
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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a kőhídhoz, és onnan felballagunk a széles katlanba, a tudott 
legjobb és szokott lesőhelyekre. Sok az időnk, lassan sétálunk 
és meg-megállva beszélgetünk. Útközben egy szajkót lövök. 
Az idő borús, párás és időnként szemereg az eső. Én a középső 
helyen állok, tőlem keletre Brandt, nyugatra Louis.

635-kor nyugat felől jön egy korrogva, magasan szálló 
szalonka a puskásvonallal párhuzamosan, de serétlövéssel el 
nem érhető távolságban. Brandt Vilinél megfordul és előbbi 
irányával párhuzamosan visszaszáll. Mind a hárman rálövünk. 
Vili dupláz, majd túl messziről én is duplázok rá, s végül Louis- 
nak szépen lövésre jön és halálát leli. Az idén harmadik 
szalonkája.

Szakadékszerű, mély árok partján állok. Egyszerre 
közvetlen mellettem korrogást hallok, s az árokban hirtelen 
végigsurranó szalonkát látok. Erre nem lőhettem. Majd nyugat 
felől korrogást hallok és látom, hogy egy szalonka az árkon túl 
s vele párhuzamosan, alacsonyan, a léces gallyazata fölött és 
között - felém közeledve - száll. Ezt meglövöm. Látom, hogy 
bukik és hallom is a puffanását, amint földet ér. Nem mehetek 
mindjárt érte, mert el kellene hagynom a helyemet és nagyot 
kellene kerülnöm, Tommy pedig nem látta és nem megy érte. 
Tehát megvárom a húzás végét. Egy némán húzó szalonka 
hirtelen a fejem fölé kerül. Mire észreveszem és lőhetek, gallyak 
takarásába kerül. Ráduplázok és nem látom továbbrepülni, de 
leesni sem. Tommyval rövid ideig, felületesen kerestetem, 
eredménytelenül. 7 órakor elindulok, hogy nagy kerülővel 
átjussak az árok túlsó partjára, és megkeressem a biztosan lelőtt 
szalonkámat. Ugyanakkor durran Brandt utolsó -  ötödik -  
lövése a ma este látott hetedik szalonkájára. Aztán Tommyval 
és zseblámpámmal vagy félórát keresem a szalonkámat, de nem 
találjuk meg. Érthetetlen és nagyon elkedvetlenítő dolog. Ezt
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nem vártam volna Tommytól; még ha a szalonka számyazott és 
elsétált is, meg kellett volna találnia. Végül Brandt Vili állítólag 
lelőtt két szalonkáját keressük, de Tommy ezeket sem találja 
meg. Csalódottan ballagunk le a kőhídhoz, az autóhoz. 
Szalonkámat a vadőr holnap nap közben még keresni fogja, s ha 
megtalálja, Brandt, aki holnapra még itt marad, majd elhozza. 
Louis-val az autón hazamegyünk, és este '/210-re érünk 
Budapestre.

Ez a szalonkám is megkerült. Brandt Vili másnap reggel 
ott találta meg, ahová én leesni láttam, és elhozta Budapestre.

Április 7. Délelőtt Kovács Gáborral Esztergomban a 
járásbíróságnál volt dolgom, tehát kihasználjuk az alkalmat, 
hogy már itt vagyunk a terület közelében, és délután Brandt 
Vilivel hármasban vadászunk. '/43-tól '/26-ig kereplőkkel 
lármázó nehány hajtóval meghajtatjuk a Látó-hegy nagy részét, 
de egyetlen erdei szalonkát sem találunk, csak egy sárszalonkát 
látunk, amelyre nagyon messziről -  hiába -  rálövök. Pedig még 
itt vannak a szalonkák, a vadőr tegnap este és ma hajnalban is 
még látott nehányat. De a természet rohamosan zöldül, a mezőn 
a vetések bujazöldek, az erdőben pedig az aljnövényzet, 
főképpen a galagonya már lombosodik, s mintha ez a zöldülő 
környezet -  tavasszal nálunk -  már nem volna szalonkának való 
keret.

