
hebehurgyaságának. Déli 12 órakor vonatra ülök és este 8 óra 
után otthon vagyok.

Esztergom 
(Esztergom megye)

November 3. Brandt Vili meghívott egy kis haj tó vadászatra, 
mert azt hitte és úgy hallotta, hogy most sok nála a szalonka. 
Reggel '/29-kor indulunk gépkocsin Budapestről és '/JO-kor 
már hajtatunk. A puskások száma négy, a hajtőké hat. Az idő 
nagyszerű, olyan verőfényes, meleg, az erdő olyan tarka, a 
vadászat olyan hangulatos, amilyen éppen csak ilyenkor, ősz 
utóján tud lenni. Vadat azonban alig-alig találunk. Négyünk 
egész napi eredménye két nyúl, két fácánkakas, egy erdei 
szalonka és egy őzsuta. Én egy fácánkakast lőttem. Este 'Al
kot megint otthon, íróasztalomnál ülök.

Tahi 
(Pest megye)

November 10. Feri egy kis hajtóvadászatot rendez az erdőben 
öt puskással és tíz hajtóval, természetesen főképpen szalonkát 
remélve. Nagyszerű őszi hangulatban, verőfényes, enyhe 
időben vadászunk a sárgabama erdőben. Vadat, mármint 
kisvadat, miként ezen a területen rendesen, nagyon keveset 
találunk. Az összeredmény kilenc nyúl, három fácán, egy
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őzsuta és egy szalonka. Ebből és egy nyulat és a szalonkát 
lőttem. Ennél az egy szalonkánál többet nem is láttunk.

Esztergom 
(Esztergom megye)

November 17. Brandt Vili hajtóvadászatot rendez, főképpen 
disznóra. Reggel !48-kor indulunk Budapestről gépkocsin. 
Patyolattiszta idő van, verőfényes őszi nap. A déli szél hűvösen 
fúj és megzörgeti a száraz lombot és harasztot, mégis jólesik a 
barna erdőben leheveredni a földre és a napon sütkérezni. A 
vadőrrel és két erdőőrrel együtt heten vagyunk puskások, és 
ugyanannyi a hajtó, illetve terelő. Az összeredmény egy kétéves 
kanocska. Semmi egyéb. Én egész nap csak két őzsutát láttam, 
ezek közül az egyikre vagy 50 lépésről rálőttem, de bizonyára 
elhibáztam, mert elfutott és egyáltalán nem vérzett. Azért 
mondom csak, hogy bizonyára, mert Pózna erdőőr, aki a 
hajtásba visszamenekült sutát lövésem után még látta, azt 
állítja, hogy sebzett, mert púpos háttal, látszólag betegen futott 
el, bár csapáján egy csepp vért sem talált. Bajos ilyet elhinni, 
amikor a 9,3-es Mauserrel lőttem. Inkább attól tartok, hogy 
öreg Mauser-puskámnak, vagy nagyon régi töltényeimnek van 
valami baja, hogy ez idén ősszel annyi hibás, magas lövésem 
volt vele. Ki kell már próbálnom valami lövöldében céltáblára. 
Az őzsutát egyébként holnap még keresni fogják. Délután 4 
óráig vadászunk, a hajtásokban összesen hét-nyolc disznót, öt
hat őzet és két rókát látnak -  szarvast egyet sem - ,aztán 
betérünk a barátkúti vadászházba egy kis ebédre, és este 7 
órakor megint otthon vagyok.
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Nagykovácsi 
(Pest megye)

November 29. Tokaji Pista és Kelemen Gyula, a kisvad bérlői, 
szerény hajtóvadászatot rendeznek az erdőben. Az idén az első 
téli nap! A föld felszínén vastag réteg megfagyott, a levegő 
ködös és csendesen havazik. Nekem ez nagyon kedves 
hangulatom. A vad ezen a területen ugyan nagyon kevés, de 
annál mulatságosabb az elejtése. Öten vagyunk puskások és 
tizenhárom a hajtónk. Reggel 9 órakor kezdjük és délután 
besötétedésig vadászunk. Az összeredmény 18 nyúl és öt fácán; 
ebből én öt nyulat és egy fácánt lőttem.

Enying 
(Veszprém megye)

December 12. Körvadászat a községi területen. Götze Árpád 
vendége vagyok. Vele és Bilkei Pap Lajossal hajnali 'Aó-kor 
indulok Budapestről, és 8 órára, éppen az első kör kezdetére, 
érek Enyingre. Komor, borús, téli idő van, a földet fagyott 
hóréteg borítja, és kellemetlenül hideg, északi szél fúj. Öt kör 
alakításával eltelik az egész nap. 180 a hajtó és 30 a puskás; az 
eredményt nem sikerült pontosan megtudnom, de körülbelül 
580 nyúl és nehány fogoly esett. Nekem mindenképpen gyenge 
napom volt, egyrészt a gyakorlat híján, és régi töltényekkel 
hibásan lőttem, másrészt alig jött rám a vad. Még az egy 
puskásra eső átlagot sem értem el, és csak 15 nyulat és két
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