
várakozás után durran a puska és a bak feje harmadszor tűnik el, de ezúttal 

helyén a csalánt valami rángatja.

- Fekszik - mondom megkönnyebbülten. Aztán hozzámegyünk. A magas 

gazban dermedten fekszik. János nyaktövön lőtte, s a golyó rézsűt 
keresztülment rajta. Számomra boldogság jóbarátom nagy örömét látni. A bak 

rendellenes agancsa olyan, amilyennek néztem, páratlan nyolcas és ... Babádon 

emberemlékezet óta az első nyolcas bak. Nagyobb agancsú, de fiatalabb és 

könnyebb a ma elejtett bakomnál.

Reggel 1/2 6-ra a majorban vagyunk, a két bakról a kertben fényképeket 

készítek, 1/2 7-kor visszafekszem az ágyba és délelőtt 10 óráig alszom. Estére 

pedig hazamegyünk Budapestre.

KADARKÚT (Somogy megye)

Július 2. Mérey Lajos, a házigazda, délután 6 órakor befogat és 

kihajtatunk a községi erdőbe kacsázni. Négyen vagyunk puskások és négy 

félmeztelen haj tógyerek vár bennünket odakint a területen. Azzal kezdjük, 

hogy az úgynevezett nagy tavat, illetve a magas növényzetet benne 

meghajtatjuk. Víztükröt a tóból alig látni, csak ringó, hajló, hullámzó, 
szellőborzolta sást.

A tó felső végén széles, szabad helyen, a süppedős, mocsaras, vizenyős 

talajba tűzdelt nehány lombos ággal fedezéket, takarást készítenek nekem; a 

többi három puskás a sarkokon, bokrok mögé és fák alá áll el és megindul a 

hajtás.

A gyerekek hasig a vízben járva, kiabálva, látatlanul jönnek végig a 

sásban, a kákában és nehány kacsát felzavamak. A magas vízinövényzetnek 

körös-körül erdőkeretezte zöld tengeréből hol itt, hol ott emelkedik fel a 

levegőbe egy-két-három kacsa, és hol előre, felénk húz, hol eltér oldalt vagy 

hátrakanyarodik. A kacsák javarésze tőkés, csak nehány csörgő- és cigányréce
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akad köztük. Kevés takarásom mögött jól el kell bújnom, mert amint a felém 

húzó kacsa észrevesz, mindjárt irányt változtat és messzire elkerül.

Ebben az első hajtásban nyolc tölténnyel hét kacsát lövök le, de mire a 

hajtás után a házigazda „Táncos” nevű öreg magyar vizslájával megkerestetjük 

őket, csak hatot találunk meg.

Aztán a kocsival egyik tótól a másikhoz hajtatunk. A változatosan és 

vegyesen szil-, nyír-, akác-, tölgy- és fenyőligetek, legelők és kisebb 

mezőgazdasági földek között, a festői szépségű tájképek alkotta angol 

díszkertszerű somogyi vidéken, az enyhén hullámos terep hajlataiban, sorjában 

végigkeresünk nehány tavat és mindegyikből kizavarunk három-négy - aránylag 

nem sok - kacsát. Helyenként bizony nehéz lövés esik rájuk. Ahol a tóparton 

köröskörül magas fák vannak és a tó széle fölé hosszú, lombos ágak nyúlnak, a 

felszálló rucák hamar a sűrű koronák takarása mögé kerülnek. Annál 

mulatságosabb azonban lövésük.

Késő alkonyattal egy nagykiterjedésű mocsaras, kákás lapályon elállunk 

és az esti húzás alkalmát használjuk ki. Ott maradunk, amíg csak valamennyire 

lehet látni, és lövöldözünk a fölöttünk elsuhanó sötétes ámyfoltokra.

A mai kétórás vadászatunk összes eredménye 17 kacsa; ebből én tizet 

lőttem.

Július 3. (vasárnap) Ma, reggel 8 órakor csak hárman hajtatunk ki a 

határba; házigazdánknak, a község főjegyzőjének, hivatalos dolga van. A 

területnek a gyöngyöspusztai uradalmi erdővel határos, legtávolabbi részében 

kezdünk vadászni, és öt szurtos cigánnyal az eddig még nem zavart tavakat 

bolygattatjuk meg.

Sajnos, úgy van a dolog megrendezve, hogy 2 órára be kell térni a faluba 

ebédelni. Ilyenkor mindig nagyon sajnálom az étkezésre áldozott, feleslegesen 

elpocsékolt időt. Az ember utóvégre nem azért utazik Budapestről Somogyba 

vadászni, hogy órákat a szobában töltsön. Ezt azonban a vidéki vendégszerető 

házigazdák nem gondolják meg.
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Délelőtt eredményünk csak 13 kacsa; ebből én nyolcat és egy 

szürkevaíjút lőttem.
Délután folytatjuk az időfecsérlést. Dr. Erdős Sándor földbirtokbérlő 

meghívása folytán a szomszédos uradalmi területen hajtatunk meg három tavat. 

Ezúttal öt pucér-meztelen parasztfiú a hajtónk. Mulatságosan lubickolnak, 

gázolnak, úsznak végig a tavakon. De kacsát, sajnos, alig találunk. Én kettőt 

lövök , a többi négy puskás semmit. Ezzel a három hajtással hamar végzünk, és 

utána, nagy bosszúságomra, vagy két órát megint szobában töltve, előkelően 

uzsonnázunk és társalgunk.
Mire az esti húzásra megint kiérünk tegnap esti helyünkre, a kadarkúti 

községi erdőbe, már esteledik, az ég beborult és esik az eső. Sokkal kevesebb 

kacsa húz, mint tegnap. Négyen négy kacsát lövünk. Nekem csak egy kacsa és 

egy bíbic jut.

Holnap reggel utazom haza.
Négyünk - átlag négyen vadásztunk - kadarkúti összes eredménye tehát 

36 kacsa, ami nem valami sok ennél többet reméltem de a vízivad 

országszerte évek óta fogy, és manapság az ilyen vadászati alkalmat is meg kell 

becsülni. A magam eredménye össesen 21 kacsa, egy bíbic és egy szürkevariú: 

már nagyon régen lőttem ennyi kacsát.

MEDGYES ÉS KÖRNYÉKE (Nagyküküllő megye)

Július 22. (péntek) Délben érkeztem Medgyesre és a kisvárosban, egy 

vendégfogadóban szálltam meg. Még nem jártam erre, nem tudok semmit ennek 

a vadászatomnak módjáról, beosztásáról, megszervezéséről, rá kell bíznom 

magamat azokra, akik meghívtak ezen a vidéken hét-hét őzbakot lőni. Ennek a 

meghívásnak főrendezője Marin Ciortea, járási vadászati főfelügyelő, akivel 

eddig csak leveleztem. Csak azt tudom, hogy a tavalyi berlini vadászati kiállítás 

tanúsága szerint mostanában Medgyes vidékén teremnek a legderekabb európai 

őzbakok, illetve őzagancsok, ezért igyekeztem idejönni.
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Délután 4 órakor kocsival kimegyek Baráthely község határába. Kísérőm 

a helybeli „Hubertus-Vadásztársaság” egyik tagja, az Erhard Binder nevű szász 

úriember. Nyolc-kilenc kilométernyire hajtatunk el a várostól, aztán 

gyalogszerrel cserkelünk.

