
Jeles elődök lábnyomába lépve… 
 

E címmel adtunk közre 2011 őszén 100 példányban egy 60 oldal 
terjedelmű kis füzetet, amelyben emléket állítottunk elődeinknek, 
a legendás Pécsi Jószerencsét Vadásztársaság tagjainak és 
felidéztük a vadásztársaság megszűnését követő eseményeket. A 
címet Békés Sándor író-újságíró barátunktól vettük kölcsön, aki a 
Vadászlap 2011. februári számában e címmel közölt írást rólunk. 
 
Az alábbiakban közre adjuk a füzet két fejezetét, elsőként prof. 
Dr. Mess Béla visszaemlékezéseit, másodikként saját 
visszaemlékezésemet a „hogyan tovább” eseményeiről. Az idő előre 
haladtával a Lóri emléktáblán szereplő névsor sajnos újabb 
nevekkel bővült: Mityók István, Pusztai Ernő. 
 
Tervezem, hogy 2017-ben megírom a Hosszúcser Vadászegylet 10 
éves történetét. Az olvasáshoz kellemes időtöltést kívánok! 
 
Pécs, 2015. április 25.              
Dr. Jelenszky Márton 
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A Pécsi „Jószerencsét” Vadásztársasággal 
kapcsolatos emlékeim 

(prof. emeritus  Dr. Mess Béla emlékezései) 

 
 

 
Bevezető megjegyzések 

 

A múlt század ötvenes- hatvanas éveiben a megye három legnagyobb és 
talán legjobb nagyvadas vadásztársasága szorosan kötődött a 

szénbányákhoz. Ezek voltak a Pécsváradi Nagyvadas Vadásztársaság (a 
későbbi Zengő VT.), a Komlói „Vörös Csillag” Vt., és a Pécsi „Jószerencsét” 
Vt. Ez utóbbi nevében is viselte a bányászköszöntést.  

Minthogy magam eleinte ugyan a Pécsváradi Apróvadas Vadásztársaság (a 
későbbi Karasica- völgye Vadásztársaság) tagja voltam, később (1970-től) a 

Zengő Vadásztársaságba léptem át, így bizonyos mértékig rokon 
vadásztársaságok tagjai voltunk. A három szomszédos vadásztársaság között 
a jószomszédi viszony és elég szoros kapcsolat állt fenn. 

 
Hangsúlyozni szeretném, hogy itt a későbbiek során elmondandó 
történeteknél a hely- és időpont meghatározás meglehetősen pontatlan, csak 

körülbelüli helyeket és időpontokat (sokszor még azt sem) tudok mondani. 
Vadásznaplót ugyanis soha életemben nem vezettem, ennek 

kényelemszeretetem (lustaságom) és ifjú korom krónikus időhiánya mellett 
az is volt az oka, hogy úgy éreztem az igazi nagy élményt soha nem felejti el 
az ember. Amelyeket elfelejtünk, azok nem voltak igazi nagy élmények, így 

nem is érdemes róluk később írni. Különben sem kordokumentumnak, 
hanem csak egyszerű visszaemlékezésnek szánom írásomat.  
 

Az itt szereplő történetek jórészét egyik, vagy másik könyvemben részletesen 
megírtam és erre az adott helyeken hivatkozni is fogok. Aki tehát az esetleges 

részletekre is kíváncsi lenne, nagy valószínűséggel megtalálhatja azokat a 
hivatkozott könyveimben. 
 

Végezetül, a területen ma az utód vadásztársaságban, a Hosszúcser 
Vadászegyletben vadászó fiatal vadászok kedvéért meg kell jegyeznem, hogy 

a terület keleti, a Koszonyától Hosszúhetényig tartozó része kezdetben a 
Zengő Vadásztársasághoz tartozott, így az én első élményem e területen még 
ebből az időből származik.  

