
Esőgalléromba burkolózva 1/2 8-ig heverek egy tuskó mellett a 
fííben és figyelem alattam a hajlatot és velem szemben a lejtőt, sőt 
rajta túl az oldalakat, de bizony nem látok semmi vadat.

Aztán felkerekedünk és cserkelve, lassan leballagunk a faluba. 
Augusztus 1. Ezúttal itt utolsó kísérletképpen, hajnal előtt 4 órakor 
szekéren barkácsolni indulok. Lassan, lépésben, ledöcögünk a 
tetőről a „Varság vize” völgyébe. Mire virrad, leérünk a patakhoz, és 
ennek mentén, az erdő alatt a réteket figyelve, lehajtunk csaknem a 
Küküllőig. Azon innen balra befordulunk a „Nagykút-pataka” 
völgyébe és egy darabon fölfelé haladunk rajta. Aztán megfordulunk 
és lassan felkocogunk, vissza a tetőre. Azt mondják az idevaló 
emberek, ezekben a völgyekben, az erdő alatt gyakran látnak őzet. 
Ma azonban nem látunk mást, csak egy szürkegémet. Ezt a 
halpusztító madarat valóban mindenhol meg lehet találni, ahol víz és 
hal van.

1/2 7-kor megint szobámban vagyok, csomagolok és ...fázom. 
Nagyon hideg a mai reggel.

Őzbakra ide csak május második felében érdemes jönni, esetleg 
júniusban is, ha még leszek bolond júniusban vadászni.

Úgy nézem a körülményeket, hogy bőgésre érdemes lesz 
idejönni. A jegyzőnél kényelmes a szállás, és az igen értelmes vadőr 
szerint jó bőgőhely a vágás, a jegyző házától egy óra alatt csaknem 
kényelmesen, egy kis kapaszkodás árán elérhető. A vágás úgy fest, 
hogy alighanem lehet benne bikát lőni.

Délelőtt 11-kor szekéren útnak indulok Zetelaka és Udvarhely 
felé. Onnan holnap Oklándra és Vargyasra akarok menni.

A szekér három óra alatt visz le Varságról Zetelakára; három 
nappal ezelőtt ellenkező irányban négy óra alatt hozott fel.

Kocsisom ezúttal is egy parasztlány. Szerencsémre három óra 
hosszat csak a hátát látom, arca ugyanis csúnya.

Udvarhelyen a szállodában este meglepetés ér. Soó Gáspár 
megyei helyettes vadászati felügyelő felmutatja Iglódy Gyula hozzá 
intézett táviratát, mely szerint Zentay ügyvéd meghív 
Sepsiszentgyörgyre két - három őzbakra.

Az oklándi társulat valamelyik területe után tehát 
Sepsiszentgyörgy következik. Megint kóborlok, mint a régi jó 
időkben.
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Vargyas
(Udvarhely megye)

Augusztus 2. (Vasárnap) A mai nap megint vadászat nélkül, csak 
utazgatással telik el. Délelőtt 10-kor szörnyen túlzsúfolt autóbusszal 
indulok Székelyudvarhelyről, és a jellegzetesen erdélyi, nagyvonalú 
vad dombvidéken egy jó órai kanyargás, kapaszkodás, ereszkedés 
után érkezem Oklándra. Ott a vadásztársulat elnöke, Visontai 
Győző nagyon kedvesen fogad. Nála villásreggelizem, ebédelek és 
bivalytejes kávét uzsonnázom. Noha legalább egy napig Oklándon 
akar tartani, az idővel szükségképpen takarékoskodva, délután 6-kor 
autóbusszal tovább utazom, és 1/2 7-re érek Vargyason báró Dániel 
Ferenc szép kertjében, vidéki kúriája elé. Ott is nagyon kedvesen 
fogad a bájos házigazda.
Augusztus 3. Éjjel 3-kor kelek és 3/4 4-kor a házigazdával szekérre 
ülök. Derült, holdvilágos az éjszaka. Erősen dimbes-dombos tájon, a 
szekeret keservesen zötyögtető, igen göröngyös, hepehupás dülőúton 
érünk háromnegyed óra alatt az erdőbe. Derengéssel leszállunk, és 
két irányban - mindegyikünk külön - cserkelni indulunk. Hosszúkás, 
keskeny tisztáson ballagok hegynek - a vadőr mögöttem lépked és 
a hajnali szürkületben a lekaszált réten egy elugró őz megvillanását 
látom.

