
Rám ma nagyon gyengén jött a vad; csak 14 fácánkakast, 11 nyulat és 

egy foglyot, vagyis huszonhat darabot, az egy puskásra eső átlagnál nem sokkal 

többet lőttem.

FELCSÚT (Fehér megye)

Október 23. Délelőtt 11-től délután 4-ig Kozma Jenő birtokán hol 

kukoricásokban, hol csenderesekben négyen puskások tíz hajtóval rajvonalban 

bokrászunk. Aránylag igen kevés vadat találunk. Az összes eredmény csak 

kilenc fácán, hat nyúl, két fogoly és egy erdeiszalonka. Ebből én három fácánt 

három nyulat és a két foglyot lőttem.

Reggel 1/2 9-kor indultam hazulról és este 1/2 9-re megint otthon 

vagyok.

Egy héttel ezelőtt még olyan meleg idő volt, hogy Babádon vadászva, 

ingujjra vetkőztünk, ma azonban olyan hideg volt, hogy vadászat után jólesett 

betérni a fűtött, meleg szobába.

FELSŐBABÁD (Pest megye)

November 3. Ma egy hosszú mezei hajtással kezdjük, aztán egész nap 

csak elszáradt, zörgős nádasokat, zsombikosokat hajtatunk. A táj képe már 

egészen megsárgult, megszürkült, a távoli háttérben az erdő is már csak vörös 

és sárga. Az idő azonban enyhe, derült, süt a nap, csak az északi szél fuj 

hűvösen. Babádi, igen helyes szokásszerint ma is csak nyolcán vagyunk 

puskások, és 50 a hajtónk. Tíz hajtásban összesen 35 nyulat, 58 fácánkakast, tíz 

foglyot és két rókát lövünk. Ebből én négy nyulat és 13 kakast lőttem.Többet 

jegyezhetnék fel, ha velem lett volna Tommy kutyám, mert nehány kakasom és 

egy foglyom elveszett a nádban.
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November 12. Hajtóvadászat a pannonhalmi főapátság ravazdi 

erdőgondnokságának illaki pagonyában kisvadra. Takács Zsigáék ezt a 

vadászatot nagykedvesen olyankor és oly módon rendezik, hogy mint 

nézőközönség Erzsi is részt vehet rajta. Tegnap este értünk ide.

Fiatal szálas és léces akácosokat, cseres-tölgyes vágásokat, fiatalosokat és 

szálasokat hajtatnak meg.

Borongós, szürke, késő őszi nap. Enyhén hűvös, csendes az idő, a már 

nagyon megcsupaszodottt fákról még egyre hullanak, alászállingóznak az 

elszáradt levelek, zajongnak a hajtok és egyre-másra durran a puska.

Az ugyancsak lövöldöző erdőőrökkel együtt húszán vagyunk puskások és 

50 a hajtónk. A tizenkét hajtásban összesen 95 nyúl, 20 fácánkakas, öt róka és 

két erdeiszalonka esik.

Feltűnően sok a róka és kevés a szalonka.

Nekem nem jó napom van, gyéren jön rám a vad, nehány kakast 

indokolatlanul elhibázok és megserétezek, és egy lelőtt kakasomat a hajtok nem 

hozzák ki a sűrűségből. Ezért a magam eredménye ma csak hét nyúl.

PESZÉR (Pest megye)
November 19. Nehány évvel ezelőtt voltam itt egyszer Ágoston Manó 

vendége egy haj tó vadászaton. Azóta nagyot változott a világ, a zsidó 

vadászbérlő szerződését érvénytelenítették és a területet házikezelésbe vették. 

Ma a királyi család vagyonkezelősége rendezi, mint területgazda, a vadászatot.

A homokbuckás, igen változatos, vegyes erdőben 160 hajtóval és 18 

puskással igen nagy kiterjedésű erdőrészeket hajtatnak meg. A példásan 

megrendezet hét hajtásban 94 mezei nyúl, 25 üregi nyúl 303 fácán, három róka, 

hat erdeiszalonka és két fogoly, összesen 432 darab esik.

Nekem ma egészen komisz napom van; alig jön felém a vad - az egyik 

hajtásban például el sem sütöm puskámat -, néhányszor csúnyán hibázok is, 

úgyhogy mindössze csak három mezei nyulat. két üregi nyulat, 16 fácánt és egy

RAVAZD (Győr megye)
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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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