
Ma délután nem vadászom, mert medgyesi új ismerőseimmel kell a jövő 

érdekében beszélgetnem és barátkoznom. Korán vacsorázom, hogy reggel itt 

még kimehessek valahová.

Agusztus 1. A poloskás szállodai ágyban töltött éjszaka után ma reggel 

aztán elejétől végig az ördög bújt bele mindenbe. Először a 1/2 4-re megrendelt 

gépkocsi csak 1/4 5-re jön a szálloda elé; pedig 350 Leivel tesz szegényebbé. 

Aztán szállodai szobámban felejtem pipámat és egész reggel nem 

dohányozhatok. Kísérőm egy vén hülye vadőr. Binder megmagyarázta neki, 

hová vezessem egy ismert, kiváló bakra, Sáros község területére.

A vidék képe itt mindenütt ugyanaz. A nagy bak tartózkodási helye egy 

dombtető. Ennek aljában szántóföld, oldalában szőlő, tetején akácos és közben 

füves, bozótos kis tisztások. Amikor megvirradt, egy krumpliföldön 

letelepedünk és váijuk, hogy velünk szemben, a domboldal valamelyik tisztásán 

megjelenjék a bak.

Tíz percnyi csendes várakozás után néhányszor sípolok és tőlünk vagy 

220 lépésnyire, a meredek lejtőn, a magas gazban, fűben, csakugyan megjelenik 

a bak. Csak sebtiben nézem meg a messzelátóval; hát bizony igen derék bak. 

Nem áll meg, csak ballag tovább a tisztáson át. Iparkodom ülve vagy fekve 

biztos célzáshoz elhelyezkedni, de nem sikerül; elmulasztottam ehhez már előre 

készülni. Nincsen a puska számára elég magas alátámasztásom, márpedig ilyen 

messzire csak támasztva lövök. Egyet sípolva sikerül a bakot egyszer 

megállítanom, de kísérletezésem a célzással nem sikerül, s a bak egy akácliget 

takarásába jut. Rémesen bosszant a dolog. Egy elmulasztott alkalom!

Érdekes, hogy a nagyagancsú bakot egy perc múltán nyomon követi egy 

feltűnően világosszőrű, nagytestű, de kisagancsú másik bak. Erre a vadőr azt 

mondja, hogy igen öreg lehet, mert már öt év óta ismeri.

Következik ennek a reggeli vadászatomnak cifrábbik része:

Amerre a nagyagancsú bak eltűnt, utánamegyünk, majd a dombtetőn túl, 

az erdő alatt, egy kis lóheretábla sarkán, lesbe ülünk. A vadőr azt mondja, a bak
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ide is kijár. Mélyen alattunk, a széles völgyhajlat derekán, a mezőn egy őzsuta 

ballag lassan föl, az erdő felé.

Negyedórái csendes várakozás után néhányszor megszólaltatom Storcz 

Mátyás csalósípját.

Egyszerre hallom, hogy mögöttem a vadőr halkan szól valamit. 

Feléfordulok. Lefelé mutat és azt mondja, hogy - bak!

A mutatott irányban semmit sem látok. Felállók, hogy jobban 

szétnézhessek és nem alattunk, hanem velünk egymagasságban, az erdőszélen 

két javában üzekedő őzet látok. A bak ide-oda hajszolja a sutát, orra folyton a 

suta faránál van. Nem kiváló, de derék bak, örömest meglőném. Köztem és 

közte az erdőszélen magas bokor a takarásom. A bokor mögül kilépni nem 

merek; különben is szabadkézből kellene vagy 80 lépésről lőnöm, ezt pedig 

megkockáztatni nem szeretem. A bokorba bújva, belehajolva igyekszem a 

puskacsővel a lombos gallyakon átnyúlni. Ennek azonban sok az akadálya. Hol 

a szemem, hol a célzótávcső lencséje, hol a puskacső nyílása előtt vannak 

levelek. Az őzek közben valamit észrevettek, megálltak és felém figyelnek. 

