
délután 5 órára bérautóval ide kijöttem az idén először 
szalonkát lesni.

Előérzetem az, hogy hiába jöttem, és a Farkas Jancsitól 
látott egy-két szalonka nem délvidékről érkezett vándor, hanem 
valahol nem messze áttelelt példányok. Váó-kor a szokott 
helyen, a saijhajtásos, kőrises fiatalosban lesbe állok. Nagyszerű 
idő van, éppen szalonkának való. Az égen csak kevés 
felhőfoszlány, a levegő olyan langyos, amilyen rendesen csak 
egy hónappal később szokott lenni, és szélcsend van; a 
fácánkakasok lármásan szállnak a fákra, párosán járó foglyok 
cserregnek a közelben, rucák húznak párosán, egy nagy csapat 
vadliba alacsonyan szállva vonul nyugatnak, de szalonkát nem 
észlelek. A vadőr sem látott szalonkát 26-a óta. Egy fogollyal 
majdnem pórul járok. A gallyak fölött alacsonyan szállva, 
hirtelen jelenik meg és száll el mellettem vagy 40 lépésnyire. 
Lövés közben látom, hogy nem szalonka, hanem fogoly, de, 
szerencsémre, elhibázom. Az alkonynak az a perce, amikor a 
szalonka húzna -  ha volna -  most 550 -kor van. %7-ig maradok 
a helyemen, aztán a kocsin visszamegyek a tanyába és 8 órakor 
otthon vagyok Budapesten.

Március 5. Feri tegnap este a Frank-hegyen meglőtte idei első 
szalonkáját. Pisszegve húzott. Erre ma délután Erzsivel és 
Babával megint lemegyek esti lesre Babádra. Kovács Gábor visz 
le bennünket autóján. Borús, sötét idő van, északkeleti szél fúj, 
de nincsen hideg. Hárman állunk ki lesre, Jancsi, Gábor és 
jómagam. Látunk és hallunk hápogva húzó kacsákat, Jancsi azt 
mondja, hogy egy szalonka pisszegését is hallotta, de szalonkát 
nem láttunk.
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Nagykovácsi 
(Pest megye)

Március 7. Kovács Gábor engem és Gatkiewicz Louis-t 
autóján délután láS-kor kivisz a nagykovácsi országúton Tisza 
Kálmán erdeje alá. A területnek, véleményem és tapasztalatom 
szerint, csaknem legjobb részén hárman elállunk. Az időjárás 
nagyon szalonkának való. Mostanában sokat esik az eső, az 
erdő csupa nedvesség, a levegő enyhén hűvös, s az ég sötéten 
borús. Az egyik erdőőr tegnap két húzó szalonkát látott. Mi 
nem látunk semmit. Kovács Gábor azt állítja, hogy egy szalonka 
pisszegését hallotta. Este V*8-kor már megint otthon vagyok.

Esztergom 
(Esztergom megye)

Március 9. Ma délután Reiner autóján engem és Louis-t ide 
hoz ki. %5-kor indulunk hazulról, és éppen jókor, nehány 
perccel 6 óra előtt érünk helyünkre. Kovács Gábor és felesége 
külön autón jön ki. Borús, enyhe idő van. Kovács Gáboraé 
állítólag öt szalonkát látott, kettőre lőtt és egyet tényleg meg is 
lőtt. Messziről még egy fizető puskás duplázását hallottuk. 
Jómagam, valamint Kovács Gábor, Reiner és Louis nem láttunk 
és nem hallottunk szalonkát.

