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Már maga a telepuléS neve is kapcsolÓdik a vadászat osi

hagyományához. Bár akad forrás, amely az itt megtalálha

to, erdovel borított, erosen tagolt és meredekebb dom

bokra' népi nevén ,,hegyekre'' vezeti vissza a falu nevét, az

itt |akÓ emberek megnevezése alapján (,,hegyész"), mégis

a Iegtobb forrás szerint Hogyész neve foglalkozáserede

tÚ. A királyi idokben itt tanyázo, értékes prémet biztosíto

hermelinvadászok (akkori nevén: holgy vagy holgyme-

nyet vadászok), azaz,,holgyészek"-re vezetheto vissza az

eInevezés. Már a 12. századbÓl is találunk írásos forráso

kat, amelyek alapján egyértelmusítheto, hogy a helybeli

nevezetes foglalkozások egyike volt a vadászat. Sot, még

jobban visszautazva az idoben, egyértelmu bizonyítékok

utalnak a SZarvaS osi, helyi jelenlétére. Ré9észeti leletként

találtak a kornyéken fosszilis, évezredeket a tozegben át

vészelo hullajtott SZarVaSagancSot is, amely kozvetlen

bizonyítéka a szarvaS osi, Tolnai-hegyháti jelenlétének.

Kozvetett modon pedi9 egészen a bronz_, illetve a vasko'

rig vannak leletek a szarvas jelenlétét igazolandÓ' A Tolna-

hegyháton egykor virágzÓ, a Hallstatti kulturával egyidos

kora vaskori, un. ,'Lengyeli kultÚra'' emberei is vadászo

életmÓdot folytattak, használati tárgyaik kozott a SZarvaS

agancsbol és csontbol készult eszkozok is megtalálhatoak

voltak, melyekrol a helyi Wosinszky Mor, az EurÓpa-szerte

híres amator régész számos tárgyi bizonyítékot gyujtott.

Bár akkoriban ma9a a gím és agancsa nem olyan értelem

ben volt értékes, mint manapság, mégis rendkívul fontos

szerepet toltott be az élelmezés és alapanyag-szÜkséglet

kielé9ítésének terén.

Aztán már az Újkori torténelem során kialakulÓ trofea-

ku|tusz a Hogyész kÖrnyéki gímnek még nagyobb értéket

és jelentoséget adott. ldokozben _ az uradalmi idok alatt

fejlett vadgazdálkodás alakult ki. Az Apponyi, valamint
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A szarvas
elte{edése

Magyarországon
(1872-1el8)

Az egyes, barnával

jeliilt gr cok

a telepítésihelyek.

Né9y helyr I telepítet-

tek tovább szarvasokat:

Duna-ártér (Bellye),

Magaslak (Biharvm.),

Pusztaterem (Szatmár

vm., vadaskert),

Sátor-hegység.

A nyilak a vándorlási

iÉnpielzik. A kéld jel

az adatok teljes

hiányára utal.

A ziilddel

bevonalkázott teríi l e-

teken 1872-ben is élt

szarvas. A vonalkázás

hozzávet legesen

arányos a sÍiríiséggel

a Liechtensteln foldesriri család idejében már vadaskert
állt a mai Szálláspuszta kornyékén, amelynek legfonto-
sabb és legnagyobb része a szarvaskert volt. A gazdálko-
dás olyannyira tervszer Íen zajlott, hogy a vadaskert lé-
tesítését vázrajzok, tert]let-kimutatás, s t 25 pontb l áll
jel magya r ázat egészítette ki, jel lemz en német nyelven.
A vadászterrilet malomhegyi részén mé9 mind a mai na-
pig megtalálhat a bizonyíthat an már 1773-ban meglé-
v f vadász-lak is (,,oberjágers Haus").

Bár H gyész kornyékén a szarvas mindig is nagy szám-
ban és kivál min ségben volt jelen - olyannyira, hogy
vannak feltételezések, miszerint a szarvas 18. századi
elterjedésének egyik dunántuli g cpontja pont a Tamá-
si-H gyészi, ,,tolnai" populáci volt - az els lgencsak fi-
gyelemre mélt , nagy nemzetkozi hírnevet szerz bikát
1929 szén ejtették el.

GRAFl KA: Ml LLEN N l UMl vnoÁsznrt ALMANACH/TOLNA M EGYE

A bika elejt je bár Zlchy Rubid lván (Apponyi Géza
foldesri r veje) volt, a ki koztudotta n el h ivatott vadászem -

ber hírében állt. A H gyész határában, a drizsi erd ben
puskavégre kertiIt impozáns vad j l mutatta a tolnai
vadásztertjlet potenciálját és kiemelt fontosságát a gím-
bika-vadászat terén. Zichy Rubid lván egyik kedvelt
revírje volt b gésben a h gyészi vadászterÜlet, annak el-
lenére is, hogy nágocsi, Somogy megyei bár iszékhelye,
va la m i nt kiterjedt budafa i-vorcsoki-kiscseh i, azaz kivá |

Zala megyei vadászerdeje is rendelkezésre állt számára.
Az akkor éppen londoni, magyar királyi kovetként dolgo-
z bár egyik leghíresebb tr feája az említett h gyészi
bika lett.

