
Felsőbabád (Pest megye)

Július 17. Délután 6 óra felé indulunk barkácsoló szekéren a 
majorból. Nem tudom pontosan az időt, mert nincs órám. Négyen 
ülünk a szekéren, Süveg, a kocsis, Szűcs, a vadőr, Erzsi és jómagam. 
Fülledt meleg van, az eget nagyjában sima, csak helyenként szaka
dozott borulás takarja, messziről gyengén égzengés hallik, a szekér 
felveri a port, s ennek egy része ránk rakódik, szürkére beporozza az 
ember ruháját, haját, s az izzadságtól nyirkos, tapadó bőrét. Az erdő
ben a szokott, jól ismert, emlékezetes helyeken járunk. A barkácso
lás akár bent az erdőben, akár a ligetek szélén azonban úgyszólván 
céltalan, mert az aljnövényzet, a csalán, komló, nád és sokféle giz- 
gaz embernél, sőt a lovak fejénél is magasabban mindent elborít és 
sűrűén eltakar. A tisztásokra pedig a vad mostanában csak alkonyat- 
tal lép ki. Nincsen oka korábban legelni, hiszen kövér, mindig jólla
kott és - amíg nem kezd üzekedni - lusta is, ezenfelül a sűrűségben 
talán kevesebb a szúnyog, mint a tisztásokon. A szúnyog ugyanis 
ennek az évszaknak, és részben a vidéknek is, igen jellegzetes tüne
te, mondhatnám, olyan körülménye, amelytől a vadászás élvezetes
sége bizony nem fokozódik. Jóleső bosszúérzéssel végzem ki őket, 
sorjában, másodpercenként. Fejemet elkerülik, mert sűrűén eregetem 
pipámból a füstöt, de élelmesek ám, a szekér derekában lábunk körül 
gyülekeznek, és a vastag harisnyán át is szúrnak és szívják vérünket.

Egy liget szélén a mellette lévő moharból egy őzsuta ugrik át a 
lovak előtt az úton és eltűnik a nála négyszerte-ötszörte magasabb 
gazban.

Végre egy derék bakot is látunk; a szekérút folytatása irányában, 
tőlünk vagy 150 lépésnyire, jókora tisztáson áll. De éppen menekülni 
készül, mert rajta túl, a tisztás másik végén egy kaszás paraszt köze
ledik feléje. A baknak ugyan nem sürgős a dolga, a szekeret és a 
gyalogjáró embert is már bőven megszokta, éppencsak mérsékelten 
bizalmatlankodva iparkodik takarásba jutni. Ámde baktatása irányá
ban, a rétet övező ligeten túl, lucernát kaszálnak, s a munkások han
gos beszélgetése hallik. Ez sincs a bak kedvére, megfordul, egy-két 
másodpercig haboz, aztán derékszögben irányt változtatva, vonul át 
a réten és bújik be a sűrűségbe.
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Derék baknak néztem, agancsának vége jóval fülén fölül ér, sze
retném meglőni. Úgy vélem, hogy ha a környék elcsendesedik, a bak 
bizonyára megint kijön szokott legelőjére, ezért Erzsivel a tisztás 
sarkában felülök arra a lesfára, amelyről tavaly nyáron Jancsi jelen
létében egy korcs agancsú bakot lőttem. A leskosár jócskán bent, a 
rétet félkörben övező magas ligetben van, úgyhogy az ember róla a 
magas fák lombemyője alól és a fatörzsek között lát ki a szabad tér
ségre. A magasülésen töltjük a délután hátralévő részét, besötétedé- 
sig. Hívogatom a bakot, megszólaltatom Buttolót és Faulhabert - 
hiszen az őzek üzekedésének már meg kell indulnia de a bakot 
bizony hiába várjuk. A réten előbb egy suta két gidájával, majd ké
sőbb egy másik suta jelenik meg, és a síp hangjára lassan a lesfa 
közelébe jön, de a bak nem mutatkozik. Nem messze tőlünk, a sűrű
ségben, a szél irányában egy őz egyszer bakosan riaszt; lehet, hogy 
szimatot kapott tőlünk.

