
FELSŐJATTÓ (Nyitra-Pozsony megye)

Január 15. Itt is - miként legutóbb Bucsán - Báró Fould-Springer 
birtokán Mailáth-Pokomy János vendége vagyok.

Két hosszú vonalhajtás nyúlra 170 hajtóval és 14 puskással.
A hőmérséklet 3 fok fagypont alatt, sűrűén havazik és fuj a szél. 

Kilométereket gőzekeszántáson járunk, helyenként térdig a hóba süp
pedve, és titokban bevallom magamnak, hogy a vadászatnak ez a 
módja egyáltalán nem élvezetes, nem is érdekes.

A délelőtti hajtásban 222 nyúl és két kakas esik. A vonal közepe 
táján, hetes számú puskás vagyok, és 15 nyulat lövök.

A délutáni hajtásban sarokpuskás vagyok, és a 139-ből 23 nyulat 
lövök. Ebben a hajtásban három fácánkakas is esik.

A tizennégy puskás mai összes eredménye tehát 361 nyúl és öt ka
kas, ebből az enyém 38 nyúl.

Reggel Vz 6-kor indultam hazulról és este 9 órára érek haza.

FELSŐBABÁD (Pest megye)

Március 11. Egy hét óta enyhe, derült idő van, és nehány nap óta 
hírlik, hogy már akad szalonka. Itt tegnap este láttak első ízben. A 
tanító látott állítólag kettőt, de lehet, hogy rigót vagy denevért nézett 
szalonkának.

János délután Budapestről gépkocsiján kihoz, aztán napnyugtával 
kimegyünk az erdőbe, a legalkalmasabbnak vélt helyre. Derült, csen
des az idő, a negyedhold magasan áll az égbolton, alkonyattal jó hűvös 
a levegő, az erdő természetesen még csupasz, szürke, színtelen, a 
vágás sötét söprű, ragyognak a csillagok és nagy a csend. Semmi moz
gás, semmi élet, csak nehány fácánkakas rikácsol, miközben éjszakára 
felgallyaz.

612-kor durran János puskája. Messziről rálőtt egy magában, szót
lanul, sebesen szálló szalonkára.

Én nem láttam és nem hallottam semmit, sem szalonkát, sem egyéb 
madarat az említett kakason felül. Nem baj! Jólesett félórát magamban 
az erdőben állni, várni, reménykedni és meggyőződni, hogy a még 
sohasem látott „zöme” még nincs itt. Nyugodtan töltöm majd otthon a 
holnapi estét.
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Március 27. Hetek óta tart a nagy szárazság. Nappal enyhe, derült 
az idő, még sütkérezni is lehet, de éjjelenként jócskán fagypont alá 
száll a hőmérséklet. A szalonkákról pedig a legrosszabb hírek vannak, 
még Somogyban, Tolnában is csak elvétve látnak egyet-egyet. Babá
don csak két este jelentettek két-három darabot.

Délután családostul idejöttem két esti lesre, mivel ma szombat, 
holnap pedig Oculi van.

Vi 6-kor Erzsivel a Földház-szigettől keletre, a hatámyiladékon 
elállók. János Babával 2-300 lépésnyire délre áll el.

Hangulatos, borongós, csendes, langyos az idő. Rucahápogás hal- 
lik, fácánkakas rikácsol, őz riaszt, a nyugati látóhatár fölött vörösek a 
felhők és várjuk elszíntelenedésükkel a csupasz, aszott, szürke vágás 
fölött az első szalonka megjelenését.

Valami kisebb fajta ruca hátunk mögül jövet lep meg, s a lövéssel 
elkésem. Sajnos, betegen száll tovább, és látom, körülbelül hol eresz
kedik le a szálasba, de a sok talajvíz miatt nem kereshetem meg.

624-kor látom messziről az idén az első szalonkát. Tőlünk 120-150 
lépésnyire száll a vágás fölött, délről északnak.

630-kor látjuk ugyanott és ugyanabban az irányban szállni a máso
dikat.

Aztán egy ruca északról délnek tartva szállna el mellettem, igen 
sebesen, de hirtelen lövésem lekapja.

640-kor - már igen késői alkonyattal - suhan el alacsonyan a bokrok 
között egy szalonka, és 645 után még két távoli lövés durran, aztán 
vége a mozgalmas estének és következik az éjszaka.

Értünk jön János, és a villanylámpákkal megkeressük és hamaro
san meg is találjuk másodjára lőtt rucámat. Tőkés gácsér.

Jánosék egy szalonkát láttak és kettőnek a pisszegését hallották.

Március 28. (Oculi) Egész nap olyan melegen tűzött a Nap, hogy 
ingünket is levetve sütkéreztem Jánossal a kertben. Az este is csendes, 
a levegő langyos, az ég beborult. Csak a poros szárazság nem kedvez a 
szalonkának.

A fácánkakasok még vidámabban vannak, mint tegnap voltak, az 
erdő minden részéből hallik rikácsolásuk. Őzek riasztanak, nehány 
kacsa kering magasan, és késő alkonyattal látok két párhuzamosan, 
lassan, magasan, némán szálló szalonkát. Kissé messze vannak tőlem, 
hát nem lövök.

János 625 és 640 között öt szalonkát lát, négyre lő, de csak egyet 
szed le.
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