
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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A vidék erre nem olyan szép, nem is olyan gazdag, amilyen 
Riom falva és M edgyes környéke. Itt alacsonyabbak a dom bok, 
hegyek nincsenek, szélesebbek, terjedelm esebbek a völgyek, sző
lő alig van, sok a legelő, rajta a birka, sok a kopár dom boldal. 
Rövid beszélgetés után m ár tudom, hogy itt kevés az őz, és sejtem, 
hogy kár volt idejönnöm , bár kecsegtető szám om ra Hahner kije
lentése, hogy nekem egy kiváló bakot „rezervált" Arra majd 
holnap reggel m együnk ki, m e rt-ah o g y an  m o n d ja -csa k  hajnalli 
szürkületben lehet lövésre kapni.

Délután 5 órakor a lelkész kocsiján kim együnk a falutól négy 
kilométernyire az erdőbe. Egy darab nagyon m egritkított szálas
ban, fiatalos és csalitos szom szédságában két óra hosszat sípolok. 
Egy kis nyársas bak szerénykedik közelem be és egy róka sétál el 
alattam kétszer, jövet és menet. Besötétedés előtt fél órát a m ező
szélen leskelődöm, ahol Hahner szerint egy derék bak jár ki az 
erdőből, de csak egy nyúl m utatkozik helyette.

Gyengén kezdődött ez a hónap!

Augusztus 2. Hajnalban kihajtatunk -  m ár én és H ahner -  egy  
széles, lapos, hosszú völgybe. Kísérőm azt képzeli, hogy jobban 
tudja nálam, mikor virrad, azért m á r 3 /4  4-kor indulunk a faluból, 
pedig az őzbak agancsát 3/4 5-kor -  mindig kelet-európai időszá
mítás szerint -  lehet megbecsülni. Ennek folytán a völgy elején 
sokáig veszteglünk és várjuk a világosodást. Mindjárt az első  
benyom ások itt igen rosszak. Megrakott szekerekkel és p arasz
tokkal találkozunk, akik a szép holdvilágot kihasználva egész éjjel 
kint, a határban dolgoztak; s a pásztorebek csaholása végighang-  
zik a völgyön. Nem  is látni sehol semm i vadat. A táj nagy része 
agyontiport, kopár birkalegelő.

A völgy hátsó végében, egy csendesebb sarokban, az erdőben 
riaszt egy őz. Letelepszem  egy facsoport alá és sípolok. Hahner 
közben tovább m egy egy m ásik rétsarkot figyelni. M indjárt 
visszajön és hív, jöjjek ham ar oda, az erdőszélen farkas álldogál. 
Persze rohanok arrafelé, aztán vagy 400 lépésről a m esszelátóval 
megnézem a farkast, és csodálkozva látok a fején szép, magas 
őzagancsot. A farkasnak előléptetett őzbak azonban jövés-m ené
sünket rossz néven veszi, megfordul és behúzódik az erdőbe.
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Közelebb m együnk hozzá, leülünk egy bokor m ögé és sípolok. 
Fél óra m últán egy darabbal odébb egy másik őzbak perdül ki az 
erdőből a legelőre, m intha valam i elől m enekülne, félkört rohan 
és visszafut az erdőbe.

Ennél a két baknál több őzet aztán egész reggel nem látunk, 
pedig 9 óráig az erdőben még három helyen sípolok.

Az egyik helyen szél alatt, sűrű fiatalosban, nem messze tőlünk 
őznek jellegzetes dobbanását halljuk. Megjött a hívásra, de szagot 
kapott és látatlanul elment.

A rokonszenves, derék H ahner nagyon elszontyolodik, hogy 
nem tud velem  bakot lövetni. Délután saját földjére, egy heretáb
lához vezet, mert tegnap este emberei két legelésző bakot és két 
sutát láttak rajta... állítólag. Persze nem hiszem el. Egy kis here
táblán két bak aligha fér m eg, különösen üzekedés idején nem.

Három negyed órai gyaloglás után délután 1/2 6-ra érünk ki 
H ahner földjére, hogy a heretáblán várjuk a két bakot és közülük 
a nagyobbat m eglőjem . A hely nagyszerű. A tahi „páholy"-ra 
em lékeztető erkélyszerű m agaslatról látunk le egy darab mezőre 
és azon túl az erdőszélre, ahonnan a vadnak jönnie kell. Takará
sunk az erkély m eredek partja alatt gyökerező öreg tölgy koroná
ja. Ágai között látunk le a hereföldre.

Ma m egint egész nap perzselő m eleg volt, délutánra azonban 
beborult és zeng az ég.

H everészünk -  H ahner és én - ,  pipázunk, sóhajtozunk, remél- 
kedünk és várunk 1/4 9-ig, aztán csalódottan bandukolunk le a 
faluba. Nem láttunk egyebet egy sutánál; ez 3/4 8-kor jött ki az 
erdőből a herére és feltűnően idegesen, félősen viselkedett. Figye
lemre m éltó, m ennyire nyugodtabbak az őzek Medgyes és Riom- 
falva környékén. Azt m ondják, ennek az a magyarázata, hogy 
errefelé több a farkas és több a nyugtalanítás a legelő nyájak és 
ebek által. Lehet, hogy ezt a sutát látták tegnap is, megszorozták 
néggyel és két bakot csináltak belőle.

Augusztus 3. H ajnalban a szom szédos M ártonfalva községbe 
hajtatunk. Virradással m ár ott vagyunk. Ma reggelre kísérőnek 
m ellém  szegődik a helybeli legügyesebb vadász, a vadásztársulat 
tagja, Fritz Müller, szász paraszt erdőőr. Pom pás alak, akár mint
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vadász, akár mint ember. Érti a dolgát és nagy az igyekezete, hogy 
velem őzbakot lövessen.

A faluból kihajtatunk a területre, a szekeret bizonyos helyen 
váratjuk, gyalog cserkelünk és három helyen sípolok. A vidék, a 
táj képe, hasonló Riom falva környékéhez. A széles völgyek, illetve 
inkább teknőszerű hajlatok alján mező, kukorica, most érő zab, 
burgonya és búzatarló, a hegyoldalakon szőlő, fölötte, a tetőkön 
erdő, illetve üget, csenderes.

Egy darabig az erdőszélen elöl járok, két kísérőm -  H ahner és 
M üller -  tisztes távolságból követ. A mezőn nem találunk vadat. 
Betérünk az erdőbe és m indjárt látunk egy sutát, majd m ellette a 
bakot, tehát egy üzekedő párt. A bak hibás agancsú hitvány hatos, 
azért nem bántom.

Festői szépségű öregerdőben, pudvás, vastag törzsű több szá
zados tölgyek és sudár szálas bükkfák alatt, sarjhajtások között, 
magas gazban három helyen sípolok. Az első helyen nem m utat
kozik semmi. A m ásodik helyen egy hitvány agancsú fiatal hatos 
lopakodik szerényen -  vagy gyáván -  felém, és tőlem vagy 50 
lépésnyire ballag el. A harm adik helyen megint eredm énytelenül 
fújom a sípokat.