Március 10. Ma megint Reiner autóján jövök ki ide, és Erzsi 
van velem. Kovács Gábor Zalán Pistát és Babát hozza ki. Az 
idő változatlanul enyhe és borús. Ma oda állok, ahol tegnap
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Kovácsné öt szalonkát látott, a Fácános fölötti oldalútra, az 
úgynevezett 20-as számú állásra. Velem egymagasságban, a 
Ferenc-kunyhós nyiladék felső részén, az úgynevezett 8-as 
álláson Kovács Gábor helyezkedik el. Az alsó helyeken, a 7-es 
és 19-es számú állásokon Zalán és Reiner nem észlel szalonkát. 
Kovács Gábor két, egyenként némán húzó szalonkát lát, egyre 
dupláz, de nem lövi meg. Felmenet a helyemre Tommy az út 
mellett a sűrűségben egymás után két szalonkát röptét fel. Az 
egyik hátulról jövet a fejem fölött száll előre, tőlem vagy 30 
lépésre levágódik a földre és lövésemre helyben marad. A 
másikat csak Erzsi látta, mert mögöttem kelt szárnyra és 
hátrarepült. Lesen állva 6 óra 15 perckor csak két szalonkát 
látok. Ezek némán, gyorsan szállnak egymás nyomában. Erzsi 
figyelmeztetésére hátrafordulva, kissé későn veszem észre, de 
kapásból utánuk dobott lövésemre az egyik -  úgy láttam, hogy 
a hátulsó -  lefordul. A másik elkanyarodik, és elég messziről 
erre is még rálövök, de nem érem el. A lelőtt szalonkát Tommy 
keresi meg és hozza el.

Este otthon Schenk Jakab felboncolja a ma lőtt két 
szalonkámat és megállapítja, hogy mind a kettő kakas.

Március 11. Ma este Erzsivel a Ferenc-kunyhós nyiladék alsó 
részén, a 7-es számú helyen állok. Gyenge déli szél fuj és 
magasan vonulnak a felhők. Fokozatosan derül. 6 óra 12 
perckor Erzsi figyelmeztet egy szalonkára, amely hátulról, 
kelet felől jövet, gyorsan és némán húz el fölöttem. Egy egész 
fordulattal kapom rá a puskámat és utánalövök. Kalimpálva 
lefordul a bozótba, Tommy természetesen látta, elfut érte és 
mindjárt hozza is. A következő pillanatban megint Erzsi lát egy 
szalonkát, amely ugyancsak hátulról jövet, alacsonyan és hang 
nélkül surran át a nyiladékon. Ezt én nem láttam. Fölöttem vagy
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200 lépésnyire állt Louis. Ő párosán, alacsonyan, némán surranó 
két szalonkát látott, de nem lőtt. Még feljebb, a sziklás oldal 
alatt, a 8-as számú hely fölött állt Reiner, de ott nem látott és 
nem hallott semmit. A legjobbnak tartott tegnapi helyemen, a 
20-as álláson volt Kovács Gábor; ő sem észlelt szalonkát. Lent, 
a 19-es számú helyen állt a fiatal Sztranyavszky, két kergetődző 
szalonkát látott, lőtt is, de hibázott. A terület más részén 
ezenfelül még hat lövés esett, az utolsó 625 -kor. Schenk Jakab 
állapította meg, hogy a ma lőtt szalonkám is kakas.

Március 12. Derült, csendes, enyhe az idő alkonyattal, amikor 
helyünkön állunk és a szalonkákat várjuk. Reiner a számára 
kijelölt 6-os számú helyen áll, ott három szalonkát lát, s ezekből 
egyet elhibáz. A 20-as helyen Kovács Gábor vendége áll, és 
nem lát s nem hall semmit, amit esetleg hülyesége is okozhat. 
Maga Kovács Gábor a 19-es és 7-es állások között, a 
domboldalon les, és úgy mondja, hogy bár nem látott szalonkát, 
de pisszegésüket két ízben hallotta. Én Erzsivel a Ferenc- 
kunyhós nyiladék felső végén, még jóval a 8-as számú hely 
fölött álltam és egyáltalán nem észleltem szalonkát. A területen, 
főképpen a Fácánosban hét lövés esett, az első 612 -kor, az 
utolsó 625 -kor, vagyis éppen úgy, mint tegnap.

Feri ma este a Frank-hegyen egy szalonkát látott s azt meg 
is lőtte. Feljegyzésre érdemes, hogy ami szalonkát ez idén eddig 
láttunk, mind némán húzott; korrogást közülünk még senki sem 
hallott.

