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K o v á s s y  F e r e n c  ( 1 8 4 4 - 1 9 2 7 )

1844. január 19-én született. Földbirtokos. Öccse Kovássy Kálmán, 
aki a vadásznaplóban ismételten szerepel.

Kovássy Ferenc IS 61. augusztus 19-én vette nőül Szabó Saroltát, 
aki 1879. október 21-én elhunyt. Fiuk, Kálmán, 1873-ban Tiszafüreden született.

Kovássy Ferenc 1882-ben nősült meg tíjra.
Felesége Széky Margit, aki barátjának a biíga volt.

Előbb Tiszafüreden, majd 1886januárjától Ebesen laktak.

1927. október 12-én hunyt el.

A  Kovássy (alias Rozga) család nemeslevelet 1720-ban kapott III. Károly tói.
A  család Kővár vidékéről, illetve Máramarosból származott, 

s Kovássy Lajos (feltehetően Ferenc apja) 
a nemességét 1834-ben Tiszafüreden igazolta.
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Lőjegyzék és napló, 1865-1909

1865 húsvét táján lőttem  a darut; Ebesi tanyánk határárka m ellett legelészett magáno- 1865 
san, én az árokban pár száz ölnyi hasoncsúszás után m egközelítettem  m ennyire lehe
tett, ekkor tüzeltem mindkét csővel, s a daru elrepült, búsan léptem a távolságot, mely 
100 lépés volt, mikor a még folyvást repülő vad összekapja szárnyait, s néhány száz lé
pésre tőlem lezuhan, tollai közül 6 rendkívül szép volt, röpterje 7 láb. —

1865.év
A 2 vadludat a Kócson, a V illongón keresztek m ellett meglopva, egy lövésre lőttem , 
a másik csővel örömömben, lévén még akkor kezdő vadász, a világért sem lőttem  a rop
pant tömeg lúdra, hanem puskámat elvetve, hanyatt-hom lok rohantam  a már csak fet- 
rengő, véletlenül 0 sréttel fejen talált ludakhoz, s mikor már jól kiörültem  magamat, 
jutott eszembe a távolságot megmérni, mely rendkívül nagy is volt, az első lúd 127 lé
pésre, a második 159 lépésre volt tőlem ,1 tökéletesen egy irányban, ily szerencsés lö
vést csakis úgy lehetett tennem, hogy néhány öl területen néhány száz lúd volt oly sű
rűn, hogy egyik a másikat érte. —

1867. augusztus 19-én esküdtem meg kedves feleségemmel, Szabó Saroltával M árton- 1867 
kátán, hazahozva T.füredre 20-án ugyanez év augusztusában, s ez időtől lettem állandó 
füredi lakos, az Ebes helyett.

1867. nov. 27-én házunknál egy átkozott léczszegbe tapostam jobb lábammal, mely m i
att egész téli vadászataim elromlottak, ami vadat ez idő után lőttem, mind szánkóról 
lettek lőve, ez oka nagy szüneteléseimnek. —

1868. jan. 26-án M ártonkátán kedves Ö reg ipám ún. kis erdőjében lőttem  első róká- 1868 
mát, melyet Ö reg ipám híres, derék borzebe, a Flótás másfél órai küzdés után szorított
ki a lyukból. — Ugyancsak a Flótással másnap is lyukból rókáztunk a Szúnyogosban, 
jelen voltak Battha Sámuel, Öreg ipám; fia, Andor; Desseöffy Béla, az erdő tulajdono
sa; Sárközy Pali és én, ahol 5 óra alatt a Flótás 2 lyukból 3 rókát szorított ki, de e rop
pant heczcz után csupa egy rókaharapás is lett a szegény kutya, mi öten a lyuk szájánál 
vártuk a rókát, s inkáb a kutya nagy tehetségét bámulni, m int vadászni voltunk kint, én 
a 3 rókából egyre sem lőttem, noha mindre lőhettem  volna, udvariasságból. —

1868. augusztus 17-én Debreczenből jöttem  haza, útközben több sasokkal két fakó ke
selyűt találtam, kocsival bevártak egész 60-70 lépésnyire, mikor is rájok dupláztam pq 
sréttel, s daczára hogy a srétpuffanás tisztán hangzott, elmentek, látszólag épen, de az 
egyik mindig feljebb és feljebb röpült, míg egyszer körülbelül 300 lépésnyi távolban, 
nagy magasságból, m int egy ledobott barna pokrócz, úgy zuhant le élettelenül -  fején 
keresztülment, kitolta a velőt 2 szem srét, s a tüdeje, szíve is tele volt sréttel, igen nagy 
állat volt, kiterjesztett két szárnya 8 láb 1 hüvelyfk], bécsi m érték szerént.

1868. október 22-én Szilágyi Lajos bátyámat, feleségemmel együtt, meglátogattam, ki is, 
ösmerve vadászszenvedélyemet, m int Csepel-szigeti szolgabíró, kieszközölte a nagyon
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tilalmas királyi uradalom egy részecskéjének megvadászhatását. Az első fáczányt, mit éle
temben először láttam, nem tiszteltem meg lövésemmel, m ert megösmertem, hogy tojó, 
s engedélyünk csak néhány fáczány lelövésére szólván, szerettem volna inkább kakast 
lőni. Szilágyi Lajos bátyám azonban, azt fogva rám, hogy a vadászláz vett rajtam erőt, 
torkaszakadtából kinevetett, s csak akkor nem kötekedett velem, mikor néhány perezre 
ezután két kakas egyszerre ugorva ki előttem, pompás 10-es caliberű lefacheaux pus
kámmal ledupláztam mindkettőt, én hibázás nélkül lőttem még két fáczányt és egy nyu- 
lat, ő pedig 8 lövéssel egy tojó fáczányt. Vadászat után én nevettem az utoljára nevető 
megelégedésével. —

1869 1869. szeptem berben ismét meglátogattam, családostul (m ert ekkor Ferkó fiam is ve
lem volt) Szilágyi Lajos bátyámat. A Csepel-szigeten újólag eszközölt ki vadászati enge
délyt, mikor is 9 lövésre 5 fáczányt, 3 foglyot és egy nyulat lőttem, egy nyulat hibáztam, 
de 2 foglyot egy lövésre vettem le. —

1869. május 2-án Debreczenből jöttem  feleségemmel. Magunkkal hoztuk Séllyei Lajost, 
ki körülbelől 13-14 éves volt ekkor. A Hortobágyon a Medgyes csárdához már nem mesz- 
sze, két nagy sast pillantottam  meg. Kocsisommal tehát feléjök hajtattam, mikor 50-60 
lépésnyire voltam már tőlük, éppen, mikor repülésre kiterjesztették szárnyaikat, tüzel
tem arra, melyik háttal volt felém. A tüzelés után a sas kiterjesztett szárnyaival, m ert úgy 
m aradt egy darabig, ahogy rálőttem, mozdulatlanul, elkezdett a földön szaladni. Ezt 
látva tűzvérű Lajos öcsém elkezdett nyargalni, hogy ő majd megfogja a sast, s hiába 
m inden kiabálásom, nem tágított szándékától. Én, ösmerve a sasok roppant erejét, s a 
játék veszedelmességét látva, fogtam puskámat, melyben 4-es srét volt (az első lövés 
azonban posta volt), rálőttem  a sasra, mire az élettelenül terült el a gyepen, legalább lát
szólag. Lajost még ekkor is intettem , hogy ne közeledjék felé, míg teljesen ki nem adja 
páráját. Mindhiába! Előbb, m int megakadályozhattam volna, odafutott, leguggolt elé
be, s a nagy kopasz fejét felemelte, de alig fogta meg, mintha eddig baja sem lett vol
na, felugrott az én sasom, s elterjesztett szárnnyal, kitátott csőrrel nekirontott Lajosnak, 
ki m egrettenve keresett menedéket, de a sas nyomon követte, közvetlen a háta megett 
m indaddig, míg én jó távolságra, a legerősebb futással, utói nem értem, mikor is nehéz 
10-es hátul [töl] tő fegyveremről a csövet hirtelen leakasztva vele teljes erőmből végig
ütöttem  a sason. Erre rögtön nekem fordult, de első ütésem et nyomon követte a má
sodik, mire a sas csendesedett is, de a nehéz, két kézre fogott, m egfordított puskacső
vel 9-et kellett ütnöm  teljes erőmből, hogy a fellegek királyát teljesen ártalmatlanná 
tegyem. Gyönyörűen kifejlődött példánya volt ez a fakó keselyűnek, kiterjesztett két 
szárnya nyolez bécsi láb hosszú volt.

Első túzokomat 1869. júliusban lőttem. Kocsin mentem ki a Villongóra, s az úthoz kö
zel pillantottam  meg egy kis tábla zabban, közel bevárt, nagyon is összetörte lövésem, 
kis példány volt, de volt azért nagy öröm.

1870 Az 1870. évre kelve nálunk folytonos nagy hideg és hó volt, csak február végén kezdett 
a nyúl bagzani, a fogoly is mind csapatokban volt még február végéig. Ezért hosszab
bítottuk meg mindnyájan, füredi* vadászok, az idényt.

* T is z a fü re d  (H e v e s  v m .)



Goysert (kajser schnepf), köznyelven „Töcsm adár”, tanuló korom ban lőttem  egynéhá
nyat, hogy mennyit, nem emlékezem rá, ezért nem is jegyeztem fel, s első feljegyzésem 
1870. augusztus 16-áról szól. —
1870. november 25-én lőttem első őzemet Cserépben, a herczeg Coburg birtokán, hova 
Mocsáry Miklós barátommal, az ő protectiója folytán jutottam el. —  A vadászat két napig 
tartott, az első napon színét sem láttam az őznek, bármennyire égtem a vágytól legalább 
csak láthatni is egyet a szabadban, míg végre másnap reggel, illetőleg délben, az utolsó 
hajtásban, a delelő helytől -  hova már a hajtok, kopók, kettő kivételével, és vadászok -  mind 
megérkeztek, s nagy tüzek m ellett hangosan beszélgettek, koccintgattak -  mintegy 100 
lépésnyire - ,  hol régi vadász, Majthényi Miska bátyám intésére -  m ert roppant távolból 
az elmaradt két kopó csaholása visszhangzott -  hátram aradtam. Körülbelől egynegyed 
órai várakozás után kibukkant rám deli termetével egy gyönyörű tavalyi suta, melyet 
mintegy 45 lépés távolságról, jól irányzott két öregpostalövésem földre terített. Va
dásztársaim csak elálmélkodtak, mikor mi, mellőlök a hajtókkal, a tűzhelyhez czipel- 
tettük az őzet. L ett is tréfa azonnal, engem m int afféle újoncz őzvadászt, fel kellett el
ső őz lövésem után avatni; kedélyes s a túlságig vendégszerető házigazdánk, Nickel 
Adolf uradalmi főerdész nekem azonnal m egtette az ajánlatot, hogy ti. ha annak rend
je és módja szerént, a már ekkorra a vadász személyzet által szépen a pázsitra kipeczkelt 
őzre szépen, magam jószántából, hogy a szokásos puskavesszőütések után őzvadásszá 
avattathassam, lefekszem-é?, vagy nem?, ha lefekszem magam, kapok három  ütést, ha 
nem fekszem, lefognak és kapok hatot. M it volt mit tennem, szépen lefeküdtem, s rajtam 
kedves házigazdánk, 30 hajtó s vagy 8 vadász homéri kaczaja, kürtök harsogása s 8 ko
pó vonítása mellett, olyan hárm at húzott, hogy hatért sem adtam volna. —

1870. július 3-án kedves Öreg ipámtól, kit a konyári sóstói fürdőbe kísértem, jöttem haza
fele a Hortobágyon keresztül, az ökörkút közelében egy rakás sast, köztök egy rendkívül 
nagyot, pillantottam meg egy marhadögön, miket belopni azonnal megkísérlettem. Remé
nyemen felül közel bevárt a legnagyobb sas, valami 40 lépésnyire, a többi még a lőtávolon 
kívül elrepülvén, a nagyra hát szokott nyugodtsággal, pontosan czéloztam és tüzeltem, s 
szárnyatövét szerencsésen meg is lőttem annyira, hogy igaz, nem tört el, de repülni nem 
volt képes többé. Megpróbáltam, gyáva-é a madarak királya. Elkezdtem felé lépdelni, ő 
megállóit, s mikor látta, hogy felé közelgek, felborzolt tollal s tátott csőrrel, amint egy ne
gyedfél láb magas állat nekem kezdett rohanni, fél csövem még töltve volt, bevártam tehát 
néhány lépésnyire, s miután láttam, hogy nem tréfál, fogtam kitűnően lövő, hosszú, 10-es 
kaliberű lefacheaux fegyverem s apró sréttel fejen lőttem. Rögtön tehetetlenül terült el a 
gyepen. Azt hiszem, az e fajta sasok legnagyobbak egész Európában, feje kopasz, nagy 
tollnyakörv keríti szőrös nyakát, tollazata tiszta, igen sötétveresbe játszó fekete, lábai hófe
hérek, kiterjesztett két szárnya nyolcz láb és két hüvelyfk], bécsi mérték szerént.

1871. július 2. vadkacsa 1 Füredi határ
2. kánya 1
5. szárcsa 1
7. vadkacsa 5
7- szárcsa 1

20. sirály 2
20. bíbic 2
20. vadkacsa 2

1871
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1871. július 25. vadkacsa 2
2 7 . fürj 1
2 7 . nyúl süldő2 1
28. vadkacsa 1
2 9 . nyúl süldő 3 Füredi határ

1871. decem ber 21-én lőttem  második őzemet, szintén a cserépi határban. Ezt az első 
nap estéjén, már jó alkonyaikor lőttem, mégpedig igen komiszul. Alig 30 lépésre ugrott 
tőlem  keresztül és mély úton, s mivel nem voltam rá felkészülve, oly rossz lövést te t
tem rá (béllövést), hogy vagy 500 lépésre egy roppant mély völgybe még le bírt menni, 
s o tt egy akasztófáravaló, agárlábú kopója házigazdánknak, a Dobos fogta el, s mire oda
értünk, m ert daczára nagyon rossz lövésemnek erősen festett, a Dobos bár a beleit ki-, 
illetőleg bevetette, mégpedig nem egész szabályszerűleg, amennyiben a bőrnek felét is 
lehámozta. De meg is szenvedtem rossz lövésemért, m ert hajtót magammal, a nagyon 
bizonytalan keresésre, nem tartottam  érdemesnek vinni, így hát nem volt m it tenni, 
m int szépen a nyakamba kavarítani a szépen kifejlett, de csúnyán vérző őzet és a háta
mon elvinni a hegy tetején lévő, éjjeli szállást adandó favágókunyhóba, mely gyalogsé- 
ta-lovaglás alatt, daczára a -13 °R időnek, csak úgy szakadt rólam az izzadtság. De úgy 
kell, m iért nem czéloztam jól. —

Lőjegyzékem az 1867. évig azért van csak összegezve feljegyezve, m ert eddig, hol? mi
kor? és mennyi vadat lőttem, nem jegyeztem fel, leginkább m ert inkább agarász vol
tam, de 1867-ben, több alkalmam lévén a vadászat gyönyöreit társaságokban is élvezni, 
végképp felhagytam az agarászattal.
1867 után is csak a nyulat és foglyot jegyeztem pontosan, még igen sok más érdekes 
vadam m ent feledékenysége, teljes lőjegyzékem vezetése csakis az 1872. évtől kezdő
d ik .—

1 8 7 2  1872. július 28-án éltem ez ideig -  m int vadász -  legnagyobb napomat. Ekkor láttam 
és lőttem  az első szarvast. — Pusztavárakot mikor Keglevichtől megvették a szorgal
mas kókai parasztok, a vadászati jogot tőlök sikerült, nekünk tizenkettőnknek, meg
nyerni (a társulat tagjai Deseöffy Béla M ártonkátáról, Fay Béla Péczelről, Fay Laczi 
Erdőtelekről, Friedl Leopold Gödöllőről, Keglevich G ábor gr. Egreskátáról, Kovács 
Zsiga Péczelről, Pilisy Lajos Pestről, Tahy Lajos Gom báról, W artensleben Károly gr. 
Farkasdpusztáról, Viczián Andris Szeléről, még egyvalaki, kinek neve nem jut eszembe 
Szentlászlóról s én belőlem állottak), hol is eznap tartottuk első vadászatainkat. Sok ér
dekes episodot kell mellőznöm a hely szűke miatt, s így csak az általam lőtt szarvas ha
lálát írom  le röviden.

Az egész erdő már meg volt hajtva, szólott a puska sokszor, de még el íiem esett csak 
egy darab, azt sem láttam. Az utolsó kis hajtásban még hajtás után láttak szarvasokat 
a hajtok, nem volt hát m it tenni, m int egy visszhajtást rendelni el; Ennek m egtörténté
vel csakugyan az alléén m ent is néhány darab által, egy esett is. Úgy azonban, hogy én 
nem  láthattam  egyet sem, s a hajtok, miután még most is láttak szarvast, újra meghaj
tották, éspedig rendesen e hajtásnak majd’ vége volt már, a hajtóknak egy része már 
kinn állott az alléén, az én irányomban is csak 8-10 lépésnyire jártak még a sűrűben, 
amikor előttem  egy hajtó, „itt a szarvas”-t kiált. S e pillanatban kiugrik a szarvas, s a
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másik hajtó, ki már kinn volt a sűrűből, pedig végigütött botjával a szarvas hátán. N agy 
volt örömem, hogy mégis láthatok szarvast, de az öröm  nem izgatott, higgadtan s pon
tosan vettem czélba nyakát, s fegyverem eldördülése után egy óriás, körülbelül 7 láb 
magas ugrással, tudatta velem, hogy kapott, de nem halálosan. M ikor e roppant ugrás 
tetőpontján volt a szép állat, küldtem reá másik csövem golyóját, mitől óriás henger- 
buczkát vetve zuhant földre a gyönyörű 2 éves tehén. Első lövésem csakugyan nyakba 
találta. A másodikat vállapjára irányoztam, de az kissé alant ment, úgy azonban, hogy 
két első lábát a legtövében törte ketté a golyó, mi m iatt helyben m aradt ugyan, de a 
kegylövést meg kellett neki adni. A nyaklövéstől, bár az correct volt, elm ent volna. —
A puska, mit itt használtam, ugyanaz a Borsay-féle 16 cal. lancaster volt, melyet első 
őzvadászatómon használtam. M indkét csövében két gömbölyű golyóval tö ltö tt patron 
volt, melynek nyomai szépen kikészített bőrén első szarvasomnak láthatók. A kegylö
vést szintén ilyen tölténnyel adtam meg, ez oka, hogy a bőr gerincze helyén a két egy
más melletti golyó helye van meg. —

1872. november 26-án ismét Cserépben, régi házigazdánknál, lőttem  egy nagyon szép 
öreg őzsutát 10 cal. Kiszela-féle lancasteremmel, 92 lépés távolságról. A lövés pillana
tában élettelenül rogyott össze. Ennek különös volt két hátulsó lába, amennyiben rajta 
bab nagyságú tiszta fehér foltok voltak. Bőréből szép lábszőnyeg lett készítve. —

1872. december 22-én szintén Vánokon lőttem  16-os lancaster golyós fegyveremmel 
egy roppant nagy, vén szarvastehenet. Első lövésemmel elhibáztam, a másodikkal 
azonban úgy lőttem  keresztül 60 lépésről a vállapja felett gerinczét, hogy az, m iután 
rajta golyóm keresztülment, rögtönösség a tűzben összerogyott, s vége lett, csupán 
egyszer emelte fel fejét. E suta borjával jött, a borjú nagy sebességgel futott Szentki
rály felé, melyre egyszer, hirtelen újratöltve az egyik csövet, tüzeltem, de eredm ény 
nélkül. —

1873. február 27-én az én kocsimon m entünk ki a Kócsra* Lipcsey Tamás és Lipcsey 1873 
Józsi kedves barátimmal.^ Először a Tamás tanyájára szándékoztunk menni, a fekete
rét hídjánál térve le -  az Okolicsányi-féle filegóriás tanyának -  az országúiról, azon a 
helyen, hol a két árok végződik. Az útról m egláttunk a fekete rét vizén egy fót vadlú- 
dat 600-800 lépés távolban úszkálni, én, bár Tamás és Józsi erősen kapacitáltak, hogy 
a golyó nem m ehet el annyira, miután Vetterlén [Vetterli] golyós fegyverem irányzé- 
kát 800 lépésre igazítám, elröpítettem  a kocsi m ellett állva egy golyót a ludak felé. Ek
kor fegyverem leeresztettem, s csak azután láttam, hogy a ludak felrepültek, a golyó 
pedig túl rajtok csapta a vizet. De abban a pillanatban én, noha teljes bizonysággal ál
lítani nem mertem, úgy láttam, hogy egy lúd szárnyát felcsapta ugyan, de a többivel fel 
nem repült. Ez okból mondám velem lévő barátimnak, hogy én azt hiszem, lőttem  egy 
ludat. Ok m indketten kinevettek, csak azt csudálták, hogy m ehet el oly roppant távol
ságra a golyó. Kocsisom azonban szintén azt állította, hogy ő is látta a lúd szárnyát fel
emelkedni. A vitából az lett, hogy a kocsist elküldtem igazat látni (kocsival a nagyon 
vizenyős helyen nem lett volna tanácsos elindulni), s mi addig igen pompás vadászlát
csövemmel felváltva kerestük a ludat, de biz’ azt még ezzel sem tudtuk a sík vízen fel
fedezni. Kedvünk is lett volna már a kocsist visszahívni, hogy folytathassuk utunkat, de

* T .fü red -K ó cs
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m ár nem  értük be ezt sem kiáltással. Annyival nagyobb volt hát csudálkozásunk, mikor 
kocsisomat jó negyedórái gyaloglása után láttuk, hogy a vízre lehajol s onnan valamit 
felvesz. Bezzeg volt két vendégem közt dolga a látcsőnek, csak úgy czibálták egymás 
kezéből, persze mindegyik egyszerre akart rajta nézni. A dolog vége mégis az lett, hogy 
kocsisom egy gyönyörű nagy vadludat hozott elő, melynek fején már a hosszú hegyes 
golyó oldalt fordulva m ent keresztül. Csak azt sajnáltam, hogy a távolságot a közbeeső 
vizek m iatt pontosan fel nem léphettem, de a szemmértékre a legkisebbet számítva is 
volt 600 lépésre. Ilyen néha a szerencselövés! —

1874 1874. év
A szept. 17-én lőtt két nyúl egyikét 97 lépésről 8-as sréttel lőttem, fehér porral, Kirner
10-es lancasteremből. —

N ovem ber 5. Császlód*. Gr. W aldeck Frigyes barátom e vadászaton vendégem volt, 
hozván magával nyolcz kopót, az én 5 kopom is kinn lévén, összesen 13 kopóval va
dásztunk. Egy kis nádast körülfogtunk, s benne igen erős s körülbelül 10 perczig tartó 
hajtás után végre a 13 kopó kinyom ott Frigyes barátomnak egy gyönyörű kandúr vad
macskát, m it ő igen szépen -  a tűzben kimúlva -  terített le. A kandúr súlya 11 és 3/4 bé
csi font, hossza orra hegyétől farka végéig 38 bécsi hüvelyk. —

A dec. 13-án lő tt két nyulat 16-os kis lancasteremmel duplázva lőttem, s ugyanez nap 
a Nánásy Massa filagóriás tanyáján levő hodály végéhez, mintegy 100 lépés távolra, 
a repczéből kikelt az úthoz pár lépésnyire egy reznektúzok, mire kétszer tüzeltem siker
telenül, tovább nem űzhettem, m ert esteledett, és nem volt töltésem, szokásom ellenére.

Decem ber 30-án tarto tt kocsi körvadászatunkon részt vett 27 puskás, s daczára nyúl- 
szegény évünknek, elesett 52 darab nyúl. —

1875. jan. 6-ki (kocsi) körvadászaton elesett 20 nyúl, 1 róka, rosszul lőttünk. 16 vadász
1875 volt.

Jan. 16-ki (füredi rét) körvadászatunkon 42 nyúl esett. Nagy köd volt, rosszul lőttünk. 
27 vadász volt jelen.
Jan. 31 -ki (füredi rét) körvadászaton esett 31 nyúl, volt 10 vadász, kik közül 4 nem lőtt 
semmit.