Ha az ember valahol még nem járt, rendszerint mident másképpen képzel 

el, mint amilyen. Ezzel a vidékkel is így jártam. Azt gondoltam, a medgyesi 

híres bakok valami vad hegyvidéken teremnek, ehelyett enyhén dimbes-dombos 

terepen, minden részükben megművelt községi területeken, parasztföldeken és 

közöttük kis paraszterdőkben keressük őket. A vidéknek általános, sajátos 

jellege, hogy a lankás domboldalakon szőlőtáblák, kukorica-, zab-, burgonya-, 

lóhere- és búzaföldek, a völgyek alján rétek, s a dombtetőkön kis darabka 

erdők, tölgy-, bükk- és akácligetek vannak. Szelid tájak, mindenfelé szekérutak, 

csak a dombtetőket borító ligetekben van valami kevés vad növényzet, itt-ott 

egy kis bozótos sűrűség. Ezen a vidéken kevés a nyúl, ritkaság a fogoly, sok a 

róka, gyakran akad farkas, akad holló és disznó is van. Aránylag legtöbb az őz, 

de csak két évtized óta, azelőtt az őz itt csaknem ismeretlen, igen nagy ritkaság 

volt.

Egy széles völgyben leszállunk a kocsiról és mindjárt látunk egy őzsutát. 

Mintha valamit keresne, sietősen vonul át egy darabka réten és bebújik egy 

tábla magas tengeribe. A növényzet itt általában dús, üde, gazdag; nemcsak a 

kukorica, hanem a szőlővenyige is három méternyi magasságba ér fel.

Binder egy dombtetőre irányít, mert azon egy akácos, tölgyes vágásban 

derék bakot tud. De magas benne a sűrűség és kevés a hézag, s noha egy 

nyeregből figyeljük a domboldalt és helyenként belátunk a vágásba, nem 

veszünk észre benne semmit. Egy darabig sípolok, de nem mozdul semmi. 

Visszafordulunk, a dombháton elballagunk, majd őzriasztást hallunk éppen 

onnan, ahol sípoltam. Megfordulunk és vagy 300 lépésről látunk két őzet, amint 

az akácos sűrűségből felkapaszkodik a dombtetőre, a tölgyes szálasba. Elöl 

megy a suta, utána a derék bak. Ha sípolásom helyén tovább maradtam volna, 

alighanem meglőttem volna a bakot, noha nem éppen „medgyesi kiválóság”
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Megelégedtem volna vele, mert az aranyérmes minőségű bak természetesen itt 

sem terem minden bokorban, itt is ritkaság, csak nem annyira ritka, mint nálunk 

otthon. Az idevaló vadászok azt mondják, hogy aki itt válogatva lövi a bakokat, 

annak minden ötödik agancsa 400 grammnál nehezebb. Megmutattak egy idén 

zsákmányolt őzagancsot - a bak elejtője természetesen egy öreg kezdő vadász, 

akinek fogalma sincsen a vadászatról, sem az őzagancsról súlya, csak 

homlokcsonttal, 600 gramm. Ilyen bak a hozzáértő jó vadásznak nem jut.

Tovább cserkelve egy őzsutával, majd egy gyenge bakkal találkozom, 

aztán egy kellemetlen élményben van részünk. Amióta kint járunk, zeng az ég 

és zivatar fenyeget. Előbb úgy látszott, hogy az égiháború másfelé vonul és 

bennünket elkerül, hanem aztán egyenest fölénk torlódik és minden erejét ránk 

zúdítja. Bokrok alatt bújunk meg, amíg a fülsüketítő villámcsapások 

körülöttünk egymást követik és a zápor úgy zuhog ránk, hogy valósággal bőrig 

ázunk. A víz úgy csurog végig bőrömön, mintha nem volna rajtam ruha. Sokáig 

tart az ítéletidő, de végre mégiscsak elvonul fölöttünk; az eső eláll, a dörgés, 

villámlás távolodik, és olyan állapotban, mint két vízzel telt spongya, folytatjuk 

a cserkelést.

Egy kis tisztáson látunk még egy sutát gidájával, majd egy zabtáblában 

fiatal nyársas bakot, és legvégül sípolásomra megjelenik a liget szélén egy suta 

és gidájából követve fut a mezőn, kukoricásban felém. Vele szemben, 

domboldalon állok és felülről belátok a magas kukoricaszárak közé. Ezt a sutát 

a Buttoló-síp panaszos és jajveszékelő hangjával ismételten közelembe csalom. 

Amikor elhallgatok, megfordul és elballag, de amint a sípot megszólaltatom, 

megint felém fut. Ha gida helyett bak lett volna vele, lövéshez jutottam volna.

Amíg csak valamennyire látunk - kelet-európai időszámítás szerint 1/2 9- 

ig - cserkelünk, de nem látunk már egyebet, csak egy egerésző rókát. Ma 

délután tehát összesen tíz őzet láttam, s ezek közül három volt bak.

Olyan csuromvizesen, latyakosan érek vissza szállásomra, a 

vendégfogadóba, hogy ruhámból a vizet úgy kell kifacsarni.
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Július 23. Reggeli cserkészetre nem mentem ki, egyrészt, mert elaludtam, 

nem hallottam meg az ébresztőóra cserregését, másrészt, mert szakadt az eső. 

Ezt azonban csak akkor tudtam meg, amikor 1/2 5-kor a szobaasszony - két óra 

késéssel - mégis felébresztett.

Délután 3/4 3-kor a Nagyszeben felé menő autóbusszal megyünk ki Ecel 

község határába. Kísérőm megint Erhard Binder. Egy óra múltán már a 

területen vagyok és cserkelek. Ezúttal nagyobb darab erdőben, öreg 

szálasokban, sűrűségek szomszédságában járunk. Egy állítólagos kiváló bak 

tartózkodási helyén, egy völgyhajlatban, egy óra hosszat hiába sípolok.

Aztán hasonlóképpen járunk, mint tegnap délután. Távolról közeledő 

zúgás hallik, majd a szélvihar fölöttünk hajtogatja a fákat, zeng az ég, megered 

az eső és kevés könnyű ruhánkban megint bőven megázunk, s amikor az eső 

eláll, a csupa latyak erdőben vizesen, latyakosan cserkelünk.