Július 18. Erzsi még nem látott őzbakot lőni, ezért ma hajnalban 
is elkísér. Még virradás előtt, 3 órakor hajtatunk ki a 
barkácsolószekéren a tanyából. Csaknem olyan fülledt a levegő, 
amilyen este volt. A szokott úton, a turjánon át, a töltésen kidöcö
günk a ligetek közé ahhoz a tisztáshoz, amelyen tegnap a bakot lát
tuk. Kezdődő derengéssel felülünk a lesfára, miután a szekeret azzal 
az utasítással küldtem el, hogy mire teljesen megvirradt, jöjjön ér
tünk, mert ha a bakot addig a réten nem látom és nem lövöm meg, 
már alighanem úgyis hiába várnám.

A hajnali szürkületben 100 lépésről a tisztáson még nem lehetne 
az őzet rendesen meglátni, amikor már megszólal és rekedt hangon 
búg az elsőnek ébredt örvösgalamb.

Borús az idő, mintha eső készülne lenni, és lassan világosodik. 
Messze, kint a réten megjelenik két őz. Az egyik nekiszalad a má
siknak, de az elfut előle. A messzelátóval nézem őket, és úgy rémlik, 
hogy egyikük bak, talán ugyanaz, amelyet tegnap délután ott láttunk. 
Megszólaltatom a Buttolót. Erre az egyik őz lassan felém jön, a má
sik lefekszik. Közben egyre jobban világosodik, s már jól látom, 
hogy a heverő őz a bak. A suta mind közelebb jön hozzánk, majd 
tőlünk vagy 60 lépésre bevonul a ligetbe.
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Aztán valahonnan még egy suta kerül elő s a bakon túl nyugod
tan legel. Nem törődnek egymással. Ismételten sípolok, de a bak a 
csábító hangokra nem hederít. Vagy 200 lépésnyire van tőlem, a 
fűből csak a háta és feje látszik ki, ilyen bizonytalan lövést az ember 
lehetőleg ne kockáztasson meg. Nem is teszem! Gondolkodom rajta, 
miképpen közelíthetném meg a bakot, amikor hallom a visszatérő 
szekér zörgését. Ily módon kínálkozik a megközelítés egyik módja, 
noha nem tudom, nem volna-e helyesebb és célszerűbb a magasülé
sen maradnom és a jószerencsét, a bak remélt közeledését vámom. 
Mivel azonban kétséges, merre, melyik sűrűségbe vonul majd nap
palra elrejtőzni, mégis rászánom magam arra, hogy feléje hajtassak.

Erzsit a leskosárban hagyom, a liget szárnyán át kicserkelek a 
szekérhez, felkapaszkodom rá, és a ligetnek ehelyütt kiszögellő 
nyúlványát megkerülve, félkörben közeledünk a bakhoz. A kísérlet 
nagyszerűen sikerült. A szabad réten vagy 100 lépésnyire vagyunk 
tőle, amikor feltápászkodik, és szépen keresztbe állva kínálja oldalát 
céltáblának. Megállítom a szekeret, az erre a célra szalmával töltött 
zsákot az ülésre téve és a puskát erre támasztva, célba venném a 
bakot. Ámde a szúnyogoktól kínozott lovak izegnek-mozognak s a 
szekeret rángatják. Nehány másodpercig azzal vesződöm, hogy ki
lessek egy pillanatot, amelyben a szekér nem inog, s a célzókereszt a 
bak oldalán áll. Végre úgy érzem, hogy ez sikerült, ujjam a ravasz
hoz ér, a lövés durran, s a bak bármi jelzés vagy nagyobb ijedtség 
nélkül, befut a ligetbe. Hibáztam, ami bőven bosszant, mert ezen a 
területen eddig nem hibáztam bakot, és egyébként sem való az őzba
kot 100 lépésről elhibázni. Nagyon restellem a dolgot, de kísérőim 
magyarázatképpen azt mondják, hogy éppen amikor lőttem, a lovak 
megint megmozgatták a szekeret. Ezt a puska durranása és lökése 
közben észre sem vettem. Vigasznak és magyarázatnak ez is jobb a 
semminél.

