
bán szokott lenni, az ázott fekete föld puha, süppedős, a vágások 
szürkék, barnák, a hó és fagy régen elmúlt, úgy látszik, a tél véget 
ért. Kellemes lenne az idő, ha nem fújna a szél, de a szelet nemcsak 
mi nem szeretjük, hanem a szarvasok sem szeretik, és elbújnak 
előle, vagy annyira nyugtalanok miatta, hogy már messziről me
nekülnek a kocsi elől. Ezen a területen különben is bajos barká
csolva lövéshez jutni, mert a vad már jól ismeri a kocsit s az eléje 
fogott szürkéket, és tudja ennek a jelenségnek veszélyes voltát.

Ma főképpen szálasokban járunk, csak alkonyattal kerülünk ki 
a nagy vágásba. Előbb egy négytagú csapatot látunk, amint a 
szálasban messziről futva menekül előlünk. Majd egy magányos 
tehénre akadunk, ez tőlünk vagy 150 lépésre a szálasban nehány 
másodpercre ugyan megáll, de kereket old és elfut, mielőtt a lövés 
módját megtaláltam volna.

Egy hattagú csapattal úgy járunk, hogy amikor jócskán 
messziről észrevesszük, leugrom a kocsiról, aztán a továbbhajtató 
Csekonics jut hozzá közelebb, és egy bikaborjút lő ki belőle.

Már alkonyodik s a táj képe homályosodik, amikor a nagy 
vágás egyik szélén, a nyiladékon messziről egy magában álldogá
ló szarvast látunk. Ezt gyalogosan becserkeljük vagy 100 lépésre, 
s noha nyársas bika, Csekonics azt mondja, lőjem meg. Szabadon 
állva, kétlábú botomat támasztéknak használva, megcélozom a 
kis bika elejét és a 6.5-es Schoenauerral szügyön lövöm. Nagysze
rűen jelzi a sebzést, nagyot ugrik a levegőbe, majd még egyszer 
felpattan a magasba, aztán eltűnik az alacsony vágás cserjéi kö
zött. Mindjárt utánamegyünk, és a rálövés helyétől alig 50 lépésre 
rátalálunk; dermedten fekszik a sárgára aszott avarban.

A szarvasokon felül ma délután nyolc őzet is láttunk, és meg
kockáztattam egy lövést egy magasan, lassan szálló sasra, de nem 
sikerült.

Este 7 órára érek haza.

ŐCSÉNY (Tolna megye)
Március 24. (péntek) Délután 4 órára érek Szekszárdon Mérey 

Bandi házához. Ezúttal itt Éhik Gyulával Mérey vendége vagyok. 
Egy órával később kint vagyunk az őcsényi területen. A vadőr 
kutyájával két sűrűséget hajt meg nekünk, de nem röptét fel 
szalonkát.
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Noha az idő már jócskán előrehaladott -  hiszen ilyenkor ezen 
a vidéken a tavaszi vonulás rendszerint már véget ér -  ezidén ma 
vadászom először szalonkára, mert a szokatlanul hideg időjárás 
miatt eddig olyan kevés volt a szalonka, hogy nem volt érdemes 
rájuk időt pazarolni. Az országszerte egyre megismétlődő hava
zások és éjjelenként 5-6 fokos fagy miatt maradtak el tőlünk 
valahol délen.

Keselyűsön három vadásztársunk szállt meg; az esti húzásra 
találkozunk velük, és jó messze egymástól hatan állunk lesbe.

Hosszú, egyenes nyiladékon állok, hátat fordítva az öreg, ritka, 
magas szálerdőnek, és szembefordulva a sűrű, magas, bozótos 
fiatalossal.

6 óra 26 perckor látok az idén először szalonkát. A fiatalos fölött 
magában gyorsan szállva, korrogva húz közvetlenül a fiatalos 
gallyazata fölött előttem keresztbe. Ágak között lövök rá vagy 40 
lépésről. A szalonka hirtelen levágódik, de tovább száll, közelebb 
kanyarodik a nyiladékhoz, lejjebb kerül az ágak közé, és második 
lövésemre eltűnik. Nem tudom biztosan, de azt hiszem, hogy 
lelőttem. Később sokáig keressük, amíg a vadőr vizslája végre 
megtalálja. Aztán meglépem a lövés távolságát; 65 lépésről lőt
tem. Ezen felül nem láttam egyebet, csak igen magasan húzó 
nehány kacsát és két gémet.

