
selejtes, hitvány, páratlan nyolcas, tehát nem baj, hogy meglőttem. A 
golyót a lapockája közepén kapta. Sötéttel zsigereljük, ki és vágom 
le a fejét.

Ez a bika egyébként számomra azért nevezetes, mert kilencvenki- 
lencedik szarvasbikám, a következő lesz a századik, tehát valami 
érdemes bikának kell lennie.

Mai három szarvasomat is új Brennecke-puskámmal lőttem. Eb
ből tehát eddig hét golyót lőttem hibázás nélkül.

Négy órát barkácsolva ma délután igen sok vadat, körülbelül 65- 
70 szarvast és 10-12 őzet láttunk. Az őzek között volt egy öreg bak; 
a vágásban a kocsitól 50 lépésnyire álldogált, és tűrte, hogy jól meg
nézzük. Egyszerű, sima hatos agancsát még nem hullatta el.

Sárral, köddel küszködve vezeti Csekonics a gépkocsit éjjeli sö
tétségben haza, Budapestre.

Felcsút (Fejér megye)

December 8. Esik az eső már napok óta, de el kell mennem 
Kozma Jenő szokásos körvadászatára. Folyvást szemergő esőben, 
bokán felül a sáros, vizes szántóföldbe süppedve, a cipőnkre tapadt 
súlyos, nagy sárcsomókkal küszködve, járjuk a mezőt és alakítunk 
délelőtt két kört. Aztán az egész társaság - József Ferenc főherceggel 
az élen - megelégeli a mulatságot és bevonul Kozma Jenőhöz ebédre. 
A tizennégy puskás összeredménye 25 nyúl és öt fácán. Én három 
nyulat és egy fácánt lőttem.

Alcsút (Fejér megye)

December 20. Körvadászat nyulakra. Házigazda József Ferenc 
főherceg. Két nap óta téli idő van. Kevés hó esett, a föld kérge meg
fagyott és hideg szél fuj. Puszta mezőn, többnyire szántásokon, há
rom kört alakítunk. A puskások száma tizenhat, a hajtőké 115. Ösz- 
szesen 211 nyúl esik. Rám ma aránylag kevés nyúl jött, csak tizen
négyet lőttem.
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Felsőbabád (Pest megye)

December 29. Fagypont alatt 15 °C hideg van, amikor reggel 1/2 
8-kor gépkocsival Babádra érek. Utánam Halász Miska Dabasról 
lovaskocsin érkezik. Az egész kocsit, a rajta ülő embereket, a lova
kat és szerszámjukat vastagon borítja a zúzmara. Egyébként derült, 
csendes idő van. Szerencsénkre nem fuj a szél, különben bajos lenne 
ezen a sík területen, a hajtásokat várva, egész nap álldogálni. Kékes
fehér a táj a hótól és zúzmarától, halványkék az ég, csak keleten 
bágyadtan vörös az égbolt alja a látóhatár fölé emelkedett nap körül.

János úgynevezett kis házivadászatot rendez kilenc puskással és 
35 hajtóval. A Csordajáráson a legelőt és az erdő egy részét hajtatja. 
A tíz hajtásban összesen 108 nyúl, két üreginyúl, 18 fácánkakas, egy 
fogoly (tévedésből), egy karvaly és egy hitvány őzsuta esik. Rám 
nem valami sűrűén jött a vad, és nem is lőttem olyan jól, ahogyan 
szoktam, az én részem mégis 17 nyúl és öt fácánkakas. Ezzel idei 
vadászatomat be is fejeztem.

Az 1937-ben elejtett vad:

Szarvasbika
Szarvastehén és -borjú
Őzbak
Vaddisznó
Túzokkakas
Erdei szalonka

3
9

241
87

1
3

4
3

13

Fácán
Nyúl
Szajkó
Rigó

Összesen: 365 db.
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1937-ben az alábbi területeken vadásztam:

Nagykovácsi (Pest m.);

Alcsút (Fejér m.);
Felcsút (Fejér m.);
Felsőbabád (Pest m.);

Budai-hegyvidék (Pest m.); 
Nagygyanté (Bihar m.); 
Felsővadács (Esztergom m.); 
Lovasberény (Fejér m.); 
Pilismarót (Pest m.);
Tahi (Pest m.);
Bajna (Esztergom m.); 
Vizesfás (Békés m.); 
Gyergyóremete (Csík m.); 
Görgénymocsár 
(Maros-Torda m.);
Ratosnya (Maros-Torda m.);

Jabonyica (Maros-Torda m.); 
Sellye (Baranya m.);
Ravazd (Győr m.);
Marosvécs (Maros-Torda m.); 
Galonya (Maros-Torda m.); 
Füleháza (Maros-Torda m.); 
Sirok (Heves M.);
Budakeszi (Pest m.);

1/10., m/10-12.,14., 19-20., 22-24., 
26-28., 30-31., IV/5.; 16 nap
1/16., XII/20.
XII/8.
1/17., III/9., 15-18., VI/20-21., 
VII/17-18., X/24., XII/29.; 12 nap
1/18.
1/30-31.
11/10.

11/21., 28., XI/21.
111/13., 21., 29.
IV/1., X/17. 
IV/4.
IV/29.
V/3-6.

V/7. VIII/7-8.
V/10-12., Vni/10-11., IX/17-X/6.; 
25 nap 
V/12.
VI/26-28.
VII/20-22. 
VIII/2-3.
VIII/3-5., 8.
VIII/5-6., 9., 12.
IX/11.
X/14.

23 község határában összesen 93 nap.
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