
rókát, vagyis 22 darabot lövök, ez, sajnos, kevesebb az egy puskásra eső 

átlagnál.

Az időjárás nagyszerű, nincsen hó, sem fagy, sem eső, sem sár; a csupasz, 

szürke erdőben, enyhe, borongós, csendes őszi hangulatban vadászunk.

Este parasztszekéren elhajtatok a peszéri erdőtől 23 kilométernyire lévő 

Felsőbabádra.

FELSŐBABÁD (Pest megye)

November 20. (Vasárnap) A szokásos kedves hangulatban és rendben kis 

erdei hajtások 50 hajtóval és kilenc puskással. Ma hidegebb van, mint tegnap 

volt; reggel deres a fű és a ködben éppen csak annyira lehet látni, amennyire 

lőni lehet. Később eloszlik a köd, de egész nap borongós, szürke, nyirkos marad 

az idő. Az ember érzi, hogy közeledik a tél. Ma jobb napom van, mint tegnap 

volt, az egy puskásra eső átlagnál jóval többet lövök, bár nehány indokolatlan 

hibázásom ma is van. A mai összes eredmény 124 darab, mégpedig 29 nyúl, 15 

fogoly, 72 fácánkakas és nyolc erdeiszalonka; ebből én hat nvulat. két foglyot, 

12 fácánkakast és egy szalonkát, vagyis 21 darabot lőttem.

December 4. Késik a tél. Napok óta esett az eső, csak ma reggelre állt el. 

A babádi homokon ilyenkor nincsen sár és vígan lehet vadászni. Az idő 

azonban nem valami kellemes, mert erősen fuj a hideg szél.

Jancsi egy vonalhajtást rendez a mezőn, aztán 15 erdei hajtást. Tizen 

vagyunk puskások és 45 a hajtónk. Az összes eredmény nem valami kiváló, 

csak 88 mezei nyúl, 13 kakas, három erdeiszalonka, egy üregi nyúl és egy 

fogoly, vagyis 106 darab.

Nekem nem jó napom van, igen kevés vad jön felém, ezért éppen csak az 

átlagot, 11 darabot ~ kilenc nvulat és két kakast - lőttem meg.
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KADARKÚT (Somogy megye)
December 6, Budapesten tegnap esett az eső, attól tartottam, hogy az idő 

a mai vadászatot elrontja. Kadarkúton ma deres, fagyos reggelre ébredünk, s 

bár nem derül ki, igen alkalmas az idő haj tó vadászatra; a homokon pedig 

nincsen sár. Mérey Lajos, a területgazda hívott meg körvadászatra. Tizenketten 

vagyunk puskások és vagy 100 a hajtónk. Kilenc kört alakítunk, mégpedig 

előbb kettőt a szabad mezőn, majd ötöt a sokféle erdőligetekkel kis 

akácosokkal, erdeifenyővel, befásított homokbuckákkal, szederbozótos, égeres 

hajlatokkal - tarkított szántóföldeken, s végül megint kettőt szabad réteken és 

vetéseken. A tizenkét puskás összes eredménye 74 nyúl, három fácán két fogoly 

és egy erdeiszalonka, vagyis 80 darab. Nekem ma kivételesen jó napom van, az 

aránylag kevés vadból elég jön felém, ezért többet lövök az egy puskásra eső 

átlag kétszeresénél, 13 nvulat és egy fácánkakast.

LOVASBERÉNY

December 10. Ebéd után Csekonics Endre gépkocsiján háromnegyed óra 

alatt levisz a Kecskeméti utcából Cziráky grófék 2500 holdas vadaskertjébe. 

Délután 2 órától 1/2 5-ig barkácsolunk. Feladatunk itt szokás szerint 

szarvasok selejtezése. Mindjárt az első negyedórában lövök egy satnya fiatal 

tehenet. Egy nyiladékon messziről láttuk meg, leszálltam a kocsiról, beloptam 

vagy 100 lépésre és lapockán lőttem. Elugrott és a rálövés helyétől 40 lépésre 

már kimúlt.

Aztán tovább barkácsolva, több részletben még vagy 20 szarvast láttunk, 

de jól megnézett, megítélt darabot biztosan meglőni nem volt több alkalmam, 

kockázatosán lőni pedig nem akartam.

Egész délután hideg szél fújt. Sötétedéssel megint a gépkocsiba szállunk 

és vacsorára és éjjeli szállásra Enyingre, Csekonics szüleihez megyünk, mert 

holnap reggel onnan előtt Gézaházára - gróf Ersterházy László fővadászánál 

nevelődő vérebem megtekintésére majd onnan Rédére hajtatunk, gróf 

Esterházi Pált meglátogatni és nagy trófeagyűjteményét megnézni.
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TÜSKEVÁR (Veszprém megye)

December 15. Nimsee Pál meghívott a győri püspökségtől bérelt 

területre egynapi erdei kisvadas hajtóvadászatra. Két bérlőtársa korán reggel 

Budapestről indulva, gépkocsin két és fél óra alatt visz le a területre. 

