
Budakeszi
(Pest megye)

Április 8. Felsőbabádon két héttel ezelőtt mutatkoztak az első 
szalonkák és három napja látták az utolsót. Onnan tehát már tovább 
álltak. Az idén nagyon késett a tavasz. Későn jöttek a szalonkák, 
viszont korán volt húsvét, s ezek a körülmények együtt okozták, 
hogy az idén nem jártam szalonkalesre. Három-négy napot a 
szalonkák miatt Babádon szándékoztam tölteni, de a húsvéti 
ünnepek ebben megakadályoztak. Most meg már lekéstem róla.

Ma délután kedves Pepák András barátom mondja, 
lelkiismeretét bántja, hogy az idén nem lőttem szalonkát, és a 
háborús állapot okozta, igen súlyos benzinviszonyok ellenére 
gépkocsiján kivisz a budakeszi községi erdőbe esti lesre.

Meleg, borongós az idő, időnként vékonyan szemereg az eső, a 
környéken nehány lövés durran, ketten bizony szalonkát nem látunk.

Ótátrafüred
(Szepes megye)

Május 5. Reggel 7 órakor indulok Csekonics Endrével Budapestről 
és 1/2 4-kor Poprád-Felkán szállunk ki a vonatból. Már jóval előbb, 
a vasúti kocsi ablakából nézegettük a hóborította Magas-Tátra 
messziről fehérlő havasi tájképét. Erről az oldaláról először láttam 
életemben. Eddig csak egyszer jártam a Tátrában, mégpedig 19ló
ban, október havában a Krivánon. Poprád-Felkáról a 
villamosvasúton döcögtünk fel körülbelül 1/2 5-re a fenyőerdő 
övezte Ótátrafíiredre, és a „Tátra - Szanatóriumában szállunk meg.

Kedves András barátom kijelenti, hogy még nem vadászott 
szanatóriumból. Megnyugtatom, hogy én sem. Ugyanis vadászat 
céljából jöttünk a Magas-Tátrába; ennél természetesebb dolog nincs 
a világon! Jómagam nyírfajdkakast óhajtanék lőni, András akár 
nyír-, akár siketfajdkakast lőne, ha akadna. Első benyomásunk az, 
hogy bajosan fog akadni. Az időjárás nem kedvez a nyírfajd 
dürgésének. Az elmúlt éjjel havazott; éjjelenként 8-9 fokot jelez a 
hőmérő fagypont alatt, a szél erősen fuj és nyirkos ködfelhőket terel
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a hegyoldalakon végig. Azt mondják, öt-hat nappal ezelőtt a 
kiskakasok jó időben, vidáman dürögtek, egy vadászvendég 
Ótátrafüred fölöt fiatal fenyvesben három kakast hibázott,de azóta a 
rossz idő miatt elhallgattak. Ahhoz, hogy a nyírfajdkakas megint 
nekimelegedjék a szerelemnek és eszeveszetten udvaroljon, két- 
három nap csendes, napos idő kellene. A siketfajdok - úgy mondják 
- jóval magasabban és a sok hó miatt igen bajosan megközelíthető 
helyen dürögnek. Úgy látom azonban, a főhiba abban van, hogy 
nincsen vadőri személyzet, a kakasok nincsenek kihallgatva, nincs 
hozzáértő vezető, s az ember megbízható jótanács híján nem tudja, 
mihez fogjon.

Egy idevaló kedves fiatalember, a fiirdőigazgatóság egyik 
tisztviselője, maga is szenvedélyes vadász, Höpfner Félix, 
szívességből vállalkozik, hogy a nehézségek ellenére szerez 
alkalmat kiskakas elejtésére, csak meg kell vámunk, amíg 
távbeszélőn a környéken érdeklődik és intézkedik.

Tehát várunk!
Május 6. Délelőtt 10 órától déli 1 óráig Andrással nagyot sétálok - 
odamenet hegynek, visszajövet lefelé a Tarpataki-vízesés irányá
ban, de ebédidőre a szanatóriumban kell lennünk, azért 
visszafordulunk, mielőtt a nagy vízesésig eljutottunk volna. 
Ótátrafiiredről 1000 méternyi magasságból indultunk és körülbelül 
1270 méternyire másztunk fel. Közben a fenyőöv felső részében 
olvadós, összesűrűsödött havon jártunk.