Tízévi összegzése az általam 1865lk évtől 1875lk évig elejtett vadaknak:
szarvas 2
ŐZ 3
nyúl 66i
túzok 6
fáczány 12
fogoly 72
fürj, haris 11
erdei szalonka 18
go’zer 7

* P o ro s z ló h o z  ta r to z ó  ta n y a  v o lt  a X IX .  s z á z a d b a n
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vízi szalonka__________________ 51
vadlúd 9
vadkacsa 241
szárcsa 5
vízityúk 2
bíbicz 7
cormoran (kárókatona) 2
vöcsök 2
sirályok 27
fekete gólya 1
daru 1
nemes kócsag 1
gémek és kvakvarjú 79
vadgalamb 2
húros rigó 3
hasznos vadak összege 1225 darab
róka 17
menyét 1
fakó keselyű 2
barna keselyű 1
arany sas 1
sólyom 1
kánya, vércse 28
szarka, varjú 10
kártékony vadak összege 61 darab

10 évi egész összeg 1286 darab vad.

1875-ik év június 10. Barna keselyű, Hortobágy,
kopaszfejjel, egész fekete, nyolcz láb tizenegy hüvelyk terjedelmű szárnyakkal. E nagy 
állatot nagy, 10 cal. lancasteremmel lőttem  postával, mely fegyverhez 29 szem posta 
szükséges egy töltésre. M indkét csövet reá eresztettem, az elsőt ültiben, a másodikat 
röptiben, mégis kétszáz lépésnyire röpült, hol hanyatt, dögölve hullott alá. Körülbelül 
65-70 lépésnyiről tettem  első lövésemet, a másodikat 80-90-ről, mely két lövés tüde
jét, szívét egész’ összezúzta. —

A daru, mit júl. 15-én lőttem, talpon állva négy láb 3 hüvelyk magas volt, a talpától ko
ponyájáig számítva. Ezen daru egymaga legelészek néhány száz gólya társaságában, 
s közeledésemkor m integy 50 lépésig várt, honnan tüzelésemre egyet ugro tt s kiadta 
páráját az első lövésre. Borsay-féle kis lancasterem, caliber 16, 1-es sréttel terítette le.

A szept. 16-án lőtt nyulat 10-es lancasteremmel, 1-es sréttel, 111 lépésről lőttem. 
A tűzbe’ halt.
Oct. 3-án Tiszádban Lantos és Nótás kopóim elől 2 vadmacskát lőttek vadásztársaim. 
Oct. 6-án hoztam M ámme és Grete borzebeim et Bánhalmáról.
Nov. 16-án érkezett meg váltócsöves lancasterem, a srétes cső cal 16, a golyós pár 28 
cal. Kirnertől való. Ara 400.
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Nov. 3-át régi szokás szerént a családba’ megünnepeltük, de ez nap H úbert átka volt 
rajtunk. H árm an semmit nem bírtunk lőni, pedig kint levő két kopónk, az öreg Lantos 
és a 11 hónapos Nótás, mindegyik külön egy-egy rókát hajtottak, gyönyörűen hajtott 
énhozzám az első róka, egy nagy fekete, a Nótás előtt vagy 70-80 lépésre vitorlázott 
el. Rálőttem, igaz 5-ös sréttel, mindhiába, ekkor odaálltam, hol az első róka kiötlött 
a nagy sűrűből a ritkásba. Alig állottam o tt meg, az öreg Lantos előtt, minden vadász
szabály ellenére, egy szép, igen szürke róka kint a síkon, vagy 100 lépésre iram odott el, 
erre nem  is lőttem. L őttünk még szép nagy búvár kacsára, búvárra, kacsákra, nyulak- 
ra, varnyúra, sem m it nem tudtunk lőni. Társaim  Buchwald őrnagy s Buday Sándor ba
rátim  voltak. —

Nyulaink ez évben nagyon erősek, s mindenfelől hallom a vadászoktól, hogy 1-es, 2-es 
srétnél kisebbel lőni nem lehet. Ez ellenében felhozom, hogy dec. 9-ikén 16-os Kirner 
lancasteremmel egy nyulat 80 lépésről, egy másikat még messzebbről -  de hogy mennyi
re volt, nem léphettem meg -  6-os sréttel lőttem. Dec. 10-én pedig egy nyulat szintén 6- 
os sréttel 98 lépésről úgy lőttem fejbe, hogy az bukfenczezve azonnal kiadta lelkét. —

A 29. dec. lőtt rókát M argithán egy hajtásban, hol gazos gyepet hajtottak, lőttem, első 
csövemmel nem terítettem  le, m ert a szokásos 6-os srét a szép erős kan rókával nem 
bírt, második lövésemre azonban, 1-es sréttel, karikába tört. E rókára a csegei* orvos, 
egy igen fáin, fiatal vadászpajtás is igen nagy távolból tüzelt, s második lövése éppen 
o tt seprette a havat, hol a róka összerogyott. Vadásztársaim, velem egyetértve, e m iatt 
ráfogták az orvos úrra, hogy ő lőtte a rókát, csak azért, hogy a szokásos felavatási tréfát 
végrehajthassuk rajta, mi, az orvos úr azon állítása daczára, hogy ő már Erdélyben több 
rókát lőtt -  m iután pompásan megvacsoráltunk kedves házigazdánk, Sárfy Szilárdnál 
egész kedélyességgel végre is hajtatott. A lövés a rókát a felőlem való oldalán lapoczkán 
és nyakon érte, a másik oldala tiszta volt.

1875 vége
[Itt közlünk -  a helyesírást megtartva -  egy éves lőjegyzéket.]

1875ik év
év, hó és nap a vad neme száma hol lövetett
Február 4- róka (szuka) 1 hordó (lantos előtt)
Martius 5- róka (kanok) 2 debreczeni haláp (berkes)

» 14- túzok 1 kócs (lesen)
99 17. vadlúd 1 »

Aprillis 9- go’ser 1 kócs (feketesrét)
» » vadkacsa 1 )»

» 10. 99 2 »»

» 12. » 1 99

» 99 viziszalonka 6
Aprillis 17. guodlibetschnepf? 2 hortobágy

99 29- 1 kócs
99 99 bíbicz 1 99

* T is z a c s e g e
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Május 1. sólyom 1 kistanya
» 3. tőkésgácsér 1 fösvenyi erdő

„ kvakvarjú 1
ff 15. kék gém 2 ff

ff 25- bíbicz 1 kócs
ff 26. héjjá 1 »

Junius 5- tőkés gácsér 1 kócs (még zöld fejjel)
» 9- bajnok bíbicz? 1 hortobágy
ff „ bíbicz 2 »

10. barna keselyű
(Vúltur cinereus) 1 ff

» 16. ... kacsa 2 rét
Július 15. daru 1 kócs, massa tanya

» 28. vadkacsa 5 ff

ff 29- ff 1 ff

Augustus 14. fürj 2 »

ff ff búvár 1 »
ff ff vizi szalonka 1 ff

ff
1 9 . nyúl 1 ff

ff 21. ff 3 ff

ff 23. ff 2 ff

ff 26. » l ff

ff 28. vércse 11 igar
ff 30. tőkéskacsa 4 bodzás húzásból
ff 31. nyúl 1 kócs

Septemb. 1. sárszalonka 2 morotva
Septemb. 3. tőkés kacsa 4 szeles lapos

ff » sárszalonka 1 » »
ff 4. szürkegém 1 morotva
ff szárcsa 1 ff

ff 11. nyúl 1 káta, homokerdő
ff »» fogoly 1 >* szunyogos
ff 14. nyúl 1 kócs
ff » sólyom 1 ff

ff 16. nyúl 1 szeleshát
ff ff sárszalonka 1 ff

ff 17. nyúl 3 kócs
ff 18. 99 1 ff

ff 19- bagoly 1 csattag
ff ff tőkés kacsa 1 »»
ff 21. nyúl 2 kócs

» go’ser l ff

ff »» nagy héjjá 1 ff

ff 22. nyúl 2 ff

ff »» fürj 1 ff

ff
2 4 . nyúl 2 »

ff
2 9 . 4 rét



19 99 fürj 1 99

99 » nagy héjjá 1 99

October 1. nyúl 1 »
99 3. haris 1 tiszán
99 » vadkacsa 1 99

99 6. nyúl 1 bánhalma
» » fürj 1 99

99 99 go’ser 99

October 8. vadkacsa 1 tiszán
99 9- tőkés kacsa 1 ecseny
99 12. vadkacsa 3 hordó
99 13. nyúl 2 kócs
99 16. » 2 »
» 18. » 2 szeleshát
99 19. »* 5 bodzás
» » fürj 1 99

» 28. szarka 2 szartos[?]
» 29- nyúl 2 szajla
99 30. 99 1 útközben a kócson

31. 1 ** a réten
November 2. »» 6 bodzás

99 15. 99 1 igar
99 16. arany lille 2 » (caratreus aurata)

17. nyúl 55 lépés 1 császlód
» 19. 99 2 kócs, útközben

20. 99 3 rét
99 99 fogoly 2

25. nyúl 1 útközben
December 2. M 3 császlód

99 99 szarka 1
99 4- nyúl 2 kócs útközben

9- 7 félhalom (kör esett 39)
» 10. » 6 zsellérföld (kör esett 15)
99 11. 99 8 gazdák földje (kör esett 26)
99 20. 99 8 *» (esett 59)
» » fogoly 1 »>
» 22. nyúl 4 kócs (kör esett 17)
99 23.? nyúl[?] 2 Bánhalma
99

2 7 .
99 2 tiszád

99 » sólyom 1 99

» 29. » 1 margita
M » róka 1 »

M nyúl 3 »

1876.
Január 10. fogoly 4 kenderföldek

» 12. nyúl 1 csapó
99 99 héjjá l 99
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>9 99 bagoj 1 >»
17. nyúl 6 ohat
18. 3 Igar
19. 7 füredi rét (esett 69)

** 20. » 2 Igar
23. » 3 gazdák földje (szánka)[?]
26. » 6 rét (kör, esett 29)
27. » 8 őrsi puszta (kör esett 10)
31. szarka 1 császlód
31. bagoly 1 »* *

* (1876. február 4-én vége az 1875ik vadászati évadnak)

Tisztelet, becsület a vadásztörvénynek, de biz’ én a magam vadászterületén m indig 
meglövöm a foglyot, míg csapatban van. így tö rtén t velem jan. 10-én is, hogy egy tíz 
tagból álló csapatból 4-et lepukkantottam, melyek közül egy erősen megsrétezve tőlem 
70-80 lépésnyire elröpült, de alig ült le, egy nagy héja reá csapott, s előttem  elkezdte 
con amore eszegetni, de meg is lakolt torkosságáért, m ert vagy 60-70 lépésig bevárt, 
reá tüzeltem, s a szemtelen meggebedt, a foglyát még ki sem gombolta.

1876. év
1876. jan. 20. Igar, két nyulat úgy dupláztam, hogy m indkettő a tűzbe’ halt. —
Idei árvizünk 20 láb és 8 hüvelyk volt, lehetett volna rajta sokat vadászni, ha a közös 
vész és védtöltésiink folytonos igazgattatása engem is el nem foglalt volna. —

Június 29.
Ma már húzott a kacsa, de gyengén és korán.

Július 2>
Ma meglehetősen húzott a kacsa.

Augusztus 31. Nagyon rosszul húzott, több nem jö tt lövésre (2 kacsa, bodzás). 

Szeptember 27.
Lovasy Ákosnak ma érkezett Kirner-féle új puskáját próbáltam. Egy szárcsát és egy 
nyulat hibáztam, a többi lövés mind talált, de e két hiba is a nagy távolság (felül 100 lé
pésen) miatt történt, egy nyulat 4-es sréttel 121 lépésről lőttem, egyet 45-ről 12-es 
sréttel. —

Október 27. vadlúd nagy 2, Csattag. Ezen ludakat 16-os lancasterből 1-es sréttel, egy 
lövésre lőttem, ültiben a vízen, 120 lépésről.
Nov. 15-én Halmágyi Lipót barátom kedvéért tarto tt körvadászatomon esett 146 darab 
nyúl, volt 10 puskás, 90 hajtó. Legtöbbet lőtt Retsky Laci, 24-et, utána Kovássy Kál
mán testvérem, 21-et, Halmágyi 18-at (egy körben 11-et), Buchwald őrnagy 17-et 
(elöltöltővel), magam 13-at (kétszer duplázva kettőt, m indeniket karikázva). Reggel 10 
órakor fogtunk a vadászathoz, délután 2 órakor azonban már abba kellett hagynunk, 
mert patronja senkinek sem volt. Temérdek nyúl volt, de rosszul lőttünk, különösen én
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és Buday Sándor barátom, kinek öccse rossz lancasterével kellett magát egész idő alatt 
bosszantani. —

Dec. 14-én Debreczenben vadásztam a Fancsika és Pacz erdőrészeken, m int mindég, 
most is igen rosszul volt rendezve a vadászat. Emiatt menekült pár farkas és 1 vaddisznó 
lövés nélkül, esett 4 róka, [nincs beírva] nyúl.4
A dec. 28-án lőtt nyulak közül kettőt [útközben Kócsra], a ref. templomhoz vagy 200 
lépésnyire, este egy lövésre lőttem  le. A közelebb levő tőlem 86 lépésre esett, m indket
tő fejen lett lőve, 4-es sréttel. —

1877 1877. jan. 5-en háromszor dupláztafm] 2-2 nyulat, mind 6 fején lett lőve.
1877. jan. 22-én lő tt 4 nyúl közül a 2-ik volt az 1000-ik darab, mit e lőjegyzék vezeté
se óta lőttem.

1876. nov. 29. egy görényt lőttem  nádasba’ kopó elől, melyet, mivel aznap elfeledtem 
beírni, később szúrtam be* illető helyére. —

Jan. 3 1-én vadászatainkat bevégeztük, az idén az én emlékezetemre volt a legtöbb nyúl 
határunkban.
Utólagosan, az igazság érdekében felemlítem, hogy az itt bejegyzett, kettős lövéseken 
kívül még csináltam kettős lövéseket 1876. nov. 13-án kétszer, 14-én 1-szer, dec. 4-én 
egyszer és 1877. jan. 2-án egyszer, és így összesen ez idény alatt 12-szer. Egyszer pe
dig egy lövésre lőttem  2 nyulat. —

Idényösszegzés 1876.
nyúl_______________________241
fogoly 10
vadlúd 6
vadkacsa 65
szárcsa 9
gém és kvakvarjú 21
arany lille 1
víziszalonka 1
bíbicz 1
sirály 2
róka 2
görény 1
hörcsög 3
poczok 2
nagy héja 7
sólyom 2
bagoly 1
szarka 8

383 darab

Ezen évadban a legtöbb vadat 1877. év január 29-én ejtettem, amikor is Póka Pista ba
rátom  hajtóvadászatán 30 nyulat lőttem  46 patronnal.



1877. ápr. 8. Ma az árvízen egy nyulat fogtam s a szárazon útjára eresztem.
Máj 8. Szarka, Karczag. A ma lőtt szarkát revorverrel ejtettem.
Jún. 7. Kacsa 2, Kócs. A mai egyik kacsa még zöld fejű volt.
Jún. 25. Vadkacsa 5, Bodzás. Ma húzott először az idén a kacsa, de gyengén.
Nov. 15. Vadkacsa 1, Rét. 150 lépésről golyóval, sima 16-os lancasterből.
Nov. 22. Vadlúd 3, Csattag. 8-as kaliberű lancasterrel, nagyon magasan húztak.

1878. jan. 30-án 4 nyulat nagy távolból lőttem. Egyet különösen, mit, miután a távol- 1 8 7 8  
ságot megmértem, kitűnt, hogy 117 lépésről lőttem. A lövés után összerogyott, de még
vagy 60 lépésre elvánszorgott s ott m últ ki. T üdőn volt lőve, s lapoczkán első lábai is 
el voltak törve. 3-as sréttel, Kirner-féle 16-os lancasterrel lőttem.

Idényösszegzés 1877.
nyúl_____________________ 131

fogoly 4
fürj 1
vadlúd 3
vadkacsa 49
gém és kvakvarjú 12
arany lille 1
vízisnepf 3
szaricsóka l
róka 1
héja 2
sólyom 1
szarka 9

218 darab

Legtöbbet lőttem január 8-án, 16 nyulat.

1 8 7 8 -ik év
Az idén nyulunk rendkívül kevés lévén, elhatároztuk hogy kopókkal csak rókákra vadá
szunk, s ami nyúl akkor kerül, természetes ellőjük. M egkezdtük hát a zaklatást róka- 
komáék ellen, kik már lehetősen elszaporodtak. Oct. 17-én Gráefl Jenő, Bobory Gyuri 
és én kimentünk a kenderföldeken levő kis nádasba, honnan kopóink, szép hajtás után, 
Jenőre szorítottak egy fiatal kan rókát, minek czentrumába bele is gyútott, hogy m ajd’ 
a száján jött ki rókakomának az ólompirula. —

Húbert-napot most is m egtartottuk szokásosan, de nem kedvezett védszentiink. Rókát 
nem leltünk, pedig azt kerestük egész nap, többi társaim semmit sem lőttek. —  N o 
vember 8-án Igaron rókára vadásztunk, Széky kedves barátom területén, 4 kopómmal. 
Gyönyörűen hajtottak egymás után a nagy Csókásból 5 rókát, de kevesen voltunk pus
kások. Csak egy került horogra, egy óriás kan róka, mire majd’ mindnyájan lőttünk, de 
a ravasz koma annyira ügyesen forgott a nádban, hogy mindnyájan csak elvillámlani 
láttuk s vaktába lőttünk, nem is találtuk, míg végre Széky tisztje, Lőrincz egy pillanat
ra meglát[ta] s a hátulját fejbe lőtte. Másnap a Belsőmajorban, a kertben szintén foly
tattuk a rókázást, a kutyák újra szépen hajtottak, de rosszul lettünk felállítva, m ert a
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nád, honnan 3 róka jö tt ki, majdnem jáger nélkül maradt, tüzeltek itt mindháromra, 
míg végre újra egy óriás kant Kálmán testvérem gyönyörűen fejbe lőtt. —

N ovem ber 13-án Ohatra m entünk (Retsky Laczi, Gráefl Jenő, Bobory Gyuri, Biró 
Laczi, vadászkerülőnk Tapasztó Pista, Kálmán testvérem és én). Kopóink csakhamar 
rókát szorítottak, ezt ellőtte Tapasztó, másodszor újra azt hajtottuk. Rám jö tt először, 
elhibáztam csúfosan, tőlem Retskyre ment, ki második lövésre vitézül felbuktatta, esett 
még 5 nyúl is, pár róka kimenekült és még egy szökevényt én újra [el]gatyáztam. —

Nov. 14-én m egfáradt s összesebzett kitűnő kópéinkkal a tegnapi társasággal eltekin
tettünk a fekete rétbe, de a nagy nádasban s körülötte m indenütt víz volt, mi társaink 
minden rem ényét tönkretette. M indam ellett elállítottuk őket féllábszárig érő vízbe, s 
a kopókat, ö tö t (Prímás, Kontrás, Dudás, Rabló, Rigó), eleresztettük. Azonnal felvet
tek egy rókát, de kitört lövés nélkül, s miután visszakürtöltem, újra másikat vettek fel, 
s ekkor kezdődött egy oly nagyszerű hajtás, milyent életemben keveset hallottam. 
M ind az 5 kopó teli torokkal hajtott szakadékban, vízben, s hajtás közben egy róka 
am int szökött, éppen Retskyre m ent ki, azt azonnal le is gyújtotta egy lövésre. A vén 
szürke pedig csak nem jö tt ki a roppant nádasból, s pár órai hajtás után elhallgatott egy 
kopó, azután a másik, míg végre mindhiába kürtöltem, nem jött ki egy kopó sem. Míg 
végre m egtudni az okát, m iért hallgattak el, magam törtettem  be a nádba. O tt meglel
tem m inden kopót telylyesen kimerülve, fekve, talpaikat nyalva. A kétnapi vadászat 
annyira kim erítette őket, hogy vérző lábaikkal alig bírtam őket a kocsikig csalogatni, s 
m iután hazaértünk, m indnek óriásra dagadt minden lába azonfelül, hogy orruk, fülök, 
hasuk össze volt a nádtól hasogatva. —

Befejeztük az 1878/9-ik vadászidényt. Kevés nyúl volt, m ert a múlt tavaszi csők elölték 
a szaporulatot, a kacsa egész éven át sohasem húzott, igen sokszor rossz, alkalmatlan 
idő volt, ezek okai nyom orult évi lőjegyzékemnek. —

Idényösszegzés 1878.
______nyúl________________________67

fürj 1
vadlúd 1
vadkacsa 40
vöcsök 1
gém 1
szaricsóka 3
goyser 2
vízisnepf 13
róka 1
héja 1
összesen 131 darab

Legtöbb esett 1879. jan. 25-én, 15 nyúl.
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Az 1879-iki év rosszul köszöntött be, a 76. évi óriás árvíznél egy hüvelykkel magasabb 1879 
vizünk volt (másutt 8-10 hüvelykkel is).
Július 16. (Kócs) ma egy roppant túzokot 10 lépésről hibáztam el, vivát!
Augusztus 25. Evek óta láttam ily szép húzást, de én, vendégeimnek engedve át a jó 

helyeket, a legrosszabb helyre állottam. Séllyei Lajos barátom 10-15 
perez alatt ellőtt 50 patront, s lelőtt 15 kacsát. —

October 3. Száz szivarban fogadtunk, én és Kálmán öcsém, Gráefl Jenő barátom 
mal, hogy egy óra alatt lövünk két nyulat, s 18 perez alatt 3-at lőttünk. 

October 12. Vadkacsa 6, Csattag. Király Feri kedves vendégünk ma lőtt 4 kacsát, 
duplázva 2 ludat.

1879. év O ctober 27-én reggel 3 órakor vesztettem el legnagyobb kincsemet, kedves 
feleségemet. —

Nov. 13. Kálmán testvérem erős unszolására m entem  ki a Patkósra vadludazni, m ert 
már ő és vadászkerülőnk, Tapasztó Pista 12-én reggel és este nagy eredménnyel va
dásztak lesből vadludakra. A káptalan Csattag partján levő búzavetéstáblájára tem érdek 
vadlúd húzott. 13-án reggel még korom sötétben elindultunk, s mire világosodni kez
dett, már a búzatáblában megásott lesgödrünkben ültünk. Amint jobban világosodott, 
gyönyörűen kezdtek a nagy ködben húzni a ludak, de igen magasan, de jó 8-as caliberű 
lancasterem felségesen seprette a ludakat úgy, hogy pár m egsrétezetten kívül, midőn 
10 óra tájban kiléptem a lesből, 8 szép ludat szedtem össze. Kálmán öcsém 6 db-ot, Ta
pasztó 2-őt lőtt. Ezenfelül esett még 12-én, m ielőtt kimentem volna a Patkóshoz, Kál
mán által 5 db, Tapasztó által 2 db. így összesen a két nap eredménye 23 vadlúd volt.
— H árm at másnap, midőn a köd eloszlott, még megtaláltak a pásztorok.

Idényösszegzés 1879. 
nyúl 19
vadlúd 8
vadkacsa 162
szárcsa 3
gém és kvakvarjú 33
erdei szalonka 9
vízi szalonka 8
haris 3
vízityúk 2
szajkó 1
róka 2
kánya 9
vércse 2
összesen 261 darab

Legtöbb esett máj. 17-én és júl. 29-én, mindkétszer 13 darab.

1880. év kimaradt, egy vadászatra emlékezem tisztán, hol 5 bakcsót és 1 kócsagot lőttem. 1880

Az 1880-ik évben sok lelki bajaim m iatt nem vezettem be e könyvbe lőjegyzékemet, 
csupán egy papírra írtam azokat, ez pedig eltévedt. M inthogy pedig nem akarom, hogy
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véletlenül többet írjak, m int lőttem, egészen kihagyom ez évi lőjegyzékemet, különben 
is alig lőttem  valamit. —

1 8 8 1  1881. júl. 28. nagy nap, fordulópontja életemnek.
Aug. 13. túzok szoboszlai határ (útközben).
Dec. 14. róka 2. Eörvényi nagyerdő, ma gyönyörűen hajtottak kopó-

im, s majdnem egy perez alatt esett a két róka.
Dec. 23. róka 2. N.Ivány (sarkad) ma is remekeltek a kopók, harmadik

rókát Kálmán öcsém lőtte.