Ahol a bak bemenekült a sűrűségbe, a liget csak 40-50 lépés szé
les, azért jókora kerülővel túlsó oldalára hajtatok, hátha a bakot va
lahol még meglátom. Útközben az egyik helyen, a szabad mezőn egy 
hitvány hatos bakot látunk, amely rendesen hajszol egy sutát, majd 
egy darabbal odébb, a Kákás-tón, túl messziről, még két sutát látunk. 
Az elhibázott bakot barkácsolva hiába keressük. Fölös óvatosságból
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aztán hárman, Süveg, Szűcs és jómagam még a sűrű ligetben össze
vissza és fel s alá járva keressük, kutatjuk, de semmi jelét nem talál
juk; biztos, hogy elhibáztam.

Reggel van, 1/4 6-ra jár az idő, Süveg kijelenti, hogy őzbak nél
kül nem megyünk haza, s a vadőr ajánlja, hogy az erdő felső részébe 
hajtsunk. Ehhez természetesen szívesen hozzájárulok.

Megint az aljnövényzettől átláthatatlan sűrűségek mentén és kö
zött hajtatunk a Földház-sziget tisztása felé, majd rajta túl a jókora 
irtásterület derekán végig. Ennek egyik szélén a répában már messzi
ről látjuk egy ballagó, vonuló őznek a répa világoszöld lombján 
élénken vöröslő alakját, s noha vagy 300 lépésről még csak szabad 
szemmel látom, mégis rámondom, hogy bak.

A bak egyre közelebb ér az erdő széléhez, de nyugodtan lépked 
ide-oda és nem törődik velünk. Vagy 150 lépésnyire tőle megállítom 
a szekeret, az ülésre teszem a szalmazsákot, és a puskát megint erre 
támasztva készülök lőni. A lovak megint a szúnyogoktól nem tudnak 
nyugodtan maradni, és bizony vesződséges dolog kilesnem egy pil
lanatot, amikor a szekér nem mozog.

A puska durran, a bak hirtelen nagyot szökkenve szépen jelzi a 
sebzést, a répában félkörben egyet száguld, az erdőszélen átugrik a 
csatornán és eltűnik a sűrűségben. Tudom, hogy ott fekszik. A rálö- 
vés helyén sok a vér, sőt egy harmadtenyémyi darab tüdőt lelünk, 
aztán a vércsapát követve, az erdő szélétől nehány lépésnyire rátalá
lunk a dermedt bakra. Nagyon örülök neki, mert bár agancsa csak 
hitvány hatos, de a legöregebb bakjaim egyike, biztosan idősebb tíz 
évesnél. Egyébként a 336-odik bakom.

Csodálatos, hogy az őzbak ilyen sík alföldi tájon ennyire meg tud 
öregedni, ennyi ideig, egy évtizednél tovább el tudja kerülni a va
dász golyóját. Ennek nyitja, titka, a sok nagykiterjedésű nádas, tur
ján; ezekben van az őzeknek olyan biztos búvóhelye, hogy évek 
hosszú során tavasztól őszig látatlanul tud bennük éldegélni.

Ezt a vén bakot bizonyára a fajfenntartás ösztöne hajtotta ki rej- 
tekéből. Elindult sutát keresni és halálát lelte.
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Ravazd (Győr megye)

Július 20. A pannonhalmi főapát hívott meg két őzbakra. Házi
gazdám egyébként Takács Zsigmond erdőtanácsos. Reggel 1/2 9-kor 
indultam Kelenföldről, és délben érkeztem Ravazd községben Ta
kácsék udvarára.

A barkácsoló kocsi délután 4 órakor fordul ki velünk a faluból, és 
kapaszkodik lassan két magas, csaknem függőleges földfal között a 
meredek úton dombnak. Aztán félóra múltán beérünk a főapátsági 
„nagy” erdőbe. Ez egy tagban vagy ötezer hold cseres, kevés tölgy- 
gyel és erdeifenyővel. Barkácsolva keresünk őzbak. Kísérőm Ta
kács, akinek ezt a meghívást köszönhetem, s aki jószívvel kíván 
nekem két ravazdi derék bakot.

