
„Disznó” nagy szerencse 
(A jó tett helyébe jót várhatsz)*

Forgó László

Még valamikor a nyáron történt. A Dóc község melletti 
percsorai major körül akartam körülnézni, mert ha vadászik az 
ember, ha nem, „körülnézni” a legtöbbször érdemes. Amint 
Dócból az új, a majorba vezető kövesúton a major felé 
autóztam, pár száz méterre előttem állt egy lovasszekér, 
elfogva előlem a jó betonutat. Odaérve látom, hogy a „nyári 
fagy” összetörte az egyik kereket. Szóval defekt! Megálltam és 
amennyire bírtam, segítettem. Felraktuk a zsákokat és közben 
megismertük egymást. L. I. volt a gazda, aki a percsorai 
főcsatorna mellett lakik a rétben, Kis-Percsorán, az ányási 
sarokban.

Azután aznap nem történt semmi különös, én sem kaptam 
defektet, csak jó érzést, hogy emberek voltunk egymással 
szemben. Azóta nem találkoztunk, csak jóval később, múlt év 
(1974.) december 17-én, amikor hazafelé tartva Dóc felől, pár 
száz méterre a szegedi út előtt, szembe jött velem egy 
társzekér, kazalszerűen megrakva gyökeres akácfatuskóval. A 
kocsis integetett, hogy álljak meg. Megálltam s megvártam. 
Akkor ismertem fel, hogy ő L. I., akinek azt a kis segítséget 
adtam, amikor „defektje” volt. Sietett. Alig üdvözöltük 
egymást, máris mondja, hogy már nincs maradásuk a tanyában, 
mert odajár „vőlegénykedni” egy nagy, búgódó vaddisznó. 
Szétveri az ólat, befekszik a hízók közé is, és nap mint nap 
odajár. Már „mindenkinek” szólt róla, még a tanácselnöktől is 
kérte a védelmet. Az ismerős vadászok nem jöhetnek, mert 
azok a szomszéd terület gazdái, de telefonon még a mi 
elnökünknek is hírrel volt. Eddig semmi eredmény, pedig a 
disznó (vadkan?) minden reggel és este pontos időben érkezik, 
csak meg kellene lőni.

* Fáczányi Ödön által közlésre átadott visszaemlékezés.
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A minap a fia legeltette a borjúkat s a disznókat is, vele voltak 
a kutyák (három), s azok addig macerálták a kant, hogy az neki 
ugrott az egyik kilencven kilós borjúnak és egy mozdulattal 
felvágta, hogy csak úgy nyekkent! Szerencsére az ijedtségen 
kívül nem történt baj.

Még egy másik alkalommal neki is menekülnie kellett. 
Herét húzott a kazalból, közvetlenül a tanyakerítés mellett, s 
egyszercsak valami csattog a háta mögött. Odanéz, látja, hogy 
néhány méterre tőle a vadkan csattogtatja a pofáját. Villa ide, 
villa oda, amilyen gyorsan csak lehetett, fel a kazalra! 
Kisiskolás leányka is van a háznál, a felesége is sokat van 
egyedül otthon. Hiába bátor asszony, egyszer csak megtörténik 
a baj! Igen örül, hogy találkoztunk, mert reméli, hogy 
kimegyek és én meglövöm a vadkant.

Tovább tartott leírni, mint elmondani, s már a kocsin volt 
ismét, amikor mondtam, hogy mennék, de iszonyú nagy a sár, s 
míg fagy nincs, nem tudok oda bejutni. A percsorai majorban 
kocsi vár holnap reggel ötkor, ha megyek. (Le ne késsük a 
„csatlakozást”!) Utána kiáltottam, hogy ott leszek!