Mérey Bandi azt mondja, hogy öt szalonkát látott és még kettőt 
hallott, de lehet, hogy ez csak két-három szalonka volt. Az első 6 
óra 15 perckor lepte meg. Louis egyet látott, s ezt elhibázta. A többi 
három puskás nem észlelt semmit.

Március 25. Délelőtt 9 órakor indulunk hárman Szekszárdról, 
1/2 10-kor találkozunk a Keselyűsön megszállt három puskással, 
aztán délután 4 óráig tizennégy hajtóval bokrászva, hajtatva ke
resünk szalonkát vágásokban, lécesekben, szálasokban. Hideg, 
borús, szeles az idő, időnként vékonyan szemereg a hó, majd 
szemetel az eső. Igen nagy területet járunk be, de csak három 
szalonkát röptetünk fel. Ezekből egyet én lövök le, egyet Éhiknek 
sikerül meglőnie, a harmadik megmenekül.

Késő délután még két puskás érkezik Budapestről Keselyűsre. 
Esti húzásra tehát nyolcán állunk, mégpedig négyen a gemenci
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határon, egymástól vagy 200 lépésnyire. Sajnos, az utóbbi cso
portba kerülök, mert akik a gemenci határon állunk, rossz helyre 
kerültünk. Az úton 6 óra 18 perctől kezdve vígan szól a puska, ott 
van, aki -  állítólag különböző -  öt-hat szalonkát lát, mind a négy 
puskát lődöz, de csak egyikük vesz fel egy szalonkát. Én bizony 
nem látok semmit, valamint a határnyiladékon álló szomszédaim 
is csak egy-egy suhanó madárról számolnak be, amely „aligha
nem szalonka volt"

Aztán hárman Mérey Bandi gépkocsiján visszamegyünk Szek- 
szárdra.

SZEKSZÁRD (Tolna megye)
Március 26. (vasárnap) Délelőtt szállásomon, Mérey Bandi 

otthonában maradok és dolgozom, mások gyatra kéziratait javí
tom. Délután 2 órakor Mérey Éhiket és engem gépkocsiján kivisz 
a szekszárdi közalapítványi erdőgondnokság alá tartozó „Sötét- 
völgy" nevű területre. Ennek bérlője most Delmár Walter. Ez nem 
dunai erdő, hanem hegyes-völgyes, dombos vidék. Délután 1/2 
4-től 3/4  6-ig öt hajtóval bükkös-gyertyános fiatalosokat, sűrű 
vágásokat hajtatunk és összesen nyolc szalonkát verünk fel. Ezek
ből egyet Mérey, egyet Éhik lő, s egyet én lövök. Még egyet, sajnos, 
megserétezek, ez száll betegen Éhik felé és lesz az övé.

Esti húzásra az erdőőr a véleménye szerint legjobb helyekre 
vezet el bennünket. Megint egy fiatalos borította lejtőn állunk el, 
én legfelül, alattam vagy 100 lépésre Éhik és még lejjebb Mérey.

6.15-kor kezdem várni a húzást, de nem mutatkozik szalonka, 
csak feketerigók surrannak és cserregnek körülöttem. Végre 6.40- 
kor, amikor már azt hiszem, hogy nincs mit várnom, jön messziről 
sebesen egy korrogó szalonka, és alattam 50-60 lépésre húzna el 
a lejtőn végig egy magasságban. Elébedobott lövésem szinte meg
állítja a levegőben, látom, hogy leesik, hallom zörgését, amint a 
szárazlombos gallyakat súrolja, de a következő pillanatban dur
ran kétszer Éhik puskája, majd dupláz Mérey is. Később kiderül, 
hogy sebzett szalonkám a szekérút fölött, közel a földhöz, betegen 
suhant a lejtőn egyenest lefelé. Éhik eltolta, Mérey azt mondja, 
hogy „alighanem" lelőtte, de hiába kerestük, nem találtuk meg. 
Ezenfelül más húzó szalonkát biztosan nem láttam. Egy mellet
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tem hirtelen elsuhanó sötét madarat rigónak néztem, az erdőőr 
azt mondja, szalonka volt.

