
sok itt már ismerik a barkácsoló kocsit és nemigen várják be. Látunk 
ugyan több részletben vagy 50 szarvast, de rendszerint messziről, a 
szálasok takarásában, és selejtezni való bikát egyáltalán nem talá
lunk. Csak a derekabb bikák hármasával-ötösével álldogálnak nyu
godtan a szálerdőben és nézik 70-80 lépésről a lassan döcögő kocsit.

Előbb Csekonics egy nyiladékon nagyon jó lövéssel - vagy 250 
lépésről, szabad kézből - egy tehenet lő, a 80/60-as Magnum H- 
lövedéke lapockalövéssel helyben földhöz vágja. Később én is lövök 
egy gyenge, kétéves tehenet. Szálerdőben 70-80 lépésről egy csapat
ból kiválasztom és a 6.5-es Schoenauerrel ugyancsak lapockán lö
vöm. Mire a rálövés helyétől 30-40 lépésnyire rátalálunk, dermedten 
fekszik. Ennél több alkalmunk nincs „selejtes” szarvast lőni.

Alkonyattal visszatérünk az országúira, becsomagoljuk felszere
lésünket és beszállunk a gépkocsiba. Ugyanakkor a mellettünk álló 
két vadőr és a kocsis egyszerre kiált: - Szalonka! Szalonka! - Kiug- 
runk a gépkocsiból, hogy mi is lássuk a csodát, a február 28-án este 
húzó szalonkát, de elkésünk, a szalonka meglátta a kocsikat és az 
embereket, és hirtelen elkanyarodva elszállt.

Ma van Oculi napja!

Felsőbabád (Pest megye)

Március 9. Napok óta kapom a híreket, hogy a szalonkák megér
keztek. Itt, Babádon 5-én látták az elsőt, János tagnapelőtt este hatot, 
vadőrje tegnap este nyolcat látott. Ezekre a hírekre - a tenger dolgom 
ellenére - már nekem is meg kell mozdulnom. Meghívom Csekonics 
Endrét, hogy gépkocsiján levigyen. Délután 3/4 6-kor hárman, János, 
Csekonics és jómagam három helyen az erdőben elállunk. Enyhe, 
csendes, borús az idő és ritkán szemereg az eső. Kacsák hápognak 
körülöttünk, szárnyra kelnek és húznak az erdő fölött ide-oda. Egy 
kis csapat vadliba száll magasan nyugatnak, letelik az alkonyat, be
sötétedik, de szalonkát nem látok, sem hallok.

Csekonics hasonlóképen járt mint én; Farkas Jancsi messziről 
látott hat szalonkát.
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Nagykovácsi (Pest megye)

Március 10. Ezen a területen az idén megint másodmagammal 
vadászhatom. Egy leshelyet ajándékba kaptam, egyet béreltem. Az 
egyiknek „egyes”, a másiknak „négyes” a megjelölése. Meghívá
somra Kovács Gábor tart velem és kivisz gépkocsiján. Őt állítom az 
„egyes” helyre, jómagam a „négyes”-re állok. Erősen fuj a szél, mé
lyen járnak a sűrű, sötét felhők, szemereg az eső, barátságtalan az 
idő. 6 órától kezdve a környékről négy-öt lövés durranása hallik, 
Gábor puskája is durran egyszer, de én megint csak nem látok és 
nem hallok semmit. Gábor egy pisszegve magában húzó szalonkát 
látott és ezt meg is lőtte. Rettenetes sárban csúszkálunk, botorkálunk 
le az erdőből az országúira.

Március 11. Ma Mouillard Viktor a vendégem, neki viszont köl
csönkapott gépkocsija van, ily módon potyán jutunk ki Nagyková
csira. Ma egyébként Erzsi is velem van. Mouillard a „négyes” helyre 
megy, mi az „egyes”-en maradunk. Derült, mérsékelten hideg az idő. 
6 óra 5 perckor egy duplázást hallunk, nehány perc múltán még egy 
lövés durran a területen, de mi hárman nem látunk szalonkát. Két 
ízben úgy rémlik, hogy korrogást hallok, Erzsi pedig minden rigóra 
és denevérre ráfogja, hogy szalonka.