Kijutunk az erdőből, átvágunk a mezőn egy völgy sarkán, 
megint befordulunk az erdőbe és egy bükkös rudas erdőben 
mászunk dombnak. Mai cserkészetem  főrendezője, a derék M ül
ler azt mondja, a rudas erdőn felül, a fokozatos felújításban sípol
jak majd.

9 órára jár az idő, odakint szabad ég alatt m ár melegen tűz a 
nap, és azt mondom M üllernek, inkább lom bernyő alatt, az árnyé
kos, hűvös rudaserdőben sípolnék, mint feljebb, a napsütötte 
sarjhajtásos, gazos, ritkított szálasban. M üller erre javasolja, m en
jek csak még feljebb, nézzek szét a dom btetőn a szálasban, aztán 
válasszak sípolásra helyet.

Csendesen lépkedünk a lejtőn feljebb, egyszerre a mögöttem  
járó, hosszú, nyurga M üller nehány ugrással utolér, megérinti 
vállam at, előre mutat és azt mondja: -  Ott a bak!

Előttünk és fölöttünk 50-60 lépésnyire egy üzekedő pár játssza 
el a szerelem örök komédiáját. A suta úgy tesz, m intha nem 
akarna, kelleti, kéreti magát, nem fut el a bak elől, csak szaporán
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lépkedve akadályozza meg vágyainak kielégítésében, nem áll 
m eg neki egy pillanatra sem, a bak pedig m ár fáradtan, nyitott 
szájjal, lihegve követi, m intha orra a suta farához volna kötve. Kis 
helyen ide-oda, fel s alá, oda-vissza, körbe, nyolcas vonalban 
halad szaporán, m egállás nélkül a suta nyomán a bak.

Fiatal bükkfa törzséhez fogott puskával várom a biztos lövés 
alkalm át. A célzötávcsővel figyelem őket, és lesem, hogy a bak 
m egálljon. Közben tarkóm at fújja a szél és attól tartok, hogy 
szim atot kapnak tőlem. Végre megáll a bak, de úgy, hogy lapoc
káját fa törzse takarja. Testközépen akarom lőni, de megint elin
dul, ujjam azonban m ár a ravaszhoz ér, s a bakot mélyen combon 
lövöm. Helyben elvágódik, mert a golyó mind a két hátsó lábának 
csontját com bjában összetörte. M üller mindjárt hozzászalad és 
vadászkésével agyonszúrja. Derék, négy-ötéves bak, de 26 cm 
hosszú, nagy terpesztésű, rendes -  tehát unalmas -  hatos agancsa 
vastagabb is lehetne. Em lékeztet első mocsári őzbakom agancsá
ra.

Nagyon m egelégedetten hajtunk vissza M ártonfalvára, majd 
Rovásra. Ma reggel tehát öt őzet láttam, valam ennyit üzekedő 
állapotban.

Délután zivatarral fenyegető, sötéten borongós időben megint 
a m ártonfalvi területre hajtatok, aztán 5 órakor a zápor elől bebú
junk egy pajtába. Cifra égiháború tombol fölöttünk, s az eső 
szakadatlanul esik két és negyed órát. 1/4 8-kor végre eláll, erre 
M üller tanácsára, egy ígéretes szép helyen lesbe ülök. Domboldal 
derekán, a réten, egy m agában álló öreg bükkfa tövéhez lapulva 
várom , hogy a tőlem 200 lépésnyire lévő szálerdőből valami 
lőhető bak vonuljon ki a legelőre.

3/4 8-kor egy suta jelenik m eg az erdőszélen, kiballag a rétre és 
nyugodtan  legelészve vonul nem messze tőlem a lejtőn egyre  
lejjebb, a dom boldalak aljába, a fűzbokros, vizenyős, sík rétre.

Ezenfelül ma délután, illetve este nem látok vadat.
M üller és H ahner közben a következő sarokban egy bakot lát, 

kocsisunk pedig még egy darabbal odébb két bakot nézeget.

Augusztus4. H ajnalban m egint M ártonfalvára h a jta tu n k - már 
H ahner és jóm agam  -  és ott ismét hozzánk csatlakozik a nagysze
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rű Fritz Müller. Sokat várunk a mai pom pás reggeltől. A növény
zet a tegnapi esőtől csupa latyak, az ég kiderült és m elegen tűz a 
nap.

Még szürkületben a szekérről a vizenyős réten látunk egy 
m agában álldogáló fiatal bakot. Aztán gyalog cserkelve, reggel 7 
óráig a m ező két sarkában még hat egyes őzet látunk.

Egy középszerű bak a mezőn messziről m eglát egy m agányos 
sutát, nekiront nagy hetykén, bekergeti az erdőbe, ott bizonyára 
„kitérő válasz"-t kap, mert sípolásom ra nem sokára visszajön a 
rétre. Nála derekabbat szeretnék és remélek még lőni, tehát ma 
még m egm enekül a golyótól.

Reggel 7 órától 9-ig négy helyen eredm énytelenül sípolok. 
Nem tudom, miért olyan lanyhán hederítenek itt a bakok a hívás
ra.

Ma reggel tehát összesen hét őzet és két rókát láttam.
Délután, utolsó kísérletképpen itt, még egyszer kim egyek a 

rovási területre. Szekéren kihajtatok az egyszer m ár m egjárt széles 
völgybe, aztán az erdőben gyalog cserkelek, két helyen sípolok, 
és végül a völgy végén a rétek mellett sötétig lesben ülök. Láttam 
messziről egy őzsutát és egy rókát, semmi egyebet. Nagyon silány 
ez a terület. Talán azért nem látni itt őzet, mert -  ahogyan a 
juhászok m ondják -  ezen a vidéken állandóan van nehány farkas.

SZENTÁGOTA ÉS KÖRNYÉKE (Nagyküküllő megye)
A ugusztus 5. Reggel 5-től 9-ig szekéren ülök és Rovásról -  28 

kilométernyire -  Szentágotára költözöm. Utazásom  barkácsolás
nak illik be, mert m indvégig olyan területeken járok, am elyeken 
jogom van vadászni és őzbakot lőni. A töltött puska egész úton 
kezemben van, de nincsen akkora szerencsém , hogy őzbakkal 
találkozzam. Ellenben élvezem  az első reggeli köd őszies hangu
latát. Hiába, ilyenkor, am ikor hajnalban sűrű köd borítja a tájat, a 
nyár már végét járja. N em sokára bőgnek a bikák!

Nem látunk ma reggel sem m i vadat, csak nehány rétisas üldö
gél a réten, zsom bik tetején vagy fűzfán és 40-50 lépésre várja be 
a szekeret.

