
Vadásznapló, 1940*

Nadler Herberí

FESŐBABÁD (Pest megye)

Január 2. Az itt szokásos, szerényen rendezett hajtóvadászat. Csak öten 

vagyunk puskások - ami nagyon kedvemre való - és 25 a hajtónk. Noha derült 

az idő, hideg téli nap van; a hőmérséklet -12 fok. Téliesen, bágyadtan süt a nap, 

de nem melegít. A föld, valamint a zsombikok között a víz, keményre vágyott, 

de nincsen hó. Nem fehér a táj, csak aszott szürke.

Akácosokat és nádasokat hajtatunk meg. Minden hajtás példás rendben 

folyik és jól sikerül. Az egész napi vadászat eredménye 68 fácán és 22 nyúl, 

vagyis összesen 90 darab.

Az első egy-két hajtásban néhányszor csúnyán hibáztam, mert ezen a 

télen semmi gyakorlatom sincsen, hiszen úgyszólván nem is vadásztam. Mégis 

többet lőttem az egy puskásra eső átlagnál, 18 fácánkakast és hét nvulat. vagyis 

25 darabot.

Az idei vadászév tehát számomra jól kezdődött; kedves baráti társaságban 

vígan puskáztam egész nap.

Reggel 7-kor indultam hazulról és este 8 órára értem haza.

Január 6. A minapi hajtóvadászat megismétlése kétszeres erővel és még 

szebb időben. A puskások száma tíz, a hajtőké 50.

Derült az idő, kellemesen süt a nap, a hőmérséklet pedig csak - 3 fok. Szél 

sem fuj, valóban élvezet ilyenkor egész nap kint mászkálni, nádasokat és kis 

erdőligeteket hajtatni és puskázni. Délelőtt 10 órakor kezdjük és délután 4 

órakor fejezzük be. Az összes eredmény 76 fácán, 50 nyúl és két ruca, vagyis

Az 1939. évi vadásznaplót lásd az Erdészettörténeti Közlemények XXIII., az 1941. évit pedig az 
Erdészettörténeti Közlemények XVI. számában.
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128 darab. Ebből 25 darabot, mégpedig 17 láeánkakast és nyolc nyulat én 

lőttem.

PÁTKA (Fejér megye)

Január 14. Körvadászat nyulakra. Házigazda: Báró Ivánka Géza. Engem 

Majthényi László hívott meg. Amikor reggel 1/2 8-kor hazulról indulok, 

fagypont alatt 15 fok a hideg. Aztán Pátkán, a mezőn, 10 órakor is még jócskán 

hideg van, de déltájt enyhül az idő s egyébként egész nap süt és a kevés 

hóborította földeken vakít a nap. A hullámos, nagyrészt dimbes-dombos 

területen 15 puskással és 120 hajtóval három kört alakítunk és összesen 177 

nyulat és három rucát lövünk. A magam eredménye 40 tölténnyel 23 nyúl.

MOSONSZENTMIKLÓS - LÉBÉNY (Moson megye)

Január 20. Tizenegy év óta nem volt olyan hideg a tél, mint az idén. 

Budapesten a hőmérséklet naponta reggelenként 15-16 fok fagypont alatt. 

Három nap óta havazik és fuj a szél. Bolond, aki ilyenkor vidékre megy azért, 

hogy nyulakat lőjön. Sajnos, néha én is ilyen bolond vagyok. Tegnap délután 6 

órára értem ide. A vasúti fülkében egész úton - négy óra hosszat - úgy éreztem 

magamat, mintha börtönben ülnék, mert nem lehetett kinézni a vastagon 

jégvirágos ablakon. Ha az ember egy tenyérnyi darabon levakarta az üvegről a 

rákristályosodott párát, hogy kilásson rajta, egy perc múltán a kis ablaknak 

nyoma tűnt, a hiányt pótolta, ismét belepte a jégvirág. Odakint hordta a szél a 

havat, hogy csak úgy porzott. A vasútállomástól sötétben, dermesztő hidegben 

vitt a szán Studinkáék házáig; a hideg szél szinte vágta, szúrta, hasította az 

ember arcbőrét, fülét. Hányszor megfogadtam már, hogy az ilyen kétes értékű 

„vadászmulatság”-on nem veszek részt, most mégis itt vagyok megint 100 

Pengő ára 600 tölténnyel, terv szerint három napra, pedig tulajdonképpen alig

162



érdekel, ami rám itt vár. A puskások társasága nem tud másról beszélni, mint 

tömegesen lőtt nyulakról, fácánokról, napi rekorderedményekről, puskázásról 

nem vadászatról. Az ilyen meghívásról mégis bajos lemondani, talán hiúságból 

is; az ember nem akar meghátrálni, sem kényesnek, gyengülőnek vagy mi a 

fenének látszani. De, hogy én csak „vadászni” szeretek, és ez a puskázás nem 

„vadászat”, az biztos.

