
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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keresgélés után egy sutát látunk gidájával. De ezek is félősek és 
messziről menekülnek a szekér elől.

Közben a szél erősödik, s az eső egyre sűrűbben esik. 
Mindjobban megázunk - szarvasbőmadrágomban már vízben ülök - 
és átfázunk.

Kétórai meddő barkácsolás, ázás és fázás után végre három őzet 
látunk száz lépésről egy kis liget szélén. János felszólítására 
egyiküket, egy öreg nagy sutát oldalba lövök. Helyben elterül. 
Ismételek, hogy még egyet lőjek, de szakad az eső, fuj a szél, a 
célzótávcső lencséit ellepi a víz, nem látok át rajtuk, kezem 
meggémberedik a hideg esőiétől, s a két őz elugrik.

10 órára siralmas állapotban térünk be Jánosék otthonába, s a 
délelőtt hátralévő része szárítkozással és vadászati felszerelésünk - 
puskánk, célzótávcsövünk, messzelátónk és minden egyéb dolgunk - 
tisztogatásával telik el, hiszen még zsebünkben is minden latyakos.

Délben derül, ebéd után 1/2 3-kor pedig kellemes napsütésben 
ülünk fel megint a barkácsolószekérre. Sajnos, rövid a délután, 4 óra 
után hamarosan esteledik. A birtok déli részein, a ligetek körül 
kocsikázunk és négy részletben kilenc őzet látunk. Én egy sutát 
körülbelül 180 lépésről oldalba lövők, János kettőt vagy 200 lépésről 
elhibáz.

1/2 5-kor sötét van és terjed a köd.
December 7. Ma délben haza kell utaznom, de addig még ki akarom 
használni az időt és alkalmat. Reggel napkelte előtt, 1/2 8-kor 
kihajtatunk. Derült, csendes, enyhe az idő. Az erdőben, illetve 
ligetekben, csenderesekben már dolgoznak a favágók, ezért 
főképpen a zsombikos, turjános részekben keressük az őzeket. 
Hosszadalmas, vesződséges barkácsolás közben látunk vagy 
tizenkettőt, s ezekből ötöt, három sutát és két gidát különböző 
távolságból - egyet 50, egyet 100, egyet 150 és kettőt 300 lépésről - 
meglövök. Sajnos, négy hibás lövésem is van.

Déli 12 órakor még kint vagyok az alsóbabádi határban és 1 
órakor már Ócsán a vonatba szállók.
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Felcsút
(Fejér megye)

December 8. Kozma Jenő szokásos körvadászata tizenkét puskással 
és 48 hajtóval. Délelőtt 10-től délután 4-ig tapossuk a sarat, a puha 
vetéseket és omlós szántásokat, hat kört alakítunk, örülünk a derült, 
napos, szép időnek és lövünk 35 nyulat és négy fácánkakast. A 
magam eredménye ma három nyúl.

Felsőbabád
(Pest megye)

December 27. Reggel 9 órától délután 4 óráig ketten - János meg én
- együtt barkácsolunk. Tiszta kék az ég, a hőmérő csak 3 fokot mutat 
fagypont alatt, mégis átjárja az ember ruháját a hideg, mert csípős 
keleti szél fúj. Döcög, zötyköl a szekér a fagyott göröngyökön, a 
zsombikos réteken, dűlőutakon, a mezőn s a ligetekben és 
körülöttünk. Hó ezidén errefelé még nem volt. Szürke az erdő, 
fekete a szántás, gyengén zöldell a vetés és általános nagy szárazság 
van.

Suta őzeket akarunk lőni az állomány apasztása céljából. Ámde 
már ismerik a barkácsoló szekeret és messziről menekülnek előle. 
Igen bajos rendes távolságról őket lövésre kapni.

Összesen 39 őzet olvasunk meg, ezekből egy gidát vagy 300 
lépésről és egy sutát 150 lépésről sikerül elejtenem.

János is lő két gidát, az egyiket 80, a másikat 180 lépésről.
Meglehetősen átfázva térünk be alkonyattal a kastélyba. 

December 28. Folytatjuk tegnapi mesterségünket. Ma is derült az 
idő, de gyengült a szél. A levegő hőmérséklete reggel 2 fok fagypont 
alatt, később kissé enyhül.

Ma körülbelül 30 őzet látunk. Két sutát lövök, az egyiket az 
akácosban 80 lépésről, a másikat fekete szántáson vagy 220 lépésről. 
Aztán zsombikos réten egy sutának ellövöm két gidáját, az egyiket 
120, a másikat 180 lépésről.