Március 13.(péntek) Ma este a Ferenc-kunyhós nyiladék 
közepe táján, a 7-es és 8-as állás között várom a húzás 
kezdetét. Az idő sötéten borús, hűvös, szeles és szemereg az 
eső. Az első lövést 606-kor hallom, az utolsót 624-kor. A
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területen összesen nyolc lövés esik. Nekem ma valóban 
különleges, ritka balszerencsém van, olyan, amilyen életemben 
még nem volt. Egy szalonkapár jön felém a nyiladék hosszában, 
lassan, szél ellen szállva, idejekorán meglátom, lövésre emelem 
a puskát, a szalonkák vagy 30 lépésről észrevesznek, lassan 
szállva oldalt kanyarodnak, nagyszerű képet mutatnak, mind a 
kettőt biztosan meglőhetném, de a puskámban mind a két 
töltény csütörtököt mond, éspedig két különböző gyártmányú 
töltény!

A 6-os álláson Reiner öt szalonkát lát, de nem lő. A 7-es 
álláson Márkos Mózes négy szalonkát lát, kétszer dupláz, azt 
hiszi, hogy két szalonkát lőtt, de egyet sem találunk meg; 
Tommy kutyám ugyanis nem volt velem, mert nem volt helye az 
autóban. Kovács Gábornak egy másik vendége a 19-es helyen 
öt szalonkát látott, egyszer duplázott, de hibázott. Louis a 20-as 
helyen egymás nyomában szálló három szalonkát látott, egyszer 
lőtt, de hibázott.

így vált be nekem ma 13-a és a pénteki nap!
Vacsorára vendégünk Farkas Jancsi. Elmondja, hogy 

Babádon egy vendége tegnapelőtt este kilenc húzó szalonkát 
látott, s ezekből ötöt lelőtt.

Március 14. Az esti húzás idejére a Ferenc-kunyhós nyiladékon 
az alsó helyen állok el. Derült az ég, és kellemetlenül hideg, 
északnyugati szél fuj. Nem szalonkáknak való idő van. Mégis 
összesen hét lövést hallok, éspedig az elsőt 617 -kor, az utolsót 
635-kor. Csak egy szalonkát látok. Ez későn, már sötétedéssel, 
némán, hirtelen jön velem szembe, fölöttem vágódik mögém, 
gyorsan utánafordulok, puskám csöve egy ágba akad, s a 
lövéssel elkésem. Később a biztonság kedvéért elszállása

39



irányában Tommyval ugyan kerestetem, de eredménytelenül. 
Kovács Gábor és három vendége is egy-egy szalonkát hibázott.

Március 15. Délután kiderül az idő, eláll a szél, de jócskán 
hűvös van. Ma nincs, aki autóján kivisz, ezért Louis-val 
villanyoson a Hűvösvölgybe megyek, s onnan kigyalogolunk a 
Nagykovácsi-erdőbe. A 7-es helyen Louis áll, 630-kor két 
pisszegve, párosán szálló szalonkát lát és a hátulsót lelövi. 
Utólag megvizsgálom és megállapítom, hogy tojó. Ez nagyon 
érdekes megállapítás, mert biztos, hogy a kettesből a hátulsó 
volt, és biztos, hogy tojó. Ez ma este az egyetlen lövés a 
területen. A községi erdőn 620 és 630 között négy lövés esik. Én 
a Ferenc-kunyhós nyiladékon, a 8-as számú hely alatt állok és 
nem hallok, nem látok szalonkát. Hasonlóképpen azok sem 
láttak semmit, akik a 19-es és 20-as helyeken álltak. Reiner 
valahol a Fácánosban volt és három szalonkát látott. Este a 
nagykovácsi autóbusszal megyünk vissza a Hűvösvölgybe és a 
villamossal haza.

