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Ha a vadászok közötti beszelgetesek sorárl a GyuIaj

Erdészeti e5 Vad.i5Zati Zrt. áltaI kezeIt, rlleltán vi|á9hírŰ
vadászterÜ|etet megenlIiti valaki, taIirr-r r-rincs olyan a tár
saságban, aki ne haIlott voIna nlár a terÜletról, c]Z olllláll
vilá9rangIistára keÍü|t dámbika trófeakról, a gyulaji erdő
októberi VaráZsIatáró|.

Ez nem a velet|en műve. SzámtaIan generációrl át eIő

deink azon dolgoztak, éjt nappallá téVe.]Zon fáradtak,
hogy a terület (majd'nlinden idóben) gazdag v.rdállomá
nyát annak rangja szerint kezeljék, érteket gyarapítsák,
hírnevét öregbítsék'

A legismertebb es .'r legtöbb írásos emIekkel rendelke
zóidőszakát a ter|lIet az Esterházy csa|ád földbirtokossa
ganak idejen élte' A korszak he|yi krónikása, Vas Gereben
toIláboI fennmar.'rdt beszán'rolok világáb.ln kalandozva
egy mai szemmel tekintVe is,,CsodaviIág" tárulelénk:

,,ozorán jóttek össze a meghívott vendégek, kík mar itt is
meggyózódhettek mily nagyszerú latvarly vorakozik rajuk,

latva ozon vaszonkerítést, nely a nagy vadaszatok alkal-
maval hasznaltatott körülbelól 600 holdnyi térsegnek be-
kerítésére, mely kórbe tizennégy falunak hataraban fekvó

erdóségból hórom nappal elóbb kergetik a vadat, melyból
csak igen kevés szam engedi magat a körbe fogatrlí; hanem
üldöztetését megérezve, a hajtókon keresztül VissZatör szo

kott fekvésére."

A meghÍvott vendégek szerte Európábó| érkeztek' eIe

9et téVe a lllegtiszteló inVitá|ásnak. A kuriózunlszámba
menő, vászorlkerítésekkel és há|ókkaI kombiná|t hajtá

sok l'ríre lllessze földön is i5nlertté tette a területet, annak
gazdáit, a bóséges vac1zsákrnányt'

Magáró| a vadászatró| í9y ír a krónikás:

,,Az 1B12-diki nagyvadaszat megkezdése sZeptember

5 kére volt kitúzve és, Ltoqy mily naqyszerű lehetett az,

mindjart az elsó adat meggyóz bennünket;... mar augusz
tus 21-ik nopjan megkezdték a behajtast."

A két héten át tartó behajtás korno|y Iogisztikai feI

adatot.jeIentett, gondoskodni ke||ett a jeIentós szarnú
hajtó ellátásárÓI, az éjszakai órtüzekró|, a vonaI alakzatá
nak megtartásáról. Mindezt csupán kelló e|őkészítes es

lovas futárok seg ítségéve| |el'retett megszervezn i, h iszen
a modern hÍradástechnika korára meg keIlett várni ugy
,]00 

120 evet.

,,A hajtasra épen úgy készíttetett terv, mint barmely üt'
kózetre; kezdodött pedig Somogy és Tolna megye szélén, és

hogy az egész műértók altal rendeztessék, kétszaznal több
urasógi vadasz rendeltetett ide a távolabb esó uradalmak-
ból. A megindult hajtas robotosok által történvén, a közben-
só falvakból az ispónsagok harom-harom napra rendeltek
hajtókat, ezekkel beosztva mentek a vadaszok és csószök,

naponkint pedig hatezer hajtó."

Hihetetlennek, ma rnár elképzeIhetetIennek t[rnő
adatok és számok. De a kezdetleges, kis hatótávoIs.igú
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és csekély ölőerejű kézi- és korabeli tűzfegyverek nem

tettek lehetővé a mai értelemben vett társasvadászatot.

