
Éjjel 11 óra felé Ótátrafüredre menet élvezem a szinte 
novemberi hangulatot, a ködös éjszakát.
Május 10. Höpfner azt mondja, ha egyáltalán még dürög a kiskakas, 
csak 6 óra után, napsütésben kezdi, azért ma reggel egy órával 
későbben, csak 5 órakor kelek, aztán 3/4 6-kor verőfényes, tiszta 
időben megyek ki Höpfnerrel a telep fölé, a fiatal fenyvesbe. 
Megjárjuk az ismert jó dürgőhelyeket, sokat álldogálunk, 
hallgatózunk, figyelünk, várakozunk reggel 8 óráig, de hiába, egy 
hangot sem hallunk. Egybehangzó az a megállapításunk, hogy a 
nyírfajddürgés véget ért, elkésve jöttünk a Tátrába, vagy három 
héttel előbb kellett volna idejönnünnk. A siketfajd természetesen 
az erdőöv felső részében most és még ezentúl nyolc-tíz napig 
dürög javában. Nagykakast azonban nem vágyom lőni, azért semmi 
célja, hogy még itt maradjak.

Délelőtt szobám erkélyén meztelenül siittetem magamat a 
nappal, délben beborul, csomagolok és ebéd után szemergő esőben 
indulunk hazafelé, Budapestre. Éjfélkor otthon vagyunk.

Szászrégen
(Maros-Torda megye)

Június 11. Tegnap este harmadmagammal Erzsivel és Babával 
indultam Budapestről, s ma déltájt szálltunk ki Szászrégenben, a 
Főtéren, a Szeretfalváról Szováta felé közlekedő társasgépkocsiból. 
Szállást Popescu Bibiéknél kapunk; ennél kedvesebb, szebb és jobb 
nem is lehet.

Délután (az egy órával előreigazított időszámítás szerint) 6 
órakor szörnyű nagy melegben - de sokszor fogadtam már meg,hogy 
júniusban nem vadászom többé - öten bérelt gépkocsiba szállunk, és 
a várostól északi irányban a poros országúton vagy öt kilométernyire 
kirobogunk Popescuéknak egy kis tanyájához. A hölgyek ott 
maradnak a tanya körül, Bibi pedig kisétál velem vagy 400 
lépésnyire a szabad mezőre egy „biztos járású” őzbakot lesni. Ezt, a 
Bibi által jól ismert bakot, mint a szászrégeni szász vadásztársaság 
meghívott vendége lőhetném meg.
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3/4 7-kor nagy darab lekaszált heretáblán egy kis petrence mellé 
letelepedünk a földre.Tőlünk déli irányban, a tanya a körülötte 
mozgolódó emberekkel, nyugati irányban 150 lépésnyire, az enyhén 
lejtő terepen valamennyire alattunk, a szászrégen-szeretfalvai 
országúton egyre jönnek-mennek a gépkocsik, főképpen 
teherszállító nagy kocsik és a vonatot pótló autóbuszok, és az út 
hosszában folyvást fehér porfelhőt kavarnak fel. A levegőt szinte 
megtölti a friss hereszéna jellegzetes, erős illata, s a nap olyan 
melegen tűz, hogy beleizzadunk a petrence tövében.

Ellenkező,vagyis keleti irányban, a széles lejtőn feljebb, tőlünk 
250 lépésnyire van az erdő széle, ahol a baknak a zabvetésen meg 
kellene jelennie. Köztünk és a zabtábla között búzatábla.

Türelmesen várakozunk, hiszen a bak biztosan mutatkozni fog. 
De sok ilyen biztos bakot lestem már életemben hiába! Az én 
számomra az efféle bakok nem szoktak biztosak lenni. Ezt is hiába 
várjuk két óra hosszat. Csak három suta lép ki az erdőből, rövid 
ideig legel és visszafordul árnyékos takarásába. Úgy látszik, nincsen 
okuk sokáig kint maradni a mezőn.

Feltűnő, mennyire korábban alkonyodik itt, Erdély keleti 
részében, mint otthon, Budapesten.

