
Feltesszük a szekérre, feje alá egy nyalábra való zöld füvet, gazt 
teszünk, hogy agancsát a szekér deszkaalja ne súrolja, és nagyon 
megelégedetten döcögünk Vizesfás irányában hazafelé. Feladatomat, 
a körülményekhez képest, megoldottam.

Amikor a békési parasztföldekről a vizesfási uradalmi határúira 
érünk, tőlünk balra a nyugvó nap vörös félkorongja a nagy síkság 
látóhatárán áll, jobbra pedig a még alig zöldüllő fekete tengeritáblán 
megint egy raj szürke, sárga, barna pont kelti fel érdeklődésünket. 
Csupa túzok! Köztük egy nagy hófehér tollbokréta, egy dürgő kakas 
forgolódik. Nincs tőlem messzebb 200 lépésnél, de ha szabadna, sem 
kívánnám meglőni. Semmi vágyam többet lőni ebből a szép madár
ból, hiszen csak addig szép, amíg él. Amint megtépte a golyó és a 
földhöz verődött, véres, poros, sáros, cafatos tollronggyá változott.

A vizesfási majorig a nagy sík táblákon még egy sereg őzet és tú
zokot látok, aztán 7 órára, alkonyodással, szállásomra érek. Holnap 
délelőtt fényképezek és naplót írok, délután pedig hazautazom Bu
dapestre azzal a jó érzéssel vagy kellemes tudattal, hogy ez a rövid 
kirándulásom a legsikerültebbek közé tartozik.

Gyergyóremete (Csík megye)

Május 3. Éjfél után 1/2 2-kor indultam Budapestről és délután 
1/2 5-kor szállók ki a vonatból Subcetate-Mures, ezelőtt Gyergyó- 
várhegy, állomáson. Marosvásárhelyen, most Targu-Mures, szegő
dött mellém Dumitru Ursica, városi számvevő, a terület bérlője és 
gazdája. Subcetate állomáson vár bennünket egy román vadőr három 
fiúval és öt lóval. A lovak közül kettő hátas, három teherhordó. 
1/4 6-kor a kis csapat útnak indul. Jómagam elöl a legerősebb lovon, 
Ursica mögöttem a párján , utánunk a többi ló és ember poggyá
szunkkal.

Nekem bezzeg szokatlan a lovaglás és ülepemet egyre jobban tö
ri. De alattam a lónak sincsen könnyű dolga, meglátszik rajta, hogy 
kevésbé súlyos lovasokhoz szokott. Lassan emelkedő terepen hala
dunk fokozatosan feljebb. A vidék jellegzetesen parasztoktól kezelt 
magashegységi községi terület, nagyjában mind legelő, rudakkal 
bekerített, megmunkált egy-egy darab föld, itt-ott egy-egy kunyhó,
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és elszórtam egyes fák vagy kis facsoportok, természetesen csak 
fenyvesek. A hegyeken fölfelé a fák száma növekedik, a ligetek sű
rűsödnek, és alkonyattal fenyves szálerdőbe jutunk. Lovaglásunk 
egyre feljebb és helyenként meredek hegyoldalakon felkapaszkodva, 
negyedfél óráig tart. Az utolsó félóra a derék lovaknak csodálatos 
teljesítménye; hasig járnak az olvadás folytán összesüppedt, tömör 
hóban. Minden lépésük kínlódás. Hasig a hóba süppedve, alig tudják 
lábukat belőle kihúzni, inognak, támolyognak, meg-megrogynak, de 
felvisznek a Vurfu-Batrina nevű, 1634 méter magas hegyen a kali- 
bához. Már sötét van, amikor - kelet-európai időszámítás szerint - 
1/2 9-re odaérünk, csak a hó világítja utunkat.

Feljövet lóhátról egy őzbakot és egy nyulat láttam.
A kalibánál vár bennünket Schlegel, német vadász.

Május 4. Ennek a kirándulásomnak fő célja a terület megtekinté
se társulás vagy lelövés bérelés céljából. Ugyanis biztosítani kellene 
magamnak - megbízásból esetleg másoknak is - szarvasbőgésre terü
letet. Mellékesen lőhetek siket faj dkakast és őzbakot. Az a gyanúm 
azonban, hogy a siketfajddürgésről lekéstem. Hajnal előtt 1/2 4-kor 
mégis felkelek, és 4 órakor a német vadásszal kimegyek dürgést 
hallgatni, kakast keresni. Öreg fenyves szálasban, marhacsapáson, 
magas hóban gázolva ballagunk, meg-megállunk, hallgatózunk, 
messziről kakukkszót hallunk, majd amikor keleten már rózsásan 
dereng, kiérünk egy nagy tisztás szélére, egy, állítólag, nagyon jó 
dürgőhelyre, s a német úgy mondja, hogy szinte hihetetlen, hogy 
nem észlelünk kakast.