7 órakor indulunk a Sötét-völgyből, 3/4 8-kor Szekszárdon 
vagyunk és vacsorázunk, 1/2 9-kor a sínautóba szállunk, és éjfél 
előtt 1/2 12-kor otthon vagyunk Budapesten.

FELSŐBABÁD (Pest megye)
Március 28. Ma egész nap esett az eső és délután 1/2 5-kor is 

szemereg, amikor a Kecskeméti utcában Csekonics gépkocsijába 
ülök. Mire Babádra érünk, az eső eláll, de sötéten borús az idő és 
hideg északnyugati szél fúj. Esti lesre négyen állunk el az erdőben. 
Jómagam egy nagy rét -  az Almafássziget -  sarkában álldogálok. 
Az alkonyat ugyan barátságtalanul hideg, szeles, borongós, még
is hangulatos. Hápogva húznak a rucák és magasan kóvályog 
nehány varjúpár.

6.22-kor meglep egy szalonka; egyszerre előttem terem, hang 
nélkül, magasan, gyorsan szállva. Csaknem elkésve lövök rá, 
jócskán messziről kétszer. A levegőben megbillen, sebzetten ver- 
des szárnyával, mintha röptében támolyogna, majd tőlem vagy 
100 lépésnyire, libegve földet ér. Mindjárt odaszaladok, hogy 
felvegyem, de előttem megint szárnyra kap, és a fiatal sarjerdő 
ágai között elszáll. Sietve utánadobott két lövésem közül a máso
dik elkapja. Felveszem és visszamegyek a helyemre, de több 
szalonkát ma este nem látok, csak barátaim lövéseit hallom. Utol
jára, 6.45-kor Csekonics dupláz egy szalonkára, de elhibázza. 
Ennél többet nem is látott. Kiss Hubert hármat, Farkas Jancsi 
kettőt látott, de szalonkát ma csak én viszek innen haza.

Vacsora után, útközben Budapest felé, megint az eső veri a 
kocsit.

Március 30. Tegnap egész nap úgy zuhogott az eső, hogy nem 
volt kedvem Budapestről eljönni. Jancsiék ketten mégis kint vol
tak esti lesen, és két szalonkát lőttek. Ma napközben a felhők 
közül néhányszor kisütött a nap, tehát Erzsivel a délutáni autó
busszal jövök ki, és csak Rédey Gyurkával megyünk ki esti lesre, 
mert János nincs otthon. Olyan enyhe, csendes, csak részlegesen 
borús az idő, hogy ennél jobbat kívánni sem lehet. Nagyon biza
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kodva várjuk az esti húzást. Én azonban hiába várom. Szalonkát 
egyáltalán nem látok, nem hallok. A rucák vígan húznak fel s alá, 
de csak messziről nézhetem őket, felém egy sem jön. Rédey páro
sán szálló két szalonkát lát és mind a kettőt lelövi.

Este Jánosék házában Blázsik úr, az intéző -  derék vadász -  
feljegyzésre méltó mulatságos dolgot mond: -  Most csak tessék 
ám mindennap ide kijönni, egy-két nap múlva a szalonkák „rob
banásszerűen" érnek ide, kár lenne ezt elmulasztani!

-  Hogy az ördög bújna abba a szalonkarobbanásba -  felelek - ,  
ezt lesem, amióta vadászom, de még nem volt benne részem.

Március 31. Felsőbabádon háltam, és hajnal előtt 4 órakor visz 
ki bennünket -  Rédey Gyurkát és engem -  a szekér az erdőbe.

4.25-kor keleten az égbolt alja még csak gyengén kezd világo
sodni, amikor már helyünkön állunk. A derengés kísérő zenéje 
rucahápogás, örvösgalambok búgása, békakvartyogás és egy sza
lonka korrogása. Ez 4.50-kor magasan, gyorsan, magában húz és 
korrog. Messziről ráduplázok, de nem érem el. A rucák ma reggel 
is elkerülnek. Rédeynek ismét jobban kedvez a szerencse, bár ő is 
csak egy szalonkát lát, de ezt le is lövi.

