
TAHI (Pest megye)
Július 5. Délután 1/2 6-kor érkezem Erzsivel és Csekonics End

rével Tahira, a vadőr házához, és 1/2 7-re vagyunk fent a Hétvá
lyúnál. Onnan Csekonics a fiatal Vaczó Sándorral felmegy a Cser
völgyi tóhoz, a szórónál disznót lesni, én pedig Erzsivel lecserke- 
lek a Kis-Bitterdombra. Sajnos későn, csak 1/2 8-ra érünk oda, 
amikor már minden vad csülkön van. Szokott helyünkre, az 
agyagosküti árok fölé megyünk, de alattunk egy nyársas bika 
észrevesz, zajosan fut át az árkon és a túlsó oldalon fölfelé, s ezzel 
ránk tereli más vad figyelmét is. Odaát, az árkon túl két őz riaszt. 
Sokáig keresem őket a messzelátóval a magas cserjék között, míg 
végre az egyiket meglátom. Napnyugta felől a még világos égbolt 
vakít, vele szembenézve ezért csak homályosan látom vagy 200 
lépésről az egyre riasztó őzet. Amikor végre megállapítom róla, 
hogy lőhető bak, nehány szökkenéssel cserjék mögé kerül. Ott is 
még nehány másodpercig egy helyben állva riaszt, alakja a cserjék 
lombján át vörösük, aztán nagyokat ugorva, közben egyre riaszt
va, tűnik el végképpen a vágás magasabb, sűrűbb részében. Saj
nálom az elszalasztott alkalmat bakot lőni.

A nyársas bikán és a bakon felül még egy tehenet láttam messze 
fent, a Bükktető oldalában.

Este 1/4 10-re érek le Erzsivel a faluba. Csekonics csak 3/4  11-re 
jön le igen vidáman, mert két malacot lőtt. Csak akkorák, hogy 
Vaczó Sándor mind a kettőt a hátán lehozta.

Éjfélre érünk haza, Budapestre.

BÜKKZSÉRC (Borsod megye)
Július 6. Egy szóval sem mondom, hogy ilyen tikkasztó nyári 

melegben nem lenne jobb, élvezetesebb a Gellértben, a Hullám
fürdőben felváltva sütkérezni és hűsölni, mint harmad félórát Bu
dapestről Mezőkövesdig az átmelegedett, kormos vonatfülkében 
ülni, majd 20 kilométert a napsütötte, poros országúton kocsin 
döcögni. Azt sem állítom, hogy okosabb, rendesebb eszű ember, 
akinek ilyenkor is előbbre való igyekezete egy-két őzbakot elejte
ni, mint a hideg hullámokban leáztatni magáról a városi ruha 
okozta izzadságot és a városi port. Sőt, évek óta készülök a júniusi 
és júliusi vadászkirándulásokról lemondani és csak májusban és
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augusztusban őzbakra vadászni, de a kocka mindig úgy fordul, 
hogy ebbeli józan szándékomat nem hajthatom végre, maradok 
az őzbakok régi bolondja, miattuk gyötörtetem magamat a me
leggel és mulasztom el a nyár némely kellemességét, a napozást, 
fürdőzést.

Mezőkövesdtől az országút egyenest északnak, a messzeség
ben kéklő Bükk-hegység felé vezet. Az út mentén kétoldalt hosszú 
szederfasor, azon túl a napsütötte alföldi nagy síkságot sárga 
kalásztenger borítja, illetve csak borította, mert már napok óta 
dolgozik a kasza; a naptól barnára pörkölt, izzadt, poros, szorgal
mas magyarok a földnek ebből a maguk jólétére termelt nyári 
takarójából hosszú sávokat hasítanak ki, egyiket a másik után. 
Fogy, eldarabolódik a kalásztenger, helyén csupasz tarló és rajta 
a hosszú sorokban keresztekbe rakott kepék. Javában folyik az 
aratás. Milyen más kép ez egy budapesti „strand"-fürdőnél!

A szatmári püspökség bükkzsérci erdőhivatalának jó lovai 
vannak, gyorsan visznek a nagy síkságon át. Egy óra múltán 
Bogács községen hajtatunk át. Rajta túl a táj képe hullámossá, 
dombossá változik. A dombok fokozatosan magasabbak lesznek, 
az utcán hol felkapaszkodunk, hol leereszkedünk, erdőborította 
lejtők közé jutunk és kétórai kocsikázás után Bükkzsércre, a falu
ba, Lády Géza főerdőmérnök házához érkezem.

Hamarosan felkészülök még egy kis esti cserkészetre, bár az 
idő már 7 órára jár. Egy erdőőr felvezet a falu fölött a hegyoldalra, 
az erdőbe. Nagy a szárazság, a gumitalpú cipő alatt is zörög a 
száraz haraszt. Fokozatos felújításban, fiatal szálasban, tarvágás 
mentén járunk sötétig, de csak egy sutát látunk. A falutól északra, 
a völgyben ránk várakozó szekéren megyek vissza szállásomra.

Július 7. (péntek!) Jóval hajnal előtt, 1/2 3-kor minden cókmók- 
kal együtt szekéren indulok útnak. A szekér éjjeli holdvilágban, 
majd hajnali szürkületben, lassú derengéssel visz beljebb az erdő
be és feljebb a hegyek közé. Egyórai döcögés után, magas száler
dőben, valami hegytetőn leszállók a szekérről, és a számomra 
odarendelt fiatal erdőőrrel cserkelni indulok, miközben a szekér 
más úton holmimat következő szállásomra, a Hosszúvölgybe, az 
erdőőri lakáshoz szállítja.
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Hajnali 1/2 4-re jár az idő. A hegyoldalon lefelé haladva kiérünk 
a szálasból, és lejutunk egy magas vágás borította mély völgybe. 
Körülöttünk mindenfelé, a távolabbi hegyoldalakon is csak vá
gás, bozót, vadnak való nagyszerű helyek. Velünk szemben, a 
völgy túlsó oldalán, tőlünk vagy 200 lépésnyire, a magas cserjék 
között négy barkás agancsú szarvasbika álldogál. Derék, koronás 
bikák, de agancsuk még éretlen, koronájuk ágvégei még duzzad
tak. Kísérőm olyan zajosan jár, hogy a bikák észrevesznek ben
nünket, s a hegyoldalon fölfelé tartva menekülnek. Közben meg
ijesztenek egy fölöttük békésen álldogáló őzet. Elugrik előlük és 
elfut, mielőtt megnézhettük volna, bak-e vagy suta.

Lejutunk az „Oldalvölgy" aljába, majd a „Piszkoslápa" nevű 
árok jobb oldalán, a fiatalosban, cserkészösvényen ballagunk 
megint fölfelé, az árok túlsó oldalán az egyes ritkán meghagyott 
magfák alatt az alacsony vágást figyelve. Nemsokára látunk is 
odaát egy őzet. Fiatal villás bak. Rövid ágú, gyöngyös, sötét, elég 
hosszú, széles terpesztésű agancsa, karcsú alakja, vékony nyaka, 
fiatalos arckifejezése ifjú korára vall, tehát nem bántom. Egy 
darabbal feljebb, ugyancsak a cserkelésünk irányával párhuza
mos túlsó oldalon egy csapatban tizennégy szarvast látunk, csak 
három tehén és két borjú van köztük, a többi fiatal bika. Termé
szetesen észrevesznek és a hegyoldalon sietősen feljebb vonul
nak. A mi oldalunkon mi is lassan egyre feljebb jutunk.

Odaát egy hajlatban egy feltűnően fakó, szalmaszínű fiatal 
bakot látunk. Rövid nyársas agancsa még barkás.

A „Széporom"-nak mondott tetőre érve szétnézek a Bükknek 
ezen az összevissza hegyes-völgyes táján. Északi irányban a szil
vásvárad i magasabb, sziklás hegyek határolják a képet, köröskö
rül rendszertelenül váltakozva sötét hegyek és mély völgyek.

Nagy kerülővel átmegyünk ennek a széles tetőnek nyugati 
oldalára és végigcserkelünk rajta. Nem nagyon szeretek ilyen 
nagy kiterjedésű vágásban cserkelni, amelyben az ember csak 
fennállva láthatja a vadat és csakis szabad kézből lőhet, semmiféle 
feltámasztási alkalma nincsen.

A „Széporom" nyugati lejtőjén kanyargó ösvényen haladva, a 
vágás hónaljig érő cserjéi közül és a hasig érő fűben, egy hosszú 
hajlat alsó végében 100 lépésről egy derék, koros bakot látok.
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Rendes hatos, átlagos minőségű agancsa nem nagyon csábít elej
tésére. Ugyanis két őzbak elejtésére hívattam meg, azzal a kedves 
biztatással, hogy olyan bakot lőhetek, amilyet akarok, de elhang
zott az a szerény megjegyzés is, hogy célszerű lenne, ha selejtezni 
való öregeket lőnek. Márpedig erre a derék bakra alig foghatom 
rá, hogy selejtes. Azért sokáig nézegetem és habozom, meglőjem- 
e vagy sem. Közben lassan egyre közelebb lépek hozzá. Már csak 
80 lépésre van tőlem, de csak feje látszik ki a magas gazból. Végre 
elhatározom, hogy mégis meglövöm, de ekkor meg magasabb 
bokrok mögé s a lejtőn lejjebb, a hajlat alá kerül. Az ösvényről már 
nem láthatom meg, ezért előre sietek rajta, a hegyoldal következő 
hajlatában leereszkedem a patakig, átmászom a „Határlápa" ne
vű árok túlsó oldalára és lefelé cserkelve igyekszem a bakot a vele 
szemben lévő árokpartról meglátni. Ez nehány másodpercre vagy 
200 lépésről sikerül is, de a nyugtalanul ide-oda járkáló bak éppen 
megint cserjék közé bújik és számomra eltűnik. Hiába várjuk, 
hogy takarásából kikerüljön és ismét meglássuk. Nem tehetünk 
okosabbat, az előbbi kerülőn visszamászunk a bak fölé az ösvény
re, remélve, hogy felülről még meglátjuk, de valószínűleg lefe
küdt, mert nem mutatkozik többet.