5 órakor a keleti látóhatáron a távoli hegyek fölé emelkedik a 
nap, mi pedig elindulunk legalább egy őzbakot keresni.

Reggel 7 óráig járunk, de mindig csak olyan területen, ahol a 
nyári legeltetésnek, a parasztok fapusztításának, fuvarozásának, 
szénégetésének és egyéb garázdálkodásának nyomait látom. Vaddal 
egyáltalán nem találkozom, csak nehány őz-, két szarvas- és egy 
disznócsapára bukkanok.

Ursica, házigazdám, ma reggel két kakast látott, de nem dürögtek.
Délután 3 órakor megint cserkelni, jobban mondva járkálni, tén- 

feregni indulunk, mégpedig négyen együtt, Ursica, a román vadőr,
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jómagam s a német vadász. A kaliba mögött átmegyünk a hegyháton, 
és lelátunk a szomszédos, királyi területre, Laposnyára, ahol tavaly 
ősszel olyan nagyszerű vadászatom volt. A határ közelében egy ma
gában legelésző tehenet látunk. Aztán átballagunk egy letarolt 
völgybe, ott kétfelé válunk, Ursica tovább megy cserkelni, én pedig a 
némettel leheveredem a vágásba, egy szélvédett helyen, és sütkére
zem. Noha körülöttünk még bőven van hó - a fák árnyékában még 
vastag hóréteg borítja a földet és a vágásban is vannak egyes hófol
tok - a nap már annyira melegít, hogy akár le is lehetne vetkőzni és 
meztelenül napftirdőzni. Itt is látunk messziről egy szarvastehenet.

Alkonyodáskor a tetőn, magas szálerdő szélén, egydarabig vára
kozunk egy esetleg felgallyazó kakasra, de csak egy gyenge hatos 
őzbakot látunk. Nem lőttem volna meg akkor sem, ha derék lett vol
na. Végképpen elkedvetlenedtem attól, hogy itt valami vadat lőjek, 
mert arról szó sem lehet, hogy ehhez a bérlethez társuljak, vagy itt 
lelövést vegyek. Márpedig csak ezzel a feltevéssel hívattam meg 
vadászni. Silány községi terület, nyolctized része marha- és birkale
gelő. Ezért saját vadja a területnek nincsen, a határ közelében, a 
szomszédból vadat várni pedig olyan foglalkozás, amelyből már nem 
kérek. Ennél nagyobbak az igényeim.

Ursica ma este két felgallyazó kakast látott, s az egyiket seréttel 
kétszer elhibázta.

Május 5. Azzal a gondolattal, hogy hátha mégis akad még dürgő 
kakas, hajnal előtt 3 órakor kelünk, és 1/4 4-kor indulunk. Csillagos 
az ég, a hold sarlója valamennyire világít, s lábunk alatt ropog a 
keményre fagyott hó. A magas fenyőerdőn át leballagunk arra a 
tisztásra, amelyen tegnap hajnalban is jártunk. Már javában virrad, 
amikor odaérünk. Valahonnan kakukkszó hallik, s a tisztás szélén 
riaszt egy őz. Egyébként nem észlelünk semmit. Letelepedünk a 
földre, egydarabig várakozunk, hallgatózunk, aztán szép csendesen 
visszaballagunk a kalibához.

Az egész délutánt a német vadásszal a Vurfu-Batrina és a Ke
reszt-hegy között a völgyben, a laposnyai határ közelében töltöm. 
Cserkelünk, lesünk, sütkérezünk, nézdegélünk. Egyre jobban meg
erősödik bennem az a vélemény, hogy ez az elbitangolt terület nem
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jó ízlésű vadásznak való. Amerre jártam, mindenütt láttam a tavalyi 
legeltetés nyomait. Biztos, hogy itt szeptemberben mindenfelé friss 
tehénlepények között kell járni. Tiszta, érintetlen természet, járatlan 
őserdő, vadul burjánzó vágás itt nincsen, a kárpáti szarvasbőgéshez való 
keret hiányzik.

Sokat üldögélünk és leskelődünk ma délután. Ahová a nap süt, ott 
izzasztó meleg van, az árnyék viszont nagyon hűvös s a szél hószagú.

Látunk összesen hat őzet, köztük egy hitvány hatos bakot, aztán 
két szarvastehenet és három siketfajdtyúkot.

Holnap innen továbbállok. Már nincs itt mit keresnem. Szép volt, 
jó volt a kalibában tanyázás, a fenyőgallyaktól illatos belseje és a 
hószagú, friss levegő a hegyeken. Másnak nem lehetett örülnöm.