Ráadásul a házigazda terve az első napon dugába dől. Nem kap hajtót. A 

14-fokos hideg, a szél és havazás elől a hajtok serege meghátrál. A megrendelt 

250 hajtóból csak egy jelentkezik.

Reggeli után a kedélyes, kandallós szobában nagy tanakodás, vitatkozás 

folyik, mitévők legyünk. A higgadtabb, józanabb puskások belenyugodnának, 

hogy ma a szobában maradnak, de vannak mindenáron lövöldözni akaró 

emberek, akik kedvéért a társaság 11 óra felé három szánon mégis kimegy a 

lébényi határba. Közben a puskásokat szállító szánok láttára 50-60 hajtó is kijön 

utánunk, és két tökéletlen hajtást rendezünk. A kilenc puskás összesen 28 nyulat 

lő. Ezért ugyan nem volt érdemes fagyoskodni és havat tiporni. Az embereknek 

nincsen vadászos ízlésük. Jómagam eredménye ma négy nyúl 11 tölténnyel; 

igen messzire kellett lövöldöznöm, hogy egyáltalán legyen lőtt nyulam.

Január 21. (Vasárnap) Reggel 15, délután már 18 fok a hőmérséklet 

fagypont alatt. A havazás elállt, derült az idő, gyenge északnyugati szél fuj, a 

mező csupa hófűvásos torlasz, a porhóból kiálló száraz kóróvég. Az ember azt 

gondolná, hogy ebben az élettelen, mindent csontkeményre fagyasztó, sivár, 

dermesztő világban minden élőlénynek, kis állatnak, fogolynak, nyúlnak 

hamarosan el kell pusztulnia. Csak a puskás urak olyan bolondok, hogy ilyen 

időben is kedvük telik a nyulakra lövöldözésben. A hajtok ma is húzódoznak 

ettől a mulatságtól; 250-el rendeltek, de csak 90 jött ki a határba. Ennek folytán 

a kél vonalhajtás aránylag gyengén sikerül, a szárnyak rövidek és igen sok nyúl
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menekül ki rajtuk, előttük. A 12 puskás mégis lő 574 nyulat; ha elég lett volna a 

hajtó ezret lőhetett volna. Nekem a mai nap gyengén sikerült; kevés nyúl jött 

rám, a nagy hideg miatt nem vethettem le bundás bekecsemet, amely akadálya a 

puska kezelésének, igen messzire is kellett lőnöm, ezért a magam eredménye 

csak 33 nyúl - állítólag - 92 tölténnyel. Azért mondom, hogy állítólag, mert a 

töltényeket ilyen vadászaton a puskatöltő paraszt kezeli, és becsületességére van 

bízva, igazat mond-e, és visszaadja-e mind a megmaradtakat. A szánon reggel 

kifelé menet, majd későn délután visszajövet, szinte fájdalmasan dermeszti, 

fagyasztja a hideg az ember arcát.

Január 22. A hideg annyiban enyhült, hogy reggel csak 13, délben 5 és 

alkonyattal 7 fok a hőmérséklet fagypont alatt. A szél sem fúj; így hát 

kiskabátban lehet vadászni. A megrendelt 200 hajtóból megint csak 112 jött el, a 

puskások száma kilenc, az eredmény tehát megint hiányos, a két nagy 

vonalhajtásból sok nyúl lövés nélkül szabadult ki, mert rövidek voltak a 

szárnyak és ritka volt az embersor. Az egyik hajtásban mint sarokpuskás rendes 

távolságról lőttem a nyulakat, a másikban azonban a sarok mellett a vonalban 

járva, megint igen messziről kellett lövöldöznöm. A napi összeredmény 490 

nyúl és 20 fácán; ebből 66 nyulat és hét fácánt, vagyis 73 darabot lőttem 171 

tölténnyel.