Jellegzetesen dunántúli sík erdő, nem messze a nekem emlékezetes sárosfoi 

pagonytól. Az idő borongós, szürke, időnként permetez a ködszerű eső, még 

nincsen fagy, sem hó; a tél még egyre késik. Délelőtt 1/2 11-től délután 1/2 4-ig 

bamalombos, rozsdás-szürkés cseres-tölgyes vágásokat hajtatunk meg. Nyolcán 

vagyunk puskások és 65 a hajtónk. Az összes eredmény 43 fácánkakas, 12 nyúl, 

egy róka, egy erdei- és egy sárszalonka. Ebből én kilenc fácánt és két nvulat 

lőttem; ezenfelül négy lelőtt kakasom vizsla híján elveszett.

LOVASBERÉNY (Fehér megye)

December 22. Délután 2 órától 4-ig Csekonics Endrével barkácsolok. 

Szokás szerint az a feladatunk, hogy szarvasokat selejtezzünk. Ámde a nehány 

nap előtt esett, azóta olvadt, majd megfagyott hó keményen ropog, a 

dombvidéket köd borítja, nem lehet messzire látni és lövésre nem kerül sor, már 

a magam lövésére. Szarvast ugyan látok 25-30 darabot, de mindig csak a kocsi 

elől menekülő s a ködben eltűnő kis csapatokat. A vad a köd miatt igen éber, 

bizalmatlan, nyugtalan és nem várja be a kocsit annyira, amennyire a ködben jól 

látni lehet.

Csekonics egy borjút lő; én nem sütöm el puskámat.

FELSŐBABÁD (Pest megye)

December 29. Hideg, fehér téli világ. A földet araszos hó borítja, a 

fákon, ágakon, gallyakon, a nádon, ffivön, kórón fehérük a rárakódott hó, az
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eget szürke borulás takarja, hópelyhek szállingóznak és homályos a levegő. A 

babádi árkokban azonban többnyire meleg a víz, a rucáknak ilyenkor 

menedékhelye; megbújnak a magas töltések között a mély árkokban. Ezt az 

alkalmat kihasználni hívott meg Jancsi.

Reggeli után hárman, mégpedig Jancsi, Szabadhegy Pista és jómagam 

szánon kihajtatunk a határba és egész nap rucákra vadászunk. Amikor 

valamelyik árokban rajta hosszat végignézve messziről látunk rucákat, 

nagyot kerülve megyünk neki az ároknak, remélve, hogy rucákat lepünk meg 

benne. Ez hol sikerül, hol nem. Gyakran járunk úgy, hogy a rucák tőlünk 100 

lépéssel jobbra vagy balra kelnek szárnyra, amikor fellépünk az árokmenti 

töltésre. Egész napi mászkálásunk, kísérletezésünk eredménye hét ruca, két nyúl 

és két fácánkakas; ebből én két rucát, egy nvulat és egy kakast lőttem.

Ezzel letelt 1938-ban utolsó vadásznapom.
***
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Az 1938-ban elejtett vad:

Szarvasbika................................................................................................ 3

Szarvastehén.............................................................................................. 3

Őzbak.......................................................................................................10

őzsu ta .......................................................................................................29

Vaddisznó...................................................................................................2

Siketfajdkakas............................................................................................ 2

Erdei szalonka............................................................................................ 6

Róka............................................................................................................1

Vadkacsa...................................................................................................31

Fácán.......................................................................................................223

Fogoly.......................................................................................................13

Mezei nyúl............................................. .................................................142

Üregi nyúl....................................................................................................2

Vadgerle...................................................................................................... 9

Bíbic.............................................................................................................1

Szarka...........................................................................................................1

Szürkevaíjú.................................................................................................. 1

Összesen 479 drb.

1938-ban az alábbi területeken vadásztam:

Felcsút (Fehér m.); 1/6,1/30, X/23

Felsőbabád (Pest m.); 1/9, 111/18,22,25,28, IV/2, VI/12, VIII/14, IX/4, X/16,

XI/3,20, XII/4,29; 14 nap

Doboz (Békés m.); 1/10-11

Vizesfás (Békés m.); 1/24-27, VI/5-6

Devecser (Veszprém m.); 11/18-20

Budai-hegyvidék (Pest m.); III/l 1

Budakeszi (Pest m.); 111/17,26-27, 29, IV/1,3,5

Őcsény (Tolna m.); 111/19-20
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Márianosztra (Hont m); 111/24

Lovasberény (Fejér m.); IV/9, XII/10,22

Valea-Sebes (Hunyad és Szeben m.); IV/29-V/9; 11 nap

Patca (Somogy m.); V/20
Kadarkút (Somogy m.); V/21-22, VII/2-3, XII/6

Medgyes és környéke (Nagyküküllő m.); VII/22-VIII/1 11 nap

Kőhalom és környéke (Nagyküküllő m.); VIII/1-2

Görgény-Mocsár (Marostorda m.); VIII/3-4

Galonya (Marostorda m.); VIII/4-5

Fülesháza (Marostorda m.); VIII/5-7

Ratosnya (Marostoda m.); IX/14-X/4; 21 nap

Veszprémvarsány (Veszprém m.); X/8-12

Ravazd (Győr m.); XI/12

Peszér Pest m.); XI/19

Tüskevár (Veszprém m.); XII/15
***

23 vadászterületen összesen 105 nap.
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