A hajtott vadat a hálóval, ponyvával bekerített erdőrész-

be hajtották, majd a kerítés bezárult és kezdetét vette

a tuIajdonképpeni vadászat:

,,A vadászat kezdetekor az urak elfoglalvón kitúzött he-

lyeiket, melyekróItóvozni nem volt szabad, a vadászok elug-

rattak illetó szárnyaikra, és egy mozsórlövés adott jelt a har
tós megindítására... Csak golyóra volt szabad a fegyvert

megtölteni, hogy a vadat ne kínozzak egyéb töltvénynyel

okozott sebbel'.' Végre a hajtas teljes erejével dolgozvón,

valósógos hóború fejlett ki, a vad sebes futósban rohant

a vadaszóllósokra' '. A vadászlegények és grinitosok alig
győzték a töltést, hanem itt is legtöbb vad feküdt az elótt, ki

szenvedélyében is mérsékelni tudta magát, s nem lőtt arra

a vadra, mely inkabb szomszédjóra tartott."

A fentiekből nyilvánvaló, hogy a társas vadászatnak

már akkor is megvoltak a biztonságtechnikai és etikai

szabályai, amiket a magasrendű résztvevókkel is betar-

tattak. Az 18'l2' év nagyvadászatának teÍítéke végtil 800

nagyvad lett, közte számos dámszarvassal.

Ezt követóen a világméretű zŰrzavar nem kímélte a te-

rület vadállományát sem. Pár száz egyedre fogyatkozott

a nem is olyan régen még mesés bőségű gímszarvas és

dám populáció'
A Il. világháború befejezését követően, a zúrzavaros

időszakok közepette ez az igen lecsökkent állomány állt

rendelkezésre a vadászterület értékeinek megmentésé-

re' fejlesztésére.
De elődeink a XX. század e|ső felében ismét nagyon

nagyot alakítottak, szinte romjaiból építették Újjá Ma-

gyarország, Európa, de nagyzolás nélkÜl mondhatni,

a vilá9 egyik leghíresebb dámállományát.

Mire alapozhatjuk ezt a megállapításunkat?
Száraz adatokkal a legjobban a ClC vilá9ranglistája tá_

masztja alá. A XX. században'l923-tól 1991-ig 5 gyulaji

dámbika csodás lapátja foglalta el hosszabb-rövidebb
időn át a listavezető megtisztelő helyét.

Elsőként az 1923-ban, Rimmler Pál nevével jegyzett

lapátos kapott első díjat és lett világrekord 'l930-ban

Lipcsében, majd a helyezését véglegesítették az 1937-es

berlini kiá l l ítás on, 209,26 nemzetközi pontszá mma l.

Őt követte a trónon 1965-ben és 1969-ben a Fehér

Lajos által elejtett két bika, amelyek 212,12, illetve 214,99

nemzetközi pontszámmal bíráltattak.
Ez utóbbi pikantériája, hogy névleg ugyan világverő

lett, ám a bÍrálatára a Budapesti Vadászati Vilá9kiállí-

táson kerÜlt sor i97i-ben, ahol is azonos bírálati kör-

ben rögvest lefölözte őt a Tolnai Ferenc álta| 1970-ben
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elejtett csodálatos bika agancsa, amelyet a nemzetközi
bizottság 217,25 nemzetközi pontra tartott érdemesnek.

Ezt követően két évet kellett csak várni az újabb cso-
dára és az meg is érkezett a Kádár János által 1972-ben

elejtett dámbika képében, amelynek agancsát a követ-
kező évben, Torinóban 220,3] nemzetközi pontszámmal
vilá9rekordnak nyilvánították.

Ettől kezdődően közel 20 éven át nem is akadt legyő-
zője, egészen 1992-ig őrizte Vezető szerepét.

Ha ma megtekintjük a listát, az első 50 trófea között
10 elejtési helyeként Gyulaj van bejegyezve'

De térjünk át a jelen történéseire és a jövőkép vizio-
ná lásá ra.

Az 197o-es évek elejétől zárt vadászati objektum
kerítése mögött a múltban és ma is nagyon szigorú el-
vek mentén zajlik a szakmai munka. Ennek során meg
kellett teremteni a változó gazdaságpolitikai helyzetben
az egyensúlyi állapotot erdő és vad között, szem előtt
tartva a terület k[ilönleges rendeltetését és a dámállo-
mány genetikai kiválóságát' Aki járt a gyulaji erdőn az

a

Lr-.1

elmúlt évtizedben és ma is megnézi azt, lényeges, szem-
mel |átható változásokra lehet figyelmes' Gyökeresen
megváltozott erdókép, dús aljnövényzet, természetes
újulat és a dámok erósödó testi kondíciója lesz az első,