Március 16. Ma délután sincs alkalom autón kimenni, azért 
megint villamoson megyek ki Erzsivel, Babával és Annelisevel a 
Hűvösvölgybe, ahonnan, turisták módjára, kisétálunk szokott 
helyünkre, a Ferenc-kunyhós nyiladékra. Ennek tájékát 
Tommyval végigkerestetem, aztán a húzás idejét a 7-es számú 
helyen töltjük. Borús, hűvös, csendes idő van. Hogy miért 
nincsen szalonka, azt nem tudom. Nem látunk, nem hallunk 
semmit, még csak egy távoli lövést sem. Megint az autóbusszal 
és a villamossal megyünk haza.

Március 17. Az éjszaka derült, csillagos, hideg, s a reggel deres 
volt. Egész nap sütött a nap, de a levegő nagyon hűvös maradt.
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Ma a Remete-hegyen és a Cseresznyés keleti felében 
hajtóvadászat volt; hét puskás húsz szalonkát lőtt. Tehát van 
errefelé elég szalonka; az ördög tudja, miért nem húznak 
rendesen.

Ma délután Louis-val megint Reiner autóján megyek ki és a 
Balázs úton felballagok a 20-as állásra. Útközben Tommy 
mellettem a sűrűségben felzavar egy szalonkát, s ezt lelövöm. 
Az idén a negyedik szalonkám, éspedig tojó.

Lesen állva 620 és 634 között hat lövést, három duplázást 
hallok, de húzó szalonkát egyáltalán nem észlelek. Louis a 7-es 
számú helyen egy nagyon magasan húzó szalonkát lát és 
elhibázza, Reiner a 6-os helyen egy kettest lát, ebből az egyiket 
lelövi, de a bozótban nem találja meg.

Felsőbabád
(Pest megye)

Március 18. A változatosság kedvéért ma ide jövök este 
szalonkát lesni. Kovács Gábor autóján hoz le Erzsivel és 
Babával. Az idő nagyszerű; derült, hűvös, szélcsendes. Nappal 
is mindvégig sütött a nap. Három helyen állunk lesben, én -  a 
házigazda jóvoltából -  a legjobbikon. Pontosan 620-kor egy 
szalonkát látok. Sajnos későn veszem észre, mert hátulról, 
magasan a szálerdő fölött, hang nélkül, gyorsan jött, s amikor 
meglátom, már messze előttem, a fiatalos fölött száll el. 
Utánadobott két lövésem nem éri el. Kovács Gábor puskája 
ötször durran, kétszer duplázott. Öt szalonkát látott, háromra 
lőtt, de csak egyet lőtt meg. Farkas Jancsi két szalonkát látott, 
mind a kettőre lőtt, de csak az egyikre sikerrel. Adat gyűjtése
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miatt feljegyzem, hogy Kovács Gábor szalonkája tojó, Jancsié 
kakas. Mind a kettő némán, alacsonyan, gyorsan húzott.

Esztergom 
(Esztergom megye)

Március 19. Reggel í/28-kor indulok hazulról Reinerrel, aki 
autóján kivisz Esztergomba. Louis-t Brandt Vili viszi ki. 9 
órakor a Méhes-völgyben kezdünk vadászni, szalonkára 
hajtatni. Csak négyen vagyunk puskások, s a vadőrrel együtt 
kilenc hajtónk van, ami bőven elég, mert kereplőkkel 
dolgoznak. Csak az ebéd kedvéért tartunk rövid pihenést, 
egyébként délután ‘/26-ig egész nap folyvást hajtatunk. A 
legtöbb szalonkát a Csipke-völgyben találjuk. Összesen tizenegy 
szalonkát -  nehányat persze ismételten -  röptetünk fel. Ezekből 
én kilencet látok és hat ízben jutok lövéshez. De keservesen 
rossz napom van, érthetetlen módon, éppen a legkönnyebb 
szalonkákat hibázom el. Hármat duplázva, tehát hat lövéssel 
hibázok el, egyet duplázva megserétezek -  ezt megkeresném, ha 
volna időm, de a társaság türelmetlen, nem akar várni -  és csak 
két szalonkát lövök le. Ezeket fel is veszem. A hajtásokban 
Louis egy szalonkát lő. Brandt Vili négyet hibáz és Reiner is 
csak melléjük lő.