Aztán hajnali 1/2 5-től délelőtt 10 óráig sokat járok és a hívással 
kísérletezek. Dombos terepen, kaszálóvá ritkult szálerdőben, sűrűbb 
szálasok tőszomszédságában, majd bent, az árnyékos erdőben, 
domboldalakon és dombtetőkön, valóban vadnak való szép helyeken 
cserkelek, de vadat nem látok. Egy vagy több őz fekvőhelyeit, egy 
vagy több bak kotrásait lelem, egy őz riasztását hallom, de hiába 
mesterkedem a csalósípokkal, nem hederít rá semmi. Meleg, 
verőfényes, csendes nyári reggel.

Azonfelül, hogy a vargyasi uradalmi erdőben legalábbis 
abban a részében, amelyet én láttam vágás, fiatalos sűrűség, a 
vadnak búvóhelye nincsen, a hiba itt ugyanaz, ami Varságon volt. A 
tisztásokon, réteken, a ritkán fás kaszálókon mostanában takarították 
és még takarítják le a füvet, dolgoznak a szénával és ezzel szokott 
legelőjéről elriasztották az amúgy kevés vadat. A szálerdő 
egyrészében a legeltetés nyomai látszanak. Kevés lehet itt az őz,
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mert ha nem is sok, csak a terület nagysága arányában elég volna, 
mégiscsak kellett volna nehány darabot látnom, utó végre az 
üzekedés legfőbb napjaiban vagyunk, amikor sokat mozognak, 
kergetőznek ahol vannak.

10 órakor a vadőr házánál találkozunk. Házigazdám úgy 
mondja, hogy két előle elugró őzet látott.

Szalonnát, sonkát, nagyszerű jó kenyeret és bort reggelizünk. 
Aztán megint kimegyünk és két vadőrrel meghajtatunk egy szálerdő 
borította hajlatot, amelyben őzbak, disznó, sőt farkas is „akadhat”, 
de bizony nem akad semmi.

Délután 1/2 4-kor szekérre ülünk és tikkasztó melegben, a 
dűlőúton a port felverve, visszahajtatunk a faluba. A 
vendégszobában jól esik hideg vízzel megmosakodnom.

Holnap délelőtt Bardócra költözöm, ahonnan szekérrel elérem 
Erdőfulét, az oklándi társulat egyik területét, valószínűleg csak 
egynapi vadászgatásom színhelyét.

Magyarhermány
(Háromszék megye)

Augusztus 4. Ma reggeli cserkészetre Vargyason nem mentem ki. 
Tegnapi tapasztalataim elkedvetlenítettek tőle. Inkább aludtam 
reggel 7 óráig. Aztán délelőtt báró Dániel Ferenc kocsiján 
átköltözöm Bardócra. Helytelen értesüléseim folytán onnan 
szándékoztam az erdőfülei határba járni. Kiderül azonban, hogy ez a 
szándékom nem valósítható meg. Bardóci házigazdám, Gáspár Samu 
református lelkész, vadásztársulati tag, délután szekeret rendel a 
Bedő Vidor nevű kocsis is vadásztárs! és négyen, a lelkész, két 
vadőr és jómagam, áthajtatunk a szomszédos Háromszék megyébe, a 
magyarhermányi határba, az oklándi vadásztársaság állítólag legjobb 
területére. Három óra hosszat, elképzelhetetlenül komisz utakon, 
széles, hosszú domboldalakon, többnyire kopasz legelőkön, csak itt- 
ott kis cseres-tölgyes ligetek mellett és megművelt szántóföldek 
között, vízmosta, gödrös, köves szekércsapán a lovakat kínozva és 
keservesen kínlódva, töretjük, rázatjuk magunkat, mire felérünk az 
erdőben körülbelül ezerszáz méternyi magasságban egy terjedelmes 
fennsíkra.
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Délután 1/2 6-kor faragott fatörzsekből összetákolt kis 
kunyhóban szállunk meg. Fekvőhelyünk a földön, friss szénán van.

1/2 7-kor a vadőr egy ősbükkös borította hajlatba vezet; egy 
„gonosz cáp”-ot, egy „nagy fene bak”-ot tud ott. Sípolásomra egy 
suta jön hozzánk, majd utána két paraszt. Helyet változtatnánk, a 
bükkös alatt, a gyéren fás kaszálón lesnők a bakot, ámde ott is az a 
meglepetés ér, hogy parasztok kaszálnak ott, ahol a vadőr 
mostanában ismételten látta a bakot. Ezzel a mai napra a vadászást 
befejeztük.
Augusztus 5. A kunyhóban töltött kellemetlenül meleg éjszaka 
után, hajnal előtt, 1/2 4-kor ébredünk. Nagy hiánynak érzem, hogy 
nincsen mosdóvíz. Reggelim ugyanaz, ami vacsorám volt, 
vajaskenyér és egy nyers tojás.