Idényösszegzés 1881.
______nyúl________________________48

túzok 1
sárszalonka 6
vadkacsa 1
bakcsó 4
róka 4
összesen 64 darab

Legtöbb vad esett Oct. 24-én, 9 darab.

1882. jún. 24. gyalogkócsag 2, Igar. Szarkákat lövöldöztem id. Széky Péter bará
tom  kertjében kis flobert sálon puskával, amikor már csak két pat
ronom  volt, m ondta ő, próbáljak a kert tava fáin fészkelő roppant 
mennyiségű kvakvarjú, bakcsó és gyalogkócsagok közül lőni, mire 
én lemenve a két patronnal két gyönyörű tollazatú kócsagot lőt
tem. —

Idényösszegzés 1882.
nyúl 38
fogoly 1
vadkacsa 4
kócsag 4
róka 4
nagy héja 1
összesen 52 darab

1 8 8 3  1883. május 8. Ez nap m entem  siketfajdvadászatra Szontágh Miklós barátom
meghívása folytán Ú j-Tátrafüredre.

1883. augusztus 26. Új express egycsövű, 500 caliberű puskám ma érkezett meg. Kir- 
ner csinálta 210 Frt-ért. —

Septem ber 9. Zerge 1 T átra , Bástya-orom.

Kedves fiamat, Kálmánt szept. 4-én vittel fel Késmárkra az első gymnasiumba tanulni, 
de mivel egyúttal egy kis zergevadászatot is akartam megejteni, felhívtam Kálmán test
véröcsém et is, ki fel is jö tt velem. M ég aznap felmentünk Ú j-Tátrafüredre Szontágh
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Miklós barátomhoz, ki néhány nappal elindulásom előtt hívott meg zergékre. U tunk
ban az idő gyönyörű volt, nagy reményekkel értünk hát fel. A Kárpát felséges szépsé
gében ragyogott felénk, a lemenő napban kimutatva tornyait és mélyedéseit. M ásnap 
nem m ehettünk sehova, m ert egy, felmenetelünk napján tarto tt eredm énytelen zerge
vadászat után Miklós fáradt is volt, dolga is volt. Harm adnap a hegyek felhőbe búvtak, 
nem volt hát mit tenni, m int alant, az erdőkben vadászni. Kopókkal vadásztunk, követ
kezők: Fogarassy Zsiga Szabolcsból, Hámos Józsi Cserencsényből*, Kálmán öcsém, br. 
Stillfried és br. Fischer, nem tudom honnan és én. Soká álltunk, a kopók igen rosszul 
hajtottak, míg sok órai várás után a peczérek, szám szerint 5-en, az állásunk alatt elte
rülő kis oldalt meghajtották. M ár közel voltak, én is éppen szivarom csutkáját igazgat
tam unalmamba a szívóba, mikor a szálas fenyőerdőben kis neszt hallok. Odapillantva 
egy gyönyörű kis vadmalaczot láttam 20-30 lépésre tőlem futni, m it második, harm a
dik, negyedik és ötödik követett, utánuk ballagott egy óriás öreg emse. Bár közel is vol
tak, ritka erdőben is mentek, mégsem m ertem  rájuk lőni, m ert a vadászsor felé kellett 
volna lőnöm, s expressel, mi nálam volt, bármennyire is vágytam reájuk lőni, nem le
hetett okos ésszel megresquírozni. Tőlem  Kálmán öcsémre mentek, de ő nem látta 
őket, m ert nagy sűrűségben állott. T őle egy sűrűén benőtt úton, melyen én is állottam, 
ugrottak keresztül. Én készen állva vártam, míg az 5 malacz átugrott, csak mikor az 
öreg emse jött, tüzeltem és hibáztam 83 lépésről. N em  bántott nagyon, m ert ily tá
volból, mikor az ember csak pillanatra látja a vadat, golyóval csak szerencselövés az, ha 
talál. —

Következő napon a hegyekben a zergerégió újra fellegben volt, így hát a tegnapi tá r
sasággal csak alant vadászgattunk, mégpedig medvére, miután jelentették, hogy a vér
medve, mely, m int mondják, kik látták, óriási barom, az éjjel újra m egölt a fürdő köze
lében 3 tehenet. Bár állították a pásztorok, hogy a Jégtorok nevű szakadékba m ent 
nappalra -  a Só-hegy alatt -  feküdni, a hajtásokban nem volt medve, de Fogarassy bará
tunk egy óriás vadkant, m it két kopó jól hajtott, 18 lépésről elhibázta. Következő 
napon kezdtek szépen felszakadozni a felhők a csúcsokról, rég óhajtott tervünket vég- 
rehajtandók tehát délután lóra ültünk Szontágh Miklós barátom vezérlete alatt, s a 
Kárpát gyöngyét, a Menguszfalvi-völgy vidékét, a Kopát és Bástyát megvadászandók, 
hálásra elindultunk a Csorbai-tóhoz. Vadászok mentünk: Kálmán öcsém, br. Stillfried 
és én lóháton, br. Fischer pedig, a vasizmú hegyi vadász, gyalog. Térszűke m iatt nem 
írhatom le a felséges szép vidéken átvivő utat, csupán azt említem, mire mi már korom 
sötétben lebotorkásztunk a C sorbai-tógarton levő kényelmes vendéglőbe, a gyalog jö 
vő Fischer báró már át is öltözködött. Éjjel már megeredtek az ég csatornái, s másnap 
egész estefeléig zuhogott az eső, roppant szél mellett. A légsúlymérőt híjába kopogtat
tuk meg, délután sem mozdult semmit, úgyhogy Fischer és Stillfried bárók türelm et 
vesztve visszamentek, s Kálmánt is alig tudtuk m egtartani még egy éjjeli várakozásra. 
Csakis azért maradt, m ert az öreg Dr. Szent Iványi József úr nagy vendégszeretetét 
nem akarta megsérteni.

Másnap reggel, szept. 9-én, vasárnap nagy esőzuhogás ébresztett fel bennünket. M ost 
már mindnyájan türelm ünket vesztve elhatároztuk, am int világosodik, indulunk azon
nal, különösen, m ert Blásy bácsi, a híres zergevadász és tapasztalt hegymászó sem biz
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ta to tt bennünket. Reggelizés után hát, 6 órakor e lv eze tte ttü k  lovainkat, s Blásy bácsi
tól, ki szintén a zergevadászatra jö tt fel Szontágh barátunk szíves meghívása folytán, 
érzékeny búcsút véve, útnak eredtünk hazafelé. Velünk jöttek a hajtok is, kik stólaiak 
voltak, s utunk egy darabig együtt ment. M ár messze túlhaladtunk az úttól, hol fel kel
lett volna menni zergevadászatra, mikor tó t hajtóink -  köztök a híres vezető, Ruzman 
Jenő, ki először mászta meg Décsy M órral a borzalmas Tátra-csúcsot és idáig utolszor, 
m ert más nem  m ert még e rémületes csúcs megmászásához fogni -  azt mondják 
Szontágh barátunknak, hogy azt hiszik a Bástyát* meg lehetne hajtani, m ert most tisz
ta. Szontágh közli velünk; mi hajlandók vagyunk mindenre, csak vadászhassunk. Azon
nal meg lett határozva a hajtok menete, s a vadászok állása, s visszafordulva lovagol
tunk be a Menguszfalvi-völgybe. A Poprádi-tó partján lévő menedékháznál elhagyva 
lovainkat megkezdtük a gyaloglást. Vagy félóráig bátran haladtunk, de akkor keserves 
mászás következett, s miután egy nagy csoport törpefenyőn átvergődtünk, a Hinczkó- 
patakon átm entünk -  hol én, miután egy kőre nem jól ugrottam , szerencsésen megme
rítettem  m indkét czipőmet - , m egkezdődött a mászás kézzel, lábbal. Másfél órai keser
ves kapaszkodás után felvergődtünk majd’ a tetejére a Bástya-oromnak, s miután 
m indhárm an elhelyezkedtünk -  negyedik puskás, ki legfelül állott, Szontágh barátom 
vadásza, a fáradhatatlan M artin volt - , volt időnk az itt már téli hidegben szemlélnünk 
az idő szeszélyét. Az egész T átra  felhőben volt, csak néha bukkant ki a Kopa, Tupa, 
T átra , Koncsiszka borzalmasan összetépett csúcsa, csak a Bástya volt állandóan tiszta. 
Két óráig dideregtünk, míg egyszerre megjelent az előttünk égnek m eredő csúcson egy 
óriás nagy zerge, még most veres csuhában. Szépen, nesztelenül közeledett Kálmán és 
Miklós felé, s am int jött, el is ment. Nem  vette észre senki, csak én gyönyörködtem 
benne, de éntőlem  nagyon messze volt. Néhány pillanat múlva jö tt 9 egy csapatban, 
egyenesen Kálmánra, de Miklós, nem bírva nagy hevében magával, nagy távolból reá
juk tüzelt. Erre Kálmán is tüzelt, azonban a nagy távol m iatt sikertelenül, de a csapat 
szétugrott, s m ent mindenfelé ész nélkül. Alig m últ el a puskák dörgésének visszhang
ja, újra másik csapat jött, nem is tudom, hány tagból álló, Miklósra és M artinra. M ind
ketten tüzeltek, siker nélkül, s tölteni is alig bírtak, mikor M artin egészen egy csapat 
zerge közt lelte magát. Újra tüzelt, siker nélkül, tüzelhetett volna még sokszor a tőle
2 [0]—30 lépésre m enő zergékre, de annyira fázott, hogy a reszketéstől nem bírta pat
ronját a kinyitott W erndl-karabély kamarájába bedugni. M íg ezek felettünk viaskod
tak, mi is beleböfögtünk expresseinkkel a nagyhangú concertbc, ugyanis előbb Kálmán 
lő tt egy feltűnő nagy zergére, mely tőle 50-60 lépésre állott. Expresset a sziklára fek
tetve nyugodtan és csendesen czélba vette a lapoczkát s tüzelt. A zerge meg sem rán- 
dult, m ent tovább. Másik csővel is tüzelt, m ent tovább és el is m ent -  m indkét oldalán 
vérsugárt lövellve -  örökre. Ekkor m ent el mélyen alattam két igen nagy zerge, de 
ezekre a nagy távolság miatt, 7-800 lépésre lehetettek, nem is tüzeltem. M ár azt hit
tem, Diána végképp megvonja tőlem kegyelmét, mikor hátam m egett kis zörgésre 
visszapillantva egy nem nagy zergét látok egy orm on 3-400 lépésnyire úgy iramodni, 
hogy csak a hátulját láttam. H irtelen a farka aljáni czentrum ot czélba venni, tüzelni és 
elhibázni, pillanat műve volt. M artinra és Miklósra újra egész csapatban tódult a zer
ge. Miklós tüzelt, hátulján meg is sebzett egy igen nagy bakot, m it az nem sokba véve 
haladt felfele, s megállt egy egyenes falú sziklatornyon, minek tövében M artin dider- 
gett. Amint a zerge megállóit, M artin azonnal tüzelt, s a tüzelésre a zerge vagy 30-40
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méter magasból a levegőben úgy zuhant, hogy egy másik, szintén magas, sziklatorony 
tetejére esett, s onnan lecsúszott egészen M artinig. Valami felséges szép zuhanás volt 
az, mit ritkán láthat vadász. Kár, hogy társaim ebből semmit sem láttak, kiket újra jö 
vő zergék feszült várakozásban tartottak. Alig ocsúdtam ki a látvány szépségéből, elő t
tem 2-300 lépésnyire egy nagy zerge megáll. Csendesen és pontosan, expressemet az 
előttem fekvő sziklára fektetve, vettem czélba, s tüzeltem. A lövésre csendes lépésben 
kapaszkodott a szép vad felfelé. H irtelen töltöttem , s mire patronom  puskámban volt, 
újra megállott. Ismét vigyázva, irányzékot 400 lépésre emelve, czéloztam és tüzeltem. 
Ugyanabban a tempóban indult tovább felfelé a zerge, s mikor az orom ra ért, újra 
megállott. M ég egyszer tüzeltem 6-700 lépés távolról, de újra sikertelenül. Szépen, 
csendesen elballagott a bérez túlsó oldalára. Isten tudja, talált-é valamelyik golyóm 
vagy nem. M ég csak a nyom ot sem kereshettük, m ert em ber által nem járható helyen 
vonult fel. Alig tettem  meg a harmadik lövést, azt sem tudom, honnan term ett két ó ri
ás zerge elibém, csak hogy mégis o tt állottak előttem  50 lépésre. Bár nem szokott sem 
mi vad izgatni, az öröm, hogy ily közel biztos lövést tehetek, meglehetősen izgatott. 
Pillanat alatt újratöltöttem, s hogy annál pontosabban lőhessem c fejedelmi vadra 
aczélhegyű golyómat, a rögtönzőt* is használtam, de óh! fátúm!, am int a fegyvert ar- 
ezomhoz akarom emelni, az izgatottságtól-e, vagy hogy rém ítően fáztam, hozzáértem 
a ravaszhoz, s puskám, nagy meglepetésemre, eldördült, s a zergék m int a kilőtt nyíl, 
rohannak Kálmán öcsém leshelye felé. H irtelen újratölteni pillanat műve volt, de elég 
meggondolatlanul újra felpeczkeltem a rögtönzőt, s a körülbelül 120-130 lépésre ro 
hanó zergék nagyobbikára akartam lőni, de előbbi kellemetlenségem újra ismétlődött, 
azzal a különbséggel, hogy most már egészen arczomnál volt az agy, mikor eldördült 
akaratom ellenére fegyverem. Reményemet vesztve, de fel nem adva, újratöltöttem , le
hetőleg gyorsan, s most már a rögtönzőt nem használva, nagy vigyázattal czéloztam a 
180-200 lépés körül egyformán haladó szép vadra. S bár most már rossz ezélzás esett, 
mert a tőlem messze elhaladt vadra csak nagyon harántos lövést tehettem , gyors, de 
pontos ezélzás után tüzeltem. A füst am int oszlott, szomorúan láttam, hogy a két zer
ge elválva egymástól haladt, mégpedig egyik az előttünk m eredező tornyok közé, a m á
sik egyenesen Kálmán öcsém elibe, ki felett körülbelől 50 lépésre meg is állott. Kál
mán ekkor tüzelt és hibázott. M ásodik csövével azonban am int fegyvere eldördült, 
összerogyasztotta a gyönyörű állatot. Alólról tö rtén t a lövés fölfelé oly szerencsésen, 
hogy a nyakcsigolyát zúzta össze a golyó. T öbb  lövés nem történt, összesen 19 lövést 
tettünk hárman. Szontágh tüzelt 5-szőr, Kálmán 7-szer, én is 7-szer, ami ritkán esik 
meg zergevadászaton, s hogy ennyi lövésre csak egy zerge esett, annak oka egyrészt 
mert nagy távolból tüzeltünk, másrészt a zerge képzelhetetlenül szívós természete, m it 
mutat az, hogy mikor összejöttünk, vettük észre, hogy az elesett zergét én is egész cor- 
rect lőttem meg. S daczára annak, hogy nagy távolból, körülbelől 180-200 lépésről tü 
zeltem reá, úgy találtam, hogy 3 lépésről sem tudtam  volna, s nem is lehetett volna he
lyesebben lőnöm. Golyóm a jobb oldalán a 4-ik és 5-ik oldalbordát eltörve, egész 
tüdején ment át, s a bal oldali 1-ső bordáját eltörve a lapoczkán úgy jö tt ki, hogy az el
ső bal lábat is eltörte a lapoczka csuklónál, s daczára, hogy ez a lába lógott, nem vettük 
észre, hogy meg van lőve. Vadászszabályok szerint golyóval lövött nagyvad m indig azé, 
ki az első halálos lövést tette. Az én lövésemet, melyet előbb tettem , m int ahogy le is 
van itt írva, határozottan fel lehetett ösmerni, m ert Kálmán keresztbe, én pedig majd-
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nem hosszába lőttem  a zergére. A bak rendkívül erős, öreg példány, faggyújával együtt 
kizsigerelve 33 és fél kilogrammot nyomott, gyönyörű erős kampója volt, m it Kálmán 
öcsém nekem ajánlott fel, s most szobámnak kedves emlékű díszéül szolgál. A második 
zerge, mi elesett, sokkal fiatalabb, gyengébb kampójú volt, de 34 kilogrammot nyo
m ott, s így ez is igen szép példány volt, szintén bak, de ennek egyik kampója a roppant 
esés alatt letört, s m indkét hátulsó lába eltörött. Miklós és Kálmán kétcsövű expressel, 
én egycsövű expressel lőttünk, én aczélhegyű golyóval, a többiek pedig tömörgolyóval 
lőttek. így folyt le szép eredménnyel zergevadászatunk. Kálmánnak ez volt első zerge- 
vadászata, nekem negyedik, de én is most jöttem  először lövéshez.'’

Idényösszegzés 1 8 8 3 . 
zerge í
nyúl 8 7
túzok 1
fogoly 2
fürj 2
cormorán 8
vadkacsa 40
goyser 1
gólyasnepf 2
partilille 1
kiskócsag 3
kvakvarjú 1
róka 5
nagy héja 6
sólyom 2
összesen 162 darab

Legtöbb esett jan. 9-én, 15 nyúl és 23-án, 15 nyúl.

1884 1884. év április 22. reggel 4 óra. Siketfajd (1 patron) Tátra, nagy-szalóki határ/’
Április 17-én indultam Késmárkon tanuló Kálmán kedves fiam meglátogatására oly 
szándékkal, hogy miután már előzőleg Szontágh Miklós barátom meghívását kaptam, 
hozzá is elrándulok fajdvadászatra. Késmárkra érkeztem kor már esett a hó, cső felvált
va, s 20-án este már reményem et kezdtem veszteni, hogy sikerülhessen a vadászat. 21- 
én reggel azonban az esés megszűnt, kezdett derengeni, indultam hát azonnal Újtátra- 
füredre. Estére kiderült az idő. Másnap reggel, felkelve Vi2 órakor, elindultunk a 
nagy-szalóki határban s m entünk a száraz árok túlsó oldalára a Só-hegy fele, hó még 
foltonként volt, de az czombig ért. — Alig értünk czélhoz, kisvártatva megszólalt egy 
nagykakas, mire én, Miklós barátom vezetése mellett, elkezdtem beugrani. Az idő 
csendes, borult, hideg volt. Alig kezdtük meg az ugrást, megszólalt egy másik kakas is, 
mire Miklós kezdett visszaugrani, hogy az újonnan megszólaltat leugorhassa, én pedig 
folytattam az ugrást. Negyedóra múlva, sok küzdelem után (a hó kemény volt, de én 
alattam szakadt) beugrottam  szépen, s előttem  állt a felséges szép állat, mintegy 40 lé
pésre. Szuszogásomat elfojtva vártam be a következő dürgést, s mikor a köszörülést 
megkezdte, gyorsan czélozva dördült 6-os sréttel tö ltö tt jó öreg Kirner 16-os lancas
terem  bal csöve, mire a gyönyörű siketfajdkakas, be sem végeztetve utolsó köszörűié-



sét, élettelenül zuhant le a magas veresfenyő tetejéből. Ez volt első kakasom. — M ik
lós, mikor már majdnem beugrottá kakasát, igen különösen járt. Egy m egrém ült őz
csapat egyenesen az előtte dürgő kakas felé rohant, s a bak éktelen bekegésével, m it én 
is jól hallottam, elrezzentette előle szép vadját. M ég próbált két kakasra ugrani, de már 
nagyon kivirradt, s biz’ az nem sikerült neki. — En % 4 órakor, meglehetős sötétben 
terítettem le az enyémet, s még aznap hazaindultam, mivel elvem ellen van egy idény
ben 1 kakasnál többet lőni.

Tátrafüreden létem kor beszélte el Miklós, hogy őszi zergevadászatunk után való nap 
a Kálmán öcsém által megsebzett, s hajtok által majd’ m egfogott zerge keresésére 
felküldötte vadászát egy hajtóval, kik megdermedve két zergét, m indkettőt lapon átlő
ve találtak, miket Kálmán, mivel éppen egymást takarva álltak a tüzelés pillanatában, 
egy lövésre ejtett el. Ez is szép első zergelövés!

Idényösszegzés 1884.
nyúl_______________________135
siketfajd í
haris í
fürj í
szalonka í
goyzer 3
sárszalonka 5
kiskócsag 2
bakcsó 4
gém 2
kvakvarjú 25
vadlúd 2
vadkacsa 49
szárcsa 2
vihar hojsza 5
lappantyú 1
róka 4
nagy héja 3
sólyom 4
bagoly 1
tarkavarjú 1
összesen 252 darab

Legtöbb esett jan. 27-én Egyeken, 21 darab nyúl. Vadásztam egész idény alatt 50 na
pon, ellőttem 487 patront.

1885-lk év ápril. 6 . kóbor kutya 1. Igar (gazdák földjén).
A kóbor kutyát express puskámmal, aczélhegyű golyóval, lapoczkaközépen, 89 lépésről 
lőttem.
Hozattam 1000 db 75 mm hosszú 16-os lancaster patront Sellier and Bellott prágai 
gyárostól 19 Frt-ért.
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Szept. 23. gyöngyvér 1. Hortobágy.
A gyöngyvér [nagy lilik] a nálunk élő 3 faj vadlúd legkisebbike, szép kis állat, főleg 
a csőre tövén levő fejér toll különbözteti meg a többi ludaktól. Kálmán öcsém az éjjeli 
lesen lő tt 5 darabot.

Szept. 25. Óz (sut.) 1. patron 1. Kisfalud.
Szept. 25-én Póka Pista barátom kisfaludi (Borsod megye, Palkonyán túl) uradalmi fü
zes, T isza-parti erdejébe vitt el magával őzvadászatra. Oz csakugyan volt bent a kis fü
zesben 2 darab, m indkettő volt is hajtásban, de mindig visszatörtek, míg végre a suta 
rám jö tt egy ellenhajtásban. Könnyűszerrel lehetett volna a bakot is lövésre hozni, de 
m ikor jobb az a cilinder [ti. a szipka], m int a vadászat. M integy 55 lépésről lőttem a su
tára 00 sréttel, öles szederinda közt. Igen nehéz lövés volt, m ert az őzből mit sem lát
va, nagyon gyorsan kellett tüzelnem, nem is volt szép lövés, m ert béllövés volt. 27 szem 
srét nagy részben keresztülmenve érte a szép vadat, minek következtében azonnal ki
múlt. 16-os lancasterem bal csöve terítette le.

O ctober 14. róka 3. Nagyfok (füredi gazdáké).
Az első rókára Kandó Géza lőtt először, s elpusztult volna az ő lövésére is bizonyosan, 
de még mivel nagyon vidoran ment, én is tüzeltem  reá. Az első cső nem jól fogta, de 
a második lövésre -  bár igen messze volt -  felhencseredett és o tt maradt. A másik két 
róka helyben maradt, bár a nagyobb bizonyosság okáért m indkettőre kétszer lőttem. 
M indhárm at 10-es sréttel 16-os lancasterből 75 mm hosszú patronokkal lőttem. —

1885. nov. 28. W aldek Frigyes barátom lőtt 4 vadludat, tem érdek a lúd.

[Kovássy Ferenc időnként írta a „patronfogyasztását” is. íme:]
1885. decem ber 22. nyúl 4 (14 patron)

Füredi rét, körvadászat, 50 nyúl. 
decem ber 23. nyúl 3 (5 patron)

Tiszaszőlős, körvadászat, 33 nyúl. 
decem ber 24. nyúl 3 (6 patron)

Tiszaigar, hajtás, 3 nyúl. 
decem ber 27. nyúl 10 (17 patron)

Tiszaigar, körvadászat, 35 nyúl.

1886 1886. jan. 9-én Ebesre jöttem  lakni: de családom csak majd ha képes leszek lakásban és 
tanyában egy kis rendet csinálni, fog eljönni. Itt kevés a vad, csak a kártékonyak van
nak bőven. Sokat fájlalom Füred remek vadászterületeit.
Jan. 14-én délután 3A 3  órakor léptem ki a szobából, 3A  4 órakor visszatértem, s ez idő 
alatt nagy hóban, szánról, 8 patronnal lőttem 6 nyulat. —

Idényösszegzés 1885. 
őzsuta í
nyúl 53
fogoly 2
goyser 2
erdei szalonka 2



vadlúd______________________ 3
vadkacsa í
gém í
hojsza 2
diótörő holló 1
kóbor kutya 1
róka 4
nagy héja 4
szarka 18
vércse 19
összesen 114 darab

Legtöbb vad esett ez idényen 1885. aug. 6-án, 10 vércse, 1 szarka, összesen 11 db vad.7

Idényösszegzés 1886.
nyúl 16
fogoly 1
vadkacsa 3
goyser 2
galambsnepf 2
viharhojsza 1
héja 4
sólyom 4
szarka8 26
összesen 59 darab

Legtöbb esett november 20-án, 5 szalonka, 1 sólyom = 6 darab. Sivár pátria, sovány 
eredmény.