Egész nap patyolattiszta, meleg idő volt. A nap úgy tűzött, 
hogy izzadtunk és lesültünk.

Esti húzásra csak hárman állunk ki, Reiner már előbb 
hazaindult.

Érdekes, hogy itt a szalonkák vígan korrogva húznak. A 
húzás ma 620-tól 640-ig tart. Én egy magában, korrogva húzó
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szalonkát látok, s azt elhibázom. Ezenfelül még három húzó 
szalonka korrogását hallom. Louis egy korrogva húzó szalonkát 
elhibáz, s ennél többet nem lát. Brandt Vili három, egyenként 
korrogva húzó szalonkát lát, s ezekből egyet lelő. Ezt este a 
sötétben Tommy keresi meg.

Pózna erdőőr tegnap este négy korrogva húzó szalonkát 
látott.

Különös dolog, hogy Nagykovácsin a szalonkák nem 
korrognak.

Nagykovácsi 
(Pest megye)

Március 20. Ma délután, megint autóalkalom híján, a 
hűvösvölgyi villamos végállomásától gyalog megyek ki a 
Nagykovácsi-erdőbe. Kísérő közönségem ma: Jenő sógor, 
Erzsi, Baba és Annelise. Nappal nagy meleg volt, de estére 
megint alaposan lehűl a levegő és csaknem hideg van. 
Egyébként tisztára derült, csendes az idő, s az ember a legjobb 
húzást váija. Ámde, úgy látszik, a szalonkák ezeken az északi 
lejtőkön még nem szeretnek lenni. Vendégemmel, Mouillard 
Viktorral a Ferenc-kunyhós nyiladékon állok, de mind a ketten 
semmit sem látunk, nem is hallunk, csak három lövést a Fácános 
felől. Kovács Gábor azt állítja, hogy a Balázs úton, a 19-es és 
20-as helyek között öt húzó szalonkát látott, egyet lelőtt, de 
nem találta meg.
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Esztergom 
(Esztergom megye)

Március 21. Csendes, napos, meleg idő egész nap. Délután 4- 
kor indulok hazulról Brandt Vilivel és Ganzler László dr.-ral. 
Vili autója egy óra alatt kiszalad a Méhes-völgybe. A kőhídtól 
felballagunk helyünkre. Egy kis tisztáson állok, meglehetősen 
magasan, a hegyoldalon. Fölöttem sűrű léces, alattam fiatal 
szálas. Az idő alkonyattai is derült, enyhén hűvös, és valami kis 
gyenge szél fuj. Nem tudnám semmi okát adni, hogy ne legyen 
jó húzás. 623-kor már messziről hallok korrogást, aztán meg is 
látom a szalonkát, amint nálam jóval feljebb húz a hegyoldal 
fölött. Folyvást korrogva, magasan és gyorsan száll. Hiába 
sípolok neki, nem hallja meg vagy nem hederít rá és nem jön 
felém. Aztán 640-ig hat lövés esik a területen, de én nem látok 
több szalonkát. Nem is hallok egyebet, csak a Fekete-hegy 
sziklás oldalán szóló uhut. Később megtudom, hogy a mélyen 
alattam álló Ganzler dr. három szalonkát látott és mind a hármat 
elhibázta. Brandt Vili nem látott és nem halott semmit. Az 
erdőőr házában, a vendégszobában hálok meg.

Március 22.(vasárnap) Hajnali húzásra nem megyek ki, ehhez 
már semmi kedvem. Ganzler dr. kimegy, nehány szalonka 
korrogását hallja, de nem lát semmit.