3/4 9-kor (tulajdonképpen 3/4 8-kor) a bakot 200 lépésről 
biztosan felismerni és minőségét megállapítani már alig lehetne, hát 
felcihelődünk, elballagunk a tanyához, beülünk mind az öten a 
gépkocsiba és berobogunk Szászrégenbe.
Június 12. A mai délelőtt Szászrégenben az illendő és szokásos 
látogatásokkal telik el.

Fel kell jegyeznem egy kedves élményemet:
Reggel azt mondja Bibi: Akarod-e látni azt az embert, aki 

életében annyi vadat látott és annyi medvét lőtt és látott, mint 
Európában senki más?

Aztán megmutatja nekem az udvarán üldögélő és reggeliző agg 
román parasztot. Valamikor Rudolf trónörökös és gróf Teleki Samu 
hajtója volt és sok magyar nagyurat szolgált mint vadászati kísérő. 
Bevallottan mert jogosan tizenhat medvét lőtt életében, hogy 
ezenfelül még mennyit vadorzott, azt talán maga sem tudja már.

91 éves! Tizenkét fia és két lánya és nem tudom, hány unokája 
már meghalt, csak egy élő unokája van még. Huszonöt kilométert
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gyalogolt, hogy bejöjjön Száezrégenbe Popescu Bibinek 
elpanaszolni baját: Az élelmiszerek elosztását szabályozó 
jegyrendszer óta koplal, nem kap elég kukoricalisztet és azt mondja 
éhenhal.

Természetesen nehány fényképet készítek róla, kezet fogok vele 
és úgy teszek, mintha érteném beszédét.

Egy óra múltán találkozom vele a városban. Köszönök neki, 
mire azt mondja: Olyan ismerős nekem az úr arca! Mi már 
találkoztunk valamikor. Nem vadásztunk együtt?

Megismerkedésünket egy órával ezelőtt Popescu Bibi udvarán 
és a fényképezést már elfelejtette.

Oroszidecs
(Maros-Torda megye)

Június 12. Délután 4 óra felé a „Kelemen-vadásztársaság” a 
„Muresul” utóda Bohanek nevű fővadászával bérautóba ülök, és 
Szászrégenből keservesen rossz, köves, gidres-gödrös, hepehupás 
szekérúton háromnegyedóra alatt kitekergünk Oroszidecsbe, aztán a 
nehány faház alkotta kis faluból a domboldalakon ide-oda 
kanyarogva lassan feljebb vezető ösvényen, tikkasztó hőségben, egy 
óra alatt három kilométert gyalogolunk mai szállásomig, egy 
vadőrlakta kis házikóhoz. Körülötte domboldalakon üdezöld rétek, 
bokros árkok, távolabb erdőborította hegyoldalak.

A „Kelemen-társaság” területein ugyanis öt őzbakot lőhetek 
csereképpen a társaságnak adott vérebemért. Ez az úgynevezett 
„nyele a veszett fejszének” A véreb tanításáért és eltartásáért az 
elmúlt hat évben havi részletekben összesen 1300 Pengőt fizettem, s 
mivel nincsen célja, hogy a kutyát tovább tartsam, Popescu Bibi 
közvetítésével öt őzbakért a „Kelemen-társaság”-nak adtam, és ide - 
Erdélybe - jövet, mint útipodgyászt, magammal hoztam.

A vadőr hűvös kis szobájában egy tányérravaló friss szamócát 
eszem, pipázom, egy órát pihenek és szeretnék lehűlni, ami azonban 
nem sikerül, mert fiilledt meleg van a szobában is. Aztán 3/4 7-kor a 
vadőrtől vezetve, fiatal bükkösben, egy hűvös árkon végig fél óra 
alatt felmegyek egy nehányéves terjedelmes tarvágásba. Ennek 
derekán, a hegyoldalból kiemelkedő földkupacon, a bükkös
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sarj haj tások és fiizikevesszők között, a fűben letelepedünk és 
pipázva védekezünk a kellemetlenül tolakodó bagócsok és 
szúnyogok ellen. A vadőr ezen a tájon két őzbakot tud, azokat 
lessük. Természetesen hiába lessük őket. Jómagam nem látok semmi 
vadat.

