
Felsőbabád
(Pest megye)

Október 25. Kiss Hubert tartja felesége területén nyúlvadászatát, 
szerény keretek között. Csak négyen vagyunk puskások és tizenkettő 
a haj tónk. Délelőtt 10 órától délután 2-ig vadászunk. Széles 
raj vonalban járjuk be a mezőt, a réteket és szántásokat. Az időjárás 
kedvez ennek a módszernek, mert derült, verőfényes, meleg idő van, 
s a nyulak nagy része lövéstávolságra bevárja az embersort. Négyen 
összesen 34 nyulat lövünk. Nekem ma igen jól sikerül a dolog, 
hibázás nélkül 15 nyulat lövök. Ezenfelül Kiss Hubert még egy 
fácánkakast lő, én pedig egy három lábon járó özsutát lövök 80 
lépésről nyolcas seréttel. A vadászatot az akácosban két erdei 
hajtással fejezzük be. Ott egy hirtelen, közel, fejem fölött elszálló 
szalonkát elhibázok.

Keszthely
(Zala megye)

November 8. Holnap kezdődik itt, a Festetics hercegi uradalmi 
erdőben a Magyar Véreb Egylet háromnapos vizsgája és versenye. 
Felkértek, hogy mint „sebző” és bíró vegyek rajta részt. Ezért már 
tegnap délután értem Keszthelyre és az „Amazon”-szál lóban 
telepedtem meg.

Ma még csak sebzünk! Nem vadászat ez; ronda dolog a 
szarvasokat úgy megsebezni, hogy ne múljanak ki hamarosan, sőt 
lehetőleg még másnap is éljenek. Nem is teszem szívesen. De úgy 
mondják: „a cél szentesíti az eszközt”

Hajnal előtt Rochlitz Béla uradalmi erdőtanácsos és gróf 
Széchenyi János - mindegyik a maga gépkocsiján - kivisz öt vadászt 
a Rezi-erdőbe.

1/4 7-kor az egy órával viasszaigazított, vagyis a rendes 
időszámítás szerint az országúton megállunk, kiszállok és öt 
kísérővel öt irányban cserkelni indulunk.

Különös, sajátos vidéken járunk. Az egész Rezi-erdő sok 
meredek hegy. A cserkelés fárasztó, mert sokat kell meredeken
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felkapaszkodni és leereszkedni. A táj úgy fest, mint sok összevissza 
dobált kúp. Alighogy az ember az egyikre felkapaszkodott, már le 
kell ereszkednie a másik aljába.

Verőfényes novemberi nap! A cseres-tölgyes, bükkös
gyertyános, kőrises erdő csupa tarkaság. Különösen a bükkfák 
lombja ragyogó sárga, alattuk pedig a haraszt élénk vörös.

Cserkelésre azonban nem alkalmas az idő, mert a sok száraz 
haraszt zörög, susog az ember lába alatt, s a vad már messziről 
menekül előle. Mégis sikerül egy tehenet vagy 200 lépésről 
szándékosan csúnyán combon lőni. A 7/64-es Brenneke-golyó 
azonban még így is annyira tönkre roncsolja, hogy a rálövés 
helyétő 1 200 lépésnyire lefekszik és nem kel fel többé.

Negyedfél óráig cserkelve körülbelül 50 szarvast látok, köztük 
nehány derék bikát, aztán délelőtt 10 órakor a gépkocsik 
visszaszállítanak bennünket a városba.

Délután mégismételjük a reggeli dolgot. Az idő még 
verőfényesebb, még csendesebb lett. Megint sokat mászom a 
hegyeket-völgyeket és megint rálövök egy tehénre vagy 200 
lépésről. Jól jelez és egy gerencen át másodmagával eltűnik. 
Egyébként délután jóval kevesebb szarvast láttam és a haraszt még 
jobban zörgött, mint reggel.
November 9. Amikor hajnal előtt, 3/4 6-kor a szálloda kapuján 
kilépünk az utcára és bebújunk a gépkocsiba, hideg szél fúj és esik 
az eső. Aztán esik, egyre esik egész nap. Reggel cserkelek, rálövök 
egy tehénre és tudomásom szerint hasba lőttem, aztán délelőtt egy 
vérebet vizsgáztatunk a tegnap reggel meglőtt tehenem csapáján, és 
végül délután ismét cserkelek további sebzések szándékával, de csak 
egy bikával találkozom.