Verőfényes tavaszi napra ébredek. Csendes, napos, enyhe 
idő van. Már reggel 8 órakor indulunk hárman nyolc hajtóval 
szalonkára vadászni. Délelőtt a Látó-hegyen, délután a Csipke
völgyben hajtatunk. Amikor a második hajtáshoz helyünkre 
megyünk, a sok aljnövényzettel teli szálasban, az ösvényről 
felszáll egy szalonka, ezt Ganzler lövi meg, 100 lépéssel odébb

44



még egy szalonka kel szárnyra, ezt meg Brandt Vili lövi le. A 
délelőtt folyamán megérkezik és negyedik puskásnak hozzánk 
csatlakozik Hajabács Károly. A hajtásokban összesen hét 
szalonkát röptetünk fel, ezekből azonban én csak hármat látok. 
Kettőre lövök, az egyiket elhibázom, a másikat különös 
körülmények között lelövöm. A Csipke-völgyben, napsütötte 
hegyoldalon ülök, pipázom, a puska ölemben, Tommy 
mellettem fekszik, és nem tudok róla, hogy a hajtás megindult. 
Egyszerre előttem sebesen elszáll egy szalonka. Felkapom a 
puskát, utánalövök, a szalonka lefordul, Tommy érte szalad és 
mindjárt hozza is. Ez az egész napi hajtás eredménye.

Esti húzásra a kőhíd fölötti katlanban, a legjobb helyekre 
állunk el. Engem azonban az idén a húzó szalonkák elkerülnek. 
Erre jellemző, hogy én csak egy szalonkát látok, ezt is 
messziről; 628-kor korrogva szállt messze tőlem, a hegyoldal 
fölött. A tőlem légvonalban alig 150 lépésnyire és valamivel 
lejjebb álló Ganzler hat húzó szalonkát lát, hatszor lő, de csak 
egy szalonkát lő le. Utolsó lövése 645-kor durrant. Hajabács 
jóval fölöttem, Brandt Vili a katlan aljában áll, és mind a kettő 
semmit sem lát. Este 9 órára érünk haza Budapestre.

Nagykovácsi
(Pest megye)

Március 23. Délután lÁ4-kor a villanyossal megint nagy 
társaság vonul ki a Hűvösvölgybe és onnan gyalog a 
Nagykovácsi-erdőbe. Velem jön Erzsi, Jenő és Baba, Louis-val 
a felesége. Mindnyájan a Ferenc-kunyhós nyiladékon állunk el. 
Előzőleg azonban Louis-val a 20-as állás felé kerülök, és
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Tommyval végigkerestetem a Balázs út fölött a sűrűséget. A 
szokott helyen a kutya megint felzavar egy szalonkát, amely 
alacsonyan, egyenest a fejem fölé száll. A lövést elhirtelenkedve, 
duplázva elhibázom.

Borulós, csendes, enyhe idő van. Jó húzást várunk, mert 
hallottuk, hogy tegnap este tizenkét lövés esett a területen. De 
megint csalódunk, nem látunk és nem hallunk semmit. Valahol a 
Fácánosban valaki kétszer dupláz, egyébként nagy a csend. Az 
autóbusszal és a villanyossal térünk haza.

Márkáz -  Domoszló 
(Heves megye)

Március 25. Tegnap nem vadásztam, mert Nagykovácsit már 
kezdem unni és máshová nem mehettem. Ma reggel 7 órakor 
Czukor Gábor jön értem autóján, és egy órával később 
Máriabesnyőn Beke Jenő száll be hozzánk. Szélcsendes, napos, 
tavaszi időben hajtunk fel Hevesbe. Markazra 9 óra után érünk, 
és mire felballagtunk a Hátra-patak völgyébe és megindul az 
első hajtás, éppen 11 óra van. Aztán nyolc hajtóval sorjában 
meghajtatjuk a Hátra-patak völgyének mind a két oldalát, majd 
később, ebédelés után a Csonka-patak fölött a nyugati lejtőket. 
Délután 5 óráig hajtatunk azzal az eredménnyel, hogy tizenegy 
szalonkát röptetünk fel, de ebből csak egy kerül az aggatóra. 
Beke Jenő négy szalonkára lő, kettőt elhibáz és kettőt lelő, de 
ezekből az egyiket nem találja meg. Czukor Gábor két 
szalonkára lő és mind a kettőt elhibázza. Én mindössze négy 
szalonkát látok, de csak egyre duplázok jó messziről. 
Megbillen, hull a tolla, betegen száll még vagy 50 lépést, aztán
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hirtelen leesik. Hajtás után a meredek hegyoldalon, a 
szálerdőben negyedórát keresem, de, kutya híján, nem találom 
meg. Tommyt ugyanis -  Czukor Gábor szép autóját kímélendő
-  ma otthon hagytam. A szalonkákon felül más vadból csak 
nehány nyulat és egy csapatban hat muflont látok.