Hazáig volt időm gondolkodni, de ahhoz nem elég, hogy 
mindent végigvigyek. Korán kell felkelni! Előkészíteni a 
puskát, lőszert, felszerelést, meleg teát a termoszba. Egyszóval 
a szokásosakat, a megszokott módon. A különbség csak annyi, 
hogy most nem őzre, hanem disznóra megyek. (Ami azt illeti, a 
különbséget kilóban is mérhetjük, úgy is elég tekintélyes lehet.) 
Mikor mindent végiggondoltam, előkészítettem a másnapi 
felszerelést, végrendelkezés helyett az 5,6 mm-es FÉG puska 
mellé elkészítettem az öreg Lampartot, brenekke golyós 
töltényekkel. Ez a készülődés persze elvitt ahhoz a gondolathoz 
is, hogy nem is olyan nagy az a disznó, nem is biztos, hogy 
holnap is betartja a menetidőket, meg meg szerencse is
kell a vadászathoz.

Valami vadászkisördög még arra is figyelmeztetett, hogy 
én lövöm meg a nagy kant a mi területünkön, nem más, és más 
lesz az irigy, nem pedig én! Ház bizony, ilyenek vagyunk. Én 
már 62 éve.
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Az előző esti felkészülés jó volt, hajnalban minden rendben 
volt, pontosan indultam, pontosan érkeztem. A kocsis éppen 
akkor érkezett. Átpakoltam s egymásnak vetve hátunkat ifj. L. 
I-vel, elindultunk. Beszélgetésre volt idő, s nem is fogytunk ki 
a szóból. „Legényke” barátom elmondta, hogy már végzett 
szakmunkás és mennyire szereti a vadászatot. Hozott magával 
egy erős fényű rúdelemlámpát is. Ismertem a területet, azonban 
a sötétben -  támpont híján -  bizony nem tudtam, hogy hol 
vagyunk, amikor a „Legényke” felvillantotta a lámpát s előre 
mutatva mondja, hogy ott a disznó!

A puska készenlétben volt, a kocsi mozgott, s ketten is 
csináltunk akkora izgalmat, hogy még ennél nyugodtabb 
vaddisznó is azonnal elugrik, ha nem „szerelmes”. A gaz felett 
csak egy hosszú, fekete csíkot láttam, amely tőlem jobbra 
mozgott és legalább araszos szélességgel bírt, de se eleje, se 
vége nem volt, illetve azok a részei nem látszottak. Az unszolás 
ellenére se lőttem, mert az a csík akármekkora volt, más is 
lehetett. Mondanom sem kell, hogy ez az első 
„közszereplésem” ott a tanyán bizonyára csalódást okozott. 
(Két puska is, egy lövés se!) Hát bizony ez az ütközet, úgy fél 
hat táján, lezajlott. Ismerkedtünk?!

A kocsiról a konyhába léptünk, mert az udvarban 
féllábszárig ért a sár. A konyhaajtó a kútra nyílik, s távolabb, 
úgy 40-50 m-re onnan van a tanyaudvar kerítése, karófából 
drót közé rakva, kötve. Ott van a kerítéskapu is. Illetve ott, 
olyan 5-6 m-es darabon hiányzik a kerítés. Mindezt csak akkor 
láttam, amikor megvirradt.

A tanya, a családi közösség minden tagja a konyhában 
fogadott. Lepakoltunk. A puskák a fogasra kerültek, a töltény a 
zsebbe. Megindult a beszélgetés, melynek során sok minden 
szóba került, de a refrén mindig az volt, hogy visszajön-e? 
Mármint a vaddisznó! Folyt a találgatás. Háromnegyed hétig 
biztosan megjelenik. A „Legényke” ült látótávolban a 
konyhaajtónál, s egyszerre már mutatja is, hogy a kerítésen 
kívül az a fekete tömb a gazban, túl az úton, az a vadkan. Már 
nyitotta is az ajtót, s mielőtt megakadályozhattuk volna, rohant 
a kerítés nyíláshoz, a herekazalhoz. Én utána, a kutyák
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köztünk. A kazalhoz érve úgy tűnt, hogy a kan jól beállt, tehát 
nincs okom tovább rendezni a sorokat, lőni kell. Az is eldőlt, 
mert jól láttam, hogy nem a szomszéd elvadult disznaja állt be. 
A mellső láb könyöke tájára céloztam, s lőttem. Nagyszerűen 
hallottam a becsapódást, s mielőtt tölthettem volna, a disznó 
megfordult, kikocogott az útra, s azon, tőlünk el, szaladt a híd 
felé. Ekkor lőttem irányára a másodikat, melynek becsapódását 
már nem hallottam.

