gyomron lőttem, mert elejét 
egy bak fara takarta. Fél óra múltán keressük és találjuk meg 
egy cirokszárkúpban, amelybe bebújt, mielőtt kimúlt.

Aztán egy fekete gőzekeszántáson vagy 180 lépésről lövök 
ki egy csapatból egy sutát. Ezt is gyomron lőttem, de nem 
szándékosan. Egy darabig nagy betegen elballag, lefekszik, a 
felé közeledő szekér elől felkel, továbbvánszorog, megint 
lefekszik, s amikor ismét a kocsi elől feltápászkodik, a második 
golyóval lefektetem.

A békési községi mezőn, kukoricatarlón, szárkúpok között 
100 lépésről lövöm ma a harmadik sutát. Ugyanott egy 
vackában lapuló nyulat közelről fejbe lövök.

Végül egy kis erdőligetben egy nagyrészt takart és igen 
rosszul álló sutát vagy 60 lépésről rézsut hátulról, bal 
lapockáján sebzem meg. Ezt fél órával később, a liget másik
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oldalán, túl egy lucematáblán, 300-320 lépésről a második 
golyóval ejtem el végképpen.

Közben azonban ma is hibázok néhányszor. Nagyon 
messziről, kényelmetlen helyzetben kell a mocskos, sáros 
szekérről lőnöm. Jobb eredménnyel lőttem, mint tegnap, de nem 
lőttem olyan biztosan, ahogyan szoktam. Még bizalmatlan 
vagyok a puskával szemben, és nem tudom ki a hibás, jómagam 
vagy régi, hosszú csövű hat és feles Schoenauerem. Erre 
nemsokára világosságot kell derítenem.

A mai eredményt összegezve feljegyzem, hogy reggel Vi9- 
től délután 3-ig barkácsoltam, körülbelül 40-50 őzet láttam -  
erről biztos számadatom nincs, mert nem lehetett ellenőrizni, 
hány darabot láttam ismételten -  tizenhárom töltényem fogyott 
el, lőttem hat golyóval négy őzsutát, egy golyóval egy nyulat, 
hat lövésem pedig -  mind 200 lépésnél messzebbről -  hibás 
volt.

Délután 3 órakor -  bár még süt a nap -  be kell fejeznünk a 
szekerezést, mert a lovak kimerültek.

Tegnapi sebzett sutámat, sajnos, nem kerestették. Egy 
őzsutával itt nem sokat törődnek.

December 20 (vasárnap) Boga Lajos úgynevezett tiszti 
vadászatot rendez olyan területen, amelyet ez idén már 
meghajtottak. Mivel itt vagyok, kénytelen-kelletlen részt kell 
vennem ezen a nagyon gyenge vadászaton. A puskások száma 
tíz, a hajtőké 90. Ködös, borongós, hidegen nyirkos időben 
kezdjük, de később kiderül, kitisztul, sőt délben olyan melegen 
süt a nap, hogy szélvédett helyen sütkérezni lehetne. A három 
vonalhajtásban összesen 129 nyúl és négy fácán esik. Boga 
ennek háromszorosára számított. Rám nagyon gyéren jött a vad, 
úgyhogy csak 18 nyulat és egy fácánkakast lőttem
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December 21. Délelőtt 9-től 1-ig, megint barkácsolva, 
őzsutákra vadászom. Mára a sár valamennyire megszikkadt, 
nem ragad olyan szörnyen, mint az elmúlt napokon, ezért csak 
két ló húzza a szekeret. Reggel derült, napos, enyhe idő van, de 
később, délelőtt megint köd támad. Messziről jön, és mint 
valami fehér fal vonul végig a nagy síkon és csakhamar elborít 
mindent. Délben már annyira sűrű, hogy nincs célja a 
barkácsolás folytatásának, 60-80 lépésről a heverő őzeket észre 
sem vennők, az álldogáló őzeknek pedig csak körvonalait 
látnók, s a bakot a sutától nem lehetne megkülönböztetni. 
Különben sem várnak be ilyen közeire. Amíg a nap süt, 
kellemesen enyhe a levegő, de a köd hideg. Négy csapatban 29 
őzet látunk. Megint tapasztaljuk, hogy a szabad szántáson, 
vetésen bizalmatlanok és nem váiják be a szekeret 200 lépésnél 
rövidebb távolságra. Három lövésem 200 és 300 lépés között 
megint célt téveszt. Aztán a ciroktáblán, a szárkúpok között 
fektében egy öreg sutát 80 lépésről, majd a parasztföldeken a 
kukoricaszárak mellett még egy, hasonlóképpen vén, sutát egy 
nagy csapatból, 100 lépésről, szabályszerűen oldalba lövök. Az 
előbbi csak kinyújtózik, az utóbbi vagy 30 lépést fut és elesik. 
Végül ugyancsak golyóval egy háromlábú nyulat és egy 
foglyot lövök.

