
Felsőbabád
(Pest megye)

Január 9. Másfél napig egyfolytában havazott, tehát bokán felül érő 
hóban fáradságosan járunk. Reggel kellemetlenül hideg van; 
csípősen fúj az északi szél. A bugyi úton sokáig álldogálunk, 
egyhelyben tipródva fázunk, mire a hajtok két szárnyvonala felállt és 
az első U-alakú hajtás megindulhat. A birtok nyugati oldalán, a 
réteken vadászunk két, körülbelül négy és fél kilométeres hajtásban. 
Tehát kilenc kilométert gyalogolunk vastagon behavazott réteken és 
szántásokon végig. Ezen a részen várakozáson alul, kevés nyulat 
találunk. Kevesebbet lövünk, mint amennyit János előirányzott. 
Végül az ócsai út fölött az akácerdőt hajtatjuk meg, és ebben a 
hajtásban bőven találunk nyulat és fácánt.

A 95 haj tóval és hét puskással megrendezett egésznapi vadászat 
eredménye 117 nyúl és 13 fácánkakas. Én jól lőttem, de aránylag 
kevés vad jött rám, ezért a magam eredménye csak 18 nyúl és 
három kakas.
Január 10. Ma csak négyen vagyunk puskások, és 80 hajtóval 
vadászunk a területnek a műúttól keletre eső részén, főképpen a 
zsombikosban, a turjánban és a nádasokban. Megint fáradságosan 
sokat járunk az egyre magasodó hóban, ugyanis ma is egész nap 
havazik. Nincsen olyan hideg, amilyen tegnap volt, de rettenetes sok 
a hó. Jellemző a körülményekre, hogy a hajtok egy tucat élő fácánt 
és egy élő nyulat fognak. A vad a hajtok elől belebújik,sőt 
belefurakodik a hóba és ott meglapul. János élővadat is értékesít, 
ezért az élve fogott vad életben marad, és elszállításáig egy 
gyűjtőkamrába kerül.

Nekem ma rossz napom van, a legtöbb hajtásban feltűnően 
kerül a vad, úgyhogy csak hét nyulat és hét fácánkakast sikerül 
lőnöm, ami aránytalanul kevés, mert négyünk összes eredménye 60 
nyúl, 25 kakas, egy tőkésruca, egy kékgalamb és egy szarka.
Január 11. Úgy mint tegnap, ma is egész nap szünet nélkül havazik 
és északi szél fúj. A harminc centiméteres hóban lassan és nehezen 
járunk. Jancsi ma 40 hajtóval erdőt és nádat hajtat. A havazás 
időnként olyan sűrű, hogy homályos a táj képe, mintha ködös volna. 
Élvezem a tökéletes téli hangulatot, de bosszant, hogy a puskát
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belepő, a csősínre tapadó, sőt keményen ráfagyó hó s az ember 
fagyos ujja rontja a puskázás esélyeit. A vastag ruha, a szőrmés 
bekecs is akadálya a jó lövésnek. Nekem ma is igen rossz napom 
van, kerül a vad, kevés az alkalmam a puskát elsütni és néhányszor 
hibázok is. Csak két nyulat és négy fácánkakast lövök, pedig a mai 
öt puskás összes eredménye 22 nyúl és 29 kakas.

Hortobágy
(Hajdú megye)

Március 25. Reggel 6 órakor kezdem írni ezeket a 
naplójegyzeteimet. A Hortobágyon, valahol a Halastavaktól 
északkeletre, az úgynevezett „Csúnyaföldek”-en, gödörben ülök. 
Ülepem alatt szalma, lábam a gödör fenekén bokán felülig vízben 
áll. Szerencsémre gumitalpu cserkelőcipőm nem ázik át. Lábam feje 
száraz marad, de hideg. Nem merek nagyon mozogni, mert fröccsen 
és minden holmimat bemaszatolja a sárga, agyagos lé.

Még nem voltam tavasszal a Hortobágyon, azért szívesen 
fogadtam tegnap Csekonics Endre kedves meghívását, tartsak vele 
egy kétnapos kiránduláson ide. Azt mondják, a Hortobágy szebb, 
hangulatosabb, madárvilága gazdagabb, változatosabb, a sok 
madárszótól hangosabb tavasszal, mint ősszel. Meg vadászati 
szabadjegyet is kaptam az idén a Hortobágyra a debreceni 
polgármestertől; illik hasznát vennem.

Tegnap délután 1/2 4-kor indultunk Endre gépkocsiján 
Budapestről és 7 órára értünk a híres hortobágyi csárdához. Itt sem 
jártam még életemben.

Ma hajnal előtt 3-kor (az egy órával előreigazított óra szerint) 
keltünk, 4-kor ültünk ketten két szekérre, két órát döcögtünk 
éjszakai sötétségben a fekete síkságon, mire virradással a számomra 
kijelölt gödörhöz értem. A kocsis egész úton kifelé magában danolt, 
hol jól, hol hamisan. Nótája mind a gulyáslegényről és szeretőjéről 
szól. Alighanem a szerelem bántja őkelmét. Később elmondja, hogy 
nyaranta ő is gulyáslegény, csak tavasszal és ősszel a libavadászok 
kocsisa.

A vadászat „gödörásó”-nak nevezett főrendezője vagy irányí
tója, Farkas István, egy tapasztalt, derék, hortobágyi paraszt, öt
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