Még sötéttel, 4-kor indulunk és a hegyvidék alsóbb részei felé 
tartunk. Aztán déli 12 óráig csendes, derült időben, nagy melegben, 
mindvégig, vagyis nyolc óra hosszat ugyanazt tesszük; a 
hegyoldalakon, völgyeken, tetőkön, árkokon át egyik őzbakot ígérő 
helyről a másikra mászkálunk, a hol tölgyes, hol bükkös 
szálasokban sípolok és leskelődünk, de mindenhová elhallatszik és 
zavarja, rontja a hangulatot a parasztok lármázása.

Az egyik helyen egy riasztó őz késztet sípolásra. Az őz a 
tölgyes szálerdő sok magas aljnövényzetében hozzánk lopakodik és 
vagy félóráig mászkál körülöttünk 40-50 lépésnyire, de a növényzet 
annyira takarja, hogy nem tudom megállapítani, bak-e vagy suta. A 
vadőr egy pillanatig jól látja, és azt mondja „szép, hosszú, veres 
agancsa” van. Ugyanezen a helyen egy szarvastehén mászkál sokáig 
körülöttünk és riaszt.

Aztán cserkelés közben látunk egy gyenge bakot.
Végül, ismét más helyen, sípolásomra még egy közepes 

minőségű, de fiatal hatos bak közelít meg bennünket nagy óvatosan 
40 lépésnyire, de ilyen trófeát Udvarhely megyéből hazavinni nem 
óhajtok.

Úgy látom, hogy az erre a kirándulásomra szánt időt és 
költséget már veszteségeim közé kell számítanom, mert erről a 
területről sem kerül érdemes őzagancs. Itt az a hiba, hogy senki nem 
tud semmit, a vadásztársulat elnöke sohasem járt a magyarhermányi 
és az erdőfulei területeken, nem ismeri a körülményeket és efféle
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tanácsadói, amilyen a bardóci „tiszteletes úr”, sem tudnak semmit. 
Tehát nem kaptam megfelelő felvilágosítást a körülményekről. 
Ertesíteniök kellett volna engem arról, hogy most, a szénakészítés 
idejében, itt nem érdemes vadászni. Ezenfelül a vadőr állítása szerint 
az őzek üzekedésének javaideje tíz-tizennégy nappal ezelőtt volt. 
Akkor még Szászrégen határában Popescu Bibi tanyai bakját lestem. 
A helyzet itt most hasonló, mint amilyen nehány nappal ezelőtt 
Székelyvarságon volt. Az erdőben rengeteg sok a kaszáló, mégpedig 
nemcsak a rét, hanem a szénát termő, igen ritka szálas is. Az egész 
erdő tele van most dolgozó, füvet kaszáló, szénát gyűjtő és a 
hegyekről leszállító parasztokkal, szekerekkel. Ráadásul a székelyek 
magukkal hozzák az erdőbe kutyájukat.

A vidék szép, a tetőkön rétek, a völgyekben, a hegyoldalakon 
öreg bükkösök, tölgyesek - vágást eddig nem láttam messze déli 
irányban, a látóhatáron halványan kéklenek a Fogarasi-havasok és a 
brassói hegyek, a régi jó időkre emlékeztetve.

Vadászat szempontjából a terület gondozatlan, cserkészutakról, 
ösvényekről, lesállványokról itt senki sem álmodik. Az egyetlen 
örvendetes tényező a vadőr, Lakatos Zénó, érti a dolgát és 
mulatságos alak. Azt mondja, nagy „csúfság” lesz, ha „nem lövünk” 
bakot, mert „rengeteg” van. Szeptemberre nagy bikát és öreg medvét 
ígér. Délután a közeli patakban puszta kézzel egy kalapravaló 
pisztrángot fog és a kunyhó előtt parázson megsüti. Uzsonnára 
jóllakom pisztránggal s ez a mai nap fénypontja.