1887. october 24. nyúl 1. Ebes.
Az oct. 24-én lőtt nyulat a tanyában, a kőrisfák közt, az út mellől kiugorva lőttem, és 
szintén a tanyában egy erdei szalonkát hibáztam. —
28-án ismét a tanyában lőttem egy nyulat.
A november 4-én lőtt nyulat a szobából, íróasztalom mellett dolgozva láttam meg a 
szántáson, fektiben, onnan kiugratva lőttem  meg.

Dec. 7 -8-9-én  a G uthon vadásztunk,9 Budai Jóska, Bory Béla, Bészler Lajos, 
Bujanovics altábornagy, W on dér Wenze tábornok és én. Elsőnek Budai egy óriás vad
kant hibázott, Wenze egy szép bak őzet lőtt, egy golyó és egy srétlövéssel. A baknak 
már csak egy agancsa volt. M ásodik nap szakadó esőben semmit sem lőttünk, harm a
dik nap 24-es caliberű expansív golyós csövemmel, 45 lépésről egy igen nagy öreg su
tát lőttem, a lövés a lap m ögött érte, s hol a golyó kimene az oldalán ökölnyi lyukat vá
gott. A lövés helyétől vagy hat lépésre rogyott élettelenül össze a szép állat. Eznap 
lőhettem volna még igen közelről két őzet, de a vadkímélés tekintetéből hagytam őket 
elmenni. Volt a hajtásban a három napon 10 vaddisznó, 3 farkas és vagy 60-70 őz. Az 
őzállomány most már igen kitűnő, csak a roppant szigorú télben meg ne tizedelnék az 
aljas farkasok, kiket nem bírjuk kézre keríteni. Ez volt első őzem a G uthon.

1887
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1 8 8 8  1888lk év jan. 2-án iszonyú hideg, -27  fok C. Tiszta holdvilágos éjjel felébredtem 
3 órakor, kinézve a kertbe az ablakon, látom, hogy egy gyönyörű almafámat nagyon 
czibálja egy nagy nyúl, azonnal leakasztottam puskámat, s az ablakból, csak úgy pa
pucsban, ledurrantottam  a tolakodót.

Jan. 28-án szintén egy farágó nyulat este, úgy 9 óra tájban, a ház sarkától, 10 órakor 
pedig, m ikor le akartam feküdni, az ablakból egy másikat durrantottam  le. Ezzel be is 
fejeztem ez idényben nyúlvadászataimat. Egész idényben keveset vadásztam, december 
12-e óta pedig egyáltalán nem is vadásztam az Ebesen.
22-én iszonyú hó esett, ami folyton szaporodott egész télen anélkül, hogy olvadt vol
na, s még ma, febr. 12-én is folyton fél m éternél magasabb hó fekszik a földeken, rop
pant vastag fúvásokkal, s a hideg folyton dermesztő". Szegény vadak bizonyosan nagyon 
meg lesznek fagyva, különösen a foglyok, miket minden koczavadász a nagy hó miatt 
kedvére pusztíthat jó Debreczen fegyelmezetlen határán. —

Idényösszegzés 1887.
őzsuta í
nyúl 27
fogoly í
szarka 2
összesen 31 darab

Legtöbb esett január 12-én, 5 nyúl, Igaron.

Szeptem ber 12-én a kacsa gyengén húzott. Szeptember 13-án reggel gyönyörű húzás 
volt a Csattagban, de későn m entünk ki. O tt voltunk Széky Pista, Schilling Frigyes, 
Waldeck Frigyes, Kandó Géza, Kálmán öcsém és én. Esett 48 kacsa, s ezenfelül még 
egy szép nagy ludat lőtt Kálmán öcsém. —

N ovem ber 2-iki székelyhídi vadászatom igen mulatságos volt, telve sok furcsa epizód
dal; esett összesen 2 nyúl, de a másikat ki lőtte? nem tudatik. Volt 16 hajtó, 26 vadász.

Nov. 16- és 17-én Kálmán kopóival vadásztunk, gyönyörűen hajtottak a kopók. Péter 
sógorom  m indkét nap egy-egy igen szép rókát lőtt.

26-2 8-ig novem berben tarto ttunk a G uthon egy vadászatot, hol én egy gyönyörű ba
kot hibáztam. Soha sem jö tt ily szépen rám őz életemben, közel tiszta helyen, legjobb 
világításban, csendesen. Két csővel lőttem reá, nyugodtan, 00 sréttel és golyóval vont 
csőből, hogy mégis elhibáztam, most sem értem. Igen is lehangolt. Különben c vadá
szaton m intha meg lettünk volna babonázva, úgy hibáztunk. István sógorom két őzet, 
Kálmán öcsém három őzet és egy vadkant hibázott. A vadkannak azonban, mely óriás, 
gyönyörű állat volt, bal első lábát a legtövén teljesen szétzúzta öcsém expressgolyója, 
de mivel az öreg Bujanovics altábornagy postája a kan tüdején átment, neki ítéltetett 
a lövés. Kálmán mindenre expressel lőtt. Esett 8 nyúl, 5 róka, 2 őz, egy vadkan.
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Idényösszegzés 1888. 
nyúl 16
vadlúd í
vadkacsa 18
róka 3
héja 2
sólyom 3
vércse 1
szarka 13
összesen 57 darab

Legtöbb lövetett 1888. aug. 13-án, 11 vadkacsa.

1889. év
A nyulak oly borzasztó károkat és pusztítást tesznek a nagy hó m iatt be nem köthető 
szép fenyőfáimban, hogy bár nagyon illetlen vadászszempontból, elhatároztam , hogy a 
szemtelen, betolakodó nyulakat m inden lelkiösm eret furdalás nélkül elpusztítom . A 
kertben így lőttem ma este is egyet, mikor egy szép fenyőm felső rügyeinek bevacso- 
rázásával volt elfoglalva. Különös, alig van pár nyúl a vidéken, de ami van, annak szem
telensége felülmúl minden fogalmat. —

1889. mart. 25-én érkezett meg egycsövű 8 mm caliberű golyós tárpuskám, M ann- 
licher-rendszerű. Egyszerre 5 patronnal töltetik. Ara a puskának 59 F rt szuronnyal 
együtt, hozzá 200 patron 15 Frt. Pakolás és postadíj 3 Frt.

October 6. Fogoly 1. Ebes. Ma egy szép falka fogolyra bukkantunk Kálmán fiammal, 
mik közül én még a bejegyzett 1 foglyon kívül kettőt lelőttem, de mivel kukoricza- 
csutka közé esett, nem leltük meg, ezért be sem írtam, de biz’ csak m egdöglöttek 
szarkáknak, kár értök!

Idényösszegzés 1889.
nyúl 22
fogoly 3
víziszalonka 5
vadkacsa 3

33
héja, sólyom 5
bagoly 1
szarka 10

16
összesen 49 darab

Ez idényben 4 vadnál többet nem lőttem egy napon.

1890-lk év április 10. őzbak 1. G uthi erdő.
Április 10-én Ebesről XM  órakor indulva Debreczenig kocsin, onnan az iparvasúton 
gőzösön mentünk ki a G uthra őzre, vaddisznóra vadászni. Nekem  semmi kedvem nem 
volt menni, s ha Kálmán öcsém s Bészler Lajos kedves barátom nagyon nem erősza

1 8 8 9

1 8 9 0
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kolják, bizony ki sem megyek. A vadásztársaság Röszler Richárd, Bészler Lajos, Kálmán 
testvérem, Kálmán fiam s énbelőlem állott. Reggel 7 órakor a külső G uthra kiérve 
azonnal a vadászathoz fogtunk. Szép csendes, napos idő volt, hajtónk csak 8 volt, kik
kel 4 erdőőr is hajtott. Az első hajtásból két vaddisznó kitört, egy óriás kan Kálmán 
öcsém m ellett m ent ki, de a szomszédja m iatt nem lőhetett rá, m ert lővonalba esett. 
Röszler azonban egy igen szép őzbakot két farlövéssel szerencsésen leterített. Kedvem 
m indjárt megjött, am int az első szép öreg bak terítékre került. A második hajtásban 
Röszler újra egy még szebb öreg bakot lőtt béllövéssel. Egypár hajtás ezután ered
m énytelenül folyt le, de őz minden hajtásban volt. A nap melegen sütött, én pedig egy 
hajtásban, úgy 10 óra felé, mivel meglehetősen fáradt voltam, egy tőkére ülve szundi
káltam, mely foglalkozásomból Kálmán öcsém expressének óriás hangja riasztott fel. 
Alig serkentem  fel, egy igen nagy bak egyenesen nekem tartva rohant felém, s csak m i
kor már majd’ rám gázolt, ugrott félre s nyargalt közvetlen mellettem el. Természetes 
ily közelből nem tudtam  rálőni, hanem vártam, míg távolodik, s amikor egy kissé fél
refordulva haladt, véletlenül fejen lőttem, mely lövéstől sok bukfenczet vetve tö rt össze. 
Ez igen nagy, vén bak volt, teljesen kizsigerelve 23 kgmot nyomott. Agancsa nem szép, 
m ert nagyon villás, de kifejlett és nagy. Hossza a rózsa aljától a hegyéig 27 centiméter, 
a két agancshegyének egymástóli távola 7 Vi centiméter, s am ellett vastag, rózsája igen 
nagy. Ezután pár hajtás eredménytelenül folyt le, míg egyszer Röszlerre újra mosoly
gott Szt. H úbert, de most csak fanyaran, m ert egy igen kis tavalyi bakot lőtt meg, le
hetős csúnyán. Egy óriás vaddisznó még délig és sok őz volt hajtásban, de mind kitör
tek, az idő is m egrom lott, nagy szél, később eső kerekedett, mi elől egy erdőőr házába 
menekültünk. Pompás ebédünket elköltve az eső elállt, m it volt m it tennünk, újra hoz
záfogtunk a vadászathoz. Délután három hajtást csináltunk, az elsőben Bészler Lajos 
egy szép bakot szépen lőtt, a másodikban Kálmán kedves fiam egy nagyon preczíz lap
lövéssel ejtett egy igen szép öreg őzbakot. Csudálatos, hogy oly kimondhatatlan nagy 
lövéssel vagy kétszáz lépésre még elm ent a bak. Fiamnak ez volt az első őze, s másnap 
reggel fel is avattatott érte. Másnapra még terveztünk vadászatot, de m egeredt az eső, 
azért jó kedvvel, 6 őzbaknyi gazdag zsákmánnyal hagytuk el e szép vadászterületet. —

1890. nov. 9-én tarto tt guthi vadászatunkon esett 7 őz, 7 róka s néhány nyúl. Bakot lőt
tek: Bujánovics altábornagy, Bory Béla, Fadlallah kapitány, Röszler Richárd és én. Egy 
sutát és egy borjút lőtt Bory Kálmán, vendég, m indkét őz lövése szabálytalan volt, mert 
a suta szoptatott, a borjú szopott, haragudtunk érte, de a szokott büntetést, m ert ven
dég volt, nem alkalmaztuk Boryra.
A bakok mind szépek voltak és erősek, a Bory bakjának a bukfenczezés alatt mindkét 
agancsa letört, nagyon érett volt már. Az enyém is elég szép, vastag lombár agancs volt. 
Az agancs hossza a rózsa aljától hegyéig 19 cm, a két agancshegyének egymástóli távola 
I 8 V2 cm, 0-ás sréttel lőttem  álltában, körülbelől 45-50 lépésről. —

Idényösszegzés 1890.
öz___________________________ 3
nyúl 21
róka 1
kóbor macska 1
szarka 5
összesen 31 darab

■**) 3 8 (**•



Legtöbbet lőttem  ez idényben 1890. szept. 22-én, 4 nyulat, 1 rókát, 1 kóbor macskát 
= 6 db-ot.
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1 8 9 1  1891. O ctober 2 3 -2 4 -2 5-én tarto tt guthi vadászatunkon szomorúan tapasztaltuk szép 
őzállományunk nagy pusztítását. A múlt őszszel egy nagy csapat farkas itt ü tötte fel ta
nyáját, s mi elég indolensek voltunk ki nem pusztítani ez átkozott fenevadakat, s most 
m ár alig hagyott mutatóul is őzet. E vadászaton 1 farkas jö tt jól lövésre Röszler bará
tunkra, ki azt alaposan el is hibázta. —

Dec. 29-30-án tarto tt guthi vadászatunkon esett 3 őz, 1 nyúl, 1 róka, s egy óriás vad
kan, m it Szunyoghy Sándor barátom gyönyörű laplövéssel terített le. Magassága volt 
a disznónak marjánál 107 cm, hossza orra hegyétől farka tövéig 177 cm, másnap a ha
vas eső m eghiúsította vadászatunkat. —
Ez a disznó is először Röszlerre jött, ki azt alaposan elhibázta, de mikor aztán kimúlva 
feküdt a régi erdei remete, 3 lépésről eltalálta oldalát, de nem m ent keresztül, M effert- 
féle 16-os golyós vont csőből lőtt, tompa golyóval.

1 8 9 2  1892. jan. 24-én Szent Annán Sz. K. barátom, ki különben rendkívül vigyázó vadász, 
torkom  alatt egy ujjnyira, éppen mellem közepén 4-es sréttel meglőtt, de szerencsém
re oly rossz patronjai vannak, hogy bőröm et sem ütötte át srétje. Köztünk egy hom ok
domb volt, mitől nem  látott, s a srét ívet csinálva koppantott meg.

Idényösszegzés 1891.
őzsuta í
nyúl 18
vadkacsa í
róka 3
szarka 1
összesen 24 darab

Legtöbbet lőttem  ez idényben 1981. dec. 29-én, 1 őzet, 1 nyulat, 1 szarkát, összesen
3 db vadat.

1892. febr. 26-án lőttem  királysast. Szárnyterjedelme 210 cm. Soha sem láttam az Ebe
sen sast, hogy került ide? nem tudom. Az akácz alléban ült egy fán, hol 60 lépésig be
loptam. —

1892. szept. 16-án lőttem  második zergém et a Tátrában. A Szekrényesben, a Bibircs- 
csúcs alatt lőttem. H árm an m entünk fel: Ghiczy Gyula, debreczeni királyi táblai bíró 
és Lőrincz, szepesszombati főerdőmester, kik az általuk választott helyre am int m en
tek, tőlük egy szökött magános bak az én ju to tt helyem felé jött. Körülbelől 250-300 
lépésről tüzeltem  a gyönyörű zergére -  a kampói nem látszottak a távolság miatt -  úgy, 
hogy lépésben ment, s mikor a ravaszt el akartam nyomni, megállott. Persze így még 
pontosabban lehetett czélozni, s csakugyan kitűnő, 500-as egycsövű cxpressemmel 
sziklára is lefektetve, a lehető legnagyobb gonddal, nyugodtan czéloztam. A lövésre a 
zerge óriás ugrással jelezte halálos sebét. M iután helyben maradt, néhány perczig azt 
hittem , nem  is megy tovább, de biz’ az kevés idő múlva elkezdett vánszorogni; s elván- 
szorgott 800-1000 lépés távolságra, hol a hajtok megdermedve találták. A lövés aczél- 
hegyű golyóval a lap m ögött találta, s körülbelől 2-3 kilogrammnyi súlyú májat, belet 
és faggyút vitt ki belőle, mi egy darabban csüngött rajta. H ogy m ehetett mégis el ily



rémítő sebbel ennyire? megfoghatatlan. Szontágh Miklós barátom szívességéből vet
tem részt ezen vadászatban, ki a Virágoskert felől akart feljutni egy, még em ber által 
meg nem m ászott sziklahasadékban a Szekrényesbe, de ez neki nem sikerült. O látott 
még 6 zergét, de az én társaim egyet sem, én pedig csak az általam elejtett szökevényt. 
Csuhája már fekete volt, igen szép, nagy példány, és szép kampójú bak volt. —

Idényösszegzés 1892.
zerge í
nyúl 16
fogoly í
haris 1
királysas í
sólyom 2
kis suholy 1
róka 2
menyét 1
összesen 26 darab

Ez idényben 2 vadnál többet sohasem lőttem egy nap.

1893. ápr. 6-7-én G uthon vadásztunk, mely alkalommal első nap egy kíimerer* 6-os 1893 
bakot, második nap egy 6-os és egy páratlan 8-as bakot lőttem. Az elsőt golyóval, a töb
bit pq sréttel, m indhárom  bak igen öreg volt, tenyésztésre alig alkalmas.

Ugyanez év october 21-én szintén vadásztunk G uthon. E sett 2 nyúl, 2 őz, 2 róka,
2 vaddisznó, az egyik disznót Kozma erdővéd lőtte, igen közelről, a másikat Gencsy 
Samunak ítélték. Ez egy nagy agyaras volt, de m inden valószínűség m ellett én lőttem. 
Ugyanis mivel én egy hüvelyknyi nyárfát is ellőttem expansív golyómmal, s a Samu lö
vései után azonnal elesett a szép disznó. Én meg sem néztem a lősebet, azt híve, hogy 
azt Samu lőtte, az én golyómat pedig eltérítette a m eglőtt fa, de mikor itthon a lőse
bet megláttam -  m ert a halálos golyó lövése által talált rész nekem ju to tt vettem ész
re, hogy 4 oldalborda közén izom, csont, hús szét van zúzva, a golyónyom pedig még
24-es calibernek is szűk, Samu pedig 16-os töm ör golyóval lőtt, míg én expressel. Ilyen 
sebet pedig csak expansív golyó ejthet. —

Dec. 6-án szép 6-os agancsos őzbakot lőttem golyóval 72 lépésről. M ár alig van agan- 
csos bak. Nevezetes, hogy 16-os nagy golyóval jobb laphegyén lőttem  be, a golyó bal 
hevederén jö tt ki, óriás lyukat ütve a bakon, kihordva tüdejének, májának, s belének 
egy nagy részét, mégis elm ent vagy 250 lépésre. Hasonlót sohasem láttam. —

Befejeztük e vadászidényt. Soha ily nyom orult vadászidényt nem értem. A martiusi 
roppant havazások és esők tönkretették a nyúl- és fogolyállományt, napokig eljártam 
Ebesen, míg egy nyulat láttam. Talán az idei, a vadtenyésztésre nagyon jó, enyhe tél ál
tal megszán bennünket jövőre Szt. H úbert. —

* Német: csenevész, beteges



1894  Az idén 1894. jan. 19-én 50-ik életévemet betöltém, s most már pápaszemmel vezetem 
lőjegyzékemet, de még a nélkül lövök. —

Idényösszegzés 1893.
ö reg  őzbak  4

nyú l 5
h aris 1

va d k a csa 1

v íz isza lo n ka 6

róka 3
sza rka 10

ö sszesen 30 darab

Legtöbb vadat lőttem  ez idényben 1893. mart. 30-án, 6 db víziszalonkát.

1894. május 3- és 4-én G uthon tarto tt vadászatunkon első nap lő tt Gencsy Samu 1 ró
kát, 1 kis nyársas bakot, én is egy rókát és egy erős nyársas bakot. N em  lőttem  volna e 
bakra, m ert csak nyársas volt, ha éppen előttem  nem  tö rtén t volna reá lövés, de félve, 
hogy meg van srétezve (de biz’ az nem volt) szegénykét felborítottam. 4-én egy igen 
szép (az ideig általam lövöttek között legszebb formájú) öreg hatos bakot lőttem, 
m indkettő tűzben halt. H anem  vadászataink koronája az a gyönyörű óriás nagy farkas, 
m égpedig kan farkas volt, amit Kálmán testvérem igen szépen, egy srét és egy korrect 
golyó laplövéssel leterített. A bestia sovány volt, mégis 47 kilogramot nyomott, s 
hossza 167 cm volt. Kálmán öcsém éppen szundikált, mikor a nagy bestia mellette cl- 
som polygott. A vadászaton em lítetteken kívül o tt voltak: Széky István, sógorom, 
Szunyoghy Sándor, Gencsy Berti, Bujánovics Ágoston és az első napon T örök  Gábor. 
Szegény Bujánovics Ágoston nyugalm azott altábornagy, kedves vadásztársunk ez alka
lommal vadászott utoljára velünk, pár hónapra e vadászat után szívszélhűdésben hirte
len elhunyt. —
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October 14-én G uthon levő Bészler Lajos barátom at látogattam meg. Gyönyörű szép, 
csendes idő lévén egy sétát akartunk tenni az erdőbe, s hogy gyalog ne menjünk, pus
kát vetettünk vállunkra. Alig tettünk 5-600 lépést, két őzbakot pillantottunk meg a sű
rűben állva, a nagyobbikra azonnal czéloztam és tüzeltem. Jó  srétes-golyós puskám go
lyós csövének eldördülése után a szép hatos bak néhány nagy ugrás után kimúlt. — 
Körülbelől 40 lépés közelből lőttem  rá, golyóm szívének felső részét egészen szétsza
kította. Őzünk lévén, sétánkat abbahagytuk. A velünk levő erdővéd velünk beczipelte 
az őzet, s mikor a vadászházhoz értünk, elindulásunktól számítva összesen 20 perczig 
tartott vadászexpeditión. Az őz kizsigerelve 24 kgmot nyomott.
Guthi őszi haj tóvadászatunkon igen sok vendég volt: összesen 15-en voltunk vadászok.
Esett 22 nyúl, 11 róka, 7 őz, 3 vaddisznó. Kálmán öcsémre nem m ent nagyvad, 6 nyu
lat lőtt bánatában. Az első nap estéjén véletlenül, 4 napi szabadsággal m egérkezett Kál
mán fiam is, de biz’ ő nem lőtt csak egy nyulat. Oreá sem m ent érdemes vad, magam 
2 rókát és egy sutát lőttem. A vaddisznók közül egy jó tavalyi süldőt Gencsy Berti szép 
laplövéssel ejtett el, a másik két darab idei malaczot két vendég bütykölte le nagy kín
nal. Őzek közül kettő esett bak, egyet különös, gomb alakú kis agancscsal, de jó test
tel, Gencsy Berti lőtt (lőtt még egy sutát is, a másik kis nyársast egy hajtó ütötte agyon 
véletlenül).

4-én még setét hajnalon elindultam egyedül, cseléd nélkül a vágásba cserkészni, láttam, 
nagy örömmel, igen kis területen vagy 40 őzet. XA 9 órakor 3 őzet becserkészve, a bak
ra tüzeltem, 24-es golyós-srétes puskámmal, s nagy öröm öm re a bak összerogyott, de 
mert távol volt, érdemesnek tartottam  a distantiát lemérni: 156 lépésről tüzeltem, 
a magas laplövéssel, a gerinczet is eltörve, terítettem  le az igen szép agancsú, 6-os ba
kot. A lövés után meg sem mozdult, helyben kimúlt, mire hozzá gyalogoltam. —  Cse
léd nem lévén, zsebkendőmmel lábait összekötve, vagy 2 kilométer távolból vittem be 
hátamon a 27 kilogrammos bakot. — Bizony nehéz volt! Kegyetlenül megizzadtam, de 
9 órakor reggel jól is esett a früstök. 10 órakor, m iután mind eloszlottunk, mi is haza
indultunk. —

Aporoszlai körvadászaton részt vettek Beretvás Endre, Gráefl Jenő  házigazda és öccse,
Andor, Czillich János, Magyary Géza, Szilassy Pista, Kállay Zoltán, Bobory Gyuri,
Milius Henrik, Isaák Pista, Kálmán öcsém és én. Legtöbb nyulat lőtt Czillich, 54-et,
115 patronnal, utána én, 37 nyulat, 53 patronnal, mely lövésekből 5 nyúlra, m indet el
hibázva, tettem  9 lövést, 7 nyúlra 14 lövést, 30 nyúlra 30 lövést. Két ízben duplázva lőt
tem. — Esett 299 nyúl, 1 róka, egy másik róka öngyilkos lett. Látva, hogy a körben 
bennszorult, egy kútba beleugrott s belefúlt a vízbe.