Vesződséges célzásom közben idegeskedve, rosszkor érintem meg a ravaszt és 

félrerántom a lövést. A suta rögtön beugrik az erdőbe és riaszt, a bak nehány 

másodpercig még egyhelyben áll. Sietek ismételni, de a hülye vadőr mögöttem 

kíváncsiskodik, a bokor takarása mögül oldalt lépve előbujik, a bak észreveszi 

és ugyancsak beugrik az erdőbe. Ezt hát, hozzám nem méltó módon, csúnyán 

elügyetlenkedtem. Restellem is szörnyen.

Továbbcserkelve még egy őzsutát és két gidát látok, 8 órára lejövök a 

dombokról a rám várakozó gépkocsihoz és 1/2 9-re Medgyesre érek.

Ma reggel összesen nyolc őzet láttam, s mivel ma továbbutazom, 

feljegyzem, hogy Medgyes környékén tíz nap alatt 19 cserkészeten összesen 

127 őzet néztem meg, ami legalább 90 különféle őz volt. Három derék bak 

elejtését elmulasztottam. Gyenge eredmény. Déli 12 órakor utazom a vonattal 

tovább Kőhalomra (németül Reps, románul Rupea).
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KŐHALOM KÖRNYÉKE (Nagyküküllő megye)

Augusztus 1. Délután 3.^-kor szállók ki itt a vonatból, s noha meghívott 

vendég vagyok, és házigazdám érkezésemről értesítést kapott, az állomáson 

senki sem vár. Egy gyalázatos társasgépkocsin sok podgyászommal bemegyek 

a kis városba, leteszem podgyászomat a „Korona szállódnak nevezett lehető 

legrondább, piszok lebujba és elmegyek a főszolgabíróhoz tanácsot kérni, 

mitévő legyek. A várostól három kilométernyire, tanyán lakó házigazdám, 

Adolf Flagner, nincsen sehol. A szász nemzetiségű főbíró készséges 

közbenjárása folytán először is egy helybeli fiatal vadásznál rendes szállást 

kapok, aztán mentegetőzve előkerül Flagner, s végül 6 óra felé gépkocsin 

kivisznek Garat község határába, az erdőbe.

Rögtön látom, hogy itt baj van. Rendes szakavatott kíséretről, a 

vadállományt ismerő vadőrről szó sincsen.

Enyhén hullámos terepen, összefüggő nagy darab erdőben, jókora erdei 

tisztás és szép öreg tölgyerdő szélén ajánlják, hogy lesbe üljek, „mert múlt 

héten itt valaki egy őzbakot látott” A tisztáson olyan magas a fu, hogy az őz 

nem látszanék ki belőle. Egy öreg tölgy tövéhez lekuporodom, időnként sípolok 

és sötétig várakozom, de nem látok semmit. Mögöttem az öregerdőben egy őz 

néhányszor riaszt.

Augusztus 2. Flagnerrel megbeszéltem, hogy hajnal előtt 1/2 4-kor a Fő 

téren találkozunk és kocsival megyünk ki valamerre.

1/2 4-kor - még sötéttel - a Fő téren vagyok, aztán 1/4 5-kor már vissza 

akarok menni szállásomra, hogy lefeküdjek aludni, amikor Flagner egyfogatú 

szekérrel végre megjelenik.

Kőhalom határában egy órát kocsin, aztán egy hossszú erdőszélen, majd 

bent az erdőben, sűrű fiatalosban, a ráboruló gallyaktól és a hónaljig érő magas 

növényzettől csak nagyon zajosan járható ösvényen harmadfél órát járunk, míg 

végre kiérünk egy szép vágásba. A hegyoldal felső részében elhelyezkedem és 8

96



órától háromnegyed órát sípolva figyelem alattam az alacsony vágást. 

Nehányszáz lépésre jól ellátok benne, de semmit sem észlelek. Aztán megint 

ugyanakkorát járva, visszamegyünk a szekérhez s ebédidőre a városban 

vagyunk.

Délután 6 órakor egy itt nyaraló gépkocsitulajdonos - ugyancsak Flagner 

vendége kivisz bennünket, már házigazdámat és engem, Zsiberk község 

határába, megint egy összefüggő nagy erdőbe. Ott elválunk és három irányban 

külön cserkelünk, mégpedig kísérő nélkül. Tíz perc múltán durran a másik 

vendég puskája, őzbakot lőtt. A Buttoló riadozó hangjára odafutott hozzá két 

lépésre.