Délután hazautazom. Ez a negyedfél napos vadászatom 
tehát a házigazdának és naplómba összesen hét őzsutát, 20 
nyulat, egy fácánt, egy foglyot és egy kóbor ebet hozott. Nekem 
az ismeretség ápolása talán majd tavasszal egy-két derék bakot 
fog még hozni.
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Lébény-Mosonszentmiklós 
(Moson megye)

December 27. Tegnap este értem ide. Nincsen hó, enyhe az idő 
és nagy a sár. De éjjel kiderült, és valamennyire megfagyott a 
föld. Verőfényes időben vadászunk, illetve puskázunk. Egy hat 
kilométeres vonalhajtást, majd az úgynevezett Újerdőben négy 
erdei hajtást, s végül még egy, aránylag rövid, körülbelül négy 
kilométeres vonalhajtást rendeznek. A hajtők száma 250, a 
puskásoké kilenc. Az összeredmény 442 nyúl, 105 fácán és 44 
fogoly, vagyis mindössze 591 darab. Ebből én 45 nyulat, 13 
fácánt és két foglyot, összesen 60 darabot lőttem.

December 28.Éjjel megint fagyott, de ködös az idő, amikor 
reggel VilO-kor mindegyikünk a maga kijelölt helyére ér. A 
hajtok már állnak. Végelátatlan vonaluk a ködös messzeségbe 
nyúlik. A puskást követő emberek, a puskatöltő, a tölténycipelő 
és a nyúlhordozók csoportja a vonal egyes helyein, a puskást 
várva, kukoricaszárból inkább füstölő, mint lángoló tüzet 
raknak. Aztán elindul a két és fél kilométeres széles vonal két 
hosszú szárnyával, egy óriás alakulat és lassan halad előre. 
Mindjárt az elején csak úgy dűl rám a nyúl, és hamarosan 15 
nyulat lövök 19 tölténnyel. A hajtás 12 kilométer hosszú. 
Délelőtt valamennyire kitisztul az idő, gyérül a köd, úgyhogy 
elég messzire lehet látni. Délben fél órát pihenünk. Mindenki a 
helyén marad. Délután sűrűsödik a köd, a vonal rendetlenné 
válik, helyenként az embersor túl sűrű, másutt túl ritka, és sok 
nyúl a hajtok között visszatörve megmenekül. 3 órakor fejezzük 
be ezt a hosszú hajtást, a szárnyak elöl bekanyarodnak, 
összeérnek, s a még bennrekedt nyulakat ránk terelik.
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A mai nap összeredménye 865 nyúl, 81 fogoly és 24 fácán. 
Jómagam 99 nyulat és 9 foglyot lőttem.

December 29. Borongós téli nap. A levegő homályos, noha 
nincsen köd. A föld az éjjel megint megfagyott, és a zúzmara 
mindent beborít. Ami kevés akácfa, bokor, kóró ezen a síkon 
van, mind hamvasfehér a rárakódott zúzmarától, sőt még a 
vetések és szántások is deresek. Ma ugyan sarokpuskás vagyok 
a vonalhajtásban, de hol vasúti sínek mentén, hol országút 
mellett, töltéseken, mély árok partján járok, és aránylag kevés 
nyúl jön felém. Délelőtt egy hét kilométer hosszú és másfél-két 
kilométer széles vonalhajtást, délután egy nagy kört rendeznek. 
Még ma is -  mint itt rendesen -  csak kilencen vagyunk 
puskások, s a hajtok száma vagy 200. Az összeredmény 611 
nyúl, 25 fácán és 62 fogoly. Én 57 nyulat, három fácánt és 
három foglyot lőttem.

