
bezárt bőrönd fenekén, és előjárt a szekér, amely bevisz 
Esztergomba az állomásra, a vadászházzal szemben, vagy 400 
lépésnyire, nyolc szarvas lép ki az erdőből a mezőre és 
nyugodtan legel a herén. Egy nyolcas bika és hét tehén. Könnyű 
dolog lenne a szarvasokat becserkelni és egy-két tehenet lőni, 
de nincs hozzá kedvem. Hazamegyek!

Felsőbabád 
(Pest megye)

Március 20. Tíz nappal ezelőtt szerte az országban még téli idő 
volt, naponta havazott, sőt három-négy nap előtt éjjelenként 
még fagyott. Az első szalonkákat, éspedig kettőt, tegnapelőtt 
látták itt, és Feri,aki egy hete naponta jár esti lesre a Frank
hegyre, csak tegnap este látott ott első ízben szalonkát, de 
mindjárt -  állítólag -  nyolcat. Bérautóval, Erzsivel délután 'A5- 
kor kiruccanunk Babádra és este 8 órakor már itthon is 
vagyunk. Hangulatos, szép, hűvös este volt, de a babádi erdő 
most nagyon száraz, és úgy látom, hogy alig van benne 
szalonka. 6 25-kor vagy 100 lépésről két párosán húzó szalonkát 
láttam, s ezenfelül semmit. Még csak korrogást sem hallottam. 
Két magasan szálló ruca közül a gácsérra elpazaroltam egy 
töltényt. A szalonkák késői érkezése az idén a naptárral 
egyezik; csak négy nap múlva lesz Oculi.
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Budai hegyvidék 
(Pest megye)

Március 21. A Pestvidéki Vadásztársaságtól szalonkázó 
tiszteletjegyet kaptam, ennek alapján mehetek fel Ferivel a 
Frank-hegyre szalonkalesre. Alkalmas, hűvös, csendes idő van, 
és igazság szerint bőven kellene szalonkát látni, de nem látok 
egyet sem és hangjukat sem hallom. Feri látott messziről egy 
korrogva húzó szalonkát, és a társaságnak egyik tagja lőtt 
egyet. A Csiki-hegyek felől 5 lövés hallatszott; az első 625-kor, 
az utolsó 645-kor.

Fehérvárcsurgó 
(Fejér megye)

Március 24. (vasárnap) Tegnap este értem ide, viharos 
időben. Két nap csendes, meleg idő volt, de tegnap estére 
goromba szél kerekedett. Nem a szalonkák kedvéért jöttem ide, 
hanem azért, hogy folytassam vadászásomat a bal inkai kosra. 
Újév napján jártam itt utoljára. Január havában nem 
vadászhattam itt, mert József főherceg igényelte magának a 
balinkai kos lelövésének jogát. Nem törődött vele, hogy én 
régebben vadászom rá, tehát több jogom van hozzá. No de, úgy 
látszik, a sors nem neki szánta, mert csúnyán elhibázta. Aztán 
februárban tizenhat napot Németországban jártam és ezért nem 
vadászhattam. Ma egy hete telefonált nekem Knoll 
jószágigazgató, hogy a kos a terület keleti részében, az 
Ereszvényben tartózkodik, használjam ki sürgősen ezt a
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kedvező alkalmat. Ugyanis a területnek ezt a könnyen 
végigcserkelhető, jól áttekinthető sarkát a Gaja-patak választja 
el a terület többi részétől. A muflonok nem mennek neki a 
víznek, csak a hídon járnak át, tehát a kos aránylag kis területre 
szorult, és ezen biztosan megtalálható. De úgy szokott az lenni, 
hogy az ember az efféle hívásra nem indulhat rögtön útnak. Az 
elmúlt héten nem tudtam magamnak akár csak egy napot 
szabaddá tenni. De a mai vasárnapot és a holnapi ünnepet csak 
a balinkai öreg kosnak szánom. Szokott kísérőm, Horváth 
erdőőr három napja látta utoljára az Ereszvényben, de Szigeti, a 
másik erdőőr tegnapelőtt a Liptai-oldalon, a vaskereszt alatt 
látta, ami azt az aggodalmat támasztja bennem, hogy elkéstem, 
hogy elmulasztottam a nagyszerű alkalmat, ezt a ritkán látható 
kost az Ereszvényben meglőni.