Január 23. Mára is két vonalhajtás volt tervezve, ámde reggel komisz 

időre ébredünk. Az éjjel 25 centimétemyi hó esett, még egyre sűrűén havazik és 

fúj a szél. A vadászat tehát elmarad, délután a vendégpuskások hazautaznak, 

hasonlóképpen jómagam is.

Háromnapi vadászatom, illetve puskázásom eredménye tehát 103 nyúl és 

hét fácán, összesen 110 darab 274 tölténnyel, vagyis átlag darabja kettő és fél 

tölténnyel.
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LOVASBERÉNY (Fejér megye)

Január 27. (Szombat) Délelőtt 1/2 12-kor a hivatalból bérautóval 

hazasietek, gyorsan átöltözöm, puskát tisztítok, távcsövet, messzelátót, töltényt 

a hátizsákba teszek, ebédelek, 3/4 1-kor bérautóval a Kecskeméti utcába 

megyek, ott csaknem egy órát várok Csekonicsra, aztán vele, inasával és egy 

hólapáttal gépkocsin megyünk Lovasberény felé. Nem rohanunk, ahogyan 

Csekonics szokott, mert az országút járható része a magas hótorlaszok miatt 

keskeny, és a kocsiforgalom a vesződséges kerülés és előzés miatt aránylag 

lassú, késedelmes. Csúszik, farol a gépkocsi, de az országúton csak rójuk a 

kilométereket. Ámde, amikor a lovasberényi vadaskerttől már csak három 

kilométernyire letérünk az országúiról és a csak keskeny parasztszánoktól járt 

falusi szekérútra fordulunk, a gépkocsi egyszerre mélyen belesüpped a hóba és 

megakad. Kerekei egy helyben forognak, egyre mélyebbre ássák be magukat a 

hóba és alatta a homokba, és nem viszik a kocsit sem előre, sem hátra. Sokáig 

dolgozunk, havat lapátolunk, a kocsit toljuk, emeljük, amíg végre 

megszabadítjuk. Aztán megfordulunk - mert még egy ilyen megrekedést nem 

lehet megkockáztatnunk és hazahajtunk. Ma tehát nem vadásztunk, csak 

szerettünk volna néhány tehenet lőni. Délután 5 órakor megint Budapesten 

vagyok, a Csekonics-palotában egy kupica vigaszkonyakra aztán az 

autóbusszal hazamegyek.

BUDAKESZI (Pest megye)

Március 26. Kezdődik megint a szalonkaláz. Úgy látszik, ez a betegség 

gyógyíthatatlan. Az ember aránytalanul sok időt, erőt és pénzt áldoz rá - amit az 

évad végén mindig újból belát mégsem tud róla lemondani.
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Három hónapig tartott páratlanul zord tél után egy-két nap óta járja a hír, 

hogy a szalonkák megjöttek. Tegnapelőtt este lőtték ezeh a vidéken, a budakeszi 

erdőben, az elsőt. Erre ma délután hárman - Csekonics Endre, Majthényi László 

és jómagam - kirobogunk Budakeszire, a kincstári erdőbe.

3/4 6-kor már gondolomformán kiszemelt helyünkön, aljnövényzettel 

sűrített szálerdőben, enyhe domboldalon állunk. Langyos a levegő, csendes az 

este, harasztszínű kis lepkék szállnak, pedig itt-ott még hófoltok akadnak.

6,35-kor hallom az első lövést, aztán negyedóra alatt 25-ször durran a 

közeli környéken a puska. Tehát javában itt vannak.

Csekonics négyet lát s ezekből egyet lelő, Majthényi hármat lát, kettőt 

elhibáz, én kettőt látok némán, magasan, igen gyorsan elsurranni, az egyiknek 

már jócskán messziről utánalövök, de nem érem el.

Március 28. Tegnap nem mehettem ki esti szalonkalesre, pedig szép, 

csendes, meleg idő volt. Boroviczény meséli, hogy kint volt a Budakeszi 

erdőben és 44 puskadurranást olvasott meg. Jómaga csak két szalonkát látott és 

nem lőtt.