Izgalom a tetőfokon. Eltaláltam, nem találtam? Hamarosan 
megtudtam, hogy mi volt a puffanás. A rálövés helyén semmi, 
ellenben a disznó hasa alatt a csatornából kihányt föld puffant. 
Elindultunk nyomozni. A nyomokat elég hamar összekevertük 
a régiekkel, az elszabadult kutyák meg mindent elzavartak a 
környékről. De mindenki, még a pici lány is hajtotta volna a 
vadkant. Alig bírtam őket lebeszélni.

Lógó orral visszaköltöztünk a konyhába s megreggeliztünk. 
Azon a nézeten voltam, hogy ez a kan ide már nem jön vissza, 
tehát legjobb lesz, ha (szégyenemmel együtt) továbbállok, s 
legközelebb majd ismét megpróbáljuk. Hát ami a szégyent 
illeti, megvolt ez az érzésem. A természetes gondolkodás úgy 
mondaná, hogy idejött ez a kopott vénember, s eltolja a 
disznót, a lehetőséggel együtt. De a háziak nem így tettek, 
hanem mondták, van erre sok őz is, amíg este ismét megjön, 
addig vadásszak sutára. Erre ráálltam, hátha az jobban megy, és 
az idő is eltelik. A legnagyobb lázban a „Legényke” volt. 
Elmentünk gyalog, elmentünk kocsin, míg végre nehezen 
sikerült a selejtezés során három sutát lőnöm. Ezeket 
kizsigereltem, s el is telt az idő rajtunk. L. I. közben kocsin 
szárat vitt Dócba, s vártuk, hogy a kislánnyal hazaérjen. 
Annyira eltelt az őzvadászat közben az idő, hogy lekéstük az 
ebédet, amiért külön is kikaptunk a „Legénykével”. Az ilyen 
bűntettekéit, úgy látszik, mindenhol egyforma a fizetség!

Közben telt az idő, fogyott a nap, bármilyen szépen sütött is 
az öreg Nap. A gazda sehol, a jószágokat el kell látni, s végezni 
kell a napi munkát a tanya körül, akár jön a disznó, akár nem. 
Én azon a ponton voltam, hogy amint múlik az idő, úgy látszik 
rajtam nőni a szégyenbélyeg, mert ide az a disznó már ma
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vissza nem jön. A háziak fél ötig határozottan ellenem 
szavaztak. Késik, mondták ezután. De az addigi bizonyosságuk 
elhalványult. A „Legényke” kiment s ellátta a jószágot, de 
szerencsére nem fogott az itatáshoz. Várt, mert hitt! 
Mindinkább elszürkült a fény, romlott a lövés eredményessége. 
A puskák kézügyben, mert „az ördög nem alszik”.

Öt előtt tíz perccel felugrik L.-né, kivágja a konyhaajtót, ki 
is ugrik rajta, és mutat a kerítésnyílásra: „Ott a vadkan!” Én a 
konyhaajtóból éppen szemben láttam, s abban a pillanatban, a 
disznóval szemben, tőle mintegy 10 m-re a hazatérő szekeret 
láttam meg. Azzal szemben állt a disznó. Semmi idő sem volt, 
ezért az 5,6 mm-es FÉG puskával a konyhaajtónak 
támaszkodtam és a távcsövön még jól látva a célt váll-lapra 
irányozva lőttem. A becsapódás tisztán hallatszott. A 
vélemények természetesen most is megoszlottak. L. I. a 
kocsiról jól látta, hogy a disznó a lövés pillanatában fordult és 
berohant az út másik oldalán lévő talpon álló, gazos 
kukoricába. Nem ilyen jól, de a „Legényke” is ugyanazt 
láthatta. Mi, többiek, semmit. Csak azt, hogy a nagy fekete 
tömeg a kerítésnyílásból eltűnt.