Először egy sutát látunk gidájával amint a szomszédos völgyből, a 

sűrűségből jön a gerincen át hozzánk, a szálasborította hajlatba. Aztán egy 

bakot látok ugyanonnan jövet, alám a völgy aljába futni. Megnyomom Buttoló 

sípját, erre a bak rögtön megfordul és futva jön a völgyön föl, felém. Ámde a 

szél tőlem egyenest felé fuj, a bak megáll - egy-két másodpercig 50 lépésről 

nézhetem hibás agancsát aztán, hogy szimatot kapott, megint hirtelen 

visszafordul és a völgyön lefelé menekül. Úgysem lőttem volna meg, mert 

agancsának jobb szára egyharmaddal rövidebb bal száránál. Hogy letört-e vagy 

úgy nőtt, azt nem láttam.

A szomszéd völgyben is látok egy fiatal bakot egy sutával együtt 

nyugodtan legelni, két helyen hiába sípolok, visszatérünk az előbb elhagyott 

völgybe, ott az állítólagos kiváló bak helyén még egy darabig hiába sípolok, 

kifordulunk az erdőből és a mezőn ballagok lefelé. A vidék képe errefelé 

mindenütt hasonló. Erdőborította dombtetők, közöttük a lankás oldalakon 

megművelt földek s a völgyek alján rétek, a vízfolyások mentén pedig fűzfák és 

bokrok.
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Még két bakot látok. Az egyiket az erdőszélnek egyik sarkán, a dimbes- 

dombos, zegzugos terepalakulat miatt nem vettem észre, elmentem mellette, s 

amikor kísérőm, Binder mutatja, éppen megugrik és bebújik egy kis akácos 

ligetbe. A másikat nagyon messziről, egy terepemelkedésről, a mező széles 

hajlatán át, az erdőnek egyik sarkán látjuk meg. Ezt vagy 80 lépésre 

becserkelem, de kár volt a fáradságért, hitvány hatos agancsa van.

3/4 9-re lemegyünk a Nagyküküllő lapályára, Ecel - románul Atel 

állomásra és a vonattal utazunk vissza Medgyesre.

Július 24. (vasárnap) Ma reggelre gépkocsit béreltem - sajnos 450 Leiért

- és Ecel község területének legtávolabbi, alsó részébe megyünk. Ma kettő az 

igen jóindulatú kísérőm, a már ismert Binder és fivére, a medgyesi főszolgabíró. 

Mind a kettő jó vadász.

1/4 4-kor - természetesen túl korán - indulunk, sötétben érünk a területre, 

és mindjár cserkelésünk kezdetén követünk el egy otromba hibát. Kísérőim 

felelnek érte, hiszen a területet s a körülményeket itt nem ismerem. Egy darab 

szőlő mentén felkapaszkodunk egy dombnyeregbe, bebújunk az erdőbe, 

leereszkedünk egy széles árkon, az erősávon át a mező sarkába, és látatlanul 

megzavarunk egy lóheretáblán legelő három őzet. Meghallottak, de a hajnali 

szürkületben nem láttak meg. Egy darabig riasztanak - közben egy róka ballag 

át a tisztáson -, s amikor megfujom a csalósípot - csakhogy megnyugtassam 

őket - előbb a hangja szerint öregebbik bak fut be tőlünk vagy 80 lépésnyire az 

erdőbe és takarásban közeledik felénk - ezt a mezőn lévő őzbak az erdőben 

hangzó sípolással szemben gyakran megteszi -, majd egy róka és egy suta jön 

hozzánk 30 lépésnyire, s végül a látszólag fiatalabb bak fut egy darabot felénk, 

majd követi az öregebbik bak példáját. Az erdőszélen, a mező sarbában 

lapulunk, az őzek a lécesben mögénk kerülnek és látatlanul riasztanak.

Ha fél órával későbben, világos reggel jöttünk volna erre a helyre, 

alighanem derék bakot lőhettem volna.
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A mezőn, a hajlatban tovább ballagva, belátunk az erdőbe ékelődő 

következő mezősarokba. Ott is egy heretáblán látunk egy bakot két sutával. 

Agancsuk csak közepes minőségű, ezért nem bántom és tovább cserkelünk.

A terület fovölgyében az egyik erdőszéltől a másikon, vagy 500 lépésről 

megint három őzet, egy igen hosszúagancsú bakot és két sutát látunk. Ezt a 

bakot szerettem volna meglőni, de akárhogyan mesterkedtem, lövéshez jutni 

nem sikerült. A bak már üzekedő kedvében van, a két suta azonban még 

közönyös iránta. Mire egy nagy tengeritáblán át vagy 250 lépésre 

megközelítettem őket, a suták még helyükön vannak, a kereső bak azonban 

elment tőlük és vagy 400 lépésről látjuk bevonulni az erdőbe. Nehány perc 

múltán kiugrat az erdőből egy sutát és félkörben ide-oda kergeti.

Még sokat járunk, a mezőn még két egerésző rókát látunk és több helyen 

hiába sípolok.

9 óra után egy ígéretes lécesben egyedül megbújva sípolok. Egy öreg suta 

két gidájával jön futva felém, tőlem vagy 50 lépésnyire megáll és sokáig riaszt.

10 óra felé, meleg napsütésben, abban a kis mezősarokban, ahol ma 

virradással kezdtük, a herén megint két legelő őzet - bakot és sutát - érünk. 

Megkísérlem becserkelésüket, de mire közelükbe érek, bevonulnak az erdőbe.

Délelőtt 3/4 11 órára érünk vissza a bérautóval Medgyesre, szállásom, a 

„Hotel la vanator” elé.

Délután 4 órakor bérhintóval kihajtatunk megint a városhoz közelebb eső 

Baráthely község területére. Meleg nyári délután van, a nap annyira 

kellemetlenül tűz, hogy az ember igyekszik árnyékba menekülni.

Domboldalon, fiatal vágásban, egyik oldalon szálerdő, másikon sűrű 

fiatalos között egy óra hosszat sípolok hiába. A vágásban két őzsuta legel és 

nem törődik a síp hangjaival.

Továbbcserkelve eljutunk Bűzd község határába és egy magas 

dombtetőről belátok a meredek hegyoldalt borító magas vágásba; ennek egyik 

hézagában vörösük egy őzsuta alakja.
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Aztán szálerdőben nagyot kerülve, odajutunk, ahol tegnapelőtt délután 

első cserkészetem alkalmával itt messziről láttam a Binder által ismert 

hosszúagancsú bakot. Egy öreg akácfa vastag törzse mellett álldogálva figyelem 

a hegyoldalt borító vágást, főképpen a saijhajtástos akácos hézagait, de semmit 

sem látok bennük. Beljebb cserkelek a vágásba és egy cserfa mellé húzódva, 

megnyomom a Buttoló-sípot. Egyszerre alattunk, az akácos sűrűségben erős 

zörgés támad és nehány másodperc múltán, tőlünk vagy 50 lépésre, velünk 

egymagasságban, egy kis gerincen megjelenik egy őz, rögtön észrevesz és 

riasztva elugrik, úgyhogy meg sem nézhettem és nem tudom, bak-e vagy suta. 