Az idő folyton változik, jön-megy a köd és a sok felhő, hol kisüt 
a nap, hol szemereg az eső, mi pedig puska nélkül csak 
mendegélünk, és azon kesergünk, hogy nagyot süllyedtünk. Nem 
vagyunk már vadászok, csak szanatóriumban lakó turisták. 
Egyébként jólesik a havasi tájon bolyongani és a nagyszerű levegő 
vei tüdőnket tágítani. Közben a szanatóriumból folyik a beszélgetés 
távbeszélőn több irányban, hogy valamerre vadászati alkalmat 
szerezzenek számunkra.

Az a tervünk és szándékunk, hogy ellátogatunk Javorinára is, 
hogy valamit lássunk néhai Hohenlohe Keresztély herceg egykori 
vadászati paradicsomából is. Ha egyebet nem, legalább a vadász- 
kastélyt és benne a sok érdekes trófeát szeretnők megnézni. De erre 
is külön engedély kellene. Megkíséreljük beszerzését!
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Délután ábrázatunkról a vadászjegy számára fényképet kell 
készíttetnünk.

De sok előkészület kell egy „kiskakas” elejtéséhez! Kezdődött a 
dolog Budapesten a belügyminisztériumba személyesen beadott és a 
honvédelmi minisztériumban is láttamoztató folyamodvánnyal a 
határátlépési engedélyért. Következett a főkapitányságon az útlevél 
érvényességének meghosszabbítása, aztán a budapesti rendőrségtől a 
fegyver kiviteli és visszahozatali engedély; a szlovák követségen a 
fegyver beviteli és kiviteli engedély és a szlovák „vízum” 
megszerzése, pénzátutalás az ótátrafüredi iroda által; a 
menetjegyirodában jegyváltás, egésznapi utazás és végre Poprád- 
Felkán a főszolgabírótól és Szepesszombaton az adóhivataltól a 
vadászjegy megváltása; még szerencse, hogy körülbelül 10 Pengőért 
adnak egy hónapra érvényes vadászjegyet.

Tehát a fényképésznél járunk, aztán nagyot sétálunk az 
országúton Csorba felé és vissza.

Ma két részletben összesen hat órát jártam; a még egyre csak 
gyógyulófélben lévő lábamnak éppen elég munka!

Este elhatározzuk, hogy holnap reggel mindenképpen 
kimegyünk dürgést hallgatni és kakast keresni.
Május 7. Hajnal előtt 4 órakor kelek a háború miatt egy órával 
előreigazított óra szerint - cs kinézek szobám erkély aj táján; csillagos 
az ég és nem fúj a szél.

1/2 5-kor hárman - Csekonics Endre, Höpfner Félix és jómagam 
indulunk a szanatóriumtól. Sok tisztástól ritkított és egyébként is 

hézagos fenyőerüőbcn ballagunk egyre feljebb. Előttünk komoran 
merednek a felhőtlen halványkék égnek a Magas-Tátra napkelte 
előtt még acélszínű, havas, sziklás csúcsai. Egyenest előttünk a 
Szalóki-jobbra a Lomnici-, balra a Gerlachfalvi-csúcs. Régi fogarasi 
emlékek támadnak fel bennem. Akkor is mindig amikor a zergék 
után járva, reggelenként a kaliba mellől fel-felnéztem az erdő fölé 
és a messzelátóval a gyalogfenyő és a sziklák között zergét 
kutattam, valami szorongó érzésem volt, az órák hosszat tartó 
hegymászás komoly, fárasztó és sokszor veszedelmes feladata hatott 
rám előre nyomasztóan; a havasi világ szinte fenyegetve hívott, a 
maga kísérteties némaságában csalogatva ijesztgetett, mintha 
fölényesen várta volna merészségemet.
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Ezúttal csak a fenyves öv felső részébe megyünk, de a 
hegymászástól mindenképpen elszokott lábamnak ez is fárasztó.

Félórai kapaszkodás után önkéntes vezetőm azt mondja, hogy 
már olyan tájon járunk, amelyen kiskakasnak kellene dürögnie. 
Halljuk is mindjárt jellegzetes gurgulázó hangját. De messze van 
tőlünk, és tovább ballagunk, egyre feljebb, állítólag jobb, 
alkalmasabb tájak felé.