A vadőr azt állítja, hogy igen messziről, vagy 500 lépésről lát 
egy bakot, ezt felfedeznem azonban nem sikerül. Már alkonyodni 
kezd, amikor azt mondja, ereszkedjünk le alattunk az árokba és a 
patak mentén fölfelé cserkelve, keressük meg az általa látott 
bakot.Tudom, hogy a kísérlet haszontalan, mégsem akarok a derék 
emberrel ellenkezni, már csak azért sem, mert csaknem semmit sem 
értünk egymás beszédéből. Nem is látjuk meg a bakot, de halljuk 
közelünkben riasztását. Esti szürkületben ballagunk le a vadőr kis 
tanyájához.
Június 13. Tegnap péntek volt, mégsem volt sikerem, ma, 13-án 
végre lőhetnék egy bakot vagy kettőt.

Éjfél után 3 órakor ébredek és 1/2 4-kor, tehát még virradás előtt 
indulunk útnak. Tegnap esti cserkészetünkkel ellenkező irányban 
mendegélünk egy széles völgyben fölfelé. Közben lassan megvirrad; 
4 óra felé már meglőhetném a bakot.

Kénytelen-kelletlen tűröm, hogy a vadőr elöl jár, mert nem 
tudom, merre akar menni, hol tudja az őzeket. Ennek aztán az a 
következménye, hogy az egyetlen bakot, amelyet ma reggel látunk, s 
amelyet meglőhettem volna, nem veszi idejekorán észre és elugratja. 
Néhány lépésnyire mögötte járva, előbb látom meg a bakot mint 
ő,de mire figyelmeztetni tudom rá, elkéstünk. Pedig csak 80 
lépésnyire állt előttünk a dimbes-dombos terepnek egyik hajlatában, 
a réten.

A táj itt csupa lankás, hullámos domb- és hegyoldal, csupa rét 
és erdő. Ösvények persze nincsenek, azért a vágásban cserkelni 
hiábavaló kísérletezés, már csak azért is, mert a vad itt - bizonyára a 
farkasok garázdálkodása folytán - nagyon bizalmatlan és éber; már 
messziről mindjárt észrevesz és eszeveszetten rohan, míg csak sűrű 
takarásba nem ér.

Ide-oda mászkálunk a dombokon, hegyoldalakon, gerinceken, 
réteken,vágásban,öreg bükkös szálerdőben 1/2 4-től 1/2 8-ig, s az 
említett bakon felül még három sutát és egy rókát látunk.
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Közben lassan beborul és egyre közelebb dörög az ég. Aztán; 
alighogy bebújtunk a vadőr egy szobakonyhás kis házikójába, 
megered az eső.

Nem tudom, hogy a Maros-Tordában és Udvarhely megyében 
ezúttal nekem előirányzott 15-16 őzbaknak meglövöm-e 
egyharmadát vagy negyedét! A körülmények mint júniusban 
rendesen - gyatrák, s az esélyek igen gyengék. A vadnak rengeteg a 
tápláléka és a takarása, keveset mozog, alig látható az erdőben és 
a réteken egyaránt majd’ megeszik az embert a szúnyogok az 
éjszakák olyan rövidek, hogy igen kevés az idő alvásra, nappal meg 
a szobában a legyektől nem lehet pihenni. Ezek már régi és megunt 
tapasztalatok. Hogy mégis június derekán jöttem Erdélybe őzbakra 
vadászni, annak az a magyarázata, hogy az idei rendellenesen 
hosszú, kegyetlen tél után későn tavaszodott, s a bakok agancsa 
május derekán még barkás volt.

Oroszidecsen még tetézi a bajokat, hogy kísérőmmel nem tudok 
beszélni, nem tudom neki megmagyarázni, mit és hogyan kellene 
tennünk. Ennek folytán a magam tudása nem érvényesül, ő pedig 
nem sokat ért a vadászat mesterségéhez; azt hiszi, ha messziről 
mutat egy rohanva menekülő őzet, a maga feladatát már elvégezte. 
Hogy nekem úgy kell meglátnom a bakot, hogy rendesen meg is 
nézhessem és meglőhessem, neki nem okoz fejtörést.

Az eső egész nap hol eláll, hol megered: hol derül, hol borul, a 
felhők mögül kisüt a nap vagy zeng az ég.