Folytatjuk a cserkelést. Még igen nagyot járunk a vágások, 
fiatalosok, lécesek, fenyőültetések borította hegyoldalakon, és 
még két fiatal bakot és egy sutát látunk, s végül reggel 7 órára 
érünk mai szállásomra, a Hosszúvölgyben az erdőőri kis tanyára.

Ma reggel tehát 1/2 4-től 7-ig cserkeltem és összesen hét őzet és 
18 szarvast láttam.

Délután 4 óra felé észak felől sötét felhők vonulnak fölénk és 
zeng, dörög a készülő zivatar. A fenyegetés azonban elvonul 
fölöttünk és 5 órakor száraz időben cserkelni indulok. A hosszú
völgyi erdőőri tanyától felmászunk arra a tetőre, ahol reggel 
járkáltunk, a Széporom laposára, majd leereszkedünk a Piszkos- 
lápán az Oldalvölgybe és ennek másik elágazásában, az Egri 
Érsekség szomszédos erdejének határán, a Határlápában cserke
lünk fölfelé. A patak jobb partja fölött ritka magas szálasban, 
erdészi szakkifejezéssel jobban mondva, már „fokozatos felújí- 
tás"-ban járva, hol elgazosodott régi ösvényen, embernél maga
sabb csalánban, füzikében, szederindák között törtetve, hol sza
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bad helyen, régi szekérúton ballagva nézegetjük a lápa másik 
oldalán, a magas hegyoldalon a vágást.

Nemsokára felfedezek benne egy bennünket már észrevett és 
nyugodtan figyelő bakot. Vagy 150 lépésről nézegetem a messze
látóval. Rendes, átlagos, három-négyéves hatos bak. Ahol kevés 
az őz és nincsen mód válogatásra, bizony meglőném, de ezen a 
területen, ahol -  miként mondják -  sok az őz, és valami érdekes 
öreg bak is kerülhet elém, kár lenne elejteni; hiszen gyengébb és
-  látszólag -  fiatalabb a reggel ugyanezen a hegyoldalon egy 
darabbal feljebb látott és „elhabozott" baknál.

Tehát nem bántom és tovább cserkelek, remélve, hogy az emlí
tett öregebb bakot feljebb az árokban ismét meglátom. Reményem 
azonban nem teljesül. Egyre jobban sajnálom, hogy ezt az öreg 
bakot nem lőttem meg. Emlékezetemben agancsa nőni kezd!

Felmászunk a Széporom széles laposára és sötétig cserkelünk 
rajta, majd lemegyünk a Hosszúvölgybe, szállásomra. Ma délután 
csak öt őzet láttam, s ezekből csak egy volt bak. A mai kabalás nap
-  péntek és hetedike -  tehát nem vált be.

Július 8. Borongós, de fülledt meleg időben hajnali 1/2 4-kor 
m egyekel szállásomról. A bivaly módjára zajosan járó fiatal erdő
őrtől kísérve, a Hosszúvölgyben megyek egy darabot északnak. 
A tanyától 200 lépésnyire a völgy alján, a réten, a hajnali sűrűén 
párás levegőben halványan vörösük egy őz alakja. Szénaboglyá
tól takartan becserkelem 100 lépésre és megnézem a messzelátó
val. Gyenge bak.

A völgyből balra térve, hosszú darabon egyre feljebb kapasz
kodva, lécesben, majd fiatalosban cserkelve, megint csak felju
tunk a Széporomra és széles tetején nézünk szét. Útközben odáig 
egy kilenc főnyi szarvascsapattal találkoztunk.

Mivel a tetőn semmi vadat sem látunk, megállapodunk, hogy 
úgy, mint tegnap délután, megint a Piszkoslápán ereszkedünk le 
a völgybe és a Határlápán cserkelünk vissza, fel a tetőre, ily 
módon a Széporom hatalmas tömbjét megkerülve.

APiszkoslápa közepe táján járva, túlsó oldalán már messziről 
látunk egy őzet. Mind a ketten a messzelátóval megnézzük, s vagy 
400 lépésről ráfogjuk, hogy suta. Nem törődünk vele, hogy észre
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vesz, nyugodtan ballagunk tovább, lefelé. Vagy 200 lépésről ismét 
megnézzük és mind a ketten egyszerre azt mondjuk, hogy: -  Bak! 
Sőt nem gyenge bak!

Agancsát nem jól látom, mert fél fejét valami gaz takarja, de 
nem is vizsgálgatom. Már igen lőhetném első bükki bakomat, 
még ha nem is kiváló. Szívesen hallgatok az erdőőrre, aki biztat:
-  Tessék lőni, ismerem ezt a bakot, nem fiatal, nem vékony a 
nyaka, jó bak! -  és a dolgot feleslegesen elhamarkodva, hozzáké
szülök a lövéshez. Igen komisz helyem van, semmi alkalmam 
feltámasztásra. Márpedig 200 lépésről szabadkézből nem lövök. 
Közben a bakot egy helyben babrálásunk nyugtalanítja, a hegy
oldalon feljebb szökik és egyes magfák koronájának takarása 
mögé kerül. Leültetem az erdőőrt, mögéje hasalok a földre, vállá
hoz támasztom a puskát, s amikor a meredek lejtőn ide-oda járva, 
egyre feljebb kerülő bakot megint tisztán látom, rálövök. Helyben 
eltűnik, mögötte a golyó kis porfelhőt ver ki a földből, aztán látjuk, 
hogy ott, ahol állt, a gaz mozog. Tehát fektében vergődik.

Felküldöm érte az erdőőrt. Amikor rátalál, nem szól semmit, 
csak húzza a lejtőn lefelé. Felkiáltok neki: -  Milyen? -  kedvetlenül 
felel: -  Fiatal!

Nagyot tévedtünk mind a ketten. Kétéves villás bak.
Félóra múltán a Határlápában nézegetjük a tegnap délután ott 

látott középkorú, középszerű, közepes minőségű hatos bakot. 
Sokkal derekabb az elejtett villásnál, mégsem tudom magamat 
elejtésére rászánni. Ha ma este vagy holnap reggel is itt találom, 
és addig nem sikerül nagyobbat lőnöm, megelégszem vele, de ma 
reggel még nem bántom.

Aztán keressük a tegnap reggel látott derék bakot, de csak két 
sutára akadunk még. Az öreg bakot tegnap fölényesen eleresztet
tem, ma már szeretném meglőni, de nem tudok ráakadni; sok a 
takarása, búvóhelye a vadvirágos, gazos, füves, bokros, bozótos, 
cserestölgyes vágásban.

Kiderül az ég, tűz a nap s az Oldalvölgy aljából toronyiránt 
szállásom felé tartva, magas hegyoldalon felkapaszkodva, majd 
a hegytetőn túl meredeken leereszkedve, ugyancsak megfürdök 
saját verejtékemben.
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Ma reggel tehát összesen öt őzet -  ebből három volt bak -  és 
kilenc szarvast láttam.

Napközben szállásomon természetesen alszom. Délben arra 
ébredek, hogy zeng, zörög, dörög, pattog az ég és esik az eső. 
Aztán szemereg délután 1/2 5-ig.

5 óra felé az egyik erdőőr -  ma ugyanis hárman lebzselnek a 
ház körül -  izgatottan jön hozzám és mondja, hogy „kapitális" 
bak látható az udvarból, jöjjek csak hamar és hozzam a puskát. 
Megtöltöm a puskámat, nyakamba akasztom messzelátómat, ki
megyek az udvarra és fél kilométerről én is mindjárt meglátom a 
bakot. A tanya alatt, vele rézsűt szemben, a hegyoldalon, a ritka 
vágásban ballag egy derék bak. Az erdőőrök mondják, hogy alatta 
még egy gyengébb bak is van, ezt azonban nem látom. Sietve 
kimegyünk hárman -  jómagam és nyomomban két erdőőr -  abba 
a mellékvölgybe, amely fölött, menetirányunktól jobbra van a 
nagy vágásterület és benne a nagy bak. Ámde a hegyoldal alá érve 
látom, hogy ott bajos a helyzet; a lejtőn magasan keresztbe széles 
teknőszerű hajlat van, abban kell a baknak lennie, oda pedig 
alulról belátni nem lehet. A völgy aljában feljebb cserkelve egy
szerre csak a vágás alsó részében egy előlünk menekülő bakot 
látok. Agancsát nem valami nagynak nézem. Az erdőőrök azt 
mondják, ez a kisebbik bak, a nagy baknak valahol fent, a vágás
ban kell lennie. Felmászunk a vágásban egy kis dombra, ahonnan 
meglehetősen messzire ellátunk, s ott letelepedve, fél óráig vá
runk és leskelődünk, de a nagy bak nem kerül elő. Nem akarom 
cserkelve megkeresni, attól tartva, hogy elzavarom. Azért hátat 
fordítunk ennek a hegyoldalnak és tovább megyünk. Nagy darab 
területet járunk be. Közben kiderült és megint melegen tűz a nap.