Reggel 6 órakor kezdem. Mivel Horváth erdőőr úgy 
mondja, hogy ez a kos nagyon vad, bizalmatlan, és olyankor, 
amikor egyedül van, már a kocsi elől is menekül, gyalogosan 
cserkelek. Végigkeresem az egész Ereszvényt, de egyetlen 
muflont sem találok rajta. Ezzel bebizonyosodott, hogy 
elkéstem ettől az alkalomtól. Hogy a hidat elzárják, hogy 
ijesztőnek valami madzagra csak nehány büdös, tarka rongyot 
akasszanak oda és ezzel a kost számomra az Ereszvényben 
tartsák, az persze itt senkinek sem jutott eszébe. Az Ereszvény 
után ugyancsak gyalogosan végigkeresem a Liptai-völgyet, de 
muflont ebben sem találok. Amikor a Listár úton leérek a 
Szeles-árokban rám várakozó kocsihoz, ettől vagy 60 
lépésnyire, a meredek hegyoldal élén elugrik egy kos. Hogy ez 
milyen volt, azt nem tudom. A kocsis aztán mondja, hogy öt 
muflon, köztük egy derék kos sokáig álldogált ott, a kocsi 
fölött, a hegyoldalon. 9 óra után kocsira szállók és barkácsolni 
indulok. A nap melegen süt, az erdő barna-szürke, aszott képét 
csak a sárgán virágzó sombokrok tarkítják, a som virágait
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zümmögve lepik el a méhek, s a száraz haraszton zörögve 
inainak el előlünk a kis gyíkok. Ott tartok megint, ahol három 
hónappal ezelőtt; nem tudom, hol keressem az öreg kost és 
csak vaktában barkácsolhatok. Ezzel telik el az idő délelőtt 11 - 
ig. Közben helyenként le is szállók a kocsiról és egy darabot 
gyalogosan cserkelek. Kocsival még egyszer megjárom a 
Szeles-árok és Listár út közötti részt, megfordulok a Várhegy 
tetőn és az Aszón jövök le. A várhegyi kapuhoz közeledve két 
derék kost látok, de egyikük sem a balinkai öreg. A 
vadaskertben összesen tíz muflont, 41 szikát és három őzet, a 
kerítésen kívül, a mezőn pedig 22 őzet látok. A felhők között 
időnként kikandikáló nap melegen süt, de az árnyék s a szél 
még hűvös. A szürke avar alól még csak gyéren bújik ki nehány 
fűszál, virágzó kökörcsin, kisvirágú hunyor, tavaszi hérics, 
ibolya és imitt-amott még hóvirág is akad. 11 óra után, ebédre 
visszahajtatok Gaja-pusztára.

Délután 2 órakor megint kocsira ülök és kihajtatok a 
területre. Az idő romlik, a szél erősbödik, és időnként szemereg 
az eső. Feldöcögünk a Szeles-árkon, aztán a Listár úton, és a 
Vaskereszt táján gyalogosan cserkelek. Később a Várhegy
tetőn barkácsolok, majd a Kisvár-hegyen megint cserkelek. 
Végül leereszkedem egy meredek nyiladékon az Aszóba a 
vadlegelőhöz. Ezen a darab rossz lucernán 15 muflon és hat 
szikla legel. A balinkai kos, sajnos, nincs közöttük. Az öreget 
megint egész délután hiába kerestük. Láttam összesen 30 
muflont, 12 szikát és egy őzet.

Alkonyattal a Várhegy-tetőn, a nagy vágásban elállók 
szalonkát lesni. Az ég sötéten borult, és vékonyan csepereg az

90eső. Sajnos, a szél is vígan fúj. Korábban, mint vártam, 6 -kor 
látom az első szalonkát. Magasan és korrogva száll. Pisszegve 
hívom, de nem hallgat rám, és vagy 80 lépésre mellettem 
elszáll. Amikor eltűnt, sajnáltam, hogy nem kockáztattam meg
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a lövést. Nehány perc múlva hallom, hogy közelemben 
szalonka kelt szárnyra. A számycsattogás zaja felé fordulok, és 
máris alacsonyan, a fejem fölött surran el két szalonka. Hirtelen 
megfordulok és -  már kissé messziről -  az egyik után dobom a 
lövést. Úgy rémlett, hogy rézsűt levágódott a vágásba. Biztos, 
hogy a másik elkanyarodva, egyedül szállt tovább. Aztán 
megint egy korrogva, magasan szálló szalonka jön felém. Ezt 
első lövésemmel elhibázom, a második lövésre azonban 
egyenest leesik, és jól hallom a puffanását, amikor a földre ér. 
Ezt aztán zseblámpámmal sokáig keresem is, de nem találom 
meg. Tehát mind a kettőt holnap reggel fogom megkeresni. 
Ezenfelül még két eredménytelen lövés esett a területen 
szalonkára.