23-án Lipcsey Árpád körvadászatán volt 18 mindenféle puskás, volt sok nyúl, sok hi- 
bázás, zsák és kizárás, esett 68 nyúl, 1 róka.

1895. január 6-án Kálmán testvérem -  a gazdáktól bérelt -  vadászterületén vadásztunk. 1895 
A zivataros idő több m eghívott vendéget megakadályozott az eljövetelben, azért csak 
helybeliek voltunk hatan, a két utolsó körben pedig hozzánk szegődött T örö k  Alajos 
barátunk. Órajta kívül résztvettünk a vadászatban: Kékessy Dezső, Lipcsey Árpád,
Kandó Géza, Justus Gyula, Kálmán öcsém és én. Nyúl, különösen az első körben, kép
ze le ted en  sok volt, s megesett rajtunk az a furcsa eset, hogy mind a hatan ma lőttünk
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idáig legtöbb nyulat egy napon. Kettős lövés igen sok volt. Magam is 9-szer csináltam, 
s ebből legutoljára, mikor már a hajtókat beküldtük, s mikor még vagy 70 nyúl mindig 
volt a körben, egy állóhelyemben csináltam négy ketteslövést, amelyekből egy alka
lommal 2 lövésre 3 nyulat lőttem. Ez sem történ t még meg rajtam soha. — Az igen ér
dekes és pontosan feljegyzett statisztikai adatait e vadászatnak érdemesnek tartom  ide
iktatni:

Török Alajos lőtt 10 nyulat 16 lövéssel, hibázott - 0 nyúlra
Kékessy Dezső lőtt 14 18 0 **
Lipcsey Árpád lőtt 22 51 4 ”
Kandó Géza lőtt 30 1/2 37 3 ”
Jusztus Gyula lőtt 36 48 1
Kovássy Kálmán lőtt 40 42 lövéssel, hibázott 2
Kovássy Ferencz lőtt 43 1/2 53 1
Kürtös kopó megfogott 1
hajtok bottal ütöttek 4
Összesen esett 201 nyúl 265 lövéssel, hibáztatott 11 nyúl,

de mivel egy srétezett nyulat a kiszökött Kürtös kopó elfogott, összesen 10 nyúl lett el
hibázva. A hibázott lövések be vannak számítva a lövésekbe. Legszebben lőtt Kálmán 
öcsém, ki csak egyszerre rámenő két nyulat hibázott, de azt is csak azért, m ert az első 
csőből lő ttet eltakarta a füst, s azt híve, hogy elesett, a másodikra lőtt újra. S mikor 
eloszlott a füst, nem volt nyúl egy se, de meg is bosszulta magát, m ert 40 nyulat 40 lö
véssel lő tt le. Az én és Kandó Géza Vi nyulunkat a számadás kedvéért írtuk be, egy 
oldalról lőttünk, s egyszerre sült puskánk. —

Idényösszegzés 1894.
őz 6
nyúl 118
erdei szalonka 1
róka 4
összesen 129 darab

Legtöbb vadat lőttem ez idényben 1895. jan. 6-án, 43 nyulat.

1895. nov. 12—13—14-én tarto tt guthi társulati hajtóvadászaton résztvettünk: Bészler 
Lajos, Bíró Kálmán, Csanak Jani, Gencsy Berti, Gencsy Samu, Szunyoghy Sándor, 
Kálmán testvérem és én tagok, Miskolczy Jenő, Magyari Béla, M olnár Gyula és 
Szilassy Pista vendégek. (Ez utóbbi kettő a második vadásznapi közgyűlésen megtago- 
síttattak.) E sett 33 nyúl, 7 róka és 13 őz. Derék bak csak kettő esett, egyet Bészler ko
mám, egyet én lőttünk. —

Idényösszegzés 1895.
őz 2
nyúl 28
haris 1
fürj 1



róka 1

sólyom í
összesen 34 darab

Legtöbb vad, G uth (1896. január) 31-én, 5 nyúl.

1896. április 25-én már sötétedett, mikor a Külső G uthról a Belső G uth  határába ér- 1896 
tünk. Egy kocsin mentünk: Szunyoghy Sándor, Gencsy Samu, Jekkelfalussy tábornok 
és én. A soroglyában, háttal a többinek, ültem. Amint az erdőbe értünk, m indhárom  
útitársam egyszerre mondja, „ott áll egy nagy bak” Én nem láttam semmit, m ert hát
tal voltam a többihez. A kocsit megállították, leugráltunk, de mivel csak nekem volt go
lyós puska, nekem mondták, hogy lőjek. Gencsy Samuval am int néhány lépést vissza
felé tettünk, megláttam én is az őzet az esthomályban, m ert tükre egyenesen felém 
volt. Legelt és emiatt fejéből m it sem láttam. H árom szor is megkérdeztem Samut a 
többiek hallatára, „ez-é a bak, bizonyos vagy-é benne”, mindig azt felelte, „bizonyos, 
bizonyos, csak lőj m ár” Vigyázva czéloztam, lőttem, az őz összerogyott. —  Jekkel
falussy m ent az őzhöz, hogy megszámlálja, hány lépésre van, m ert nagyon messzinek 
tettszett, és constatálta, hogy a lövés 174 lépésre történt. Bal farán m ent be a golyó és 
jobb szügyén jö tt ki, és az őz suta. N em  írom le, m it éreztem erre a hírre, de még ilyen 
csíny nem esett rajtam, pedig régóta vadászom. —

1896. aug. 10-én Széky István kedves sógorommal és Bészler Lajos barátommal ki
mentünk a G uthra bakra cserkészni, hívóval. Nekik, nagy sajnálatomra, nem sikerült a 
vadászat, nekem azonban az első nap már elibem állt egy szép bak, amit 40 lépésről jó 
egycsövű express (500-as) puskámmal szerencsésen elhibáztam, sebes álltában. 11-én 
azonban, délelőtt, szakadó esőben, egy szép 6-os bakot, am int felém teljes erejéből ro 
hant, 17 lépésről szügybe lőttem. Délután kiderült az idő, csak nézelődni kimentem.
Egyszer a pápai hegy tetején egy nagy fa árnyában am int hűseltem, m egpillantok a sí
kon, igen nagy távolban, egy őzet veresleni. Meghívtam, s am int hívóm megszólalt, 
azonnal kezdett igen lassan felém közeledni. 5-6 perez múlva már 168 lépésnyire volt 
alattam, bal lapját felém fordítva megállott. Czéloztam, tüzeltem, felső lapon m ent be, 
alsó lapon ki golyóm, szegény, szép 6-os bak összerogyott s nem is m ozdult többet.
A délelőtt lőtt bakot szíigyön lőttem, töm ör golyóval, ölnyi lyukat csapott a golyó és 
a bőr alatt, a hátulján megállott. Ilyent sem láttam még, h o g y  500-as express töm ör 
golyó 17 lépésről ne menjen ki egy őzből. Magyarázatja az, hogy a nyaknál már a ger- 
inezbe fúródott a golyó, s azt teljesen szétzúzta majd’ egész hosszában, de a golyó a fa
rán, a bőr alatt megállott. —

Nov. 14-én, 15-én G uthon vadásztunk. 14-én esett 18 nyúl, 3 róka, 16 őz. Ezek között 
egy csudaszép 6-os bakot Bészler komám, egy szintén majdnem oly capitalis 8-as ba
kot Miskolczy Jenő lőttek. Ilyen agancsú két bak még idáig nem esett a G uthon. A két 
szomszédom két nap alatt 6 őzet lőtt (közte a capitális 8-ast). Én nem sütöttem  puská
mat el őzre. 5 sutát lőhettem  volna, de ezekre nem akartam lőni, noha a suta lövés is 
meg volt engedve. 2 nyulat, egy sast hibáztam.

November 24-én egy rózsatövis beletört jobb kezem fejibe, s em iatt egész 1897. jan.
23-áig nem tudtam  kezembe puskát venni, még ekkor is zsibbadt volt jobb karom. —
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Idényösszegzés 1 8 9 6 .
őz 5
nyúl 20
sólyom 1
összesen 26 darab

Legtöbb vadat [nem írja! öregszik már?]

1897 Az 1897-iki őzrigyetés alatt aug. 11-én már harmadszor voltam kinn a Guthon. Az elő
ző vadászatokon összesen 4 erős bak, köztük egy kapitális jö tt lövésre, s m indet elhi
báztam, természetesen golyóval, míg végre a negyedik bakot 30 lépésről hibáztam el. 
Ekkor m egpróbáltam rendes guthi puskámat (srétes 16-os, golyós 24-es), s kitűnt, 
hogy m ert újfajta lőport használtam, 67 lépésről már egy m éterrel lehordott. Ez volt 
magyarázata szomorú hibázásaimnak. Aug. 11-én csak egy napra m ehettem  a Guthra, 
s csak egy bakra lőhettem , egy igen erős villásra. Ezt 33 lépésre besípoltam, s úgy lőt
tem egycsövű expressemmel szügybe, hogy a golyó a hátulsó czentrum on úgy szakadt 
ki, hogy azon semmit meg nem sértett, s meddig fel nem lett bontva, azt hittem, ismét 
m egesett az a csuda velem, ami ma egy éve esett rajtam, hogy ti. az express töm ör go
lyó nem m ent ki az őzből. —

A guthi vadászterületünkre két évvel ezelőtt hozattunk 90 fáczántyúkot és 10 kakast, 
mik most már szépen elszaporodtak, annyira, hogy már a vadászatot reájuk vizslával 
m egengedtük magunknak, mérsékelten. -  Én először voltam szept. 21- 22-én reájuk 
vadászni Kálmán fiammal s Bészler komámmal, s az ő remek setterjével, a „Leár”-ral, 
mivel igazán élvezetes vadászatunk volt, lőttünk 3-an 28 foglyot, 8 fáczánt és 6 nyulat.

3 . -te.
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A guthi 24-25-én és 26. O ctoberben tarto tt vadászaton esett 20 nyúl, 8 fáczánkakas, 
7 szalonka, 3 bak őz, 3 vaddisznó. A három kis süldő én előttem  állott meg, vagy 70 lé
pésre, s baktattak a hajtósor irányába. H ogy megtérítsem, rájuk lőttem  postával. Erre 
meg is fordultak s egyenesen Gencsy Bertinek rohantak, ki -  mivel már snepfet várt -  
egyik csövibe 4-es, másikba 12-es srétet tett, ezzel lőtt a kis disznókra, s kettőt le is lőtt 
közvetlen közelből, a harmadikat pedig vagy negyven lépésről én nyomtam fejbe, m i
re mindhárom disznó helyben maradt. A Berti által lőtt két disznó egyikének egész tü 
dején keresztülszaladt egy posta, azon, amelyiket 12-es sréttel lőtte. — A malacok úgy 
35-40 kilogrammok lehettek. —

A 26-án lőtt fáczánkakas rendkívül szép, öreg példány volt. A kis vaddisznók nem  hár
man, de 4-en voltak, m ert egy postával lövöttet néhány napra a vadászat után m egta
láltak dögölve. —

December 13- és 14-én a G uthon hajtóvadászatot tartottunk. 13-an voltunk vadászok, 
s elhatároztuk, hogy 13-nál több őzet nem lövünk, de mivel az első napon ki lett lőve 
a 13 őz, a második és 3-ik napon már csak apróvadra vadásztunk. Érdekes, hogy reám 
egy őz sem jött, míg szomszédom, Gencsy Berti 5 darabot, ezekből 4-et egy hajtásban 
lőtt úgy, hogy egy sem volt hozzá 15 lépésen túl. Esett összesen 13 őz, 6 róka, 88 nyúl, 
20 fáczánkakas. —
Egy igen nagy vadkan a „pápai hegy” padurjából kikelve kitört, s nem is esett reá lövés. —

Deczember 23-án kimentünk a G uthra ünnepi pecsenyevadászatra, T örök  Gábor, 
Szunyoghy Sándor, Jekkelfalussy Lajos és én. Szunyoghy lőtt 2 őzet, Jekkelfalussy és 
Török egyet-egyet, énreám ismételten egy sem jött. Szunyoghy szomszédom volt.

Jan. 9-én Ondódra m entem ki, reményelve, hogy oda nemigen járnak a debreczeni 
tisztelt vadásztársulat tagjai, de biz’ ebben csalódtam. K ilőtt patronokat találtam, de 
nyulat nem. Talán hatot ugrattam összesen egész napi folytonos menés mellett, de az 
is mind igen távol, lőtávolon kívül ugrott. Azt az egyet, amit lőttem  hazafelé jőve a ko
csiból, fektiben lőttem meg. Ha ezt nem találom, suszterül jövök haza. —

Jan. 21-én Füreden Kálmán öcsémnél vadásztunk 12 puskás és 130 hajtóval, esett 224 
nyúl, 3 róka. Az utolsó körbe akadt bele a 3 róka. N em  közönséges m ulatságot szerzett 
mindnyájunknak a három ravasz sok fondorkodása, míg végre mind a három  térítőre 
jutott. Bészler koma 49 nyulat, 1 rókát, Kálmán öcsém 41 nyulat lőttek. —

Igaron 60 hajtóval vadásztunk, csak öten voltunk, esett 35 nyúl, 1 róka, a róka zsinór
ba jött nekem, minden cselekvés nélkül. Az általam lőtt 9 nyúl közül az 5-ik volt 
a 2000-ik nyulam. Az első ezrediket is Igaron lőttem. Ez a vadászat jan. 23-án volt. —

Idényösszegzés 1897.
őzbak í
nyúl 98
erdei szalonka 1
fáczánykakas 9
fogoly 12

1 8 9 8



vaddisznó 1
róka 3
összesen 125 darab

Legtöbb [nem írja].

1898. április 6 -7 -én kint vadásztunk a Guthon. Bészler Lajos, Gencsy Samu, István só
gorom  és én. Samu egy bakot, István sógorom két őzet, én is egy bakot lőttünk. Az 
őzek igen szépek, jól teleltek, jól rakodtak. A Samu őze öreg bak volt és nem váltott. 
Az én őzem 62 lépésről tűzben halt postával. István komám egyik őzének a pemzlije 
hátul volt. [Tudniillik suta.] —

Szept. 17. Az express puskámhoz egy srétes csövet csináltattam Kimernél, 16-os 
Chokebore aczélcsővel. Ezt próbálgatni hordtam  mostanában magammal, és 
17-21-ig lőttem vele 2 nyulat és 6 szarkát, hibázás nélkül. — Ara volt 40 Frt.

1898. oct. 4 -5 -én Bészler Lajos, Gesztes Lajos és én Guthon vadásztunk, a Bészler re
mekvizslájával, a „Leár”-ral. Esett 3 fogoly, 3 nyúl és 20 fáczánkakas. Szép vadászat volt. 
Oct. 29-30-án tarto tt guthi haj tóvadászaton 12-en voltunk. Esett 5 őzbak (ebből 2-őt 
Kálmán öcsém lőtt), 46 fáczán, 42 nyúl és 2 róka.
Nov. 9-én, 10-én és 11-én reggel a Hortobágyon vadásztunk. Bészler Lajos koma, Kálmán 
fiam és én. Én csak 9-én este és 10-én reggel voltam lesen, ők azonban 10-én este és
11-én reggel is o tt maradtak. Énreám este egyáltalán nem jö tt a lúd. Az eredmény kö
vetkező: én lőttem  13-at, Bészler koma 3 5-öt, Kálmán fiam 38-at, összesen 86 ludat. 
Elég volt 3 lónak hazahozni, színig tele volt a szekér lúddal. —

Dec. 20- 21- és 22-én a G uthon tartott hajtóvadászat alkalmával lőttünk 15 őzet, nyulat, 
fáczánt, őz temérdek. Első nap nem jött rám egy sem, második nap azonban, miután 3 
fáczánkakast elhibáztam, lőttem 4 őzet, mind egy-egy lövéssel. Az első egy nyársas bak 
volt. Ezt bár halálosan, de nem jól lőttem. Gencsy Samunak egy kegylövésére még rászo
rult. Másodszor egyszerre jött rám két bak. M indkettőt igen gyors duplázással karikába 
lőttem, s egymásra borultak. Fájdalom, agancsaikat már levetették. Ezenfelül még egy 
öreg sutát lőttem, ez is karikába tört. Mivel a Külső Guth határán vadásztunk, mindent 
lőni kellett. — Harmadik napon már nem vettem részt csak két hajtásban. Nem jött rám 
semmi, mindenre pq sréttel lőttem, ezért menekültek a fáczánok, meg messze is voltak. —

Idényösszegzés 1898.
öz___________________________ 5
nyúl 65
fáczánkakas 15
fogoly 12
vadlúd 13
vadkacsa 13
lotyósnepf 2
héja sólyom 6
összesen 131 darab



Legtöbb [nem írja].

1899.év
Aug. 15-én Guthon ültük meg az idény kezdetét. Szilassy Pista, Gencsy Samu és 
Szunyoghy Sándor az én tudtom nélkül jöttek ki foglyászni. Én pedig őzbakra cser
készni jöttem expressel, s a Guthon az erdőben találkoztunk össze kifelé menet. Ter
mészetesen én nagyon megörültem, hogy velük találkoztam, s igen kellemesen vadász- 
gattunk 15-én, noha Sándor csak délig maradt itt. Én persze az ő foglyászatukban nem 
vettem részt, hanem reggel kocsin, estefelé gyalog cserkésztem bakokra. Az igazság 
kedvéért szégyenkezve be kell vallanom, hogy 14-én estefelé már elmentem cserkész
ni, de csak inikor erősen setétedett, tudtam behívni egy bakot. Vagy 40 lépésnyire 
csendesen czélba venném a szép bakot, de se irányzékot, se gombot nem látok. Végre 
addig igazgattam az álló bakra puskámat, míg végre megállapítottam, hogy most már 
jól meg van czélozva. Gondosan ráhúzom a ravaszt, s az express óriási durranása után 
a bakot, miután megugrott, vagy 10 lépéssel távolabb látom rám bámulni. Újratölteni, 
s a folyton keresztben álló bakra gondos czélozás képzelése mellett rálőni, pillanat mű
ve volt, s a csendes, nedves esti levegőben - sokszorosan visszhangozva - másodszor 
bömbölt nagyhangú 500-as expressem, mit már a szép bak sem vett tréfára, hanem úgy 
elment, hogy soha sem lássam többet. Na, volt is mit hallgatni a többiektől!!! 15-én 
reggel jókor kimentem a Külső Guthra, s ott kocsin cserkésztem. 7 órakor egy elég 
szép, de szörnyű vén bakot lőttem 63 lépésről. Agancsa nem nagy, de már nem váltott. 
Délután Belső Guthon cserkésztem. 4 órakor indultam s már 3A 5-kor visszaérkeztem. 
Egy szintén nem szép agancsú, igen öreg bakot terítettem le 64 lépésről. Ez sem vál
tott már az idén agancsot. A többiek 1 nyulat, 1 fáczánkakast és 56 foglyot hoztak te
rítékre, s így az én két bakommal 60 darab vad terítékre hozatalával kezdtük meg az 
idényt. —

Kedves jó Öreg ipám Aranylakodalmára egy őzzel akarván kedveskedni, mentem ki 
Guthra cserkészni 17-én. Már az este cserkésztem, de csak egy nyársast tudtam becser
készni, amire nem lőttem. —  18-án hajnalban kimentem a Külső Guthra. Guthi István 
erdővéddel befogattam az én cserkésző szekerembe, s úgy indultam útnak. Egész Vi 7-ig 
nem leltem bakot, pedig már idáig 10 őzet ugrattam el. Egyszer azonban egy bokorból 
kiugrott két bak. Az egyiket 82 lépésről mikor lelőttem, a másik nem nagy távolban az 
elesettől megállott. Amilyen gyorsan csak tudtam tölteni egycsövű expressemet, oly 
gyorsan újratöltve tüzeltem a második bakra is 94 lépésről, mely szintén magas lapon 
találva rogyott össze. Mindkét bak tűzben halt, s nem is rúgott egyik sem. —

A június 26-án 55 lépésről cserkészeten lőtt erős bak már tavaly nem váltott, s ez volt
25-ik bakom, Bészler koma egy szép nyársast lőtt.

Július 12-én István kedves sógorommal mentünk cserkészni Guthra. Este gyalog nem 
leltünk semmit. Reggel Külső Guthon egy igen erős bakot hibáztam 260 lépésen fe
lüli távolságból. Egy erős bakot, miután kedves sógorom sehogy sem tudta meglátni 
a nagy fűben, kénytelen voltam én meglőni 90 lépésről. Igen rosszul lőttem, golyóm 
csak a sziigye szegit érte, s még vánszorgott, úgyhogy kegylövést kellett neki adni 
6 lépésről.

1899
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1899. dec. 28-29-én tartott körvadászaton Gráefl Jenőnél Poroszlón

lőttünk 2 nap alatt öreg Kovássy Kálmán 110 patronnal 88 nyulat
Horthy Jenő 115 ? 74 ?
Gráefl Jenő 106 ? 66
Isaák Pista 98 ? 66
én 84 66
Szilassy Pista 80 59

egy nap alatt Borhy Gyuri 70 21
Prónay Endre 70 21

egy körben »* Gráefl Andor 12 7
Összesen 745 lövésre 468 nyúl,

de mivel tényleg csak 454 nyúl volt a terítéken, 14 nyulat eltagadtunk!!!

1900 1900. január 21-én és 22-én Kálmán öcsémnél vadásztunk a bérelt területén, hol már 
két év óta nem vadásztunk. Sajnos sem a lövéseket, sem az elesett vadak számát név sze
rint nem jegyezte senki. Mindkét napon iszonyatos köd volt, ami nagyon megrontotta 
vadászatainkat, mégis a két nap alatt lőttünk 562 nyulat. Legtöbbet lőtt Kálmán öcsém, 
87-et. 11-en voltunk vadászok. —

1900. január 24-én
Igari vadászaton a 3 Székyn kívül csak én és fiam vettünk részt. Fiam 7 nyulat lőtt, hiba 
nélkül, én eltoltam egynéhányat a simpla puskával.

Idényösszegzés 1899.
őzbak______________________8 golyóval 7*
nyúl 172
fogoly 13
erdeiszalonka 1
sólyom kánya 9
összesen 203 darab

*[Első ilyen megjegyzése! Eddig söréttel is lőtte az őzet].
Legtöbb [nem írja].

1900. mart. 17-én a jégveremben óriás görényt fogtak kis kutyáim (ez már a 6-ik gö
rény). Mivel legjobb kutyámnak, az öreg Berkesnek, ki mindig első és legjobb minden 
fogásnál, igen nagy küzdelme volt, míg megölte, s alkalmasint vesén is harapta szegény 
jó kis kutyámat a szemtelen féreg, mert másnap már nagyon beteg volt szegény kutya, 
s estére, nagy sajnálatomra, ki is múlt.

Szarkát ápr. 1-ig lőttem az Ebesen vagy 8-at.

Ápr. 28-29-én Bészler komával cserkésztem. Mindkét nap 1-1 bakot lőttem, a koma is. 
Elhibáztam 9 bakot, mégpedig kettőt alaposan, a többi hibára volnának kifogásaim, de 
mert minden rossz puskásnak van kifogása, semmit sem szólok.
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Május 6-7-én hárman cserkésztünk. Szunyoghy Sándor egy gyönyörű agancsú bakot, 
Bészler koma két jó bakot, én meg egy nagyon hitvány 6-os agancsú bakot lőttünk. Az 
én bakom, daczára, hogy hatos, csak kétéves volt, de bolonddá tett, hogy agancsa tok
ban volt, s mert már illyenkor nem szokott tokos lenni a Guthon csak a nyársas, de az 
is ritkán, nagy agancsúnak néztem. Még azonfelül expansív golyóval, igen csúnyán lőt
tem, az egész gerinczét hasznavehetetlenné roncsolta a golyó. A koma látcsöves 
expressével voltam. A látcső felséges, de a puska rosszul hord. Elhibáztam vele 3 bakot, 
nem kapitálisakat, de úgy kell nekem, miért lettem hűtlen jó expressemhez.