Hosszú, magas dombhátokat, mély hajlatokat, árkokat, völgyeket 
borító szálasokban, elvétve rudas erdőben járunk. A magas aljnö
vényzetben nem könnyű dolog az őzet meglátni, s ebben többnyire 
túltesz rajtunk a gyakorlott kocsis, aki rögtön rámutat az őzre, ha
csak egy tenyérnyit látott meg belőle.

Csendes, meleg nyári délután van. Odakint, szabad ég alatt mele
gen tűz a nap, de mi alig kerülünk ki a lomberdő alól, és bent, a ma
gas lombtetős szálasban élvezzük az árnyék hűvösségét.

Őzet ugyan nem sokat látunk, de egy fővadas, zárt erdőterületnek 
aránylag eleget. Eltelik félóra is úgy, hogy nem találunk őzet, aztán 
emitt-amott fedezünk fel hol egy fiatal bakot, hol egy magányos 
vagy gidás sutát.

A délután derekán egy golyóra érett bakot látunk. Tőle vagy 80 
lépésre lemaradok a kocsiról, és egy fatörzs mögé bújva keresem a 
lövés alkalmát. Ámde köztem és közte fagyalvesszők lombja és vé
kony ágazata zavar a tiszta célzásban. Egydarabig azzal vesződöm, 
hogy guggolva vagy lábujjhegyre állva a fagyalvesszők között, alatt 
vagy fölött keresek a golyónak utat. Helyemről elmozdulni, oldalt 
lépni nem merek, mert a bak mereven felém néz. Egyszerre egy 
előbb nem látott suta ugrik meg a bak közelében, a bak utána indul 
és egyúttal hajszolja. A két őz rendes üzekedési hajszában, félkör
ben, mögém kerül. Kikapom zsebemből és megnyomom a Buttolót. 
Erre a hangra az őzek nehány másodpercre megállnak, de olyan
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alkalmatlanul és annyira takartan, hogy nem tudom pontosan, melyik 
a bak, nem tudhatom, nem cseréltek-e helyet és nem merek lőni. 
Mindjárt folytatják a kergetődzést és közelségünkből eltűnnek.

Egész délután derült, csendes az idő. A kocsi egyes erdőtáblákat 
kerülgetve, hol dombhátakon vagy oldalakon hosszat végig, hol me
redek lejtőkön le és fel, széles völgyeken keresztbe visz ide-oda.

3/4 8-kor kiérünk egy vágásborította, széles hajlatba. Ebben fel
mászom egy magas lesállványra, miközben a kocsi továbbdöcög. 
Kisvártatva megszólaltatom a Buttoló-sípot. Rögtön zörgést hallok, s 
egy suta loholva, lihegve jön alám. Nagyon izgatott. Ide-oda tipró- 
dik, szimatol, keres. Megvárom, amíg megnyugszik és eltávozik, 
aztán lejövök a létrán és a völgyfenéken továbbcserkelek. Kísérőm, 
az egyik erdőőr javasolja, hogy nézzünk meg még egy rétet, ahol 
nehány nappal ezelőtt egy sutát kergető, derék bakot látott. Kilé
pünk, hogy még teljes szürkület előtt odaérjünk. A rét sarkán felmá
szunk a lesállványra, és, a háromnegyedes hold világításában bízva, 
megint sípolok. Ezúttal is rögtön zörgést hallunk, majd egy suta lép 
ki a sűrűségből a rétre és alánk jön.

Aztán elmúlik a meglátás és felismerés lehetősége, az alattunk 
ide-oda lépkedő, kereső suta friss csapánkon szimatot kap, megriad 
és riasztva távozik, mire lejövünk a lesállványról, és - még mindig 
fülledt, izzasztó melegben - a sötét szálasban felballagunk a vadász
házba, ahol Takács Zsigmond estére kirándult családja terített és 
virággal díszített asztallal már kedvesen vár.