Március 25. Ma kivételesen hajnali húzásra is kimegyek. 
Tegnap este megjött rá a kedvem. 4 órakor kelek és %5-re a 
Várhegy-tetőn, a vágásban, tegnapi helyemre érek. Az erdőőr 
azt mondja, hogy 5 óra előtt öt perccel kezdődik a hajnali 
húzás. Nem bízom hozzá, mert gorombán fúj a szél. 5 óra felé 
két tőkés ruca surran el alacsonyan mellettem. Duplázva rájuk 
lövök. Az egyik lefordul, a másik látszólag betegen száll 
tovább. Hamarosan még egy ruca húz magasan fölöttem. Erre 
is rálövök, de a serét nem éri; túl messze volt. Aztán vagy tíz 
percig semmit sem látok, amin nem is csodálkozom, hiszen a 
szél kellemetlenül fúj. Már javában dereng, és azt gondolom, a 
húzás ideje elmúlt, de egyszerre közel mellettem, alacsonyan 
surran egy szalonka a vágás cserjéi között. Kapásból 
utánalövök, úgy érzem, hogy jól lőttem, de amikor a puskám 
durrant, a szalonkát már nem láttam. Az úton futyürészve jön 
felém a vadőr, s ezzel jelzi, hogy a húzásnak vége. De 
ugyanakkor, hasonló mód, mint az előbbi, egy szalonka 
alacsonyan, a bokrok között hirtelen surran el közöttünk. Ennek

16



is kapásból -  sőt, mondhatnám, vaktában -  lövök utána. Erre 
aztán végre egészen megvirrad, de a tegnap esti és a ma hajnali 
lövéseim eredményét majd csak később akarjuk megvizsgálni.

Kicserkelünk a fennsík déli szélére és a meredek 
hegyoldalon leereszkedünk az Aszóba, a vadlegelőhöz. A 
lucernán 12 muflont és kilenc szikét érünk, a balinkai kos 
azonban ezúttal sincs közöttünk, pedig nagyon reméltem, hogy 
a lucernán ma reggel végre meglátom.

Felmászunk megint a tetőre, és a vágásban buzgón 
keresgélve megtaláljuk a tegnapi második szalonkámat és a 
mai elsőt, valamint a tőkés rucát is. Tehát érdemes volt hajnali 
lesre kijönnöm. Azt hiszem, hogy a látott két szalonka azért 
húzott olyan későn, mert a hajnali rossz idő, a goromba szél 
késleltette a felszállását.

Aztán délelőtt 11 óráig felváltva barkácsolok és cserkelek. 
Sokat járok gyalogosan és olyan helyeken, ahová nem lehet 
kocsival menni, vagy ahol célszerűbbnek látszik a muflonokat 
gyalogszerrel megkeresni. Végigkutatjuk megint a Várhegy
tetőt, a Listár út és Vaskereszt tájékát, ismét az egész 
Ereszvényt, és végül a Gaja-patak fölötti és a Szeles-árokban a 
déli oldalakat, de muflont egyáltalán nem találunk. Csak egy 
szikát és hét őzet látok, közöttük négy derék bakot. Az egyik 
baknak, amellyel a Várhegy-tetőn találkozunk, háromszárú 
agancsa van. Ezt szeretném majd később meglőni. Ezzel be is 
fejeztem ezt a kirándulásomat. Behajtatok Gaja-pusztára 
ebédelni és délután hazautazom.