Ma összesen nyolc és fél órát másztam hegyet folyvást esőben.
Tegnap délután és ma reggel megpuskázott két tehenemet is 

kerestetik versenyző vérebekkel, de hasztalan, nem kerülnek meg. 
November 10. Úgy, mint tegnap, ma is hajnal előtt, 3/4 6-kor 
indulunk a városból. Az idő még a tegnapinál is rondább. Hideg 
van, erősen fúj a szél, sötét a borulás és sűrűén esik az eső. Amint 
virradni kezd, tömegesen húznak, alacsonyan szállva, a libák. Ezt 
különben tegnap is tették. A Balatonról jönnek és északnak tartanak.
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Reggel és délután összesen öt és fél órát cserkelek, hegyet 
mászom, folyvást ázom, de tehenet sebezni ami ezúttal 
főfeladatom - nincs alkalmam. Egész nap csak hat szarvast láttam. 
November 11. Az idő egyre utálatosabb lesz. Virradásól délig öt 
órát cserkelek. Reggelre az eső havazássá változik és egész délelőtt 
latyakos hóban járok. Lábbelim úgy átázik, mint a szivacs. A libák 
megint tömegesen húznak. Folytonos neszezésük a Hortobágyra 
emlékeztet. Sajnos, megint nem sebezhettem tehenet; csak hármat 
láttam és nem lőhettem.
November 12. Még egy utolsó kísérlet. A Rezi-erdő nyugati 
részében, a legmagasabb hegyeken cserkelek hajnali 1/2 7-től 
délelőtt 11 óráig. Természetesen mindig egy helybeli kísérővel. Az 
erdőnek tökéletes téli formája van. Bokán felül érő, ropogós havat 
tiprunk és a bokrok és cserjék között és alatt bujkálva, egyre 
nyakunkba szakad a még leveles ágakra, gallyakra rakodott sok hó. 
A vad természetesen messziről menekül előlünk. Három csapatban 
nyolc tehenet és három bikát látunk, de puskám ma is hiába ázik 
meg kívül-belül.

Délelőtt 11 órakor az erdőben, a putrinál elbúcsúzom a bíráló és 
versenyző társaságtól, és kedves házigazdánk, Rochlitz Béla 
gépkocsiján bemegyek a városba átöltözni, csomagolni, ebédelni és 
útnak indulni hazafelé.

Felsőbabád
(Pest megye)

November 14-15. Két jellegzetes babádi vadásznap. János az 
erdőnek mondott kis ligeteket, csendereseket hajtatja meg húsz 
hajtóval. A puskások száma, igen helyesen és célszerűen, csak öt.

Borongós, szürke, enyhe késő őszi két nap, a fák és cserjék 
egyrészén még sok a tarka lomb, egyébként nagyjában már csupasz 
és világos az erdő. Szerencsénkre nem esik az eső és nem fuj a szél. 
A vad, illetve a fácán azonban a múlthoz képest nagyon 
megfogyatkozott. Nyúl körülbelül annyi van, amennyi más rendes 
években volt, szalonka pedig szokatlanul sok van.

Az öt puskás kétnapi eredménye: 72 nyúl, 43 fácánkakas, 18 
szalonka és egy görény, összesen 131 darab. Ebből én 25 nyulat, 19
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kakast és négy szalonkát, vagyis összesen 48 darabot lőttem. Igen jól 
sikerült két vadásznapom volt; jól jött rám a vad és jól lőttem.

Sárszentágota
(Fejér megye)

November 29. Tegnap délután 3/4 6-kor indultam hazulról, és a mai 
gyalázatos közlekedési viszonyok folytán tegnap este helyett ma 
éjfél után, 1/2 3-kor értem Sárszentágotára. Egész kirándulásomnak 
fénypontja volt, hogy 3 órakor meleg szobában, kényelmes ágyba 
feküdtem le aludni.

Egyébként vendége vagyok Fodor Tibornak; vadászbérlő 
társasága fácánvadászatot rendez 14 puskással és 20 (!) haj tóval. 
Képtelen aránytalanság! De olyanok is ám a hajtások! A puskások 
egymás nyakán állnak, a fácánok pedig az akácosokban a fííben 
meglapulnak és nagyrészük nem kel fel. Az egész rendezés ronda. 
Ráadásul rossz napom is van, gyötörnek a legújabb hivatali gondok 
és gyengébben lövök, mint máskor.

Az összes eredmény 102 kakas és 32 nyúl. Én éppen csak az 
egy puskásra eső átlagot lőttem meg, nyolc kakast és egy nyulat. 
Ezért ugyan nem volt érdemes másfél napot munkaidőmből 
mulasztani és ekkorát utazni.

Csak az időjárás volt kedvező, enyhén hideg, napos.
Este 1/2 11-re érek haza.

Felsőbabád
(Pest megye)

December 6. Tegnap este hideg téli időben értem ide. A föld 
keményre fagyott és aprószemű hódara esett. Ma reggel azonban 
kellemetlen meglepetésre ébredünk. A hőmérséklet néhány fokkal 
fagypont fölé emelkedett és szitál az eső. Amint kivilágosodott, 1/2 
8-kor mégis kihajtatunk a határba, hiszen azért jöttem ide, hogy 
barkácsolva Jánossal nehány őzsutát lőjek. Ámde az őzek a hideg, 
szeles, esős idő miatt elbújtak. A mezőn, a vetéseken hosszas
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