Ma délután összesen tizenegy őzet láttam, de ebből csak egy volt 
lőhető bak.

A nagyon jól berendezett vadászházban - még vízvezetékes für
dőszoba és falra szerelt mosdótál is van benne - kényelmes ágyban 
hálok.

Július 21. Hajnal előtt 3 órakor kelek és 1/4 4-kor lemegyek a 
völgy haj latba, annak a rétnek sarkára, ahol tegnap este fejeztem be a 
dolgot. Amikor a lesállvány alá érek, kísérőm, az egyik erdőőr fél
hangon szól hozzám, mire tőlem vagy 80 lépésre egy őzet látok a 
réten át menekülni. Nem tudom, meghallotta-e az erdőőr rekedt 
hangját, vagy meglátott-e bennünket. Felmászunk a lesállványra, és
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nehány percnyi várakozás után sípolok. Nem messze tőlünk, a sűrű
ségben zörög, makog, zsörtölődik, időnként egyet-egyet riaszt egy 
őz, de nem jön ki a rétbe. Aztán kimegyünk a vágásba, felkapaszko
dunk egy lejtőn és egy széles dombtetőn felmászunk egy másik 
lesállványra. Erről a hullámos, dimbes-dombos környezetre, a vágás 
hézagaiba messzire ellátunk. Itt is sípolok, de egyáltalán semmi va
dat sem látunk.

Az erdőtanácsossal megállapodtam, hogy bizonyos helyen 1/2 5- 
kor vele és a faluból kirendelt barkácsoló kocsival találkozom. Az 
idő már 1/4 5-re jár, tehát iparkodnom kell a tőlünk még távoleső, 
megbeszélt helyre jutni. Egy völgy aljában, hosszú réten cserkelek 
végig és két kergetődző őzzel találkozom. A bak mellettem, a rudas 
erdőben vagy 30 lépésre hajszolja a sutát. Nem kívánom elejteni, 
mert nem valami nagy az agancsa, de ha akarnám, sem sikerülne 
meglőni, mert gyorsan szemem elől tűnik.

Aztán 5 órától délelőtt 10-ig megint barkácsolok. Házigazdám 
egydarabig velem tart, majd hazamegy.

1/2 9-kor bokros, csepőtés, ritka öregerdőben, lesállványon sípo
lok, s megint csak egy suta jön nagy sietve alám. Ugyanebben az 
öregerdőben félórával később a lovak előtt vagy 30 lépésnyire, a 
magas fűből felugrik egy őzbak és elfut előlünk. Lőhető baknak 
néztem. Ezért egydarabig még keressük, de nem sikerül rátalálnunk.

Ma reggel összesen 20 őzet és egy csapatban öt barkás agancsú 
szarvasbikát láttam.

A szokásos és nagyon szükséges nap közi pihenőre nem sok időm 
marad, mert ebédre be kell hajtatnom a faluba Takácsékhoz. Közben 
beborul és zeng az ég. Nagy a hőség és szárazság, de aratáskor ilyen 
időjárás kell, és mivel kevés a szabad időm, jómagam sem szeret
ném, ha a délutáni barkácsolás alkalmát elmosná az eső. Szeren
csémre a zivataros fenyegetés nem válik valóra, és délután, még 
egyre poros, fülledt melegben, Takács kivisz a „Magyalos”-nak 
mondott, háromszáz holdas, külön darab erdőbe. Már reggel is be
szélt róla, hogy ott egy „legendás”, kiváló bak van. Három év óta 
tudnak róla, de csak nagyritkán látják. A „kiflibak”-nak nevezik. 
Egyszer egy vadászvendég elhibázta, más még nem kapta lövésre. 
Ravazdon alighanem a legnagyobb agancsú bak. Vele találkozni
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ugyan nem sok reményünk lehet, de ebben a kis darab erdőben rajta 
kívül még hat-hét lőhető bak van.

