
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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Valami keveset borús, langyos, csendes. Útközben azt mondom, ha ma nem 

húznak a szalonkák, akkor sohasem. Az erdőben helyemre menet, Tommy 

természetesen körülöttünk száguldva, végigkeresi a fiatal kőrises és égeres 

saijerdőt. Közben felröptet egy szalonkát, ez éppen felém tart és könnyűszerrel 

lelövöm. Ez idén az ötödik szalonkám.

Aztán elállunk és váijuk a húzó szalonkákat.

6.^-ig nem látunk és nem hallunk semmit. Aztán egy hangosan korrogva, 

magában, magasan, gyorsan szálló szalonkára jócskán messziről duplázva 

lövők, de tovább száll. Ezenfelül még csak két húzó tőkéskacsát látok, semmi 

egyebet. Erzsi még két párosán, némán szálló szalonkát látott.

A szomszédban öt lövés durrant. János nagybátyja, vadőre és gazdája 

három más helyen állva, egyáltalán nem észlelt szalonkát; pedig Kiss Hubert itt 

ma reggel is látott ötöt és egyet lőtt.

BUDAKESZI (Pest megye)

Április 3. Fuvarozó gépkocsitulajdonos vadásztárs híján ma szegényesen, 

társasgépkocsival, majd gyalogszerrel megyünk ki szalonkalesre. Délután 1/2 5- 

kor Erzsivel és Tommyval a lakásból indulok és 6 órakor a budakeszi erdőben 

helyünkön vagyunk. Tehát ráértünk volna akár fél órával később indulni.

Már tarkul a vágás, zöldellnek a galagonya-, sóska-, fagyai- és 

vadrózsabokrok, fehérek a lombtalan virágos kökénybokrok, a haraszt alól 

kibújt és javában virágzik a hérics, az ibolya, a kankalin. Vékonyan borulni 

kezd és a meleg déli szél fuj. Úgy érzem, a szalonkák tavaszi 

vendégszereplésének ideje letelt. Nem is látunk, sem hallunk ma este egyet sem. 

Igen nagy körzetben hét lövés durran, és 7.,0-kor elindulunk hazafelé, 7.55-kor a 

faluban, a társasgépkocsi végállomásán vagyunk, ott negyedóra várakozással 

telik el és 8.45-re hazaérünk. Ha bőven volna szalonka, ilyen szegényesen is 

érdemes lenne lesre járni. Sajnos nincsen!
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Április 5. Ma ismét Csekonics Endrével gépkocsival megyünk ki 

szalonkalesre. Az idő megint hűvösre fordult és borús. 6.45 után gyorsan egymás 

után, messziről, több irányból vagy 15 lövés hallik, én azonban nem látok és 
nem hallok szalonkát. 7 órakor elhagyom helyemet és lassan lefelé ballagok. 

Tommy körülöttem a vágásban keresgél s egyszerre felőle jövet két szalonka 

surran el mellettem. Alighanem a kutya rebbentette fel őket. Már annyira 

besötétedett, hogy alig látom őket, mégis odadurrantok csak úgy kapásból a 

hátulsónak, de nem tudom, elértem-e vagy sem. Sokáig kerestetem Tommyval - 

hátha leesett -, de nem találja meg.

Csekonics semmit sem látott.

Nem szalonkának való helyünk van s az idén már aligha jcvünk ki ide, 

sőt valószínűleg soha többé.

Sötétben a gépkocsihoz menet Tommy megint egy sündisznót hoz.

LOVASBERÉNY (Fejér megye)

Április 9. Délután 3-kor indulok Csekonics Endrével gépkocsin és 4-kor 

már a lovasberényi vadaskertben a barkácsoló kocsin ülünk. Csak úgy félvállról 

vadászunk. Lőnénk, ha akadna, selejtezni való szarvast. Az erdő már vígan 

zöldül, derült az idő, de kellemetlenül hideg szél fuj. Látunk őzeket - köztük 

nehány érett agancsú bakot fácánokat, de csak nyolc szarvast. Ilyen komisz 

időben bizonyára a sűrűségekben bújnak meg, hogy olyan kevés szarvasra 

akadunk. Csekonics lövetne velem egy öreg tehenet, de ez ilyenkor már nem 

kedvemre való dolog.

