Ha valaki akár csak két éwelezelőtt is
azt mondja nekem, hogy idén etöt-

gésmentesen, ide-oda eldugva a va-

tÖttő fegyvenel, a híres-neves gyulaji

Az autóból kiszáltva, kísérőmérdektődve figyelte a töltés menetét,

erdőkben cserkelhetek dámtarvadra,

dásztáskámban.

biztosan elvonÓkúrára kÜldöm. Felénk nem is él dámvad, azon a Vadászterületen pedig, ahol gyakran

tan, fémes hangot adva koccant a [ö-

megfordutok, egymást érik a kutya-

vedékhez. Tudom, hogy nem megy ez

5étáltatók, kerékpárosok, kirándu tók,

másként, de mégis, még a végénvi-

én pedig önkéntelenÜ[ is megijedtem

határozot-

attól, ahogy a töltővessző

gombászok.'. Há[' lstennek, soha

tággá megy itt minden.'' A művele-

nem tett konfliktus az ilyesféte össze-

tet befejezue bólintottam

tatátkozásokbót, de mindig vágytam

hogy induthatunk' A cserke[és bizony

*1S&,;.-

felé, jelezve,

rá, hogy valami nagy-nagy, háborí-

nem ment könnyen, aZ esőáztatta

tattan rengetegben járhassak rég e[-

agyagos talajon irracionálisan han-

mú[t vadászetődeim nyomdokain.

gosnak tűntek a léPteink által keltett

Németh Balázs barátom ösztönzé-

cuppogó hangok. Atig győztem va[a-

sére és segítségéveI lassan mégis úgy

mi szárazabb hetyet keresni a csen-

gatottan matatok a [akat körül, öntu-

ben. Utóbb megvizsgálva, kiderütt,

a[aku[t, hogy sok tervezgetés, készü-

desebb haladáshoz. Nem csoda hát,

datlanul is a nem létező zárdugattyú

hogy kisvártatva kivézett vo[na, még-

tődés és temérdek gyakorlás után,

hogy Péter Vette etőbb észre az e[őt-

fogantyúja után markolászua. Hja, ké-

is megnyugtatÓbb

december derekának egy kora

tünk LőtáVolon

rem, nagy úr ám a megszokás!

sabb, hogy a vad szenvedésének vé-

dél

kívÜt, az erdei út szélén

_ Szép tövés, megvan! _ mondja Pé-

utánján, izgatottan toporogva, az óbi-

csipegető magányos borjút. A szelÜnk

ródi vadászház udvarán kezet foghat-

nem is lehetett votna jobb, de ha fet-

te1 és alig hiszek a fülemnek. Férfia-

tam kísérőmmel, Poszpis Péter kerú-

emeli a fejét - takarásunk nem

san beva[[om: meghatottságomban

letvezető vadásszal. Azt követő apró

vén _, menthetettenül észrevesz és el-

bosszúságom, hogy

a

terÜlet határát

jelző sorompót kezető őr korábban
hangos és vidám ,,Sok szerencsét!''-

tel bocsájtott utamra, nyomtalanul
elpárolgott. Még megvártuk, hogy

[é-

vott így. Fonto-

get vessünk, mint hogy elmondhassam: egyedüt lőttem.

..