4 órakor indulunk, hamar kiérünk, és a „Nagyerdődnél, még 
szaggatottabb terepen, fel s alá barkácsolunk. Itt szűkebb és kanyaru- 
latosabb völgyek, meredekebb domboldalak is vannak, az erdő egy 
része pedig akácos. Barkácsolás közben kifordulunk az erdőből és 
egy nagy zabtábla szélén felmászunk a lesállványra. Takács azt 
mondja, a zabban alighanem fekszik egy bak, az erdőőr már többször 
látta benne. Hogy a gyanított bakot felkeltsem, megszólaltatom a 
Buttoló-sípot. A következő pillanatban előttünk vagy 100 lépésnyire 
a zabban felpattan a bak, és bennünket félkörben megkerülve, na
gyokat ugorva menekül be az erdőbe. Hogy megállítsam, füttyentek 
neki, de csak egy pillanatra torpan meg - akkor is csak az agancsa és 
füle látszik ki a zabból -, mindjárt folytatja vad futását, és tőlünk 
vagy 120 lépésre beér az erdőbe. Barkácsolva sokáig keressük, de 
nem sikerül még egyszer vele összeakadnunk.

Múlik az idő, lassan letelik ez a délután is. Ebben az erdőrészben 
csak egyes őzeket, többnyire sutákat látunk, s az üzekedésnek semmi 
jelét sem észleljük. Mindenfelé sok az őzbakkotrás, de a derék bakok 
csak nem mutatkoznak.

1/2 7-re jár az idő. Egy darabig az erdőszélen jöttünk végig és a 
vele szomszédos lóheretáblát figyeltük, egy, benne esetleg heverő, 
bakot keresve. Befordulunk a ritka akácos szálas borította völgybe, 
amelyen egy órával előbb már végigjöttünk. Egyszerre tőlünk balra, 
magasan a meredek oldalon, a völgy aljától vagy 80 lépésnyire 
megpillantunk egy derék bakot.

Az erdőtanácsos leugrik a kocsiról és elmarad tőlünk, én is le- 
szállni készülök, de még a továbbdöcögő kocsin maradok, hogy 
biztos lövésre és magamat takarásra alkalmas helyen maradjak le 
róla. Sikerül is ilyen helyre jutnom, és egy csoport vastagabb akác
törzs mellé ugorva, a messzelátóval sebtiben még megnézem a bak 
félig takart fejét, aztán gyorsan megcélzóm az oldalát és lövök. Észre 
sem vettem, hogy a bakon ülő erdész is leugrott és mögém állt. A 
bak jól jelzi a sebzést, hirtelen megfordul, betegen csetlik-botlik, a 
meredek oldalon rézsút lefelé fut, elesik, egész hosszával még egy 
kereket hány és elterül.
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Elsőnek az erdőtanácsos ér hozzá. Lehajol, felemeli a bak fejét, 
és örömmel mondja: Gratulálok! Kapitális! A kiflibak! Igazán 
örülök, hogy ez a nevezetes bak a Tied, és nem a másé lett!

Jól esik látnom, hogy öröme őszinte.
Kiváló bak! 337-edik őzbakom, de a legderekabbak egyike. Egy

darabig elnézegetjük, megcsodáljuk, majd az erdész kizsigereli, gon
dosan elhelyezzük a kocsin és továbbhajtatunk. Takács nagy kedve
sen azt mondja, iparkodjunk a második bakot is megkeresni. Szinte 
restellek ilyen nagyszerű siker után mindjárt tovább vadászni és még 
egy bakot keresni.

Negyedóra múltán egy sorokba ültetett, vegyesen cseres és feny
ves lécesben vagy 60 lépésről megint egy bakot látunk. Lemaradok a 
kocsiról, Takács is leugrik róla, és mind a ketten messzelátóval néz
zük meg a bakot. Én gyengéllem, Takács azt mondja, hogy lőhető. 
Ismét megnézem, de nem kívánom meglőni. Végre a bak unja meg a 
dolgot, elfordul és elballag. Örülök, hogy nem lőttem meg, noha 
Takács szerényen megjegyzi, hogy ne mérjem a bakokat a 
kiflibakhoz, mert ilyen nincsen több.