Közben János is lő egy sutát és egy gidát; előbbit 50, utóbbit 
150 lépésről.
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Végül a Teli-puska kis golyójával 60 lépésről egy fácánkakast 
marasztalok helyben.

Ma is hét órát ültünk a szekéren és rázattuk magunkat. 
December 29. Hajtóvadászat hét puskással és 50 haj tóval a Babádon 
szokásos kitűnő rendezéssel és zavartalan, derűs hangulatban.

Enyhe, borongós idő, gyengén fuj a szél keletről. A birtok 
nyugati felében, a réteken és a mezőn két kört alakítunk, majd a 
műúttól keletre, a zsombikos, nádas turjánosban két vonalhajtás és 
három erdei hajtás következik, aztán már alkonyattal még egy 
turjános vonalhajtással és végül egy erdei hajtással az akácosban 
fejezzük be a jól sikerült napot. Az eredmény összesen 107 nyúl és 
hat fácánkakas; ebből én 16 nyulat és két kakast lőttem, és ezzel 
vadászat dolgában az 1942-es esztendőnek végére értem. Holnap 
utazom haza.

Estére beköszönt a tél. Csendesen havazik, s amikor a 
vadászvendégek vacsora után útnak indulnak és kikísérjük őket a 
ház elé, Babádon a világ megfehéredett.

Az 1942-ben elejtett vad:

Szarvasbika 3
Szarvastehén 1
Dámlapátos 1
Őzbak 1
Őzsuta és gida 14
Erdeiszalonka 4
Nyúl 7
Fácán 44
Vadliba 8
Vadkacsa 7
Szárcsa 14
Bíbic 10
Szürkegém 1
Vörösgém 1
Seregély 6
Összesen: 202
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1942-ben az alábbi területeken vadásztam:

Felsőbabád (Pest m.);

Hortobágy (Hajdú m.);
Budakeszi (Pest m.);
Ótátrafured (Szepes m.); 
Szászrégen (Maros-Torda m.);

Oroszidecs (Maros-Torda m.); 
Ratosnya (Maros-Torda m.); 
Marosvécs (Maros-Torda m.); 
Székelyvarság (Udvarhely m.); 
Vargyas (Udvarhely m.); 
Magyarhermány (Háromszék m.); 
Sárszentágota (Fejér m.); 
Nagyvázsony (Veszprém m.); 
Bajna (Esztergom m.);
Pusztavacs (Pest m.);
Keszthely (Zala m. );
Felcsút (Fejér m.);

17 területen összesen 81 nap

1/9-11, VIII/16-17.X/25,
XI/14-15, XII/6-7, 27-29;13 nap
111/25-28
IV/8
V/5-10
Vl/11-12, 14-15,19-20, 
VII/25-27, VIII/9; 10 nap 
VI/12-14 
VI/16-19 
VI1/27
VII/28-VI11/1
VIII/2-3
VI11/4-8
VIII/1-15, XI/29
IX/17-30
X/2-5
X/21-22
XI/8-12
XII/8

101



Vadászati költségek 1942-ben:

Felsőbabád, 1/9-11 (27 nyúl, 14 fácán) 57.- P
Hortobágy, 111/25-28 (8 vadliba, 10 bíbic,

6 seregély) 225.-P
Budakeszi, IV/8 (--)
Ótátrafíired, V/5-10 (") 353.- P
Szászrégen, Oroszidecs,
Ratosnya, VI/11-20 ( - ) 467.- P
Szászrégen, Marosvécs, Székelyvarság, Vargyas
Magyarhermány VII/25-VIII-9 (- ) 421.-P
Sárszentágota, VIII/14-15 (14 szárcsa, 7 vadkacsa,

2 gém) 55.-P
Felsőbabád, VIII/16-17 (egy őzbak) 24.- P
Nagyvázsony, IX/17-30 (2 szarvasbika) 1669.- P
Bajna, X/2-5 (egy szarvasbika) 97.- P
Pusztavacs, X/21 -22 (egy dámlapátos) 62 .-P
Felsőbabád, X/25 (15 nyúl, 1 őzsuta) 28 .-P
Keszthely, XI/8-12 (egy szarvastehén) 200.- P
Felsőbabád, Xl/14-15 (25 nyúl, 19 fácán,

4 erdeiszalonka) 60.- P
Sárszentágota, XI/29 (8 fácán, 1 nyúl) 38.- P
Felsőbabád, XII/6-7 (7 őzsuta és gida) 40.- P
Felcsút,II/8 (3 nyúl) l l . -P
Felsőbabád, X1I/27-29 (6 őzsuta és gida, 16 nyúl,

3 fácán) 70.-P
Vadászjegy ára 80.- P
Összesen 3957.- P
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