Esti lesre is kint maradunk, bár az idő megbomlott és nem 
kedvez a húzásnak. Már délután kezdett az eső szemeregni, 
aztán egyre sűrűbben szitál, s amikor este a szokott helyen lesen 
állunk, és a szalonkáknak húzniok kellene, rendesen esik. Ezért 
nem várok semmit, de nem is észlelek szalonkát. Csak Kovács 
Gábor dupláz kétszer két párosán húzó és nála két ízben 
megforduló szalonkára, de hibáz. Brandt Vili semmit sem lát.

52



Alaposan megázunk és sötét este, nagy sárban csúszkálunk le a 
kőhídhoz, Kovács Gábor autójához.

Ezzel be is fejeztem az idei tavaszi szalonkázást, és 
tanulságnak naplómba iktatom a kimutatást a látott és lőtt 
szalonkákról, amely szerint 25 esti lesen és négy 
hajtóvadászaton összesen 44 szalonkát láttam és ebből csak 
kilenc darabot lőttem.

A szalonkák kedvéért voltam Felsőbabádon háromszor, 
Nagykovácsin tizennégyszer, Esztergomban hatszor, Markazon 
egyszer és Bajnán egyszer.

Hó és Terület Vadászás Látott | Lőtt
nap módja szalonkák száma
II. 29. Felsőbabád Esti les - -

III. 5. Felsőbabád Esti les - -

III. 7. Nagykovácsi Esti les - -

III. 8. Esztergom Esti les - -

III. 9. Nagykovácsi Esti les - -

III. 10. Nagykovácsi Bokrászás 2 1
III. 10. Nagykovácsi Esti les 2 1
III. 11. Nagykovácsi Esti les 2 1
III. 12. Nagykovácsi Esti les - -

III. 13. Nagykovácsi Esti les 2 -

III. 14. Nagykovácsi Esti les 1 -

III. 15. Nagykovácsi Esti les - -

III. 16. Nagykovácsi Esti les - -

III. 17. Nagykovácsi Bokrászás 1 1
III. 17. Nagykovácsi Esti les - -

III. 18. Felsőbabád Esti les 1 -

III. 19. Esztergom Hajtás 9 2
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III. 19. Esztergom Esti les 1 -

III. 20. Nagykovácsi Esti les - -

III. 21. Esztergom Esti les 1 -

III. 22. Esztergom Hajtás 4 1
III. 22. Esztergom Esti les 1 -

III. 23. Nagykovácsi Esti les - -

III. 25. Márkáz Hajtás 4 1
III. 25. Márkáz Esti les - -

III. 26. Nagykovácsi Esti les 3 -

III. 27. Nagykovácsi Esti les 1 -

III. 30. Bajna Esti les 5 1
IV. 4. Esztergom Esti les 4 1
IV. 7. Esztergom Hajtás - -

IV. 7. Esztergom Esti les - -

44 9

Esztergom 
(Esztergom megye)

Május 1. Tegnap este jöttem ki ide Louis-val, hogy a tilalmi idő 
lejárta után, mindjárt első nap kezdjem meg a cserkészést 
őzbakra. Hajnali %4-kor, amikor a mezőn már látni lehet és lőni 
lehetne, indulunk el a barátkúti vadászháztól. Kísérőm Kubus, 
az új vadőr; Louis Pózna erdőőrrel megy. Kissé felhős az ég, 
csaknem fülledt a levegő, a teljesen kilombosodott, zöld erdő 
hangos a kakukkszótól, gerlegurrogástól és a sárgarigó 
fütyülésétől. A vadőr jelentése szerint a múlt hónap derekáig az 
őzek kijártak a mezőre, de ezt a szokásukat elhagyták és 
mostanában csak az erdőben, az ösvényeken kereshetjük őket.
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