 
 

Személyi- baráti kapcsolatok 

 
Bár vendégvadászként egy-egy disznóhajtáson a társaság minden, vagy 

legalábbis legtöbb tagjával találkoztam, közelebbi baráti kapcsolatban csak 
néhányukkal voltam, legtöbbjükkel azonban a baráti kapcsolat nem is 
ezeken a vadászatokon alakult ki.  

 
Itt most név szerint felsorolom azokat, akik elsősorban fűztek engem a 

„Jószerencsét” Vadásztársasághoz.  
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Rada Gyuri két-három évvel volt fiatalabb nálam. Kezdő vadászéveinket 

együtt töltöttük az akkori Pécsváradi Apróvadas (ma Karasica- völgye) 
Vadásztársaságban. Éveken át vonattal jártunk ki hétvégeken hármasban, 

orvos kollégámmal, Rajcival (dr. Rajkovics Károly) hol a hosszúhetényi, hol a 
pécsváradi, vagy a nagypalli vasúti állomásra attól függően, hogy hol 
kezdődött a társas nyulászás.  

A későbbiek folyamán az ő kedves meghívására több felejthetetlen közös 
nagyvadas élményünk volt a „Jószerencsét” területén. Ezekről az 

alábbiakban még be fogok számolni. Egyszer orvosként is beléptem Gyuri 
életébe. Egy hétvégi késő este kétségbe esve telefonált felesége, Ilonka, hogy 
Gyuri nagyon rosszul van, és nem találják az ügyeletes orvost. Rohantam 

hozzá és valóban ágyban fekve találtam súlyos légzési nehézségek között. 
Elmondásuk szerint ez hirtelen lépett fel, és egyre fokozódik.  
Tudtam, hogy nem rég motorbalesetet szenvedett Gyuri, ami csonttöréssel is 

járt (hogy melyik csontja törött, arra már nem emlékszem), ezért 
zsírembóliára gondolva bevittem a klinikára, ahol a diagnózisomat a 

vizsgálatok megerősítették. Ezt az egyébként nem veszélytelen betegséget 
hamarosan jól átvészelte Gyuri. 
 

 
 

 
 

Rada Gyuri 

 
 

Ha már a betegségeknél tartunk, sok évvel később egyszer véletlenül 
összetalálkoztam barátommal a 400 ágyas klinika folyosóján. Akkor már 
halálos betegségének végső stádiumában járt. Meglepő és egyben tiszteletet 

ébresztő volt lelki ereje, amivel részletesen beszámolt betegségéről és annak 
teljes reménytelenségéről. Közeli halálát teljes objektivitással és 

belenyugvással szemlélte. Végül szabályosan elbúcsúzott tőlem. Legközelebb 
valóban már csak a temetésén találkoztunk. 
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Hollenbach Janit mindenki csak Dagi - nak ismerte, utalva ezzel enyhén 

szólva is nem sovány alakjára. Ő Rada Gyurinak elválaszthatatlan társa volt 
a vadászatokon. Szinte mindig együtt jártak les-, vagy cserkelő vadászatra. 

Emlékeimben úgy él Dagi, mint a sebzett nagyvad csapázásának 
nagymestere.  
 

A legkisebb vércseppet is megtalálta és a csapát vérebet is megszégyenítő 
biztonsággal követte még éjszaka is. Egy vele kapcsolatos konkrét ilyen 

élményről az alábbiakban még be fogok számolni.  
 

 
 

Hollenbach Jani (Dagi) vadmalac zsákmányával 

 
 

 
Dagi egyébként Rada Gyurival lehetett egykorú, így nálam pár évvel fiatalabb 

volt. Vele viszonylag ritkábban találkoztunk, de ilyenkor mindig megörültünk 
egymásnak. Életének utolsó éveiben, úgy tudom, abbahagyta a vadászatot, 
ezután már végleg nem találkoztunk, de temetésén végiggondoltam összes 

közös vadászélményünket.  
 
