
Felsőbabád (Pest megye)

Június 20. (vasárnap) Gépkocsit fogadok, és délelőtt Erzsivel és 
Babával lemegyek Babádra, aztán délután 6 órakor hárman, Jancsi, 
Erzsi és jómagam barkácsoló szekéren kihajtatunk a területre egy 
nekem való őzbakot keresni. Az ócsai úttól északra eső akácosokban 
járunk, mert - ahogyan Jancsi mondja - az égeresekben és kőrises 
erdőben olyan tömegesen van szúnyog, hogy kínzásuk elviselhetet
len. Egydarabig barkácsolunk, aztán 7 órától besötétedésig a már jól 
ismert lesállványon üldögélünk. Borús az idő, vékonyan szemereg az 
eső, és szúnyog az akácosban is akad. Néhányszor megszólaltatom 
az őzbakhívó sípot, hátha megmozdítom vele az állítólag közelünk
ben tartózkodó bakot, de egész este nem látunk egyebet, csak egy 
sutát.

Június 21. Ma délelőtt még hivatalba kell mennem. Hajnali 3 
órakor Jancsitól kísérve barkácsolni indulok. Előbb a Csordajárást 
kerülöm meg. Ott most olyan magas a fű, hogy az őznek éppen csak 
a feje látszik ki belőle. Aztán végigkeressük az akácosokat, s végül 
az erdő alsó részében is fordulunk egyet. Összesen tíz őzet látok, de 
ebből csak kettő a bak, az is hitvány, ilyet nem akarok lőni. Ellenben 
szúnyog elviselhetetlenül sok van. 6 órakor befejezzük a dolgot, 
visszahajtatunk a majorba, és elutazásom, illetve hazaindulásom 
előtt még egy órára ledűlök aludni.

Sellye (Baranya megye)

Június 26. Részben a földmívelési minisztérium megbízása, 
részben gróf Draskovich Iván meghívása folytán jöttem ide. Hivata
los kiküldetésem a berlini nemzetközi vadászati kiállításra innen 
küldendő anyag összeválogatása miatt van, a házigazda pedig ez 
alkalommal egy őzbak elejtését szánta nekem.

Reggel 9 órakor indultam Kelenföldről, 1/2 1-kor szálltam ki a 
vonatból Szentlőrincen, ahol gróf Draskovich autója várt, és 1 óra 
felé értem ide, a kastély udvarára.
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Délután 1/2 6-ra még egy vendég, gróf Traun Károly ér ide. Hár
munknak aztán annyi beszélnivalónk van szarvasokról, agancsokról 
és trófeabírálatról, hogy sok.

6 óra felé a teljesen sík vidéken előbb egy poros országúton, a 
porlepte falun át, majd ugyancsak porfelhőkbe burkolva, egy dűlő- 
úton gépkocsival kirobogunk a világhírű sellyei vadaskert kerítéséig, 
ott kiszállunk a kocsiból, és egy kis kertajtón belépünk abba a körül
belül 2300 holdas vadaskertbe, amelyben mostanában a legkiválóbb 
agancsú vadaskerti bikák teremnek.

Egy nagy kiterjedésű rét mentén, kanálisparton álldogálva, mesz- 
szelátónkkal keressük a házigazda bemondása szerint mindig ezen a 
réten tartózkodó szarvasokat. Hamarosan meg is látjuk őket, jócskán 
messziről. Az egyik irányban, tőlünk vagy 600 lépésnyire, két bika 
hever a fűben, a másik irányban, a réten, vagy 500 lépésről látunk 
egy csapat legelő szarvast. Ezek tízen vannak, nyolc bika és két te
hén. Ebből a bandából hat bikát borjú korától kezdve a háznál, illet
ve az egyik erdésztanyánál neveltek, etettek, szelídítettek, ezek az 
embert semmibe sem veszik és akár öt lépésre eresztik magukhoz. 
Ezt Draskovich mindjárt be is bizonyítja. Közeledésünkre a többi 
szarvas nyugtalankodik, bizalmatlankodik, elballag, a hat bika azon
ban helyén marad. Közibük megyünk, és nagy örömöm telik abban, 
hogy öt-tíz lépésről sorjában fényképet készítek róluk. Van köztük 
páratlan húszas, páros tizennyolcas, van tizenhatos és tizennégyes. 
Agancsuk természetes még barkás, az ágak vége nagyobbára még 
tompa, de az agancs teljes nagysága körülbelül már megvan. Csodá
latosan szelídek. Az ember közelségétől egyáltalán nem tartanak, 
éppen csak azt nem tűrik, hogy az ember megérintse őket; ez elől 
kitérnek. Leültem közibük a földre a fényképezőgéppel babrálni, 
közben legelészve egy méternyire mellém kerültek. Draskovich azt 
mondja, hogy később, amikor agancsuk megérett, nem tanácsos kor
bács és furkósbot nélkül közelükbe menni, mert nekitámadnak az 
embernek és igen gorombák.