Előbb bozótos fiatal erdőben járunk, ahol húsz lépésnél tovább 
látni nem lehet. Előttem tíz lépésre egy őzbak ugrik át az ösvé
nyen. Hiába, ilyen helyen bajos dolog a vadat tíz-húsz lépésre 
észrevétlenül megközelíteni, hát még amikor az ember harmad
magával cserkel.

Az ösvény kiér a bozótból és egy darab szálerdőn vezet át. 
Ebben két őzbakot látok. Mind a kettő már 80-100 lépésről észre
vesz és menekül, mielőtt agancsát megnézhettem volna, de úgy 
vélem, középszerű, lőhető bakok voltak.
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Vízválasztó nyeregből visszafordulunk és völgy aljában, tisz
tásokon, kaszálókon ballagunk lefelé. Egy helyen betérünk a szál
erdőbe, s ebben megint találkozom egy bakkal. A lejtőn előttem 
lefelé vonulva, a domború terep takarásába kerül, mielőtt rende
sen megnézhettem volna.

Végül a völgy sűrűbben fás, szűk torkolata felé még egy bak 
ugrik át előttem a patakon. Alkonyattal megint odaérek a Hosz- 
szúvölgyhöz, a nagy vágás alá, ahol délután a nagy bakot láttuk. 
A sötétedő vágásban egy szarvastehén és egy őzbak riaszt, de 
egyiket sem látjuk.

Ma délután tehát hét őzbakot láttam és egy kis szerencsével 
egyet vagy akár kettőt is lőhettem volna. Már sokszor gondoltam, 
hogy akinek a vadászatban olyan kevés a szerencséje, mint ne
kem, az jobban tenné, ha nem vadászna.

Július 9. Házigazdám, Lády Géza főerdőmérnök azt mondta, 
hogy tegnap reggel lőtt gyenge bakom nem számít, lőhetek még 
két bakot. Megelégednék már egy rendes bakkal is, csak sikerülne 
hát egyet lövésre kapnom.

Egész éjjel vaksötétség volt, mert sűrű köd borult a völgyre, s 
amikor az erdőőr 3 órakor ébreszt, még mindent eltakar a köd. 
Mégis felkelek és lesem a ködös derengést. Végre hajnali 4 órakor 
gyérül és tűnik a köd, főképpen a hegytetőkön. Mindjárt felkere
kedünk, és -  útközben még homályos szürkületben két őzsutával 
találkozva -  a legrövidebb úton felmegyünk a Széporom fennsík
jára. Ott messziről két kergetőző őzet látunk. -  Megkezdődött az 
üzekedés -  mondja az erdőőr - ,  már nehány nappal ezelőtt is 
láttam sutát hajszoló bakot!

Érdekel a dolog, az üzekedés ilyen korai kezdete, meg is aka
rom nézni a bakot, hátha lőhető, ezért sietve odacserkelek a 
szabad vágásban, ahol a kergetőző őzek a cserjék között eltűntek. 
Méterbe rakott hasábfa mögött megállva várom, hogy a hajsza 
felém forduljon. Egyszerre oldalt 80 lépésre egy nyársas bika feje 
emelkedik ki a vágás lombjából és felém fordulva szoborrá mere
vedik. Pipára gyújtok. A kis bikának nem tetszik a dolog és 
eliramodik. Aztán előkerül a hajszolt őz is; de nem suta ám, 
hanem nyársas bak. Üldözője valahol a cserjék között elmaradt
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tőle. Ily módon tévedhet az ember megállapításaiban. Talán az 
erdőőr üzekedő őzei is csak kergetőző bakok voltak.

Messze északi irányban, letarolt hegyoldalon egy őz alakja 
sárgállik. Feléje megyünk, csak annyira, hogy a messzelátóval 
megnézhessük. Suta!

Leereszkedünk a Széporom nyugati lejtőjén a cserkészösvé
nyig, hogy rajta odacserkeljünk, ahol első reggel -  tegnapelőtt -  
azzal a derék öreg bakkal volt szerencsém találkozni, amelyről ma 
már tudom, hogy okvetlenül meg kellett volna lőnöm, marhaság 
volt elszalasztanom, mert ezen a területen a legderekabbak egyi
ke. Nála nagyobb agancsúra, amióta itt vagyok, még nem akad
tam. Odaát, a Határlápa túlsó oldalán, az érseki vágásban, 
messziről két egyes őzet, egy sutát és egy bakot látunk.

A cserkészösvényen óvatosan odamegyek az öreg bak múltko
ri helyére, és jellemző körülmény, hogy én jobban tudom a helyet, 
mint az erdőőr. A lejtőnek azt a hajlatát, amelyben az ösvény alatt 
láttuk és zavarás nélkül hagytuk, lassan megközelítem és sokáig 
figyelem, de nincsen benne semmi mozgás. Átcserkelek a hajlaton 
és rajta túl a széles lejtőn is szétnézek, aztán visszafordulok azzal 
a szándékkal, hogy megfelelő kerülővel lemegyek a Határlápába 
és a patak túlsó partja felől nézek fel a bak járására.

Tehát átvágok megint a kis teknőn, s a szélén megállva még 
egyszer végigjáratom rajta szememet és... meglátom a nagybakót. 
Csak most látom, mekkora! Az ösvényen jóval felül ballag a 
cserjék között, egy suta nyomában, a lejtőn lefelé. Szabadkézből, 
120 lépésről sietve meglőhetnénk, de erre a valóban derék bakra 
biztosan akarok lőni.

Elöl a suta, mögötte a bak egy darab bozótba vonul. Lövésre 
elhelyezkedve várom, hogy kikerüljenek belőle, de sajnos benne 
maradnak. Meg-megrázkódó cserjék árulják el, hogy a bak benne 
virtuskodik, dörgöl. Aztán elcsendesedik a bozót. Az őzek lefe
küdtek vagy... a magas gazban, fűben és csepőtében látatlanul 
elvonulnak.

3/4 6-ra jár az idő, a nap a derült égboltról megint olyan mele
gen tűz, hogy csak azt hihetem, hogy az őzek abban a bozótban, 
rézsűt fölöttem 120 lépésnyire leheveredtek. Úgy vélekedem 
azonban, hogy aligha feküsznek sokáig egy helyben, hiszen a bak
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sutával van együtt, bizonyára már udvarol, ostromol -  íme mégis 
megkezdődött már a násztánc - ,  hát helyben maradok és várok. 
Csak nehány lépéssel mászom feljebb az ösvény fölé, egy korhadt 
tuskóhoz, és melléje fekszem a harmatos fűbe.

Nagy a csend s a meleg körülöttünk. A nap mind nagyobb 
szögben tűz a lejtőre és felszívja a harmatot. Legyek, darazsak 
zümmögnek a fülembe, pillangók szállnak ide-oda. Csendesen 
pipázom és remélkedek. Az őzek azonban alusznak vagy... Isten 
tudja, merre vannak.

Másfél órai meddő várakozás után a leskelődés folytatását 
délutánra halasztva, helyemről hátrálva ellopakodom és a legrö
videbb úton a tetőn át lemegyek a Hosszúvölgybe, szállásomra. 
Útközben messziről még egy szarvasbikát és egy sutát látok a 
gidájával.

Ma reggel tehát összesen tizenegy őzet és két szarvast láttam.
Délután 4 óra felé még javában meztelenkedem, felváltva az 

udvaron a napon és a szobában, amikor Majnár nevű szállás
adóm, a hetvenéves erdőőr jelenti, hogy a Füzérvágásban látható 
a nagy bak. Kimegyek a messzelátóval az udvarra, de közben a 
bak eltűnt, bizonyára valahol a bokrok között lefeküdt. Csak 
három szarvast látok a hegyoldalon keresztbe vonulni.

1/2 5 már elmúlt, amikor Majnárhoz szólva, azt mondom: -  De 
sokáig jön ma Győri! -  Győri ugyanis mindennapi kísérőm, az 
Oldalvölgyben lakó fiatal erdőőr.

Az öreg ijedten felel: -  Majdnem elfelejtettem megmondani, 
hogy Győri telefonált, 5 órától kezdve a tetőn várja igazgató urat.

Ily módon lett késés a „majdnem"-ből. Hamar felöltözöm és 
nekivágok a legrövidebb úton a tetőre. Feleúton találkozom az 
elém jött Győrivel, és együtt mászunk fel a Széporomra.

Melegen tűz a nap, tikkadt, csendes idő van. Még a lejtőn 
ballagunk felfelé, amikor egy őz panaszos hangját halljuk. Úgy 
szól, akár Faulhaber vagy Buttoló sípja. A riadozás gyorsan egy
más után és egyre közelebb hangzik, s egyszerre csak két nyújtott 
vörös alak terem át alattunk vad iramban az ösvény tisztásán. Az 
első pillanatban azt hittem, hogy üzekedő őzek kergetőznek, de 
egy szemtelen róka hajszolt egy őzgidát. A jelenet olyan hirtelen 
és váratlan volt, hogy nem lőhettem a gaz rablóra, csak ösztönös
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érzéssel zavartam meg gyilkos szándékában azzal, hogy ráordí
tottam. Ezzel -  legalább erre az alkalomra -  sikerült a gida életét 
megmentenem: nehány másodperc múltán egyedül jött vissza, 
egy darabbal lejjebb az ösvényen átugorva, és még néhányszor 
rémülten síró hangját hallatva.