Délután 6 órakor útnak indulunk, de csakhamar egy sűrűén 
lombos bükkfa alá állunk, mert az eső egyszerre megint igen 
nekibátorodott. Amint gyenge szemergéssé fogyatkozik, tovább 
mendegélünk. A vadőr javaslatára odamegyünk, ahol tegnap este 
riasztva elugrott előlünk a bak. Egy óra múltán odaérünk a magas 
hegyoldalra, és a már jócskán megnőtt, buján gazos vágás és a 
rudaserdő között, valami nyiladék féle tisztás fölött, a lejtőn lesbe 
ülünk. Nem helyeslem, hogy kevés szabad időmből egy délutánt, 
illetve egy estét kis darab területen töltök és várjam a bolond 
véletlent. Sem a vágásba, sem a rudasba nem látok, éppen csak 
köztük, a talán két öl széles nyiladéknak 80 lépésnyi darabján látok 
végig.
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Félórai türelmeskedés után a vadőr sem bízik már a dologhoz és 
javasolja, menjünk tovább, egy távolabbi vágáshoz. Örömest 
beleegyezem és húsz perc múltán a rudaserdő túlsó szélén, hosszú, 
meredek hegyoldalon kiérünk az alacsony vágáshoz. Egy ölfarakás 
mögött, jól takarva, megállunk és kutatva járatjuk körül szemünket a 
fiatal vágás üdén burjánzó növényzetén. ígéretes, szép hely, mégsem 
látunk benne vadat.

Csak késő alkonyattal vonul ki a vágásba külön-külön két suta 
abból a rudaserdőből, amelyen mi jöttünk át egy órával ezelőtt. 
Addig maradunk ott, amíg csak valamennyire látunk. Aztán 9 órakor 
csalódottan fordulunk vissza. Másfél órai botorkálás és az ázott 
agyagos földön - csúszkálás után, 1/2 11-re érünk szállásomra.
Június 14. Amikor hajnal előtt, 1/2 4-kor kilépek a vadőr házából, 
sötéten borús az idő és időnként messze villámlik. Később meg is 
ered megint az eső és egy kis elhagyott régi kalibába bújunk előle.

Aztán, hogy ritkul az eső, végigkeressük azt a völgyet, illetve 
hosszában kétoldalt azokat a dimbes-dombos lejtőket, amelyeken 
tegnap reggel jártunk és egy bakot láttunk.

Latyakos fííben gázolunk és időnként megpermetez az eső. 
Később szétszakadoz a borulás, itt-ott kisüt a nap és hangulatos,szép 
a csendes júniusi reggel. Egy suta lép ki messze tőlem egy szálasból 
a rétre és idegesen kapkodva legel és egy róka cserkel a latyakos 
fűben. Ezenfelül semmi vadat sem látok.

Reggel 8 órára visszamegyünk a vadőr házához és mindjárt 
szekeret rendelek, hogy még ma délelőtt behajtassak Szászrégenbe.

Az oroszidecsi területen töltött két nap alatt tehát csak egy 
őzbakot, hat sutát és két rókát láttam. Feltűnt a vad nyugtalan 
viselkedése és gidák hiánya. Nem tudom, a farkasok ették-e meg a 
gidákat, vagy még meg sem születtek, avagy a suták a rendkívül 
zord tél okozta nélkülözések folytán elvetéltek-e.

Szászrégen
(Maros-Torda megye)

Június 14. Délelőtt két és fél óra alatt szörnyű rossz úton, egylovas 
kis parasztszekéren összevissza rázódva, Oroszidecsről bejöttem 
Szászrégenbe.
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Popescu Bibi meséli, hogy a kis tanyájához tartozó zab- és 
búzavetésen ma délelőtt 9-től 10-ig látta a minap lesett bakot. Ezért, 
nagy bizakodással, délután már 5 órakor indulunk hárman Bibi, 
Baba és jómagam - bérelt gépkocsival a városból kifelé.

A tanya fölött a széles lejtőn, az országúttól fel, a dombtetőig, 
egymás mellett szőlők, gyümölcsösök és kaszálók vannak. Bibi 
emberei mondják, hogy az egyik szomszédos gyümölcsösben, Bibi 
tanyájától jó golyólövésnyire, a magas fűben van egy derék bak 
állandó helye. Amennyire megszokta az emberek közelségét, hogy 
nem fél tőlük. Ha felzavarják, nem nagyot fut, megáll és nézi őket.