A kocsi, mint reggel, a konyhaajtó elé kanyarodott, s az 
egész család nagy izgalommal készült az üldözésre, mert az 
csak természetes, hogy most már a biztosan meglőtt vadkant 
ennyien megfogjuk! Természetesen a pici lány is.

Idő kellett hozzá és családfői szó is, erély is, míg az 
izgalom kissé lanyhult, és a teendőket megbeszélhettük. 
Közben besötétedett. Bennem valahogyan kezdett a 
szégyenérzet feloldódni. Lám, ilyen könnyen vigasztalódik az 
ember!

Eltelt jó negyedóra, mikorra mi, ketten L. I.-vel, 
megvizsgáltuk, lámpafény mellett a rálövés helyét, s 
elindultunk abba az irányba, amerre a disznó eltűnt. Alighogy 
átértünk az út másik oldalára, olyan nyögés, hörgésszerű 
gyenge hangot véltünk hallani. Az vigasztalt, hogy nem csak az 
én érzékeim vibráltak. A kutyák, köztük a kis „Gömböc”, 
amely kapott volt a kantól, visszatarthatatlanul előrerohantak és 
tőlünk nem messzire hatalmas lármába kezdtek. L. I. azt
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mondta, hogy már fogják a kant, és így kiabált nekik: „Fogd, 
fogd!” Erre a kutyák, mintegy varázsszóra, elhallgattak. Mi 
vártunk és hallgatóztunk. Semmi zaj, semmi lárma. Csend. 
Most az volt a vélemény, hogy „már tépik”.

Mit tehettem? Ha most hagyom és a reggeli visszatérést 
választom, az általam okozott veszély csak nő, ha csak sebzett 
a disznó, mert valaki még az este folyamán -  minden tilalom 
ellenére -  csak tovább nyomoz. Ha már kimúlt, akkor meg a 
kadáver károsodhat reggelig. Öreg Lamparttal a kézben, 
mellettem, mögöttem a fényt adó gazdával, elindultam a még 
mindig csaholó „Gömböchang” irányába. A fény hirtelen 
mozgást és sötét tömeget jelzett. A kutyák morogtak, tényleg 
„tépték”, a sötét tömeg pedig ő maga volt a „szerelmetes 
vőlegény”. Lőni már nem kellett. Gyönyörű volt. Akkor két 
mázsára becsültem. A helyszínen azonnal kizsigereltem s 
hárman alig bírtuk a leeresztett saroglyán felhúzni a szekérre.

Egyik igen kedves vadászbarátom azt a címet adta volna 
elbeszélésemnek, hogy „a vak tyúk is talál szemet”. Ugye 
mondtam, hogy ilyenek vagyunk mi, vadászok!
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Az agyarak méretei és az általam meghatározott pontszámok

Sor
szám

Az elejtő neve 
és

pontos lakcíme

Az ele tés A nagyagyar A kisagyar Szépség
pontok

0-5

Levonás
0-10

A bírálat 
időpontja és 
a pontszám

helye és a 
vadásztató 
szerv neve

Időpontja hossza
jobb
bal

átlag

szélessége
jobb
bal

átlag

körmérete
jobb bal

cm mm cm
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Vízügyi VT. 
Ópusztaszer

1974. 
XII. 18.
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24
24
72

7,4 7,3 3 1 103,9

Jegyzet: A 9.-hez: Szép, hibátlan görbület
A 10.-hez: A bal nagy agyar hegye sérült.

Szeged, 1975. január hó 24.