A már-már maral szarvas jelleget mutato bika egyéb-
iránt kifejezetten az egykori ,,h gyészi" jelleget mutatja.
A relatív kevés ágti, de srllyos tr fea az 1930-as, hazai
tavaszi agancskiállításon nagydíjat és aranyérmet nyert,
az 1900 (!) zsákmányolt szarvasbika kozott pedig az e] -

ke! 7. helyre kertilt. Nadler-féle pontszáma 214 NP volt,
az'1937 - es B e r l i n i N e m zet ko zi V adászat i K i á l l ítá s o n p e d i g
227,4o nemzetkozi pontjával els díjas, aranyérmes lett.
Azí9y nemzetkozi hírnévre szert tev bika ma már a Ma-

gyar Természettudományi Mrizeum egyik féltve rzott
vadászattorténeti kincse.

Bár az id k folyamán, talán a régebben vita tárgyát
képezo egykori sza rvasvá ndorlásna k koszon het en (a m i

a h gyészi szakemberek szerint, ha valaha létezett is, ma
már nem mérvad a terÜleten), ezek a jellegek megvál-
toztak, illetve más jelleg ek is megtalálhatoak, kevered-
tek egymással. Egykoron azonban rigy sz lt a fáma, hogy
a h gyészi bikák széles terpesztés ek, vaskos szár ak,
emiatt nagy tomeg ek, de általában kevés ággal rendel-
keznek. Tobb esetben feljegyeztek kifejezetten er s jé9-
ágat a szárakon, melyek sokszor er teljesebbek voltak
a szemágnál, és viszonylag sokszor egy-egy hátrahajl
á9 is jellemezte a helyi agancstípust.

A Szederjei-féle osztályozást alapul véve, a ter leten
négy típust figyeltek meg anno' de legjellegzetesebbnek
kett t ítéltek, a fentijellemz k alapján. Manapság ezek
teljes keveredése figyelheto meg, ez azonban az |d k fo-
lyamán a tertjlet és a agancsok javára vált.

Napjainkban még szebb és mé9 mutatosabb tr fea-
jellemz kkel ajándékozza meg az elejt ket a h gyészi
populáci . Még mindig lehet látniterítéken vaskos szár ,

kevés ágri bikát, azonban nagyon sok már kifejezetten
sokágri, gazdag koronájri, terpesztésben és a!akjában

igen nagy változatosságot produkál, amely tovább
oregbíti a tertjlet és az állomány hírnevét.

A fent említett ,,h gyészi magyar okrot" szá-
mos híres és kiemelked trofea kovette. Csak
a legkivá! bbak koztjl szemezgetve is igen
hosszti listát lehetne osszeállítani. 1970-ben

Csibrák határában egy 13,05 kg-os, 220 Nádler-
pontos bikát ejtettek el, '71-ben pedig egy 11,70 kg-os,
230,86lP pontosat, azonban az igazl, mé9 kivál bbnak
mondhat tr feák a '80-as évekt l fogva váltak rend-
szeressé. 1979-ben Csibrákon Kurt Lutz egy 13,30 kg-os
(241,31 lP), majd 1980-ban egy másik vendég 13,50 kg-os
bikát l tt a h gyészi S z - (Salzleck) volgyben, '8'|-ben
pedig egy 13,20 kg-os (239,60 lP) agancsár kerÜlt teríték-
re H gyészen. Az egykori kr nikákban a h gyészi, to|nai
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hegyháti részt csak ,,egyetlen erd ország"-ként jellemz erd tomb
számos kivál sá9ot tartogatott és neve!t az ezredfordul utáni id k-

re is.2001-ben Joseph Kress egy "]4,30 kg-os bikát ejtett el a kornyék-
ben, amely 229,97 lP-t ért el a bírálaton.

2005 kiemelked éve lett a tert]letnek, egy idényben két kimagas-
l tr feával is briszkélkedhetett a Gyulaj Zrt.H gyészi Erdészetének
szakembergárdája: az egyik bika 13,50 kg-ot, míg a másik 13,80 kg-ot
(239,22lP) nyomott a mérlegen.