A nekem kijelölt igen szép, alacsony vágásban dimbes-dombos terepen, 

régi szekércsapán egymagam cserkelek, két helyen sípolok, de őzet nem látok.

Estére visszamegyünk a városba.

Kőhalom tehát nagy csalódást okozott. Meghívattam négy-öt bakot lőni 

és még csak egy sutát sem láttam. Ennek a sikertelenségnek oka főképpen 

meghívóm felületessége, kísérőim tudatlansága, a vad járását ismerő vadőr és 

minden előkészület, csendesen járható ösvények, utak, lesállványok hiánya és 

bizonyára az őzállomány szegénysége is. Ezen a vidéken sok a farkas - évente 

lőnek a téli haj tó vadászatokon nehányat -, Flagner pedig szenvedélyes kopózó 

disznóra. Ilyen körülmények között nem is lehet sok őz.

Holnap reggel utazom tovább Szászrégenbe.

GÖRGÉNY - MOCSÁR (Marostorda megye)

Augusztus 3. Reggel 6-tól délután 3/4 3-ig utálatos hőségben utaztam 

Kőhalomtól (románul Rupea) Tövisen (most Teius) Székelykocsárdon 

(Razboieni) és Marosvásárhelyen (Targu-Mures) át Szászrégenbe (Reghin).

Délután 4 órakor Szászrégenből, Popescu Bibi házából indulok, bérelt 

gépkocsin kimegyek a görgényi országúton úgy, mint tavaly ilyenkor -a 

Mocsár nevű négyezer holdas, csaknem sík erdőbe. Jacob, a fővadász már vár,
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és elvezet a szálerdőben egy kis darab hosszúkás irtásterület egyik végében 

újabban épült lesállványra. A tisztás egyik oldalán a legeltetett szálas ritka, 

messzire átlátszó, másik oldalán telve sűrű aljnövényzettel.

3/4 5-kor ülök fel a lesállványra és kezdek sípolni. Okkal-móddal 

kísérletezek a Buttolóval és a Faulhaber-sípokkal. Egy óra hosszat nem 

mutatkozik őz, aztán kilép a sűrűségből egy silányagancsú, fiatal villás bak és 

szimatolva, keresve átvonul a tisztáson.

3/4 7-ig egyéb vadat nem látunk, lejövünk a hosszú létrán és izzasztó, 

tikkaszó melegben sötétig cserkelünk. Alkonyattal egy nagyon gyérített szálas, 

illetve magfákkal tarkított irtás szélén ismét sípolok. A magas fűben vagy 80 

lépésről homályosan látunk egy őzet. A sípszóra jött felénk, s amikor 

meglátjuk, éppen lefekszik. Faulhaber riadozó sípjával helyéről felkeltem és 30 

lépéssel közelebb csalom. Ezt is fiatal baknak nézem. Agancsa vékonyszárú 

hatos. Természetesen nem bántom. Végre észrevesz és riasztva, lassan elvonul.

Kimegyünk az országúira és a gépkocsival berobogok a városba.

Augusztus 4. Hajnal előtt 4 órkor megint a bérelt gépkocsival megyek ki 

Mocsárba. Az országúton Jacob fővadásszal találkozom, aztán gyalogosan 

cserkelek. Virradással egy gyéren magfás irtás szélén felmászunk egy 

lesállványra, hogy mennél messzebbre ellássunk, mert a reggeli szürkületben 

vagy 200 lépésről már észrevettünk az irtásban két kergetőző őzet. Az üzekedő 

őzek jól ismert, szokott jelenetét látjuk. A suta mérsékelten fut, nyomában, 

illetve orrával úgyszólván farához tapadva követi a bak.

A magas lesállványról nem látjuk őket, azért a gida sírását utánozva 

csalom magamhoz a sutát. Futva jön felénk, s a bak követi. Sajnos, ezt a bakot 

sem érdemes meglőnöm, hatos agancsa silány.

Egydarabig még sípolva várakozom, aztán az erdőben tovább cserkelve 

még két sutát és egy gidát látunk.
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6 óra után kiérünk az országúira, a gépkocsiba szál lünk és egy óriás sík 

legelőn áthajtatunk az erdőnek abba a részébe, amelyben tavaly ilyenkor két 

bakot lőttem.