Május 27. kedves Feleségem, kis Marcsám, s Marcsa nevelőnőjével, Recch Elza kis
asszonnyal, s külön kocsin kedves Mónár komám társaságában kimentünk a Guthra őz
cserkészetre. Még az este Bészler koma a kis Marcsával, én Margitommal s a kis
asszonnyal kimentünk - mind kocsin - cserkészni. M i láttunk 12 őzet, mikből egyet 
gyönyörűen elhibázva, üres kézzel tértünk haza. Úgy a koma is! Másnap, 28-án hajnal
ban koma Belső Guthra, én a Külsőre mentünk cserkészni. Kevés járás után vadászsze
keresem, az öreg Guthi mutat nekem egy erősnek látszó bakot, de hozzáteszi, hogy „to
kos”, mire én kijelentettem neki, hogy nem lövöm, gyerünk tovább. Amint a kocsi 
továbbgördült, látjuk mindketten, hogy a bak agancsa igen tokos, de valami monstruó- 
zus nagy valami van fején. Azonnal elővettem expressemet, s egy jól meg nem irányzott 
lövéssel, 59 lépés csekély distantzáról gyönyörűen elhibáztam!!! Mindketten láttuk 
amint, bár nem nagy kedvvel, de ballag. Hamarosan leszállva a kocsiról, Guthi a nyomon, 
én meg kerülve - mert egy nagy sűrű cserjésbe ment be - elibe iparkodtam jutni. Alig 
tettem néhány lépést, iszonyúan vánszorogva egész tiszta helyre jött az én őzem, s így 
nagy nehezen vánszorogva, csendesen vonult el előttem, amikor is azt tartva, ami bizo
nyos, csak bizonyos, expressel megadtam közelről a kegylövést. Mindketten odalépve el
képedve láttuk az őz iszonyatos vastag, czafatos, több helyen vérző, undorítóan csúnya 
agancsát, mely csak a vége felé ment két ágba s úgy nézett ki, mintha egy óriás tekenő [?] 
lett volna a fején, aminek a szélczafatjai majdnem a szeméig értek le. A csudálatos állat 
egy parókás őz volt, soha nem láttam ilyen őzet, agancsot is csak egyet láttam a millená
ris kiállítás horvát pavilonjában. Sajnálom, hogy meg nem mértem, mennyi súlyt hordott 
fején ez a szegény őz, de az abnormis agancs méreteit érdemesnek tartom feljegyezni:

letisztítatlanul a bőrben letisztítva

a két agancs körmérete 37 cm mivel a rózsák össze vannak nőve,
az ágak szétválásánál 24-24 cm külön mérni nem lehet
a paróka magassága 27 cm a két rózsa körmérete 29 cm
Sajnálom, hogy az agancsok súlyát jobb ága különválásnál 16 cm
letisztítatlan nem mértem meg. bal ág »> 17 cm

jobb ág a szemág alatt 17 cm
bal ág » 17 cm
jobb ág agancscsúcs távola 9*5 cm
bal ág »> 9 cm
jobb ág hossza 23,5 cm
bal ág » 23 cm
agancscsúcsok távola 13 cm
Összesen 174 cm
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A májusban lőtt két őz egyikét, egy jó hatos bakot, később találtak meg hasznavehetet
len állapotban, de agancsa megvan. Aug. 5-én a két bakot kocsiról cserkésztem, velem 
voltak kedves feleségem, Király Ilona és Marcsa leányom, mindkét bak kimúlását lát
ták, mindenik szíven volt találva expressel. Szept. 9-én Ikó[P] komával, s Mónár komá
val voltunk kint. Ikó[P] egy szép 6-os bakot lőtt Mauserrel, én egy erős hatost és egy 
erős villást, a 6-ost 79, a villást 65 lépésről.

Okt. 28—29-iki guthi vadászatunkon esett: 13 őz, ebből 6 suta, 28 nyúl, 17 fáczán, 
1 vadmacska, B. Lajos lőtte, 6 róka. Elsréteztek 11 bakot, énrám nem jött őzbak, sutára 
nem lőttem.

Édes jó Anyám nov. 26-án beteg lett, tüdő- és mellhártya-gyulladásban, ettől fogva jan. 
végéig sehova sem mentem, sem nem vadásztam. —

1901. jan. 16-án Debreczenben voltam szánkón, puskát is vittem. Hazajövet a Vecsey 
Zoltán tallóján (a Vértessy-féle földön) egyenesen jöttem haza. Közel a tanyához egy 
róka feküdt a tarlóban, bevárt csengős szánkón, meg is lőttem.

Idényösszegzés 1900.
őzbak______________________9 mind golyóval
nyúl 21
fáczán í
fogoly 3
goyser í
kvakvarjú í
róka 2
kövisas 1
sólyom 5
összesen 44 darab

Biz’ ez csekély!

Az egri érseki uradalomnak felsőtárkányi 11 ezer hold erdeiben a szarvasok veszedel
mes túlszaporodása folytán a minister megengedte ezeknek febr. 28-áig való pusztítását. 
Gesztes Lajos ur. erdőmester, kedves barátom meghívása folytán febr. 15-én és 16-án 
ott cserkésztem, s lőttem körülbelől 225 lépésről - egycsövű expressemmel - egy hegy
oldalból, a másik orom tetején álló, erős nyársas bikát. Egyet ugrott s lecsúszott a me
redek, roppant havas hegyoldalról. Egész idő alatt nem láttam több bikát. Azért lőttem 
ezt a szegény nyársast, mert már nem akartam most is suszterül eljönni. Nem is tettem 
ezen egy lövésnél többet. Tehenet igen sokat láttam, lőhettem volna is eleget, de ez 
nem érdekel. Bészler kedves komámmal voltam fenn, ki 3 tehenet lőtt tegnapig, és egy 
rókát. A tehenek közül azonban egyet oly magasról lőtt, hogy mire a nagy hegyről le
gurult, a sok kő annyira összenyomta, hogy őzzé változott. Rágom is az öreg fiilit! — 
Ezt a lövésemet tettem pápaszemmel először!!!



1901. ápr. 3^4. Új erdészünk, Szűcs Kálmánnak volt szüksége több bakra. Azért lőttem 1901 
én is, Bészler komám is 4-4, összesen 8 bakot. M i csak 2-2 őzt hoztunk el. Az őzek 
igen rosszak, igen rosszul rakodtak, s még most is kivétel nélkül mind tokosak.

Ápr. 25. Szilassy Pista, Szúnyoghy Sándor és én egy kocsin mentünk cserkészni. Már 
mindegyiknek volt bakja, csak nekem nem. Miután én már három, nem elég erős bak
ra nem lőttem, naplementkor éppen a nap iránt, egy nagy csomó rőzserakás mellett, 
megpillantunk egy őzet, mire én vadászszekeremről lecsúszva elmaradtam. A nagy tá
volság (116 lépés) és rossz világítás miatt nem tudtam kivenni, bak-e az őz vagy suta. 
Szilassy Pista, kinél a látcső volt, erre megnézte az őzet, s azt mondta, erős bak. Kocsi
som is, ki igen jó szemű, állította, hogy bak. Én hát gondolkozás nélkül lőttem. Amint 
puskám nagy füstje miatt többé nem láthattam az őzet, a még gukkeren folyton néző 
Pista barátomtól kérdem, megvan-e? O feleli megvan, de arról nem állok jót, hogy bak.
Hát melyikről állasz jót? Amelyik ott nyargal, és mutatja. Szúnyoghyval odamentünk 
aztán, s láttuk, hogy szépen lőve ugyan és kimúlva ott fekszik a szép suta. Hogy esett 
ez nékem?! A dolog pedig úgy történt, hogy a nagy rőzserakás egyik oldalán a bak, má
sikon a suta állott úgy, hogy Pista nem láthatta a sutát, én meg nem láthattam - mert 
én a kocsitól jól elmaradtam - a bakot. így esett meg a baj!! Előzőleg egy - az idén - 
elég jó bakot lőttem 94 lépésről, de most mindnyájan 2-2-őt akartunk vinni. Akartam 
még egyet lőni! —

Máj. 16-án Bészler koma és Szilassy Pistával Guthra mentem cserkészni. Első nap 
semmit sem lőttünk őzből, de Pista két nagy vadászó komondort, kik hárman voltak, 
két gyönyörű golyólövéssel leterített. Én a harmadikat Mannlicheremmel - amivel ma 
vadásztam először - szabályosan elhibáztam. —  17-én egy elég jó bakot lőttem a 
Mannlicherrel estefelé, füsttelen porral, félburkolatú golyóval. A lövésben az volt a kü
lönös, hogy az őzre csak egy lövést tettem, és tűzbe múlt ki. Mindamellett a jobb 
lapoczkáján egymástól 8 cm távolra két egyforma kis lyuk támadt. A bal oldalán meg 
egy kerek lyuktól 10-12 cm távolra egy nagy, összeroncsolt szélű, másik lyuk is volt. 
így hát be is, ki is a két nyílás közt lőcsatorna keletkezett, amely szívét, tüdejét széttép
te a baknak. Hogy lehetett hát, egy golyóval 2 lyukat lőni, ezt tessék kitalálni?! A bak 
igen öreg, torz agancsú volt, csúnya kis agancs.

Július 31-én egy nagy testű, de csúnya - villás - agancsú, abnormis bakot lőttem 61 lé
pésről Mannlicherrel. Ez is visszarakott, rossz agancsú, öreg bak volt. Magam voltam.

Aug. 9-én gyalog cserkészve lőttem egy igen csúnya, torz agancsú bakot 78 lépésről.
Ennek jobb pofája keresztül volt lőve, s a seb el volt revesedve.
Aug. 10-én egy gyönyörű agancsú és testű 30 kilós bakot lőttem 46 lépésről. Azt hit
tem, ilyen szépen fejlődött agancsú bak nincs is az idén. Mindkettőt Mannlicherrel lőt
tem. Sokat sípoltam, de bak nem ugrott. Erős szél volt. —

Oct. 30. és 31-én tartott guthi hajtóvadászatunkon elesett 12 őz, 46 nyúl, 26 fáczán, 3 
fogoly, 4 erdei szalonka, 2 róka. Ott voltunk: Csanak Jani, Bészler Lajos, Szúnyoghy 
Sándor, Széky Pista, Gencsy Samu, Gencsy Berti, Gráefl Jenő, Szilassy Pista, Kálmán 
testvérem és én. Utóbbi öten fel is borultunk. —



Idényösszegzés 1901.
szarvasbika 1
őzbak 10
őzsuta í
nyúl 20
fáczán 2
fogoly 5
erdei szalonka 1
székács 1
héja sólyom 4
összesen 45 darab

Legtöbb [nem írja].

1902 1902. május 7-én kimentem a Guthra őzre cserkészni, de az őzek veszett módon vadak 
voltak. Kettőre rém messziről tüzeltem, siker nélkül. Két albino fáczánkakast azonban 
expressel meglőttem, s húsa igen jó volt. —

December 9. Kálmán kedves fiammal, ki szabadságon van itthon, kimentünk a Guthra, 
hol 3 őzet lőtt a többik közt. —

December 13. (Guth) hajtóvadászat. Kálmán fiam is itt volt, ki ez nap 1 vaddisznót, 
5 fáczánt és 2 nyulat lőtt.

Idényösszegzés 1902. 
őzsuta í
nyúl 3i
fáczány 7
fogoly 9
sólyom 1
összesen 49 darab

1903 1903-— év 
Ápr. 10-én

Április 25. 
Máj. 23. 
Dec. 16-án

Erdészünknek okvetlen szüksége lévén egy őzre, egy vén kajlát lelőttem 
neki. Magamnak is akartam egy pár bakot lőni, de az őzek oly rémítő va
dak voltak, hogy nem lehetett megközelíteni annyira sem, hogy távcsővel 
felismerhessem őket. —
A ma először lőtt, s 73 lépésről szépen lőtt bak volt az 50-ik bakom. 
Tévedésből lelőttem a nagy sutát, 20 korona az ára!!! Máig 66 őzet lőttem, 
és 17-én igen kellemetlen, esős időben vadásztunk a Guthon, részt vettek 
a vadászatban: Bészler Lajos, Gráefl Jenő, Szilassy Pista, Gencsy Samu, 
Szúnyoghy Sándor, Molnár Gyula, Széky István, Kálmán testvérem és én 
tagok, vendégek: Kálmán fiam, Kaszanyiczky Endre, kit tagnak fel is vet
tünk. Esett (az esőn kívül) 12 őz, 16 nyúl, 29 fáczán, 1 róka. Magam 3 
öreg cselédet, köztük, fájdalomra, egy nagy öreg bakot lőttem, agancsta- 
lanul.



Az egyeld vadászaton 1904. január 27-én, volt 39 vadász, esett 200 nyúl. Magam, hogy 
körbe soha sem szoktam lőni, ilyen helyen, ahol mindenki bepuffogtat, igen falsul ma
radtam. Csak 5 nyulat lőttem, 3-at azonban eltaszítottam.

Jan. 28-án Kálmán öcsém gyönyörű területén [Füred (Tiszafüred)] körvadásztunk ti- 1904 
zen. Lipcsey Árpád, Justus Gyula, Schleiminger Laczi, Gráefl Jenő, két Kállay Zoltán, 
ifj.Kovács Kálmán, Turzó patikus, Kálmán öcsém és én. Soha ilyen kevés nyulat ezen 
a szép területen nem láttunk, és soha ilyen gyalázatos rosszul nem lőttünk. Mindenki 
rosszul lőtt, de a pálmát a két Kállay vitte el. Magam is hat nyulat hibáztam el.

Idényösszeg:zés 1903.
őz 9
nyúl 34
fáczán 2
fogoly 4
erdei szalonka 1
sólyom, vércse n
összesen 51 darab [61 darab]

Nov. 1. Füred. Kálmán öcsém remek kopóival vadásztunk ketten. Esett 9 nyúl, 1 vad
macska, 2 róka, a macskát majd’ 2 óra hosszáig hajtották a kutyák. Remek, gyönyörű 
bundája volt, a rókák igen nagyok voltak. —

Nov. 17. Guth. Az őzbakra mikor rálőttem, még megvolt mindkét, igen szép agancsa, 
de vagy 50-60 lépésre még elment, mert nagy távolból sréttel lőttem reá, s mikor meg
találtam, már mindkét agancsa letörött, s a nagy harasztban nem is leltem meg. —

Idényösszegzés 1904.
őzbak 5
nyúl 78
fáczán 1
vadkacsa 3
róka 2
vadmacska 1
sólyom 1
összesen 91 darab

1905. ápr. 16-án erdészünk részére egy sutát lőttem, és a szokásos cserkésző levesnek 1905 
egy kakast, expressel mindegyiket. —

Ápr. 27-én (Igar [Tiszaigar]) az erdőn egy törpe sólyom bosszantott sokáig. Mindig el
ment s mindig újra fűztuskóra ült, mikorra lőtávolba kaphattam volna. Egyszer aztán, 
mikor felrebbent, igen sűrű fűzgallyak közt, mégis rálőhettem. Le is esett - egy tojó 
fáczán!!! Majd’ felakasztottam magamat ezért a szerencsétlen tévedésért. Soha itt 
fáczán még nem volt, mióta ember lakja Igart. Hát hogy gondolhattam volna én, hogy 
a törpe sólyom, ez az átkozott fogolypusztító, fáczántyúkká változzék?!
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Dec. 21-én a füredi körvadászatban részt vettek: Lipcsey Árpád, Imre Tamás, Virmay 
[?] Géza fiastól, Schleminger Laczi, Justus Gyula, Kálmán öcsém, fiam, én. Esett 
93 nyúl, kevés hajtó volt, 75, rengeteg nyúl kiment, rosszul is lőttünk.

1906 906. jan. 6. (Tisza-)Eörsön Klein Sándor úrnál vadásztunk. Ez a terület az előbbi bér
lők által nagyon elhanyagolt volt. Alig akadt meg rajta egy-két vad. Klein úr azonban 
igen nagy gondot fordít a vadgondozásra, s már most is igen szép vadállománya van, s 
hogy mégis 18 puskás után csak 83 nyúl esett, oka, mert igen igen rosszul lőttünk, s a 
befele lövő urak rengeteg mankós nyulat csináltak. —

Jan. 24-én Egyeken vadásztunk, tenger vadász, tenger hajtó, tenger nyúl, tengerebb hi- 
bázás, eredmény 230 lábatlan nyúl.
Jan. 27-én [Tisza-]Szőlősön Györgyey Ödön barátomnál vadásztunk, hol nem annyira 
az eredmény, 35 nyúl, volt élvezetes, mint a kedves társaság, s páratlan szíves ellátás. 
Elég jól lőttünk, de bizony vadászatra sivár patria ez. —
Jan. 30-án és 31-én [Tisza-]Derzsen kedves Szilassy Pista barátomnál vadásztunk - 
csak a háziak és az öreg B. Andris kedves barátunk - konyhára egy kis februárra való 
nyulat néhány hajtóval. A nyulak igen vadak voltak, de temérdek volt, így aztán mégis 
lepuffantottunk vagy 83 darabot, elég sok szép hibázással.

Idényösszegzés 1905. 
őzsuta 2, bak 2 4
nyúl 83
fáczán 5
fogoly 38
fürj 1
goyser 1
róka 3
görény 1
héja, sólyom 2
vércse 5
szarka, varjú 43
kóbor kutya 2
kóbor macska 6
összesen 194 darab

Idényösszegzés 1906.
nyúl 55
vadkacsa 1
fogoly 14
víziszalonka 1
erdei szalonka 1
nagy héja 6
kissólyom 5
vércse 8
tarkavarjú 24
mátyás l
összesen 116 darab



1907. jan. 13-án Györgyey Ödön barátomnál vadásztunk körbe. A rettenetes nagy hó 1907 
miatt alig tudtunk menni, kevés nyúl volt. Elég jól lőttünk.

Idényösszegzés 1907.
nyúl______________________ 12
fáczány 13
fogoly 7
szalonka 3
róka í
héja, sólyom 10
szarka 9
vércse 3
tarkavarjú 22
kóbor kutya 1
kóbor macska 10
összesen 91 darab

1908. márt. 4-ápr. 9-ig Fáczánkakas több maradt meg, mint amennyire szükség van, 1908 
azért a tenyésztés érdekében néhány kakast le kellett lőnöm a tilalmi időszakban.

April. 9-től máj. 12-ig Az üregi nyulak a faluból szabadultak a kertbe, és nehogy elsza
porodjanak, lepuffantottam őket. —

Kedves Kálmán fiam meghívására - ki a gondnoksága alatti vadászati jog bérlőjétől, b.
Vay Imre úrtól, részemre kieszközölte egy szarvasbika lelövését - szept. 30-án megér
keztem hozzájuk Kőrösmezőre.
Oct. 1-én a hajnali bőgésre már kimentünk együtt a studenai erdőrészbe, amely részen 
való cserkészetet engedte át nekem a Báró. Kálmán fiam vezetése mellett mentem ki. 
Hallottam is két bikát bőgni, de már nem tudtunk elibe kerülni egyik bőgő bikának 
sem. Eredmény nélkül tértünk a studenai erdővédlakásba. Kedves fiam innen elment a 
Stebnába cserkészni. Délután egy ügyes fiúval, kit vezetőmnek rendelt mellém Fiam, 
kimentünk. Ismét hallottunk két bikát bőgni, de nem tudtuk beközelíteni. 2-án hajnal
ban és este is sikertelen volt cserkészetem. Reggel kettő, este három bika bejött nagy 
távolságba. 3-án setéiben indultam, amint az első meredek gerinczen - már majdnem 
a legtetején - nagy csendben másztam felfelé, alig 15-20 lépésnyire egy bika először 
elkezdett mormolni, majd nagy bőgéssel felém közeledni. Nagy recsegéssel a sok szá
raz gally közt, készen vártam, de a koromsötétben egy atomját sem bírtam meglátni.
Úgy ment el előttem, keresztül a cserkészúton, örökre ... Még két bika bőgött messzi
re, de eredmény nélkül ballagtunk haza, hogy a meglehetősen fáradságos utat kipihen
ve, délután újra folytassam a cserkészetet. —
Délután xh 3 órakor már útban voltunk, s mivel kedves Fiam egyik öreg erdővédje, az 
öreg Hamut, már megsokallotta hiábavaló fáradságomat, velem jött, azt mondván, 
hogy most már majd ő vezet engem. Az ő akaratával indultunk el már Vi 3 órakor. Az 
öreg elég könnyű úton vezetett mindig felfelé, míg egy nagy széltöréshez értünk, hol 
alig álltunk meg egy kicsit szuszogni, előttünk 80-100 lépés távolra elbődült egy bika, 
de nem bírtuk meglátni, mert egy mellettünk levő völgyben törtetett lefelé. M it volt 
mit tenni, neki kellett vágni a széltörésnek. Rettenetes küzdelemmel a széltől ledöntött
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nagy fenyőkön kellett végigmenni, egyikről a másikra lépegetve - mert a földön lehe
tetlen volt menni -, míg végre felértem egy oromra, ahonnan megláttam a bikát. Egy 
kisebb orom felett, a tőlem harmadik ormon, három tehénnel állottak, mindnyájan 
csendesen, de rettenetes messzeségben. Gyorsan kellett határozni, meg kockáztassak- 
e ilyen igen nagy távolságból egy lövést? És győzött bennem a vadászkapzsiság: hát
ha!!! Gyorsan egy tuskóra leülve két lábamat egy-egy kidőlt fára helyeztem, s térdem
re könyökölve, kedves jó 500-as egycsövű Kirner-féle expressemet felschnellerezve, 
roppant vigyázva, teleczélgombbal a gerinczét czélozva a bikának, sütöttem el, minden 
nagy remény nélkül. A füst el sem oszlott, mikor fegyverhordóm nagy hévvel kiáltja: 
„lerogyott” ! Magam is alig akartam szemeimnek hinni, mikor a lövés helyétől csak a 
három tehenet láttam távozni, de még akkor is kételkedtem, tekintve a rettenetes, több 
mint 400 lépés távolságot. Még végre az öreg Hamut is bizonyította, hogy lerogyni 
lerogyott, csak azt nem tudta bika-é? vagy tehén? Roppant meg voltam lepetve, s örö
mem határtalan volt, mert ez a lövés, csakugyan egy gondosan és nyugodtan végrehaj
tott lövés volt ugyan, de ilyen távolból, hogy mégis eltaláltam, óriás szerencsének kel
lett hozzájárulni. —
A lövést Vi 5 órakor tettem meg, fegyverhordóm azonnal rohant a lövés irányába, mind
untalan felhencseredve a nagyon rossz talajon. Mink is indultunk az öreg Mamuttal. 
Először egy nagyon meredek völgyön kellett nyakig érő Epilobiumban átmászni, 
mikor egy kis gerinczet elértünk, még köztünk volt egy nem annyira meredek völgy. 
Mire azonban erre a kis gerinezre felvergődtünk, már a megdermedt bikánál lihegett 
fegyverhordóm, s mikor meglátott bennünket, nagy örömmel kiáltotta, hogy „tízes” 
Csakis akkor nyugodtam meg, s küzdöttem magamat csendesebben által a másik völ
gyön, hol szintén igen nehéz volt a járás, mert új ültetés volt, s rengeteg száraz fenyő- 
gallyon kellett magunkat átküzdeni, végre agyonizzadva odaértünk, s meghatottan 
állottam meg a kimúlt gyönyörű állat felett. —

Lövésem közelről is correct lett volna. Golyóm - aczélhegyű 500-as - a lapoczka há- 
tulsó felén ütődött be, és, mivel ferdén állott a bika, szívét és tüdejét roncsolta szét. 
A bika a lövés után csupán egy óriás nagyot ugrott, s helyben maradva rogyott össze. 
Mire mi odaértünk, teljesen megvolt dermedve. Golyóm nem ment keresztül rajta, sőt 
ki sem tágult, amit a szertelen nagy távolságnak tulajdonítok. A bika nagy, de világos 
színű volt, agancsa tízesben elég erős, szabályos, szép lombár. Naplemente előtt már 
levágta az öreg Hamut az agancsot, s azzal nagy örömmel értünk még a sötétség beáll
ta előtt éjjeli tanyámra, hol már este pompás szarvasmájjal traktált meg háziasszonyom. 
A bika húsát és bőrét másnap hozták le. —

4-én reggel Kőrösmezőre mentem, kedves menyem, különösen kedves fiam nagyon 
örültek szerencsémnek, s mindenki gratulált, mert a nagy távbeszélő-összeköttetés 
miatt mindenfele elhíresztelték vadászati kísérőim az esetet. —

Idényösszegzés 1908.
szarvasbika í
nyúl 66
fáczán 10
fogoly 27
fürj 1



róka 1
sólyom 6
tarkavarjú 6
szarka 14
kóbormacska 10
összesen 142 darab

Kevés vad, kevés vadászat, nyomorult eredmény! az 1909-10. évi vadászidényben.

