
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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Szép, csendes,derült, kissé párás a nyári reggel. Az őzeknek is 
tetszik az idő, mert az erdő szélén, egyenest fölöttünk 200 lépésnyire 
megjelenik egy suta ez meglát bennünket és visszabújik az 
erdőbe-, aztán két gida. Közben alulról, a tanyából jövet 
megjelennek az aratók is hét nő és három férfi hozzáfognak 
munkájukhoz, a búzának sarlóval való lenyiszálásához és kepékbe 
kötéséhez.

Egyszerre csak meglátom a várt bakot. Kijött az erdőből és a 
gidák felé tart. Lövéshez készülök. A búzakereszt mögött féltérdre 
ereszkedem, a puska csövét a kepékre támasztom és a fene tudja 
miért, mintha még sohasem lőttem volna őzbakot -, remeg a kezem, 
s a bakot háromszor egymás után elhibázom. Meg sem ijed, csak 
megunja a durrogást és bevonul az erdőbe. A két gida csak később, 
percek múltán követi. Történt ez a gyászos eset napkelte előtt, 1/2 6 
óra tájt (az előreigazított óra szerint).

Fél óráig várünk, hátha megint kijön a bak, de nem jön.
Aztán északnak fordulva, megkerüljük a körülbelül tízholdas kis 

erdőt - a sok aljnövényzettel teli szálast és túlsó, keleti oldaláról 
betérve, két helyen sípolok benne. Két öreg suta jön hozzánk, a bak 
nem mutatkozik.

Reggel 7 órakor megint lent vagyunk a búzatarlón. A két gida 
ismét ott van, az erdőszélen, ahol a bakot elhibáztam. Aztán ezek is 
bebújnak a hűvös árnyékba. Kint a mezőn melegen tűz a nap.

1/2 8-kor kocsira üllünk és behajtatunk a városba.
Július 26. Vasárnap! Gépkocsit használni tilos, ezért hajnal előtt 1/2 
4-re egy lovas bérkocsit rendeltünk. Mivel a kocsi 1/2 4-kor még 
nincsen a ház előtt és nem akarom a további, esetleg hiábavaló 
várakozással megkockáztatni, hogy lekésem a hajnali lesről, 
felkéredzkedem egy Szeretfalva felé menő MÁV-tehergépkocsira és 
hamarosan kijutok rajta Bibi tanyájához. Gazdája ma otthon maradt; 
egymagam vagyok kint a területen.

4 órakor, még sötéttel, már a búzatarlón, tegnapi leshelyemen, 
egy „kalangya” tövében, 200 lépésnyire az erdő széle alatt vagyok. 
Ott álldogálok és üldögélek a kalangyától takarva és várom a 
virradást és vele az őzek megjelenését szokott helyükön.

Az idő kifogástalan. Az egész égbolton egy kis felhő sincsen, 
gyengén legyez a szél észak felöl és enyhén hűvös a levegő.
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Napkelte után azonban hűvösödik, csaknem hideg van, a szél is 
erősödik, talán ezért nem jönnek ki az őzek az erdőből. A tegnap 
látott két bak, két suta és két gida közül reggel 3/4 7-ig egy sem 
mutatkozik. Aztán alulról a zabból kilép egy suta az erdő alá, ott 
vagy húsz percig ide-oda bóklászva legel, majd megint a zabban 
tűnik el.

1/4 8-kor melegen tűz rám a nap, a szél elállt és helyemről a 
vakító nappal szembenézve nem látok fel az erdő árnyékos szélére.

Úgy, mint tegnap reggel, megkerülöm az erdő északi végét és 
azon a tájon, ahol a bak nappali helyét sejtem, kelet felől betérek a 
szálerdőbe, egy vastag fa tövéhez a földre ülök és húsz percig 
sípolok. Mivel semmi sem mozdul, abbahagyom, átvágok az erdőn, 
egyenest a derekán, lemegyek az országúira, felkéredzkedem egy 
alkalmi parasztszekérre és 9 órára, nagy melegben beérek a városba.

Tikkasztó a meleg, s ahol az ember kocsival jár, állandóan 
ronda porfelhőben van. Ma délután egylovas bérkocsin megyek ki a 
tanyához és 1/2 8-kor érek a búzatarlón leshelyemre. A nap a tisztára 
derült égboltról még melegen tűz rám a kalangya tövében. Ezúttal is 
magam vagyok, ami nagyon kedvemre van. Egyébként biztosan 
hiszem, hogy a bakot ma este sem látom.