A gyéren bokros fiatal szálasban, egy hosszú nyiladékon cserkelünk 

végig. Egyszerre megpillantjuk egymást, egy hitványagancsú bak és jómagam. 

A bak vagy 80 lépséről néz bennünket. Halkan mondom a mögöttem álló 

fovadásznak, hogy - gyenge! - Azt feleli, hogy - nem is olyan gyenge! Ennél 

nagyobb agancsúval alig találkozunk. - Ezzel kimondta rá a halálos ítéletet, 

mert őzbakot akarok lőni, s ha nincsen derekabb, elfogadok olyat, amilyen van.

Ráemelem a puskát, de a bak megunt bennünket nézni és elindult. Nem 

fut, csak szaporán lépkedve távolodik. Sípolásomra nem hederít. 

Utánacserkelek, ismételten utolérem úgy, hogy majdnem lövésre kapom, de a 

bak nyugtalan, egy-két másodpercnél tovább nem áll meg és hol ballagva, hol 

nehány lépést futva megy egyre tovább. Nem tévesztem szem elől, vöröslő 

alakját messziről kísérem figyelemmel, és végre annyira utolérem, hogy 80 

lépésről ráemelhetem a puskát. Szépen keresztbe áll, csak nehány lombos gally 

köztem és közte rontja a tiszta lövés lehetőségét. Mégis megkockáztatom a 
dolgot.

Durran a puska, a bak felpattan helyéről, magasat ugrik és elfut. Mindjárt 

utánamegyek és 15 lépésre a rálövés helyétől éppen akkor érek közelébe, 

amikor hörögve lefekszik és kinyújtózik.

Jól láttam, hitvány az agancsa, pedig négy éves bak: ebben a korában már 

derék agancsot növeszthetett volna. Erre azonban nem volt hajlamos.

Kihúzzuk az országútra, előkerítjük a gépkocsit és sietünk vissza a 

városba, mert még ma Galonyán is akarok cserkelni.

Délután 1/2 4-kor báró Kemény Jánosnál Galonyán vagyok.
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GALONYA

Augusztus 4. Reggel még a görgényi Mocsárban vadásztam, délután 6 

órakor már a dédabisztrai vadászkastélyból indulok cserkelni. Kísérőm a 

tavalyról ismert, nagyszájú marha, Kiss erdőőr. Az ég beborult és szemereg az 

eső. Egy széles völgyhajlaton, lekaszált réteken ballagunk egy óra hosszat 

beljebb a hegyek közé, aztán felkapaszkodunk egy meredek hegyoldalon egy 

hosszú tisztásra, s ezen két helyen sípolok, először mogyoróbokor tövében a 

földön, másodszor magas lesállványon. Nem látunk semmit. Alkonyattal lefelé 

menet hallunk közelünkben egy őzet riasztani.
Augusztus 5. (péntek) Szeles, borongós időben megyek ki hajnali 1/2 5-

kor és reggel 8 óráig a tavalyról emlékezetes, vadregényes, szép Korbuly- 

völgyben cserkelek és sípolok. Szinte érthetetlen, hogy ebben a vadnak 

rendkívül alkalmas völgyben, a hegyoldalak gazos, füves tisztásain, a vágás-, 

fiatalosszerű bozót hézagaiban nem látni vadat. A vadőr ezt azzal magyarázza, 

hogy az egy-két hét óta lopva az erdőbe járó málnaszedő nép zavarta meg a 

vadat. Egész reggel semmit sem láttam.

Délben átmegyek Ratosnyára.

FÜLEHÁZA (Marostorda megye)

Augusztus 5. Délután 1/4 5-kor Ratosnyán gróf Wass Alberttel felülök a 

hegyi iparvonat egyik teherkocsijára és a Jód-patak völgyében felutazom, 

ameddig a vonat visz, a Méhésztelepig. Onnan Wass Albert feltér jobbra, 

Olteanu Gábor területére ahová engem holnap várnak én pedig két 

kísérőmmel felmászom balra egy árkon a Kispeszkóca fölé, a tetőre. Útközben 

már látok egy gyenge bakot és egy szarvastehenet.

Aztán a rendkívül gazos tarvágásban késő alkonyatig négy helyen 

sípolok. Mindjárt látom, hogy bajos dolog itt őzbakot lőni. A vágásban a 

sokféle növény és virág olyan sűrűén, dúsan buijánzik és olyan magas, hogy az
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őz a legtöbb helyen ki sem látszik belőle, csak itt-ott villan meg benne a feje, 

füle, agancsa.

