
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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Szalonkát nem látok és nem hallok. Mérey mondja, hogy 6.45-kor 
látott és hallott egy korrogva húzó szalonkát.

Fél órával éjfél előtt otthon vagyok Budapesten.

NAGYMAROS (Hont megye)
Április 3. Csekonics gépkocsiján délután kivisz Nagymarosra. 

Ott Kittenberger vendégei vagyunk, és az esti húzás idejére a 
községi erdőben állunk lesbe. Az idő ma is kifogástalan. Én három 
egyes szalonkát látok. Az elsőt 6.43-kor, a harmadikat 6.55-kor. 
Egyikre sem lőhettem, mert elérhetetlenül messze voltak tőlem. 
Csekonics egyáltalán nem észlelt szalonkát, Kittenberger pedig 
csak egyet látott, s ezt elhibázta.

Későn este otthon kaptam Farkas Jancsi telefonértesítését, hogy 
sógora, Kiss Hubert ma délután Babádon négy hajtóval bokrászva 
32 szalonkát röptetett fel és hatot lőtt, de esti húzáson egyet sem 
láttak.

TAHI (Pest megye)
Április 4. Délután Csekonics Endrével gépkocsin kiszaladok 

Tahira, ahol most állítólag bőven van szalonka. Ma kivételesen 
Tommy kutyám is velem van. Bokrászva felmegyünk a Szerencs- 
tetőre, otthagyom Csekonicsot, én pedig elmegyek régi helyemre, 
a Hidlás fölé, a leányfalui határra.

Az idő kissé szeles, egyébként enyhe, derült.
6.40-től kezdve a szomszédos kincstári erdőben egyre-másra 

szól a puska, és egyszer Csekonicsot is hallom duplázni.
Nekem pontosan 7 órakor szépen jön egy korrogva magában 

húzó szalonka, de puskám üreset esetten, mert -  restellem leírni
-  nem volt megtöltve. Ennél több szalonkát nem láttam és nem 
hallottam.

Csekonics is csak egyet látott, ezt pedig elhibázta.
Hát kell ennél nagyobb marhaság? Az ember munkaidejéből 

fél napot mulaszt, gépkocsin 70 kilométert rohan, másfél órát 
hegyet mászik, aztán lőhetne egy szalonkát, de megfeledkezik a 
puska megtöltéséről!

Este 1/2 9-kor otthon vagyok és kapom Farkas Jancsi telefon- 
értesítését, hogy ma este Babádon nyolc húzó szalonkát látott és 
négyet lőtt le belőlük.
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Az idén igazán sikerül mindennap eltéveszteni a dolgot és 
elkerülni a jó alkalmat. Nem tudom, miért mentünk ma Tahira, 
hiszen ugyanannyi fáradsággal Babádra is mehettünk volna.

Egyébként érdekes dolog, hogy Tahin a vadőr ugyanazon az 
estén -  március 30-án -  látta a legtöbb szalonkát -  a Szerencstetőn 
kilencet - ,  amikor Mérey Bandi Szekszárdon látott tizenegyet. 
Ugyanakkor Márianosztrán öt vadász 30 húzó szalonkát látott.

FELSŐBABÁD (Pest megye)
Április 5. Délután 1 órától 1/2 4-ig részt veszek Farkas Jancsi

nak szalonkára rendezett hajtóvadászatán. Ezalatt a két és fél óra 
alatt az öt kereplő hajtó és nyolc puskás eredménye kilenc felröp- 
tetett és ebből öt lelőtt szalonka. Nyári meleg van és erős délkeleti 
szél fúj. Én négy szalonkát láttam, de nem lőttem, engem elkerül
tek.

Délután 5 órakor már a Vigadóban vagyok és hozzáfogok a 
kiállítási agancsok fényképezéséhez.

VIZESFÁS (Békés megye)
Április 23. Ma jómagam tulajdonképpen nem vadászom, csak 

kísérő vagyok. Nagy Lacival akarok egy túzokkakast lövetni. 
Reggel elindultunk Budapestről, ebédidőre értünk a tanyára, dél
után 3 órakor ülünk fel a barkácsoló kocsira és kihajtatunk a nagy 
síkságra. Borús az idő, délelőtt szemergett az eső, s a kocsis azt 
mondja, a túzokok bizalmatlanok, bajos őket megközelíteni. Sok 
túzokot és sok őzet látunk. Vendégem egy órán belül három 
túzokkakasra lő. Kettőt körülbelül 300 lépésről elhibáz, a harma
dikat, egy öreg kakast, egy csapatban álldogáló huszonhat kakas
ból a legderekabbat, 335 lépésről szépen oldalba lövi. A kakas 
helyben elterül. Nagy az öröm, sőt boldogság. Visszahajtatunk a 
tanyára és holnap reggel hazautazunk.

PATCA (Somogy megye)
Május 1. Tegnap délután értem ide, az erdészlakhoz. Nem 

mentem ki délutáni cserkészetre, mert tilalmi időben itt nem 
akarok őzbakot lőni, a meddő járkálást csupán nézegetés céljából 
már nem kedvelem. Látni már elég bakot láttam, csak nem lőttem
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