
efféle tudós kísérő nekem mindig terhes, mert a magam, nem pedig a más esze 

szerint szeretek cselekedni.

Aztán, már napnyugta után, a kutya lanyhul, többször otthagyja a disznót 

és megkeres bennünket, majd visszatér a sűrűségbe a disznóhoz, s végül, hogy a 

dolgot reménytelennek látjuk, a kutyát pórázra kötjük, az erőőrt elküldjük a 

kocsiért és alkonyattal behajtatunk Devecserbe. Holnap reggel hazautazom.

Háromnapi vadászatommal nagyon meg vagyok elégedve. Elintéztem 

vérebem vizsgáját és lőttem egy kant, egy kocát, egy tehenet és egy boíjút; 

kétszer sajnos hibáztam, egy borjút a véreb számára szándékosan megsebeztem 

s a kanba két golyót lőttem, tehát nyolc töltényem fogyott el.

BUDAI HEGYVIDÉK (Pest megye)

Március 11. Egy-két nap óta kezd a hír szállingózni, hogy itt-ott már 

akad egy-egy szalonka. A Normafa mögött, a városi erdőben tegnap este három 

szalonkát láttak. Erre ma délelőtt 10-től 1-ig a Kakukkhegyen, a Csillebércen és 

a Normafa mögött Tommy kutyámmal nagy darab területet végigkerestetek, de 

nem találunk szalonkát. Tommy csak nehány fácánt zavar fel.

A jánoshegyi vendéglőben a városgazdasági ügyosztály nagy 

társasebédet rendez ezen sajno.s részt kell vennem aztán estére hatan 

kimegyünk a Normafa mögé szalonkát lesni. Hideg, nyugati szél fuj, s mivel 

régen esett az eső, az erdő talaja meglehetősen száraz. Jómagam semmit sem 

látok, de 6.,2-kor durran a puska: Csanády Gusztáv látott és elhibázott egy 

némán, alacsonyan surranó szalonkát. Ezenfelül egy másik puskás is látott egy 

némán, gyorsan húzó szalonkát.

BUDAKESZI (Pest megye)

Március 17. Csak tegnap óta kezd az idő valamennyire melegedni. Addig 

bizony hideg volt és éjjelenként fagyott. Szalonka pedig mindenfelé csak igen
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kevés volt. De bármennyi lett volna, eddig már csak azért sem járhattam 

szalonkalesre, mert az agancskiállítást kellett rendeznem. Tegnap a kiállítás 

végre megnyílt, este volt a Védegylet közgyűlése, s ezzel megszabadultam egy 

nagy munka nagy gondjától.

Ketten, Gróf Csekonics Endre és jómagam a budakeszi kincstári erdőben, 

Tasnádi-Szűcs András bérelt vadászterületén, az idei szalonkavonulás alkalmára 
idényjegyet váltottunk, és ma először állunk ki a számunka kijelölt területrészen 

esti lesre. Csaknem lapos terepen, jókora fiatal, sűrű, bozótos vágásban állunk. 

Gyengén fuj a szél, enyhe a levegő, csak abban van hiba, hogy régen esett az 

eső és nagy a szárazság. Az erdő talaja s a haraszt szinte porzik.

6.25 -tői kezdve igen nagy körzetből összesen nyolc lövést hallunk, aztán 

negyedóra múltán csalódottan ballagunk ki az országúira, Csekonics 

kocsijához. Nem láttunk és nem hallottunk szalonkát, valamint a szomszédos 

községi erdőben Gatkiewicz és Csák József sem észlelt egyet sem.

FELSŐBABÁD (Pest megye)

Március 18. Derült, enyhe, csaknem meleg időben indulok Csekonics 

Endrével és Erzsivel délután 5-kor gépkocsin Budapestről és 30 perc alatt 

Babádra érünk. 6 órakor ketten, Csekonics és jómagam, az erdőben egy-egy 

tisztás szélén állunk. Hangulatos az alkonyat, brekegnek a békák, madár

csipogást hallani és hápogva húznak a kacsák. 6.,3-kor messziről látok egy húzó 

szalonkát, az idén az elsőt. A mögöttem álló vadőr azt mondja hogy pisszeg; én 

persze nem hallom. Aztán egy ruca húz magasan fölöttem. Egy gácsér van 

köztük, megkísérlem ezt kiszedni a csapatból. De amikor rákapom a puskát, 

eltévesztem a gácsért és lövésemre egy tojó tőkéskacsa zuhan le. Tommy nagy 

örömmel hozza el. Végre 6.23-kor már messziről látok két korrogva, játékosan 

felém szálló szalonkát. Meg kellett és lehetett volna lőnöm mind a kettőt, de 

csak az egyikre lövök és elhibázom.
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ŐCSÉNY (Tolna megye)