Kőszegi Pistát, aki viszont néhány évvel idősebb volt nálam, még a 
Hosszúhetényi Vadásztársaság tagjaként ismertem meg. Pista mindenevő 
volt a vadászatban annak ellenére, hogy egy korábbi szerencsétlen 

vadászbaleset következtében meglehetősen erősen sántított. Fáradhatatlanul 
járta szinte nap, mint nap az erdőt, mezőt.  

 
A messze éjszakába nyúló disznó lesektől a magányos, vagy kettesben - 
hármasban folytatott bokrászó fácánozásig mindent kedvelt és művelt.  

Így nekem is több nagyvadas és apróvadas élményem egyaránt van vele 
kapcsolatban. Ezekről az alábbiakban még szólni fogok.  
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Középen Kőszegi Pista, aki Keller János vadászmestertől átveszi a töretet 

 
A vadászatnál jobban talán csak a szépasszonyokat szerette Pista. Ilyen 

élményeiről is szívesen mesélt, mindig szigorúan diszkréten, név és 
személyre utalás nélkül.  
 

A vadászaton kívül még két dolog erősítette a barátságunkat. Szinte napra 
egy időre vártuk - ő a második, én a harmadik gyermekünket. Minthogy neki 

egy fia, nekem meg két lányom volt együtt drukkoltunk az ellenkező nemű 
gyermekért. Valóban két-három nap különbséggel megszülettek 
gyermekeink, és kérésünk meghallgatást talált az égieknél. András fiam az 

óta a legkedvesebb vadásztársam lett.  
 
Már említettem korábbi szerencsétlen vadászbalesetét. Akkor, amikor ez 

történt, mi már barátságban voltunk egymással. Én tartottam feleségében, 
Éviben a lelket, amíg a baleset műtétje folyt, azután naponta látogattam 

Pistát a klinikán és tájékoztattam a családot a beteg állapotáról. Ilyenkor 
néha órákon át beszélgettünk a kórházi tartózkodásának unalmát 
enyhítendő. Egyszer aztán, amikor már lábadozóként otthon volt, este 

izgatottan telefonált a felesége, hogy valami baj van Pista sebével. Oda sietve 
látom, hogy az eredetileg már záródott műtéti seb egy-két centiméteres 

szakaszon kinyílt, környezete enyhén gyulladásos, piros és valami furcsa 
keménység emelkedik ki a sebből. Nem volt nehéz megállapítani, hogy az a 
lövedék kilökődő fémköpenye.  

 
Feleségének valamilyen kis kozmetikai csipeszével egyszerűen megfogtam és 
kiemeltem az erősen deformált lövedék köpenyt. Szerencsére ez már annyira 

kilökődött, felületesen helyezkedett el, hogy valamilyen ér, vagy ideg 
sérülésével nem kellett számolnom. Ez után a seb két nap múlva tökéletesen 

begyógyult, így Pista barátom gyógyulásában én is közreműködhettem.  
Sajnos, a korai halálát okozó vérképzőszervi betegségében csak látogatóként 
tudtam a II- es Belklinikán (ma Irgalmas Kórház) találkozni vele, itt nem volt 

orvosi segítségre lehetőségem. Még a halála előtti napon is hosszasan 
elbeszélgettünk a klinikán. Ő végig bizakodó volt.  
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Kékes Ferivel is a vadászat révén kerültünk kapcsolatba és barátságba, de 

nem a puskás aktív vadászat, hanem a vadászati szervezés – vezetés volt a 
közös tevékenységünk. A vadász szövetség (MAVOSZ) megyei Intéző 

Bizottságában dolgoztunk együtt négy-öt éven át (kb. 1954 és 1958-59 
között). Ő volt a megyei IB gazdasági vezetője, én meg az apróvadas 
vadgazda. Akkor a vadászmestert az IB-ben vadgazdának hívták, és a vegyes 

vadas megyékben, így Baranyában is, volt külön apróvadas, és nagyvadas 
vadgazda.  