Ma este öten vagyunk kint. Négyen felmegyünk a tetőre és a sok 

aljnövényzettel, bozóttal, teli, egyébként ritka, fiatal szálasban, nyiladékokon 

állunk el. Hideg van borús az idő és erősen fuj a szél. Alig remélek valamirevaló 

húzást látni. Nem is iátok! 6,33-kor durran Majthényi puskája, aztán még vagy 

25 lövés pattan a környéken. Én már igen késői alkonyattal látok valami suhanó 

szürke madárámyat egy méternyire a föld fölött, a szürke bokrok között hirtelen 

megjelenni és egyúttal eltűnni - biztosan szalonka volt, csak nem tudom, egy 

volt-e vagy kettő -, majd egy másik szalonkát hátam mögül jövet villámgyorsan 

a fejem fölött elsuhanni. Egyikre sem lőhettem. Mind a négy társam látott két- 

három szalonkát és hibázott is egyet-egyet.
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SZEKSZÁRD (Tolna megye)

Március 29. (Péntek) Naplóm e fejezetének címe nem egészen helytálló, 

mert csak azt fejezi ki, hogy hol szerettem volna ma vadászni; talán bele sem 

való naplómba, hiszen nem is vadásztam ma sehol. Mégis megírom, mert 

puskával mentem el hazulról.

Már a hét elején kaptam Mérey Banditól értesítést, hogy „vannak 

szalonkák”, és meghívást, hogy Erzsivel lemenjek hozzá. Ilyen kedves 

meghívásnak nem lehet ellentállni. Tegnap Bandi ugyan Szekszárdról telefonált, 

hogy valahol a város előtt az árvíz a vasúti töltés egy kilométeres szakaszát 

megrongálta, s ezen a darabon két vasúti „szerelvény” között gyalog kell 

átsétálni, ez azonban szalonkalázunkat nem lohasztja el, és délután 1 órakor a 

Keleti pályaudvaron Erzsivel a gyorsvonatba, illetve a sínautóba szállók. 

Előzőleg fölös óvatosságból a pályaudvaron az ügyeletes vasúti tisztviselőtől 

megtudakoltam, lehet-e egyáltalán Szekszárdra jutni, és tőle is ugyanazt a 

felvilágosítást kaptam, mint tegnap Mérey Banditól.

Sárbogárdon aztán megtudtuk, hogy Szekszárdra utazni egyáltalán nem 

lehet, mert az árvíz Tolna község határában a vasúti töltést elborította és ott a 

továbbjutásnak semmi módja sincsen. Jellemző a MÁV-ra, hogy ezt a Keleti 

pályaudvaron nem tudták. Ennek folytán Sárbogárdon az állomáson négy órát 

kell várakoznunk, amíg visszautazhatunk. Este 9 órára érünk haza. Ilyen 

nagyszerűen sikerült ez a szekszárdi szalonkázásunk.

BUDAKESZI (Pest megye)

Március 30. Délután 5 órakor Erzsivel kimegyek Budakeszire, és a 

Szanatóriumoktól egyenest nyugatra az erdőben előbb fél órát ide-oda járkálva, 

egy szalonkát röptetünk fel - olyan hirtelen került a tavalyi lombjukat még nem
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hullatott tölgyek között takarásba, hogy lőnöm nem lehetett majd a húzás 

idejére találomra valahol elállunk. Még sohasem jártam a területnek ezen a 

részén, hát nem tudhatom a szalonkajárást. Nem is látunk egyet sem. Csendes, 

derült, hűvös az idő, minden irányból igen messziről is meghalljuk a lövések 

durranását, és 6,35-től 15 perc alatt 47 lövést olvasunk meg.

Idei szalonkázásom igen sanyarúan kezdődik.

Április 2. Az idő enyhül, melegszik, nap közben szépen süt a nap, és az a 

hír járja, hogy az országban mindenfelé bőven van szalonka. Lovasberényben 

például négy napi hajtóvadászaton 150-et lőttek.

Ma délután Kovács Gábor visz ki bennünket Erzsit és engem 

Budakeszire. Megint a Perbáli úttól jobbra megyünk fel a fennsíkszerű tetőre és 

ugyanott állok el, a sűrűén bozótos szálasban, ahol öt nappal ezelőtt hideg, 

szeles időben vártam az esti húzást. Amikor helyünkre érünk, mellettünk a 

bozótból kiszáll egy szalonka. Nem lőhettem rá.

6,40-kor hallom az első durranást, majd három perccel későbben kissé 

messziről duplázok egy magában, elég magasan, némán húzó szalonkára. Már 

első lövésemre megbillen és látszólag betegen ereszkedik le - tőlünk 80-100 

lépésnyire - a szálasba. Csak körülbelül tudom, hol kell majd keresnem. Aztán 

egyszerre három szalonka kergetőzve, pisszegve jön egyenest nekem, előttem 

hirtelen oldalt kanyarodik, három felé szétrebben, én pedig duplázva hibázok.