Az első helyen a második sípszólamra egyszerre csak előttem 40 lépésre 

áll egy gyenge hatos bak. Csendben maradok, nem zavarom, s a bak lassan 

elballag mellettem. Aztán, hogy a sípolást folytatom, hátam mögött dübörgést 

hallok, megfordulok és éppen csak, hogy még meglátok egy hirtelen nekem 

rontó és ijedten, bakos hangon morogva félreugró őzet. Fejét nem láttam, de 

úgy vélem, derék bak volt.

A második helyen hiába sípolok.

A harmadikon egy fiatal hatos bak futva tart felém, aztán a magas gazban 

csak itt-ott megvillantva, félkörben megkerül és odajön hozzám vagy 30 

lépésnyire.

A negyedik helyen megint hiába sípolok és ránk sötétedik.

Az éjszakát a kispeszkócai vadászházban töltöm. Táplálékom csak kenyér 

és vaj, takaróm nincsen, vánkosom összecsavart nadrágom, ingem és 

törülközőm.

Augusztus 6. Tegnap óta már nagyon nyugtalanít, hogy még nem vagyok 

otthon és a hivatalban. Aztán már érzem is az éjjeli pihenés és rendes alvás két 

hét óta tartó hiányát. Az ember idegei elemyednek. De élvezem e kirándulásom 

utolsó napjain a nagy különbséget a mezőgazdaságilag megművelt medgyesi 

dombvidék és a magashegység erdei vadonja között. Bár itt is izzad az ember 

kapaszkodás közben, de fázni is lehet, és éjjel a vadászházban bizony fűtünk. 

Milyen nagyszerű a magas hegyeken a levegő s a friss forrásvíz!

Hajnali 5 órakor indulok a félkarú, derék, öreg Nagy Sándor vadőrrel 

cserkelni. Ezen a területen megint bebizonyosodik, hogy ahol elég a vad, ott 

lehet is vele találkozni, és nem kell magyarázatot, indokolást keresni, miért nem 

mutatkozik. A kispeszkócai tágas katlan mellékárkaiban és kis völgyeiben 

bőven látok vadat. Reggel 8 óráig vagy 25 szarvast és 15 őzet olvasok meg.
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De mostanában megint semmi dolgom sem sikerül. Amelyik bak lövésre 

van, az nem kell, amelyik meg valamennyire elfogadható, arra nem tudok lőni, 

mégpedig egyrészt azért, mert egyenest keletnek cserkelünk és vakít a 

szembetűző nap, másrészt, mert ezen a területen az embernek jelképesen 

szólva és túlozva - lábujjhegyen ágaskodva kell lőnie. Igen bajos feltámasztási 

alkalmat találni. Noha bőven van mindenfelé korhadó tuskó, rönk, törzs és 

egyéb efféle, de ez mind elmerül a nála sokkal magasabb gazban. Két 

középszerű bak elejtésének alkalmát ilyen okokból elmulasztom.

Sípolásommal az őzek ma reggel nem törődnek. A messziről, 2-300 

lépésről látott bakokat figyelem, hogyan viselkednek, amikor meghallják a 

sípszót. Felém sem néznek. Pedig tegnap délután a zajosan szeles idő ellenére 

vígan jöttek a hívásra. Érthetetlen ellentét.

Kísérőim annyira biztosra mondták, hogy ma reggel meglövöm Farkas 

Balázs területén engedélyezett bakomat, hogy egyik kísérőmnek meghagytam, 

délelőtt vigye le holmimat a Jód-patakhoz, ahová Olteanu Gábor vadőrét 

rendeltem, és magam is majd lekerülök. Mivel azonban 7 óráig nem sikerült 

bakot lőnöm és erről a területről nem szeretnék bak nélkül elmenni, meg kell 

változtatnom intézkedéseimet, s ezért az öreg vadőrt a megfelelő utasítással 

visszaküldöm a vadászházhoz és magam cserkelek tovább.