íme a róka! Még ilyenkor is elpusztítaná az őzgidát, amikor 
elég egeret, sündisznót és egyéb apró táplálékot talál, és már az a 
mentsége sincsen, hogy gondos szülő létére kölykeinek viszi sok 
áldozatát.

1/2 6-ra odaérek a Széporom nyugati oldalán annak a hajlatnak 
szélére, amelyben reggel az öreg bakot láttuk és másfél órát hiába 
lestem, hogy takarásából, abból a bizonyos bozótból kijöjjön.

A nap nyugat felől tűz a vágásra, szörnyű a meleg, áll a levegő, 
mozdulatlan, hangtalan minden. Az a kérdés, ott van-e még a bak 
abban a darab bozótban, amelybe tizenkét órával ezelőtt bebújt. 
Nem valószínű, hogy ilyen hosszú ideig egyhelyben hevert, vi
szont az sem valószínű, hogy ilyen hőségben napközben messzire 
elment.

Negyedóráig az ösvényen, a hajlat szélén, nehány magasabb 
cserjétől takartan álldogálok és figyelek, aztán nagy óvatosan 
indulok el reggeli leshelyem, a tuskó felé, hogy melléje teleped
jem. De csak hármat léptem, megítélésem szerint zajtalanul, zör
gést hallok és kiperdül a bak reggeli búvóhelyén alul vagy tizenöt 
lépésnyire, egy másik bozótból. Nehányat ugrik, megáll, felém 
néz, guggolva szabadkézből vagy 80 lépésről rálövök és... elhibá
zom. Két-három másodpercig még mozdulatlanul áll, tétováz, de 
mielőtt másodszor lőhetnék, megugrik és riasztva rohan a lejtőn 
lefelé. Ráfüttyentek, de eszébe sincs megállni, iramát nem lassítja, 
csak rohan, riaszt, és alattunk, a magasabb és sűrűbb cserjék 
között, a lejtő meredekebb alsó részén eltűnik. Bősz perlekedése 
az árokból felhallatszik hozzánk. Figyeljük a túlsó oldalt, átszö- 
kik-e a szomszédos érseki területre, de nem látjuk. Alighanem 
kerüli a szakadékos, mély árok csaknem függőleges, magas part
jait.

Az erdőőrt utasítom, maradjon a helyén és figyeljen, míg csak 
meg nem lát engem odalent, a túlsó oldalon, aztán kövessen oda. 
Én pedig sietve az ösvényen visszamegyek a szomszédos hajlat
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ba, hamar leereszkedem benne a patakig, átmászom az árkon, 
felkapaszkodom a túlsó oldalon a szekérútig és lassan odacserke- 
lek, szemben azzal a hellyel, ahol a bakot utoljára riasztani hallot
tuk. Ámde a bakot sehol sem látom; elhallgatott és eltűnt.

Nemsokára az erdőőr is ott terem, az árkon innen, tőlem 100 
lépésnyire, a szekérúton. Egyhelyben áll és mereven nézi a túlsó 
oldalt, akárcsak én. Aztán felemeli és kinyújva tartja karját. Nem 
tudom, ezzel a jeladással mit akar nekem mondani. A messzelá
tóval nézem és csak ekkor látom, hogy mozdulatlan kezén csak 
mutatóujjával int nekem, menjek hozzá. Folyvást a túlsó oldalt 
nézve, lassan odacserkelek hozzá, amikor mellette megállók, mu
tatja nekem a bakot. Odaát, az árok fölött, tőlünk 100 lépésnyire 
sűrű, magas bozót lombjában, éppen csak szemét, fülét és agan
csát látjuk. A ravasz öreg onnan kémlel ki és figyel bennünket. Egy 
tölgyfa mellé lépek, hogy törzséhez támaszkodva megkíséreljem 
a bakot nyakon lőni, de ezt már nem tűri tétlenül, feje a bozótban 
eltűnik, s a lomb mozgása árulja el, merre szökik benne megint 
hegynek. Egyszerre kipattan belőle szabadabb helyre és a magas 
gazban nagyokat ugorva menekül feljebb egy másik bozót felé. 
Ha abba bebújik, számunkra ezúttal elveszett. Szerencsémre és 
vesztére azonban a sűrűség szélén, tőlünk 150 lépésre megáll és 
visszanéz felénk. Erre rézsűt hátulról lágyékon lövöm. A golyó 
szinte visszarántja. Hátraperdül és a meredek parton lefelé buk
dácsolva, megint egy darab sűrűségbe bújik. Tudom, hogy elfe
küdt benne.

Nagyon örülök neki, főképpen azért, mert éppen ezt a bakot 
akartam meglőni, de azért is, mert sikerült az iménti hibázásom 
okozta csorbát kiköszörülnöm.

Az erdőőr átmászik érte és lehúzza a patakhoz. Olyan, ami
lyennek tegnapelőtt reggel néztem, amikor először találkoztam 
vele. Átlagos hatos, koros bak, de az eddig itt látott bakok közül 
a legderekabb.

Lemegyünk a Határlápán, hogy az erdőőr levihesse a bakot az 
Oldalvölgybe, lakásához, pincéjébe. Azon a tájon, ahol a határlápi 
kisebbik bakot tudjuk, csak egy magányos sutát látunk.

Aztán a Piszkoslápán megint felmegyünk a tetőre és a szokott 
úton leballagunk a Hosszúvölgy felé. Alkonyattal még letérünk
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az egyenes irányból egy mellékvölgybe, s ott a széles réten még 
két szarvast és három őzet látunk. Az őzek közül kettő bak, de az 
esti szürkületben agancsukat megítélni már nem tudom.

Ma délután tehát hat őzet, egy rókát és két szarvast láttam.
Este szállásomon találkozom Ládyval. Feljött a faluból egy esti 

és reggeli cserkészetre. Egy igen nagy, de csodálatosképpen még 
most hasas öreg kocát lőtt. Hat malac volt benne, két-három hét 
múlva ellett volna meg.

Július 10. Szándékom volt ma hivatalba menni, de „esz a fene" 
még egy bakért. Szeretném ma meglőni és estére vagy legkésőbb 
holnap délelőtt hazamenni.

Borongós az idő. Megvárom, amíg annyira megvilágosodott, 
hogy a messzelátóval az udvarról megnézhetem a Füzérvágást, 
az ott ismert nagy bak járását, mert elsősorban arra fáj a fogam. 
Mivel nem látunk rajta vadat, 4 órakor más irányban indulunk 
cserkelni.

A Hosszúvölgyben megyünk északnak, majd egyenest tovább 
hegynek kapaszkodva, célunk az „Ökrösfertő" nevű lapályos 
ritka szálerdő. Ma reggel egyébként csak szálasokban járunk. Igen 
vesződségesen cserkelünk, mert az ösvényeken zörög a sok szá
raz haraszt. Négy helyen messziről látunk előlünk elkotródó 
szarvasokat és ismételten hallunk bennünket messziről észrevett 
őzet riasztani.

Reggel 6 óráig csak két sutát látunk. A másodikat füves, gazos, 
ritka szálerdőben, az „Ökröskút"-nak mondott forrás közelében, 
lapályosan kiszélesedett völgyoldalon nézegetjük, amikor az er
dőőr figyelmeztet -  messze, a sután túl -  még egy őzre. Ez 150 
lépésről néz felénk. Már észrevett valamit, gyanút fogott. Noha 
részben lomb és gaz takarja, mindjárt látom, hogy derék bak. 
Sötét, vastag agancsa van. Lassan lefekszem a földre, jobb könyö
kömre támaszkodva, a puska csövét hozzáfogom egy vékony 
fatörzshöz és megcéloznám a bakot, ámde sok fűszál, virág, lomb 
és efféle akadék állja a golyó útját. A bak segít a bajon, nehányat 
lépve takarásából valamennyire szabadabb helyre jut. Fejét lehor- 
gasztja, nem tudom legel-e vagy a suta csapáját szagolja. A célzó
távcsőben elég tisztán látom és lapockájára irányítom a golyót. 
Helyben elvágódik.
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Nagy az öröm, hogy sikerült harmadik bükki bakomat meglőni, 
aztán még nagyobb az öröm, amikor közelről megnézzük. Igen 
vén bak, gyöngyös, bütykös, barázdás, nagy rózsájú derék agan
csa pedig a Bükkben -  ahogyan az idevaló emberek mondják -  
valóban ritkaság. Egyébként 360-adik őzagancsom. Tehát akad 
néha szerencsém is a vadászatban. Mégsem hagyok fel vele.

Ezzel befejeztem ezt az élvezetes, érdekes kirándulásomat. 
Miután a bakról nehány fényképet készítettem, lemegyünk vele 
szállásomra és egy órával későbben már Ládyval kocsin ülök és 
lehajtatunk a faluba, Bükkzsércre. Délután hazautazom.

TAHI (Pest megye)
Július 13. Délután 7 órára Erzsivel felérek a Kis-Bitterdombra, 

az agyagosküti árok fölé, szokott leshelyünkre. Odáig a dombte
tőn, a vágásban két derék szarvasbikát -  egy nagy agancsú nyol
cast és egy tizenkettest -  láttunk. Mind a kettőnek természetesen 
még barkás az agancsa.

Az agyagosküti árok látszólag üres, nem mozog benne semmi. 
Csak magasan fönt, a Bükktető sziklái alatt legel három szarvas
tehén.