Egy-két perc múltán megint egy előttem kissé messze, magában, 

pisszegve, keresztbehúzó szalonkára lövök. Leesik mint a kő, és jól hallom 

puffanását a földön.

Végül megint pisszegve, kergetőzve - avagy egymás mellett szállva - jön 

felém két szalonka. Az egyiket lelövöm, ezt Erzsi mindjárt felveszi, a másikat 

elhibázom.
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Ezzel a húzás véget ért, és hozzáfogunk első és második szalonkámat a 

zseblámpa segítségével keresni. Keressük őket fél óra hosszat, de bizony nem 

találjuk és - nem tudom, életemben már hányadszor - ismétlem magamban, hogy 

jó vizsla nélkül a szalonkales haszontalan dolog. Tommy kutyám az állatkertben 

unatkozik.

A mai les eredménye tehát az, hogy láttam nyolc szalonkát, lelőttem 

hármat, hazahoztam egyet, s megolvastunk 34 puskadurranást.

Kovács Gábor a hegyoldal alján állt, és nem látott szalonkát, másik 

vendége a tetőn, tőlem nehányszáz lépésnyire négy szalonkát látott, és ebből 

kettőt elhibázott.

Később megtudjuk, hogy Majthényi is kint volt, a hegyoldal 

félmagasságában állva három kergetőző szalonkát látott, és ezekből az első 

kettőt meglőtte.

Április 3. Az idő tovább enyhül. Ma Louis és Majthényi Laci 

társaságában megyek ki, sőt öreg Tommy kutyámat is kiviszem, hogy 

megkeresse nekem tegnap elvesztett két szalonkámat. A keresés céljából egy 

órával a húzás ideje előtt érünk ki tegnapi helyemre. Érdekes és jellemző, hogy 

aránylag kis területen, keresés közben, vagyis bokrászva, hat szalonkát 

röptetünk fel. Ezekből én kettőt lövök le, de Tommy csak az egyiket találja meg; 

Louis egyet lő belőlük. A tegnapi szalonkák közül pedig Tommy csak a 

másodikat találja meg. Még él, csak számyazott és attól a helytől, ahol leesett, 

vagy 100 lépésnyire ugrál, vergődik a földön és menekül a kutya elől.

Aztán húzáson, tegnapi helyemről, három egyenként, magasan, korrogva 

húzó szalonkát látok; sajnos, egyik sem volt lövésre.

Húzáson ma este heten voltunk a területen, de egyikünk sem lőtt 

szalonkát. A környéken 17-szer durrant a puska.
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Április 5. Tegnap este nem lehettem kint, mert a Vigadóban agancsokat 

kellett fényképeznem. Majthényi Laci kint volt, és egy pisszegve magában, 

magasan húzó szalonkát lőtt.

Ma délután szakad az eső. Bolond fejjel mégis kimegyünk a budakeszi 

erdőbe; márhogy Erzsi, Tommy meg én. Sötéten borús az idő és még szemereg 

az eső akkor is, amikor keservesen csúszkálva mászunk fel az agyagos, sáros 

úton a tetőre. Éppen a húzás idejére áll el az eső és jó eredményt remélek. Ámde 

csak egy szalonkát látok; ez velem szembejövet, feketerigó módjára, hang 

nélkül, alacsonyan, hirtelen surran fejünk fölé. Gyorsan utánafordulva és 

duplázva elhibázom. Ezenfelül még három szalonkát hallottam korrogni.

Majthényi Laci is kint volt, ő is csak egy szalonkát látott, de hetet hallott 

korrogni.

6,35 és 6,50 között a környéken 34 puskadurranást olvastunk meg.

Húzás után megint szemetel az eső.

Április 6. Derült az ég és hideg északi szél fuj. Harmadmagammal, 

Erzsivel és Jolánkával állok szokott helyemen, a tetőn. A húzás ma tíz perccel 

későbben, 6,50-kor kezdődik. Egy szalonka pisszegve, magában, sebesen száll 

el mellettünk. A fák ágai között utánadobott lövésem lekapja. Odaszaladok 

Tommyval megkeresni, közben egy másik szalonka surran el fölöttem. Lelőtt 

szalonkámat Tommy megkeresi és elhozza. Aztán messziről látom ma a 

harmadikat.