A reggeli autóbusszal bemegyünk Budapestre, Erzsi haza
megy, én a hivatalba sietek, de délután Csekonics Endre megint 
kihoz Babádra.

Esti lesre ma négyen állunk el, mégpedig a Csekonics, Kiss 
Hubert, Farkas Jancsi és jómagam Erzsivel. Az idő megint kiváló
an alkalmas szalonkavárásra. Enyhe a levegő, derült az ég és 
szélcsend van. A rucák korán kezdik esti sétarepülésüket. Ma jobb 
helyen állok, két ízben van alkalmam rucára lőni és két tölténnyel 
két gácsért szedek le a magasságból... nemcsak a magam, hanem 
Erzsi nagy örömére is.

Szalonkát csak egyet látok. Ezt 6.40-kor a rucák miatt, sajnos 
későn veszem észre és lövésemmel elkésem. Ezenfelül még csak 
egy szalonka korrogását hallom.

János tegnap esti helyemen állva, két szalonkát lát és mind a 
kettőt lelövi. Kiss Hubert nem észlel szalonkát. Csekonics azon
ban meglövi idei első szalonkáját; ennél többet ő sem lát.
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Este 8 órakor Budapesten vagyunk. Hazulról telefonálva felhí
vom Szekszárdon Mérey Bandit, és megtudom tőle, hogy ott sok 
a szalonka; tegnap este lesen tizenegyet látott. Ennek ellentállni 
nem lenne okos dolog, holnap délután tehát leutazom Szekszárd- 
ra egy esti lesre és egy napi bokrászásra.

SZEKSZÁRD (Tolna megye)
Április 1 . Délután a Sötét-völgyben az erdőőr azzal fogad 

bennünket, hogy tegnap este három húzó szalonkát látott és még 
vagy öt szalonka korrogását hallotta. Szekszárdról hatan jöttünk 
ki esti húzásra és távol egymástól állunk lesbe. Holdvilágos, 
derült, enyhe, csendes az este, de nagy csalódás ér, mert szalonkát 
egyikünk sem lát. Én egyet hallok 6.55-kor tőlem messze korrogva 
húzni, egyebet nem észlelek és szörnyen bosszankodom, hogy 
idejöttem.

Április 2. Délelőtt hárman 1/2 12-re érünk ki a Sötét-völgybe 
azzal a szándékkal, hogy bokrászva, hajtatva keresünk szalonkát. 
Az erdőőr jelenti, hogy hajnali lesen állva, nyolc húzó szalonkát 
látott, ezekből egyszerre hatot egy csapatban szállva. Négy erdő
őrrel, két vizslával és két tacskóval délután 1/2 4-ig a legjobbnak 
tudott fiatalosokat és léceseket hajtatjuk meg. Összesen hét sza
lonkát röptetünk fel. Ezekből én hármat látok, egyet lelövök, 
egyet megsebzek -  ez nem kerül meg - ,  és egyet elhibázok, mert 
későn veszem észre és túl messziről lövök utána. Ezenfelül még 
csak egy szalonka kerül aggatékra. A négyórai hajtás eredménye 
tehát csak két lőtt szalonka és három szajkó. Ebből én egy szalonkát 
és egy szajkót lőttem.

Délután 1/2 5-kor Szekszárdon Mérey Bandinál ebédelünk.

ŐCSÉNY (Tolna megye)
Április 2. Esti húzásra Szekszárdról megint hárman lerobo

gunk a dunai erdőbe. Nagyon alkalmas, szép helyen, lécesek, 
vágások között, tavak, vízerek, pocsolyák szomszédságában ál
lunk lesbe. Csendes, derült, enyhe, csaknem meleg, hangulatos az 
este. A rucák hápogva, magasan húznak fölöttünk fel s alá. Meg
kockáztatok nehány lövést igen nagy távolságra, siker nélkül. Két 
társam egy-egy rucát lő, de vizsla híján mind a kettő elvész.
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