Előzőleg a dohos kunyhóban aludtam, s ettől úgy megfájdult a 
fejem, hogy délutáni és esti cserkelésre semmi kedvem. Heverek a 
gyepen, írom vadásznaplómat és megfogadom, hogy nyáron nem 
vadászom többet Erdélyben.
Augusztus 6. Ma, káromra, kiderül, hogy a rokonszenves Lakatos 
Zénó tudása, illetve helyismerete is hiányos. Valami nagy 
tarvágásról regélt tegnap. Felszólítottam, vezessen oda. Hát vezetett 
képtelen helyeken, hegyen-völgyön, árkon-bokron át, és kétórai 
fárasztó mászkálás után kijelentette, hogy még messze vagyunk a 
vágástól. Később beismeri, hogy eltévesztette az irányt.

Ily módon utak és ösvények híján, vaktában tévelyegve, igen 
nagyot járunk hajnali 4 órától délelőtt 11 óráig, vagyis hét óra 
hosszat, feljutunk a körülbelül 1400 méter magas Fekete-hegynek
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csaknem a csúcsára, nehány helyen kísérletezek a sípolással, de 
semmi vadat sem látok. Kísérőm, a vadőr állítja, hogy két őzet látott 
messziről. A Fekete-hegyről leereszkedve halljuk a fennsíkon 
dolgozó parasztoktól, hogy ma reggel farkast láttak. Kérdés, hogy 
igazat mondanak-e.

Délelőtt 11 órakor érünk vissza tanyázóhelyünkre és ott találjuk 
Visontait, a társulat elnökét még egy vadásztárs református 
lelkésszel. Nevét nem tudom, nem is fontos, hiszen aligha 
találkozom vele életemben még egyszer.

Tanulságosak számomra a következő dolgok:
Gáspár tiszteletes úr tegnap délután 6 óra felé, nem messze 

tanyázóhelyünktől ellőtte egy sutát hajszoló baknak egyik mellső 
lábát. A vadőr ma bizalmasan megsúgta nekem, hogy 25 lépésről 
„kettes”seréttel lőtt a futtában megtorpant, álló bakra. Az őzek tehát 
javában üzekednek.

Ma reggel találkoztam a társulat egyik elbocsátott vadőrével. 
Elmondta, hogy tavaly ilyenkor, az üzekedés és hívás legjobb 
idejében, augusztus 6-a és 8-a között ezen a területen gróf Sylva 
Taroucát kísérte. A gróf két napig véleménye szerint a 
legalkalmasabb időben - sípolt, hét bakot csalt magához, de egyikre 
sem lőtt, mert agancsuk hitvány volt. A vadőr véleménye szerint itt 
általában silányak az őzagancsok. Igazán nem tudom, mért akarok 
éppen ezen a vidéken őzbakot lőni! De a hívás legjobb ideje most 
van és még vagy tíz napig lesz.

A tiszteletes úr egyébként ma reggel is lőtt valamire. Úgy 
mondja, hogy tévedésből tuskóba lőtt. Ozbaknak nézte! Golyóval 
vagy seréttel lőtt-e a tuskóba, nem tudom. Szörnyű társaságba 
keveredtem!

Az eredménytelenség legfőbb oka itt most az erdőben a 
szénával dolgozó rengeteg paraszt. Az éjszakákat is kint, az erdőben 
töltik; mindenfelé ég a tábortűz. A szénásszekerek valóban éjjel- 
nappal járnak. A szorgalmas székelyek sietnek a jó időt, a nagy 
meleget és a szárazságot kihasználni és szénájukat betakarítani. Az 
őzeket a rétekről és a kaszálókról elzavarták. Most a völgyoldalakat 
borító öreg szálasokban vannak, ott pedig bármi ösvény híján a 
száraz haraszton és sok ágtörmeléken igen zajosan járva, nem lehet 
őket megtalálni.
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Nap közben a kunyhó mellett, a gyepen sütkérezem. Odajön 
hozzám egy helyes székely parasztlány és felszólít, menjek vele 
közeli kaszálójukra, egy kis vadmacska van ott a fán, lőjem le. A 
kedves meghívásnak nem teszek eleget, nem kell nekem a kis 
vadmacska, nekem ugyan nem éri meg a golyóstöltényt és utána a 
fegyvcrcső tisztításának vesződségét.

Délután Lakatos vadőr két völgyön át egy harmadikba vezet. 
Nagyszerű helynek mondja.Valóban szép hely, a zajosan csörgedező 
patak mentén széles rét, kétoldalt a hegyoldalakon öreg bükkerdő. 
Egy sziklatömb mögé bújva sípolok, de nem mutatkozik semmi. Fél 
órával sötétedés előtt a völgy egy darabján lefelé cserkelünk, semmi 
vadat sem látunk, aztán késő alkonyattal hegyet mászva, 
visszatérünk arra a fennsíkra, amelyen a szállásunk van.