Ez után a szegényes eredmény után elmegyünk a 
vadászházhoz, majd az esti húzásra, egymástól nagyon távol, 
három helyen elállunk. Én a vadőrrel az állítólag legjobb helyen, 
a Nagygödörben állok, de a húzó szalonkákkal az idén semmi 
szerencsém sincs. 630-tól kezdve vagy 20 percig folyvást hallok 
körülöttem korrogást, de egy szalonkát sem látok. A 
hegyoldalon hol mélyen alattam, hol magasan fölöttem húznak. 
Engem éppenséggel elkerülnek. Jenő és Gábor is csak messziről 
lát egy-két húzó szalonkát és nem jut lövéshez. Sötét éjjel 
ballagunk le a gyalázatos, köves úton Márkáz községbe. 
Gyöngyösön vacsorázunk és éjfél után érünk haza Budapestre.

Nagykovácsi 
(Pest megye)

Március 26. Annak ellenére, hogy a szalonkák -  amint hallom -  
végre ezen az északra lejtő, s ezért hideg területen is már 
rendesen húznak, ma nem szándékoztam kijönni, mert 
dolgoznom is kellene már. De hajt a vágy s a nyugtalanság, és 
két autótulajdonos is kínálkozott, hogy kihoz, tehát délután 5 
órakor Erzsivel Reiner autójába szálltam. A húzás idejére a 
Ferenc-kunyhós nyiladékon, a 7-es számú helyen állok. Az idő 
csendes, enyhe, részlegesen borult. Az első lövést 626-kor 
hallom, majd közel és távol összesen tizennégy lövés esik. Amíg
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a húzás ideje tart, nem látok és nem hallok szalonkát. 650-kor 
azt mondom Erzsinek, hogy nem érdemes tovább várai, 
mehetünk haza, s ugyanakkor egy szalonkának a sötétlő égbolt 
felé már csak homályosan látható alakja vonul el gyorsan fejem 
fölött. Későn vettem észre és duplázva elhibázom. Erzsinek úgy 
rémlett, hogy lefelé vágódott, azért fölös óvatosságból 
Tommyval kerestetem. A kutya a sötét vágásban ide-oda járva 
felzavar egy szalonkapárt, amely egészen alacsonyan, a föld 
fölött, Erzsi közvetlen közelében, átsurran a nyiladékon. 
Később, amikor Reiner a nyiladék felső részéből lejött hozzánk, 
hogy együtt menjünk le az országúira, Tommy ezt a két 
szalonkát ismét felzavaija. Megint a nyiladék fölött jönnek 
vissza, Reiner kapásból feléjük lő, de hibáz.

Később, a Balázs úton, a 19-es állás fölött Tommy 
megkeresi Kovács Gábornak egy lelőtt szalonkáját. Ez az 
egyetlen, amely ma Nagykovácsin esett. Magában, némán 
húzott és tojó volt.