 
Civilben Feri a szénbányák bérügyi osztályvezetője volt, s mint ilyen, igen 
precíz adminisztratív és gazdasági szakember volt nem csak a hivatalában, 

hanem a MAVOSZ vezetőségében is. Lehet, sőt valószínű, hogy egy-egy 
disznóhajtáson együtt vettünk részt, de vele kapcsolatban nincs egyetlen 
konkrét közös vadászélményem sem. Különben csak néhány évvel volt nálam 

idősebb Feri. Ez nem akadályozta volna meg közelebbi barátságunk 
kialakulását, de én őt egy meglehetősen tartózkodó, mondhatnám zárkózott 

embernek ismertem meg. Nem volt az a kedélyes, barátkozós típus.  
 
Kovács János hosszú időn át, sőt úgy tudom ismételten, elnöke volt a 

„Jószerencsét „Vadásztársaságnak. Ő a társasvadászatokon nem volt az a 
nagyhangú dirigálós, sokszor fontoskodó elnök. Szerény, szinte visszahúzódó 

egyénisége nagyon szimpatikussá tette személyiségét. Én csak Jánoskának 
becéztem, mert örültem annak, hogy volt köztünk egy hozzám hasonló 
alacsony termetű másik vadász is.  

Különben vele csaknem pontosan egykorúak voltunk. Bár néha 
társasvadászatokon is találkoztunk, még sem ez volt köztünk a legfőbb 

kapocs. Vele is, Kékes Ferihez hasonlóan, a vadász szövetség (MAVOSZ) 
megyei intéző bizottságában működtünk együtt. Míg én voltam a megyei 
apróvadas vadgazda, mint már említettem, ő volt a nagyvadas vadgazda, aki 

a megye nagyvad gazdálkodását irányította. Ilyen minőségünkben sok késő 
estébe húzódó értekezleten, tanácskozáson vettünk közösen részt.  A 
kölcsönös emberi szimpátián túl ez is mélyítette a barátságunkat.  

 
 

 
 

Balról Kovács János, Keller János és Kékes Ferenc 
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Jelenszky Marci bácsi korát nehéz volt megbecsülni, de mindenki Marci 

bácsinak hívta, lehet, hogy kora miatt, de inkább merő tiszteletből. Azt 
tudom, hogy nálam jó néhány évvel idősebb volt, amire a „bácsi” megszólítás 

is utalt. Tiszteletet parancsoló, katonás ember volt, én viszont annak pont az 
ellenkezője. Katona soha életemben nem voltam, a katonás fegyelmet nem 
ismertem. Lehet, hogy ez, de lehet, hogy a viszonylag nagy korkülönbség volt 

az oka annak, hogy mélyebb személyes barátság nem alakult ki köztünk. 
Kölcsönösen becsültük egymást, és ha egy-egy disznóhajtáson találkoztunk, 

mindig megörültünk egymásnak.  
Vele kapcsolatban két vadászemléket őrzök, melyeket itt még később el fogok 
mondani.  

 
Schadt Gyurival a legintenzívebb kapcsolatom az volt, hogy évtizedeken át 

volt fogorvosom, sőt egyik fiának professzora voltam orvostanhallgató 
korában. Legtöbbet elméletben vadásztunk együtt a fogorvosi székben. Míg ő 
más betegen dolgozott, én rendszerint bent ültem és ilyenkor legtöbbször én 

meséltem. Megfordult a helyzet viszont akkor, amikor én kerültem a bűvös 
székbe. Én ilyenkor beszélni nemigen tudtam, de Gyuri mesélte legújabb 

élményeit. Bár vele közelebbi barátságban voltunk, mégis viszonylag kevés 
igazán jelentős közös vadászélményünk maradt. Ezek közül is a 
legjelentősebben nem ő maga, hanem tacskója játszotta a főszerepet. Erről 

később még lesz szó. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
Balról Hollenbach Jani (Dagi), Keller János, Jelenszky Marci bácsi,  Schadt Gyuri Lóriban 

 

