
Szentpéterfölde 
(Zala megye)

Január 10. (péntek) Ebben az esztendőben első vadásznapom 
megint kabalás napomra esik. Hiába minden józanság, elfogult 
vagyok a péntek javára. Lehet, hogy nagy csalódás lesz a vége, 
de az egész esztendőre jó előjelnek veszem, hogy az idén 
pénteki napon kezdek vadászni.

Tegnap reggel 8 órától délután 3-ig ültem a vonaton, aztán 
még egy órát kocsin, hogy idejussak. Amikor Schramm Tóni 
telefonon közvetítette nekem József főherceg meghívását a mai 
hajtóvadászatra, előre jelezte, hogy könnyebb Abesszíniába 
jutni, mint ide, Zalának ebbe a részébe, a legsötétebb „Göcsej”- 
be. Gutorfölde vasúti állomáson szálltam le a vonatról, és olyan 
sárban, amelybe a kocsi kereke csaknem a tengelyig süppedt, 
egy órát himbálóztunk, düledeztünk, vergődtünk fel Budnyáig, 
az erdőgondnok tanyájáig. Ennek szomszédságában van a 
főherceg vadászháza. Páll Miklós erdőmémöknél szálltam meg, 
s a kedélyes beszélgetéssel töltött este maradt ennek a 
kirándulásnak a legjobb része. A vadászati rész ugyanis ma 
gyengén sikerült. A vendéglátó főhercegen felül nyolcán 
voltunk puskások. A rendelkezés úgy szólt, hogy elsősorban 
disznót lövünk, másodsorban szarvastehenet és esetleg rókát, 
utóbbit azonban nem a hajtások kezdetén, nehogy a korai 
lövésekkel visszariasszuk a nagyvadat. Tehát kilenc puskással és 
60 hajtóval öt erdei hajtást rendeznek, többnyire sűrű 
fiatalosokban, egyet ritkított lécesben. Délelőtt 10 órakor 
kezdjük és délután ‘/24-kor fejezzük be. Összesen 22 lövés esik, 
s az eredmény egy kétéves kanocska. Semmi egyéb. Jómagam 
összesen öt őzet, négy rókát és hat nyulat láttam, de nem
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sütöttem el a puskámat. Disznót és szarvast egyáltalán nem 
láttam, rókára pedig nem akartam lőni, nehogy valaki engem 
okoljon a hajtás sikertelenségéért. Nagyon enyhe, csaknem 
tavaszi, langyos idő van, a hó már régen tisztára elolvadt, 
hajnalban volt ugyan egy kis fagy, de a sárpocsolyákon csak 
vékony jégréteg képződött, az is hamarosan elolvadt. Amit a 
főherceg által bérelt Esterházy hercegi területből láttam, az 
dimbes-dombos, erdős vidék. Az erdő: cseres-tölgyes vágások, 
fiatalosok, kevés nyírfával és helyenként kevés erdeifenyővel. 
Szeptemberben szép és jó világ lehet erre. Délután 4-kor a 
főhercegnél ebédelünk, 5-kor keskenyvágányú iparvasúton 
lemegyünk Csömödér-Páka vasúti állomásra, ahonnan többen 
Zalaegerszegre utazunk. Aztán este 10-kor a Nagykanizsán át 
Budapestre menő, közvetlen kocsiba ülök, hogy egész éjjel 
rázassam magamat, reggelre hazaéljek és a hivatalba mehessek. 
Az a baj, hogy az efféle meghívást nem lehet lemondani.

Felsőbabád
(Pest megye)

Január 12. (vasárnap) Farkas Jancsinál a szokásos nagy 
nyúlvadászat 200 hajtóval és tizenhárom puskással. Jancsi két 
vonalhajtást, majd befejezésül három erdei hajtást rendez. Az 
időjárás, sajnos, nem kedvező és nem is valami kellemes. 
Délelőtt szemereg az eső, és egész nap fuj a szél, egyébként 
langyos, tavaszi idő van. Talán ez okozza, hogy feleannyi vad 
esik, mint amennyit Jancsi remélt. Az összeredmény 230 nyúl és 
15 fácán. Nekem elég jó napom volt. Az egyik vonalhajtásban 
sarokpuskás voltam. Összesen 26 nyulat és hat fácánt lőttem.
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Az időjárásra jellemző, hogy egy bíbicet és egy örvös galambot 
láttam.

Peszér-Adacs 
(Pest megye)

Január 26. (vasárnap) Erdei hajtóvadászat Ágoston Manónak 
a királyi családtól bérelt területén. Maga a házigazda nincs jelen, 
csak tizennégy puskás vendége. Kammer Hugó vitt le autóján.