Idényösszegzés 1909.
nyúl 13
fogoly 3
héja, sólyom 3
szarka 2
macska 4
összesen 26 darab

Az utolsó bejegyzés a naplóban: „i9ioik év” , erre azonban már semmit nem írt. 
Nem tudjuk, hogy valóban abbahagyta-e a vadászatot, vagy csak a naplóvezetés
sel hagyott fel.
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Megjegyzések és kiegészítések
,•"0 f 
f í

1/ A sörétlövések „messzeségét” illetően a lelépett távolságokat olvasva gyak
ran még hitetlenkedünk is. Itt három dologra hívnánk fel a figyelmet. Az egyik 
mindjárt az alkalmazott fegyverek öbnagysága. A 8-as puskával és nagy szemű 
söréttöltettel - s ez lenne a másik tényező - a mi fogalmaink szerint nem is kiszá
mítható távolságból lehetett lövéssel próbálkozni. Mindehhez harmadikként 
idézzünk egy szakirodalmi leírást:

„A régi elöltöltő fegyvereknek volt egy kitűnő tulajdonságuk, hogy lőtávolságuk a mai 
modern sörétes fegyverekét jóval fölülmúlta. A lövedéket, tekintet nélkül a sörét nagy
ságára (átmérője), egyforma eredménnyel továbbították. (...) A régi fegyvereknek volt 
egy tulajdonsága, hogy jól meg kellett tölteni. Ezt minden vadász tudta is. (...) A régi 
elöltöltő fegyvereknél a cső formálta önmagának a lőporfojtást, az a keveréssel hozzá
alakult a cső belterületéhez, semmi kívánni valót maga után nem hagyott, ideálisan 
hozzáalakul s ezáltal legalábbis 25 %-al jobb lőképet mutatott a mostaninál és a lőtá- 
volság, hozzászámítva az ölőerőt is - nagyobb volt.”

(Kőváry János: Az igazi vadász fegyvere és tölténye. Magyar Erdész 1912. 21:399.)

2/ Az 1871. évi vadásznaplóban szereplő, a júliusi süldőnyúl-elejtések a korabe
li rendeletek szerint nem volt vadászati áthágás. Ekkor még az 1802. évi XXIV. 
törvénycikk volt érvényben, amely szerint nyulat csak a párzási időként megha
tározott február-március hónapokban volt tilos vadászni. Majd az 1872. évi VII. 
törvénycikk rendelkezik úgy, hogy a nyúlra az általános vadászati tilalom vonat
kozik. Ez pedig február elsejétől augusztus 15-éig terjedt.

3/ Az 1802. évi vadászati törvény szerint - megismételve az 1729. évi törvény er
re vonatkozó rendelkezéseit - a nemesek, illetve a nemesekhez hasonló jogok
kal rendelkező polgárok, utazásaik alkalmával a saját szükségletükre vadászhat
tak. Ez alól a földesúr által mások vadászata elől elzárt területek, továbbá a 
bizonyos vadfajokra megállapított tilalmi időszakok voltak kivételek. Kovássy Fe
renc naplójában nem nehéz erre az utazás közbeni vadászati szokás továbbélé
sére rábukkanni.

4/ Az alföldi farkasokkal kapcsolatban hadd jegyezzük meg, hogy azok eseten
ként aranysakálok is lehettek. Egy debreceni kiadású könyvben írják 1882-ben: 

„A debreceni juhászok megkülönböztetik a komondor farkast és az agár farkast. Mind 
a kettőt volt alkalmam megvizsgálni, s (...) kitömni. Komondor farkasnak nevezzük azt, 
a melyik még teljes erejében lévén, jól táplálkozhatik, ennélfogva vaskosabb, szőre tö- 
möttebb, barnább és fénylőbb. Agár farkasnak nevezik azt, a melyik elvénülvén, nem ké
pes magát jól táplálni, tehát karcsúbb, színe is fehérebb.”

(Kovács János: Állattani ösmertetés. In: Debrecen sz. kir. város egyetemes leírá
sa. Szerk.: Zelizy Dániel. /Db., 1882/ 167.) Itt egyértelmű, hogy az „agár farkas” 
az aranysakált (Canis aureus) jelenti.



5/ A vadászatról Blásy Ede tollából a Vadászlapban (1883. 325-326.) is jelent 
meg egy híradás, amelyet itt közlünk.

Zergevadászat a Magas-Tátrában 
Idei második vadászatunk zergékre.
Kedves Barátom! Csodálkozni fogsz, mig okát meg nem tudod, hogy van az, hogy az 
Írástól különben annyira tartózkodó barátod, most egyszerre oly gyakran hallatja ma
gát. De a dolog mit elmondani akar, olyan, hogy az nem csak nekem okoz örömöt, de 
sokkal nagyobbat a nap hősének. De térjünk a dologra.
Önbuzgalmának köszönheti, hogy a Tisza vidékén különben igen előnyösen ismert 
a Dianának mindenképen nagy tisztelője az én kedves barátom Kovásy Ferencz Tisza- 
Füredről, pár nappal ezelőtt a zergevadászok irigyelt czéhébe léphetett. A dolog igy 
történt:
E  hó elején a gyönyörű fekvésű Csorba-tó boldog tulajdonosához utaztam, hogy vele 
némely átalakítást és építkezést megbeszéljek, s ha alkalom nyílik, egy őzbakot zsákmá
nyul ejtsek. Már öreg volt az este, midőn uj hálóvendégek érkeztek, kikben örömünk
re pár tátra-füredi vendégre ismertünk. Dr. Szontágh Miklós bemutatta az urakat, 
mint: báró Stillfried, báró Fischer huszár főhadnagy és a két Kovásy testvért.
Az urak azért jöttek, hogy dr. Szontágh vadászterületén a „Kopa”-n zergékre vadássza
nak. - De mint mindenütt a világon, úgy itt is a „magas regiok”-ban a pénteki nap 
szerencsétlen, s bizonnyal baj ér, ha e napon vadászatra indulunk, ha már egycb nem, 
úgy hordárunk okvetlen elveszíti a pinczetokot, vagy pedig az őzbak „nagy mint egy sza
már” észrevétlenül suhan el a vadász mellett. Tehát a pénteki nap szerencsétlen volt, mit 
Jupiter Pluvius is igazolni látszott, ki oly bő csatornákból öntötte áldását, hogy bizonyá
ra tavunk is csodálkozott az eső bőségén. S még a házi gazdánk szobájában lógó Anero- 
id sem volt képes változtatni az időn!
A két bárónak el kellett utazni, de dr. Szontágh és a két Kovásy testvér kitartottak. Va
sárnap reggel oly hideg volt, hogy fogunk vaczogott belé; a száguldó Boreas nagy cso
mókban hajtotta maga előtt a ködöt. Ez elvette társaságunk minden kedvét és bizalmát, 
a lovakat elővezették és „adieu Parthie és zergevadászat” mi nem várunk tovább, me
gyünk haza. De az én kipróbált tótjaimat Stolaból, nem egy veszélyes zergevadászat 
buzgó hajtóit, a gonosz idő nem egyhamar hozza ki sodrukból; a míg csak egy hasadé- 
kot látnak a meredeken emelkedő sziklán, s a míg távolról egy forintos bankó és egy 
pohár pálinka kecsegteti, mennek, ha kell mezítláb, akár a Gerlsdorferre.
Visszafelé utazva, a mint a mengusfalvi völgyet elérték, egyszerre csak nagyon kezdik 
sajnálni úgy a vadászok mint a hajtok az eredménytelenül elmúlt napokat, s egy rövid 
megbeszélés rögtön testté vált. - Idő van még elég, Bástyának meredek falai közvetlen 
szomszédságban, s Ruman Janó a hírneves kalauz és Pacsnár Janó kinek számtalan he
lyen beütött feje talán keményebb a békatavak s a tengerszem közti granitfalnál - mely 
falon ő, a vízesés egész hosszában egyszer lebukott - nagyon biztattak, hogy minden 
lehetőt elkövetnek, hogy a kampósokat lőirányba hozzák. Erre a vadászok is kedvet 
kapnak s csakhamar fölfelé iparkodnak a hegyen, daczára annak, hogy a feldagadt 
Hinczko patakban a vadász-czipők és harisnyák egy kelletlen fürdőben részesültek. 
Nem tartott sokáig s már dörgött a Szontágh „Express”-e, de - eredménytelenül, s a 
fönt és lent tett lövések szintén nem sikerültek. Már majdnem négyszer tíz „fekete ka
bátos” rohant át a völgyön, végre elejt egyet a tulajdonos, s ugyanez időben megjele
nik egy tisztes vén kampós „nagy mint egy szamár.” - Kovásy Feri barátunk céloz -
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puff! melléje, puff! újra melléje, - és a vén s most valóban nagy szamár, a helyett hogy 
menekülne, egyenesen nekifut a csőnek, midőn egy harmadik golyótól sziigyön találva 
esik.
így esett meg a dolog, kedves barátom, hogy Kovásy barátunk jogot szerzett arra, mi
szerint saját szakála mellett, zergeszakált is viselhet.
Reményiem, hogy e vadászati kaland nem utolsó ez őszszel a tájon, s mihelyest valami 
akad, újra ir valami untatót (Nagy köszönettel fogjuk venni és kérjük is. Szerk.) igaz 
barátod

az öreg Blásy bácsi.

6/ A Magas-Tátrára és környékére lásd a következő útikönyvet: BARTHA Dénes- 
OROSZI Sándor: Itt tó van a Tátra ölén Vademecum erdészet számára. (Erdé
szettörténeti Közlemények XII.) Bp., 1994.

7/ Az 1885. évi legnagyobb napi terítékéhez az augusztus 6-án elejtett 10 vércsé
hez és 1 szarkához (20 patronból) írja: „Igaron a ragadozó kis madarak nagyon 
elszaporodtak, ezért rendes üldözés alá vettük, esteli leseken, de a vércsék rop
pant magasan járnak.” Ma már tudjuk, hogy a vércse az apróvadat nem károsít
ja, egérrel él. Magyarországon védelmet csak az 1906. évi I. törvénycikk alapján 
kapott.

8/ A lőjegyzékben feltüntetett kártékony és ragadozó madarakat mindenképpen 
az 1883. évi vadászati törvény vadvédő, illetve a káros ragadozók pusztítását 
előíró hatásának kell betudnunk. Ugyanakkor a vadászati statisztikai adatszol
gáltatásoknak is tulajdonítható, hogy Kovássy Ferenc is figyelmet fordított ezek
re a „tételekre”

9/ Guth és a Guthi Vadásztársulat
A Nyíradony, Nyíracsád és Nyírmártonfalva községek között elterülő, ma elsősor
ban erdejéről nevezetes terület a Gutkeled nemzetség legkorábbi birtokaihoz 
tartozott. Kis- és Nagy-Guth már 1289-ben előfordul oklevélben, ahol az Árpád
korban templomokat építettek. Mivel a falak, illetve az 1594. évi török-(krími)- 
tatárdúlás után elnéptelenedő puszták családnévből származnak, megtartjuk 
a Guth (Kis- és Nagy-, illetve Külső- és Belső-), illetve a Guthi-erdő elnevezést, 
írásmódot.
A két falu 1660-as elpusztulását követően a területet Debrecen előbb zálogban 
és bérletben bírta, majd a XVII—XVIII. századok fordulóján a város tulajdonába 
került. Az eredetileg alföldi, gyöngyvirágos tölgyes vegetációjú erdő már ekkor 
jobbára sarjaztatott, kiritkult állományú volt. A XVIII. század végén, II. József ide
jén készített kimutatás szerint az akkor 8632 hold 491 Dőlnek felmért erdőből 
csak 4716 hold 1023 Dől volt faállománnyal borított. A többi részt a kaszálók, le
gelők, helyenként pedig a szántóföldek foglalták el.
A város mind az 1729., mind az 1802. évi vadászati törvények alapján igyekezett 
az idegenek, elsősorban Szabolcs megye nemessége, vadászatát saját határá
ban tiltani, de kevés sikerrel. Ugyancsak kevés sikerre vezetett az a törekvés is, 
amelyet 1814-ben Kémény Mihály városi erdőmester kezdeményezett, ti. az őzlö
vést az erdőkben, így Guthon is, tiltsák be. Sem a vármegyei nemesek, sem a sa



ját városi polgárok nem fogadták el ezeket a tilalmakat, így a város 1836-ban (3 
évre szóló szerződéssel) a vadászat jogát bérbe adta. A bérlő csak debreceni pol
gár lehetett, aki azonban egyáltalán nem törődött a kártékony állatok irtásával, 
így a vadászatból befolyt bérleti összeg kevesebb volt, mint például a farkasok 
által a legelő marhákban okozott kár. Ezért a bérleti rendszert 1845-ben meg is 
szüntették, és a polgároknak ismételten biztosított szabad vadászatától várták a 
ragadozók féken tartását.
A továbbiakban közöljük a Guthi-erdő területén keletkezett vadásztársaság, il
letve magának a vadászterületnek a leírását. (Vadászlap 1886. 200-202.)

Hazai vadászterületek.
A guti vadászterület.

Szabolcsmegyében a Debreczen-Nagy-Károly felé vonuló országút mentén, a nagy- 
aradványi egykor hires csárda mellett, mint egy hét kilometer hosszúságban, s öt kilo
méter szélességben, két végén kissé kiszélesedett hosszas négyszög formában fekszik 
Gút, Debreczen város tulajdonát képező szép erdő-birtok majdnem 9000 kath. hold 
területtel.
Észak és kelet felől gr. Károlyi Tibor nyír-adonyi uradalmi erdőségei, dél és nyugat fe
lé Puszta-Bagos, Ardányháza és Sámson illetve a tamási puszták határaitól van körítve, 
s csakis a bagosi puszta mintegy nyolez kmeter széles buezkás síksága választja el ama 
nagy erdőségektől, melyek Nagy-Csere, Haldp, Fancsika, Bánk és Pacz név alatt 31 ezer 
kath. hold területtel benyúlnak egész Biharmegyébe Hosszú-Pályi, Monostor-Pályi és 
Bagos határáig, és szintén Debreczen város tulajdonát képezik.
Valószínű, hogy egykor közvetlen összeköttetésben állottak az erdőrészek egymással és 
a Nagy-Csere kivételével mind valamennyi népes község volt s a török háborúk alatt 
pusztultak el, a miről az erdőkben itt-ott fenn álló romok - a Gúton pedig nagyter
jedelmű templom-maradványok - határozottan tanúskodnak is.
A gúti erdő nyugat felül félkörbe futó domblánczolatokkal kezdődik és keleti irányban 
vonulva, kis völgyeletekkel, itt-ott apró nádasokkal, melyek mintegy öblözeteit képezik 
a nyír-adonyi nagyterjedelmü szikvizes laposnak, az úgynevezett Fényes tónak s végre is 
síksággá lapul a terület, azonban hullámos homoktalaját folyvást megtartja. 
Növényzete változatos és szép, majdnem parkszerű részletekkel.
Vannak sötét pagonyok és sűrű kocsányos tölgyekkel, nagy tisztások, közepén rezgőnyár 
csoportokkal, homokbuezkák fehér nyársudarakkal, kis erdőzugok, a hófehér kedves 
n yír erdőkkel.
A cserjék különböző faja az erdő alrészét sűrűvé teszi; vörös és fekete gyűrű, galagony, 
bodza, kecskerágó, kökény, melyekhez járul a növényzet sűrűsége - a metermagasságu 
páfrányok, a sűrű perje-fü: elég rejteket adnak a nyugvó vadnak arra, hogy ott meghúz
hassa magát és békében folytathassa a tenyészetet.
A gúti erdő-birtok két részből áll - a belső és külső Gútból; míg az utóbbiban összesen 
három-négy magánbirtok van, addig a Belső-Gúton 70 magánbirtokos mintegy har- 
madfélezer kath. holdon belterjes gazdálkodást űz, igen természetesen az erdőmivelés 
nagy hátrányára és nagy kárára.
Mert hát Debreczen város erdőbirtokviszonyai oly speciálisok, hogy páratlanul állanak 
az egész országban s nem kevés figyelmet érdemelnek épen azért, mert azok gyökeres 
rendezése épen folyamatban van.
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Ugyanis még a múlt század utolján Debreczen város tulajdonát képező 45 200 ktr. hold 
erdő-birtokon a közlakosok marha-tenyésztése érdekében az erdőkben lévő nagyobb 
tisztásokat zálogba adta a város egyes birtokosoknak, hosszú évekre, mely zálog időn
ként megujittatván, eme birtokviszonyok mostanáig fenállanak.
Ennek a nagyon elitélendő eljárásnak szomorú eredményei lettek az erdő-gazdálkodás- 
ra nézve, mert a nagy nyájak végig csatangolva az erdőkön, megakadályozták az erdők 
megújulását, s a gyökér- vagy mag-hajtások lelegelésével azok megsürűsödését. 
Természetes, hogy a vadtenyészetet is megakadályozták; - mert a vad a csendet és ma
gányt kedvelvén, ott, a hol száz gulyának kolompja és száz és száz nyájnak, ezer és ezer 
csürhének a csöngetyűje hangzik fel végig az erdőkben, ott a vad meg nem honosul- 
hat; - a mi kevés meghúzódik a sűrűben, az ebek harminczadjára jut, mert a nyájakkal 
száz és száz nyájőrző eb csatangol szerteszét.
Az emberi kapzsiság, mely telhetetlenséggé szokott fokozódni, mindig nagyobb és na
gyobb mértékben fejlődött ki a zálogbirtokosoknál, kiknek az erdei tisztások eredeti
leg csakis szénagyíijtés végett, mint kaszálók, lettek átengedve; oda idővel marháikat 
hajtották téli legelőre, majd a dombosabb helyeket szántóföldekké hasogatták fel, ta
nyákat építettek az erdők közepén, s űztek ott oly gazdálkodást, mely nekik az elvetett 
mag után adott két (2) magot, de utódaiknak okozott töméntelen kárt, melyet egy 
századig fognak megsinyleni.
A vad-tenyésztésre pedig ártólag elszórtak egy nagy egyiptomi csapást azzal, hogy nyá
jaik elárasztották a talajt kulancscsal, mely minden a talajon járó élő lényt pillanat alatt 
ellep és oly rettenetes akadályt képez különösen a szárnyasvad tenyészetére, mely azt 
minden csapásnál jobban sújtja.
A gúti erdőnek az volt a szerencséje, hogy a várostól legtávolabb feküdt s ez a 24 kilo
méter messzeség némi akadállyal szolgált a folytonos háborgatásnak; és különösen az 
erdőnek ama része, mely külső Gútnak neveztetik, miután alig három kisebb erdőbir
tok van csak benne: még elég csendes pagonyokkal bir.
Ennek Ion azután az az örvendetes következése, hogy az előtt 15 évvel, a külső-gúti 
csendes pagonyokban három őz jelent meg, s vert ott tanyát s alapított egy családot. 
Honnan jöttek, mely vidékről költöztek ide, ki tudná azt megmondani; legvalószínűbb, 
hogy a szatmármegyei gr. Károlyi-féle vadasokból riaszthatta el valami ádáz farkas; 
elég az hozzá, hogy megtelepedtek.
Az akkori erdész, Simonffy, egy korán elhalt, kitűnő, derék Waidm am i, rendkívüli örö
met érzett ez uj aquisitiónál; sózót állított fel, szigorú tilalmat tartott, üldözte a dúva- 
dakat, és sokszor forró nyári időben ezen a víz-szűk területen vályúkat rakott el fris 
kútvizzel, hogy a szomjazó vad megüdithesse magát s ne legyen kényszerítve vízhiány 
miatt a szomszédságba elrándulni.
Eme rendkívüli gondoskodás azután eredményre is vezetett s 1880-ik évben már 40-50 
drb őz lakta a pagonyokat, midőn egy körülmény majd csaknem teljes kiirtásukat idéz
te elő.
A debreczeni vadásztársaság, mely mintegy 7 tagot számlál és kevés kivétellel az egész 
debreczeni határt (mintegy 18 □ mérföldet) birja haszonbérben, a gúti erdőt éveken 
keresztül, mint igen messze fekvő vadászterületet, nem cultiválhatta, hanem alhaszon- 
bérbe adta az oda való erdésznek, ama kikötéssel, hogy társulata tagjai azért az ottani 
vadászatból kizárva ne legyenek.
Egyszer azonban hire futamodott a gúti őzek rettentő nagy számának, mire egynehány 
debreczeni kopász elhatározta, hogy ők kopóikkal felkeresik a gúti pagonyokat.
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Az erdész, ki mai napig is ott teljesiti kötelességét (Bészler Jánosnak hívják, legyen ne
ve örökre emlékezetes) visszaüzent, hogy nem engedi meg azt a veszedelmes inváziót 
és kijelentette, hogy minden kopót, mely az erdőben eleresztetik, statárialiter agyon 
fog puskázni.
Erre aztán szörnyű felháborodás következett a két fél között; üzengetés, eskiidözés 
egymást váltotta fel, mígnem a bérlet időközben lejárt s a veszedelem elenyészett. 
Eme válságos időkben Debreczenben egy koálitás jött létre gróf Csdky Kálm án honvéd 
huszár ezredes, Buday József debreczeni birtokos, Oszterlamm Em ő kir. erdőfelügyelő 
és Tóth M ór debreczeni királyi ügyész között arra nézve, hogy a gúti erdőrészt, mint 
önálló vadászterületet, kibéreljék és ott bizonyos rendszerrel vadászsportot kultiválja- 
nak, melynek egyik főczélja a vad tenyészete, a vad óvása, mellékczéljai pedig egy kö
vetésre méltó példaadás - a vidék vadászterületeinek mikénti okszerű kezelésére.
A tervbe vett feladat igen sok nehézségbe ütközött, mert az eddig fennállott vadásztár
saság erősen ragaszkodott az egész határ bérletéhez.
Ennek leküzdésére a coalitió két tagja emlékiratot szerkesztett, mely a debreczeni la
pokban pártkülönbség nélkül nagy méltatásban részesült és midőn a szaklapok s köz
tük a „ Vadászlap” és „ Vadászati Érdekeink” szintén elismerésben részesítették az emlék
iratot, melegen ajánlva annak reformeszméit a városi tanács figyelmébe; a bérlet sorsa 
határozott irányba Ion terelve s a város értelmes tanácsa, belátásával az Ígérkező erköl
csi és közgazdasági haszonnak, egyezséget hozott létre a felek között akkép, hogy a gúti 
erdőrészt bérbe adta 10 évre Tóth Móricz kir. ügyésznek évi 100 frt bérért, míg a töb
bi 36 ezer hold erdejét, 45000 hold Hortobágyot és a debreczeni határ egy nagy részét 
a fennállott vadász-társulatnak szintén 10 évre, úgy hiszem, 500 forint évi bérért, mely 
összeg, ha tekintetbe vesszük az óriás nagy területet, épen nem mondható tulcsigá- 
zottnak.
A gúti vadászterület 1882 augusztus hó 1-én jutott az uj bérlő kezére, ki mindjárt a bér
leti év kezdetén messze kiható erkölcsi elismerésben részesült Károlyi Tibor gróftól, ki 
a vele közölt emlékirat elolvasása után, nyír-adonyi uradalmához tartozó úgynevezett 
tuoráni erdő-birtokát, mely közvetlen szomszédságában terül el a gúti erdőségeknek - 
10 évi időtartamra minden dij nélkül adta által az uj bérlőnek, - kinek első gondja volt, 
hogy az igy megszerzett vadász-terület czélszerü kultiválására egy szükebb körii társu
latot szervezzen, a mi neki coalitionalis társai támogatásával fényesen sikerült is.
Rövid idő múlva készen lettek az alapszabályok és házi rendszabályok s néhány hó 
múlva a gúti vadász-társulat megkezdte működését és azt mai napig és szakadatlan 
folytatva, a vidéken nagy tekintélyben részesül.
A társulat alapszabályai rövidek és határozottak, a házi rendszabályok pedig rendkívül 
szigorúak.
A tagok számát az alapszabályok egyelőre csak 16-ban határozták meg s hogy valaki 
beválasztathassék, annak a mindig titkos szavazásnál egyhangú szavazatot kell kapni.
A társulatnak négy tisztviselője van; egy elnöke, ki képviseli a társulatot, mint erkölcsi 
testületet, egy igazgatója, ki az administrátiót vezeti, egy vadász-mestere, ki végrehajtja 
az intézkedéseket és e,gy jegyzője, ki nyilván tartja a közgyűlési és választmányhoz tar
tozó ügyeket - mely választmány még a fentebbi négy tisztviselőn felül a társulat két 
tagjából áll.
A mint a társulat megalakult, első dolga volt a vad megóvására és tenyésztésére irá
nyozni figyelmét. - Sózókat állított fel, dijakat tűzött a dúvadakra és ragadozó szárnya
sok kiirtására, uhut hozatott s az 1879-ben kipusztult fogoly-állomány felújítására
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Troppauból nagy mennyiségű élő foglyot rendelt meg s bocsátott szabadon a vágások
ban, hol azonban nem sok maradt belőlök, de az egész vidéket mindenfelé benépe
sítette.
Végül Debreczen város nagylelkű támogatásával saját kényelmére az erdő egy kies, 
szép helyén csinos kis vadász-tanyát emelt, hol tágas hálószobák, térés nagy ebédlő és 
terrasse elég kényelmet nyújtanak a társulat tagjainak, kirándulásaik alkalmával.
A gúti erdő egy gyönyörű szép park, homoktalajjal s leszámítva azt a nehány homok- 
buczkát, az egész síkságnak vehető.
Miután a talaj sík és homokos, a legkényelmesebben hozzáférhető az év bármely 
nedves szakában s általában szakértők által el van ösmerve, hogy egyike az ország leg
kényelmesebb vadász-területeinek. Mivel pedig az őzsuta lövése egyszersmindenkorra 
tiltva van s a bakokból is évenkint csakis bizonyos meghatározott szám lövetik le: a sza
porodás kitűnő eredményeket mutat fel s haj tó-vadásza tokon négy-öt hajtásban 50-60 da
rab őz is megfordul a lővonal előtt.
Néhány konda vad-disznó is, mely igen szép példányokat mutat fel, igen érdekes vadá
szatokat eredményezett s miután itt jóformán helyhez van kötve, ritkán volt sikertelen 
vadászat.
Jelenleg az erdő, vágás alatt lévén, évenkint 700 hold erdő taroltatik le, melynek fáit 
a már kiépített vasúton Debreczenbe szállítják.
A dübörgő vonatok, azoknak sivitó gőze és fütyölése, némileg zavarólag hat ugyan a vad 
nyugalmára, de még sem annyira, mint a favágók robaja, kik lőporral hasogatva a fa
tönköket, az ágyu-dörejhez hasonló robbanásokkal nagyon zavarják az erdő csendjét, 
minek következtében a fülelő sertés-kondák megritkultak, s valószínű, hogy végképen 
is el fognak távozni; de az őzek remélhetőleg meg fogják szokni ezt a zajt is a már most 
sűrűsödő vágásokban.
A 15 évi időtartamra megállapított vágás nyüszgő zaja, és a lábas erdő nagy mérvű 
fogyása: a gúti erdő szépségére és csendjére okvetlen hátrányos változást fog előidéz
ni, de a későbbi években a vad elszaporodásával nagyban kárpótolandják a jövő nem
zedéket.
S végre is a vadtenyésztő nem mindig a saját hasznára munkálkodik, s a jövő kilátásait 
minden okszerűen kezelt vadász-terület, kell hogy számításba felvegye, miután a vad
termelés a nemzetgazdaságnak szintén egyik productumát képviseli.
A kisebb vad szaporodása, mint a fogoly és nyulé, okvetlen be fog következni már a je
len időben is; valószínű, hogy az őz-vadállomány szaporulatára sem fog káros hatással 
lenni a vágások évről-évre nagyobb mérvű kiterjedése; a sertéskondák azonban, melyek 
a makktermés bekövetkezendő teljes megsemmisülését nagyon fogják érezni; el fognak 
tűnni, s vagy a Károlyi Tibor gróf erdeibe, vagy oda, a honnan előjöttek, térnek vissza. 
Két-három évvel az előtt, erős kondák voltak találhatók a vadász-területen s volt rá 
eset, hogy 17 darabból álló konda vonult végig a felállított hajtó- és lővonal között, 
a nélkül hogy a hajtok közelsége miatt - a szélső lövész kivételével, a hol kitörtek - 
reájok lehetett volna tüzelni; most már ritkább megjelenésök s azt hiszem, idővel még 
ritkábbá fog válni, mígnem egészen elenyészik.
Jelen időben a gúti vadász-területen kényelmes és eredményes vadászatot lehet űzni er
dei szalonkára, fogolyra és őzre akár cserkészve, akár hajtókkal. Továbbá a nyulállomány 
szaporodása arányban lévén a vágásterek növekedésével: igen eredményes vadászatot 
nyújt hajtókkal, valamint izgalmas és sikeres vadászatot nyújtott eddig még a vaddisz
nó-vadászat is.
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Vannak ezeken kivül a gúti vadász-területen kisebb tavak és mocsárok, hol mocsári sza
lonkák és ruczák szintén nagy számmal találhatók s a vizi-sport szintén szenvedélylyel 
űzhető - s remélhetőleg vissza fog térni a sűrűségekbe a nemes nyirfajd  is, mely hajdan 
az erdők sűrűjében tanyázott és tenyészett; ez érdekes vadnak meghonosítása valamint 
a fáczánok vadon tenyésztése szintén gondját képezi ama vadásztársulatnak, mely min
denesetre önzetlen czélból s a vadászati magasabb érdekek megóvására alakult itt, s oly 
sok áldozatot hoz erre, hogy a nagy Alföld előtt, hol ilyesmi, az uradalmakat kivéve, 
még eddig ösmeretlen volt: mint úttörő vállalat igazán például szolgálhat.
Jelenleg 16 tagja van a társulatnak, kiknél a társulatba lépést feltétlenül meg kell előz
ni annak, hogy az illető az „ Országos m. vadászati védegylet” tagsági kötelékéhez tarto
zik; eme feltétel nélkül tagja nem lehet senki a társulatnak.*
Végül megemlítem, hogy a társulat vadásztanyáján egy vaskos folians áll, melybe a 
megtartott vadászatok kimenetele időről időre hiven feljegyeztetik, az időjárástól kezdve 
az utolsó üres lövésig. Ez emlékkönyvet a társulat jegyzője tartja nyilván s átlapozása 
igen tanulságos és sokszor felette mulattató.