Már nem remélek többet látni, elhagyjuk helyünket, á tető hosszú 

nyiladékán megyünk a szomszéd puskás, Louis felé, meglehetősen sötét van, 

egyszerre durran Louis puskája, majd hallom kiáltását „vigyázz!”, és máris 

fölöttem surran el villámgyorsan két szalonka. Ily módon ma a komisz hideg 

szél ellenére öt szalonkát láttam.
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KISMAROS (Hont megye)

Április 7. Az ördögnek tartoztam azzal, hogy Csekonics Endrével ma 

délután ide kijöttem. Hűvös, szeles, derült az idő. Hegyháton állok, szálerdő és 

vágás határvonalán. 6,50-kor messziről látok egy korrogva, magában, magasan, 

gyorsan húzó szalonkát, ezenfelül pedig semmit. Este a Rózsakunyhó nevű 

vadászházban hét vadász találkozik. Mind szalonkalesen volt, de egyik sem lőtt. 

Hát nem marhaság, haszontalan időpocsékolás ilyen vacak helyre szalonkalesre 

járni? Este 10 órára érek haza.

Majthényi a budakeszi erdőben ma nap közben bokrászva két szalonkát

lőtt.

BUDAKESZI (Pest megye)

Április 8. Hideg van! Reggel Budán havazott. Délután, egy órával a 

húzás ideje előtt Erzsivel már kint vagyok és felballagok a tetőre. Borús az idő, 

nem fúj a szél és vékonyan szemetel a hó. Fél órát Tommy kutyával bokrászom, 

csak egy szalonkát röptetünk fel, s ezt le is lövöm. Közben egyre sűrűbben 

havazik. Alkonyati lesen állva, húzó szalonkát ugyan nem látok, de hallom 

korrogását, Erzsi pedig pisszegését is hallja. Mire letelik a húzás ideje és 

leballagunk a bérelt gépkocsihoz, fehér az erdő és szinte élvezzük - áprilisban! - 

a csendes téli este hangulatát.

Április 10. Mivel Majthényi Laci tegnap még három szalonkát lőtt 

kettőt bokrászva, egyet lesen -, nincsen otthon maradásom, gépkocsit bérelek, és 

délután Erzsivel és Babával kimegyek a budakeszi erdőbe. Derült, csendes, 

hűvös, csaknem hideg az idő. Egy óra hosszat a tetőn, a bozótos szálasban
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Tommy kutyámmal bokrászom, csak két szalonkát röptetek fel, de mind a kettő 

messziről és takartan száll el, két lövésem nem sikerül.

Aztán szokott helyemen állunk lesbe, de húzó szalonkát nem észlelünk.

A hegytetőről lemenet találkozunk négy puskással, ezek közül Kovács 

Gábomé lőtt egy magában korrogva húzó szalonkát.

Majthényi és Louis az esti les előtt egy órát bokrászva egy-egy szalonkát

lőtt.

Április 11, Ma délután csendes, borús, enyhe időben Erzsivel és 

Tommyval az autóbuszon megyek ki Budakeszire, aztán a katonai 

szanatóriumtól jobbra nagy darab szálerdőn vágunk át, hogy feljussunk annak a 

hosszú dombtetőnek keleti folytatására, amelyen mostanában esténként 

szalonkát lesni szoktunk. Még sohasem jártam arra, csak a tegnap Majthényinél 

látott térképre emlékezve, igazodom el a nyiladékokon és szekérutakon. Mégis 

odatalálok, ahová akarok. Útközben kétszer röptetek fel egy szalonkát, de mind 

a kétszer messziről kap szárnyra és takartan száll el. Két lövésem felesleges 

kockázat és nem sikerül.

Aztán 6,45-kor találomra, gondolomra, érzésem szerint választok helyet 

és várok húzó szalonkát. 6,50-kor hallom az első durranást, és három-négy perc 

múltán hátunk mögül jövet némán suhan el fölöttünk egy szalonka. Gyorsan, 

duplázva rálövök. Az első lövéssel elhibázom, a másodikkal lekapom. Majd 

ismét hátam mögül jön egy pisszegő, szinte békahangon kvartyogó szalonka, de 

alig egy méternyire a föld fölött suhan el mellettem, és neki a sötét háttérnek. 

Nem lőhettem rá. Aztán messziről látok egy magában magasan húzó szalonkát. 

Végül egy pisszegő pár jön élűiről egyenest nekem, előttem hirtelen oldalt 

kanyarog, s én duplázva mind a kettőt elhibázom. Ha ugyan elhibáztam őket. 