3/4 7-kor elállunk szalonkát lesni, noha a vadőr úgy mondja, hogy már 

nincsen szalonka, napok óta nem lát. Olyan hideg este van, hogy a puskát 

fogva, kezem fázik. 7.55-kor hallom Csekonics duplázását. Később megtudom, 

hogy egy némán húzó, hirtelen fölötte elszálló szalonkát elhibázott.

Én bizony nem láttam és nem hallottam szalonkát. Vacsoraidőre 

visszaszáguldunk Budapestre.
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VALEA SEBES (Hunyad és Szeben megye)

Április 29. Délelőtt 3/4 10-kor indulok egy rozoga gépkocsin 

Szászsebesről. Tegnap este értem ide, mégpedig Budapestről, gyorsvonattal tíz 

óra alatt Alvincra és onnan gépkocsival negyedóra alatt Szászsebesre. 

Megszálltam Jánosi Pál erdőmémök otthonában, aki házigazdáim, Pop Jonel és 

Choichitia vadászbérlők nyolcvanezer holdas vadászterületének kezelője. A 

bérlet nagy része az egykori bisztra-gotuli kincstári terület, valamikor Gróf 

Teleki Samu bérlete volt.

Szászsebesről előbb nagy darab lapályos tájon robogunk át, majd a 

hegyek közé érve, a Sebes-patak völgyén haladunk fölfelé. Csodálatos, hogy az 

ütött-kopott, viharvert, ezerpróbás gépkocsi milyen képtelen helyeken, útnak 

már alig nevezhető szekércsapáson kapaszkodik egyre feljebb. A meredek, 

sziklás, magas hegyoldalak közé ékelt, zegzugos, hirtelen kanyarulatokban 

úgyszólván csavarodó szűk patakmeder mentén, hol az egyik, hol a másik 

oldalon, összetákolt fahidakon át, hol közel az örvénylő patak mellett, hol 

magasan fölötte, a sziklás hegyoldalba vágott csapáson, zötyög lassan feljebb. 

Mintha nem is a földön járna, mintha repülőgép módjára a mozgás minden 

elképzelhető változatával a térben szeszélyesen csapongna, fordul, kanyarog, 

dűl, himbál fel s alá, ide-oda, össze-vissza. Nem ideges embernek való 
mulatság!

Kezdetben gyéren bokros, zsengelombos, zöldellni kezdő, de csupa igen 

magas hegyoldal között járunk, majd, hogy feljebb kerülünk, sűrűsödik és 

magasodik az erdő, egyre több szikla, sőt a függőleges sziklafal.

Útközben egyre-másra ugyancsak fölfelé haladó kisebb juhnyájakat érünk 

utói. Ezeket a juhászok felzavarják előlünk az út fölé, a meredek oldalba, hogy 

elmehessünk mellettük, alattuk.
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Bamapiros képű, egészségtől duzzadó, jól megtermett, sudár hegyi 

emberekkel találkozunk. Szemük, nézésük olyan, amilyen a környezetük, a 

nagyszerű, vad, szabad természet.
A 67 kilométeres utazás az Oasa nevű, magashegységi széles teknőig 

három és fél óráig tart. Az utolsó órában már csak sudár fenyők alatt, az 

olvadástól és fagyástól összesűrűsödött, megkeményedett havon, helyenként 

jeges párkányokon és nagyjában eltakarított földcsuszamlásokon át, nagy 

kövek, szikladarabok között keservesen küszködve, mászik a gépkocsi egyre 

feljebb, minduntalan a lecsúszás, a mélységbe zuhanás kockázatával. Az utolsó 

negyedórában pedig egycsapásra megváltozott tájon, hirtelen kiszélesedett 

havasi völgyben, tiszta fenyőerdőben, vizenyős rétek mentén és között 

kanyarog az út. Aztán 1/4 2-kor a tenger színe fölött 1200 méternyire 

barátságos vadászházhoz érek; ott a házigazdáék - egy kedves úri társaság tagjai

- a lehető legszívélyesebben fogadnak.