1/2 8 után egy darabig sípolok, de erre sem mutatkozik semmi.
8 órakor felkelek és indulni készülünk. Erre alattunk 80 lépés

nyire egy bokor mögött megugrik egy őz, lefut az árokba, s amikor 
túlsó partján felmászik, látom, hogy derék bak. De mindjárt el is 
bújik a bozótban. Hiába lesem, hogy odaát, a túlsó oldalon valahol 
még meglássaím, tökéletesen eltűnt.

Közben fölöttünk a lejtőn köhögést hallunk, majd dobogva fut 
el közelünkből egy szarvas.

1/4 9-kor a Nagy-Bitterdomb alá cserkelve, még egy őzet ugra
tunk el; nem láttam, bak-e vagy suta.

9 órára sötétben a Hétvályú-kunyhóhoz érünk.
Csekonics közben a vadőrrel a Széltorokban a szórónál disznót 

lesett, de mivel az odaszoktatott és rendesen odajáró disznó söté
tig nem jött meg, fényszórót pedig nem használ, eredmény nélkül 
megy haza.

Erzsivel a kunyhóban hálok.
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Július 14. A dohos szagú kunyhóban töltött igen rövid éjszaka 
után hajnali 3 órakor indulok fel a tetőre. Kísérőim Erzsi és a 
faluból m ég hajnal előtt feljött vadőr. Cserkelésünk útiránya: a 
C servölgyi tó, Surjánvölgy, Surjántető a M edvekövekig és a Lő- 
rinclaposon át vissza. Láttam két szarvastehenet, egy borjút és egy 
őzsutát. Sem m i egyebet.

Az egykori állapotokhoz képest borzasztó kevés itt az őz. 
Kárbavesző fáradság ezen a területen őzbakot keresni.

1/2 7-kor a kunyhóban reggelizünk, 3/4 8-ra lent vagyunk a 
faluban, 3/4 10-kor otthon vagyunk Budapesten és egy órával 
későbben m ár a városházán kom édiázom .

Július 15. Délután 6 órakor érünk ki Tahiba. Csekonics a vadőr
rel az Agyagoskútba m egy a szórónál disznót lesni. Én Erzsikével 
a H osszúm ezőtető északi oldalán az ott ismert bakot keresem. 
Lassan, csendesen cserkelünk a lécesben, botoserdőben, majd a 
tetőn végig, de csak egy őzsutát és egy fiatal szarvasbikát látok. 
N ehány perccel perccel 8 óra előtt halljuk Csekonics lövését és 
örülünk sikerének. Ö röm ünk sajnos hiábavaló, estére a faluban 
m egtudjuk, hogy lövése a disznóra nem sikerült. Éjfélre otthon 
vagyunk Budapesten.

Július 21. Délután 4-től 1/2  6-ig Leányfalun a Dunában für- 
dünk. A hőség borzalm as! Aztán Csekonics gépkocsiján tovább 
repülünk Tahira. C sekonics ma is az Agyagoskutat választja és a 
szórónál ül este 9 óráig. Hallja a disznókat, de nem látja.

Közben Erzsivel a H osszúm ezőtető északi lejtőjén cserkelek, 
leselkedem  és sípolok. Csak egy őzsutát látunk, ezt azonban 
három  ízben. Először 40 lépésnyire becserkelve, fektében érjük; 
aztán, hogy előlünk elugrott, az árokban feljebb utolérjük; har
m adszor pedig sípolásom ra jön hozzánk.

Este 8-tól egy óra hosszat a H osszúm ezőtetőn, a szórónál a 
m agasülésről lessük az odajáró disznót, de hogy 9 óráig nem jön 
m eg, sötétben leballagunk a faluba és éjfél előtt Budapesten va
gyunk.
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MEDGYES ÉS RIOMFALVA KÖRNYÉKE 
(Nagykükülló' megye)

Jú liu s 23. Az ilyen erdélyi kirándulásnak ez idő szerint szük
ségszerű előzm ényei túlságosan körülm ényesek; útlevél, román 
vízum, m agyar fegyverkiviteli és visszahozatali engedély, román 
behozatali és visszaviteli engedély, román vadászjegy, valuta 
igénylése és kiviteli engedélye a Nemzeti Banktól, potya vasúti 
jegy a határig a kereskedelem ügyi m inisztérium tól, román vasúti 
jegy a m enetjegy irodában és végül az egész felszerelés egybe
gyűjtése és csom agolása. S m indez nehány őzbak elejtése kedvé
ért, és remélve, hogy lesz közöttük legalább egy valóban kiváló 
is, „Életem legnagyobb bakja"

Következik a vadászatban a rossz kezdet. Ennek meg az az 
előzménye, hogy az em ber reggel 5 órakor Budapesten elbúcsúzik 
jó ágyától, 1/2 7-kor a Keleti pályaudvaron a gyorsvonatra száll,
7-kor indul, a vonaton szeretne írni, de elálm osodik és ülve négy 
órát alszik, amitől m egm erevedik a nyaka; 11 órakor szerencsésen 
átjut a határon, az étkezőkocsiban ebédhez sört iszik, ettől még 
lustább lesz és még jobban izzad, folytonos pipázással igyekszik 
tikkasztó, kormos helyzetén enyhíteni, valam i keveset dolgozik, 
irkái is, és tízórai utazás után délután 5 órakor, „kelet-európai" 
időszámítás szerint 6 órakor M edgyesen kiszáll a vonatból, ham ar 
elhelyezkedik a tavalyról poloskáiról em lékezetes „Hotel Vana- 
tor"-ban, 3/4 7-kor kocsira száll, kihajtat a határba és 3/4 8-kor 
elhibáz egy őzbakot. Ez az a bizonyos rossz kezdet, am elynek 
elkedvetlenítő hatásától még a nem babonás vadász is bajosan tud 
szabadulni.

Kísérőm ma este a derék Erhard Binder. Baráthely község 
határában dom bos terepen, erdőrészek között cserkelünk és m ás
fél óra alatt tizenkét őzet látunk, csak egy jobbfajta bak akad 
köztük. Az úgynevezett „M edgyesi sarok" fölött átkelünk a nyer
gen és rajta túl a legelő sarkában találkoztunk vele, am int éppen 
sutáját hajszolja. M ellettünk 40-50 lépésre futnak a hosszú dom b
oldalon lefelé és m essze alattunk állnak meg. Szabadon állunk, 
feltámasztásra nincsen más alkalm am , leültetem Bindert a földre, 
hosszú botom  egyik végét vállára, m ásik végét a földre teszem ,
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közepe tájára tám asztom  a puska csövét fogó bal kezemet, a 
m eredek lejtőn fejjel lefelé hasalva, vagy 180 lépésről m egcélzóm 
a keresztbe álló bakot és... elhibázom .

Este 10 órára érek vissza a szállodába, a bérkocsis 180 leit kap
-  óránként 60 leit - ,  rossz vacsorát eszem és csak fél órával éjfél 
után kerülök az ágyba.

Július 26. Éjjeli sötétségben, szem ergő esőben 3 órakor kelek és 
várom  a l / 4  4-re rendelt szekeret, hogy k im en jek-ezú tta l egyedül
-  a baráthelyi határba. Várom a szekeret reggel 6 óráig, de nem 
jön m eg, erre levetkőzöm , visszafekszem  az ágyba és alszom 
délelőtt 11 óráig.

Délután 1/2 4-kor a m edgyesi vadásztársaság egyik tagjától, 
Szikszay úrtól és a román vadőrtől kísérve autóbusszal megyek 
ki az eczeli községi terület északi részébe. Medgyestől keletre 
vagy 12 kilom éternyire, Baráthely községen túl szállunk ki az 
autóbuszból és l /2 5-kor már az erdőben cserkelünk. Borús, szeles, 
kellem esen hűvös az idő. A hegyes-völgyes terepen estig egyre 
csak erdőben járun k. M indössze hét őzet látok, ebből csak egy volt 
bak. Négy helyen eredm énytelenül sípolok. Ma délután az üze- 
kedésnek semmi jelét sem vettem  észre. Az őzek egyenként, nyu
godtan voltak; a bak suta nélkül, a suták bak nélkül. Nem tudom 
ezt mire m agyarázni. A látott bak délután 5 órakor öreg szálerdő
ben az aljnövényzetben bóklászott, rásípoltam, egy-két m ásod
percre m egállt, felém nézett, de mielőtt lőhettem volna, tovább 
vonult és eltűnt. Szerettem  volna m eglőni, mert bár nem hosszú, 
de vastag és gyöngyös agancsú derék baknak néztem. Mielőtt 
alkonyattal kiérünk a parasztoktól m ost sűrűén látogatott m ező
re, a szálerdőben egy kóbor ebbel találkozunk, ennek egy golyóval 
kioltom  az életét. 1/2 9-re a dim bes-dom bos m ezőről, kukorica- 
táblák, herék és tarlók között leérünk az országúira, onnan pedig 
a kirendelt bérautó 250 leiért (10 pengőért) bevisz M edgyesre. 
Igen költséges a vadászás itt, M edgyesen.