Elsősorban ezzel a bakkal kísérletezünk.
Szokott helyén rá is akadunk, de sikerül előlünk a szőlőkben 

úgy elillannia, hogy nem jutok lövéshez. Csak sutája áll meg a 
magas fűből felugratva előttünk 70-80 lépésnyire és nyugodtan 
figyeli a bakot kereső és felénk terelni igyekvő három tanyai embert.

Miután ez a bak úgy meglépett, hogy nem tudjuk merre ment, 
elballagunk a kiserdő alá, minapi leshelyünkhöz, a herepetrencéhez. 
Fölöttünk 200 lépésnyire egy őzsuta már kint áll az erdőszélen és 
bennünket figyel. Amikor harmadmagammal - Bibivel és Babával 
a petrence tövében leheveredtem és a suta számára eltűntünk, lassan 
behúzódik az erdőbe.

Később a hosszú erdőszélen, más helyen egy másik öreg 
vemhes suta vonul ki a zabba, egy darabig legel, majd visszahúzódik 
az erdőbe.

Egyszerre csak meglátjuk a bakot. Az erdőnek tőlünk 
legtávoabbi, délnyugati sarkán jelent meg. Hogy honnan került oda, 
nem tudjuk, mert lassan lépkedve nem kifelé, hanem az erdőbe 
befelé tart. Legalább 400 lépésnyire van tőlünk, hát nem is gondolok 
a lövésre. Csak nehány másodpercig nézhetjük, mielőtt belép a 
magas fák sötét árnyékába. Hosszúagancsú, derék bak.

Remélve, hogy még kijön a szabad mezőre, helyünkön 
maradunk és türelmesen várunk.

Közben egyre vastagabb felhők torlódnak fölöttünk és 
körülöttünk minden irányban, majd 8 órakor megered az eső. 
Otthagyjuk leshelyünket, a petrencét, a tanyánál várakozó 
gépkocsihoz megyünk és éppen csak, hogy megmenekülünk a
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ránkszakadó sűrű zuhany elől. Mialatt behajtatunk a városba, úgy 
ömlik az eső, hogy a víz patakokká dagadva folyik a földön.
Június 15. Szászrégeni szokás szerint, reggel aludtunk.

Délután 6 óra felé hárman Bibi, Baba és jómagam 
gépkocsival megint kihajtatunk a tanyához a tegnap látott derék 
bakot lesni. Előbb abban a bizonyos gyümölcsösben, a magas fűben 
keressük ide-oda járkálva az ott tanyázó bakot, de csak a már tegnap 
is látott sutát ugratjuk fel megint heverőhelyéről; a bakot nem 
találjuk meg.

Aztán lemegyünk az erdő alá, a lejtő alsó végébe, és a herében 
immár harmadszor telepedünk le a petrence tövében. Ott üldögélünk 
és heverünk 7-től 9-ig, és az erdőből a zabba sorjában kilépő hat 
sutát nézegetjük. Csak a bak nem mutatkozik.

Ilyen az én vadászszerencsém! Pedig igen alkalmas, derűs, 
csendes este volt, s mivel az elmúlt egész éjjel és reggel szakadt az 
eső, elvárható volt a vad kivonulása nappali takarásából. Ezt a 
feltevést a suták igazolták is, csak a bak nem.

Ratosnya
(Maros-Torda megye)

Június 16. A mai nap azzal telik el, hogy Szászrégenből hárman 
Erzsi, Baba és én felköltözünk a Dealu-Bradura; Brunhuber Laci 
nagy kedvesen két őzbak elejtésére hívott meg. Az erdészeti 
iparvasút mozdonya felhúzza a személyszállító kis kocsit és rajta 
bennünket a Ratosnya-, majd a Tihu-patak völgyében az Isztina- 
árokig, onnan felmászunk a tetőre és délután 6 óra felé viszontlátom 
a kedves vadásztanyát és agg őrzőjét, a „Gorillát” vagy „Mosulet” 
Október elején lesz négy éve, hogy igen borús hangulatban 
utoljára láttam.

Útközben az Isztina-árokban már megpermetezett az eső, aztán 
alighogy a vadászházba léptünk, olyan sűrűén esik, hogy ma már ki 
sem mehetünk esti lesre vagy cserkelésre.
Június 17. Hajnal előtt 1/2 4-kor, még sötéttel, kilépek a házból és 
örülök, hogy nem esik. Ámde mire felveszem szöges bakancsomat, 
Mihály, a régi, ismert vadőr jelenti, hogy megint megeredt az eső. 
Elfújom a lámpát, visszafekszem a lócára és folytatom az alvást.