Ennek a napnak az emlékét leginkább azért érdemes 
megörökíteni, mert nem emlékszem, hogy már volt és alig 
hiszem, hogy még lesz életemben januárban ilyen áprilisi módra 
enyhe, langyos, napos időben részem. Egész nap kiskabátban, 
hajadonfóvel jártam, illetve álltam helyemen a hajtásokban. Hó 
az idén, 1936-ban még nem volt, a homokos talaj száraz. 
Délelőtt 10 órától délután 3-ig, nagy sereg hajtóval, hat hajtást 
rendeznek, és ennek összeredménye 442 darab kisvad, nyúl, 
fácán és üregi nyúl. Rám nem valami jól jött a vad, egyébként jó 
napom volt, mert jól lőttem. A magam eredménye 19 fácán, 
három nyúl és nyolc üregi nyúl.

Esztergom 
(Esztergom megye)

Január 29. Reggel Brandt Vilivel, Gatkiewicz Louis-val és 
Tommy kutyámmal Budapestről autón jövök ide ki. A Méhes
völgyben leszállunk a kocsiról, és a vadőrrel, az erdőőrrel és
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egy napszámossal délelőtt 10-től 1-ig bokrászunk. 
Végigkeressük a völgy északi oldalán a lejtők alját borító 
bozótokat, vágásrészeket, fácánt és nyulat keresve. 
Hajadonfővel és kiskabátban járunk, mégis megizzadunk, mert 
melegen tűz a nap. Szokatlan, sőt szinte hihetetlen enyhe 
időjárás van. Nemcsak a hóvirág nyílik, hanem a mogyoró is 
virágzik, és az erdőőrtől hallom, hogy már nyíló ibolya is akad. 
Háromórás bokrászásunk eredménye csak az, hogy én három 
fácánt lövök, s az erdőőr egy nyulat lő.

Louis-val a barátkúti erdőőri házban szállók meg, és 
ebédelés után, ^3-kor a vadőrrel cserkeim indulok. A barátkúti 
oldalra megyünk, de sajnos, hamarosan belátom, hogy a 
cserkelés most csaknem kárbavesző kísérlet. Bár a föld nedves 
és puha, az ösvényen sok a meglehetősen száraz haraszt, s ezért 
nem lehet zajtalanul járni. Ami vadat látok, már messziről 
észrevett és menekült. így járok egy csapatban hat szarvassal, 
majd két részletben négy őzzel és három disznóval.

A disznók ritka szálerdőben, napsütötte hegyoldalon 
feküdtek, éspedig annak a helynek a közelében, ahol alkonyat 
után szórónál, lesállványról kellene disznót lőnöm. A vadőr 
jelentése szerint minden este pontosan %4-kor nyolc disznó jön 
a szóróra. Előre gyanítom, hogy cserkelésünk a szóró közelében 
elhibázott dolog volt és a disznókat elzavartuk. Ezt nem én 
okoztam, hanem házigazdám és a vadőr, ők tervezték meg a ma 
délutáni vadászásomat. Nem szólhattam hozzá, mert nem 
ismertem a helyzetet s a körülményeket.

Késői alkonyattal, ‘/tó-kor a ritka szálasban, a szórónál a 
vadőrrel felmászom a magasülésre. Csillagos az ég, a 
negyedhold valamennyire világít, s bár a hőmérséklet fagypont 
fölött van, a januári éjszaka mégis hideg. Baglyok sivalkodnak, 
egyébként nagy a csend, s a tavaszodás előérzete és hangulata 
tölt el. 6 óra felé tőlünk északra egymással hajbakapott disznók
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visítása hallik. Aztán elhallgatnak a baglyok, a déli, hideg szél 
erősbödik, a fák csupasz koronája hajlong, összeverődik, 
nyekereg, és hiába fázom magasülésemen, a disznók ma nem 
tartják be megjelenésük időpontját. Ezen túl még félórát várok, 
aztán Vi8-kor lemászom a fáról és szállásomra megyek.

Louis ma délután a terület délkeleti részén cserkelt, de 
semmi nagyvadat nem látott.

Január 30. Hajnali W -kor indulunk. Én a vadőrrel a Fekete
hegyre megyek, ahol egy, állítólag derék, tizenkettes bika jár. 
Ezt meglőném, ha csakugyan derék bika, házigazdámnak 
ugyanis engedélye van két bikát tilalmi időben, február 15-ig 
lőni vagy lövetni, s ezek közül még csak az egyiket lőtte meg. 
Ködös, párás, szeles idő van. Nagyot kell járnom és vagy másfél 
órát kapaszkodnom, mire felérek a Fekete-hegy sziklás teteje 
alá, ahol Brandt Vili nehány napja azt a bikát látta. Jön-megy a 
köd, hol ritkul, hol sűrűsödik, de mire felérünk oda, ahol a bikát 
keressük, felszáll a köd, és a ritka szálerdőben messzire lehet 
látni. Ugyanazon a tájon, ahol Brandt Vili a bikát nemrég látta, 
egyszerre csak vagy 80 lépésről megpillantom egy heverő bika 
komor fejét. A messzelátóval vizsgálom a nagyrészt fatörzsektől 
és ágaktól takart agancsát, s úgy nézem, hogy páratlan 
tizenkettes. Sokáig nézegetem, mire a bika mégis gyanút fog, 
feltápászkodik, még egy darabig álldogál, fejét ide-oda forgatja, 
aztán lassan ellépeget. Ugyanakkor mellette csülökre kap egy 
másik bika, amelyet előbb nem vettem észre, és követi. Úgy 
rémlett, hogy ennek a másik bikának nagyobb az agancsa. 
Rendesen megnézni ezt sem tudtam, mert a terepnek egy darab 
lapos részéről mindjárt leléptek a hirtelen lejtő hegyoldalba és 
eltűntek. Utánuk cserkelek és utói is érem őket, de 
észrevesznek és megint látatlanul meglépnek; csak dobogásukat 
hallom. Folytatom a cserkelést nyugati irányba, párhuzamosan a
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szentléleki úttal és a Méhes-völggyel, hegytetőkön, 
hegyoldalakon végig, mindig ritka szálerdőben. Még kétszer 
akadok szarvasokra, éspedig egyszer öt bikát cserkelek be vagy 
80 lépésre, aztán két bikával találkozom. Az előbbi csapatban is 
volt egy tizenkettes bika, de agancsa a közepes minőségen is 
alul van. Délelőtt 11 órára érek vissza szállásomra, 
meglehetősen fáradtan, mert a sáros, csúszós talajon a nehéz, 
szöges talpú cipővel a járás bizony fárasztó.