8 óra előtt öt perccel tűnik le a nap tüzes korongja a nyugati 
látóhatár alá, és jólesik, hogy enyhül a meleg.

Annak ellenére, hogy vasárnap van, az országúton folyton 
jönnek-mennek a gépkocsik, nagyobbrészt teherkocsik és verik fel a 
port. Mintha állandóan füst vagy köd lebegne hosszat fölötte. A 
mezőn csend van, ma nem dolgoznak az aratók.

3/4 9-kor, szép holdvilágos este, elmegyek a tanyához, kocsira 
ülök és behajtatok a városba. Ma délután semmi vadat sem láttam. 
Július 27. Ma megyek ki ezúttal ötödször, összesen tizedszer 
Popescu Bibi tanyai bakjára. Hajnali 1/4 5-re érek egymagam 
szokott leshelyemre. Derült, hűvös az idő, gyengén fuj az északi 
szél.

3/4 5-kor kijönnek az aratók és folytatják a búza lesarlózását. 
Vagy 200 lépésnyire vannak rézsút lefelé attól a helytől, ahol a bak 
az erdőszélen megjelenni szokott, s ahol tegnapelőtt reggel ostoba 
módon elhibáztam. Csak gondosabban kellett volna céloznom és 
lőnöm, eddig már kifőzhettem volna koponyáját.
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1/2 7-ig várom a bak megjelenését az erdőszélen, de nem csak a 
bak nem mutatkozik, az ismert többi őz sem. Az ördög tudja, mi bújt 
beléjük, hová lettek.

Északnak kerülve, keleti oldaláról betérek az erdőbe és két 
helyen 20-25 percig sípolok. Semmi sem mozdul.

Végül arra a lehetőségre gondolva, hogy tegnapelőtt tévesen 
ítéltük meg lövéseim hatását, s a bakot nem hibáztam el, ott, ahol 
bement az erdőbe, találomra keresgélek, de semmit sem lelek.

1/4 9-re leérek a tanyára és nagy melegben, mindvégig száguldó 
tehergépkocsikkal találkozva, s porfelhőben hajtatok be a városba.

A tanyai bakkal egyelőre nem érdemes többet foglalkoznom.

Marosvécs
(Maros-Torda megye)

Július 27. Délután 4 órakor bérelt gépkocsival Marosvécsre utazom. 
Popescu Bibi elkísér.

Uzsonna és beszélgetés a várkastélyban.
Aztán a házigazdával kisétálok a kastélykert mögött az öreg 

tölgyesen át a mező szélére. Felmászunk egy többszázados 
őstölgyre szerelt lesállványra, és 3/4 7-től 3/4 9-ig nézzük róla az 
erdőből sorjában kivonuló őzeket. Látunk vagy tizenkettőt, köztük 
négy gidát, de csak két bakot. Utolsónak már késő alkonyattal, egy 
derék bak lép ki az öregerdőből a lesállványtól 80 lépésnyire, de 
olyan sietősen iparkodik kijutni az erdőből a mezőre, hogy szaporán 
baktatva, mindjárt a lesfa messzire kinyúló, lelógó ágainak 
takarásába kerül. Hogy visszafordítsam vagy legalább megállítsam, 
megnyomom a Buttoló-sípot, a suta panaszos riadozását utánozva. 
Erre a bak odafut egy magában nyugodtan legelésző sutához és 
nehány percig hajszolja. Az idén az első - szerény jele a kezdődő 
üzekcdésnek! De még csak a kezdetének ám! Egyébként az őzek 
még nyugodtan vannak, a bakok és a suták külön járnak. Eddig az a 
benyomásom, hogy korán jöttem Erdélybe őzbakra vadászni.

Késő este Bibivel visszatérek Szászrégenbe.

30



Székelyvarság
(Udvarhely megye)

Július 28. Még nem vagyok Varságon, még csak utazom feléje, de 
hozzá tartozik ehhez a kirándulásomhoz szörnyen körülményes 
utazásom is. Nagyon szépnek kell lennie a vadászterületnek és 
kiváló élmények és trófeák kell, hogy kárpótoljanak a küzdelmes 
odajutásért, különben igazán nem érdemes Budapestről a magyar 
világnak erre a végére jönni.