Rosszkor jöttem most ide, elkéstem. A balinkai öreg kos 
éppen elhagyta téli helyét, az Ereszvényt, és csavarog. Ilyenkor 
csak vaktában lehet keresni, és csak a bolond véletlen hozhat 
vele össze. Egy-két hát múlva remélhetőleg valahol 
megállapodik, és valami jó legelő kedvéért egy darabig betartja 
járását. Horváth erdőőr azt hiszi, hogy hamarosan rákap az
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Aszóban a vadlegelőre, a lucernára, ahová tavaly ilyenkor is 
rendszeresen járt. Ott aztán csak lesni kell. Azzal a szándékkal 
megyek haza, hogy nemsokára visszatérek ide.

Marótpuszta 
(Esztergom megye)

Március 29. (péntek) Esik az eső és hideg szél fuj, amikor 
délután ideérek. Hallom, hogy Martinék tegnap este a Föveny- 
kút fölött nyolc húzó szalonkát látott. A húzás idejére a 
kisbajóti nyiladékra megyek. Útközben a Szénégető táján egy 
nagy csapat szarvast látok. Vagy húsz bika volt együtt. 
Alkonyattal az idő még barátságtalanabbá válik. A szél 
erősbödik, s a borulás sötétedik. Nehány lövést hallok, aztán 
6 -kor vagy 100 lépésről egy magában, magasan szálló 
szalonkát látok. Nehány perccel később hirtelen sötétedik, és 
valóságos hófergeteg seper végig az erdőn. Egy-két perc múlva 
mindent beborít a hó.

Március 30. Hajtóvadászat szalonkára tizenkét puskással és 
húsz hajtóval. Az időjárás gyalázatos. Az éjjel minden 
keményre fagyott, az ég beborult és gorombán fúj a szél. A 
hangulat inkább téli, mint tavaszi, s mivel az ember inkább 
tavasziasan, mint téliesen öltözködött, bőven kijut a fázásból 
is. Aránylag elég szalonkát találunk, éspedig főképpen a 
magasabb helyeken, a fennsíkokon. Van olyan hajtás, amelyben 
öt-hat szalonkát verünk fel, és van olyan puskás, aki ma hét 
szalonkára lő. Sajnos, nem én vagyok ez a szerencsés. Nekem 
ma csak egy szalonka jut, ezt a szomszédom -  szerencsémre -
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elhibázza, s én messziről, jó magasról lövöm le. A mai 
hajtóvadászat összeredménye kilenc szalonka és egy nagyon 
sötét szőrű, „kormos” róka. Délután 5 óra felé az egész társaság 
megelégelte a küszködést a hideg széllel és bevonult 
Kulacsyhoz vacsorázni. Az esti húzás idejére senkinek sincs 
kedve kint maradni.

Március 31. (vasárnap) Hajnali húzásra nem megyek ki; hideg 
szél fuj, tegnap a jó helyekről minden szalonkát elhajtottunk, és 
egy kis hűlés is van bennem. Délelőtt azonban -  bár inkább 
hidegen, mint melegen -  süt a nap, hát kimegyek Tommyval 
bokrászni. Végigkeresem a Péteri-járást és a Somberek-tetőt, de 
csak két ízben röptetek fel szalonkát, valószínűleg kétszer 
ugyanazt. Először egyáltalán nem lőhettem rá, másodszor pedig 
elkéstem a lövéssel. Három és fél órás bokrászásomnak ez az 
egész eredménye.

Bár azt tartom, hogy ahol tegnap hajtattunk, ott ma még 
nem várható jó húzás -  mert onnan a szalonkákat elkergettük 
és inkább a Hintósűrűbe, vagy a Hársberekbe mennék, de 
Martinék csak a Föveny-kút fölötti tetőt ajánlja, tehát 
alkonyaira oda megyek. Negyedórával a húzás kezdete előtt 
érek a kiszemelt helyemre, és mielőtt elállók, egyet fordulok a 
kökényes, csepőtés tetőn. Alig haladtam 100 lépést, Tommy 
egy kökényes bokorból kizavar egy szalonkát, s ezt 
könnyűszerrel lelövöm. Aztán visszamegyek a helyemre és 
várom a húzást. Derült az ég, világos az alkonyat, hideg van és 
fuj a szél. 635-kor hallom egy szalonka korrogását, de ezenfelül 
egyáltalán semmit sem észlelek. Ez aztán a csalódás!

Április 1. (hétfő) Ha az ember esti húzáson nem lát szalonkát, 
természetesen nem megy hajnali húzásra, inkább nagyot alszik
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