24



3/4 5-kor kopog a vadőr az ajtón és jelenti, hogy az eső elállt. 
Erre kimegyek vele cserkelni. A vadászháztól északnak tartunk, 
valami szerinte igen ígéretes hely, egy kétéves tarvágás felé. 
Ámde ott favágók lármája fogad bennünket. A nem állandóan 
szolgáló, csak alkalomadtán mint kísérő a területen járó vadőr erről 
a nemrég megkezdett munkáról nem tudott.

Más irányba fordulunk és reggel 7 óráig a sűrűén fenyves
bükkös őserdőnek valamennyire hézagasabb részeiben, két helyen 
30-30 percig leskelődünk, közben rövid darabon cserkelünk, de csak 
egy messziről riasztva megfutamodó őzet látunk.

Közben sebesen vonulnak fölöttünk a felhők, időnként kisüt a 
nap, de igen hűvös az idő. Délelőtt Mihály lemegy a faluba magának 
elemózsiát, nekünk pedig kenyeret hozni.

10 órától 1/2 1-ig Erzsivel és Babával a vadászház mögött, a 
Tihu-patak völgye felé lejtő gerincen, a fiatal fenyőültetésben 
üldögélek és leskelődöm, de hideg szél fúj, a felhők versenyt futnak 
fölöttünk, rövid időközökben hol süt a nap, hol árnyék borul ránk, 
nyugtalan, barátságtalan az idő és semmi vadat sem látunk.

Ebéd után egy darabig a vadászház előtt sütkérezünk, aztán a 
fűtött szobában alszunk egyet. Fűtés nélkül fáznánk a házban.

Délután 6 órakor - mivel Mihály még nem jött vissza - Erzsivel 
és Babával megint a vadászház mögé, a Tihu felé lejtő oldalra 
megyek, és mialatt Erzsi alattunk, a földön üldögélve, a szúnyogok 
ellen védekezik, Babával felülök a felső, igen magas lesállványra. 
Ott ülünk 1/4 7-től 3/4 9-ig.

A szél elállt, az ég kiderült, de nagyon hideg van.
7 óra tájt mélyen alattunk, az árokban riaszt egy őz.
Mivel Wass Albertnek tavaly nyáron ezen a területen az 

őzbakhívó sípra egyszerre három hiúz jött, és mivel ezt néha a farkas 
is megteszi, félóránként néhányszor megszólaltatom a Buttoló-sípot, 
de nekem efféle szerencsém nem szokott lenni. Nem látunk semmi 
vadat.

Egész nap hideg volt, napnyugta után pedig annyira lehűlt a 
levegő, hogy este élvezzük a vadászházban a kályha melegét.

Ma egy hete indultunk Budapestről és még nem sütöttem el 
puskámat!
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Június 18. Mihály vadőrtől kísérve, hajnali 4 órakor déli irányban 
indulok el a vadászháztól. Másfél óráig a tetőn cserkelünk, aztán egy 
óra hosszat az egyik oldalárok fölött egy magas lesállványon 
üldögélünk miközben kísérőm úgy fázik, hogy vacog a foga -, s 
végül még egy órát cserkelésre nagyon alkalmas, szép, ritkán 
bozótos, szedres, erősen ritkított - de nap közben, sajnos, juhok járta 

erdőben bandukolunk, de semmi vadat sem látunk. Egy helyen, 
sűrű fenyők között, közelemben egy őz riaszt. Egyéb élményem 
egész reggel, 4 órától 1/2 8-ig nincsen, s erre elhatározom, hogy 
ettől a szép helytől holnap délelőtt elbúcsúzunk.

Brunhuber Laci területe elsősorban arra alkalmas, hogy az 
ember dögre szoktatott medvét lőjön rajta. Szarvasbőgésre már csak 
harmadrangú terület; nagyobbára sűrű, zárt erdő, igen kevés látási 
lehetőséggel. Őzbakra pedig itt csak üzekedés idején, csalósíppal 
érdemes vadászni annak ..., akinek nincsen jobb területe. Azonfelül, 
hogy a terület egyik végén favágók neszeznek, másik végen juhokat 
legeltetnek, rosszkor jöttünk ide, miként általában mindenütt, június 
hava az őzbakra vadászás legalkalmatlanabb évszaka.