A Szeretfalvárói Székelyudvarhelyre járó közvetlen MÁV 
gépkocsira útközben, például Szászrégenben, nem lehet felszállni, 
mert az ember nem kap rajta helyet. Ezért Szászrégenben délután 
1/2 3-kor lovas bérkocsival kihajtattam az állomásra, egy piszok 
III.osztályú kocsiban amelyre fehér krétával volt ráírva, hogy 
II.osztály egy óra hosszat utaztam Marosvásárhelyre. Onnan a 
„MÁVAUT” gépkocsija nem az állomástól, hanem bent, a városból 
indul, tehát megint lovas bérkocsival kellett az indulóállomásra 
hajtatnom. Aztán egyórai várokozás után beszállhattam a társas 
gépkocsiba, és Székelykeresztúrig három óra hosszat rázattam 
magamat vele. Székelykeresztúron megint vonatba ültem és este 1/2 
10-kor értem Székelyudvarhelyre. Innen majd holnap utazom 
tovább. Egy tizedrangú, piszok, vidéki úgynevezett szállodának 
büdös udvarára nyíló, ablak nélküli szobájában kell az éjszakát 
töltenem. S mindezt azért, hogy olyan vidéken vadásszam, ahol még 
nem jártam.

Ma, az elmúlt napokkal ellentétben, egész délután szemergett az 
eső. Egyébként igen szép dombos, erdős vidéken, egy sor székely 
falun át vitt a MÁV gépkocsi izzadságszagú, büdös parasztok között. 
Július 29. A délelőtt postaügyekkel és azzal telik el, hogy a 
megyeházán meglátogatom a főispánt, Dr. Sebesi Ákost, az 
alispánt, Szent Királly Kálmánt és a helyettes megyei vadászati 
felügyelőt, Soó Gáspárt. Utóbbi két igen derék őzagancsot mutat. 
Nem bánnám, ha ilyeneket lőhetnék.

A megyeházán ennek az országrésznek vadászati viszonyaira 
vonatkozóan siralmas nyilatkozatokat hallok. Azt mondják, még 
sohasem volt annyi vadorzó, mint amennyi most van, minden 
székely paraszt kap fegyvertartási engedélyt, akár van
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vadászterülete, akár nincs persze román ember nem kaphat, 
akármilyen úriember ,s a területek gazdátlanok, mert a bérletek 
ügye két év óta egyre vajúdik. Elintézés nincsen, csak hatósági hülye 
fontoskodás, hatalmi téboly, közigazgatási útvesztő.

Délután 2 órakor indulok a MÁV gépkocsin Udvarhelyről és fél 
óra múltán Zetelakán vagyok. Onnan a Nagyküküllő mentén döcög 
velem egy rázós parasztszekér a hosszú völgyön lassan, egyre 
feljebb. Ennek egyetlen enyhítő körülménye, hogy kocsisom egy 
tizenhat éves, helyes székely parasztlány. Noha ez a keserves 
döcögés délután 3-tól 7-ig, tehát éppen négy óráig tart, élvezem az 
utazásnak ezt a részét. A széles völgy két oldalán nem magas, de 
többnyire igen meredek hegyoldalakon az elején bükkös kevés 
nyírfával, majd feljebb egyre több fenyővel vegyes erdő és végül 
körülbelül hat kilométernyire Székelyvarság alatt, majd feljebb, a 
Varság-patak mentén tiszta fenyves. Vége felé az út 
szerpentinvonalban felvezet a tetőre. Szokatlan és meglepő élmény, 
hogy az ember négy óra hosszat folyvást az erdőben egyre feljebb 
jutva, végül kibukkan a mezőre.

A falunak mondott nehány faépület, több szénapajta mint 
lakóház, terjedelmes fennsíkon, a tenger színe fölött 1000 méter 
magasságban, egymástól nehányszáz lépésnyire áll. A házak között 
nagy rétek, kaszálók és itt-ott zabvetés. Sajátos havasi táj. Északról a 
Görgényi-havasok, kelet felől a Hargita a távoli háttere. Hideg van 
itt fönt, s a táj komorságát ma még fokozza az égbolton torlódó sok 
sötét felhő.