Március 19. (szombat) Délután 1/2 3-kor indulunk négyen gépkocsin 

Budapestről és Ercsin, Adonyon, Dunaföldváron, Pakson, Szekszárdon át - két 

és háromnegyed óra alatt 160 kilométert futva - még idejekorán érünk le a 

„Keserűs” tanyára, szállásunkra. Beöthy László vendége vagyok közalapítványi 

vadászbérletén. A vadászterület a Duna árterülete, szil-, nyár- és kőriserdő, 

behálózva a Duna holtágaitól, a Sió-csatorna mentén. Sokat, illetve sok 

szalonkát vártam ettől a területtől, de amikor látom, hogy az országos nagy 

szárazság ezt az erdőt is kiszárította, itt is por lepi be az ember cipőjét, 

reményem nagyot apad.

A vadőr egy poros erdei szekérúton állít el esti lesre. Egyre-másra 

szekerek döcögnek végig az úton és rontják a les hangulatát. Egyébként szép az 

este, derült, csendes, meleg idő van. Zajosan hápogva, párosán húznak fel s alá 

a rucák és 6.23-kor a mögöttem álló vadőr azt mondja, hogy szalonka 

pisszegését hallja.

Társaim vígan puskáznak, mindegyikük lő egy-két szalonkára, csak én 

nem látok egyet sem.

Szalonka nélkül térünk be sötéttel szállásunkra.

Március 20. (vasárnap) Hajnal előtt, 1/2 5-kor hárman megint 

kimegyünk szalonkát lesni. Tegnap esti helyemen, a poros szekérúton állok. 

Még alig kezd az égbolt alja keleten világosodni, már zajosan ébred az erdő; 

fácánkakasok rikácsolnak és rucák hápodva húznak. Egy magasan húzó és még 

igen homályosan látott párból az egyik rucát lelövöm. Aztán öt perccel 5 óra 

után három együtt szálló szalonka meglep. Csak akkor veszem őket észre, 

amikor a sötét háttérből egyszerre előttem felvágódnak és hirtelen egy magas 

cserje mögé kanyarodnak. Utánuk dobott lövésem célt téveszt,

Egyik társam egy szalonkát és egy rucát, a másik két rucát lő.

6 órára ismét szállásunkon vagyunk, lefekszünk és reggel 9 óráig alszunk.
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Délelőtt 10-től 1/2 1-ig a vadőr a kutyájával és négy hajtóval jókora darab 

területen vágást, bozótot, léceseket hajt meg nekünk, de csak egy szalonkát 

röptét fel, az sem kerül puskavégre. Bágyasztóan meleg, napos, száraz az idő. 

Ingujjra vetkőzve vadászunk, de megunjuk a sikertelenséget és 

reménytelenséget és felhagyunk a meddő kísérletezéssel és ebédidőre 

visszatérünk a tanyára.

Esti lesre azonban megint kiállunk. Én ma jobb helyre, a gemenci határra

állok.

6.25-kor egy némán húzó szalonka jön felém. Ezt meglövöm, lábát lógatva 

betegen ereskedik le a vágásba. Az erdőőr rögtön utánamegy vizslájával és 

sokáig keresi, de nem találja meg. Közben lelövök három húzó kacsát és 

elmulasztok még egy szalonkára lőni. A kacsák közül kettőt, két szép 

tőkésgácsért, a vadőr vizslája megtalál és elhoz, a messzire leesett harmadikat 

azonban ugyancsak hiába keresi besötétedésig.

Társaim ma este nem lőnek semmit. Egyikük egy szalonkát látott. Este 

11-kor Budapesten vagyunk.

FELSŐBABÁD (Pest megye)

Március 22. Az idő mostanában változatlanul derült, meleg, száraz. 

Négyen állunk kint lesen a babádi erdőben. Hat lövés durran, de szalonka nem 

esik. Én 6.24-kor messziről látok egy magában, lassan szálló szalonkát. Aztán 25 

percig nem látok egyebet, csak nehány magasan húzó rucát. Sötétedik, régen 

letelt a húzás ideje, rágyújtok és kísérőmmel, a berlini Schmidt kisasszonnyal 

beszélgetek. 6.50-kor makogva, korrogva, egymást hajszolva, két szalonka 

hirtelen fölöttünk terem és már el is tűnik. Utánuk dobott lövésem 

eredményéről semmit sem tudok. Lövésem irányában a zseblámpával világítva 

a sűrűségben egy darabig keresek, de semmit sem találok.