Május 6. Hajnali cserkészetre nem mentem ki, mert nem akarok 
itt semmit sem lőni. Reggel 7 órakor derült, napos időre ébredünk. A 
hegytetőkön ragyognak és olvadnak a hófoltok, sárga lepkék száll
nak, s a nap annyira melegít, hogy sütkérezni lehetne. Délelőtt cso
magolok, heverészek, sütkérezem, pipázom, aztán, hogy feljöttek 
értünk a lovak, poggyászunkat két ló hátára kötözzük, és 12 órakor, 
délben mi is lóháton indulunk lefelé. Többnyire út és ösvény híján, a 
köves, vizenyős, süppedős lejtőn, patakokon át botorkálunk 
Subcetate-Mures állomás felé. A negyedfél órás lovaglástól megle
hetősen összetörve, komisz fájdalommal a térdízületben szállók le 
1/2 4-kor a lóról.

Estére Szászrégenbe érek és Popescu Bibinél szállók meg.

Görgénymocsár (Maros-Torda megye)

Május 7. Tegnap este értem Szászrégenbe. Délelőtt, vadászat hí
ján, lustálkodtam. Délután Popescu Bibi javasolja, menjünk ki a 
közeli királyi vadászterületre őzbakot lőni. Erre természetesen kész
séggel ráállok. 1/2 6-kor indulunk, és a gépkocsival negyedóra alatt 
kiérünk a röviden „Mocsár”-nak nevezett, csaknem sík erdőbe. Fél
órát cserkelünk, majd felülünk egy magas lesállványra. Mögöttünk 
és balra tőlünk szálerdő, előttünk egy nagydarab vágás sarka. Előbb 
izzasztó meleg van, majd szél kerekedik, aztán megered az eső. Nem
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sokáig esik, az idő megcsendesedik, és nagyon bízunk egy lőhető 
bak megjelenéséhez. Eltelik a délután, látunk hat őzsutát, alkonyattal 
három korrogva húzó szalonkát hallunk, de őzbak nem mutatkozik. 
Amikor a világosság már annyira fogytán van, hogy a bak agancsát 
nem lehetne rendesen megnézni, lemegyünk az országúira a gépko
csihoz és behajtatunk a városba.

Holnap Szászrégenből Kerelőszentpálra utazom gróf Haller Ist
vánt meglátogatni.

Ratosnya (Maros-Torda megye)

Május 10. Két nap vadászat nélkül telt el. Ma hajnalban indultam 
Szentpálról, 1/2 9-kor szálltam ki Ratosnyán a vonatból, délelőtt 
meglátogattam Klőzelt és 1/2 12-kor indultam lóháton a Ratosnya- 
patakon fölfelé. Házigazdám, Brunhuber Laci is lóháton tart velem, 
poggyászunkat pedig négy ember gyalogosan hozza utánunk. Ámde 
ezúttal olyan lovat kaptam, amely bizonytalanul jár, csetlik-botlik, 
többször majdnem orrára bukik, ezért egy óra eltelte után leszállók 
róla, Brunhuber példámat követi, poggyászunkat rakatjuk a lovakra, 
és gyalogszerrel ballagunk tovább.

Délután 1/2 4-re érünk fel a bájos, kedves, kényelmesen berende
zett vadászházhoz. A hegyháton, jókora tisztáson áll, körülötte ha
talmas fenyők, valóságos őserdő. Egyébként az erdő itt keverten 
fenyves és bükkös.

Embereink rögtön hozzáfognak az ebéd elkészítéséhez, bárány
húst sütnek nyárson.

Ebéd után a pompás vadászház verandáján, karosszékben ülve, 
rágyújtok hosszúszárú pipámra és megállapítom, hogy ilyen kényel
mes, jó dolgom, mint ezúttal itt, még nem volt a Kárpátokban.

Délután 6 órakor felcihelődöm, és egy parasztfiútól kísérve, vagy 
tíz percnyire a vadászháztól, felülök egy magas lesállványra. Erről 
nagyszerűen végiglátok alattam és mellettem a sziklás, meredek, 
nagyrészt letarolt hegyoldalon. Egyébként az úgynevezett vágás itt is
- kárpáti módra - tele van az irtás alkalmával meghagyott fiatal fák
kal, ligetekkel, kisebb bozótosokkal.
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Alighogy a lesállványon elhelyezkedtünk, alattunk vagy 100 lé
pésnyire egy derék testű őzbak jelenik meg. Agancsa, sajnos, vé
konyszárú; bár elég magas és szépen gyöngyözött, nekem nem kívá
natos trófea. A bak ide-oda botorkálva, hol eltűnve, hol előkerülve, a 
lejtőn lassan lejjebb vonul. Ismételten olyan szépen keresztbe áll, 
hogy a jó alkalom nagyon csábít a lövésre, de nem bántom, mert 
ennél nagyobb agancsút szeretnék itt lőni. Eltelik a délután, alattunk 
az őzbak végképpen takarásba jut, több vadat nem észlelünk, és esté
re visszamegyünk a vadászházba.