T. M.

* Igazán helyes és követendő feltétel, mert az országos egyletnek oly általánosan követendő czéljai vannak, hogy 
azokra minden egyes vadásznak törekedni kötelessége. Szerk.

A cikkben említett vadászatügyi memorandum egyébként a Vadászlap 1882. évi 
évfolyamában megjelent (106-107. oldal). Célszerűnek tartjuk ezt is idézni, mert 
a korabeli vadászati viszonyokra - és nem csak Debrecen környékén - igen-igen 
jellemző.

Emlékirat a vadászat bérbeadása ügyében.
(Szab. kir. Debreczen város tekint, tanácsához benyújtották: Oszterlamm A nnin  kir. er
dőfelügyelő és Tóth M ór kir. ügyész, debreczeni lakosok.)

Mélyen tisztelt tekintetes városi tanács!
Azon nemzetgazdasági mozgalmaknak, melyeket úgy a törvényhozás, mint hatóságok, 
társulatok és egyesek az ország iparának és termelési fejlődésének fokozatos emelésére 
15 év óta létre hozni igyekeztek, egyik keretébe tartozik a vad-termelés, mely meg nem 
vetendő jövedelmi forrást képezne, de fájdalom, hazánkban annyira aláhanyatlott, 
hogy a termelt mennyiség - daczára rengeteg erdőségeinknek, pusztáinknak és termé
keny határainknak, nem hogy kivitelre volna képesített, de most már nem képes fedez
ni a belfogyasztási szükségletet sem.
Ezen visszás helyzet, melyet a gondolkodó hazai művelt közönség régen érzett s mely
nek elenyésztésére úgy társadalmi utón, mint a szakirodalom terén évtizedek óta mun
kálkodik, arra utalta a törvényhozást, hogy a fenyegető bajokat elhárítsa s időközön
ként megalkotva a vadászati fegyveradót és vadászati törvényeket, ezáltal elejét akarta 
venni a hasznos vad végleges kiirtásának s eló'mozditani akarta a vadóvás á lta l a vadtenyész
tést és ezáltal a vadhús termelés fokozását.
Azonban a törvényhozás nemes intentiója, miután azt a társadalom egy nagyrésze rész
ben a tárgy kicsinylése, részben az élet nagyobb megélhetési gondjai miatt kellőleg 
nem fogta fel és kellően nem támogatta, eddig nem hogy sikerre vezetett volna, sőt in
kább mintegy czéltévesztett intézkedésnek akar bizonyulni azáltal, mikép ezen - más



kép üdvös törvények életbe lépte óta a vadállomány az egész országban általában ijesz
tő módon fogyott s némely vidékeken majdnem teljesen elenyészett.
És ezen termelési ág nem kicsinylendő tárgy s megérdemli igenis azt, hogy vele a gon
dolkodó elmék, a hivatottsággal biró szakemberek és vadászati terep-tulajdonosok be
hatóan foglalkozzanak, már csak azért is, mert a kormány képtelen ellenőrizni az egész 
országra nézve azt - vájjon intentiója kellőkép felfogva - átvitetett-e s érvényesittetett- 
e a gyakorlati életbe? és annál is inkább, miután ez nem annyira az állami végrehajtás 
feladatai közé sorolható, mint inkább azoknak kötelessége, kiknek érdekeit ezen ano- 
malia közvetlenül érinti - és pedig:
Első sorban a vadászati terep tulajdonosokat, kiknek a vad elpusztítása után terepeik 
jövedelmezőtlenekké válván évenkint egy biztos jövedelmi forrásoktól esnek el és egy 
jelentékeny összegű tőkéjök semmisül meg.
Második sorban a társadalmat, mely a vad kipusztulás által egyik jelentékeny élelmi se
gédeszközétől esik el s az életviszonyaiban ennek hiányát érezni kénytelen.
Harmadik sorban pedig érinti a közvagyont, hol is a vadhús megszűnte miatt már is 
jelentékeny hézagot tüntet fel s azt semmi más termelési ág fokozásával nem képes 
betölteni.
Pedig ezen jövedelmi különbözet oly népességű országra nézve, mint hazánk - akkor, 
midőn a termelés helyett - mint fogyasztó áll ki a világ piaczára, milliókra menő össze
geket képez és komoly orvoslást követel.
Kutatva ezen szomorú valóságnak okait, számtalanokra bukkantunk, melyeknek ap
ró részleteit mellőzve, egyedül a nagyobbakat soroljuk elő, melyek kétségtelen okait 
képezik a vad elpusztulásának, melyek azonban némi figyelemmel következetes ma
gatartással és nemzetgazdasági combinatióval, könnyű szerrel elenyésztethetők vol
nának.
Egyike ezen főbb okoknak az, hogy a vadászteriiletek többnyire kevés kivétellel csak rövid 
idejű évekre szoktak bérletre kiadatni, mely körülmény nem enged elegendő időt a bér
lőknek a vadtermelésre, vadóvásra, hanem a bérleti idő gyors egymásutáni lejárata, a ha
szonlesésből eredett kapzsi vadászatra utasítva őket, ezáltal teljesen kiakarva aknázni 
a területet, első sorban a tulajdonosoknak okoznak kárt, mert a vadirtás rendszerével 
évről évre értéktelenitve a vadászterületet - úgy a magányosoknak mint a köznek, helyre 
nem pótolható károkat okoznak.
Másik oka a fennálló rosznak az a fontos körülmény, hogy jelenleg az apró vadkereske
dés majdnem teljesen a házalók á lta l m onopolizáltatik, kik a vadból nyerendő haszon reménye 
fejében minden személy válogatás nélkül eló'legeznek pénzt a szegényebb sorsit koczapuskások 
részére, hogy ezek képesek legyenek fegyverengedélyeiket kiváltani, mely utóbbiak azu
tán, hogy az előlegezett uzsorát leszolgálhassák, kenyérkeresetül tűzve ki a vadirtást, 
mig egyrészről a nemzetgazdaság jelentékeny kárára vadtalanná teszik a vadászterüle
teket, másrészről rendes foglalkozásaiktól, iparuktól elvonva, mérhetetlen erkölcsi és 
anyagi kárt okoznak henyeségeikkel közvetlen önmagoknak, családjaiknak, közvetve 
pedig a köznek, társadalomnak és hazának.
Már ezen utóbb felemlített körülmény erkölcsi oldala - eltekintve az anyagi kártól, tár
sadalmi szempontból felette figyelemre méltó és érdemes volna arra, hogy rendszeres 
orvoslásáról azok, kiknek ez jogkörébe esik, komolyan gondolkozzanak.
Közvetlen eljárással, véleményünk szerint ezen bajok kutforrása meg nem szüntethető, 
de igen közvetett utón, szerény véleményünk szerint következőleg:
1. Bérleti idő legkevesebb 10 évi időtartamra határoztassék meg.



Indokolják ennek czélszerüségét már fennebb általános vázlatban előadott nézeteink, 
miután ily időtartam alatt a bérlő saját érdekében is utalva lesz a vadóvásra és tenyész
tésre.
Belátta ezt már maga az állami gazdálkodás is, miután vaddús uradalmát a diósgyőrit 
ugyanezen szempontból 10 évi bérletre adta ki a vadászat-bérlőknek.
2. Bérlő csakis vadászatkedvelő lehet, azaz nem oly egyén, ki kenyérkeresetből óhajtja 
a bérlést megkötni, hogy abból magának üzletet, foglalkozást és jövedelmi-forrást te
remtsen.
Indokolja ezen feltétel czélszerüségét, mint már röviden érintettük, azon anyagi és er
kölcsi haszon, hogy a vadászat nem mint kenyérkereset és megélhetési foglalkozás fog 
űzetni, hanem mint nemes sport fog kezeltetni s megakadályoztatik úgy a vad kiirtás, 
mint a hasznos munkaerőnek rendes foglalkoztatásoktóli elvonása.
3. Évi bérletfizetés mellett köteleztessék a bérlő az általa birt vadászterületről bizonyos 
számú rókabőrnek nyers állapotbani (természetbeni) beszolgáltatására.
Indokolja ezen kikötést az, hogy ezen intézkedés által a vadászat-bérlő reálesz szorítva 
nemcsak a hasznos, élvezhető vadak vadászatára, hanem a felette kártékony ragadozó 
folytonos irtására, mely a vad felszaporodásának egyik legfőbb akadálya szokott lenni.
4. Köteleztessék a vadászterület bérlője a vadóváson kívül a vad tenyésztésére is - s az 
eredmény feletti ellenőrködéssel bizassék meg egy évről-évre kiküldött szakértő bi
zottság, tapasztalataikról időről-időre jelentést adván be a városi tanácsnak, hogy ellen
őrizhessék a bérleti területet és a szerződés pontos teljesítését.
5. Köteleztessék a bérlő a bérletfolyama alatt a bérleti összegeknek évenkint öt száza
lékát mint bérlet-emelést a bérleti összeggel fizetni, mely körülmény ösztönözni fogja 
őt a bérlett terület minél nagyobb hasznosítására és beruházására s feleslegessé teendi 
az időközönkénti árverést.
6. Köteleztessék minden vadászat-bérlő úgy ennek társai, hogy az „Országos m. vadá
szati védegylet” tagsági kötelékébe lépnek.
Indokolja ezen javaslatot azon fontos körülmény, hogy jelenleg a vadászok legnagyobb 
része - elméletileg nem foglalkozván sem a vadóvással, sem pedig a vadtenyésztéssel 
időközönkint azt megszerezhesse magának.
Ezek, véleményünk szerint a nagyjából vázolt feltételek, melyek a bérletek kiadásánál 
figyelembe vehetők lennének, melyeknek sikeres keresztül vihetésére szükséges: 
a) hogy a város tulajdonát képező erdők, határok semmi esetre sem együttesen és 
összesen, hanem az elkülöníthető részek egymástól teljesen függetlenül parcellánként 
adassanak ki.
Ez esetben lesz csak elérhető az a kivánalom, mely a messze terjedő s mérföldeket ma
gában foglaló vadászterületnél mostanában nem lehetséges, hogy úgy az orvvadászat és 
tilos időbeni vadirtás az egyes társulatok által ellenőriztetni fog, de remélhetőleg be 
fog következni az a kívánatos eredmény is, hogy egyik társulat a másiktól ösztönt kap
va, a vadóvás és vadtenyésztésre vetélkedési kedvből is élénk figyelmet fog fordítani az 
általa kezelt vadászterületre.
Elkerülhetetlenül szükséges végre, hogy a vadászati bérlők ne számos tagból álló társu
latok legyenek, mely esetben a felelősség és a felelősségre vonás illuzoriussá válik, ha
nem olyan egyénekből választandók, kiknek műveltsége, állása és körülményei teljes 
garantiát nyújtanak a vadászterület szakszerű kezelésére, kik önmaguk érdekei megóvása 
végett is szigorúan fogják megválasztani társaikat.
Ezen röviden vázolt üdvös reformok keresztülvitelénél, véleményünk szerint a bérleti
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felhívások, a feltételek szoros kiírása mellett mielőbb kihirdetendők volnának azon ki
kötéssel, hogy a bérleni szándékozók ajánlataikat a területek megjelölésével, zárt határ
idő alatt mielőbb adják be a városi tanácshoz, honnan előbb ezen pályázati kérvények 
a tanács által e czélra kinevezendő bizottság által szigorúan megbírálva, a nyilvános ár
verés mellőzésével lennének kiadandók oly egyéneknek, kikben a már fentebb vázolt 
kellékek és garantiák megvannak.
Ezen eljárással elérhető leend a bérleti területek nagyobb hasznosítása s ez annál is in
kább égető szükség, mert a legutóbbi s rövid időn lejárandó bérleti évek sajnos körül
ményként tüntetik fel, mikép az eddig követett vadász-bérleti rendszer semmi sikerre 
nem vezetett s a vadászterületek a mostani kezelési rendszer szerint évről-évre érték
telenedve, rövid időre számba nem vehető vadnélküli területekké fognak válni; mely 
körülmény az általunk javaslatba hozott intézkedések mellőzésével csakis úgy kerülhe
tő ki, ha a város vadásztrerületei a bérlet mellőzésével szoros tilalom alá vetve évekig 
pihentetnének, mely eljárás azonban csak a visszaéléseknek nyitna tág tért és az orwa- 
dászok sokasitására vezetne s a közerkölcsiség és törvény-kijátszás rohamos növekedé
sét idézné elé.
Nem tartva legkevesebbet sem a félreértéstől - mert hiszen irányzatunk jó szándékú, 
hasznosítható és önzetlen, lépünk a tekintetes tanács elé javaslatainkkal - miután erre 
nem ösztönöz más, mint azon meleg érdeklődés, mellyel a nemes város szellemi és 
anyagi érdekei iránt viseltetünk s eljárásunk egyike azon törekvéseknek, mely a közjó
ra irányul; - mely törekvéssel mig egyrészről polgári kötelességünk egy hányadát be
tölteni szándékozunk, másrészről reménységünk van arra, hogy a közre való munkál
kodásunk egykor hasznos gyümölcsöket fog teremni, ezen nemes város közönségének.

A Guthi Vadásztársulat alapszabálya és az alapszabályt elfogadó közgyűlési ha
tározat jegyzőkönyve szintén fennmaradt, amelyet a 73. oldaltól közlünk. (For
rás: Magyar Országos Levéltár. K-168.1883-4-24.138.) 

10/ Nagy Jenő írja az őz és a vaddisznó itteni előfordulásával kapcsolatban 
(1931):

„Az őz úgyszólván az összes nyírségi erdőkben tenyésztett vad. Eredetileg őshonos, de 
a rablóvadászat több ízben kipusztította az állományt, amely mindig felújult, részben 
természetes betelepedés, részben mesterséges betelepítés által. Annyi tény, hogy az 
őzet a homoki erdőségekben a rendszeres vadászati gazdálkodás tartotta fenn a mai na
pig. Szép őzállományunk van a Nagyerdőn és a Guthi erdőben is.
A másik az újabb időkben a nyírségi erdőkből már szintén eltűnt, de azután újra bete
lepedett, egykor őshonos vad, a vaddisznó. Az Alföldnek ez az egyedüli, a vadászra néz
ve veszélyessé válható nagyvadja valamikor az összefüggő nyírségi erdőségekben min
denfelé otthon volt. A lakott földeken beálló veszteséget folyton pótolta az erdélyi Bükk 
és Szatmár, Bereg síkföldi erdőségei, amelyek a hegyi erdőségekkel állottak összefüg
gésben, s ahonnan az élelem után óriási utakat megtevő disznók könnyű szerrel eljutnak 
egész a Nyírség nyugati szélén levő böszörményi erdőig.
A debreceni határban tehát vaddisznó a monostori és a savósguthi erdőben mint időn- 
kint feltűnő, átváltó, ellenben a nagyobb guthi erdőben mint állandó vad szerepel.
A nyírségi erdőkön kívül vaddisznó az Alföldön csak még a mohácsi ártéri erdősé
gekben fordul elő, s így hazai faunánknak ezt a ritkaságát mindenkép[p]en meg kell 
őriznünk.”
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+ZÍT&--&**?*-3t-
t í ^ t e t ^ r * v - y  .<*£

&<í-eyf?wz-/-ty ^  ? -*s&X0 ~
'/ll*^/ < t-i > ’ v.<f s7A'{t /ys -rJ te. ■/fy.//{'/,cr.y<'A

... -/irt.*M-.yCxŷ .t̂ -'
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Képmelléklet

m

A képek lelőhelye:

I-6. Vitéz Kollányi Akom é hagyatékából Kissjenoné Oláh Eszter gyűjteményében.

1-16. és 28. M agyar Mezőgazdasági M iízeum  Adattára.

II- 2 4 . Széky Péter hagyatéka a M agyar Mezőgazdasági Múzeumban (IV  249.) 

25. és 29. Bartha Károly idézett könyve (A  reprodukciókat készítette: Papp Tibor)

26-21. D r. Szemerédy M iklós gyűjtemény ében.
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A Lj  -DOt-f ,

í. Kovássy Ferenc és Széky Margit házasságkötésének 25. évfordulóján Tiszaigaron 
(1907. IX. 29.)

2. Kovássy Ferenc (balról) Tiszaigaron (1911. V. 2.)
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4. Vadászat után (középen Kovássy Ferenc). Tiszaigar, 1913. XII. 30. 
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7. Guthi őztrófeák, köztük a parókás agancs, Kovássy Ferenc gyűjteményében (1900 körül)

8. A parókás agancs a Magyar Mezőgazdasági Múzeum gyűjteményében (1964)
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9- „Absteig” (pihenőház) Máramarosban (1900 körül)

10. Az „absteig ” (pihenőház) előtt (1900 körül)



12. Tutajbekötőhely („portus”) Máramarosban (1910 körül) 
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13■ Az erdészvölgyi vadászkastély környéke Máramarosban (1910 körül)

14. Máramarossziget környéke (1910 körül)
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25- A tiszabogdányi fenyőmagpergetőház Máramarosban (1900 körül)

16. Az erdészvölgyi vadászkastély környéke Máramarosban (1910 körül)
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i8. Meggyes csárda. Hortobágy, 1930. Fotó: Széky Péter
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jp. Lesgödörásás közvetlen a víz szélén. Hortobágy, 1932. Fotó: Széky Péter

20. Csalilibák. Hortobágy, 1934. Fotó: Széky Péter
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21. Libateríték a kétüléses lesgödör mellett. Hortobágy, 1930. Fotó: Széky Péter

22. Derzsi-telki pásztorkunyhó levelesganékúppal. Hortobágy, 1930. Fotó: Széky Péter
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23. Esti húzás után a „vasaló "-bán pásztorbarátainkkal. Hortobágy, 1934. Fotó: Széky Péter

24. Hazafelé a Hortobágyról. Hortobágy, 1932. Fotó: Széky Péter

■**) 92 (**-



25. A Debreceni Vadásztársulat vadászháza a Nagyerdőn (1933)



26. Kotorékozás eredménye (1940 körül)

27 . Az erdőhivatal épülete Guthon (1930 körül)

■*i) 94  ( * *



üMSiyüi

28. A debreceni Nagyerdő és nagy puszta  (1910 körül)
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29. Kovássy Kálmán (1933)