6 óra tájt Höpfner megmagyarázza Andrásnak, merre menjen 
egyedül tovább, hol remélhet akár nyírfajd-, akár siketfajdkakast 
találni, aztán velem - egymagasságban maradva - cserkel tovább.

A vegyesen egy-két-, öt-hatméteres luc-, erdei- és vörösfenyők 
között és helyenként kis mocsaras nyíresekben a ropogós hófoltokat 
és a süppedős, vizenyős helyeket kerülgetve, a mohától, erikától és 
piros áfonyától dagadó vastag, puha szőnyegen könnyűszerrel 
csendesen járva, lassan, óvatosan haladva, meg-megállva, 
hallgatózva, várakozva, remélünk dürgést hallani.

A nap már felkelt, sugarai már megvilágítják a fenyők csúcsát 
és helyenként beszűrődnek a fák közé is.

Megint hallunk két nyírfajdkakast dürögni. Az egyik nem 
messze alattunk szólal meg időnként, de sajnos, csak röviden. Az 
elmúlt szeles, hideg napoktól és a fagyos éjjelektől még kedvetlen. 
Néhányszor rázendít, de mindannyiszor hamar elunja és elhallgat. 
Aztán nem is szól többet.

Hiába alkalmazkodunk a naptárhoz, a természet az idén megint 
nagyot késik, a vörösfenyő és a nyír még csak most kezd rügyezni,s 
a növényzeten meglátszik, hogy csak nchány napja szabadult meg a 
hótakarótól és a fagytól.

7 órakor, amikor a kiskakasoknak a leghevesebben kellene 
dürögniök, csak varjúkárogást hallunk. Pedig ragyogó, verőfényes a 
májusi reggel, szebbet, jobbat nem kívánhatunk és a kakasok sem 
kívánhatnak. Vezetőm azt mondja, ha az idő ilyen szép marad, egy
két nap múlva java dürgést remélhetünk.

Reggel 8 órakor a szanatóriumnál találkozom Andrással; nem 
látott és nem hallott sem kis-, sem nagykakast.

Délelőtt 1/2 10-kor bérelt gépkocsival indulunk útnak. 
Lerobogunk Felkára, Poprádra, Szepesszombatra, megszerezzük a 
főszolgabírótól és az adóhivataltól vadászjegyünket, Nagyőrön,
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Mateócon, Kakaslomnicon és Hunfalván át hajtatunk tovább, 
Késmárkon megnézzük a körülbelül kétszáz éve tiszafából épült 
híres fatemplomot, és jó magyar vendéglőben ebédelünk, aztán 
keletnek tartva, Szepesbélán, Barlangligeten és Zdáron át félkörben 
megkerüljük a Magas-Tátrát, és mögötte, illetve északi oldala alatt 
elhajtatunk Javorinára, néhai Hohenlohe Keresztély herceg egykori - 
bizonyára páratlan - vadászbirodalmába. Ennek ma már csak csorba 
maradványa emlékeztet az egykori gazdag világra. A tizenhatezer 
holdas uradalom ma a szlovák köztársaság elnökének 
magántulajdona; közben cseh és lengyel tulajdon is volt.

Feltűnő a különbség a Magas-Tátra déli és északi oldala között. 
Az északi zordabb, komorabb, meredekebb, több rajta a hatalmas 
függőleges sziklafal, a napsütötte lejtőkön messziről csillog a jéggé 
fagyott rengeteg hó és alatta jóval hidegebb a levegő, mint déli 
oldala alatt; helyenként az országúton a gépkocsi még fagyos havon 
csúszkál és úgy mondják, hogy két-három héttel ezelőtt az országút 
a sok hó miatt gépkocsi számára még járhatatlan volt.