Meg kell jegyeznem, hogy három nap óta egy felhőfoszlányt 
sem láttam. Tiszta, derült az idő és tikkasztó a meleg.
Augusztus 7. A magyarhermányi területen utolsó cserkészetemre 
indulok 3/4 5-kor, vagyis amikor már megvirradt. Már tegnap este 
megállapodtunk, hogy négyen, vadásztársulati tagok, különféle 
irányban a hegyvidékről lefelé cserkelünk, és délelőtt 10 óra felé a 
faluban a szekérrel találkozunk, hogy hazafelé induljunk.

A vadőrtől kísérve, a nekem kijelölt irányban leereszkedem a 
fennsíkról a legközelebbi völgyoldalba, és egy ott állítólag tudott, 
derék baknak sípolok.

Fél óra múltán megzavar közelemben egy puskadurranás. 
Ahogyan később kiderül, megint a „tiszteletes úr”, egy hebehurgya, 
tapintatlan, sültparaszt remekelt. Ugyanarra a bakra fáj a foga, 
amelyet a vadőr velem akart meglövetni, és megállapodásunk 
ellenére utánunk settenkedett ugyanabba a völgyoldalba, amelyet 
nekem jelöltek ki. A bakot állítólag golyóval elhibázta, de 
valóaszínűbb, hogy ezt is „kettes” seréttel megpiszkolta.

Egyébként jellemző a vadászatban a szerencsére és véletlenre, 
hogy ez a förtelmes fráter - aki csak fél év óta puskázik és azelőtt 
sohasem vadászott - itt, ahol én három nap alatt nem láttam lőhető 
bakot, naponta sütötte el serétes lőcsét őzbakra.

Természetesen azonnal visszatérek a kunyhóhoz, puskámat 
tokjába teszem, egyéb vadászholmimat is becsomagolom, befogatok 
és a közben előkerült és bocsánatkérő, mentegetődző elnökkel előbb
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az erdőből nyaktörősen meredek szekérúton lefelé, majd rettenetes 
porban összesen három óra alatt Bardócra otthagyott 
podgyászomért, s végül Olasztelekre, a gépkocsiállomásra hajtatok. 
Ott másfélórai várakozás után sikerül magunkat a túlzsúfolt 
gépkocsiba szorítanunk, amely elvisz Oklándra.

Egy falusi kis vendégfogadóban töltöm az éjszakát.
Ma két hete, pénteken (!) reggel indultam hazulról erre a rohadt 

kirándulásomra.
Augusztus 8. Háromórás utazás piszkos, rázós gépkocsiban 
Oklándról Baróton át Sepsiszentgyörgyre. Szerencsémre itt jó 
szállást kapok, és kedves fogadtatásban részesülök Zentai Ernőnél. 
A városi szállóban nincs üres szoba, az állomásnál lévő, botrányosan 
mocskos vendégfogadóban pedig kínszenvedés lenne egy éjszakát 
tölteni.

Noha meghívattam a sepsiszentgyörgyi vadásztársaság által két- 
három bakra, már beteltem ezzel az erdélyi kirándulásommal és 
iparkodom mielőbb hazajutni.

Szászrégen
(Maros-Torda megye)

Augusztus 9. Reggel, illetve délelőtt ötórás utazás Sepsiszent- 
györgyről Szászrégenbe szörnyen zsúfolt vonatban.

Délután Bibi javasolja, menjünk ki tanyájára. Amióta legutóbb 
itt jártam, ismételten látták ott a sokszor lesett és egyszer már 
elhibázott bakomat.

1/2 7-kor érünk a tanyához. A vincellér azzal fogad, hogy a bak 
egy órával ezelőtt kint volt a zabtarlón.

Az erdő széle alatt 250 lépésnyire, a mezőn egy magányos 
galagonyabokor tövében leheveredünk a földre. Bibi mindjárt 
elalszik és egy óra hosszat vígan horkol mellettem.

1/2 8-kor ott, ahol a bak megjelenését várjuk, kilép az erdőből 
egy fehérruhás paraszt, az erdőben tilosban legeltető juhász. 
Integetünk neki, hogy menjen a fenébe. Visszabújik az erdőbe. Ezzel 
természetesen utolsó esélyem erre a bakra végképp elromlott. Mégis 
helyünkön maradunk, hátha csoda történik, s a bak mégis előkerül 
valahonnan.
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8 óra után már fogytán vagyok reményemnek és a világosság is 
már javában fogy. Utolsó kísérletképpen megfujom Faulhaber 
panaszos hangú sípját. Fújom, egyre fójom és mereven figyeljük 
fölöttünk az erdő szélét.