További barkácsolásunk célja, hogy gróf Traun őzbakot lőjön. 
Nem messze tőlük, a vadaskertben barkácsolókocsi vár. Erre felszál- 
lunk, a kerítés egyik kapuján kihajtatunk a szabad területre, az erdő
ben egy sásos, kákás, hosszú rét mentén, majd egy darab alacsony
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vágásban hiába keressük az ott ismert bakot. Aztán egy másik kapun 
megint befordulunk a vadaskertbe, még három nagy agancsú bikát 
látunk, s végül a gépkocsival visszamegyünk a kastélyhoz.

Június 27. Hajnali barkácsolásra csak én megyek ki. 3 órakor 
kelek és 1/4 4-kor szekérre ülök. Kísérőm, a főerdész. Drávaiványi 
község határába hajtatunk, s ott a „Mokra” nevű pagonyban, nagyda
rab, alacsony vágásban keressük a magas fűből alig kilátszó őzeket. 
A táj teljesen sík, jegenyenyárfás fasorok, az egy-, két-, háromszáz 
holdas erdőket hol uradalmi, hol községi mező határolja, egy-egy 
őzbak, vagy őzsuta feje hol a gabonából, hol a vágásban a magas 
fűből, gazból látszik ki.

Reggel 6 óra már elmúlt, a nap melegen tűz az alföldi tájra, a 
harmattól latyakos fácánok kibújnak a gazból és napsütötte helyeken 
szárítkoznak, az őzek már elfeküsznek, de még nem láttam lőhető 
bakot. Egyszerre a vágásban keresztül-kasul járó szekér előtt, a lo
vaktól vagy 40 lépésnyire, a fűből felkel egy bak és velünk szembe
fordulva megáll. Első benyomásom az, hogy ezt se lőjem meg, mert 
agancsa nagyon közepes minőségű. De a ma reggel látottak közül a 
legnagyobb, az is biztos, hogy nem fiatal bak, a főerdész nógat, hogy
- tessék lőni! -, nagyon válogatni nem illik, hát rákapom a puskát. 
Ugyanakkor a bak elfordul és kezd elballagni. Nehány lépéssel 
odébb azonban megáll és keresztbe fordul. Ezt lövésre készen, a 
puska csövét az előttem ülő főerdész vállára fektetve, már vártam, s 
a bakot oldalba lövöm. Jól jelzi a halálos sebzést, és fejét lehor- 
gasztva siet előlünk elkotródni, majd 30-40 lépéssel odébb bebújik 
egy darab magasabb bozótba.

Nem sietjük el a dolgot, a szekéren helyben maradunk és vagy tíz 
percig várakozunk. Aztán megkeresem a rálövés helyét, habos tüdő
vért lelek rajta, könnyűszerrel követem a sok vér jelezte csapát, és a 
bozótban megtalálom a dermedt bakot. Olyan, amilyennek néztem. 
Négy-, ötéves bak, agancsa harmadrangú hatos. A főerdész kizsige
reli, én levágom a fejét, feltesszük a szekérre, és már csak nézegetés 
céljából barkácsolva, hazafelé megyünk.