Délután 2-től 5-ig a terület külső részén, a Méhes-völgy 
oldalában Tommy kutyámmal megint bokrászunk. Nagyon 
kevés vadat találunk, és csak én lövök egy fácánkakast, Louis 
néhányszor mellé lő.

Este már nincs kedvem a szórónál disznót lesni és 
átengedem ezt az élvezetet Louis-nak, aki életében még nem 
lőtt disznót. Viö-kor indul szállásunkról a vadőrrel a barátkúti 
oldalra. A vadőr fényszórót visz magával, mert borús az idő, 
nem világít a hold, a disznót tehát meg kell világítani. 
Kétségtelen, hogy a disznók minden éjjel megjelennek a 
szórónál, mert reggelre mindig elfogy onnan a kukorica. Tegnap 
este is még ott jártak és megették a kukoricát, miután mi onnan 
eljöttünk. Este 9 órára aztán Louis csalódottan visszajön, '/29-ig 
hiába várta a disznókat. Úgy látszik, mostanában nagyon későn, 
talán csak éjfél körül jönnek a szóróra.

Január 31. Még sötét éjjel van, amikor hajnal előtt, %6-kor a 
vadőrrel útnak indulok. Borús az idő és sűrűén ködös á levegő, 
nem valami messzire lehet látni. Egyébként az időjárás 
változatlanul enyhe, a langyos levegőnek tavaszi szaga van. 
Felkapaszkodunk a Fekete-hegy alá, és a területnek ugyanazt a 
részét keressük végig, amelyen tegnap reggel jártunk. Mire 
felérünk a hegytetőkre, kikerülünk a völgyeket betöltő ködből, 
és jól lehetne látni, ha volna mit. Négy óra hosszat úgy járok,
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hogy semmi vaddal sem találkozom, aztán a Majális tér fölött, a 
gerincűt mellett egy kis sűrűségben egy csapat szarvastehén 
ugrik meg a közelemben. Lehettek vagy öten-hatan, de nem 
jutottam lövéshez, mert a sűrűén gallyas lécesben mindjárt 
eltűntek. Ennél több vadat aztán egész reggel és délelőtt nem 
láttam, és majdnem hatórás cserkelés után, ’/412-re érek vissza 
szállásunkra.

Louis a barátkúti oldalon cserkelt, de ő sem járt különben.
Délután már nincs kedvem megint kimenni, 5 óra után innen 

indulnunk kell, hogy estére hazaéljünk Budapestre, a délutáni 
cserkelést tehát túl rövidre kellene szabni. Louis-t azonban fóti 
a vágy, hogy valamit lőjön, tehát 2 órakor a vadőrrel megint 
nekivág az erdőnek, majd 5 órára eredmény nélkül tér vissza, 
csak előle menekülő két tehenet látott. '/26-kor szekérre ülünk 
és bedöcögünk az esztergomi állomásra.

Káptalanfa 
(Veszprém és Zala megye)

Február 8. (szombat) Tegnap délután ^5-kor indultunk 
hárman, gróf Wenckheim Mária, Rumbach Pista és jómagam 
autóval Budapestről. Győrött V27-kor uzsonnáztunk, Pápán fél 
órára betértünk a kastélyba, és körülbelül !410-re értünk ide. A 
házigazda, gróf Esterházy Tamás meghívott két napra vadászni, 
tehenet, disznót és rókát lőni. O maga csak tegnap este, 
vonattal indult Budapestről, és hajnalban ért ide. Beosztásom a 
mai napra nagyon kedvemre való. Egyedül vadászom az ötezer 
holdas káptalanfa! vadaskertben. Kapok egy nagyszerű 
vadászkocsit barkácsolásra, Rédl Ede erdészt kísérőnek, és
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