Egyszerre csak Bibi súgja, hogy mögöttünk van egy őz. Fekve 
hátra fordulok. Tőlünk 50 lépésnyire a herében áll. Hátulról, olyan 
irányból jött, ahonnan nem várhattuk. A folyvást gépkocsiktól járt 
országúton át, egy tengeritáblából kellett jönnie. Már annyira 
alkonyodik, hogy szabad szemmel nem látom bak-e vagy suta. Bibi 
azonban a messzelátóval már néz és azt mondja, hitvány bak; mégis 
biztat, hogy lőjem meg konyhájára. Sajnos, bedűlök a felszólításnak 
és meg akarom lőni. Azért mondom, hogy sajnos, mert a dolog nem 
sikerül, és ezen utóbb nagyon bosszankodom. A bak 
megmozdulásomat észreveszi és riasztva, hol egy percre megállva, 
hol nekiindulva, tőlünk távolodva, bennünket félkörben megkerül. 
Közben egyre megkísérlem megcélzását, de hol baktat, hol fut, hol a 
fű takarja, hol egy terephajlatba tűnik, nekem meg a feltámasztva 
célzáshoz alkalmam nincs, szabadkézből a már késői szürkület miatt 
nem akarok lőni, s a bak ily módon lövés nélkül elmenekül. Később 
örülök, hogy nem lőttem meg; inkább megyek haza agancs nélkül, 
mint egy silány aganccsal. Csak az bosszant, hogy meg akartam lőni, 
de nem sikerült.

Ezzel véget ért ez a siralmasan sikerült kirándulásom. 
Eredménye csupán az, hogy tájékozódtam a szarvasbőgésre és egyéb 
körülményekre vonatkozóan, megismertem a Székelyföld jelenlegi 
vadászati viszonyait és Sepsiszentgyörgyön Zentai Ernőben talán 
még hasznomra váló emberre akadtam.

Holnap azzal az elhatározással utazom haza, hogy Erdélyben 
nyáron nem vadászom és nem utazgatok többé.

Sárszentágota
(Fejér megye)

Augusztus 14. Hárman Fodor Tibor, a vendéglátó házigazda, 
Gévay-Wolff Aladár és jómagam mint vendégek délelőtt 10 óra 
után érkezünk Sárbogárd vasútállomására és fél órával később a 
sárszentágotai közalapítványi birtok majorjába, szállásunkra.
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Ebéd után 2 órától 4-ig tizenöt gyerekkel egy közeli tavon a 
szárcsákat hajtatjuk ránk. Elállunk a hosszú tó különféle pontjain és 
várjuk a fölöttünk többnyire magasan, gyorsan szálló szárcsákat. 
Hosszú nyakukat kinyújtva, egyenes irányban húzva, tömzsi alakjuk 
szárnyas palacknak fest. Köztük itt-ott nehány ruca is akad, de 
kevés. Puskázásunktól nem riadnak el a körülöttünk és fölöttünk ide- 
oda csapongva szálló, keringő dankasirályok, sőt kíváncsian le
lecsapnak a tó tükrére pottyant, lelőtt szárcsára.

Négyen mert a vadőr is velünk vadászik és jól lő vidáman 
puskázunk két óra hosszat. Sajnos, a lelőtt madaraknak becslésem 
szerint körülbelül 20 %-a elvész a tavat egyik oldalán szegélyező 
magas, sűrű nádban. Ez a körülmény rontja mulatságunkat.

Mégis felveszünk és beviszünk a majorba 53 szárcsát és négy 
rucát.

Én elég jól lőttem; nehány, igen nagy magasságból lehúzott 
szárcsában örömöm telt. 33 találati százalékkal - a tulajdonképpeni 
találat sokkal nagyobb, de a sebzetten tovább szálló madarak nem 
számítanak - lőttem 14 szárcsát.

A majorban egy kis pihenőt tartunk, aztán kihajtatunk a fiatal 
akácos és nyáras erdőben egy másik nagy tóhoz az esti húzás 
alkalmára, és partja négy pontján elállunk. Amíg a világosság tart, 
alig látunk egyebet gerléknél és nehány szárocsánál. De később, 
alkonyodással, megelevenedik a felhős égbolt fölöttünk és hol 
különféle rucák kisebb-nagyobb csapata, hol egy csapat szélkiáltó, 
hol egy magányos szürkegém vagy kanalasgém, egy-egy cankó vagy 
bíbic száll magasan a tó fölött valahonnan jövet valamerre.