Egy-egy tert]let vadászati értékének felrilvizsgálatakor azonban
mondhatni, sokszor csak mrlltidézés torténik. H gyészen szeren-
csére ez nem í9y van! A val ban kivál , aljnovényzetben, nyugalmat
ad vadrejt s r kben gazdag él hely, valamint az évtizedek ta
folytatott szakszer , magas szint szarvasgazdálkodás és a kivál ,

sid k ta jelenlev szarvasállomány egyÜttesen mind a mai napig
remény- és izgalommal teli b géseket biztosít t19y a vadgazda Gyu-
lajZrt.-nek, mint a terriletre évek, évtizedek ta visszajár torzsven-
dégeknek.2010 szeptemberében a vendégeink egyike egy 13,46kg-
os bikát ejtett eI, amelynek agancsa érdekes m don az si, fentebb
ismertetett h gyészl jellegeket hordozta. A kevés ág mellett nagy
terpesztés, hátrahajl koronaág és kifejezetten markáns jé9á9ak
t nnek fel a hatalmas, egyik szárában megtor tr feán.

A számos, val ban kivál agancs felsorolása nehéz feladat, akár
a m ltat, akár a jelent nézzÜk. Azonban ha legaIább egy kivál
hogyészi bikát kellene kiemelnrink napjainkb |, az feltétIentil a szo-
mor sorsra jutott ,,Ödonke" lenne. Bár a vadászsajt annak idején
beszámolt r la, tr feájának szépségét' monumentális dimenzi it
sem a képek, a sorok meg végképp nem képesek visszaadni . Kézzel
foghat kozelsé9b l érthet meg igazán ,,Ödonke" jelent sége, ami
egyben mindent elárul a helyi szarvas potenciáljár l.

Keserédes torténet Ödoné, amely egyben egy be nem teljesedett
ígéret torténete is a heIyi, magas szint gímgazdálkodás számá-
ra. Ennek ellenére btiszkeséggeI tolti e! a Gyulaj Zrt. szakembereit
a rendkívtilfiatalon már kapitális agancsotfelrak bika esete. Ödonke
terepi mozgását, valamint a tele| helyét j l ismerték, és b 9ni is ko-
zel ugyanarra a tertjletrészre járt vissza, éveken keresztt]l. Ahogy ez
helyben szokás, a kimagasl bikáknak megkÜlonboztet nevet ad-
nak, í9y vált a már ismert, akkor még6-7 éves fiatal bika ,,Ödonkévé".
Hullott agancspárját rendszeresen megtalálták az agancsoz k, így
tudvalev volt, hogy évr l-évre egyre ígéretesebb és monumen-

tálisabb agancsot rakott fel. Híre hamar elterjedt a vadász- és ter-

mészetjár korokben. Utols talált agancspárjának számított pont-
száma már a 250 pont határát s rolta, így joggal vártak t le nagy
eredményt elejtés után. A kora miatt azonban mé9 kímélend volt,
így a leheto legjobb szándék és szakmai dontés értelmében, a sok
kockázat ellenére is várnl kellett. 2012 szeptemberében azonban ag-
gaszt beszámol k érkeztek: Ödonkét megbízhat forrásaink sem

nem látták, sem nem hallották a terÜleten. Egy találgatásokkal teli
b gési id szak után, 2013 februárjában végril egy nádasb l kerÜlt
el , megszokott b 9 he|yét l nem messze. Bár torz agancsot viselt,
mégis egyértelmtÍ vo|t, hogy a megtalált bika maradványai Ödon-
hoz tartoztak. Még agancsának fejlesztése kozben baleset érhette,
a feje nagy titést kapott, melynek kovetkeztében elveszítette szinte
a teljes baloldali agancsszárát, amib l csak egy csonk és egy er sen

triln tt szemág maradt, s a jobboldali szára ls sértilt volt. Mindezek
ellenére a hiányos ,,tÍ fea" nagykoponyás srilya í9y is 9,7 kg volt.
Egészséges, sértjlések nélktili tr feája még az vatos becslések sze-
rint is 15 kg fÓlott kellett volna, hogy legyen. Feltehet en a sérÜlt,

torz agancsával nem tudta érdemben felvenni a harcot vetélytársa-
ival és így az egyiki.ikt l kaphatott egy Vagy tobb végzetes sz rást.

Erejébo! már csak arra futhatta, hogy elérje a koze|i nádasban rejl

dagonyát, ahol késobb maradványaira leltek. Ennek ellenére Ödon
szomor torténete nem egy elmrjl , valaha dics korszakra emlékez-
tet legenda, hanem napjaink igaz és a helyi szarvas-populáci r l

sokat elárul val sága. S t, szakmai reményeink szerint talán a jov
hírnokének egyike, melynek eredcíje a kiemelkedo génállomány,
a tobb évszázados, rendkív l magas szint helyivadgazdálkodás és

a klvál élohely.
S bár nem tudni, mit hoz a jov , nem tudni hány Ödonke kerril még

ki a hogyészi vadásztertilet erdeib l, de reményeink szerint a helyi
szarvasr l - vadászberkeken belÜl - sokat fognak mé9 hallani, itthon
és ktilhonban egyaránt. Kovács Tam s, Gyulaj Zrt.

' HU NTI NG pREss.EU #;;asaLAp 201 4/szeptember 557


