
nyájunk élete a vadászatra volt beállítva. Ez volt a dolgunk -

de az oromÜnk is! Életem legszebb hat esztendejét toltottem
ott - ezt most már biztosan tudom...'' - ígV ír e helyr l ,,EgV
marék vadászemlék'' címr1í konyvében a vadászház egykori
lak ja, a híres lábodi vadászterÜlet szakmai alapjait lerak
f vadász, a maqvar vadgazdálkodás egyik legendás alakja,
dr. Studinka Lászl . 1959_t l szolgálati lakásként, majd va-
dászházként Üzemelt és látja szívesen vendégeit a mai na-
pig. A r la elnevezet| Természetismereti Kozpon|ot 2012-ben
alakíto|ta ki a SEFAG ZrL. Az erd gazdaság a vadászházat is
tel jította, ma három, minden igényt kielégít szobával várja
a vadász és nem vadász vendégeke[. A falakat egykoron bár
Schell J zsef vadászfestményei díszítették, S az erd -
gazdaság hagyománytisztel munka|ársainak koszon-
het en, a renováláskor ezeke| sikerÜlt megmenteni az
ut kor számára: egy kÜlonleges eljárásnak koszonhet en
a vakolatréteggel egyÜtt kiemelték, majd visszahelyezték
az eredeti helyére.

oniroai vadászház

A kozépkorban a terÜlet tulajdonosa az erd t korbelelepítet-
te kisebb tanyákkal és telepÜlésekkel, így biztosíEva az erd -
qazdálkodási Felada|okhoz szÜkséges munkaer t' Ezek kozÜl
kapta egy az Óniroo neve[, mely Bír d falu kozelében tekÜdt.
A vadászház az bír di volgyben épÜl[, így a nevet is tovább
orokítette. A régi telepÜléseknek mára nvoma sem maradt,
csak a helyi elnevezések rzik emlékÜket. A vadászház he-
lyén eredetileg egy erdészház állt. Akkoriban a vadászvendé-
gek elszállásolása még a Tamásiban, Mikl sváron találhat
Eszterházy kastélyban tortént. Amikor az 1950-es évek els
telében megjelent az igény a vadászvendégek vadászházi el-
helyezésére, akkor az erdészházat elkezdték b víteni, majd
kés bb teljesen átépítették, és a BO-as években kib vÜlt egy
kísér szállással is, amely ma már szintén vadászházként
Üzemel. A vadászterÜlet és ígv a vadászház is a rendszer-
váltás el tti id szakban kormányzati kiemelt protokolláris
teladatokat látott el, j néhány államkozi tárgyalás [olyt itt,
emelle|t már a 1950-as évek kozepét l fogado|t kÜltoldi fize-
t bérvadászokal is. Hazai és kÜlloldi vendégei kozott voltak
állami fels vezet k, diplomaták, fontos gazdasági és kozéle-
ti szerepl k egyaránt. Tobb alkalommal megFordult itt Hofi
Géza és Bántfv Gyorgy is. Tobb anekdota f z dik a vadászház
egyes lak ihoz, VagV azok kíséretéhez.

Szen tpéterftilde
A hazai vadászok számá-
ra nevezetes, már-már
szakrális hely ez az el-
dugott, zalai dombok
kozott meghriz d va-

dászház. Fáb l épÜlt része
1921-ben, egv Soproni kiállításon, mint az

Es|erházy hercegi hitbizomány bemutat pavilon-
ja volt láthat , majd a rendezvény után a ronkházat darabjai
szedték és raktárba kerÜlt. 1925-ben Pál Mikl s, az akkori
szentpétertoldei erd gondnok révén kerÜlt a jelenlegi helvé-
re' 2008-ban a Zalaerd ZrL' teljesen telÚjította, berendezé-
sét korszerr1ísí|etle, ám mindamellett igyekeztek régi pati-
náját is meg rizni' Ezl bizonyítják a vorosfeny lambériára
,,Vezetet't" l jegyzékek, amelyeket a terÜlet bérl i hagytak
hátra. Számos sikeres és néha sikertelen vadászat emléke
f z dik a vadászh ázhoz és az azt korÜlvev erd khoz. A ház-
nál a legnagyobb sÜrgés-forgás a szarvasb gés végén, az
immár hagyományos tr feaszemlék során van.

Karapancsai vadászkastély
Van egy hely, Baját l mintegv 35 kilométerre, a déli országha-
tár kozvetlen kozelében, Hercegszánt mellett, a karapancsai
erd tomb belsejében, amit talán a magyar vadgazdálkodás
,,mekkájána k'', koronaékszeréne k teki nthetÜ n k. Ez nem más,
mint a karapancsai Nagy-, illetve Kiskastély. Számos illuszt-
ris vendég, hercegek, császárok fordultak meg a terÜleten.
Albrecht királvi f herceg a bellyei uradalom tulajdonosa Ven-
dégei igényeinek kieléqítésére, koztÜk is a legtontosabb, ll.

Vilmos német császár vendéglátására szán|a a neobarokk
vadászkastélyr. A császár négyszer járt Karapancsán, ez id
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