De gyanítom, hogy a keresett bak volt. Amerre elugrott, sietek a vágásban eléje 

kerülni, de csak riasztását hallom a hegyoldal aljából és meglátnom nem 

sikerül.

Még egy sutát látok - ma délután az ötödik őzet -, aztán leballagunk a 

dombok alján ránk várakozó kocsihoz.

Eddig tehát négy cserkészeten összesen 35 őzet láttam, de lövéshez még 

nem jutottam. Gyengébben sikerül a dolog, mint reméltem.

Július 25. A tegnapi tapasztalaton okulva, ma hajnal előtt fél órával 

későbben, 3/4 4-kor indulunk Medgyesről bérelt gépkocsin az eceli terület alsó 

részébe, s amikor már annyira virrad, hogy az őzbakot is meg lehet nézni, 

kibújunk a községi határdomboldalakat borító erdőből az ismert mezősarokba. 

A tegnap hajnalban mozgalmas heretáblán ma csak egy suta álldogál. De 

csakhamar ugyanabból az erdőrészből, amelyen átjöttünk, kilép egy másik suta 

és nyomában a szerelmes bak. A suta gyorsan lépkedve, ide-oda fordulva halad 

a heretáblán végig, az epekedő bak pedig úgy követi, mintha orra a suta farához 

volna kötve. Mintha suta és bak orrukon és farukon át egy madzagra lenne 

fűzve, kígyózó vonalban mozognak a mezőn. Úgy nézem, a bak lőhető; agancsa 

ugyan rövid, de elég vastag.

Az erdő szélétől három lépésnyire van a fűben egy kis gyepes földkupac, 

nagyszerű alkalom feltámasztásra. Odakúszom, mögéje hasalok és lövéshez
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készülök, ámde alattam megroppan egy galy s az őzek észrevesznek, noha vagy 

180 lépésnyire vannak tőlem. Felém fordulva megállnak és riasztanak. Mind a 

három felváltva riaszt. A célzótávcső hajszálkeresztje a bakon van és lesem a 

biztos lövés alkalmát. Hogy az izgatott társaságot megnyugtassam, 

megszólaltatom a Buttolót. Erre mögöttem, a még sötét lécesben, dobog a föld 

egy futva közeledő őz lábai alatt. De ez is észrevesz és riasztva menekül. A 

heréről befutnak az őzek az erdőbe, s nehány percig hangos a domboldalak közé 

rejtett sarok perlekedésüktől.

Nem tudom, szerencsém vagy balszerencsém, hogy erre a bakra nem 

lőhettem, illetve a lövést elhaboztam. Ha nála derekabbat fogok lőni, 

szerencsém volt.

Továbbcserkelünk. A következő mezősarokban egy suta álldogál, 

mellette fekszik a bak. Agancsa gyenge, nem bántom. A szabad mezőn két 

egerésző vagy egyebet kereső rókát látunk.

A fovölgy túlsó oldalán egy suta lép ki az erdőből és bevonul a 

kukoricatáblába. Aztán ugyanott, ahol tegnap reggel harmadmagával láttuk, 

megjelenik a hosszúagancsú derék bak. Vagy 500 lépésről nézzük. 

Lehorgasztott fejjel, keresgélve vonul az erdőszélen, majd bebújik az erdőbe. 

Hogy a távolságot közöttünk és a bak között megrövidítsük, a kukoricán át 

lesietünk a völgy aljába és egy búzatarlón, keresztbe rakott kepék mögé bújva, s 

nehányat sípolva, reméljük a bak megjelenését.

Egyszerre zörgés, dobogás hallik az erdőből, s a bak kikerget egy sutát a 

mezőre és tőlünk alig 150 lépésre megáll. Nagyszerűen lőhetnék, ámde a bakot 

egy almafa nagy koronája takarja. A völgy közepén, alulról az úton egy 

fehéringes paraszt jön, és hiába várom lövésre készen, hogy a bakot 

megcélozhassam, az az almafa koronájától takartan bevonul az erdőbe.

Ebben az esetben nem kétséges, hogy balszerencsém mentette meg a bak 

életét. Kísérőm, Binder különben is már megállapította - amit, sajnos már régen 

tudok - hogy szerencsém, az nincsen.
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Kis idő múlva utána cserkelünk, és az erdőben egy darabig a csalósíppal 

hívogatom, de nem hederít rám, vagy a suta után elment annyira, hogy nem 

hallja.

Az erdőn át felkapaszkodunk a dombsor tetejére és benézünk a 

szomszédos völgybe. Ott a szabad mezőn messziről látunk egy sutával 

játékosan ide-oda futkosó bakot, egy magában járkáló bakot, egy öreg sutát két 

gidájával és végül egy fiatal sutát. Van ezen a vidéken bőven őz, csak a kiváló 

bak ritkaság.

9 órakor, visszamenet a ránk várakozó gépkocsi felé, amikor a mezőn már 

melegen tűz a nap, egy sűrű, árnyékos, hűvös lécesben sípolok. Alighogy 

megszólaltam, vagy tíz lépésnyire nekem rohan egy őzsuta, szimatot kap és 

elfut. Aztán az ellenkező oldalról hallik gyorsan közeledő dobogás, látom is a 

sűrűén gallyas lécesben nagyrészt takart őz vöröslő alakját, de nem tudom bak-e 

vagy suta. Tőlünk vagy 60 lépésnyire megáll és riaszt. Hiába sípolok, nem jön 

közelebb. Mind a ketten feléje figyelünk és nem vesszük észre, hogy közben 

megint az ellenkező oldalról csendesen hozzánk lopakodott egy bak és tőlünk 

30 lépésre egyszerre nagy robajjal megugrik és riasztva menekül. Szimatot is 

kaphatott és meg is láthatott bennünket. Mi csak akkor vettük észre, amikor már 

elrohant.

Ma reggel tehát 18 őzet láttam.

A bérelt gépkocsival délelőtt 11 órára bemegyek Riomfalvára és ott 

nehány napra megszállok. Feltűnő ennek a kis falunak csinossága, tisztasága, 

lakosságának jóléte, a községi határban a földek gondozottsága. A lakosság - 

természtesen - német, illetve szász. Nagyrészt bortermő vidék. Mindjárt az első 

házban, ahová betérek pihenni, nagyszerű borral vendégelnek meg.