Összefoglalóan, a hajdani „Jószerencsét” Vadásztársaság vadászaival 
különböző szintű és mélységű volt vadászbaráti kapcsolatom. Bár a társaság 
tagjait egy-egy társasvadászat révén mind ismertem, de a fent felsoroltak 

azok, akikkel közelebbi baráti kapcsolatom alakult ki. A régi mondás ”ahány 
ember, annyi féle” a vadászokra, sőt az itt érintett vadászokra is igaz. Egy 

közös vonásuk azonban vitathatatlan, mindannyian lelkes, ízig-vérig 
vadászemberek voltak, sajnos már csak voltak, mert azóta - Kovács János 
kivételével - mindegyikük már az örök vadászmezőket járja.  
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Vadász emlékeim 

 
Ezek a vadász élményeim egytől- egyig a fent felsorolt vadásztársasághoz 

kötődnek. Egyik - másik történetnek több szereplője is volt, ezért ezeket nem 
a bennük szereplő vadászok sorrendjében tárgyalom, hanem megpróbálok 
olyan sorrendet követni, hogy melyik mennyire volt meghatározó fontos 

élmény számomra. 
 
Első szarvasbikám 

 
Kinek nem a legnagyobb vadászélménye az első szarvasbikájának elejtése? 

Különösen akkor, ha ez bőgésben történik! Amellett számos más körülmény 
is felejthetetlenné teszi az eseményt. Ennek főszereplője Rada Gyuri és Dagi 
volt, de Schadt Gyuri tacskója is jelentős szerepet kapott benne. Ezt a 

történetet egyébként részletesen megírtam Szikével, tollal, puskával (Terra 
Print 1999.) című könyvem Félagancsú bakok, bikák című fejezetében. 

 
Minthogy 1970-ig apróvadas területen vadásztam, ahol akkoriban szarvast 

nem is volt szabad lőni, így első bikám elejtéséhez meghívásra kellett 
várnom. Ez a kedves meghívás Rada Gyuritól 1967 szeptemberében meg is 
érkezett. Igen ám, de én éppen akkor lábadoztam egy súlyos 

vesegyulladásból, így nagyobb fizikai megterhelésnek nem volt még szabad 
magamat kitenni.  
Rada Gyuri és Hollenbach Jani ezen is segített. Kocsival vittek ki Sikondára, 

csaknem a tett színhelyéig Az utolsó kétszáz méteres gyaloglás alatt is egyik 
a puskámat, másik a vadász széket hozta. Nekem csak le kellett telepednem 

egy alig térdig érő, telepített fiatalos fenyvesben egy vízmosásos árok partján. 
Elmondták, melyik irányból várhatók a szarvasok és hogy lehetőleg selejt 
bikát lőjek. Ezzel magamra hagytak azzal, ha lövést teszek, azonnal jönnek, 

én ne mozduljak. 
  
Hamarosan meg is jött egy jól bőgő, erős csapatbika két-három tehénnel, 

majd megszólalt mellettük egy gyengébb mellékbika is. (A részletek az 
említett könyvfejezetben szerepelnek, így azokat itt nem mesélem el.) Lényeg 

az, hogy rálőttem a mellékbikára, ami jól jelezte a lövést és elugrott. Nem telt 
bele negyed óra sem, márt jött a két izgatott vadász, akinek mindent 
elmondtam. Erre ők engem visszaparancsoltak a vadász székre, hogy 

kíméljem magam, ők meg átmásztak a vízmosáson. Pár perc múlva Dagi már 
odakiáltott nekem, hogy jó vért talált, amit ő sokáig (50-100 méteren át) 

követett zseblámpájával. 
  