Délután 4 órakor a szentágotai vadásztársulat elnökével, Wil- 
helm Orendi ügyvéddel, egyik tagjával, Fabricius tanítóval és
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Buttner vadőrrel szekéren kihajtatunk az apátfalvi területre, 
nagyküküllői körülm ények szerint egy széles, lapos, hosszú 
völgybe, am elynek közepén hosszat végig rétek vannak, m ellet
tük oldalt szántóföldek, vegyesen kukorica, tarló, kender, répa, 
burgonya, ezeken felül pedig erdő, többnyire nem valami terje
delm es szálasok.

A völgy elején, az egyik oldalon, az erdőszélen Orendi kis 
vadászkunyhójában szállunk meg. Szörnyű a hőség, az em ber 
szinte m egfő és elpárolog.

Délután 5 óra felé a kunyhó előtt nehány öreg tölgyfa árnyéká
ban álldogálva, beszélgetve várjuk, hogy a levegő kissé lehűljön 
és cserkelni indulhassunk. Egyszerre a közelben teheneket legel
tető parasztgyerek kiabálására felfigyelünk és lenézünk a rétre. 
Egy valóban kiváló bak lehorgasztott fejjel a fűben kutyamódra 
szim atolva fut a réten át, a völgy túlsó oldala felé. Annyira meglep 
a dolog, hogy mire puskám at kihozom a kunyhóból és m egtöl
töm, a bak tőlünk vagy 500 lépésnyire van és megállás nélkül a 
túlsó erdőszél felé halad. Átm ászom  alattunk a mély árkon és 
patakon, átsietek a széles réten, a bak nyomán bem egyek az 
erdőbe és ott egy darabig hiába sípolok. A bizonyára sutát kereső 
bak közben már annyira elm ent, hogy a hívást alighanem meg 
sem  hallotta.

Fél órával későbben a vadőrrel cserkelni indulok. Igen nagyot 
járunk, egy helyen -  valam i tudott nagy bak járásában -  sípolok, 
de hívásom ra sem m i sem jelentkezik, és ma este csak két sutát 
látok.

Augusztus 6. (vasárnap) A hajnali és reggeli cserkészet hason
lóan sivár, am ilyen a tegnap esti volt. Két helyen hiába sípolok, és 
cserkelve két rókán felül egyáltalán sem mi vadat sem láttam. Azt 
m ondom  Orendi úrnak és a vadőrnek, ezen a területen még 
cserkelni sem m i kedvem , vigyenek más, jobb területre. A vadőr 
bem egy Szentágotára szekérért, bennünket pedig közben a kuny
hóban a legyek kínoznak és nem hagynak pihenni.

D élután 3 órára m egjön a szekér, 4 órakor indulunk és ötnegyed 
órai veszett rázatás, zötyögtetés után Vért község területén va
gyunk. Errefelé egyébként alig van más terület, mint községi, és 
m indegyiket valam i vadásztársulat bérli.
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1/2 6-ra jár az idő. Orendi külön cserkel, jóm agam  a vadőrrel 
nagy öröm öm re erdőben járok, m égpedig tarvágásban, egyes 
öreg m agfák között. Egy dom boldal fölött m egállunk. Felülről 
rálátunk a lejtő egy darabjára, a gazba és cserjék közé. A nap 
hátulról tűz. Bokor elé ülök, előttem egy magfa törzse. M ondom  
Buttnernek, a jóhírű vadőrnek, válasszon m agának is jó búvóhe
lyet. Ám de Buttner is azok közé a vadőrök és kísérők közé tarto
zik, akik nem hiszik el, hogy lehet a világon olyan úri vadász is, 
aki náluk többet tud, s a maga buta feje szerint cselekszik. Fölöt
tem egy cserje m ögé áll, csak lefelé figyel, sőt izeg-m ozog, a 
szúnyogok felé csapkod-kapkod, ide-oda lépked. M inden m oz
dulatát látom, noha m ögöttem  áll, mert árnyéka elém, a cserjékre 
esik.

Rézsűt alattam egy fiatal suta járkál a csalitosban.
Sípolok. Kezdem Faulhaber hívó hangjával, majd negyed óra 

múltán folytatom Buttoló egyszerű hívó hangjával. Egyszerre 
zörgés támad m ögöttem , kísérőm kétrét görnyedve bújik hoz
zám, illetve a cserje elé, amely m ögött álldogált, fölöttem csörtetés 
és egész közel bősz riasztás. Felugróm , nehány lépést a bak után 
lopakodom , megfújom Faulhaber panaszos hangú sípját, a bak 
nem m essze, egyhelyben riaszt, majd elhallgat, s mivel a vágás 
magas cserjéi között zaj nélkül járni nem lehet, meg sem kísérlem, 
hogy kövessem.

A bak csendesen nehány lépésre lopakodott hozzánk, m eglátta 
a vadőrt, nehány m ásodpercig farkasszem et nézett vele, majd 
m egm ozdult, elugrott. Ezen a helyen tehát végeztünk, m ehetünk 
tovább.

A dom bold alon  egym agasságban  vezető , a növényzettől 
annyira elborított, hogy már alig felism erhető, régi szekérúton 
cserkelünk, minden zaj okozását nagy igyekezettel kerülve. Á m 
de egy oláh paraszt családjával ökrösszekéren hajt ordítozva -  
ahogyan minden nem zetiségű paraszt, m indig ordít -  az erdőn s 
a dom bon át járt szekérúton Vértről jövet a szomszéd faluba. A 
tetőnyereg alatt találkozunk vele. Várjuk, amíg elhaladt m ellet
tünk, aztán azon tanakodunk, sípoljak-e az im ént még lármás 
helyen, avagy cserkeljünk-e tovább.
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Előttünk a dom boldalon még egy darab ritka vágás, oldalt 
alattunk öreg szálerdő van. Egyszerre m egriadt őz m enekülésé
nek jellegzetes dobogását hallom. Fa mellé lépek, a vadőrnek 
intek, hogy lapuljon és m egnyom om  a Buttoló gumilabdáját. A 
látatlan őz riasztással felel. Közelünkben van, és hallom, hogy 
lassan ballag a helyenként bokros szálasnak ritkább részébe. A 
m esszelátóval nézek az árnyékos, sötétes szálerdőbe, és várom, 
hogy meglássam . Egyszerre lassan lépkedve és riasztva jelenik 
m eg ott, ahová vártam. Buttoló riadozó hangjával állítom meg. 
Fejét fatörzs takarja, nem tudom, suta-e vagy bak. Kissé oldalt 
hajlok, hogy jobban rálássak, erre m ögöttem közel bősz riasztás 
ijeszt meg. Hátrafordítom  fejem és m eglátom a mögöttem 50 
lépésnyire egyenest felém fordulva, szabadon álló derék bakot. 
Lövésre em elem  puskám at, lassan megfordulok, gyorsan célzok 
és szügyön lövöm. A bak jól jelez, megfordul és fejét horgasztva 
elfut. Erre m egjelenik nálunk Orendi! M egállapodásunk ellenére 
ő is azon a tájon cserkelt, ahol mi.