December 30. Hidegebb van, mint tegnap volt, még több a 
zúzmara; kifelé menet a kocsin csaknem fázom. A hajtok vonala 
már áll, a puskások helyén a puskatöltők, töltényhordók és 
nyúlcipelők nagy fustfelhőben melegednek a rögtönzött tűz 
körül. A tizenhárom kilométer hosszú hajtás VfclO-kor elindul és 
csaknem alkonyaiig tart. Az ember csak ballag a szántásokon, 
vetéseken, tarlókon végig, a csizmák sarka kopog a kemény 
földön és elriasztja a nyulakat. Két oldalt végelátatlan embersor. 
A szomszéd puskások olyan messze vannak, hogy alig 
látszanak. Egyes nyulak közeire várnak be, előttünk hirtelen 
kipattannak a földből, illetve vackukból, durran a lövés és 
elvágódnak. Aztán szembe jönnek, hol egyenként, hol 
csoportosan a nyulak, s az ember várja, hogy lövéstávolságra 
érjenek. Mennél közelebb érnek, annál jobban
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nekirugaszkodnak, hogy az embersoron áttörjenek. Egyesek a 
puskás mellett a jóval nagyobb rést elkerülik és a sűrűbben járó 
hajtok között rohannak hátra. Ezek szerencsésen 
megmenekülnek. De akárhány olyan bolond nyúl is akad, amely 
hátulról jön és a tőle távolodó embersor után fut be a hajtásba. 
Természetesen vesztére. A látott nyulak száma a szerint 
változik, hogy vadban dúsabb vagy szegényebb területen halad- 
e a vonal. Időnként eltelik egy negyedóra úgy, hogy nem látunk 
nyulat. Aztán egyszerre megint messze előttünk, a zúzmarás 
mezőn hemzseg a nyúl, és vannak olyan izgalmas percek, hogy 
a mögöttem kullogó hajtok egyszerre szólnak -  jobbról, balról, 
elölről -,és több irányból egyidőben öt-hat-nyolc nyúl tart 
felém, illetve a tőlem két oldalt nekik meghagyott kapuk felé. 
Ilyenkor szaporán kell lőni, a puskatöltő nem győzi elég 
gyorsan kikapni kezemből az üres puskát és helyébe nyújtani a 
töltöttet.

Változatossá teszi ezt a mulatságot a sok fogoly. Hol 
egyesével, hármasával, hol nagy csapatok szállnak előttünk 
keresztbe vagy magasan fejünk fölött hátra. A fogoly lövése 
ilyenkor nagy mulatság, de nagy üresség is.

A borongós, hideg idő ma egész nap tart.
Az összeredmény 716 nyúl, 16 fácán és 140 fogoly. Ebből 

én 85 nyulat és 14 foglyot, összesen 99 darabot lőttem 223 
tölténnyel.

Négy napi puskázásom eredménye, hogy 816 tölténnyel 330 
darabot lőttem; a siker tehát 40%-os.

176



Szarvasbika
Szarvastehén
Dámlapátos
Őzbak
Őzsuta
Vadkan
Túzokkakas
Erdei szalonka
Fácán
Fogoly
Fürj
Mezei nyúl 
Üregi nyúl 
Vadgerle 
Húros rigó 
Szajkó
Galambász héja 
Karvaly 
Kóbor eb

3
3
1
9
7

Az 1936-ban elejtett vad:

8
70

39

Összesen: 59 drb.
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1936-ban az alábbi területeken vadásztam:

Szentpéterfölde (Zala m.); 1/10.
Felsőbabád (Pest m.); 1/12,11/29, 111/5,18, V/7, VIII/6-7, X/25, 
XI/8, XII/8.
Peszér-Adacs (Pest m.); 1/26.
Esztergom (Esztergom m.); 1/29-31, 11/14-16, 111/8,19,21-22, 
IV/4,7, V/l-2,8,16-17,24, VI/26-29, VII/11-13,17-19, VIII/14- 
17, IX/3-11, 41 nap.
Káptalanfa (Veszprém és Zala m.); II/8-10.
Nagykovácsi (Pest m.); 11/13, III/7,9-17,20,23,26-27 
Markaz-Domoszló (Heves m.); 111/25.
Bajna (Esztergom m.); 111/30.
Vizesfás-Tarhos (Békés m.); V/21-22, XII/18-21.
Magyarpolány (Veszprém m ); VII/5-7, VTII/9-10.
Tamabod (Heves m); VIII/2,30.
Gyarmatpuszta (Komárom m ); VIII/11-12.
Ratosnya (Maros-Torda m.); IX/18-30, X/2-5, 8-9, 10-12; 22 
nap.
Laposnya (Maros-Torda m.); X/5-6.
Füleháza (Maros-Torda m.); X/9,11.
Ugod (Veszprém m ); X/17.
Pápateszér (Veszprém m.); X/18.
Felcsút (Fejér m.); XII/6.
Lébény-Mosonszentmiklós (Moson m ); XII/27-30.

19 vadászterületen összesen 118 nap.
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