Minthogy a habos tüdővérből biztosra vették, hogy a bika fekszik, a nyárias 

meleg miatt pedig féltek a befülledéstől, úgy döntöttek, hogy visszajönnek 
Pécsre Schadt Gyuri „Kefe” névre hallgató tacskójáért, mely híresen jó volt a 

vércsapa követésében. Minthogy Gyuri akkoriban még legényember volt, 
meglehetősen morózusan nézett ki dörömbölésünkre éjféltájban az ablakon. 
Nem örült, hogy megzavartuk pásztoróráját, de azért lehozta pórázon a 

tacskóját.  
Visszaérve a helyszínre, a derék tacskó öt percen belül megtalálta a dermedt 
bikát. Örömünket csak fokozta, hogy egy rózsatősérülés következtében 
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létrejött különleges agancs rendellenességről volt szó. Ez az agancs selejt 

gyűjteményem máig is egyik legértékesebb darabja.  
 

 
Első őzbakom 
 

Ma már úgy is mondhatjuk, hogy első őzbakomat is a „Jószerencsét” 
Vadásztársaságnál lőttem, hiszen a bak Andorlakon esett Kőszegi Pista 
segítségével. Az igazsághoz azonban az is hozzá tartozik, hogy abban az 

időben, amikor a bak esett (1957), akkor még Andorlak, és vele Kőszegi Pista 
is, a hosszúhetényi területhez tartozott. A bakra az akkori Hosszúhetényi 

vadásztársaság elnöke, Krauth Feri bácsi hívott meg „állatorvosi” 
honoráriumként. 
  

Krauth Feri bácsi híresen jó disznós kutyájának egy kan által eltört első 
lábát operáltam meg sikerrel. Lévén én pécsi, Feri bácsi rábízott az 

ugyancsak pécsi Kőszegi Pistára, hogy a Pécshez közel eső területen lőjem 
meg a bakot. Mint ahogy abban az időben még nem volt golyós puskám, 
Pista pécsi vasutas kollégája és vadászbarátja, Mecseki Feri bácsi (aki 

Pécsváradon vadászott) is csatlakozott távcsöves Mauserével hozzánk. 
 
Kőszegi Pista II. Világháborús ütött-kopott DKV kocsijával vitt ki bennünket 

a helyszínre. (Ez a kocsi egyébként egyik alkalommal hazafelé jövet 
megtréfált minket. Egyik első kereke a Zsolnai dombon önállósította magát, 

és előttünk 10 méterrel gurult le a dombon a város felé.)  
Első alkalommal egy nagyfeszültségű villanypásztára küldtek cserkelni azzal, 
hogy ott Pista kifigyelt egy jó bakot. A bak ott is volt, csak én ügyetlenül 

elugrasztottam. Következő alkalommal kifelé menet titokzatos arccal közölte 
Pista, hogy egy meglepetést készített számomra. Mindketten elkísértek a 

nevezetes villanypásztára, ahol az egyik nagyfeszültségű oszlop alsó 
harántösszekötőjére egy ügyes rögtönzött magaslest szerelt Pista.  
 

Én ugyan féltem a magasfeszültségtől, de lévén Pista erősáramú elektromos 
szakember, megbíztam szakértelmében és felkapaszkodtam a számomra 
készített magaslesre. Hamarosan fel is kelt a villanypászta szélén lévő füves 

bokros sávban tőlem 50-60 méternyire egy erős bak, és lassan, nyugodtan 
csipegetni kezdett. Én meg nem sokat gondolkozva Feri bácsi 8x 57-es 

Mauserével oldalba lőttem. A bak tűzben rogyott, a lövésre megjött 
nemsokára két kedves kísérőm, és együtt léptünk zsákmányomhoz. (Ennek a 
vadászatnak is részletes leírása olvasható a Szikével, tollal, puskával című 

könyvem „a Két Pista” című fejezetében Terra Print 1999.)  
Ez a szép, erős, sötét agancs az azóta meglőtt századik bakom agancsa 

mellett, előszobám falán fő helyen, a főbejárattal szemben díszeleg.  
 