Ebben az esetben még érdekes dolog, hogy sem a rálövés 
helyén, sem tovább, a baknak természetesen látatlan, de tudott 
csapáján, a füvön, gazon, egy csepp vér sincsen. M enekülése 
irányát követve 45 lépéssel odébb egy cserje tövében rátalálok. 
M ár kimúlt. A golyó szügyébe csapott, s am ikor kizsigereljük, 
látjuk, hogy szívét, tüdejét és m áját roncsolta meg.

Közepes m inőségű, de nagy testű, három -négyéves rendes 
hatos bak. Ha két-három évvel tovább él, alighanem jóval dere
kabb agancsot növeszt.

A vadőr lecipeli a bakot .az erdő alatt várakozó szekérhez, én 
pedig Orendivel ugyanabban a vágásban, amelyen már végigjöt
tem, visszafelé cserkelek.

M egint találkozom  a m ár látott fiatal sutával. Buttoló labdájá
val rásípolok. A kis suta kíváncsiskodva felém jön és követi egy 
ugyancsak fiatal, igen vékony agancsú hatos bak. Sokáig tipród- 
nak a lejtőn fölöttünk vagy 50 lépésnyire, majd észrevesznek és 
riasztva továbbállnak.

Mire Orendivel leérek a dom bok alá a szekérhez, késő este lett. 
Behajtatunk Szentágotára, szállásom ra, a falusi vendégfogadó
hoz.
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Augusztus 7. Kétórai alvás után éjjel 3 órakor indulunk hárm an
-  Hager vadásztársulati tag, a vadőr és jóm agam  -  rázós paraszt
szekéren a városnak m ondott faluból kifelé. Egyenest keletnek 
robogunk, Prépostfalva község határa felé. A m ikor világosodik, 
1/2 5-kor a területen vagyunk. Ez is csak olyanféle, m int ezen a 
vidéken csaknem  valam ennyi; hosszú, széles, lapos völgy, az alján 
rétek, szántók, két oldalt és a tetőkön erdő, a földek között is kis 
ligetek, bokros árkok.

Borús az idő, a nyugaton fenyegetően sötét felhőkben időnként 
villámlik.

A dim bes-dom bos, szaggatott terepen képtelen helyeken ka
nyarog a dűlőút ide-oda, fel s alá, helyenként m ajdnem  feldűlünk. 
Az erdőszélen m essziről vörösük egy őz. M egnézzük a m esszelá
tóval; suta.

A völgy végére érünk és leszállunk a szekérről, hogy cserkelni 
induljunk. Előttünk a három oldalról erdő övezte m ezősarokban 
jókora tábla here; csodáljuk, hogy nincsen rajta vad. Aztán egy
szerre mégis van rajta két őz. M ialatt a szekér m ellett holm inkkal 
babráltunk és cserkeléshez készülődtünk, valahonnan előkerül
tek. Ezen a vidéken az őzek éjjel aligha vannak kint a földeken, 
mert reggel is éppúgy kijárnak az erdőből a legelőre, mint nap
nyugta táján. Ez a szokásuk bizonyára az éjjelenként m indenfelé 
csatangoló farkasok miatt van.

M egnézzük a két őzet a m esszelátóval. Az egyik bak; m égpedig 
igen derék baknak látszik. A távolságot köztünk és az őzek között 
250 lépésre becsülöm. A szekér m ellett egy kis föld kupacra teszem 
hátizsákom at -  benne esőköpenyegem et - ,  ráfektetem a puskát, 
mögéje hasalok, m egcélzóm  a szépen keresztbe álló bakot és oldal
ba lövöm. Ugrik egyet, m egáll, egyhelyben tipeg-topog, nehányat 
lassan lép, megint m egáll, látszik rajta, hogy nagybeteg. A suta 
elszaladt mellette és jobbra fent, az erdőszélen álldogál. Várja 
udvarlóját, és nem érti, miért nem jön utána. Kísérőim nógatnak, 
ne hagyjam a bakot kínlódni, lőjek rá még egyszer, s erre -  az 
ördög tudja, miért -  három szor egym ás után elhibázom . „A lövés 
csak az idegek dolga", m árpedig az em ber idegei nem lehetnek 
tökéletes rendben, am ikor két hét óta naponta hajnal előtt 3-kor, 
1/2 3-kor, sőt 2 órakor kelt, nappal sem jutott pihenéshez, és 
ilyenkor, napkelte előtt majd eldűl az álm osságtól.
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A bak nem törődött a lövésekkel, egyet-kettőt lépve, meg-meg- 
állva, lassan a bal oldali erdőszélnek tart. Ott ismét megáll. Én is 
behúzódom  az erdőbe és odalopakodom  a bakhoz. Am ikor köze
lébe érek, m ár nem látom sehol. Aztán hörgését hallom, valahol a 
bokrok között lefeküdt. Lassan közelebb lépve végül látom, hogy 
a fűben kinyújtózva az utolsókat rúgja. Párja odafönt, a túlsó 
erdőszélen m eglát, észretér és riasztva vonul be az erdőbe.

Pom pás bak. Nagy terpesztésű, hosszú agancsának ősi jellege 
a lehető legszebb. Bár nem legderekabb őzagancsom  és aligha 
díjas m inőségű, de valam ennyi közül a legszebb.

Reggel 5 óra van. Ezen a területen nem folytathatom a vadá- 
szást, mert a társulati szabályok szerint a tagok -  én is az vagyok
-  területenként évente csak egy bakot -  összesen három bakot -  
lőhetnek. Az eső is m egeredt, hát visszahajtatunk a városba.

Délután 3 órakor a helybeli román főszolgabíró -  ugyancsak 
vadásztársulati tag -  O rendit, Hagert, engem  és a vadőrt kivisz 
Szentágotától körülbelül 20 kilom éternyire keletre Nétus község
be. Ott egy derék szász paraszt -  szintén vadásztársulati tag -  
házában szállunk meg. Aztán 1/2 5-kor háromfelé válva, gyalog
szerrel indulunk útnak. A vadőr és H ager velem tart; utóbbi csak 
azért, m ert szeretné m egtanulni a sípolást. Egy órát szaporán 
gyalogolunk dom bnak, völgynek és m egint dom bnak, amíg az 
erdőbe érünk.

Igen m egritkított százados bükkösben, majd ugyancsak bük
kös fokozatos felújításban, az em ber szem ének igen szép erdőben 
cserkelünk a hegyoldalakon végig, de vajmi kevés vadat látunk. 
Nem  is csodálkozom  rajta, mert ebben a bükkerdőben az őzeknek 
alig van mit legelniök, és alatta a völgyben csak birkalegelő van. 
Egy fiatal őzsutával találkozunk, ezt sípolva m agunkhoz bolon
dítom , majd alkonyodással messziről egy titokzatos őzet látunk -  
öreg baknak nézzük, de sem mi agancsát sem látjuk -  aztán másutt 
m egint sípolok, és nekünk ront egy öreg suta, s végül az erdőn 
kívül, a legelőn, m ár erős szürkületben egy hitvány agancsú 
bakkal találkozunk. Az elénk küldött szekéren sötéttel megyünk 
le a faluba.