Július 27. Hajnal előtt 3/4 4-kor kellemetlenül szeles, borús, 
igen hűvös időben robogok ki a városból gépkocsin Szikszay 
úrral. M ég sötét van, am ikor negyed órával későbben Baráthely
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községből gyalogszerrel indulunk neki a „Valea Lunga"-nak, a 
„H osszúvölgy"-nek. M indjárt az elején, jobb oldalt látjuk ma 
reggeli cserkelésünk legérdekesebb jelenetét; egy lucernaföldön 
két üzekedő őz játékát. A hajnali szürkületben hom ályosan látszó 
két sárgás alak ide-oda suhan, fel s alá jár, körbe fordul, nyolcasba 
tekereg. Vagy 150 lépésnyire tőlük, a töltés oldalán a földön 
hasalva várom, hogy annyira m egvilágosodjék, hogy meg tudjam  
nézni a bak agancsát. Kényelm esen meglőhetnénk, hiszem is na
gyon, hogy m egérdemli a golyót, nagy baknak nézem, mégsem 
merem elejtését m egkockáztatni, am íg nem tudom , milyen az 
agancsa. M ielőtt azonban tisztára m egvirradt, 3/4 5-kor, a bak 
egyszerre sietősen elindul, a lejtőn fölfelé tartva átfut egy kukori
catáblán és bevonul az erdőbe. A suta term észetesen utánafut. 
Érdekes, hogy az üzekedő bak volt az óvatosabb és nem törődve 
a sutával, indult a világosság elől párjánál előbb az erdőbe.

Aztán több részletben még kilenc -  ma reggel tehát összesen 
tizenegy -  őzet látunk, van is köztük öt vagy hat bak, de lövéshez 
nem jutok. A nagyon szeles, igen hűvös idő miatt a vad bizalm at
lan, nyugtalan, gyorsan m ozog és korán vonul nappali rejtekébe, 
az erdőbe.

Igen nagyot járu nk  a d im bes-dom bos, zeg-zu gos, széles 
H osszúvölgyben, hol keresztül-kasul szőlőkön, kukoricásokon, 
hol a hajlatok alján vizenyős réteken és a dom btetőket takaró kis 
erdőligeteken át.

Reggel 1/2 9-re érünk le m egint Baráthelyre, a faluba, és bérelt 
gépkocsin m együnk vissza Medgyesre.

Délután M edgyesről egyelőre elköltözöm , noha bánt, hogy az 
idevaló vadásztársaság területein három cserkészeten nem lőttem 
bakot. De a területek egy részére Riom falva felől is -  m égpedig 
jóval kevesebb költséggel -  járhatok, hát egybekapcsolom  vadá- 
szásomat a medgyesi és riomfalvi területeken nekem járó két-két 
őzbakra.

Az autóbusznak elnevezett lötyögő, inogó, zörgő, keservesen 
rázó, ugráló, dobáló közlekedő eszköz, illetve kínzószekrény öt
negyedóra alatt M edgyesről Riom falvára visz, s am ikor 5 óra után 
tavalyi szállásom on, a derék „Frau Schneider" szép, tiszta, rendes 
házában elhelyezkedem , egyszerre úgy érzem, hogy „szénám  
rendben van"
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3/4 6-kor m ár előjár a szekér, s bár szem eregni kezd az eső és 
sötéten beborult az ég, a falutól délre kihajtatunk az erdőbe. 
Kísérőm  m indjárt kettő is akad, a helybéli vadásztársaság egyik 
főkolom posa, „Herr Bruckner" és tavalyi kísérőm , Sim onis, a 
vadőr.

Az em lékezetes szerpentin út fölött -  ahol tavaly egy bakot 
lőttem -  leszállunk a szekérről, az öreg ritka bükkösben gyalog
szerrel járunk és a magas dom btetőn sípolni kezdek. Vastag fa
törzs m ellett állok, két kísérőm a földön fekszik. Az a vélem é
nyünk, hogy a baknak alulról kell jönnie, ezért mind a hárman a 
dom boldalon lefelé figyelünk. Faulhaber sípjait fújom. Egy dara
big csak a hívó hangot hallatom , majd a panaszos hangokkal 
folytatom . Egyszerre csak m ögöttünk 40 lépésre puszta helyen, 
szabadon áll a bak és engem  néz. Nem hallottam jönni, nem is 
tudom , m iért fordítottam  hátra fejemet, hogy mögénk nézzek. 
N éhány m ásodpercig mind a négyen -  a bak, két kísérőm és 
jóm agam  -  szoborrá m erevedünk, aztán a bak futásnak ered és 
riasztva, félkörben megkerül bennünket. A síppal még kétszer 
m egállítom , de mind a kétszer takarás m ögött áll meg, úgyhogy 
nem lőhetek. Egy darabig messze alattunk, az öreg bükkös sűrű 
aljnövényzetében riaszt, aztán vége a kalandnak.

A szálason túl, a tarvágásban még két helyen sípolok, de csak 
egy suta cserkel be bennünket.

Végül alkonyattal a mezőn messziről látjuk ma délután a har
m adikőzet. Közben a kocsis az erdő alatt, az úton ránk várakozva, 
a m ezőn egy derék bakot lát, állítólag ugyanazt a bakot, amely a 
hívásra jött hozzánk.

Július 28. (péntek) Bruckner úr a szekérrel hajnal előtt 1 /2 4-kor 
jön értem , de beletelik fél óra, mire sikerül a jól alvó vadőrt 
előkerítenünk. Kihajtatunk a szép Keselyűvölgybe. Az út ide-oda 
kanyarogva magas tetőre vezet fel, majd rajta túl leereszkedik a 
csaknem  hegyeknek beillő, magas dom boktól keretezett széles 
völgybe. A dom btetőkön erdő, a völgyben m egm űvelt földek és 
rétek. M inden a szászok szorgalm ára, német alaposságára valló 
példás rendben; m ég a szekérutak is kifogástalan karban tartva. 
A hajnali szürkületben az őzek a réteken és heretáblákon álldo
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gálnak. Becserkelek egy hosszú agancsú, de látszólag még fiatal 
bakot vagy 150 lépésnyire. M eglőném , de mivel ezúttal m egint 
minden véletlen körülm ény ellenem re van, éppen akkor vonul be 
az erdőbe, am ikor célba venném . Hiába sípolok neki, nem jön 
vissza a herére. Aztán m egnézek egy látszólag idősebb, de rövid, 
hitvány agancsú bakot; ilyen trófeát nem akarok innen elvinni, 
tehát nem bántom. Később öreg szálerdőben járva, odam ászom  
egy üzekedő párhoz 50 lépésre. A bak közben hol lefekszik, hol 
felkel. A szél tőlem feléjük fúj, mégsem vesznek észre. Sokáig 
nézegetem, vizsgálgatom  a bak agancsát, míg végre lem ondok 
róla. Közepes m inőségű, egyszerű, sima, unalmas agancs; nem 
érdekes. Csak a bak feltűnően sötét, kormos színe érdekel, de sok 
gondot okozna bőrének kezelése hazautazásom ig.

Ma reggel összesen tizenhárom  őzet és egy suta farkú rókát 
láttam. Több helyen sípoltam  eredm énytelenül. Délelőtt 1/2 10-re 
érünk vissza a faluba.

Délután az a hiba, hogy a kocsis elkésik és csak 3/4 6-kor 
indulunk. Aztán a vadőrön felül sajnos Bruckner úr is m egint 
elkísér. Hűvös, borús az idő, időnként vékonyan szem ereg az eső. 
Megint kihajtatunk a falutól délre, az erdőbe, a helybeli szászok 
által „M agereier H ulla"-nak nevezett hegyhátra. M agerei egy 
szomszédos község neve, Hulla körülbelül hágót, vízválasztó 
tetőn átkelő utat vagy helyet jelent. Az em ber nem tudja, a m agas
latokat itt dom boknak vagy hegyeknek m ondja-e, mert m agassá
guk a két fogalom között van.

Ahol tegnap délután hivatásom ra a bak hátunk m ögött jött 
hozzánk, megint fél órát sípolok, de ma sem mi sem m utatkozik. 
Aztán barkácsolunk. Az erdő alatt az úton, a rét m ellett döcögünk 
néhányszor fel s alá, mert kocsisom tegnap alkonyattal ott látta a 
nagy bakot, de ma este csak egy kis nyársas legel a réten. Ezenfelül 
ma délután nem is láttam őzet, csak a mezőn egy rókát. Úgy 
látszik, a péntek sem válik már be, mint ezelőtt valamikor.

Július 29. Éjjel esett az eső, reggel is borús, hűvös, nedves az 
idő. Még sötéttel, 4 órakor indulunk szállásom ról. Á thajtatok a 
tavalyról ismert és szokott legrövidebb úton az eczeli községi 
terület déli hosszú völgyébe. Reggel 6 óráig barkácsolunk, aztán
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a völgy nyugati végén leszállók a szekérről és a vadőrrel másfél 
órát gyalog cserkelve -  és két helyen sípolva -  megnézem a 
szom szédos két völgy felső részeit. 1/2 8-kor ismét szekérre ülök, 
végighajtatok m egint az eczeli hosszú völgyön és a Prekil nevű 
m agas hegyoldalnak kerülve, 1/2 11-re visszam együnk a faluba.

