
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

150



foglyot lőttem. Pap Lajos gépkocsiján, este YilO-re érek haza 
Budapestre.

Tököl 
(Pest megye)

December 22. A házigazda, Ágoston Manó, reggel 8 órakor 
gépkocsijával értem jön és levisz Tökölre, a királyi család 
bérbe adott, uradalmi erdőbirtokára, hajtóvadászatra. 
Verőfényes téli nap. Derült az ég, süt a nap, sok a hó, és a 
hőmérséklet nehány fokkal fagypont alatt van. Nagyszerű idő 
ez vadászatra! Ágoston Manó tizenkét puskással és 60 hajtóval 
délelőtt '/210-től délután ‘/23-ig erdei hajtásokat rendez. Az 
eredmény 364 darab, ennek körülbelül kétharmada fácán, 
egyharmada nyúl, ezenfelül még csak egy vadliba és egy fogoly 
esik. Nekem közepesen jó napom volt és tűrhetően lőttem. A 
magam eredménye 25 fácán és tíz nyúl. Nagyon élveztem a sík 
erdőterületen a jól megrendezett, vaddús hajtásokat. Délután 
‘/-5-kor már megint otthon vagyok.

Lébényszentmiklós 
(Moson megye)

December 28-29. Studinka Elemér az itt szokásos, tíz- 
tizennégy vadásznap közül kettőre meghívott. A sík mezőn, 
amelyet itt-ott csak egy kis erdőliget vagy bozótos tarkít, 
naponta egy nagy vonalhajtást rendez 300 hajtóval és tíz
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puskással. Egy-egy hajtás délelőtt ‘A lO-től délután ‘/24-ig tart, 
és 14-15 kilométer hosszú, tehát nagyot kell járni, ami a puha, 
sáros talajon, a hóié áztatta szántásokon meglehetősen fárasztó 
dolog. A hó ugyanis nehány nappal ezelőtt mind elolvadt, és 
csaknem márciusi hangulatot teremtő, enyhe idő van. Időnként 
kiderül és süt a nap, hol megint beborul és vékonyan permetez 
az eső. Nyúl és fogoly itt rengeteg van. A többi puskás példáját 
követve, két fegyverrel dolgozom. Gyakorlott, nagyon ügyes 
puskatöltő emberem van, és élvezem a szapora lövöldözést. 
Mind a két hajtásbein a fal közepe táján kapok helyet, mégsem 
lövök sokkal kevesebbet a sarkokon járó puskásoknál. Az első 
nap összeredménye 798 nyúl, 134 fogoly, 47 fácán, egy őzsuta 
és egy üregi nyúl. A második napon lőtt vad pontos számadatait 
nem lehetett megtudnom, mert a hajtás befejezése után sietnem 
kellett a vasútállomásra, hogy estére hazaérjek, de ezen a napon 
is legalább 1200 darab nyúl, fogoly és fácán esett. Jómagam a 
két nap összesen 183 nyulat, nyolc fácánt és hét foglyot, 
vagyis 198 darabot lőttem. Ez volt az idén 
vadászszilveszterem, 1935-ben utolsó vadászatom.
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Az 1935-ben elejtett vad

Szarvasbika
Őzbak
Muflonkos
Erdei szalonka
Vadkacsa
Fácán
Fogoly
Nyúl
Fürj
Vadgerle
Seregély

Összesen:

2
8
1
6
1

65
20

217
1
1
2

324 drb.
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1935-ben az alábbi területeken vadásztam:

Fehérvárcsurgó (Fejér m.): 1/1,111/24-25, IV/6-7, 13-14, V/2,
8 nap.
Budai hegyvidék (Pest m.): 1/19,111/21, IV/4-5.
Bajna (Esztergom m.): 1/20.
Esztergom (Esztergom m.): 1/26-28, V/24-27, VII1/8-11, X /ll- 
13, XI/3,17, 17 nap.
Felsőbabád (Pest m.): 111/20, VIII/12-13, X/19.
Marótpuszta (Esztergom m.): 111/29-31, IV/1, VIII/14-18, IX/2- 
11,19 nap.
Nagykovácsi (Pestm.): V/9-12, 14-15, IX/29.
Görgeteg (Somogy m.): VIII/3-4, X/21.
Lajosfalva (Beszterce-Naszód m.): IX/14 - X /4,19 nap.
Tahi (Pest m.): XI/10.
Enying (Veszprém m.): XII/12.
Tököl (Pest m.): XII/22.
Lébényszentmiklós (Moson m.): XII/28-29.

13 területen összesen 87 nap.
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