Szállásunkon tudom meg, hogy Orendi lőtt egy bakot és m eg
sebzett egy farkast; mind a kettő a Buttoló-síp hangjára jött hozzá.

Nem adnám  tíz őzbakért, ha farkast lőhetnék -  főképpen ilyen 
érdekes m ódon - ,  de nekem efféle bolond szerencsém  nincsen.
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Augusztus 8. Virradással a főszolgabíró gépkocsiján felvisz 
bennünket a dom bokra, az erdőig, aztán megint három felé cser
kelünk.

M egint sokat járok, de csak egy fiatal suta ugrik át a vágásban 
előttem  az úton. Három helyen sípolok hiába, a világon semmi 
sem m utatkozik, lo b b i vadásztársam  ma reggel egyáltalán semmi 
vadat sem látott.

Délben visszarobogunk Szentágotára.
Délután bérelt gépkocsin m egint más területre, Rozsonda köz

ség határába m egyek ki. Sajnos egyszerre három kísérőm  is akad. 
Ezen a vidéken a hibák egyike, hogy egyre többen a k a rjá k -csu p a  
jóindulatból -  a külföldi vendéget elkísérni. Egyikük egy helybeli 
szász paraszt, vadásztársulati tag; m eglátszik rajta, hogy m egrög
zött vadorzó.

A rozsondai völgy nagyon szép és a vadnak bizonyára igen 
alkalm as hely lenne, ha nem legeltetnék nagy részét juhokkal, ha 
nem lenne mindig hangos az ebek csaholásától.

Szélvihar és eső rontja el szám unkra a délután felét. Két helyen 
sípolok; az egyiken nem m utatkozik sem m i, a másikon egyszerre 
három juhászeb jön nekem. A m ikor a tőlem nehány lépésnyire 
lapuló három kísérőm et m eglátják, még vad csaholásukkal is 
elrontják a dolgom at.

Cserkelés közben -  három kísérőm term észetesen nem suhan 
m ögöttem  árnyék m ódjára hangtalanul -  elugratunk egy bakot. 
Ennél több vadat ma délután nem láttam.

Augusztus 9. Rozsonda völgye tegnap délután annyira m eg
tetszett, hogy ma hajnalra megint kihajtatok oda. Ámde ezúttal 
meg a köd rontja esélyeim et. Virradás után; tehát a legjobb időben, 
másfél órát a völgy derekán a szekéren üldögélve várjuk a köd 
eloszlását. Aztán -  már elkésve -  sokat barkácsolunk keservesen 
rossz szekérutakon, hegyen-völgyön át, és keveset cserkelek is, 
majd két helyen hiába sípolok. Mégis láttam összesen tíz őzet, 
ezekből három fiatal bak volt. Lőhető, korosabb bakot nem láttam. 
Az egyik villás bak csapázó vizsla m ódjára, a földön szaglászva 
futkosott a bokros öreg tölgyesben ide-oda. Tehát az üzekedés 
még tart!
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Délután 5 órakor m egint szekéren ülök és a vadőr ajánlatára 
Bükkös község határába hajtatok ki.

Útközben az országútról nézem a távoli Fogarasi-havasok szá
m om ra annyira em lékezetes kom or csúcsait. Fölöttünk ijesztően 
sötét felhők torlódnak, aztán villám lással, dörgéssel megered az 
eső. Mire kiérünk a területre, az erdő alá egy pajtához, és fedél alá 
bújhatunk, csupa víz a ruhánk.

A pajtában egy m agyar paraszt -  ez is ritkaság errefelé -  lapul, 
és m ondja, hogy nehány perccel ezelőtt két kergetőző őz rohant 
az erdőből jövet, a pajta m ellett, ki a mezőre.

Tehát egy üzekedő pár. Az eső kezd ritkábban esni, m ár csak 
szem ereg. Kim együnk az erdőszélen a közeli sarokba, hogy on
nan szétnézzünk a mezőn. M indjárt m eglátjuk a kergetőző őze
ket. Velünk szem ben, a dom boldalon egy darab réten és két sáv 
kukoricán túl lóherén hajszolja egy derék bak a sutáját ide-oda. 
Rögtön lehasalok a földre, esőgallérom at összehajtva egy kis tus- 
kora teszem  és ily m ódon tám asztva céloznék, ha... lehetne. Ámde 
a távcsőben sem m it sem látok, csak ködöt. Az eső és pára elho
m ályosította. Zsebkendőm m el sietve törülgetem , közben idege
sít, hogy három, tehát am úgy is sok kísérőnkhöz csatlakozott a 
m agyar paraszt és román kocsisom. Tehát mögöttem  öt em ber áll, 
térdel, guggol. Hátrafordulva intek nekik, hogy lapuljanak. Az 
őzek azonban annyira el vannak magukkal és párzási vágyukkal 
foglalva, hogy sem m it sem vesznek észre, sem mivel sem törőd
nek. Annyival nyugtalanabb, csaknem  ideges vagyok én. Végre 
m eglátom  őket hom ályosan a célzótávcsőben, de egy pillanatig 
sincsenek nyugodtan, a szokott gyors lépésekkel m ozognak foly
vást ide-oda. Közben a célzókereszttel kísérgetem a bakot, és 
várom , hogy csak egy-két m ásodpercre megálljon. Végre megáll, 
de rajta van a sután, én pedig -  nem tudom , ebben a percben hová 
lett a józan eszem és a vadat szerető szívem -  pontosan célozva 
rálövök.

Visítást hallok és egyik nézőm m ögöttem  megszólal: -  Fekszik 
a suta!

Szörnyen megijedek. Csak a bakot látom; még ugyanazon a 
helyen lépked, forgolódik ide-oda. A nézőközönség egyik tagja 
m egint m egszólal és azt m ondja: -  A suta a földön vergődik!
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A bak felénk tartva eltűnik a kukoricában és nehány perc 
múltán -  a közben lábra állt suta nyom án futva, vagy m egint a 
sutát hajszolva -  kijön a kukoricából és m ellettünk 60 lépésnyire 
rohan be az erdőbe.

Aztán nemsokára a bak egyedül megint kijön a mezőre és befut 
a kukoricába.

M egvizsgáljuk a rálövés helyét, nem találunk sem mi jelet, el
lenben a kukoricában egy levél az őz háta m agasságában véres. A 
vadőr az erdőben, a lécesben találom ra keres, de nem talál sem 
mit.

Ennek a gyászos esetnek vélem ényem  szerint az a m agyaráza
ta, hogy idegességem ben m egfeledkeztem  a távolság becsléséről 
és az irányzék m egigazításáról, és a 100-as állítással lőttem 200 
lépésre. A párás levegőben lebecsültem  a távolságot. A golyó 
annyira esett, hogy a bak bordái alatt a suta gerincét horzsolta; 
azért sivalkodott és azért kapott ham arosan m egint csülökre.

Csúnya dolog, és legjobban jóm agam  előtt restellem. Nem lett 
volna szabad lőnöm, meg kellett volna várnom , am íg a bak elvég
zi dolgát és leszáll a sutáról.