Láttam  összesen 20 őzet és egy rókát. Az őzek közül nyolc bak 
és két üzekedő pár volt. A bakok közül kettőt néztem elejthetőnek. 
Az egyik a szekér elől sutájával együtt a heréről befut az erdőbe, 
m ielőtt lőhetnék, m esszebbről kellett volna rá lövéshez készül
nöm. A m ásikat reggel 8 órakor -  a völgybe visszajövet -  azon az 
erdőszélen érem, amelyen tavaly ilyenkor azt a sokat keresett és 
lesett derék bakot sikerült végre elejtenem. Az alm afasoros dűlő- 
útról vagy 180 lépésről alulról nézegetem , amint fent, a sötét 
szálerdő szélén a bokrok között mászkál. Egy darabig habozok, 
m eglőjem -e, mert bizony csak középkorú, közepes minőségű, 
igen átlagos bak. De N agyküküllőben m ár idei hetedik cserkésze
tem en vagyok, m eg kell már kezdenem tíz őzbakom  elejtését, 
utóvégre nem lehet valam ennyi kiváló és nem szám ítok minden 
bakra három -négy napot. A szekeret oldalra forduItatom, hogy az 
ülés tám lájára tám asztva célozhassak, aztán rézsűt hátulról szí
ven lövöm  a bakot. C setlik-botlik a meredek parton lefelé és eltű
nik a kukoricában. M indjárt felm együnk érte; a rálövés helyétől 
húsz lépésre fekszik derm edten. Páratlan hatos agancsa olyan, 
am ilyennek néztem, igen középszerű, csak rózsája és gyöngyös- 
sége szép. Korát négy-öt évre becsülöm.

Nem m essze a falutól délre füves, gazos, gyéren bokros hosszú 
dom bsoron tud a szász vadőr egy állítólag igen nagy agancsú 
bakot; ennek megkeresésére m együnk ki délután 3/4 6-kor gyalo
gosan, m ert tegnap este hazajövet a vadásztársaság román vad
őrével találkoztunk és m egtudtuk tőle, hogy a bakot szokott 
helyén egész délután nézte, am int sutáját hajszolta.

K isétálunk a falutól negyed órányira és az em lített dombsorral 
szem ben, a völgyoldalon felvezető kocsiúton leülünk nézegetni, 
várni, figyelni. A vadőr vélem énye szerint valószínű, hogy he
lyünkről valahol m eglátjuk a bakot.

Az idő m egjavult, a felhők szétszakadoztak, melegen süt a nap 
és szél sem fúj. M egm elegedtem , mire kijöttünk és jól esik árnyék
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bán ülni. A m ögöttünk lévő m agasabb dom btető árnyéka esik 
ránk. Kényelm esen pipázgatva kiveszem  hátizsákom ból a fény
képezőgépet és nehány tájképet készítek, majd a szekérút kanya
rulatán m egjelenő két parasztlányt kapom a filmre. A géppel 
babrálva hallom a vadőr izgatott figyelm eztetését: -  Jön a bak!

Nézem a vadőrt, látom, hogy lemutat a völgybe, odanézek, hát 
látom, hogy két őz a m ezőn, a földeken, mint a szélvész rohanva 
jön alánk. A bak eszeveszetten kergeti a sutát. A fényképezőgépet 
és pipám at ham ar leteszem az út szélére a fűbe, csak egy pillantást 
vetek a m esszelátón át a bak fejére és máris kikapom  a vadőr 
kezéből hátizsákom at, leteszem elém  az út szélére, m ögéje hasa
lok, ráfektetem a puskát, füttyéntek az őzeknek, s am ikor alattam  
150 lépésre a szántáson m egállnak, lapockán lövöm a bakot. 
Orrára bukik, majd ismételten összetört elejére esve, egy darab 
répaföldön át levergődik, lebukdácsol a dom boldal aljába m élyí
tett szekérútra és eltűnik. Összeszedem  holm im at, rendbe teszem 
és tokjába rakom a fényképezőgépet, pipára gyújtok és lem e
gyünk a dűlőúton heverő nagybeteg bakhoz. Még csülökre kapna 
előlünk, ha tudna; zsebkésem m el szíven szúrom. Derék bak, de 
nem akkora, am ekkorának m ondták, s am ilyet az em ber Nagykü- 
küllő megyében szeretne lőni. M égis nagyon örülök neki; az 
élm ény rövid, m eglepő és izgalm as volt.

Egy alkalmi parasztszekérre tesszük a bakot, mi is felülünk és 
3/4 7-re beérünk vele a faluba.

7 órára kerítünk fuvarost és ham arosan kihajtatunk a faluból 
ellenkező irányba, az erdőborította, Prekil nevű m agas hegy nyu
gati oldalára. A magas, ritka szálasban barkácsolva keressük az 
ott ismert, állítólag igen nagy agancsú bakot. M indjárt látunk 
messziről egy tisztáson egy üzekedő párt; becserkeljük, de a bak 
csak derék, nem kiváló, hát nem bántom. Aztán a szálasban még 
egy m agányos derék bakot látunk, rövid, de vastag, sötét agancsa 
van, bárhol másutt habozás nélkül öröm est m eglőném , de itt 
egyelőre még remélek nála nagyobbat lőni. Az eczeli saroknak 
kerülve hajtatunk vissza Riom falva felé. Késő alkonyattal -  ép p
úgy, mint korai derengéssel -  a völgyek alján, a réteken és főkép
pen a here- és lucernatáblákon itt is, ott is álldogál egy-két őz, vagy 
kergetőzik egy üzekedő pár. Még m eglátom , m elyik a bak, de az
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agancs nagyságát megítélni m ár nem lehet. M árpedig vigyáznom 
és válogatnom  kell, m iiyen bakot lövök, mert a medgyesi és a 
riom falvi vadásztársaság területein már csak egy-egy bakot sza
bad lőnöm.

Ma délután összesen tizenhárom  őzet láttam, ezekből két üze
kedő pár és legalább három bak volt. Nehány őzről sötétedéssel 
m ár nem tudtam m egállapítani, bak-e vagy suta.

A mezőn két egerésző rókát is láttunk. Róka itt mindig akad -  
több, m int nyúl - ,  de ezen a vidéken nyáron nem bántják, gerez- 
nája kedvéért m eghagyják télire.

Július 30. (vasárnap) Az ég tisztára kiderült, melegedik az idő. 
Szállásadó asszonyom  elkésve, csak 4 óra tájt ébreszt. Az a nagy 
baj ért, hogy zsebórám  bosszút áll rajtam, amiért tegnap akarat
lanul, ügyetlenül földhöz, illetve a szoba padlójához vágtam , és 
m egállt. H áziasszonyom  faliórája pedig véletlenül ugyancsak 
tegnap óta nem hajlandó rendesen járni, ezért nem tudjuk, hány 
az óra. G ondolom , hogy l /2 5-kor ültünk szállásom előtt a szekér
re. Ma m egint nagy feleslegesen a vadászásban lehetetlen Bruck
ner úr is velem  van.

Kihajtatok az eczeli hosszú völgybe. Szokás szerint látunk a 
völgy alján nehány őzet, de nem lőni való bakot. Felső, illetve 
nyugati végében visszafordulunk; az a szándékunk, hogy felhaj
tatunk a Prekil nevű hegy oldalára, és barkácsolva keressük az 
odavaló nagy bakot. Ám de a jószem ű vadőr még az eczeli völgy 
felső részének északi oldalán, a ritka öreg bükkösben messziről 
egy bakot fedez fel. A m esszelátóval 300 lépésről vizsgálódva 
kiváló baknak nézem. Az útparton hasalva, tám asztott puskával 
készülök a lövéshez, és várom a célzásra alkalm as helyzetet. Az 
öreg bak azonban a szálas árnyékában nyugtalanul mászkál ide- 
oda és vagy valami takarás m ögé tűnik el, vagy pedig folyvást 
járkálva akadályoz meg a biztos célzásban. Közben a szálasban 
egyre feljebb és beljebb kerül, s végül már a gerincen látjuk. 
U tánam együnk és 150 lépésről még nehány pillanatra látjuk, 
ismét lövéshez készülök, de a bak a gerincen túl sűrű fiatalosban 
tűnik el. M egint utánacserkelünk, a ritka szálasban vagy 100 
lépéssel feljebb kerülünk, és egyszerre csak m egint a vadőr figyel
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meztet tőlünk 200 lépésnyire balra, a lejtőn velünk egym agasság- 
ban bóklászó üzekedő párra; -  Pom pás, gyönyörű bak! -  mondja 
lelkesen.

Feléjük fordulok és közelebb m ászom  hozzájuk. Egy terephul
lám teteje takarja őket. Egyszerre m eglátjuk a bak fejét. Tőlünk 80 
lépésre áll és felénk néz. Már észrevett valam it. Hason csúszva 
m ászom feléje annyira, hogy a földön hasalva is látom fejét. 
Fűszálak között vagy 60 lépésről nézem a m esszelátóval agancsát. 
Nem kiváló, csak rendes hatos bak, de mivel fogy az időm és a 
medgyesi területeken m ár végezni akarok, szeretném  m eglőni.

A bak még egyet-kettőt felénk lép, gyanút fog, m egugrik, ri
asztva oldalt egy darabot fut és vagy 100 lépésre úgy áll meg, hogy 
lapockáját és bordáit egy vastag fatörzs takarja. Lágyéka szabad. 
Arra szám ítva, hogy a golyó rézsűt előrehatol, lágyékon akarom 
lőni, de sietségem ben rosszul lövök. A bak rohan, közben riaszt -  
pedig jól látom, hogy jobb hátsó lába kalim pál, valahol m agasan, 
combjában tört el -  és a gerincen túl, sűrű fiatalosban tűnik el. 
Természetesen nem követem; keresését délutánra kell halaszta- 
nom. Bánt és bosszant az eset. így következik derűre ború!

Visszam egyek a völgybe a szekérhez, és hallom Bruckner úrtól, 
hogy m ialatt fent, az erdőben az őzbakok után csúsztam -m ász- 
tam, lent a szabad völgyben egy nagy farkas ballagott át a réten. 
Brucknernak lövésre messze volt, én a kocsiról alighanem  m eg
lőttem volna. Többre becsülném  tíz őzbaknál, de nekem ekkora 
szerencsém nincsen!