Mennél jobban sötétedik, annál sűrűbben durran a puska, mert 
annál alacsonyabban húznak a madarak. Viszont meglátásuk és 
lelövésük egyre bajosabbá válik és az esti találati százalék a délutáni 
33-ról körülbelül 20-ra romlik. Négyen nyolc szárcsát, kilenc rucát, 
egy bíbicet és egy szürkegémet teszünk fel a kocsira. Ebből én 
három rucát és a gémet lőttem.
Augusztus 15. Hajnali lesre lehetne és kellene kimennünk, de 
lemondunk róla, egyrészt mert kevés a töltényünk tegnap 
váratlanul sok fogyott el -, másrészt, ma nap közben 
többedmagunkkal, a délelőtti vonattal érkező még öt puskással 
nagyobb szabású kacsavadászatot akarunk rendezni. Később
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nagyon bánjuk, hogy a hajnali húzásnak a nappali hajkurászásnál 
sokkal hangulatosabb és ahogy aztán kiderül ezúttal bizonyára 
eredményesebb alkalmát elmulasztottuk. A kilenc puskással, tíz 
hajtóval és két vizslával rendezett hajtások ugyanis igen gyengén 
sikerülnek. Ezért a nagy szárazságot, a tavakból a víz 
megfogyatkozását okolják. Aránylag kevés rucát találunk. Délután 
három óra alatt összesen 21 kacsát, két szárcsát, egy sárszalonkát, 
egy vízicsibét és egy vörösgémet lövünk. Ebből a magam 
eredménye négy ruca és a vörösgém.

Mialatt a ma reggel érkezett öt puskás a vadászást folytatja, 
délután 6 órakor hárman Fodor, Gévay-Wolff és jómagam 
Sárbogárdra hajtatunk és az esti sebesvonattal hazamegyünk 
Budapestre.

Felsőbabád
(Pest megye)

Augusztus 16. Felsőbabád ezidén körülbelül utolsó reményem egy 
őzbak elejtésére. Eljöttem ide, hogy már ne maradjak ebben az 
esztendőben őzbak nélkül. Reggel 8 órára értem a vonattal Ócsára és 
útközben itt is bőven port nyelve jöttem hintón Babádra.

Délelőtt 11 óra tájt kikísérem Jánost a kastélytól nyugatra, a 
nagy rétekre. Ott mostanában halastavak létesülnek és ezzel a 
munkával kapcsolatban van Jánosnak arrafelé valami dolga. Puskát 
nem viszek magammal, hiszen arra gondolni sem lehet, hogy a déli 
órákban a szabad nagy térségen őzeket lássunk.

Mégis megtörténik a csoda! Az egyik napraforgótáblából 
kipattan egy derék bak, és előttünk 120-150 lépésnyire elvágtatva, 
bennünket negyedkörben megkerül és egy másik napraforgótáblába 
bújik. Sajnálom, hogy a puska nincs kezemben, megkíséreltem 
volna futtában meglőni.

Később, 12-től 1-ig a majortól északra és keletre barkácsolunk 
és nehány helyen sípolok, de nem látunk vadat.

Délután 1/2 6-kor János szokott barkácsoló szekerén megint 
kihajtatunk a majortól keletre, a babádi birtoknak annyira jellegzetes 
részére, a ligetek, rétek, turjánosok, nádasok és szántóföldek közé. 
Noha nagy a szárazság, s a szekér a dűlőutakról is port ver fel,
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errefelé minden szokott módon üdezöld és dúsan hajt. Sötétig 
barkácsolva a terület nagy részét keressük végig, de csak nyolc őzet 
találunk, s ezek között is csak egy hitvány bakocska van.

Augusztus 17. Két héttel ezelőtt hajnali 1/2 5-kor már jól 
lehetett látni és a vadat rendesen meg lehetett célozni. Erre 
emlékezve, tegnap este úgy rendelkeztem, hogy ma 3/4 4-kor kelünk 
és 1/4 5-kor szekérre ülünk. Kár volt ilyen korán ébredni és sötéttel 
indulni, mert amint kiérünk a majorból, a turjánon átvezető kocsiút 
elején meg kell állnunk, és csaknem egy óra hosszat vesztegelünk 
egy helyben és várjuk, hogy megvirradjon.