Március 12. Ma Feri a vendégem. Közösen bérelünk gépkocsit, 
délután 5 órakor indulunk hazulról. 6 órakor a leshelyeken állunk és 
várjuk a szalonkákat. Enyhe, csaknem meleg a levegő, gyenge déli 
szél fúj, egész nap derült idő volt, de estére az ég beborult. 6 óra 8 
perckor hallom az első lövést, aztán hamarosan még ötször durran a 
puska a területen, de mi ketten szalonkát nem észlelünk. Este 1/2 8- 
ra érünk haza.

Pilismarót (Pest megye)

Március 13. Szalay István, a közalapítványi erdőterület egyik 
bérlője, hívott meg. Délután 4 órakor indulunk nyolcán két gépkocsi
val, és a Dobogókőre felvezető új műút egyik kanyarulatánál kiszál-
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lünk a kocsiból, és rettenetesen sáros terepen, árkokon, völgyeken át, 
lejtőkön végig nagyot járunk, mire az állítólag jó szalonkás helyekre 
érünk. Magas vágás borította, széles völgyben, nagydarab területen 
állunk el. Az időjárás kifogástalan. Enyhe a levegő, részlegesen borult 
az ég és szélcsend van. Az erdő talaja csupa víz, latyak, sár, az árkok 
megteltek a zajosan csobogva, völgynek rohanó, hömpölygő hólével.

6 óra 15 perckor messziről látok egy magában gyorsan húzó sza
lonkát. Aztán hamarosan négy lövés durran a területen, de - miként 
később kiderül - szalonka nem esik, noha a társaság minden tagja 
látott szalonkát, sőt vannak, akik ötöt-hatot láttak.

Az esti húzás ideje után csillagos éjjel eltelik egy óra mire visz- 
szaballagunk, csúszkálunk, kapaszkodunk az úton ránk várakozó 
gépkocsihoz, és este 1/2 10-re jár az idő, mire hazaérek.

Nagykovácsi (Pest megye)

Március 14. Ma este Mouillard az „egyes” helyen áll, én Erzsi
vel a „négyes” helyen várom a szalonkákat. Az idő nagyon reményt 
támasztó. Délelőtt melegen sütött a nap, délben beborult, délután 
szemereg, de estére eláll az eső és enyhe a levegő. 6 óra 5 perckor 
hallom az első lövést, aztán a környéken közel és távol vagy tizenöt
ször szól a puska. Húzó szalonkát ma sem észlelek. Későn, alkonyat- 
tal, mögöttünk a vágásban számycsapásokat hallok, s egy pillanatra 
látom a szárnyra kelt és a cserjék ágai között alacsonyan elszálló 
szalonkát.

Mouillard nem látott és nem hallott semmit. Úgy látszik, az 
északnak lejtő nagykovácsi fiatalost az évad elején a szalonkák ke
rülik. Környékbeli más területeken, például a budakeszi községi 
erdőben mostanában naponta lőnek egy-két szalonkát.

Felsőbabád (Pest megye)

Március 15. Délelőtt Farkas Jánostól táviratot kaptam, mely sze
rint „a szalonkák zöme itt van” Nagyon szeretném a zömét látni, 
mivelhogy még sohasem láttam, ezért nagy könnyelműen gépkocsit 
bérelek, és délután Erzsivel és Babával Felsőbabádra megyek. 4
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órakor indulunk. Sajnos, esik az eső. Aztán, hogy a rohanó kocsiban 
a kecskeméti országúton Babád felé közeledünk, egyre sűrűbben 
esik. Farkas Jancsi azzal a hírrel fogad, hogy itt most sok a szalonka, 
hajnalban a vadőr egy helyen tizennégyet olvasott meg. Noha vígan 
esik az eső, négyen kimegyünk lesre. Kimenet a szekéren ázunk, 
leshelyünkön állva ázunk, de éppen 6 órakor egyszerre eláll az eső 
és szalonkahúzásra alkalmasabb időt kívánni sem lehet. Ámde két 
perc múltán az eső megint hirtelen megered és szünet nélkül, sűrűén 
esik. 6 óra 3 perckor messziről látok és hallok egy magában, maga
san, korrogva húzó szalonkát. Aztán nemsokára még egyet látok, 
amint, ugyancsak tőlem messze, hirtelen vágódik a sarjerdő magas 
ágai között. Társaimnál néhányszor szól a puska, de inkább húzó 
kacsákra. Egyikük öt szalonkát látott, János egyet, a harmadik egyet 
sem. Latyakosan érünk vissza a tanyába.