Március 27. Ma délután megint gyalog megyünk ki a 
Hűvösvölgyből a Nagykovácsi-erdőbe. Az eget sötét felhők 
takaiják, s az idő úgy fest, mintha eső készülne lenni. Öten 
menetelünk a nagykovácsi poros országúton; Louis a 
feleségével, Erzsi, Jenő sógorom és jómagam. Amikor a bánya 
mellett haladunk el, ott négy veszteglő autót látunk, és fent, az 
erdőből puskaropogás hallik. Tehát megint hajtó vadászat van 
szalonkára. Később megtudjuk, hogy a területnek olyan részeit 
is meghajtották, amelyekben bérbeadással értékesített lesállások 
és a nekem átadott helyek vannak. Ez végképpen elvette 
kedvemet ettől a területtől. Bár csak potyázó vendég vagyok, 
de velem sem illik megtenni azt, hogy a nekem átadott lesőhely 
környékét nap közben meghajtják.
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A Balázs út felső részén, a 20-as helyen állok el, miután 
onnan egy másik potyázó vendéget elzavartam. Ma az első 
lövést 632-kor, az utolsót 652-kor hallom. Összesen nyolc lövés 
esik a területen, de szalonka nem esik. Én csak egy szalonkát 
látok. Ez korrogva, magasan és tőlem jócskán messze húz. 
Vagy 80 lépésről rálövök. A szalonka egyenest lefelé bukik, 
aztán a gallyak fölött irányt változtat és elszáll. Ennél többet 
nem látok és nem hallok.

Nagyon kevés itt a szalonka, mert nagyon sok a vadász. 
Hangulat pedig nincsen, mert bántó és bosszantó a vadászatot 
ennyire üzletté és tömegmulatsággá lesüllyesztve látni. Nekem 
egy darabig elég volt Nagykovácsiból.

A faluból 7 órakor induló autóbuszról lekésünk és gyalog 
kell visszamennünk a Hűvösvölgybe.

Bajna 
(Esztergom megye)

Március 30. Szitál az eső, amikor délután V£3-kor Budapesten 
Reiner autójába szállók, hogy együtt Bajnára menjünk. A 
szalonkázással az idén ugyan már beteltem, de lekísérem Reinert 
Holdampf főerdészhez, mert nehány őzbak lelövése miatt akar 
vele tárgyalni, és ezzel az alkalommal, természetesen az esti 
húzás idejére, valahol az erdőben lesbe állunk.

Egy kis tisztásra kerülök, körülöttem sűrű, magas bozót. 
Szemereg az eső, az erdő latyakos, a sűrű borulás miatt korán 
alkonyodik, és valahol a távolban V2I  után nehány lövés esik. 
640-kor hátam mögül jövet éppen a fejem fölött suhan el két 
hangtalanul kergetődző szalonka. Mire észbekapok és puskát
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emelek, már messze vannak és lövésemmel elkésem. Öt perc 
múltán ugyanabból az irányból jövet három kergetődző 
szalonka surran el alacsonyan a tisztás fölött. Az utolsóra még 
sikerül kapásból lőnöm. Ez lefordul. Később a kis zseblámpával 
vagy félórát keresem, de nem találom meg. Tommy megint 
otthon maradt, mert a hosszú úton Reiner autójában alkalmatlan 
lett volna. Pedig hát a szalonkázás kutya nélkül nem ér semmit. 
Nagyon bosszúsan hagyok fel a kereséssel és megyek ki a 
nyiladékra, a kocsihoz. Holdampf, más helyen állva, két 
korrogva, magában húzó szalonkát látott és mind a kettőt 
elhibázta. Reiner nem látott és nem hallott semmit. Lelőtt 
szalonkámat a főerdész holnap reggel még kerestetni fogja és 
híradással lesz.

Az utazás haza sok kínlódással jár. Bajna és Tát között a 
sáros úton, sötét éjjel az autó három ízben romlik el, és sokat 
kell vele babrálnunk, mire sikerül elindítani, úgyhogy csak 
éjfélre érünk haza Budapestre. Az idei balszerencsés 
szalonkázásomnak ez volt a méltó befejezése.

A bajnai szalonkám utólag megkerült, Holdampf postán 
utánam küldte. Az idén a nyolcadik és valószínűleg az utolsó, 
mert nem nagyon igyekszem még szalonkára vadászni.

Esztergom 
(Esztergom megye)

Április 4.(szombat) Okosabban tenném, ha okulnék idei sok 
balszerencsémen és felhagynék a szalonkákra vadászással. De 
az a hír, hogy még bőven van szalonka, kicsábított ide. Délután 
Vió-kor érkezem Brandt Vilivel és Louis-val a Méhes-völgyben
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