Nagyon kedvetlenül cserkelek az erdőben még alkonyatig, és 
még két sutát és két gidát látok. Az egyik suta a gidájával sípolá
somra jön hozzám tizenöt lépésre.

A szentágotai vadásztársulat területein végeztem , holnap reg
gel M edgyesen át Kisküküllő m egyébe, Zsidvére utazom.

ZSIDVE KÖRNYÉKE (Kiskükülld megye)
Augusztus 10. (csütörtök) Reggel 5 órakor indultam  Szentágo- 

táról autóbusszal és 8 órára értem Med gyes re. Aztán délben ültem 
ott a vonatra és Balázsfalván át Zsidvére utaztam. Ott 2 órakor 
szálltam  meg dr. Hans W achsmann vendéglátó házában.

Délután 4 órakor ülök házigazdám m al m egint szekérre. Á thaj
tatunk Bolkács szomszéd községbe. M ielőtt a faluba értünk, az itt 
is jellegzetesen küküllői környezetben hegyoldalon, szőlők kö
zött, gazos, bokros m indenfélében egy csapázva vonuló bakot 
látunk. Biztosan sutát kereső bak. Legalább 600 lépésnyire van 
tőlünk, nem árthatok neki, m egközelítésével pedig nem akarok 
időt veszíteni.
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A faluban házigazdám  nekem kísérőt szerez, helybeli borter
m elő gazda és vadásztársulati tag.

A falun túl, széles lejtő alatt leszállunk a szekérről és halkan 
beszélgetve ballagunk a legelőn fel az erdő felé. Minden irányban 
a pusztaságon m esszire lehet látni, nincsen okunk figyelni, cser
kelni, hiszen sem erről sincsen takarásunk.

Egyszerre bolkácsi kísérőnk a földön fekszik, jobbra mutat és 
azt m ondja: -  Ott a bak!

Tőlünk 150 lépésre egy derék bak egyenest felénk fordulva és 
bennünket nézve áll m ozdulatlanul. A terep hajlatából került elő. 
Vígan meglőhetnénk, ha tűrné. De megfordul és elfut. Mindjárt 
eltűnik a lejtő következő tüskés-bokros hajlatában. Ez a jelenet is 
az üzekedés jele; ha nem keresne sutát, nem m ászkálna, kóborol
na korán délután a szabad m arhalegelőn.

Azt gondolom  m agam ban, hogy ennek az őzbaknak váratlan 
m egjelenése, majd hirtelen eltűnése szinte jelképezi szerencsémet 
a vadászatban. Igen sokszor csak áltat és ritkán juttat. M egm utat
kozik, hogy hadd kívánjam  meg, de mielőtt m egragadhatnám , 
fittyet hány és hirtelen sem m ivé válik.

Házigazdánk külön cserkel, én kísérőm m el nagy darab érdeke
sen rendezetlen erdőben, különféle korú és nemű faállományban 
késő alkonyaiig cserkelek, két helyen húsz-húsz percig sípolok is, 
de több őzet nem látok.

Augusztus 11. (péntek) Egy órával virradás előtt, 4 órakor 
indulunk. H ázigazdám  a fogadott parasztszekéren kihajtat Kü- 
küllővár határába. Még sötéttel m együnk át a Kisküküllő fölött a 
hídon. Aztán terjedelm es sík legelőn döcög a szekér. Ha a hajnali 
szürkületben hom ályosan látszó hegyloldalak nem messze tő
lünk oldalt nem m ásítanák meg a hatást, azt hihetnénk, a Horto
bágyon m együnk ki a libaleső gödörhöz.

A világosság még hiányos ahhoz, hogy messziről m eglássuk az 
őzet, hogy közelebbről a bakot a sutától vagy legalább a derék 
agancsot a hitványtól meg tudjuk különböztetni, am ikor a hegy
oldalak, illetve egy széles katlan alá érünk. M egállítjuk a szekeret 
és várjuk a jó világosságot.
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Hogy ez is meglett, házigazdám  felszólít, hogy a katlan alján 
végigcserkeljünk, én ellenben a barkácsolást javasolom . A járt 
dűlőútról látom, hogy a szekér errefelé szokott jelenség; ha van a 
katlanban őz, könnyebben közelítjük meg barkácsolva, mint cser
kelve.

A terjedelm es, inkább széles, mint hosszú katlannak tőlünk 
balra eső, jobb oldala sűrű fiatal erdő, bal oldala sávokra osztott 
parasztföld, szőlő, gyüm ölcsös, szilva, alm a, kender, napraforgó, 
burgonya, kukorica, takarm ányrépa, here, kaszáló, gazos-bokros 
parlag, kis akácliget és egyéb m indenféle. A dűlőúton lassan 
beljebb és feljebb döcögve, nézegetjük a magas hegyoldalt. Sok 
rajta az őzek takarása, de sok a puszta hely is. Látunk bennünket 
közelről ijedten néző két őzgidát. Majd egy békésen legelő sutát 
és feljebb még egy m agányos sutát.

A katlan derekán leszállunk a szekérről és gyalog megyünk 
egyenest tovább. Jó darabon felkapaszkodunk a füves, gazos 
hegyoldalon bokrok, kis bozótosok között egy kis gerincre, m eg
állunk és nézdegélünk. Körülöttünk sok a kotrás, dörgölés és őzek 
fekvése. Kísérőm azt m ondja, egy kiváló bak járásában vagyunk.

Közeledik napkelte, és alulról és kelet felől a Kisküküllő irányá
ból jön a köd.

Sokáig álldogálunk egy helyben és várjuk a köd eloszlását. Jön, 
megy, ritkul, sűrűsödik, a körkép egy-egy része nehány percre 
m egtisztul tőle, de a nap nem bír vele, m egint gyarapodik és 
m indent eltakar. A vadászásnak nagy akadálya, de nekem kedves 
természeti jelenség, mert fest, rajzol, finom képeket, festői hangu
latot teremt és em lékeztet egykori élm ényeim re a Fogarasi-hava- 
sokban, a zergék birodalm ában.

Azzal a szándékkal, hogy a köd eloszlása után még visszaté
rünk m esszelátó helyünkre, leereszkedünk a katlan aljába a sze
kérhez és kifelé barkácsolunk benne. Találkozunk egy paraszttal. 
Azt m ondja, hogy felénk jövet két őzet, bakot és sutát látott a 
szőlők között.