Március 16. Babádon háltam, hogy hajnali lesre is kimehessek. 
Éjjel 4 órakor kelünk és 3/4 5-kor - ismét négyen - már helyünkön 
állunk. Barátságtalan, hűvös idő van, erősen fuj a szél északnyugat
ról. De nem esik az eső, sőt darabosan csillagos az ég. Még sötéttel, 
5 óra 7 perckor durran egyik társam első lövése, aztán 5 óra 10 perc
kor hallom egy húzó szalonka korrogását, de nehány kacsán felül ma 
semmit sem látok. Társaimnál megint néhányszor szól a puska, s 
amikor kivilágosodott és találkozunk, Jánosnál egy szalonka van. 
Másik két vendége csak húzó kacsákra lövöldözött. Reggel János 
gépkocsiján bevisz Budapestre.

Március 17. Ma Kovács Gábor a vendégem és fuvarosom Babád
ra. Délután 5 órakor érünk oda, János mindjárt befogat, és szekéren 
kimegyünk a leshelyekhez. Az idő nagyon ígéretes, enyhe a levegő, 
gyenge déli szél fuj, s az ég gyéren borús. 6 óra 10 perckor hallok a 
szomszéd terület felől egy lövést, aztán 5 perc múltán látok egy ma
gában, magasan húzó szalonkát. Sajnos, nem lőhetek rá, mert messze 
van. Aztán a fogolynak berregő szárnyra kelését hallom, felénézek 
és - ugyancsak lövéstávolságon túl - a fogollyal párhuzamosan szálló 
két szalonkát látok. Közben társaimnál néhányszor szól a puska.

14



Végül magasan, gyorsan szállva, hirtelen a fejem fölé kerül egy 
szalonka, s ezt duplázva elhibázom.

A házigazda és Kovács Gábor egy-egy szalonkát lőtt.

Március 18. Ma estére Mouillard Viktornak sikerül potya gépko
csit szereznie, ezzel megyünk le ketten Babádra. Komolyan remélhe
tünk jó eredményt, mert egész nap melegen sütött a nap és estére is 
csendes, derült idő van. Ámde a szalonkahúzás szeszélyes dolog. 
Hiába állunk hárman a legjobbnak vélt helyeken, egyikünknek sincs 
alkalma puskáját elsütni. Lövéstávolságon túl Mouillard egy, János 
három szalonkát lát, én kettőt látok. Hangulatos tavaszi este az al
földi erdőben. Fácánkakasok hangosan neszezve gallyaznak fel, ri
gók surrannak a cserjék között, majd denevérek keringnek körülöt
tem, s a csillagos égbolton magasan áll a hold vastag sarlója.

Ma este tizedszer lestem ez idén szalonkát, eddig tízet láttam, de 
csak egyre lőhettem, ezt pedig elhibáztam. A szalonkales erre mife
lénk nem valami érdemes foglalkozás.

Nagykovácsi (Pest megye)

Március 19. Gróf Csekonics Endre visz ki gépkocsiján a terület
re. Délután 5 órakor indulunk. Borús az idő, enyhe a levegő és véko
nyan permetez az eső. Ma új helyet választok magamnak az I-es és 
IV-es hely fölött, a lejtőnek egy kis domborulatán. Pontosan 6.15- 
kor durran valahol messze az első lövés. Aztán a környékről sorjá
ban nyolc-tíz lövés hallik. 6.25-kor korrogva húz egy szalonka fe
lém, és olyan szépen lassan száll át mellettem az úton, hogy kényel
mesen lelőhetném. Amikor meghúzom a ravaszt, elméletben már 
látom is lefordulni, ámde a puskám csak esetten, holott ma péntek 
van, csütörtököt mond, mire annyira elképedek, hogy megfeledke
zem a második lövésről, s a szalonka sértetlenül tovább száll. Ilyen 
szerencsével vadászom mostanában szalonkára. Ennél többet ma 
nem is látok.