Azt mondják, hogy itt most kezdenek húzni a szalonkák. Tegnap és 

tegnapelőtt este egyet-egyet lőttek. Mind a kettő korrogva húzott és kakas volt. 

Romániában április 30-áig szabad szalonkát lőni, amivel azonban a vadászok itt 

alig törődnek és vígan lövik májusban is.

A siketfajdkakasok javában dürögnek; a két házigazda és öt vendége 

eddig öt kakast lőtt, ma reggel esett az utolsó.

Délután megered az eső és ma már nem áll el. Jánosi erdőmémök és 

Stoichitia tizenhat éves fia este kimegy szalonkalesre. Három szalonkát látnak, 

kétszer dupláznak, de nem lőnek semmit.

Oasaig tehát két napig utaztam, mégsem értem még a nekem kijelölt 

vadászterületre, a Piatra Álba nevű havasra. A felköltözésre oda majd még egy 

napot kell szánnom. Egyelőre a társaság kedvéért azonban Oasan maradok. A 

nekem engedélyezett négy kakas közül egyet valahol itt, a közelben is lőhetek.
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Április 30. Virradás előtt, amikor a dürgőhelyekre kellene indulni, még 

egyre esik az eső, ezért a vadőrök fel sem ébresztenek bennünket és mind a 

nyolcán reggelig alszunk.
Délelőtt a társaság egy része elbúcsúzik és hazamegy Bucarestbe és 

Kolozsvárra. Én Jánosival puska nélkül a vadászházzal szemben, a fenyves 

hegyoldalakon egyet sétálok és messziről, a havasi réteken négy őzet látok. 

Jánosi azt mondja, hogy az őzeknek ilyenkor kedvelt táplálékuk a réteken 

virágzó tavaszi sáfrán (Crocus vemus) lila virága és fűszál alakú, vékony levele, 

azért most csak a réteken és havasi tisztásokon láthatók.

Délután, jobb elfoglaltság híján, alszom. Az idő felhős, borongós, 

álmosító. Az esti szalonkahúzásra azonban hárman - Jánosi, Stoichitia fia és én 

kimegyünk. A vadászházzal szemben, az Oasa nevű hegy alatt 

felkapaszkodunk egy gerincre, s ezen elállunk. A nekem kijelölt hely egy kis 

tisztás, körülötte igen magas fenyők. 3/4 8-kor - kelet-európai időszámítás 

szerint - egy szalonka korrogva igen magasan és gyorsan húz el a gerinc fölött. 

Megkockáztatom rá a távoli lövést, a szalonka mintha megbillenne, de szapora 

számycsapásokkal elszáll. Még kétszer hallok korrogást, de több szalonkát nem 

látok.

Május 1. (Vasárnap) Éjfél után 3/4 3-kor kelünk és 1/4 4-kor indulunk 

egy dürgőhely felé. Vezetőm ma Jánosi Pál. Vele Stoichitia gépkocsijába ülök 

és a patak mentén tíz percig jó messzire fölfelé döcögünk. Aztán kiszállunk és a 
patak jobb partján nekivágunk a hegyoldalnak. A fenyves öregerdőben fekete 

sötétségben kapaszkodunk fölfelé. Ha nem volna zseblámpánk, egy lépéssel 

sem jutnánk tovább. Még a lámpától megvilágított ösvényen is vesződséges 

dolog a csúszós jégfoltokat kerülgetni és a fenyők gyökereibe bele nem botlani.

Aztán, még mindig sötéttel, kijutunk egy árokba, és benne a facsúsztató, 

síkos gerendákon egyensúlyozva, haladunk egyre feljebb.

A csúsztató felső végére érve, az erdőirtásban mászunk, tornászunk 

fölfelé. Az ősszel levágott fa még helyén van. Össze-vissza heverő hosszú
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