A Prekilen át barkácsolunk a falu felé, és útközben -  a m agam  
m egnyugtatására, m ulatságból, no meg azért is, hogy kísérőim  
előtt tekintélyem et növeljem  -  vagy 170 lépésről egy fűzfa tetejé
ről egymás után két golyóval két egerésző ölyvet lövök le. A m ikor 
az egyik leesik a rétre, párja fölröppen a m agasságba, de vissza
száll -  alighanem párját nézve -  a fára, ezért került le a m ásik 
mellé, a fűbe.

Ma reggel tizennégy őzet láttam, ezekből -  úgy vélem  -  öt volt 
olyan, am elyet eddig még nem láttam.

Délelőtt küldönccel levelet küldök M edgyesre Bindernek és 
valami vérebfélét kérek sebzett őzbakom  megkeresésére. Délután 
2 órára külön autótaxi - 4 0 0  leiért -  ki is hoz nekem félig spániel,
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félig hosszúszőrű, vizsla alakú ebet, amely állítólag m egbízható
an dolgozik a vércsapán. Majd meglátjuk!

4 órakor kihajtatok az eczeli völgybe. Velem van megint -  
sajnos -  Bruckner úr és a vadőr. A kölcsön kapott ebet rávezetjük 
a vércsapára, de bizony rá sem hederít. Orra alá tartunk sebvéres 
leveleket; nem m utat sem m i érdeklődést. Arról szó sincsen, hogy 
a vércsapát követi. Erre szabadon eresztjük, remélve, hogy m agá
tól csak rátalál a beteg bakra és csaholja, hajszolja, elfárasztja és 
állítja vagy lefogja. Ilyesmi azonban -  úgy látszik -  eszében sincs. 
Csak egy nyulat és nehány egészséges őzet kerget meg csaholva, 
de ezeket sem  sokáig; m indjárt abbahagyja és visszajön felénk.

A bak esete szám om ra reménytelen. A vércsapát -  helyenként 
rátalálva -  két óra hosszat m eglehetősen messzire követjük, és 
m egállapítjuk, hogy ezt a bakot elsőrangú véreb nélkül m egkerí
teni nem lehet, hiszen csak egyik hátsó lábát lőttem el, más baja 
nincsen. Ez a sebe pedig meg fog gyógyulni, és hacsak a farkas 
nem fogja meg, még évekig élhet három lábon.

A m edgyesi társaság területein nekem járó m ásodik baktól ily 
m ódon elestem , m ert a sebzett bak term észetesen elejtettnek szá
mít.

7 órakor hagyjuk abba a rem énytelen keresést, és a Prekilen át 
barkácsolunk vissza a falu felé.

Hat őzet látunk -  m égpedig két üzekedő párt, egy fiatal bakot 
és egy m agában járó sutát -  és a mezőn csavargó két rókát.

Július 31. Virradással a Keselyűvölgybe hajtatok, derekán a 
vadőrrel leszállók a szekérről és gyalog vadászom . Derült, csen
des, harm atos a reggel, s az őzek szokásuk szerint az erdő alatt, a 
réteken és heréken legelnek. Lőhető bakot azonban szabad ég 
alatt nem látok. A széles völgy egyik elágazásában, egy fűzfa 
tövénél, egy óra hosszat üldögélünk és eredm énytelenül sípolok. 
A vadőr m ellettem  m élyen alszik, a nap az égbolton lassan feljebb 
kerül, besüt a völgyfenékre, rövidül, fogy az árnyék, m elegedik a 
levegő és kezdenek a mezőre kiszállingózni a parasztok.

A völgy aljában visszafelé cserkelve, messziről látunk két ker
getőző őzet -  egy üzekedő párt - ,  de parasztok jönnek és m egza
varják őket. Kétfelé válva m enekülnek. A bak -  a vadőr által
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ismert és jelentett keselyűvölgyi „nagy bak" -  tőlünk vagy 350 
lépésre fut át a széles völgyteknőn, kukoricán, burgonyán, réten 
és tarlón. Szeretném  m eglőni, hozzá is készülök a célzáshoz, s ha 
csak egy-két másodpercre m egállna, m egkísérelném  a nagy távol
ságra a lövést, de a bak -  bár lihegve, tátott szájjal -  m egállás 
nélkül vonul fel az erdőbe.

Utánalopakodunk és mi is becsúszunk a szálasba azzal a szán
dékkal, hogy sípolok neki. Ámde a sok száraz gyertyánharaszt 
lábunk alatt m eg-m egzörren, s a bak vagy 120 lépésről észrevesz 
és elugrik. Csak elsuhanni látjuk és egy-két m orgással kifejezett 
m éltatlankodását halljuk.

Kijövünk az erdőből, a nagy kiterjedésű fővölgynek abban a 
m ellékágában, am elyből a „nagy bak" járni szokott, átvágunk egy 
m ezősarkon és a következő dom bhátat borító rudaserdőbe igyek
szünk a lehetőség szerint kevés zajt okozva be-, illetve feljutni.

A gerincen valam ivel sűrűbb fiatal erdőben letelepedünk a 
földre és előbb a Buttoló hívó, majd Faulhaber panaszos hangját 
hallatom. Sokáig nem veszünk észre közelünkben sem mit. Nem 
messze vagyunk az erdő szélétől, a m ezőtől. O dakint egy paraszt 
herét kaszál, onnan nem várhatunk bakot, azonfelül a levegő
áramlat is arrafelé húz, tehát inkább befelé és fölfelé, az erdőbe 
figyelünk.

1/2 8-ra jár az idő, a nap a lombon át betűz az erdőbe, meleg 
van; unalom , légyzüm m ögés, álm osság. El-elbóbiskolunk. Egy
szerre m ögöttünk, vagyis köztünk és a mező széle között dobo
gás, zörgés, bősz riasztás és m enekülés. A bak csendesen m egke
rül bennünket, hogy szél alá jusson, és szagot kapott tőlünk. Nem 
láttuk és nem hallottuk jönni. Ezen segíteni már nem lehet. Hiába 
fújom a riadozó sípot, a bak nem messze tőlünk, de látatlanul még 
egy darabig szitkozódik, aztán egyre riasztva vonul az erdőben 
feljebb s a gerincen át a m ásik m ellékvölgybe.

Utánam együnk, mert úgyis arra jutunk ki a legrövidebben a 
fővölgyben, a m ezőn, egy pajta mellett ránk várakozó szekérhez.

A gerincen túl, öregebb bükkös szálasban, régi szekérúton 
lépkedünk lassan, csendesen lefelé. Egyszerre a csodálatosan jó
szemű vadőr vesz észre és mutat nekem  messze alattunk egy őzet. 
Derék bak álldogál ott, tőlünk vagy 160 lépésre, a bükkfák törzse
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között, nagyrészt takartan. Vörös alakjának háttere a vörösszürke 
haraszt, úgyhogy szabad szem m el alig lehet látni. Már észrevett 
valam it, riaszt és közben lábával dobbant és kotor. Am ikor hang
ját halljuk, azt m ondjuk, ez ugyanaz a bak, amely az imént a domb 
m ásik oldalán kifogott rajtunk. Majd kilép a szekérútra és felénk 
néz. Szabadon állunk, bárm i takarás nélkül mi is, a bak is, és 
egym ást nézzük. Meg sem m ozdulunk, remélve, hogy a bak nem 
ismer fel. Gyanakodva, nyugtalankodva, egyre-másra riasztva 
vonul a szálasban tovább, s am ikor olyan helyre jut, hogy a 
fatörzsek takarják, hirtelen lehasalok, elém teszem hátizsákomat, 
rátám asztom  a puskát és lövésre készen várom, hogy a bakot 
valahol a fák között m egcélozhassam . Szerencsém  van, a szálas
nak felőlem látott egyik nyílásában, tőlem 150 lépésnyire, m egje
lenik és megáll. Gyorsan célozva oldalba lövöm. Felpattanva jelzi 
a sebzést és elfut. M indjárt utánam együnk, a rálövés helyén vért 
találunk, könnyen követjük a lejtőn fokozatosan lefelé a vércsa
pát, és vagy 100 lépéssel odébb m egleljük a derm edt bakot. Ren
des, tulajdonképpen túlságosan rendes, unalm as, sima derék ha
tos agancsának kiválóan szép rózsája van.

Kihúzzuk arra a m ezősarokra, amelyen tavaly ilyenkor lőttem 
egy derék bakot.

M ialatt a vadőr a szekérért megy, levetem ingemet és süttetem 
m agam at a nappal.

Ma reggel összesen tizenegy őzet és egy rókát láttam.
Riom falván végeztem . Délután kifőzöm és nagyjában m egtisz

togatom  az őzbakkoponyákat, naplót írok, alszom, készülök a 
holnapi továbbköltözésre és elbúcsúzom  a község vezető egyéni
ségeitől.

ROVÁS ÉS MÁRTONFALVA KÖRNYÉKE 
(Nagyküküllő megye)

Augusztus 1. Kétórai kocsizás után, délelőtt 1 /2 12-kor a naptól 
m egpörkölve, kiszárítva, porosán, piszkosan érkezem Rovásra. 
Itt lakik a m ardosi vadásztársaság titkára, a császárszakállas szász 
paraszt, Sám uel Hahner. Kitűnő alak, jó vadász. Szállásom az 
evangélikus lelkész házában van.
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