A díszes terítéketkészítésea

Va-

bizony megö[ettem kísérőmet ezért a

dászháznál, az avatás szertartása és az

ugrik. Kétrétgornyedve, Lélegzetvisz-

mondatért. A borjúhoz ballagva, meg-

igazi, magyaros vendégszeretette[ át-

szafojtva, minden lépést megfontol-

adtuk neki

végtisztességet, és mivel

va osontunk, hogy a közeti útetágazás

még bőségesen vott időnk sötétedé-

hatott Ünneplés után bizony róvidnek
tűnt az éjszaka, és másnap _ most is pi-

rejtekében, épp a nyítt irányzék szá-

sig, felkerestünk egy másik, reménye-

mára is kényelmes lőtávolból szem-

ink szerint a dörej által nem zavart te-

rulok, ha eszembe jut - hibáztam,
mint a veszedetem, egr alkalommal

téthessük. Há[a a Teremtőnek, a borjú

táptátkozás

rületet. Jó széllel közelítettünk egy leshez, a cserkészút sem volt olyan sáros,

fátt meg. Nem a kísérőmön Vagy a te-

hogy pár perc múlva már

mint azelőtt, de magát a lest már

rÜlet vadbőségén mútt hát, hogy álta-

á[l

lam nem került egy második, harma-

a

pedig a hirteten megfordu[ó szél tré_

- rohant szegény,
mint mindig _, aztán gyorsan tisztáz-

annyira be[efeledkezett

tuk, hogy mivet még semmityen ren-

örömeibe,

dű-rangú dámvaddal nem volt do[-

az elágazás sarkának féttakarásába hú-

nem értük e[. Hirteten meg kettett

gom, etsősorban egy tarvad elejtése a

zódva állítottuk fet a lőbotot' Mivel

nunk, mert

célom' Ki hallott volna olyat, hogy

egy apró gazfolt takarta a vá[[-lapot,

megtermett koca kocogott

tőtÜnk

sért bőségesen kárpótott Balázs bará-

Balázs is befusson

a

a les irányábót egy jót
et

dik borjú is a terítékre. A bosszankodá-

most már azért fohászkodtam, hogy

jobbra, otyan ötvenméternyire' Moz-

tom Öröme, akinek szintén élete első

nem fogott votna ki a feladat, még-

a borjú, ha csak egy arasznyit is, de

gása távolról sem em[ékeztetett a so-

dámtarvad-ját sikerült elejtenie, ráadá-

sem éreztem illendőnek'

mozdu[jon eIva[amene. Hát

mozdul

kat zaklatott vad fejvesztett menekü-

sul kovás puskával! Egy vad sem adta

azon

[ésére. Nem is kellett tartania tőlünk,

hát hiába az életét,míg ott voltunk.

nem rá fájt a fogam. Jóva[ lemaradva,
magányos matac igyekezett utolérni a
kocát. Dámot tőhetek még holnap is _

A saját vadászörömÜnkön

minden vátlalkozÓ kedvű Nimród szá-

rögtön

bikát tőjek? Kísérőmon bizony

A terÜtetre menet gyorsan Végig-

ni éppen mozdutt, de et is fordult

vettem, hogy minden szÜkségesre

nyomban. Örökkévalóságnak tűnt,

gondoltam_e: lőportöttet,

amíg ismét keresztbeállt, de mára za-

tövedékek

és hozzájuk való kenőanyag, töltő-

varó gazfolt takarásán kívÜl...

tút egy té-

péssel ismét közetebb kerÜtt hozánk
az a régen dédetgetett áLmunk, hogy

vessző a csőkoronavédővet, csaPPan-

A puska méty, roppanásszerű hang-

gondoltam, de ez a malac annyira kí-

tyúzó, tőkúpkutcs és gyútyuktisztító
tű, gotyósróf, tapaszkihúzó és tisztító-

ja utat tört magának az erdő csendjé-

nálta magát lövésre, hogy úgy érez-

mára lehetséges tegyen az etöttöttő

ben. Nem hasonlított napjaink gotyós

tem, étnem ke[[ az alkalomma[. Ami-

feg;rveres vadászat Magyarországon.

tapaszok.'' Megannyi apróság, ame-

puskáinak hideg, agresszív csattaná-

kor hirte[en megáttt, tőttem' A töVést

tyek nétküt igencsak elveszettnek érez-

sához: öb[ös,

békebeti dönenés volt,

ugyan jelezte, de pármásodperc

múl-

tekintétyes méretű, kékesfehérfÜst-

va fetpattant' és tett pár tépést,majd

dászatra adja a fejétI Szerencsére min-

fethő áttat kísérve.A füst eloszlását

ismét a földre zuhant. Megint fetkett,

den megvolt, lehetőség szerint zör-

várva azon kaptam magam, hogy iz-

és Péter lövésére maradt csak he[y-

heti magát, aki etöttö[tő

fegyveres va-

Ötvennégy éve járom a vadászmetag-

sikerÜlt elejtenem a képen látható,

zőket, s kettős vadásztársasági

különleges agancsú őzbakot (trófea-

sággal rendelkezem

a

Fö[dtulajdonosi Vadásztársaságnát,

tömeg nagykoponyával 509 g, kiskoponyával 409 g). A bírátóbizott-

va[amint a Sarkadkeresztúri Vadász-

ságtól az agancs bronzérmes minő-

társaságnál. |gen nagy örömömre

sítéstkaPott' 42 éve vagyok tagja a
Vt.-nek. Koszönettet tartozom az in-

Mezőgyáni

szolgátt, hogy a múlt év augusztusá-

ban, a Sarkadkeresztúri Vadásztársaság kányéi terÜletén, a társaság hi-

tézőbizottságának és a Vt' tagságának, valamint lfj. Márta JÓzsef hiva-

vatalos vadásza

tásos vadásznak.

'

ifj. Márta József és

Hegedűs Attila unokám kíséretében

Puskás Géza sportvadász

Ki tudja, tatán nem is lesz

olyan so-

kára!
P. S.

Magyar Elöttöttő

Fegyveres
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