Alighogy szállásomon, a körjegyző házában holmimat leraktam,
7 órakor kimegyünk 40 percnyire egy tudott őzbakot lesni. A baknak 
a Varság-patak felé lejtő fenyőerdőből kellene egy mély hajlatban a 
tetőre, a rétre feljönnie. Ámde hiába lessük már jómagam a bérlő 
jegyzővel - 3/4 8-tól 1/2 9-ig, nem jön. Közelünkben, a hajlat fölött 
kaszálják a füvet, hát nem is jöhet.
Július 30. Jóval virradás előtt, 1/4 4-kor kelek és várom mai 
kísérőmet, a községbírót - a jegyző bérlőtársát -, de nem kerül elő. 
Erre 1/2 5-kor megint a jegyzővel indulok cserkelni. Ma reggelre 
kiderült, hideg van, s a fűről szinte csöpög a harmat. Nagyot járunk a 
a mezőn túl északra, az erdőben. Főképpen egy hosszúhegyoldalt 
borító nagydarab vágást keresünk végig - erről a jegyző azt mondja,
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hogy a terület „lelke” ,több helyen sípolok is benne, de híásomra 
beugró egy magányos őzsután és később egy szarvastehénen felül 
semmi vadat sem látunk.

Az erdőben, ősfenyvesben, mély völgyben, két helyen a 
Nagyküküllőn jövünk át, nehány kilométernyire forrásától. Itt még 
csak csecsemőkorát éli és szerényen folydogál két-három méter 
szélesen nagy kövek között. Bezzeg széles folyóvá dagad mire leér 
Medgyes vidékére, ahol utójára három éve vadásztam őzbakra!

1/2 9-re érünk vissza, szállásomra.
Délelőtt végre előkerül a vadőr. Vele elbeszélgetve megtudom, 

hogy ezen a vidéken is az elműt zord tél és a sok farkas az őzek 
állományának nagy részét elpusztította. A jobb múthoz képest 
nagyon kevés most az őz errefelé és általában az erdélyi 
vadászterületeket két év óta eszi a fene.

Délután a vadőr olyan helyre vezet, amelyen tegnapelőtt két 
bakot látott. Jó messzire kell mennünk. A községbíró kétlovas 
szekerével 5 órakor értem jön, és azon az úon, amelyen tegnap 
délután feljöttem Varságra, hat kilométernyire levisz a Nagyküküllő 
völgyébe, aztán a vadőrrel egy fene meredek hegyoldalon 
felkapaszkodunk a tető pereme alá, s ott az öreg fenyves fölött, de a 
tető alatt, mogyoróbokrok között,egy kis tisztás szélén lesbe ülük.

Ott üldögélünk 6 órától 8-ig. Időnként síolok is, mjd hosszasan 
hallgatok és várakozom, de a vadőr két bakja csak nem mutatkozik. 
Azt mondja, a nemrég megindult kaszálás zavarta meg az őzeket; 
egy hónappal ezelőtt biztosabb volt a járásuk és könnyebben lehetett 
rájuk akadni. Leshelyünk közelében nehány nappal ezelőtt sutá 
hajszoló bakot is látott.

Erre a különleges területre tehát - az üzekedés ellenére - a lehető 
legrosszabb időben jöttem. A bérlő tájékozatlansága és 
tudatlansága, hogy erről nem értesített.

Egyébként érdekesek és tanulságosak itt a körülmények:
Amikor az ember Zetelakáról 22 kilométernyire ide feljön, 

úközben csak erdőborította hegyoldalakat lát, a Nagyküküllő völgye 
egyre vadregényesebbé válik s a látszat az, hogy egyre vadabb 
tájakra jut. Aztán egyszerre csak fent van a tetőn, s a várt őserdő, 
az ősvadon helyett messzire szétszórt faházat, kerítéseket, nagy 
szürke pajtákat, réteket és ugyancsak szétszórtan zabvetéseket lát. A
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hegytetők nagy szabad fennsíkok. A völgyek oldalait ősfenyvesek 
borítják, s ezekben, az aránylag nem széles erdősávokban van a vad. 
A fenyves hegyoldalak és a tetőn kaszált - később legeltetett - rétek 
között van még egy széles sáv mogyoróbokor itt általában 
„mogyorósinak nevezik - közte nehány berkenye. A vad pedig az 
erdőből vagy fel a tetőre, vagy le a patak menti rétekre vonul legelni 

amíg meg nem kezdődik a kaszálás és ezzel a vad megzavarása. 
Most itt az a helyzet, hogy egy-két hét óta mindenütt az erdő 
szomszédságában - a tetőkön is és a völgyekben a patakok mentén is 

kaszálják, szárítják, gyűjtik és fuvarozzák a szénát s az őzek 
eltűtek.

Cserkélésre későn, síolásra pedig korán jöttem ide, ismételten 
megjegyezve, hogy az elműt télen itt az őzállomány nagy része 
elpusztult. Minderről sajnos, nem volt tudomásom.