A javorinai kistemetőben felkeressük a herceg sírját, aztán az 
uradalmi gondnok jóvoltából megnézzük kívül-belül a fejedelmi 
vadászkastélyt, emeleti nagy tornácáról gyönyörködünk a felséges 
körképben a sötét fenyvesek fölött fehéren és szürkén a 
magasságba meredő Murán, Fehértavi-, Vöröstavi-, Jégvölgyi-csúcs 
és a Siroka nevű fenségesen zord havasokban - és ellátunk messzire, 
a lengyel havasokra is, köztük a Woloszyn nevű hegytömbre, 
emlékül erre az érdekes kirándulásunkra egy sor fényképet készítünk 
és végül Barlangligeten, Madárházán és Lomnicon át délután 1/2 5- 
re visszatérünk Otátrafüredre.
Május 8. Amikor 4 óra előtt kinyitom szanatóriumi szobám 
erkélyének kék papirossal elsötétített üvegajtaját az elsötétítés 
háborús légoltalmi intézkedésre történik - a félhold világít hozzám, 
derült az ég és szélcsend van.

Megismételjük tegnap reggeli kísérletünket. Endre az egyik 
irányban megy valami dürgőhely felé, én Höpfnerrel a másik 
irányban ballagok a Szalóki-csúcs irányában fölfelé. Nem megyünk 
olyan magasra, mint tegnap reggel, azon a tájon leskelődünk, ahol 
tegnap hallottunk dürgést.
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1/2 6-ig nem hallunk semmit. Aztán, hogy besüt a nap a ritka, 
fiatal fenyvesbe, megszólal megint a tegnap hallott két kiskakas, de 
ma sem dürögnek jobban. Háromszor-négyszer megszólalnak, 
félpercig furulyáznak és elhallgatnak. Azért megkeresésük, 
belopásuk megoldhatatlan feladat.

Egy őz riaszt közelünkben, és odalent, a telepen egy kutya ugat, 
más hang nem ér hozzánk.

András sem jár jobban, mint én, noha az ő kakasa valamivel 
vidámabban dürgött.

Reggel 1/2 8-kor megint szállásunkon vagyunk.
Jómagam az ótátrafiiredi nyírfajddürgésből kiábrándultam. Ez 

nem komoly vadászati alkalom. Ha az ember két ilyen szép, derűs 
reggel kiskakast még csak nem is lát, nem érdemes a dologra több 
időt vesztegetni, mert a siker valószínűsége igen gyenge. Ennek a 
vadászkirándulásunknak az a része pedig, hogy szanatóriumban 
vagy akár szállodában lakunk, naponta négyszer töltjük meg 
gyomrunkat, és a teleptől, a sok nagy épülettől csak félórányira 
sétautakon cserkelünk, éppenséggel utálatos.

Más területre kellene költöznünk.
Szóbakerült Matlárháza és Hági, de mind a két helyről úgy szól 

a jelentés, hogy nincsen dürgés, nincsen kihallgatott kakas. A 
legnagyobb hiba errefelé abban van, hogy nincsen rendes vadőri 
szolgálat.

Folyik érdekünkben a tudakozódás, hol lőhetnénk 
nyírfajdkakast. Közben egész nap várunk, üdülünk, reggelizünk, 
ebédelünk, uzsonnázunk, vacsorázunk, unatkozunk és lopjuk a 
napot.

Délután másfél órát a telep fölött a fenyvesben sétálok... 
szemergő esőben. Az idő ugyanis megint tökéletesen elromlott.

Este zuhog az eső.
Május 9. Kísérőm, Höpfner Félix ma nem ér rá, hát egyedül 
cserkelek reggel 1/2 5-től 6-ig, a már megismert, szokott tájakon. 
Ma olyan sűrű a borulás, hogy jóval későbben kezd derengeni. Párás 
a levegő, mire megvirradt, szemereg az eső, és az erdőöv fölött a 
hegyoldalakat felhő takarja.
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Nem látok, nem hallok semmit, csak latyakos erdőt, a 
fenyőtűkön vízcseppeket és itt-ott a fák között egy-egy némán 
surranó kis madarat.

Csekonics nálam korábban kelt, fél órával előbb indult útnak, és 
siketfajdkakast remélve, jóval magasabban járt a hegyoldalon az 
erdőben, de csak két őzet látott, dürgést ő sem hallott.

Délelőtt, vadászokhoz valóban nem méltó módon, ülünk a 
szanatóriumban és bosszankodunk a gyalázatos időn, mert esik ám 
az eső szakadatlanul.

Kevésbé bánnám az időveszteséget és a siker hiányát, ha valami 
kedélyes vadászházban vagy akár kalibában tanyáznék. De a 
szanatórium hangulatrontó.

