
2014. október 2'1. napja piros betíivel kerÜl be a
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együttműködési megáltapodást kötött a magyar

elöttöltős vadászat újraétesztésének közös szán-

dékáva[. A Cyutaj 7rt.egy, mártöbbé-kevésbé mű-
ködő programban vá[[a[t szerepet, hogy az ana al
kalmas füstös feketelőporrat működő tőfegyve-

rekkel történő vadászat újbóti engedétyeztetésé-
hez kettő mennyiségű kutatási anyag gyűlhessen

össze, ezzel segítve a törvényatkotók munkáját,
döntésének megalapozását'

^2o14l2015. 
vadászév végéig érvényes kutatá-

si engedéty értetmében a gyutaji vadászterÜleten
bármityen vadászható vadfaj ra fotytatható vadá-
szat, amelynek adott időben törvényes vadászati
idénye van.

A gyakorlati vadászatot megelőző szervező-
munka során mindkét fét kifejezte abbéti óhaját,
hogy a kutatási program legstílusosa bb, a hely szet-

leméhez leginkább ittő fetütése egy gyönyörű' bar-

cogó gyutaji dámbika elejtése [enne.

Minden á[munk így tetje5ütjön!

A tehetőséget meghatlván, Bagi lstván, a klasz-

szikus, hagyományos értékeket vaIló vadászvendég

azonnal előfizetett a vadászatra. RáadásuI számos,

Válogatott trófeájú gímbika elejtése után élete e[-

ső dámbikájának elejtését tervezte Cyutajon.
A történelmi jetentőségű vadászatra Bagi úr kí-

sérővet érkezett, azzat a Németh Balázzsal, aki a

kezdetektől főszereplőként bábáskodik a,'műfaj''
magyarországi újjászÜtetéséné[, minden követ
megmozdítva, sport[övőként és történelemtanár-
ként beleadva apait-anyait az előttÜnk tebegő cét

érdekében. A vadászterÜlet részéről Csapó Károly
hivatásos vadász lett a kijetött kísérő a nem min-
dennapi eseményre.

Bagi lstván élete első dámbikáját egy kiadós

cserkelést követően [őtte, ami tovább növeli az

esemény vadászati értékét. A lövést az enyhén sré-

gen áltó lapátosra mintegy 75 méterrőt tette lcj-

botrót. A bika tatátatjetzését nehéz volt észlelni a
torkolati füst és a fák miatt. A halálvágta 75 tépés-

nyi volt, melynek végén a dámbika megállt, és egy-

szerűen összerogyott. A lövedék teljesen átütötte
a vad testét, mindkét oldalon űrméretes, be nem

záródó sebet vágott. A csapa szemmel láthatóan
követhető vo[t, a vad be[ső, létfontosságú szervei

nagymértékben roncsolódtak, ezzeI előidézve an-

nak gyors kimútását.

Első, etöttottősset tőtt trófeás vad Magyarorszá_

gon, etső, elöltoltősset lőtt vad Gyulajon és egyben

lstván első dámbikája és etöltöttősset lcítt etső vad-
ja. Mindez egy etikus, gazdag történetmi hagyo-

mányokkaI rendelkező fegyver áltat.

Ez a kezdet lega[ábbis etőrevetíti az e[öltöltős va-

dászfegyverek újbóli karrierjét, reményeink szerint
felébresztve ezeket a műremek fegyvereket Csip-
kerózsika-á[mukból.

Egy vadászati szakszemélyzeti előkészítő meg-

beszélésen Cőbölös Péter vezérigazgató áttat et-

mondottakat idézve: ,,... bábáskodjunk ennek a

régi-új romantikus vadászati formának a cégünk-
nét történő újjászÜtetésén! Az elöltöltős fegyve-
rekket vató vadászat nagyon szép vadászati filozó-
fiát testesít meg, mely tovább gazdagítja a vadá-

szat ősi hagyományainak sokféteségét, nemes ér-

tékeit. A sokféle érzésvilággal rendelkező, született
vadászszenvedéttyet étő vadászok egy csoportjá-
nak ad ez a vadászati mód fetejthetetlen és ne_

mes érzéseket. Mély szakmai elh ivatottságotok és

szakmai professzionalizmusotok tehetővé teszi,

hogy az ilyen fegyverekkel érkező vadászokat is va-

dászsikerekhez és életre szótó é[ményekhez juttas-

sátok.''

A használt fegyver műszaki adatai:

A fegyver egy 1840-50 körÜl készült eredeti
elö[töltő vadászpuska.

Készítő: Miller Fa Baader und Sohn in München.
Katiber: 0,58" (1a,7 mm), Lövedék: 20,15 g,

kompressziós lövedék tiszta ótombót.

Lópor: i00 grain 2 Fg Swiss feketelőpor.
Németh Balázs - Gálos Csaba