Egy igen szép, széles árokban, bokros füves tisztáson ereszkedem lefelé 

azzal az érzéssel, hogy őzzel találkoznom kell. Aztán egyszerre csak alattam 

vagy 100 lépésre, puszta helyen, szabadon, szépen keresztbe áll egy derék bak. 

Sajnos én is szabadon, takarás nélkül állok, és még csak botom sincsen, hogy 

célzás közben hozzáfoghatnám a puskacsövet. A bak még nem vett észre. 

Előttem három lépésnyire van egy nagy tuskó, erre feltámaszthatnám a puskát, 

mert hiába akarnék, szabadkézből nem tudok lőni. Négykézláb odacsúszom a 

tuskóhoz, ámde itt minden ropog, a bak észrevesz, és éppen abban a pillanatban, 

amikor már belekaptam a célzótávcsőbe és megérintem a ravaszt, hirtelen 

elfordul, s a golyó mellette megy el. A bak riasztva elugrik, nehány lépéssel 

odébb egyre riasztva megáll, közben ismételek és idegeskedve, szabadkézből
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még egyszer melléje lövök. A bak, valamelyik bokor mögül előkerült sutájával, 

riasztva eltűnik a erdőben.

Szörnyen bosszankodva folytatom cserkelésemet lefelé és 8 órakor egy 

lesállványhoz érek. Erre felülök, sípolok, naplót írok és várom a vadőrt.

Előttem a nyeregben jókora tisztás, körülöttem fenyő- és bükkerdő 

borította magas hegyek. Itt is hiába sípolok, nem jön felém semmi.

Délelőtt 10 órára megjön a vadőr és azt ajánlja, ereszkedjünk le a 

fovölgybe és ily módon nagyot kerülve, a túlsó hegyoldalon - ahonnan más fél 

évvel ezelőtt, a Borta felől jövet, első ízben láttam meg a Kispeszkócát 

menjünk vissza a vadászházba. Ráállok az ajánlatra és nagy hőségben 

negyedfélórás rettenetes mászás után, 1/2 2-kor úgy érünk vissza a 

vadászházba, hogy útközben már semmi vadat sem láttam.

Délután 3-tól 5-ig aludtam, közben esett az eső, s amikor 5-kor útnak 

indulok, még zeng az ég és sötét felhők torlódnak fölöttünk. A Kispeszkóca 

jobb oldalán cserkelünk az ösvényen annyira, amennyire az időből futja, hogy 

alkonyattal vissza is jöhessünk. Az ösvényre boruló magas növényzet latyakos, 

ezért térden felülig átázunk. Néhány helyen sípolok, de nem hederít rá semmi. 

Összesen tizenegy őzet és két szarvastehenet látok. Az őzekből csak kettő bak. 

Sok itt a suta! Az egyik bakot cserkelésem kezdetén látjuk, amint vadul hajszol 

egy sutát és mellettünk hirtelen elrohan.

A másik bakot visszafelé jövet, az egyik széles hajlat közepén, a 

vágásban, a vadőr veszi észre és mutatja nekem. Már elhaladtunk alatta és talán 

azért nem vett észre bennünket, mert magasan fölötte, a hegyoldalon egy tehén 

riaszt és zörög, s azt figyeli. Legalább 200 lépésnyire van tőlünk, a gazból csak 

felső fele mered ki, s az alkonyati kezdődő szürkületben nem valami tisztán 

látom. Agancsát csak középszerűnek nézem, de a bakot meg akarom lőni, hogy 

már innen is legyen egy őzagancsom és ne menjek le Ratosnyára bak nélkül. 

Lehasalok a földre, az ösvény szélén egy kis tuskóra dobott kabátomra 

támasztom a puskát, gondosan célozok és lövök. A bak helyben elvágódik. A 

vadőr érte megy és lehúzza az ösvényre. Agancsa olyan, amilyennek messziről
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néztem. Átlagos, rendes, gyenge hatos, bár nem éretlen, illetve nem túl fiatal 

bak agancsa. Korát három esztendőre becsülöm.

Augusztus 7. (vasárnap) Még ma este haza akarok utazni. De a reggeli 

cserkészet alkalmát Olteanu területén szeretném még kihasználni. Ébresztő 

zsebórám hajnal előtt 4 órakor cserreg, a kunyhó tetejét pedig veri az eső. A 

reggeli cserkészetnek tehát „befellegzett” Folytatjuk az alvást, majd 6 órakor 

kelünk, reggelizünk, csomagolunk és váijuk, hogy az eső elálljon, de 

szakadatlanul ömlik. Szürke, ködös, sötétes az idő, hideg szél fuj, mi pedig 

hárman a kunyhóban a kályhánál melegedünk.