Délután gépkocsival kirándulunk Ótátrafüredtől 14 
kilométernyire Felsőhágira, néhai Hohenlohe herceg egykori tízezer 
holdas másik erdőuradalmába, hogy ott is megnézzük a régi jó 
időnek még megmaradt nehány emlékét, a hercegi vadászkastélyt, 
berendezést és trófeáit. Ott is sajnálkozva látjuk a mai irányzat 
pusztító hatását, javak, erkölcsi értékek oktalan és céltalan 
elpocsékolását. A nép, a tömeg nem él ma jómódban, hogy 
megszűnt a Hohenlohe-uradalom, a sok embernek kenyeret, sőt jó 
megélhetést adó hercegi kormányzat, csak nehány államhivatalnok 
dúslakodik most abban, amit egy előkelő, kiváló ember annakidején 
teremtett.

Közben eláll az eső és estefelé valamennyire tisztulni kezd az
idő.

A távbeszélőn különböző helyekről kapott értesítések szerint a 
nyírfajdkakasok sehol sem dürögnek, tehát nincsen célja, hogy más 
területen, más tájakon kísérletezzünk. Ma este úgy fest a helyzet, 
hogy holnap délután vadászzsákmány nélkül, de egy költséges 
tapasztalattal gazdagabban utazunk haza. Kár az elpazarolt időért és 
pénzért!

Vacsora után hárman - Bohus Jenő, poprádi főszolgabíró, 
Csekonics és én - elsétálunk Újtátrafiiredre, meglátogatjuk Szontágh 
Miklós dr. főorvost és megnézegetjük trófeagyűjteményét. Vagy 
hatvan pár zergekampója van. Nem valami ékesek, minőségük 
sokkal gyengébb, mint a fogarasiaké és a retyezátiaké.
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Éjjel 11 óra felé Ótátrafüredre menet élvezem a szinte 
novemberi hangulatot, a ködös éjszakát.
Május 10. Höpfner azt mondja, ha egyáltalán még dürög a kiskakas, 
csak 6 óra után, napsütésben kezdi, azért ma reggel egy órával 
későbben, csak 5 órakor kelek, aztán 3/4 6-kor verőfényes, tiszta 
időben megyek ki Höpfnerrel a telep fölé, a fiatal fenyvesbe. 
Megjárjuk az ismert jó dürgőhelyeket, sokat álldogálunk, 
hallgatózunk, figyelünk, várakozunk reggel 8 óráig, de hiába, egy 
hangot sem hallunk. Egybehangzó az a megállapításunk, hogy a 
nyírfajddürgés véget ért, elkésve jöttünk a Tátrába, vagy három 
héttel előbb kellett volna idejönnünnk. A siketfajd természetesen 
az erdőöv felső részében most és még ezentúl nyolc-tíz napig 
dürög javában. Nagykakast azonban nem vágyom lőni, azért semmi 
célja, hogy még itt maradjak.

Délelőtt szobám erkélyén meztelenül siittetem magamat a 
nappal, délben beborul, csomagolok és ebéd után szemergő esőben 
indulunk hazafelé, Budapestre. Éjfélkor otthon vagyunk.

Szászrégen
(Maros-Torda megye)

Június 11. Tegnap este harmadmagammal Erzsivel és Babával 
indultam Budapestről, s ma déltájt szálltunk ki Szászrégenben, a 
Főtéren, a Szeretfalváról Szováta felé közlekedő társasgépkocsiból. 
Szállást Popescu Bibiéknél kapunk; ennél kedvesebb, szebb és jobb 
nem is lehet.

Délután (az egy órával előreigazított időszámítás szerint) 6 
órakor szörnyű nagy melegben - de sokszor fogadtam már meg,hogy 
júniusban nem vadászom többé - öten bérelt gépkocsiba szállunk, és 
a várostól északi irányban a poros országúton vagy öt kilométernyire 
kirobogunk Popescuéknak egy kis tanyájához. A hölgyek ott 
maradnak a tanya körül, Bibi pedig kisétál velem vagy 400 
lépésnyire a szabad mezőre egy „biztos járású” őzbakot lesni. Ezt, a 
Bibi által jól ismert bakot, mint a szászrégeni szász vadásztársaság 
meghívott vendége lőhetném meg.
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