Kovács Gábor ma harmadmagával a Budaörs fölötti Csíki
hegyeken volt, s hárman négy szalonkát hoztak haza.
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Március 20. A változatosság kedvéért ma délután megint Kovács 
Gábor visz ki gépkocsiján. Erzsi és Baba is velünk van. Gábor az I- 
es helyen áll, jómagam a IV-en állok. Az idő kifogástalan; enyhe, 
csendes, gyéren borús. 6.15-kor hallom az első lövést, aztán félórát 
az egész környéken egyre-másra durran a puska. Csak egy szalonkát 
látok. Ez 6.20-kor hangtalanul, magasan, gyorsan száll keresztbe a 
nyiladék fölött. Gyorsan kell lőnöm, s a szalonka kalimpálva esik le 
a sűrű fiatalosba. Rögtön beszaladok élte, és iparkodnom kell, hogy 
elfogjam a számyazott, elgyalogló szalonkát. Az idén végre az első.

Kovács Gábor nem látott szalonkát, gróf Csekonics Endre látott 
ötöt, lőtt egyet; gróf Bethlen István látott hetet, lőtt egyet.

Pilismarót (Pest megye)

Március 21. Szalay István haj tó vadászatot rendez szalonkára. 
Reggel 8 órakor két gépkocsival kilencen indulunk Budapestről, és 
1/2 10-kor már felállunk az első hajtáshoz. Borús az idő, hűvös szél 
fuj és vékonyan permetez az eső. Délelőtt az idő egyre barátságtala
nabbá válik. A szél hozza és viszi a ködfelhőket az erdőn, a hegyol
dalakon végig. Aztán egyre sűrűbben esik, s végül már szakadó eső
ben vadászunk. Mindenki átázik - vizes a ruha, a cipőben a harisnya, 
vízcseppek sűrűén beborítják a puskacsövet, az embernek fázik a 
keze -, a hajtok nem akarnak bemenni a sűrűségbe, tehát abbahagy
juk a dolgot, és 2 órára vizesen, latyakosan betérünk a „Mexikói” 
vadászházba szárítkozni, melegedni, ebédelni. Közben a szél egyre 
erősebben fuj, s az eső mind sűrűbben esik.

A mai vadászat tehát teljesen elázott. Noha a húsz hajtó vagy ti
zenöt szalonkát felröptetett, mindössze három esett, jómagam pedig 
csak egyet láttam messziről és nem sütöttem el a puskámat.

Délután 5 órakor esőben, szélviharban kibújunk a jó meleg va
dászházból, felmászunk a műútra, beszállunk a gépkocsikba és haza
hajtunk. Ezzel a nappal is az ördögnek tartoztam.

Este telefonál Csekonics és elmondja, hogy Lovasberényben ma 
este a komisz idő ellenére húztak a szalonkák, négyet látott és egyet 
lőtt.
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Nagykovácsi (Pest megye)

Március 22. Ma megint Csekonics visz ki bennünket, Erzsit, 
Mouillard Viktort és engem. Az idő kifogástalan, borús, enyhén 
hűvös, gyengén szeles. Mouillard a IV-es helyen áll, én felmegyek 
arra a kis dombhátra, ahol három nappal ezelőtt puskám csütörtököt 
mondott. Az első lövést 6.20-kor hallom, aztán vagy tíz percig 
köröskörül, hol közel, hol távol, vígan szól a puska. Két egyes sza
lonkát látok, mind a kettő tőlem messze, korrogva, magában, gyor
san száll. Az egyikre jócskán messziről megkísérlem a lövést, a sza
lonka megbillen, de továbbszáll. Csak Mouillard olyan szerencsés, 
hogy ma egy szalonkát visz haza. Kettőt látott, mind a kettőre lőtt, 
de az egyiket elhibázta. Csekonics is kettőt látott, az egyikre rálőtt, 
úgy véli, hogy meglőtte, de hiába kereste. A terület fővadásza, nagy 
tapintatlanul, hármunk között állt és egy szalonkát lőtt.