ami a szemébe ötlik.
Ehhez szükség volt az egymás mel|ett élő vadfajok

közötti prioritások megállapítására és a döntések követ-

kezetes gyakorlati kivitelezésére. Az élőhelyi adottsá-
gok mérlegelésével együtt el kellett döntenünk, hogy
a gyulaji erdő a kiváló genetikájú dámállománya és a va-
dászterület eredményes működése érdekében megkerÜl-
hetetlen vaddisznó-állomány mellett eltartson'e mé9 egy
nagyobb létszámú, ám erősen közepes minőséget képvi-
selő gímszarvas populációt is, vagy a rendelkezésre álló
erőforrásokat az előbbi kettő javára használjuk fel? Alapos
helyzetértékelést követően, minden körülményt mérlegre
téve és azokat számos oldalról, vad-, erdő- és környezet-
védelmiaspektusából is mérlegelve, a Gyulaj Zrt' vezetése
a terÜleten dolgozó szakemberek véleményét alapul véve,

az utóbbi mellett tette le voksát.
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Ez egy több éven át tartó folyamat eIső lépése voIt,

amit ezután a következetes megvalósítáS köVetett. Bát

ran kimondlrató, hogy az elvárásoknak megfele|ő ered

ményekkel.
Ha nlé|yebben vizsgá|jr.rk a kérdést, akkor a fej|ódés

nlellé |ehet rendelni aZ a9ancs és a testtöme9ek emeI

kedő tendenciájú számait, vaIamint a trófeabírálati ada

tokat, a magas érmes arárrnya|.

Ehhez a már em|Ített álIcirnány szabá|yozáson fe|ül

szükséges az elmúlt 4O évben Ieé|t lege|őfelületek ÍelÚjí

tása, eZ a feladat még éveken át fog munkát adni szak

em berei n kne k . Ezzel p árhuzc] ll-l o5d Il a zá rtke rti v adgaz

dálkodás alappi||ére, a vacltakarmányozás is gyökeres

változásokon, strU ktLl rá| is átaIa kításokon ment keresztr'l |.

Ke||ett hozzá a vadászati infrastruktÚra fejlesztése, átaIa

kÍtása, hogy vadászvendégeink bizaImát eInyerve rijabb

erós tórzsvendé9kört alakíthassunk ki. EZt szolgálja,

hogy szinte nincsen eredménytelen vadász.lt, a Iekötött

vadászatokhoz mérten nagyobb az eredrnényessegi mlt

tatónk' MindemeIlett a vadászat élményszerr_isége sem
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szenvedhet csorbát. Vadászházainkban a szerné|yzet fei

készÚlten várja a ver'rdégeket olyan kulináris élvezetek-

kel kecsegtetve őket, amiket nem sok helyen kaphatnak

meg hazánkban.
Kü|ön kiemeIem, hogy a hazai vadászvendég-kÖrünk

kiszélesítése a jovőben is elsó számú feIadataink közé fog

tartozni. Ennek érdekeben a szerényebb arlyagi lc'heto

ségqe| bÍró vadászok is megta|á|ják nálunk a számításai

kat, ugyanoIyan színvonalÚ vadászházi és vadászati szol

gáltatásban részesü|nek a kisebb agancstömegÚ bikák,

vagy éppen a tarvad Vadászata során, mint tehetósebb

vendé9eink'
Mindent egybeveve, a vaclgazdálkodást e5 a qytrlajl

dámot ilIetóerl a jovóképr'lrlk stabil, rlaqynev[i elődeink

nyomdokain haIadva, a céljainkat szi|.irdarl szem e|ótt

tartva haIadunk a kijelö|t osvenyetl. Jo kertesz mÓdján

nyeseqetjük a vadha]tásokat, hogy az utánunk jovoknek

eme.It fóvel, tisZtc] elnberi és szakmai leIkiisnlerettel ad

hassunk át egy méltán vllághírr_l vadászterÜletet.
Gólos Csaba

Cikkünk nyitó és záró

illusztrációi,,A Herczeg

Esterházy (salád

tővadászatai 0zorán"

című könyvből valók'

amelynek szerzóje

Gróf Festetics Leó.

Első kép: Vadászat

a bezáródott

ponyvakerítésen belül,

telepített lőállásokból;

utolsó kép:

A vendégvadászok

hintói a leterített

ponyvafalon át

behajtana k

a vadászterületre
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