Délután 1/2 5-kor igen nagy melegben, izzasztó napsütésben a Simonis 

nevű szász vadőrrel cserkelni megyek. Azt mondja, nehány kiváló, nagyagancsú 

bakot tud. A falutól félórányira felmászunk egy hegyre és zegzúgos oldalait 

végigkeressük. Előbb ritka, öreg szálasban járunk, majd a hegytetőt borító 

sűrűség alatt, a hegy nyugati oldalán, a réten, bokor tövében lesbe ülünk. A
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vadőr nagyon bízik benne, hogy a bak későn délután kijön a rétre. De bizony 

nem jön ki. 1/2 8-kor azt mondom, nem érdemes rá tovább várni, mert ha efféle 

szándéka lett volna, már régen a réten legelne. Felkerekedünk, átsietünk a 

hegytető keleti oldalára és ott késő alkonyattal messziről egy sutát látunk. Egy 

délutáni négy órás cserkészetre és lesre bezzeg sovány eredmény.

Gyalog jöttünk ki a faluból és sötéttel gyalog térünk oda vissza.

Július 26. Derék szász parasztcsaládnál lakom. Megkértem a 

háziasszonyt, hogy hajnal előtt 3 órakor ébresszen, de az amúgyis kevés és 

rövid álmomat már 1/4 3-kor szakítja félbe dörömbölésével. Azzal 

mentegetőzik, hogy megállt az órája és csak úgy gondolta, hogy már 3 óra van. 

Folytatom az alvást alighanem terebélyes öreg háziasszonyom is, mert 

másodszor csak 1/2 4-kor ébreszt aztán kissé megkésve, 4 órakor ballagok ki 

a vadőrrel a Keselyű-völgybe a szászok szerint a Geierstal-ba.

Egyórai menetelés után érünk az erdős dombsoroktól keretezett, 

zegzugos, sarkos, széles völgybe. Az alja csupa szántóföld - tengeri, burgonya, 

zab, búzatarló - és kaszáló. Reggel 8 óráig összesen 14 őzet és három rókát 

látok benne. Több helyen sípolok, de csak két suta jön futva hozzám. Az 

erdőből a szabad mezőre kicsalt egyik sutát futtában egy galambászhéja támadja 

meg és ismételten felécsap. Egy harmadmagával a réten legelő, közepes 

minőségű bak becserkelése nem sikerül, óvatoskodásom ellenére már 200 

lépésről észrevesz és befut az erdőbe. Úgy veszem észre, az őzek itt fokozottan 

éberek, amit alighanem a farkas jelenléte okoz.

8 óra felé a mezőn az arató parasztok lármáznak, s ezért már nem remélek 

az erdőn kívül őzet látni. Egy domboldalról, az erdőből riasztás hallik. Ott a 

mező egyik sarka mélyen felnyúlik az erdőbe. Azt gondolom, felmászom abba 

az emberi lármától félreeső sarokba, és szemben azzal az oldallal, ahol az őz 

riasztott, sípolok.

Sietve megyek a sarok egyik szélén fölfelé, a bükkös szálerdőben egy 

csoport fatörzset keresek ki magamnak, mögéje bújok, visszanézek, hol késik a
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mögöttem járó vadőr és meglepődve látom, hogy a fűben fekszik és a mező 

túlsó széle felé mutat. Sötéten árnyékos helyemről odanézek az erdő napsütötte 

túlsó széle felé és meglátom ott a hereföldre éppen kilépett két őzet. Lassan 

lépkedve elől vonul a suta, mögötte a bak. Vagy 150 lépésnyire vannak tőlem. 

A messzelátóval csak egy pillantást vetek a bak fejére és megállapítom, hogy 

lőhető. A fatörzsek között nyugodt támasztásom van s a bakot biztosan oldalba 

lövöm. Egyet ugrik és visszafut az erdőbe. A rálövés helyétől a zöld herén 

széles pirosló vérsáv jelzi útját és alig 20 lépésnyire dermedten fekszik. Derék 

agancsa ugyan nem kiállításra való, de szép trófea. Jól fejlett, szépállású, 26 

centiméter hosszú, szabályos hatos. Egyébként 350-edik bakom. Korát öt évre 

becsülöm. A négy nap óta, hét cserklésem alkalmával, Nagyküküllő megyében 

látott 68-adik őz.

Délután a megrendelt fuvaros elkésik, ezért csak 1/2 6-kor indulunk 

kifelé. A falutól félórányira, erdőben, meredek hegyoldalon, szerpentinúton 

hajtunk fel egy fennsíkra és az egész délutánt erdőben, főképpen ritka, öreg 

szálasokban töltjük. Kevés időnk marad vadászásra, mert zivatar rontja el 

dolgunkat. Egy óra hosszat csak álldogálunk és ázunk. Amikor végre eláll az 

eső, az erdő csupa latyak és nemsokára alkonyodik. Visszasietünk a ránk 

várakozó szekérhez és 1/2 9-kor, tehát java szürkülettel elindulunk a 

szerpentinúton lefelé. A vágásszerű bozótosban kanyargó útról egyszerre csak 

az alattunk visszaforduló útszakaszon vagy 30 lépésről egy őzet pillantunk meg. 

A jószemű vadőr azt mondja, hogy suta, én azonban rögtön rámondom, hogy 

derék bak. Amint fejét magasra emelve felénk néz, a már igen gyenge 

világításban magasan füle fölött látom fehérlő agancsát. Hamar lövéshez 

készülök, lekapom a puskacső végéről és a célzótávcsőről a védőtokokat, 

ráteszem a távcsőre a szemvédőt, megállítom a szekeret és az egyenest felénk 

fordult bakot nyaka alatt szügyön lövöm. Mintha villám sújtotta volna, helyben 

elvágódik és meg sem mozdul. Mindjárt leugrunk a szekérről és megnézzük 

agancsát. Sajnos, gyengébb, mint amilyennek néztem. Középszerű, fiatal hatos, 

bár testalkatra jókora bak. Az őzek ezen a vidéken általában igen nagyok.
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Az elejtett bakon felül ma délután még két sutát és egy gyenge bakot 

láttam. Utóbbi sípolásomra közeledett felém, de szél alá került, szimatot kapott 

és riasztva elment.

Július 27. Hajnal előtt 4 órakor szekérre ülök és az eceli területre 

hajtatok. Riomfalván ugyanis már nem vadászhatok, két bakra hivattam volt 

meg s ezt a kettőt tegnap már meglőttem. Mégis itt maradok, ebben a kedves 

faluban, mert itt jobb a szállásom és könnyebben és olcsóbban járhatok az eceli 

terület déli részébe az ott már tudott egy-két bakra.