Március 23. Délben zivatar volt, dörgött, villámlott és jég esett. 
Délután 5 órakor megint Csekonics Endrével megyünk ki. Ma a má
sodik leshelyemre nincsen vendégem, tehát Erzsivel az eddig legin
kább bevált, IV-es helyen állok el. Derült, hűvös, szeles idő van. Az 
első lövéseket ma is 6.20-kor hallom, de ma kevesebbet szól a puska, 
mint az elmúlt estéken. Körülbelül 6.30-kor egy némán húzó szalon
ka magasan száll keresztbe a nyiladék fölött. Lövésemre lezuhan a 
nyiladék mellé, a sűrű fiatalosba. Odaszaladok, hogy mindjárt felve
gyem, de nem találom meg. Később, a húzás ideje után a zseblámpá
val világítva keresem, és meg is találom, kissé szétlapított állapot
ban, mert keresés közben ráléptem. Ennél többet nem láttam, 
Csekonics pedig ma egyáltalán nem látott, nem hallott szalonkát.

Március 24. Egész nap hol esett, hol szemergett az eső. Mégis 
kimegyek Csekonics Endrével és Jármay Pistával. Amikor gépko
csink 1/2 6-kor a nagykovácsi országúton a szokott helyen megáll, 
az eső zuhogva veri a kocsi tetejét. Negyedórát várakozunk, aztán 
kiszállunk, és a sáros, agyagos úton rettenetesen csúszkálva felsie
tünk az erdőbe, szokott helyeinkre. Közben eláll az eső, de a sötét 
felhők alacsonyan járnak és korán alkonyodik. Jármay Pistát a IV-es
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helyre állítom, s amikor tőle elfordulok, hogy továbbmenjek, 6.10- 
kor egy alacsonyan, lassan, némán húzó szalonka száll el a fejem 
fölött. A puska vállamon volt, elmulasztottam a lövés alkalmát. Sie
tek az I-es helyre jutni, de amikor odaérek, már ott áll a mai estére 
jegyet váltott gróf Andrássy Manó. A személyzet szemtelensége, 
hogy oda állította. Ott hagyom és hamar felkerülök a „csütörtökös” 
dombhátra. Ott megvárom a besötétedést, de nem látok és nem hal
lok semmit. Sőt ma még csak egy lövést sem hallottam. Jármay a IV- 
es helyen még két egymás nyomában húzó szalonkát látott, és 
Csekonics is látott egyet.

Március 26. (nagypéntek) Tegnap nem voltam kint, egyrészt és 
főképpen azért, mert nem akadt gépkocsi-tulajdonos barátom, aki 
kivitt volna, másrészt mert sok volt a sürgős dolgom, harmadrészt 
mert elrontotta a hangulatot, hogy nap közben havazott és hideg, 
szeles idő volt.

Ma gépkocsit bérelek és négyen megyünk ki, Louis a feleségével 
és én Erzsivel. Derült, csendes, de hideg idő van. Louist az én 
„csütörtökös” helyemre állítom, én pedig Erzsivel a IV-es helyen 
állok el.

6.30-kor hallom az első duplázást, aztán 7 óráig harminc lövést 
olvasunk meg. Ebből azonban csak hét lövés volt a nagykovácsi 
területen.

Louis egy korrogva húzó szalonkát látott, de nem lőtt rá. Késő al- 
konyattal hirtelen, nagyon magasan fejem fölött terem két párhuza
mosan, gyorsan szálló szalonka. Az egyikre kapásból függőlegesen 
fellövök. Ez megbillen, mintha kalimpálna, rézsút gyorsan lefelé jön, 
a másik sebesen követi, erre már a magas fiatalos ágai között szintén 
rálövök, s a gyors jelenetnek úgy szakad vége, hogy nem. tudom lőt
tem-e szalonkát vagy sem. Kutya nincs velem, tehát nem is kereshe
tek. Holnap délután kihozom Tommyt, és vele kerestetem végig a 
fiatalossal borított hajlatot a két szalonka eltűnése irányában.