Estig a Magyalosban maradunk, aztán holdvilágnál áthajtatunk a 
Nagyerdőbe, a vadászházhoz. Ma délután összesen tizenöt őzet lát
tunk.

Július 22. A kirendelt kocsi hajnali 1/2 4-re ér a vadászházhoz, 
és mindjárt barkácsolni indulunk. Először elhajtatunk jó messzire, 
egy nagykiterjedésű vágásba, a kocsit egy darabbal odébb küldjük, 
és felülünk arra a lesállványra, amely arról nevezetes, hogy róla lőtte 
Dorner Aurél tavaly ősszel tizennyolcas bakját.

Hangulatos nyári reggel az erdőben. Előttünk, alattunk a hosszú 
völgyet végig fehér kőréteg takarja. Bujazöld az egész erdő, harma
tos a növényzet, nagy a csend, csak messziről hallik itt-ott őzek ri
asztása, üzekedésük egyik jele. Sípolásomra egy suta a gidájával jön 
futva felém, de eltér és elkerüli a lesállványt.

Aztán a nem messze várakozó kocsihoz megyünk és folytatjuk a 
barkácsolást. Kívánságomra az öregerdőnek abba a részébe hajta
tunk, ahol tegnap reggel egy őzbak a kocsi elől ugrott fel a fűből. 
Nemsokára odaérünk, és nem messze tegnapi helyétől, a szekérúttól
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vagy 70 lépésnyire, meglátjuk a bakot. Mind a ketten leszállunk a 
továbbhaladó kocsiról és a messzelátóval vizsgálgatjuk a bak agan
csát. Nekem úgy tetszik, hogy nem valami ékes, Takács halkan 
mondja, hogy lőhető. Erre rákapom a puskát, és a magas fűben szé
pen keresztbe álló, de alulról félig takart bakot oldalba lövöm. He
lyén, alighanem mögötte, szinte porzik a harmat, s a bak jelzés nél
kül, de a sebzett vad testtartásával rohan el. A rálövés helyén bőven 
találunk vért, sőt a lövés irányában jóval rajta túl is szétfröccsent 
vér- és tüdődarabkák piroslanak a füvön, gazon és csaliton. A vér- 
csapát vagy 50 lépést követve meglátjuk a magas növényzetbe süp
pedt, dermedt bakot. Agancsa, nagy meglepetésemre, sokkal szebb, 
derekabb, mint amilyennek néztem. Elég vastag a szára, szép a ró
zsája, bamafényes a színe és igen szépen gyöngyös. 338-adik őzba
kom.

Ezzel befejeztem itt a dolgomat, noha még csak 1/2 6-ra jár az 
idő, visszaindulunk a vadászház felé, ahol ma délelőtt még sok a 
dolgom. Puskát kell tisztítanom, fényképezni, naplót írni és aludni is 
akarok.

Messze vagyunk a vadászháztól, lassan döcögve csak 7 órára 
érünk oda. Verőfényes, csendes idő van. Ma reggel aránylag nem 
sok vadat, mindössze öt őzet láttam.

Délután utazom haza.

Marosvécs (Maros-Torda megye)

Augusztus 2. Tegnap délutánra terveztem itt első cserkészetemet, 
de a vonat negyedfélóra késéssel érkezett Székelykocsárdra, ezért a 
csatlakozásról lekéstem, 3 óra helyett este 7 órára értem ide, és a 
délutáni cserkelést elmulasztottam. Kezdetnek nem jó dolog.

Éjjel nagy zivatar és eső olt. Hajnalban is még borús az idő, fül
ledt a levegő, később feltámad a szél, majd időnként szemereg az 
eső. Nem valami jó idő sípolásra.

Otthon még csak 4 óra van, amikor kelet-európai időszámítás 
szerint hajnali 5 órakor házigazdámmal, báró Kemény Jánossal kilé
pek a várkastély kapuján, és a kastély fölött, a kerten át kimegyünk 
az erdőbe.
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