Ma reggel összesen tizennyolc őzet láttam, ezek közül hat volt 
bak.
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Délután 5 órakor ismét hárman, a házigazda, gróf Traun és jóma
gam - úgy, mint tegnap - gépkocsival a vadaskertbe megyünk. Előbb 
a „szelíd” bikákkal szórakozunk. Én megint egy sor fényképet készí
tek róluk. Traun, aki ebben nagymester, ceruzával kapja őket papírra.

A vadaskert 60-70 bikája közül csak ez a hat bika szelíd - sőt ké
sőbb veszedelmes -, a többi éppolyan vad, mint a szabad területen 
élő szarvas.

Estig barkácsolunk azzal a kettős törekvéssel, hogy a bikákat né
zegessük és Traun őzbakot lőjön. Mind a két kívánságunk teljesül. 
Látunk és jól megnézegetünk 40-45 bikát, s ezek között a vadaskert 
legnagyobb agancsú bikáját, egy pompás huszonkettest. Traun pedig 
lő egy közepes minőségű, hatos bakot.

A vadaskertben a faállomány csupa igen magasnövésű, öreg szál
erdő. Sok benne a rét és a sásos, kákás, vizenyős hely, ahol a kocsi 
közeledésére különféle rucák hápogva kelnek szárnyra. De jókora 
szúnyog is van errefelé bőven, s az ember nem győz ellenük véde
kezni. A szarvasok nagy csapatokba verődve, húszasával, harminca
sával járnak együtt. A kocsit ugyan nyugtalankodva nézik, de 70-80 
lépésre bevárják. Ilyenkor a bikák összetömörülnek, s a sok hatal
mas, barkás agancs egymás hegyén-hátán - a szürke ágak valóságos 
tömkelege.

A huszonkettesen felül nehány tizennyolcast, tizenhatost és egy 
sor tizennégyest is látunk.

Alkonyattal a vadaskerten kívül még egy darab vágásban barká
csolunk, ahol több derék bakot tudnak, de a magas fu tetején köd
fátylak lebegnek, és nem sikerül több őzet látnunk.

Június 28. Csak egy őzbakra hívattam meg, ezt pedig már meg
lőttem, ezért a hajnali felkelés szóba sem jön. Draskovich és Traun 
sem szoktak hajnalban őzbakra vadászni. Délután azonban a házi
gazda azzal a közléssel lep meg, hogy számomra külön barkácsoló 
kocsit rendelt, és kísérőm megint a főerdész lesz; menjek ki a „kis- 
gesnyei” vágásba egy őzbakot lőni. Elsősorban egy ismert - itt min
den bak ismert -, magas, de vékony agancsú bakot ajánl, de lőhetek
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helyette mást is. A házigazda gróf Traunnal másik kocsin a mokrai 
területre megy barkácsolni, ahol tegnap reggel jártam és egy bizo
nyos bakot hiába kerestem.

3/4 6-kor a főerdésszel kocsira ülök, és félóra múltán kint va
gyunk a kisgesnyei pagonyban. A téli irtás mellett döcög a kocsi. A 
levágott és feldolgozott fát még nem takarították el, még minden a 
helyén van, ölekbe rakott hasábfa, ágfa-, gyökérfa- és forgácsraká
sok, rönkök, kifaragott darabok. Egyszerre vagy 20 lépésről egy 
ágfarakás mellett egy őzbakfejet pillantok meg. Fiatal, rövid agan
csú, hatos bak telepedett le oda, és mit sem törődik velünk, illetve a 
kocsival.

Az irtás területén túl kiérünk az előtte való évi tarvágásba. Ez 
nem egyéb egy óriási futengemél. Egyik pontján egy igen magas 
lesállvány mered a magasba. Ennek környékén jár az a vékony-, de 
hosszú agancsú bak, amelynek elejtését a házigazda nekem szánta. 
Hol hosszú egyenes nyiladékon, hol a sűrűén burjánzó gazban már 
alig látható, régi szekérúton, hol a fűben keresztül-kasul barkácsolva 
keressük a bakot. A lemenő nap vakítóan tűz erre a messziről magas 
erdő keretezte futengerre, amely körülöttünk vörös-, ezüst-, zöld-, 
sárgatarkán fénylik. Helyenként a fíí olyan magas, hogy még a lovak 
sem látszanak ki belőle; ilyen helyen bezzeg hiába keresnők a bakot, 
nem lehetne meglátni. De vannak közben kisebb-nagyobb tisztások, 
ahol alacsonyabb növésű, másfajta fű nő; csak azt remélhetem, hogy 
valamelyik ilyen helyen sikerül az őzbakkal találkoznunk.