Március 27. Amikor délután 1/2 5-kor Mouillard Viktorral gép
kocsiba szállunk, szakad az eső. Már délben kezdett esni, s azóta 
egyre esik. De amikor felértünk Budapest és Nagykovácsi határába,

18



az eső havassá változik. Aztán egyre sűrűbben havazik. Felkapasz
kodunk a hóval borított erdőbe, és megkísérlem Tommyval tegnap 
talán meglőtt szalonkáimat kerestetni. Ez azonban meddő munka, a 
három-négy ujjnyi hótakaró alatt úgysem lehetne megtalálni. Aztán 
tökéletes téli hangulatban, a havas erdőben, az I-es és a IV-es helyen 
lesünk, várunk húzó szalonkát, de nem látunk és nem hallunk 
semmit. 6.35-kor egy puskadurranást hallunk, és később megtudjuk, 
hogy ez a lövés a nagykovácsi erdőben egy húzó szalonkának szólt, 
és ezenfelül az egyik vadőr is látott egy szalonkát. Szép, havas, 
hideg, téli este ballagunk vissza az országúton ránk várakozó gépko
csihoz.

Március 28. (húsvét vasárnapja) Havaseső esik, amikor délután 
1/2 6-kor Erzsivel, Louisval és Tommyval a nagykovácsi feluvégen 
kiszállok a bérelt gépkocsiból. A tegnapi szép hó elolvadt és csupa 
latyak az erdő. Csodálatosan tartós mostanában a rossz időjárás. 
Tavaszi hangulat egyáltalán nincsen. Szemergő havasesőben balla
gunk fel helyünkre. Louis ismét a „csütörtökös” helyemen áll el, én 
Erzsivel és Tommyval a IV-es helyre megyek. Sötéten borús az idő, 
tehát korán alkonyodik. 6.35-kor hallik valahonnan messziről az első 
lövés. Aztán egy-két perc múltán korrogva, magasan, lassan húz 
felém egy szalonka. Kényelmesen meglövöm, a szalonka lezuhan, és 
tőlem vagy tíz-tizenöt lépésnyire a lécesben nagyot puffan. Tommyt 
rögtön érte küldöm, de, nagy ámulatomra, nem találja meg. Megvá
rom a húzás idejének végét, és a villanylámpával és a kutyával vagy 
félórát keresem hiába. Nem értem, hogy a kutya nem találja meg, 
hiszen ha csak számyazott sem mehetett el messzire. Csalódottan, 
latyakosan, összekarmoltan ballagunk le az országúira, ahol a gép
kocsi mellett várakozó vadőrt megkérem, hogy szalonkámat reggel 
keresse meg és számomra őrizze meg. Ennél a lelőtt szalonkánál 
többet ma este nem láttam és nem hallottam, Louis egyáltalán nem 
észlelt szalonkát. Összesen tíz lövést hallottunk. A nagykovácsi er
dőben az én szalonkámon felül még kettőt lőttek.
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Pilismarót (Pest megye)

Március 29. Noha reggel Budapesten megint esőre ébredünk, 
hatan, puskások két gépkocsival kimegyünk Szalay István területére 
szalonkát hajtatni. A hegyeken megint tökéletesen téli idő van. 
Sűrűén havazik és mindent vastagon borít a hó. A „Mexiko”-nak 
nevezett vadásztanyától leereszkedünk a „Hoffmann” nevű erdő
részbe, s ott 15 hajtóval sorjában meghajtatjuk a sűrűségeket. Köz
ben hol szitál, hol sűrűén esik felváltva a hó és az eső. Természete
sen mindenki, puskás és hajtó, megint bőrig ázik. Ennek a vizes, 
latyakos, nyirkos, hideg vadászmulatságnak összeredménye egy 
szalonka és egy disznó, egy kétéves kanocska. A hajtok mindösz- 
sze vagy tíz szalonkát röptettek fel, ami a meghajtott terület nagysá
ga arányában vajmi kevés. Én ötöt láttam, s ezekből kettőre lőttem. 
Az egyik egy méterre tőlem és egy méternyire a föld fölött nyílsebe
sen surrant el mellettem úgy, hogy mire észbe kaptam, elkéstem a 
lövéssel. A másikra túl messziről kockáztattam meg a lövést és nem 
értem el. Ilyen kellemesen töltöttük húsvét hétfőjét. Örültem estére 
hazamenni s a hideg, vizes ruhát levetni.