Döcög a szekér a katlan alján lefelé. Nem lehet m esszire látni, 
mert még tart a köd. Keressük a paraszt által m ondott két őzet. 
Egyszerre tőlünk 40 lépésnyire, magas fűben egy nagy őzsuta 
alakja ötlik szem ünkbe. A ködtől hom ályos háttér a rajta átszűrő
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dő napfénnyel festői kerete. N ehány lépésnyire m ögötte a derék 
bak. Mind a kettő m ozog, lassan lépkedve halad a szekér elé. 
Ennek közelsége mégis kissé nyugtalanítja őket. Asuta felénk néz, 
és em elt fővel kezd gyorsabban lépni, a bak ránk sem hederít, nem 
törődik sem m ivel, fejét lehorgasztva, csak az előtte haladó sutát 
követi. M egállítom  a szekeret és lapockája mögött, szíve táján 
oldalba lövöm. M egugrik, hátsó lábával kirúg, még fut vagy 
harm inc lépést és elvágódik. Mire hozzám együnk, kimúlt. Örülök 
neki, m ert idős bak, legalább hétéves, ezen a háromheti kirándu
lásom on a hetedik, egyébként pedig 367-edik őzbakom , de rendes 
hatos agancsa nem valam i díszes, csak a rózsája szép nagy.

Egy darabig nézegetjük, aztán feltesszük a szekérre, s mivel a 
ködös idő úgysem alkalm as a barkácsolás vagy cserkelés folyta
tására, visszahajtatunk Zsidvére.

D élután m ár 1/2 3-kor indulunk a szekérrel Bolkácsra, mert a 
falun m ég jóval túl, a községi erdőnek egyik távolabbi részébe 
akarunk menni. Kísérőm  m egint ugyanaz a bolkácsi gazda, aki 
tegnap délután volt velem . Házigazdám  másik kísérővel másfelé 
cserkel.

Nagy darab szálerdőn át felm együnk a hegyoldalra, és kiju
tunk egy jókora alacsony vágás szélére. Nem megyünk elég óva
tosan, előttünk nehány lépésnyire elugrik egy őz; nem tudom, 
bak-e vagy suta. Ennél több vadat aztán ma már nem látok.

Kísérőm  m agam ra hagy, másfelé cserkel, én pedig örülök, hogy 
végre egyszer egyedül lehetek az erdőben. Megered és csaknem 
egész délután szem ereg az eső. Sok bort ittam ebédre és utána 
Bolkácson; elálm osodom , szundikálok egyet, időnként szétnézek 
alattam  a vágáson, majd sípolok és 7 óra után találomra én is 
cserkelek egyet. M eglep, mennyi kotrás és dörgölés van a vágás
ban m indenfelé. Csodálatos, hogy ezen a szép helyen semmi 
vadat sem látok. Lehet, hogy a dörgölések egy baktól vannak és 
az talán m ár nem él.

Közben m ásfelé járó házigazdám  egy fiatal bakot lő; az erdő 
alatt ránk várakozó kocsis pedig a réten négy őzet lát.

Augusztus 12. (szom bat) Házigazdám  ugyan szeret vadászni, 
de nem szeret hajnalban kelni, ezért ma egyedül m egyek ki.
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Virradással elhajtatok megint Küküllővár határába, oda, ahol 
tegnap reggel jártunk. Pom pás az idő, a Kisküküllő fölött keletke
ző köd ma nem terjed fel a hegyre, lent, a laposon sűrűsödik és 
megáll, mint valami fal.

A nap a köd fölött besüt a katlanba. Előbb felbarkácsolok 
benne, am eddig a szekér el tud m enni, és gyalog m egyek fel 
közepén a bokros hegyoldalra. Onnan sokáig elnézegetek két 
fiatal bakot, egy villást és egy nyársast. Aztán visszam egyek a 
szekérhez és a katlan közepén ismét lefelé, majd m egint fölfelé 
barkácsolok.

Közben a villás baknak -  magasan a füves, bokros hegyoldalon
-  kedve szottyan egy kis szerelemre. 1/2 8-ig csak legelészett, 
nyugodtan ballagott, m eg-m egállt, kotort és dörgölt, de 1 /2 8 után 
egyszerre elindult, orrával a fűben szim atolva, keresgélve, mint a 
bolond, szaporán ide-oda, össze-vissza futkosni.

A katlan jobb oldalán, a fiatalosban, közelem ben bakosan riaszt 
egy őz. Az a gyanúm , hogy ki akart jönni a napsütötte füves 
tisztásra, ahogyan itt, Nagy- és Kisküküllőben, az őzek általában 
reggel és külön előbújnak nappali - é s  úgy látszik éjjeli -  rejtekük- 
ből. Fél órával későbben ezen a helyen valam ennyire bebújok a 
hűvös, árnyékos sűrűségbe, és noha csak 15-20 lépésnyire lehet 
benne látni, sípolok; persze hiába.

Ma reggel összesen hét őzet láttam.
Délután megint Bolkácsra m együnk. H ázigazdám  megint elkí

sér, mert délutánonként szívesen vadászik, csak a hajnali kelést 
nem kedveli. Az erdőbe érve aztán külön utakon jár.

A nagyon ígéretes, szép vágásban, am elyben tegnap délután is 
leskelődtem , 1/2 6-tól 1/4 8-ig egy kidöntött hatalm as tölgy törzse 
mellett jól rejtőzve, egyedül üldögélek, várok, nézdegélek, sípo
lok, de egy nyeszlett rókán és a fölöttem  keringő sasokon felül 
semmi vadat sem látok. Végül lesietek az erdő alsó részében ránk 
váró szekérhez, felülök rá és lassan kihajtatok a m ezőre, a rétek 
mellé, ahol a kocsis tegnap este a négy őzet látta. Persze hiába! Ott 
sem találok semmit. Ma délután és este tehát nem láttam őzet.

Augusztus 13. (vasárnap) Elhatároztam , hogy ma m indenkép
pen abbahagyom  itt a vadászást, és m ég ma hazautazom , hogy
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holnap délelőtt hivatalba m ehessek. Talán okosabban tenném, ha 
végre egyszer hajnalban az ágyban m aradnék és aludnék. A re
m ény és vágy azonban kihajt még ma is, ezúttal harm incharm a
dik és utolsó cserkészetem re.

A m ikor m egvirradt, Küküllőváron befordulunk -  immár har
m adízben -  a m ár jól ismert katlanba. Jobb felől, a szőlők között 
m indjárt látunk egy sutát gidájával. Odébb, fent a hegyoldalon 
egy suta két gidával álldogál, aztán beljebb, a katlanban látom az 
ism ert harm adik sutát gidájával. Hogy a gidák megint anyjukkal 
vannak, jele, hogy az üzekedés véget ér.

H átul, fent a hegyoldalon viszontlátom  a nyársas bakot.
H ázigazdám  tegnap este em lítette, hogy ennek a hegytöm bnek 

oldalában, az ismert katlan m ellett van még egy rejtett széles 
teknő és benne egy darab tarvágás. Ajánlotta, nézzem meg, és 
elm agyarázta, m iképpen jutok oda. Kihajtatok a hegy alá, a mező 
szélére, m egváratom  a szekeret, és sűrű fiatalosban, régi szekér
úton gyalog cserkelek be és fel a tarvágás alá. A szélén mindjárt 
találkozom  egy kis bakkal. M egvárom , amíg elvonul', aztán átm e
gyek a vágáson és rajta túl belépek az öreg szálerdőbe. Csendes, 
szép hely, m ögötte félkörben hegyoldalak védik, kell hogy a 
közelben őzek legyenek.