Nap közben a vadászház előtt, a réten sütkérezünk. Délelőtt a 
ház verandáján leszakad alattam egy padló, hirtelen nagy erővel úgy 
esem neki jobb oldalammal a korlát gerendájának és úgy megütöm 
bordáimat, hogy utána a fájdalomtól alig tudok mozogni.

Délután 4 óra tájt gyorsan beborul és csaknem alkonyati 
sötétség támad.

1/2 7-től 1/2 9-ig négyen hosszú libasorban - elöl természetesen 
én, mögöttöm 50 lépésnyire Mihály, 100 lépésre Erzsi és leghátul 
Baba a vadászháztól délre, a juhnyáj járta, szedres, ritka, fiatal 
erdőben cserkelünk. Nagy a csend, semmi szél sincsen; vékonyan 
szitál az eső és korán alkonyodik, valóban alkalmas idő arra, hogy 
vaddal találkozzunk. De csak egy fiatal, nyársas őzbakkal akadunk 
össze. Ezt vagy 80 lépésről nézegetjük és megvárjuk, amíg békésen 
elvonul. Egyéb vadat ma este sem látunk.
Június 19. A reggeli és ezúttal az utolsó cserkészet a Dealu- 
Bradun elmarad, mert szakad az eső. Egész éjjel szünet nélkül 
szakadt. Szerencsénkre reggel 7 óra felé eláll, úgyhogy 1/2 9-kor 
indulva, szárazon, illetve csak vizes lábbelivel, leköltözhetünk az
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Isztina-árkon és a Tihu- és a Ratosnya-patakon Ratosnyára és onnan 
a délutáni vonattal visszautazunk Szászrégenbe.

Szászrégen
(Maros-Torda megye)

Június 19, Az estét Bibivel megint kint töltöm, tanyája fölött, a 
domboldalon, a szőlő mellett. Az ismert bakot lessük, de csak egy 
suta lép ki, késő alkonyattal, az erdőből a zabba.
Június 20. Tulajdonképpen már nem bízom Bibi bakjához és fájós 
oldalbordáim miatt nehezen mozgok, utolsó kísérletképpen délután 
1/2 7-kor bérelt gépkocsival még kimegyek vele tanyájához. Ott 
kétfelé válunk; én jobbra felkapaszkodom abba a füves, ritka, öreg 
gyümölcsösbe, amelyben a bakot többnyire nap közben is látják, 
Bibi pedig a kiserdő sarkáról lesi.

7-től 8-ig a gyümölcsösben hiába várom, hogy a bak 
mutatkozzék, aztán a szőlőpásztákon át odalopakodom Bibihez. A 
zabban egy gyenge bak és két suta legel. Amíg látni lehet, csipetjük 
magunkat a szúnyogokkal, aztán lemegyünk az országúira és 
behajtatunk a városba.

E vadászatilag eredménytelen tíznapos kirándulást befejeztük; 
holnap utazunk haza.

Szándékom volt még Udvarhely megyében vadászni, de 
egyrészt fájós oldalam, másrészt az előnytelen időpont miatt ezt a 
szándékomat most nem hajtom végre. Udvarhelynek külön 
kirándulást szánok az őzek üzekedése idején. Remélem, 
megvalósíthatom!
Július 25. Tegnap estére értem ide, s ma hajnalban folytatom, amit 
egy hónappal ezelőtt itt félbeszakítottam, a vadászást Bibi tanyai 
bakjára.

Virradással bérelt gépkocsin megyünk ki ketten, Bibi és én a 
városból, és 3/4 5-kor helyünkön vagyunk, a tanya melletti kis erdő 
alatt, a búzatarlón, tegnap learatott és kepékbe kötött, majd 
keresztekbe rakott búzához bújva. Még mielőtt ott elhelyezkedtünk, 
odamenet egy közepes minőségű bakot láttunk a szomszédos 
heretáblán. Ez azonban eltűnt valamerre, mialatt a keresztek között 
feléje cserkeltünk.
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