Május 11. Ma nem kelek túl korán, hiszen ilyen területen a vadat 
ember nem zavarja, tehát bizalmasabb, mint emberjárta vidéken, reg
gel későbben és délután korábban mozog. 5 órakor ébredek és 1/2 6- 
kor indulok cserkelni. A nagy fennsíkon hol ritka őserdőben, hol vá
gásban, száraz haraszttal és a bükkfák termésével borított, régi ösvé
nyeken járok, és reggel 8 óráig három egyes szarvastehenet látok. Úgy 
látszik - ami egyébként természetes is -, hogy őz itt nagyon gyéren van.

A reggeli a vadászház napsütötte verandáján megint csupa élvezet 
és derűs hangulat.

Délelőtt 1/2 10-kor a vadászháztól negyedórányira nyugatra 
megint egy magas lesállványra ülök fel. Alatta vagy 150 lépésnyire 
sózó van, arra számítok, hogy valami öreg bak délelőtt eljön a sóra. 
Derült, verőfényes májusi reggel van, a sötétzöld fenyők között 
szinte virít a bükkfák világoszöld, fiatal lombja, s a vágásban a tava
lyi haraszt alól és között kihajt a fű. 11 óráig maradok a lesállvá
nyon, aztán, hogy semmi vad sem mutatkozik, visszamegyek a va
dászházba, és ebéd előtt még alszom egyet.

Délután olyan melegen tűz a nap, hogy levetkőzöm és sütkére
zem, aztán egymás után két zivatar öntözi meg az erdőt és hűti le a 
levegőt. 5 órakor borús, csepergős időben felülök arra a lesállványra, 
amelyről tegnap este azt a vékony agancsú bakot láttam. Ma talán 
már meglőném, hogy ne kelljen holnap emlék nélkül innen elmen
nem. De a bak nem mutatkozik, amit alighanem a hideg szél okoz. 
1/2 7-kor lejövök a nagyon szellős lesállványról, és sietve elmegyek 
félórányira egy másik lesállványra. Ez szélvédett árokban, sózó fö
lött van. Amikor odaérek, két tehén van a sózón. Kísérőm folyvást
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fuldokolva köhög, a tehenek ezt végre észreveszik és eltávoznak. 
Alkonyodásig ott maradok, de több vadat nem látok.

Holnap korán kell útra kelnem, hogy elérjem a Ratosnyáról déle
lőtt 11 órakor Szászrégenbe induló vonatot.

Május 12. A levonulás reggeli cserkészetnek illik be. Két embe
rünk poggyászunkkal más irányban megy le, én Brunhuberrel a le
geltetés céljára gyérített őserdőben, tisztásokon, réteken át, fiatal 
fenyvesek között, cserkelve végigmegyek a fennsíkon, s a végén 
ereszkedem le egy nagyon meredek árokban a Brad-pataknak a 
Secuba torkolásához. Onnan aztán már csak negyedfél kilométert 
gyalogolunk Ratosnyára.

Verőfényes, üdezöld májusi reggel a hegyekben, de semmi vad
dal sem találkozunk. 11 órakor Ratosnyán vonatra szállók és 12-kor 
Szászrégenbe érkezem.

Jabonyica (Maros-Torda megye)

Május 12. Délután Popescu Bibi nagy melegben gépkocsin ki
visz Szászrégentől negyedórányira egy községi területre, egy kile
sett, biztos őzbakra.

Erdőborította domboldalon, a mezőnek az erdőbe beékelt kis sar
kában a román vadőrrel egy bokorban letelepedem, és 6 órától 1/2 9- 
ig - mindig kelet-európai időszámítást értve - várom a bakot. Ámde 
ma Szászrégenben országos vásár volt, leshelyem egy forgalmas 
úttól csak 300 lépésnyire van, és a vásárról hazatérő falusi nép olyan 
lármásan vonul rajta, hogy nem is remélhetem a bak megjelenését. 
Nem látok semmi vadat, csak egy nagy sereg csóka jön alkonyattal a 
mező felől és telepszik le az erdőben egy magas tölgy koronájában. 
Sötéttel hajtatunk vissza Szászrégenbe.

Ezzel ennek a tíznapos kirándulásomnak végére értem. Noha nem 
lőttem semmit, elértem utazásom főcélját. Popescu Bibi és Farkas 
Balázs segítségével szereztem magamnak az idei bőgésre területet, 
illetve két bika elejtésére jogot, mégpedig Ratosnya határában, a 
„Muresul” vadásztársulat „Moldovánka” nevű havasi területén.

Holnap utazom haza.
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