Társaim közül kettő egy-egy szalonkát látott, a harmadik négyet, Süveg, a 

kocsis pedig az erdőszélen várakozva hetet.
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Délután 4-kor indultunk gépkocsival Budapestről és 11 órakor megint 

otthon vagyunk.

MÁRIANOSZTRA (Hont megye)

Március 24. Budapesten szemereg az eső, amikor délután 3/4 5-kor 

Delmár Tódor gépkocsiján a Vörösmarty térről négyen indulunk. Vácon, 

Kismaroson és Kóspallagon át egy óra alatt kiszáguldunk a márianosztrai 

erdőbe. Tódor úgy röpíti a kis kocsit, hogy majd felfordul a gyomrom. Azon a 

helyen állok lesbe, ahol Tódor tegnap este hét húzó szalonkát látott. Ezen a 

területen egyébként is az elmúlt estéken minden puskás öt-nyolc szalonkát látott 

húzni. Az idő borús, csendes, enyhe. A mai les eredménye az, hogy én nem 

látok és nem hallok semmit, Tódor egy szalonkát hallott korrogni, egyik 

vendége egy korrogva magában húzó szalonkát lőtt, a negyedik puskás is csak 
ugyanezt a szalonkát látta.

Este 1/2 9-kor otthon vagyok és kapom Felsőbabádról távbeszélőn az 

értesítést, hogy ott ma este a vadőr egy helyen tíz szalonkát, az intéző egy másik 
helyen tizenkét szalonkát látott. Ezen aztán igazán bajos eligazodni.

FELSŐBABÁD (Pest megye)

Március 25. Budapesten jól esik az eső, amikor délután 1/2 5-kor 

Kovács Gáborral gépkocsin útnak indulunk. Babádon fél órával később 

azonban még csak ritkán szemeregni kezd. Egyenletesen beborult az ég és 

szélcsend van. Négyen állunk ki lesbe. Erzsi ma velem van. Magamnak az 

erdőszélen azt a sarkot választottam, ahol Süveg, a kocsis, szokott ránk várni és 

állítólag mindig több szalonkát lát, mint amennyit az erdőben álló vadászok 
látnak.

Az első lövés 6.18-kor durran és 6.45-ig összesen 15 lövés szól 

szalonkának.
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Én három szalonkát látok. Mind a három korrogva magában, magasan 

húz. Az első a mező sarkán át egyenest fölém jön, ezt érthetetlen módon 

elhibázom, előbb szembe, majd utána lőve. A második mögöttem, a magas fák 
ágaitól sűrűén takarva, húz keresztbe és lövésemre leesik. Keresése közben 

elmulasztom az alkalmat a harmadikra idejekorán lőni és elkésve utánadobott 

lövésem nem sikerül. Lelőtt idei első szalonkámat kutya híján, csak a 

zseblámpával, sokáig hiába keressük, míg végre Süveg öngyújtójával 

megtalálja.

Kovács Gábor két szalonkát, Farkas János egyet lőtt. Mindegyikünk látott 

három-öt szalonkát. Itt tehát most vannak!

BUDAKESZI (Pest megye)

Március 26. Egyszerre az a hír járja, hogy mindenfelé bőven van 

szalonka. Boroviczény telefonált, hogy Budakeszin is szépen van belőlök. Erre 

ma délután 1/2 6-kor Csekonics Endrével kirobogok, noha esik az eső és 

gorombán fuj a szél. Útközben reménykedem, hogy alkonyaira megjavul az idő, 

ehelyett azonban rosszabbodik. A szél rázza, az eső veri a gépkocsit, s mi az 

erdő alatt, az országúton ülünk benne és habozunk, érdemes-e belőle 

kiszállnunk és lesbe állnunk. Végre magam vágok neki az erdőnek. Csak 

Tommy kísér jókedvűen - ő nem törődik a barátságtalan idővel -, Csekonics a 

kocsiban marad.

1/4 7-től fél órát kint állok a vágásban, egy nyiladékon, nézem a 

szélhajtotta, gyorsan vonuló, sötét felhőket, élvezem a hideg levegőt, nem 

törődöm az arcomba vágódó esőcseppekkel és várom a szalonkát. De bizony 

hiába várom, egyet sem látok.

Hazamenet az ázott, sáros Tommy összemaszatolja a kocsi belsejét.