Elhatároztam, hogy holnapután délelőtt innen távozom.
Július 31. Hajnal előtt 4 órakor indulok, s a vadőrrel nagyot kerülve, 
elmegyek abba a völgyhajlatba, amelyben tegnapelőtt este - varsági 
első cserkelésem alkalmával a jegyző biztos bakját lestem. 
Nemsokára virradás után már hallik a tetőről a kaszáló parasztok 
neszezése.

Nem látunk semmi vadat, s a harmatos, latyakos éteken át 7 
órára visszaballagok szállásomra.

Délelőtt szobámban fázom. Derült az idő, de hideg szél fuj, s az 
szobában hidegebb van, mint odakint, szabad ég alatt. Befűttetek és 
jólesik az égő fa szagát érezni s a meleg szobában jó nagyot aludni.

Délután már 3/4 5-kor indulok. Megint a vadőr kísér és úközben 
magyaráz és mesél. A román „imperium” alatt - mondja az erdőben 
tilos volt a legeltetés, ezért sok volt benne a vad. Most csaknem 
semmi sincs benne. Szeptemberben csend lesz az erdőben, addigra a 
marhát lehajtották a kaszálókra, s akkor vígan bőgnek a bikák a 
vágásban.

Odamegyünk most is, és úgy mint tegnap reggel, a vágásban 
ólálkodunk, leskelődünk és sípolok is időnként. Felhős az égbolt, 
egyszer néhány percig vékonyan szemetel az eső, fúj a szél és hűvös 
a levegő. Több irányból hallik a legelő marha kolompolása.
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Esőgalléromba burkolózva 1/2 8-ig heverek egy tuskó mellett a 
fííben és figyelem alattam a hajlatot és velem szemben a lejtőt, sőt 
rajta túl az oldalakat, de bizony nem látok semmi vadat.

Aztán felkerekedünk és cserkelve, lassan leballagunk a faluba. 
Augusztus 1. Ezúttal itt utolsó kísérletképpen, hajnal előtt 4 órakor 
szekéren barkácsolni indulok. Lassan, lépésben, ledöcögünk a 
tetőről a „Varság vize” völgyébe. Mire virrad, leérünk a patakhoz, és 
ennek mentén, az erdő alatt a réteket figyelve, lehajtunk csaknem a 
Küküllőig. Azon innen balra befordulunk a „Nagykút-pataka” 
völgyébe és egy darabon fölfelé haladunk rajta. Aztán megfordulunk 
és lassan felkocogunk, vissza a tetőre. Azt mondják az idevaló 
emberek, ezekben a völgyekben, az erdő alatt gyakran látnak őzet. 
Ma azonban nem látunk mást, csak egy szürkegémet. Ezt a 
halpusztító madarat valóban mindenhol meg lehet találni, ahol víz és 
hal van.

1/2 7-kor megint szobámban vagyok, csomagolok és ...fázom. 
Nagyon hideg a mai reggel.

Őzbakra ide csak május második felében érdemes jönni, esetleg 
júniusban is, ha még leszek bolond júniusban vadászni.

Úgy nézem a körülményeket, hogy bőgésre érdemes lesz 
idejönni. A jegyzőnél kényelmes a szállás, és az igen értelmes vadőr 
szerint jó bőgőhely a vágás, a jegyző házától egy óra alatt csaknem 
kényelmesen, egy kis kapaszkodás árán elérhető. A vágás úgy fest, 
hogy alighanem lehet benne bikát lőni.

Délelőtt 11-kor szekéren útnak indulok Zetelaka és Udvarhely 
felé. Onnan holnap Oklándra és Vargyasra akarok menni.

A szekér három óra alatt visz le Varságról Zetelakára; három 
nappal ezelőtt ellenkező irányban négy óra alatt hozott fel.

Kocsisom ezúttal is egy parasztlány. Szerencsémre három óra 
hosszat csak a hátát látom, arca ugyanis csúnya.

Udvarhelyen a szállodában este meglepetés ér. Soó Gáspár 
megyei helyettes vadászati felügyelő felmutatja Iglódy Gyula hozzá 
intézett táviratát, mely szerint Zentay ügyvéd meghív 
Sepsiszentgyörgyre két - három őzbakra.

Az oklándi társulat valamelyik területe után tehát 
Sepsiszentgyörgy következik. Megint kóborlok, mint a régi jó 
időkben.
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