Nagykovácsi (Pest megye)

Március 30. A tegnapelőtt este lelőtt szalonkámat a vadőr is hiá
ba kereste, nem találta meg. Újabb csalódás! Ma végre nem esik az 
eső. Az idő este kifogástalan. Az ég beborult, a levegő langyos és 
nem fúj a szél. Csekonics Endre, aki bennünket autóján kihozott, a 
IV-es helyen áll. Én Erzsivel az I-es hely fölött, a „csütörtökös”-nek 
elnevezett helyen állok. Az első lövés 6.40-kor durrant, és összesen 
nyolc lövést hallok. Szalonkát egyáltalán nem látok és nem hallok. 
Csekonics két magában húzó szalonkát lát. Az egyiket elhibázza, a 
másikat lelövi, de nem találja meg. Aztán megismétlődik a tegnapelőtti 
eset; Tommyval sötétben vagy félórát kerestetem a szalonkát, de a 
kutya ezt sem találja meg. Nem tudom, lehetséges-e, hogy a kutya 
szaglóképességét a nagyon vizes haraszt, a latyakos, korhadó, erjedő 
cserlomb rontja annyira, hogy a valószínűleg számyazott és elgyalogló 
szalonkát nem tudja nyomon követni, avagy tényleg az orra romlott el.
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Március 31. Borús, csendes, enyhén hűvös időben félórával a 
húzás ideje előtt érünk helyünkre. Csekonics Endre a maga régi he
lyére megy, én Erzsivel a IV-es hely felé tartok, de még mindig a 
három nappal ezelőtt lőtt szalonkát keresve, fel s alá botorkálok a 
sűrűségben, végigkutatom az árkot, a kövek és sziklatömbök alá 
nyúlok, remélve, hogy a valahol elrejtőzött és kimúlt szalonkára 
akadok. Aztán azon a helyen, ahol a szalonkát leesni láttam megál
lók, égnek nézek és meglátom a szalonkát. Egy karvastagságú 
akácfán, a föld fölött vagy három méternyire, három ág közé szorul- 
tan lóg. Alig tudtam onnan lerázni. Nagyon megörültem neki; az 
idén a harmadik szalonkám. Ennél a szalonkánál Tommy igazolva 
van; ezt aztán igazán nem találhatta meg.

Lesen állva nem láttam és nem hallottam szalonkát. Csekonics 
csak egyet látott, de elhibázta. Összesen nyolc lövés durrant a kör
nyéken.

Tahi (Pest megye)

Április 1. Feri egy gépkocsi-tulajdonos vendéget szerez, vele 
megyünk ki hárman, Feri, Louis és jómagam az esti húzásra, egykori 
kedves vadászterületemre. Mire a Szerencsi-laposra érünk, megint 
esik az eső. Mostanában úgyszólván mindig esik. Louis régi bevált 
helyemen, a Széltoroki-nyereg és leányfalui határ között áll, de ott 
nem lát és nem hall semmit. Feri hasonló mód jár a Szerencs-tetőn. 
Vendége a leányfalui alsó nyiladék végében, a Villám-oldal fölött 
áll, két pisszegve húzó egyes szalonkát lát, állítólag mind a kettőt 
lelövi, de csak az egyiket találja meg.

Én a leányfalui határon, a „Hídlás” fölött állok, és csendes meg
adással tűröm, hogy az eső megöntözzön. 6 óra 30 perckor egy 
korrogva, de gyorsan szálló szalonka a Sziget-erdő felől jövet felém 
tart, de jócskán messze elkanyarodik a Rekettyés-tó felé. Első lövé
semre megbillen, második lövésemre rézsút lefelé tartva mintha 
messze alattam leesne. Aztán negyedórát nem látok és nem hallok 
semmit, de 6.45-kor a leányfalui erdő felől egy korrogva húzó sza
lonka magasan, gyorsan a fejem fölé kerül, elkanyarodik, visszaszáll
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