9 órán túl már nem késlekedhetünk az indulással, s noha még szitál az 

eső, lemegyünk a Jód-patak völgyébe a Méhésztelepig és onnan a számunkra 

otthagyott kisvasúti kocsin lerobogunk Ratosnyára. Délután 1/2 7-kor pedig 

vonatra ülök és hazautazom.
***

Utószó ehhez az erdélyi tizenhét napos kiránduláshoz:

Nagyot markoltam, azért keveset fogtam. Nem lehet két hét alatt hét 

területen rendesen vadászni és tíz-tizenkét bakot lőni. Egy-egy kiválasztott, 

igazán derék bak elejtése értékesebb siker több gyengébb bak lövésénél, ezért 

hosszabb időt is kell rá szánni. Mennyiségre csak a minőség rovására lehet 

törekedni. Ha ezt az egész időt csak Medgyesen töltöm, négy kiváló bakot 

lőhettem volna. Nem mindenféle területen legsikeresebb a vadászat az őzbakra 

üzekedése idején. A Kárpátokban az, de nem Medgyes környékén, a községi 

földeken. Medgyesre jövőre május derekán kell mennem. Mezei területen vagy 

bárhol, ahol nincs alkalom célzásnál a puskát feltámasztani, szükségem van az 

ollós hegymászóbotra. Erdélyben 10.000 Leit költöttem el; csak Medgyes 

környékén vadászva ennyi időre ennek csaknem a kétszerese kell. Az utazgatás 

nyáron Erdélyben szörnyű fáradság és közepes minőségű bakok kedvéért nem 

érdemes.
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FELSŐBABÁD (Pest megye)

Augusztus 14. A felsőbabádi erdőben, az égeres, kőrises magas 

szálasban, embernél magasabb csalánban három méteres nádban, iszalag-, 

komló- és szederindák között, a növényi életnek valósággal féktelen tobzódása 

alkotta rengetegben, délután 3 órakor Jánossal odalopódzom a vízállást 

szabályozó mesterséges árok bizonyos szakaszához, ahol a helybeliek tudomása 

szerint a vadkacsák gyülekezete nap közben megbújni szokott. Amikor az 

árokhoz érek, 40-50 kacsa kel belőle egyszerre szárnyra és lármás 

számycsapásokkal emelkedik a levegőbe. Az erdei sűrűség zöldlombos 

keretében pompás kép. Két kacsát ledurrantok, a sok kacsa elszáll, mi pedig 

helyünkön maradunk és várjuk visszatérésüket. Az erdőt kettészelő hosszú árok 

három pontján Jancsi, Kiss Hubert és jómagam lessük, várjuk a kacsákat, 

miközben az intéző, mint negyedik puskás, három hajtóval, messziről jövet, 

felém tartva, az árok hosszú darabján végigjön. Ez a kis kacsavadászat másfél 

óráig tart. Utána kimegyünk a mezőre és foglyokat keresve - négyen puskások 

hat hajtóval - rajvonalban végigmegyünk egy nagy répatáblán.

Ennek a délutáni kis vadászatunknak eredménye kilenc tőkéskacsa és 17 

fogoly. Engem a foglyok ma kerültek, ezért csak kettőt tudtam lőni, ellenben a 

kacsákból négyet lőttem.

Szeptember 4. Délelőtt 10-től 12-ig heten körülállunk egy learatott 

jókora kölestáblát és váijuk a kihullott magra járó gerléket és örvösgalambokat. 

Az elején két-három örvöst látunk, de észreveszik a veszedelmit és több nem is 

jön felénk. Csak gerlékre puskázunk, ez pedig igen jó mulatság, mert magasan 

és sebesen szállnak.

12 óra után elmegyünk az erdőbe és szétszórtan, egyszerre több helyen, 

odalopakodunk a vadrucás árokhoz. Ámde három hét óta megváltozott a 

helyzet, sok eső esett, mindenfelé sok a víz és a kacsák elszéledtek. Két kisebb
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