1/2 7-re jár az idő, a nap már melegen tűz. Egy tőből nőtt, négy 
vastag fatörzs között árnyékos búvóhelyet választok m agamnak, 
letelepszem  a földre, pipára gyújtok és a Buttolóval sípolni kez
dek. Befelé nézek az árnyékos öreg szálasba, de egyre-másra 
forgatom  fejemet jobbra, balra, hátra, és figyelem mögöttem a 
két-három éves vágást és rajta túl a m agas, sűrű fiatalos szélét is.

Sokáig nem veszek észre sem m i vadat, pedig már megfújtam 
Faulhaber panaszos és riadozó sípjait is. Aztán messze, bent a 
fatörzsek között som polyog valam i vörös alak, csak a háta villant 
m eg, többet nem látok belőle. Talán valami öreg bak ravaszkodik 
ott bent, tőlem  150 lépésnyire. A négyes törzsek tövéhez lapulva 
hasalok a haraszton és a m esszelátóval kémlelem vonulása irá
nyát. Nem  egyenest felém, hanem  oldalt, a tarvágásnak tartott. 
Az a baj, hogy a szél tőlem éppen felé fúj. A riadozó síppal 
lárm ázom , de hasztalan. Egyszerre vagy tíz lépésről szem benézek 
egy kis nyársas bakkal. Balról jött, nem vettem észre, mert csak
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előre figyeltem. Talán csak nem ez volt az imént messze előttem  
járt gyanús alak? A kis bak egy darabig bám észkodik, majd m eg
fordul és elfut. Felállók, m egfordulok és m ögöttem , a vágásban is 
látok egy nyársas bakot. Aztán még egy sárgás folt ötlik szem em 
be rézsút odébb, m esszebb a vágásban, a terep dom bnak em elke
dő részében, abban az irányban, amerre a szálasban vonuló vörös 
alak tartott. Az árkos, hepehupás terepen tehát észrevétlenül már 
odáig jutott. M egnézem  a m esszelátóval. Derék baki -  Hát mégis 
m eglesz még befejezésképpen legvégül a nyolcadik bak? -  gon
dolom öröm m el, hiszen csak 150 lépésre van tőlem, biztosan 
m eglövöm .

Néhány lépést feléje csúszom , lehasalok és m egcélozom , de 
észreveszem , hogy noha a célzótávcsőben jól látom, a puskacső 
irányában egy falevél takarja. Ha lövök, a golyónak a falevélen 
kell átm ennie; ez pedig aligha lesz jó.

Felállók, nem látom, ülve sem látom, akár jobbra, akár balra 
hajolok, fatörzsek takarják. Olyan helyen áll, hogy a vágás cserjéi 
is takarják, amint helyet változtatok. N agyot m ozogni, jóval 
odébb menni nem merek, mert észrevesz. Ha csak egyet lépne 
előre, rendben lenne a dolog, de ha kettőt-hárm at lép, a vágásban 
egy kis fa koronája takarja. A bak m ozdulatlanul áll. Az a gyalá
zatos falevél egy fatörzsből kisarjadzott gallyacskán csak három 
méternyire van tőlem. Odacsúszom  és letépem. U gyanakkor a 
bak lassan elindul és eltűnik. Vörös alakja még kétszer villan meg 
a cserjék lombjában, aztán végképpen eltűnik. Sípolásom ra nem 
hederít. Bevonult a fiatalos sűrűségébe.

A nyolcadik bak elejtésének nagy öröm ét a sors nem szánta 
nekem. Hogy m egm utatta, m egint csak általás volt. M ár hozzá
szokhattam  vadászéletem nek és -szerencsém nek efféle gyakori 
eseteihez. Azért sem bosszankodom  miatta!

Még fél órát m aradok helyem en, heverek a korhadt szagú, 
nedves haraszton, pipázom , aztán felcihelődöm , lem egyek a sze
kérhez és visszahajtatok Zsidvére. Útközben a mezőn nézegetem  
a fecskék módjára röpködő szép, tarka gyurgyalagokat. Igen sok 
van most errefelé. Amerre Nagyküküllőben most jártam , m inden
ütt seregestől láttam őket. Azt m ondják, csak három évvel ezelőtt 
jelentek meg ezen a vidéken először.
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Ma reggel tehát tizenkét őzet láttam, m égpedig egy derék 
bakot, négy nyársast, három sutát és négy gidát.

Többen m eséltek nekem a küküllővári területen tartózkodó 
fehér őzbakről. A szőlőpásztor azt m ondja, hogy vénségében 
fehéredett meg. Nem bánom , hogy nem láttam, nem tudom, 
m eglőttem  volna-e. Talán am iatt a bizonyos babona miatt haboz
tam  volna.

Ennek, a hónapok óta várt és előkészített, sőt már egy eszten
dővel ezelőtt m egbeszélt kirándulásom nak végére értem. Délben 
utazom  M edgyesre, hogy a rendőrhatóságtól megszerezzem a 
határ átlépéséhez szükséges elbocsátó végzést, este pedig hazain
dulok.

Feljegyzem  a tanulságokat. Küküllőben érdemes és szeretnék 
m ég őzbakra vadászni. Biztos, hogy leginkább itt lehet kiváló 
agancsú bakot lőni, hiszen most is láttam megint nehány vadász
nál csodálatos agancsokat. Jövőre azonban a nekem járó bakok
nak legalább a felét m ájusban kellene m eglőnöm , ahogyan azt 
m ár tavalyi naplóm ban is m egírtam . A hozzáértő helybeli vadá
szok mind azt m ondják, hogy kiváló és öreg bakot az ember 
m ájusban könnyebben lő, m int nyáron, üzekedés idején.

Jövőre Szentágotán, M ártonfalván és Zsidvén m ájusban, aztán 
M edgyesen és R iom falván júliusban-augusztusban fogok va
dászni, ha a dolognak nem lesz m egint valam i akadálya.

Ennek a húsznapos kirándulásom nak összes költsége a terüle
tek bérével, illetve a vadásztársulati tagdíjakkal együtt, de az 
egész évre, tehát más alkalom ra is érvényes 175 pengős vadász
jegy nélkül 725 pengő volt. Ezért hét őzbakot lőttem, de szabad 
volt, és egy kis szerencsével lehetett volna is tizenegyet lőnöm.

33 cserkészetem  volt. Összesen 191 őzet láttam, de ezekből 
30-cal ismételten találkoztam , úgyhogy a valóságban 161 külön
böző őzet néztem meg. Lőttem  tíz bakra; hetet elejtettem , egyet 
m egsebeztem  és kettőt elhibáztam .

TAHI (Pest megye)
Szep tem ber 1. Délután Erzsivel felm egyek a Tökösmezőre. 

Útközben egy őzsutát látok. Aztán 3/4 7-től 1/4 12-ig a szórónál a 
lesállványon ülünk. Szép holdvilágos az éjszaka, és vígan lehetne 
a disznót lőni, ha m egjönne, de nem jön.
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