Ott szállók le a szekérről, ahol már két ízben - Binderrel Medgyesről 

jövet - a gépkocsiról szálltam le, és virradással a dombsoron, az ismert nyergen 

és alatta a lécesen át lecserkelek az első mezősarokba. Ott érem a már ismert 

három őzet, a külön járó sutát és a másik sutával járó bakot. Ma is elhabozom a 

lövés alkalmát. A derengés hiányos világosságában 200 lépésről nem tudom 

megállapítani, lőhető-e a bak, milyen az agancsa. Rövidnek és vastagnak vélem

- tehát éppen kedvemre való lenne -, de lehet, hogy tévedek. Nem akarom 

megkockáztatni a dolgot, várom, hogy jobban megvilágosodjék. Közben 

azonban a bak a sutát hajszolni kezdi és bekergeti az erdőbe.

Hogy ez az alkalom elmúlt, lesietünk a fövölgybe, az almafasorhoz, a 

hosszúagancsú másik ismert, illetve már kétszer látott bak járása közelébe. A 

túlsó erdőszélen egy suta legel, a bakot nem látjuk kint a mezőn. Búzakeresztek 

mögé bújva, 1/2 6-kor lesbe állunk és reméljük a bak megjelenését. Időnként 

sípolok. Egy óra alatt még négy suta jelenik meg a mezőn és bújik vissza az 

erdőbe. Aztán egy óra múltán, 1/2 7-kor, tőlünk vagy 400 lépésre kilép a bak az 

erdőből, lehorgasztott fejjel csapáz, mint a véreb, ráakad az egyik suta csapájára 

és futva fordul be rajta az erdőbe. Még fél óráig hiába váijuk, hogy ismét 

mutatkozzék, aztán kinézek magamnak ma estére alkalmas leshelyet és tovább 

megyünk.

A vadőr a terület keleti végén megmutatja nekem egy általa ismert kiváló 

bak járását, egy mezősarkot. Az erdőben fél órát hiába sípolok, aztán
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lemegyünk a laposon, a szabad mezőn ránk várakozó szekérhez. A kocsis, a 

derék öreg szász paraszt csodálkozik, hogy nem lőttem bakot; azt mondja, ő 

közben hármat is lőhetett volna a mezőn a szekérről. Köztük egy igen nagy 

agancsút. Amikor megmutatja, hol látta és merre vonult be az erdőbe, Simonis 

azt mondja, hogy bizonyára ez volt az ő kiváló bakja, amelyet a domb másik 

oldalán kerestünk. Állítólag kiváló agancsa van. Hogy ezt tudom, örülök, hogy 

hajnalban nem lőttem meg azt a kétséges minőségű bakot. Most az eceli 

területen két kedvemre való bakra vadászhatok. Ennek örömére mindjárt 

behajtatok a faluba. Ma tehát kilenc őzet láttam, de alighanem valamennyit már 

harmadszor.

Délután 1/2 5-kor jön a fuvaros értem és áthajtatok megint az eceli 

területre. Reggel kiválasztottam magamnak azt a helyet, ahonnan a már három 

ízben látott hosszúagancsú bakot akarom lesni. Egy lekaszált heretábláról, az 

egyik hereboglya mellől, vagy 200 lépésről nagyszerűen lehet a völgyhajlat 

fölött az erdő szélére látni és lőni.

Nem nagy öröm a heretáblán a boglyákat soijában szekérre rakó parasztot 

és családját találni. Megnyugtat, hogy munkájukkal nemsokára végeznek, és ma 

még marad kint számomra lesboglya, nem tudja egyszerre mind két szekerére 

rakni.

A herésgazdán felül mindenfelé sok a dolgozó ember a mezőn. Gabonát 

aratnak, behordanak, takarmányt kaszálnak, forgatnak, boglyába raknak, 

fuvaroznak, közben dalolnak, egymásnak kiáltoznak és sokféleképpen - már a 

vadászember szempontjából utálatosan hangosak. Mégis odakuporodom 

lesboglyám mellé, mert okosabbat nem tehetek. Valami átlagos minőségű 

bakot nem akarnék lőni a tudott két legderekabb közül a hosszú-, illetve 

sárgaagancsút pedig másutt és másképpen aligha lehet lövésre kapni, mint 

lesből azon az erdőszélen, ahol néha kibújik a mezőre. Az őzek itt gyakran 

teszik meg azt, hogy a lármás parasztoktól nem messze, akár nap közben is, 

kijönnek a mezőre rövid ideig legelni. Aztán meg remélem, hogy a parasztok
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alkonyat előtt hazatakarodnak. Mindezeket a körülményeket meggondolva, 

maradok leshelyemen.

Ámde ma minden reményemben csalódom. Szomszédom, a herésgazda 

csak este 3/4 8-ra végez a rakodással, alattam, illetve köztem és a túlsó erdőszél 

között, az almafasoron sötétedésig járnak a szekerek, az őzbak pedig nem 

mutatkozik. Illetve állítólag mutatkozott, csak én nem láttam. Ugyanis 3/4 7- 

kor, amikor a mezőn szétszórtan dolgozó parasztok a leglármásabban voltak, 

kiáltott fel hozzám a völgy aljában, egy nyitott fészer alatt veszteglő kocsisom, 

hogy - kint van a bak! - szász ember létére természetesen németül: - Dér Bock 

ist draussen!

Körbejáratom szememet az erdőszéleken, de bakot sehol sem látok. Meg 

kell kockáztatnom a hangos kérdést: Wo?

Erre a kocsis a túlsó oldalra, tőlem rézsút jobbra, az erdő alatt egy 

hajlatba mutat, ahová nem láthatok be és azt mondja: - Da, im Kleefeld!

Lerohanok hozzá és a mutatott helyen két őzsutát látok. A kocsis 

bizonykodik, hogy nehány perc előtt még hárman voltak, s egy magasagancsú 

bak volt köztük, de a kiáltozás miatt alighanem visszahúzódott az erdőbe.

Kioktatom a kocsist, hogy ha még meglátja a bakot, ne kiáltozzon, hanem 

csak integessen és visszamegyek lesboglyámhoz.

8 óra felé éppen elhagyom helyemet, hogy besötétedés előtt még 

elhajtassak a vadőr nagy bakjának helye felé - a kocsis integet, hogy menjek le. 

Megint lerohanok hozzá és ugyanott, ahol az imént két suta volt a herében, egy 

nagytestű suta álldogál magában. A kocsis ráfogja, hogy bak. Itt is úgy van, 

mint másutt, a parasztnak minden őz, sőt minden vörös folt „nagy bak”

Végül behajtatok még abba az erdőkeretezte mezősarokba, ahová 

Simonis állítólagos kiváló nagy bakja jár, de csak egy sutát érek ott.

Ma este tehát mindössze csak négy őzsutát láttam.