Végre 1/4 6-ra erősödik meg a világosság annyira, hogy a 
turjánban is meg lehetne látni a bakot, hát barkácsolni indulunk. 
Csendes, derült, enyhén hűvös a reggel, csak az a baj, hogy szekerek 
és gyalog vagy kerékpáron járó munkások bennünket megelőzve, 
már kint vannak a határban és zavarják a vad nyugalmát.

Aránylag kevés őzet látunk a lucematáblákon és a réteken, az 
üzekedésnek pedig semmijeiét sem észleljük. Tegnap este a vadőr is 
úgy nyilatkozott, hogy üzekedő őzeket már napok óta nem lát.

Sokat forgolódunk a birtok délkeleti sarkában, a „Besnyővárak” 
táján, a „Keresztberek”-ben és a „Kákástó” környékén, de 1/4 8-ig 
még csak három sutát, egy gidát és igen messziről egy sietősen a 
bozótba vonuló hitvány bakot látunk.

Már lemondtam arról, hogy idei első és valószínűleg egyetlen 
bakomat ma Babádon meglövöm, és éppen szólni akarok Jánosnak, 
hogy menjünk vissza a majorba, hogy idejekorán útrakelhessünk 
Budapest felé, amikor a szekérút egyik kanyarulata után, egy kis 
csalitosban, 60-70 lépésről megpillantok egy felénk néző őzet. 
Mindjárt látom, hogy bak, hogy nem fiatal, s hogy bár rövid, de elég 
vastag és feltűnően sötét az agancsa, körülötte pedig egy gida 
ficánkol pajkosan. A kocsis megállítja a lovakat, látom, hogy a bak 
elugomi készül, a szekéren ülve, szabadkézből gyorsan rákapom a 
puskát és rézsűt élűiről lapockán lövöm. Jól jelzi a sebzést, kis 
helyen ide-oda támolyog, elesik és belesüpped az irtás dúsan 
burjánzó, tarka, virágos, harmatos növényzetébe. Nagyon örülök 
neki, mert ehhez a 380-adik ozbakomhoz igazán nehezen jutottam, 
hiszen egy esztendő múlt el azóta, hogy a 379-ediket lőttem.

46



Odamegyünk hozzá. Koros bak, sőt az a gyanúm, hogy egyike 
annak a két baknak, amelyet hét éve valakitől vettem, egyik fülüket 
megcsonkítva, megjelöltem, Babádra szállítottam és itt szabadon 
bocsátottam.

Reggel 8 órakor a kastélyban vagyunk és délelőtt 1/2 11-kor 
hivatalomban ülök.

Nagyvázsony
(Veszprém megye)

Szeptember 17. Itt vagyok megint immár harmadszor a 
Kabhegyen Erzsivel. Tegnap estére értünk ide egésznapi utazás 
után. Én ugyan jobb szerettem volna négy-öt nappal előbb jönni, de 
a helybeli vezetőség úgy intézkedett, hogy a vadászházban a 
vendégek csak tegnap szállhattak meg. A késedelmet azzal 
indokolják, hogy a hetek óta tartó meleg idő és nagy szárazság miatt 
a vadászat eddig nem lett volna eredményes. Bőgést csak éjjelenként 
lehetett valami keveset hallani, s a szarvasok nem mutatkoztak. 
Tavaly szeptember 17-én jöttünk ide, és ma egy éve már 
Somogyszobon vadásztam.

Ezidén megint négyen vagyunk itt vadászvendégek. Rajtam 
kívül Back Bemát, Reiner Pál és gróf Széchenyi Ferdinánd.

Az időjárás tegnapelőtt óta a szarvasbőgés és a vadászat javára 
változott meg. Hűvösebb lett, s az eső elverte a port és megáztatta a 
szárazság termelte, ilyenkor szokatlanul sok harasztot.

Hajnali 3/4 6-kor ülök Erzsivel szekérre. Szokás szerint 
főképpen barkácsolunk. Nekem ezidén is a terület északnyugati 
sarkát jelölték ki, vagyis a vadászház és az erdésztanya alatt a nagy 
fiatalost, nyugatra a fokozatos felújítást, a nyírtói kerületet és 
körülötte a szálasokat.

Az ég beborult, későn virrad. Itt-ott egy bőgés hallik, de nem 
sok. Barkácsolunk, szokott kísérőnk, a kocsis mellett ülő Trobert 
Tóni irányítása szerint. Kocsisunk is a tavaly megkedvelt Wolff 
József.
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