Az egyik fordulónál kísérőm felmászik a lesállványra, hogy egy
darabig felülről figyelje a gazos síkságot, miközben én a barkácso
lást folytatom és védekezem a szúnyogok ellen. Szúnyog ugyanis itt 
annyi van, hogy egy pillanatig sem lehet tőlük nyugodtan maradni. 
Olyan dúsan tenyésznek, akár a vágásban a fű, és csupa jól megter
mett, díszpéldány. Szúrnak is ám alaposan, nagyokat!

Döcögve ráz, dobál a kocsi. A kocsisba kapaszkodva, állva jára
tom körül szememet és a magas fű hézagaiba bekukkantva keresem a 
bakot, de csak nehány sutát sikerül felfedeznem. Ezek közül is 
egyiknek-másiknak csak a fejét látom, alakja többi részét takarja a 
fű. Vagy egy-egy elugró őzet látok, és mielőtt megnézhettem volna, 
hogy bak-e vagy suta, eltűnt a fűben.
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Egy nagy forduló után visszakerülünk a lesállványhoz, a főerdész 
lejön róla, megint mellém szegődik, és folytatjuk a barkácsolást. 
Elmegyünk a tarvágásnak másik részébe, ahol egy vastag, de rövid 
agancsú bakot tudnak. Akár ezt is meglőhetném, ha sikerülne ráta
lálni. Ámde itt még magasabb és sűrűbb a fű, alig akad benne tisztás, 
reménytelennek látom benne a barkácsolást, ezért visszafordulunk, 
és megint a hosszú agancsú bak járását kerülgetjük. Egyszerre a 
jószemű kocsis túltesz rajtunk és mutatja egy őz fejét. Éppen csak 
füle és magas agancsa látszik ki a fűből. A kocsi megáll, és kísérőm 
azt mondja, hogy - ez az! -, noha csak 60-70 lépésre van tőlünk, nem 
tetszik a helyzet, és azt mondom, menjünk tovább, hátha odébb ke
rülve többet látunk belőle. A kocsi elindul, a bak nyugtalankodva 
ide-oda forgatja fejét, de még a helyén marad. Vagy 20 lépéssel 
odébb megállítom a kocsit, mert a keresztbe álló bak alakjának felső 
harmada kikerült a takarásból, és úgy látom, hogy szorosan a fűszá
lak fölött vagy között magasan lapockán lőhetem. Puskámat az 
üléstámlára fektetve gyorsan célzok és lövök. A bak furcsán jelez, 
mintha hirtelen lapulva megnyúlna, aztán felkapja fejét és rohan. A 
kocsis azt mondja, hogy fölötte ment el a golyó. De a bak ezt a kije
lentést megcáfolja, mert nem megy 50 lépésnél tovább, megáll és 
elesik. A fölötte rángatózó hosszú fűszálak jelzik, hogy egy helyben 
rúgja az utolsókat.

Amikor közelről megnézem és fogait megvizsgálom, nagyon 
örülök neki. Legalább hét-nyolc éves, tehát idős bak, agancsa sima, 
vékony, de 26 cm hosszú.

Amikor megkísérlem, hogy fényképet készítsek róla, a lemenő 
nap éppen utolsó, bágyadt fényű sugaraival fényesíti, csillogtatja a 
kalászos fürengeteg felszínét. Aztán sietünk a bakot kizsigerelni, 
fejét levágni és hazafelé indulni, mert még a kocsis is szerényen 
megkockáztatja a megjegyzést: - Jó lesz már elmenni ebből a szú
nyogpokolból.
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