Este Louis telefonál, hogy a szomszédos községi erdőben hat húzó 

szalonkát láttak.
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Március 27. Hideg, derült, szélcsendes az idő alkonyattal. Erzsi és 

Tommy van velem. Pontosan 6.30-kor látok egy magában, alacsonyan, lassan, 

némán húzó szalonkát. Csaknem elérhetetlen messze van tőlem. Jókora darabot 

elébe lövök, s a szalonka kalimpálva leesik. Odafutok és Tommyval 

megkerestetem. Aztán a környéken tizenöt lövés durran, de én nem látok több 

szalonkát, valamint Csekonics sem lát semmit. Valahonnan a terület alsóbb 

részéről hallik nehány korrogás. Amikor az országúton a kocsihoz érünk, 

Tommy egy élő sündisznót hoz.

Este Louis telefonál, hogy a szomszédos községi erdőben ma este hat 

puskás egyetlen szalonkát sem látott.

FELSŐBABÁD (Pest megye)

Március 28. Baj, hogy az ember ilyenkor nem tud otthon maradni, sok 

időt pazarol és sok munkát mulaszt. Ma Kovács Gábor visz le gépkocsiján 

Babádra. Erzsivel ugyanott, az erdőszélen, a mező sarkában állok, ahol 25-én 

este lőttem idei első szalonkámat. Komolyan hideg van. Egyébként derült, 

csendes az idő. Ma is 6.30-kor halljuk az első puskadurranást, az utolsót pedig 

25 perccel későbben.

Két magában, magasan húzó szalonkát látok. Az egyikre kissé messziről 

duplázok, de tovább száll, a másik meg annyira van tőlem, hogy meg sem 

kockáztatom rá a lövést.

Két társam jobban járt. Kovács Gábor hat szalonkát látott és egyet lőtt, 

Farkas János kettőt látott és szintén egyet lőtt.

BUDAKESZI (Pest megye)

Március 29. Tart a komisz, hideg idő. Derült az ég, gyengén fuj a szél. 

Helyünkre menet Tommy összevissza jáija a vágást, a sűrűségeket, bozótokat, 

de csak fácánokat röptét fel, szalonkát nem talál. Lesen sem észlelek egyet sem.
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Csekonics messziről két, egyes húzó szalonkát lát. A környéken nyolc lövés 

durran, az első 6.35-kor, az utolsó 6.55-kor.

Április 1. Két este nem voltam szalonkalesen; kevés volt a reményem és 

sok a munkám. Ez az okom az otthonmaradásra ugyan ma is megvan, mégsem 

tudom megállni, hogy kimenjek. Enyhén hűvös, borús az idő és fuj a szél. 

Helyemre menet már bánom, hogy munkát mulasztva kijöttem, mert úgy fuj a 

szél, hogy alig remélhetek húzó szalonkát látni. Ma új helyet kerestem 

magamnak egy gyéren bokros, köves domb oldalán, előttem egy darab 

magasabb sűrűség. Erzsi és Tommy szokás szerint velem van. 6.36-kor két 

kergetőző szalonka száll pisszegve, játékosan, alacsonyan előttem a cseijék ágai 

között. Felbukkannak és mindjárt el is tűnnek. Elmulasztottam a lövés 

pillanatnyi alkalmát, mert úgy rémlett, hogy kikerülnek takarásuk mögül, de 

tévedtem. Nehány perc múltán egy pisszegő szalonka száll sebesen, tőlem a 

rendes lövéstávolság határán, keresztbe. Gyorsan elébedobott lövésemre 

lezuhan. Tommy egy darabig keresi, aztán boldogan hozza. Ismét nehány perc 

múltán egy ugyancsak pisszegve, gyorsan szálló szalonkára lövök. Ez 

valahonnan hirtelen előkerült, s amikor meglátom, tőlem távolodva már annyira 

van, hogy alig bízom az utánadobott lövésben, de kalimpálva leesik. Tommy ezt 

is megkeresi és elhozza. Nyolc-tíz percen belül láttam a négy szalonkát, aztán 

semmi többet. A környéken öt lövés esett.

íme, az általunk már ócsárolt budakeszi vágás egyszerre milyen jól 

fizetett! Hátha megfelel a valóságnak az a híresztelés, hogy a szalonkák csak 

ezentúl érkeznek hozzánk nagyobb számmal.

FELSŐBABÁD (Pest megye)

Április 2. Ez a szalonkaláz valóban bolondság. Csekonics azt mondja, 

hogy túlzás, amit mívelek. Tegnap este távbeszélőn felhívtam Farkas Jánost és 

megtudtam tőle, hogy Kiss Hubert tegnap este hat szalonkát látott, erre ma 

délután bérelt gépkocsin lejöttünk Babádra. Az idő a lehető legalkalmasabb.
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