Július 28. Mostani szokásom szerint hajnal előtt 3 órakor kelek, 

mosakszom, öltözködöm, puskát tisztítok, reggelizem és 4 órakor ülök szekérre.
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Virradással érek az eceli területre. Az a baj, hogy ugyanakkor már nehány 

paraszt is kint van a mezőn. Már megrakodott szekerekkel is találkozunk. A 

másik baj meg a köd. Már felkelt a nap, mégis homályos a táj képe a ritka 

ködtől. Elsőben benézünk a nagy bak helyére, a mező sarkába. Ott már 

messziről látok a herén egy bakot. Leszállók a kocsiról és egy sor keresztekbe 

rakott kepétől takarva felélopakodom. Közben látom, hogy közelében suta is 

van, de nem törődnek egymással. A bak nyugtalanul vonul ide-oda, betér 

valami magasan gazos zabtáblába, ebből hol ki sem látszik, hol csak füle és 

agancsa mered ki. Egyszer vagy 100 lépésről látom az agancsát és úgy nézem, 

igen derék bak. Aztán úgy eltűnik, hogy nem tudom, lefeküdt-e vagy látatlanul 

meglépett. A messzelátóval keresem mindenfelé, és egyszerre csak megint a 

herén látom a ködön homályosan áttetsző vöröslő alakját. Vagy 200 lépésnyire 

van tőlem és biztosra veszem, hogy meglövöm. Egy gabonakeresztre fektetem a 

puskát, nyugodtan megcélzóm vöröslő foltját és lövök. A golyó puffanásszerű 

becsapódását hallom, és úgy rémlik, hogy a bak eltűnt, mintha helyben 

elvágódott volna. Aztán a messzelátóval nézek oda és homályosan látom a 

herében egy derék őz alakját, alkalmasint az elhibázott bakot. Fejét magasra 

emelve tekintget ide-oda és tétováz, merre meneküljön. A hozzám jóval 

közelebb álló suta a durranásra az erdőbe futott és ott néhányszor riaszt. Erre a 

bak - bizonyára az volt - beugrik a herén túl a kukoricába.

Elhibáztam! Ez a hibázásom a rendesnél is jobban bosszant. Keresem a 

bakot a harmatos herében és kukoricában mindjárt lövésem után, majd két 

órával későbben ismét, de semmit sem találok.

Hibázásomra mentséget nem tudok, hacsak nem az alvás és pihenés egy 

hét óta egyre fokozódó hiányával menthető. Naponta csak öt órát alszom - ami 

nekem kevés tegnap este pedig, miután vacsorára egy nagy köcsög nyers 

bivalytejet ittam, két helybeli főkolompos, derék szász paraszt, állított be 

hozzám és éjfélig boroznom kellett velük. Gyomromban a bivalytej és a bor 

egymással háborúba keveredett és birkózásuktól rosszul aludtam.
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Nagyon kedvetlenül folytatom a barkácsolást, de egyrészt hamar 

megtelik a mező parasztokkal, marhákkal, szekerekkel, másrészt gyorsan 

melegedik az idő, és 7 órakor már kellemetlenül tűz a nap. 8-tól 9-ig az 

elhibázott bak nappali helyén, a bükkös szálerdőben két helyen sípolok, de csak 

egy suta jön futva hozzám, észrevesz és riasztva távozik.

9 óra után a szekér rúdját a falu felé fordítom és porosán, izzadtan érek 

szállásomra. Ma reggel tehát csak három őzet láttam.

Délután a helybeli vadásztársaság egyik főkolomposa, Bruckner Adolf 

szász szatócs, bortermelő, kisgazda a kísérőm. Az eceli területen előbb egy 

darabig barkácsolunk, tájékozódunk, merre és mennyi paraszt dolgozik a 

mezőn, mikor térnek haza, mekkora és milyen lármás forgalom várható estefelé 

az almafasoron, a sárgaagancsú bak járása alatt. Aztán 1/2 7-kor tegnap esti 

leshelyemen, a hereboglya mögött Bruckner úrral lesbe ülök, a fasor végén, a 

fészer alatt hagyott szekér kocsisát pedig utasítom, hogy integessen, ha a bak a 

túlsó oldalnak azon a bizonyos heretábláján mutatkozik, ahol állítólag tegnap is 

megjelent, s ahová leshelyemről nem látok.

Ma kevesebb a lárma a mezőn és több a bizalmam, hogy a bak kijön az 

erdőből. Időnként egy-egy szekér - többnyire ökrösszekerek - halad végig az 

almafasoron, közben csend van és abban reménykedem, hogy egy ilyen 

szünetben a bak kijön szokott helyére, egy kis lóherésre torkoskodni.

7 órakor integet a kocsis, hogy látja a bakot. Rögtön felkerekedem és 

lefutok hozzá. Feleúton már látom, hogy azon a túlsó heretáblán egy öreg suta 

álldogál. Amikor leérek a fészerhez, a kocsis a sutát mutatja és azt mondja: - 

Dórt steht dér grosse Bock!

Megmagyarázom a hülye alaknak, hogy a suta nem bak s a fül nem 

agancsa, aztán visszamegyek helyemre és folytatom a várakozást.

3/4 8-kor tőlünk rézsút balra vagy 300 lépésnyire, az erdőszélen vörösük 

egy őz. Csak egy pillantást vetek rá a messzelátóval és tudom, hogy a várt 

sárgaagancsú bak az. Az erdő mentén vagy 50 lépéssel közelebb jön, a herére 

lép és legelni kezd. Fektemből felkelek, puskámat a hereboglyára támasztva
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gondosan megcélzóm és vagy 250 lépésről meglövöm. Amikor ujjam a 

ravaszhoz ér, a bak helyben elesik.

Nagy az öröm! Bruckner örül a szerinte nagyszerű lövésnek, én meg 

annak örülök, hogy megkaptam azt a bakot, amelyre vadásztam.

Összeszedelődzünk a lesboglya mellől, lemegyünk a fészerhez, felülünk a 

szekérre és az almafasoron odahajtatunk az elejtett bakkal egy irányba. De még 

oda sem érünk, az erdővel és alatta a herével párhuzamos kukoricatábla alsó 

szélén, a szekértől alig 15 lépésre, nehány kukoricaszár rángatózik és alattuk 

valami vörös dolog mozog. Azt mondom, ott valami őznek kell lennie, 

leszállók a szekérről, lassan odacserkelek és fektében meglátom nagybeteg 

bakomat. Beledurrantom a megváltó golyót és kihúzom az útra. Az első golyó 

lapockája alatt eltörte két mellső lábát és felhasította szügyét. A rálövés helyétől 

a kukoricásban tehát levergődött az út felé.

Öt-hat éves derék bak, hosszú, sárgás, hatos agancsának bár nem 

rendellenes, de nem közönséges az alakja.

Feltesszük a szekérre és sötétig barkácsolva Simonis nagyagancsú bakját 

keressük, de nem találunk több őzet.

Ma délután tehát csak két őzet láttam.