Egyikük gyanúsan kanyarodott félre és lefelé. A továbbszálló szalonkáról az 

ember sohasem tudhatja, nem esik-e le egy darabbal odébb; hiszen nem lehet
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messzire szemmel követni, mint a nappal a kukorica fölött szálló foglyot. A 

húzás ideje után Tommyval találomra kerestetem, de hiába. Leshelyünktől 

sötétben egy órát gyalogolunk a faluba az autóbuszhoz és 3/4 9-re érünk haza.

Április 13. Tegnap este, sajnos, nem mehettünk ki szalonkát lesni, mert 

vacsorára vendégeket hívtunk. Louis kint volt, két órát magában bokrászva öt 

szalonkát vert fel, aztán alkonyati lesen csak egy húzó szalonkát látott, s ezt le is 

lőtte. Némán, gyorsan, alacsonyan a fák között szállt.

Ma délután négyen Erzsi, Louis, jómagam és Tommy kutyám 

megyünk ki az autóbusszal Budakeszire. Előbb másfél órát bokrászunk, aztán 

este húzó szalonkát lesünk. Nem észleltünk egyet sem. A környéken is csak 

kétszer durrant a puska. Úgy látszik, odébbálltak, pedig még hideg az idő, 

éjjelenként még fagy. Ezzel a tavaszi szalonkavadászat idei évadját befejeztem. 

A magam egész eredménye hat szalonka.

Április 15. Tegnapelőtt azt mondtam, hogy a tavaszi szalonkázás idei 

évadját befejeztem, ma pedig megcáfolom ezt az állításomat. Megismételjük 

tegnapelőtti kirándulásunkat. A hegytetőn, a szokott helyeken előbb másfél órát 

bokrászva, egyetlen szalonkát sem találunk, aztán lesen állva, messziről látok 

egy némán, lassan szálló szalonkát. Louis felé tart, és mindjárt hallom is Louis 

duplázását; később kiderül, hogy elhibázta. Ezenfelül a környéken még 

tizenegyszer durran a puska. Tehát még van errefelé nehány szalonka; vadászati 

ideje azonban a mai estével végérvényesen lejárt.

Amikor április 15-én este a budakeszi erdőből szalonkalesről hazajöttem, 

bezzeg nem gyanítottam, hogy ebben az esztendőben többet nem vadászom. 

Májusban nem volt mire és hol, június elejétől szilveszterig - tehát hét hónapig - 

pedig ágyban és karosszékben feküdtem és ültem.
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AZ 1940-BEN ELEJTETT VAD:

Erdeiszalonka 6
Fácán 42
Mezeinyúl 141
Összesen: 189drb.

1940-BEN AZ ALÁBBI TERÜLETEKEN VADÁSZTAM:

Felsőbabád (Pest m.); 1/2, 6 
Pátka (Fejér m.); 1/14
Mosonszentmiklós-Lébény (Moson m.); 1/20-23 
Lovasberény (Fejér m.); 1/27
Budakeszi (Pestm.); HI/26, 28, 30, IV/2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15 
Szekszárd (Tolna m.); 111/29 
Kismaros (Hont m.); IV/7

7 vadászterületen összesen 22 napon

VADÁSZATI KÖLTSÉGEK 1940-BEN:

Felsőbabád, 1/2 (18 fácán, 7 nyúl) 15 Pengő
Felsőbabád, 1/6(17 fácán, 8 nyúl) 15
Pátka, 1/14 (23 nyúl) 15
Mosonszentmiklós, 1/20-23 (103 nyúl, 7 fácán) 120
Lovasberény, 1/27 (—) 6 
Budakeszi, 111/26 (—)
Budakeszi, 111/28 (—)
Szekszárd, 111/29 (—) 24
Budakeszi, 111/30 (—) 4 
Budakeszi, IV/2 (2 szalonka)
Budakeszi, IV/3 (1 szalonka) 17
Budakeszi, IV/5 (—) 12
Budakeszi, IV/6 (1 szalonka) 14
Kismaros, IV/7 (—) 1
Budakeszi, IV/8 (1 szalonka) 12
Budakeszi, IV/l 0 (—) 12
Budakeszi, IV/11 (1 szalonka) 3
Budakeszi, IV/13 (—) 3
Budakeszi, IV/15 (—) 3
Összesen: 276 Pengő
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