Július 29. (péntek) Amikor virrad, szekéren az eceli terület délkeleti 

sarkában keresem Simonis nagyagancsú bakját. A mezőn kerülgetjük a bükkös 

szálerdő borította dombot, amely a bak állítólagos tartózkodási helye. Látunk is 

puszta keleti oldalán egy középszerű hatos bakot, de ez most és itt nem kell. A 

ködös mezőn több őz álldogál, hol a heréken, hol a zabban és réteken.

Egy-két nap óta hűvösek az esték és éjjelek, reggelenként pedig ködösek 

a rétek, noha nappal még nehezen elviselhető hőség van.

Reggel 9 óráig hol a mezőn barkácsolok, hol az erdőben sípolok és 

összesen 11 őzet, öt rókát és egy csavargó ebet látok. Az őzek között három 

középszerű hatos bak volt, de ezeknél derekabbat szeretnék lőni. Sípolásommal 

csak két sutát sikerült magamhoz csalni. A kóbor ebet Simonis kivégezte.
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Nagy hőségben, az úton porfelhőben járva, térünk be 10 óra felé a faluba.

Délután szokott kísérőm, Simonis, a vadőr, valamint fuvarosom elkésik 

és csak 1/4 7-kor indulunk ki a faluból. Simonis az eceli területnek olyan 

részébe vezet, ahol még nem jártam. Ott valami csodás bakot tud. Azt mondja, 

óriási agancsa van. Szeretnék már végre ilyen bakot látni.

Egy völgyhajlatban leszállunk a szekérről és szőlők között 

felkapaszkodunk egy magas dombtetőre. Ennek felső részén kis akácosok és 

bükkös ligetek, csenderesek, bokros, bozótos mesgyék vannak köztük itt-ott 

egy-egy sáv kukorica, gabonatarló, lucerna zab és megint csak szőlő. A vadőr 

azt mondja, az őzek nemcsak a szőlővenyige tavaszi rügyeit rágják le, hanem 

ősszel gyümölcsét is eszik.

Sajátos, jellegzetes vadászterületek ezek. Talán azért teremnek erre a 

legnagyobb őzagancsok, mert az őzeknek dúsabb, változatosabb táplálékuk már 

nem lehet, mint amilyet itt találnak. Egész évben mindenük van, ami erdőn- 

mezőn csak megteremhet, a tölgy- és bükkmakktól s az erdei sokféle cseijék 

rügyeitől kezdve a lóheréig, lucernáig, réti füvekig, zabig és szőlőig minden. 

Parasztföldek, paraszterdők mindenfelé. A dimbes-dombos, zegzúgos tájon a 

terep a legelő- és a búvóhely csupa változatossága.

Ide-oda bújkálva, sötétig, vagyis itteni időszámítás szerint 1/2 9-ig 

keressük a csodabakot, de nem látunk egyebet, csak egy őzsutát.

Július 30. Nem változik, nem javul a helyzet. Éjjel ugyan hűvös van, de 

nappal aszaló, tikkasztó hőség. Hajnal előtt, 4 órakor indulunk a faluból és 9 

órára térünk vissza szállásomra. Ma reggel ott folytatjuk, ahol tegnap este 

abbahagytuk; a csodabakot keressük és természetesen nem találjuk meg. Nem 

szokott nekem olyan szerencsém lenni, hogy valami kiváló bakot lőjek. 

Egyáltalán kevés őzet látunk. Nem értem, hogy most, üzekedésük idején 

annyira nyugodtan, egykedvűen viselkednek. A mezőn csak nehány magában 

legelésző sutát látunk. Reggel 7-től 8-ig két helyen, az erdőben sípolok. Az 

egyik helyen előbb egy suta, majd egy bak jön felém, de a tőlem vagy 40
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lépésnyire sokáig álldogáló bak fejét a léces gallyazata takarja, agancsát nem 

tudom megbecsülni, ezért nem lőhetek. Hiába nyomkodom a Buttolót, a bak 

csak nem akar közelebb jönni. A másik helyen a sípszóra csak egy suta jön 

hozzám. Ennél érdekesebb élményem ma nincsen. Összesen nyolc őzet és 

három rókát láttam. Róka itt bőven van, több mint őzbak.

Szobámba annyi a légy, hogy egy pillanatig sincs tőlük nyugtom. 

Marhaság ilyenkor vadászni, faluban, parasztházban, istállók és ólak között 

lakni. Jövőre - ha itt még kapok őzbakot - májusban jövök ide vadászni. Biztos, 

hogy akkor könnyebben sikerül nagy bakot lőni. A mezőn kevesebb az ember, a 

vadnak több a nyugalma és rendesebb a járása.

Délután is csak azt tapasztalom, hogy amióta itt vagyok s a meleg és 

szárazság fokozódik, a vadászati lehetőségek egyre fogynak. Az őzek egyre 

kevesebbet mozognak, az ember már el sem tudja képzelni, merre vannak.

6 órakor hajtatok ki az eceli területnek számomra most kijelölt részébe és 

sötétig barkácsolok. Egyebet itt most tenni nem érdemes. Nem látok mást, csak 

messziről, egy magas dombtetőn egy öreg őzsutát.

Ma délután végre beborult az ég, talán megváltozik az idő.

Július 31. (vasárnap) A mai reggelhez nagyon bíztam, mert azt 

gondoltam, a parasztok betartják a vasárnapi munkaszünetet, csend lesz a 

mezőn s az őzeket hajnalban még kint érem a lóheréken. Hát csalódtam! Hajnali 

szürkületben már kint jártak a szekerek a kepékért a hereszénáért, és egyébként 

is reméntelen volt a helyzet a szörnyű szárazság és a már szinte perzselő hőség 

miatt.

Az eceli terület tudott részén barkácsoltam virradástól, vagyis 1/2 5-től 8- 

ig. Összesen nyolc őzet és öt rókát láttam. Az őzek között volt két fiatal hatos 

bak, mindegyik mellett egy-egy suta. Egy helyen sípoltam is eredménytelenül.

Korán délután búcsúzom Riomfalvától és szekéren két óra alatt 

behajtatok Medgyesre. Szörnyű a meleg, a szárazság és a por.
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Ma délután nem vadászom, mert medgyesi új ismerőseimmel kell a jövő 

érdekében beszélgetnem és barátkoznom. Korán vacsorázom, hogy reggel itt 

még kimehessek valahová.

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

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

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

Aztán szállodai szobámban felejtem pipámat és egész reggel nem 

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

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

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

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

füves, bozótos kis tisztások. Amikor megvirradt, egy krumpliföldön 

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

megjelenjék a bak.

Tíz percnyi csendes várakozás után néhányszor sípolok és tőlünk vagy 

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

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

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

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

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

messzire csak támasztva lövök. Egyet sípolva sikerül a bakot egyszer 

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

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

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

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

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

Következik ennek a reggeli vadászatomnak cifrábbik része:

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

az erdő alatt, egy kis lóheretábla sarkán, lesbe ülünk. A vadőr azt mondja, a bak
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