 

Disznó dublé Lóriban 
 

Ez ugyancsak még sörétes puskás koromban történt Rada Gyuri 
meghívására egy hó mentes téli disznóhajtáson. Ebben azonban Jelenszky 
Marci bácsinak is jelentős része volt. Ezt a történetet is részletesen megírtam 
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„Naplemente” című kötetemben „Téli disznóhajtások” címen. (Terra Print 

2003) 
 

 
 

Egy „Jószerencsétes” vaddisznó hajtás terítéke a Rákos völgyben 

 
A második hajtásban még, java délelőtt, Marci bácsi volt a felvezetőm. Egy 

fiatalos szálerdőbe ékelődött be a zsebkendőnyi, alig 50 x 30 méteres kis 
tisztás, melynek egyik szélén egy magányos vadrózsa bokor állt. Marci bácsi 
ehhez a vadrózsa bokorhoz állított, megmutatva a hajtás irányát, majd 

tovább ment. Én magamban egy kicsit meg is sértődtem, hogy ennyire 
lebecsülik a sörtétes puskás vendéget. Mi az ördög jönne erre a kis vacak 

tisztásra? Ennek megfelelően elővettem hátizsákomból az elemózsiát és 
puskámat letámasztva kényelmesen falatozni kezdtem. 
  

Majd megakadt a torkomon a falat, amikor a tisztás tőlem balra eső 
sarkában megjelent alig húszlépésnyire egy süldő feje. Mire elejtettem a 
kezemben lévő ételt, a disznó lassú kocogással már a tisztás közepe felé járt. 

Nyúlvadászként gyorsan oda lőttem gyöngygolyóval, és a süldő, mint a nyúl, 
karikára bukott. Ekkor vettem csak észre, hogy mögötte libasorban még több 

disznó is kocog, melyek a lövésre kicsit nagyobb sebességre kapcsoltak. 
Nyulászó reflexemmel, a bal csővel is helyben marasztottam még egy süldőt. 
Szinte úsztam a büszkeségben és boldogságban úgy, hogy észre sem vettem, 

hogy vége lett a hajtásnak.  
 

Arra ocsúdtam fel, hogy Rada Gyuri a nevemet kiabálja, hogy menjek a 
gyülekezőhelyre. Én boldogan visszakiabáltam, hogy nem hagyhatom itt a 
két disznómat. Gyuri hitetlenkedve jött vissza, de aztán a gyülekezőnél is 

többen csodálkoztak, hogy ott sörétes puskával két disznót lőttem.  Marci 
bácsi viszont a gratulációkor csendesen csak ennyit mondott: „tudtam én, 
hogy hajtásban a disznók arra felé szoktak kitörni”. 

 
Ebből sajnos kézzel fogható emlékem, trófea nem maradt, de annál 

kedvesebb vadászemlékem igen. 
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A barátúri kis kan 
 
Egy nyáron (akkor már volt golyóspuskám) Rada Gyuri áttette a székhelyét a 

barátúri mezőre. Volt is ott Gyurinak egy fára épített és egy szabályos 
lábakon álló magaslese is.  
 

Bevezetőül meg kell vallanom, hogy első alkalommal a fára szerelt lesről 
csúnyán elhibáztam teljes nappali fényben a tisztán álló süldő fejét. 

Izgalmamban nem tudtam kivárni, míg oldalra fordul a disznó, szemből 
pedig nem volt nehéz elhibázni a keskeny süldőfejet, különösen olyan 
kényelmetlen ülő helyzetből. No, de a hibáról nem szívesen beszél az ember. 

 
Egy következő alkalommal, azzal hívott fel Gyuri, hogy az érő búzára jár ki 

egy nagy kan, azt nekem szánta. Ez alkalommal az akkor 12-14 éves fiam is 
kijött velem, és könyörgött, hogy az alig 1 éves Springer spanieljét, „Vagányt 
„is kihozhassa, hogy tanulja a lesen való viselkedést. Ennek sem én, sem 

Gyuri nem örült, de a gyerek kedvéért belenyugodtunk. Gyuri odavezetett az 
épített magasleshez azzal, hogy lövés után azonnal jön. Hosszas tanakodás 

után András fiam a magasles föld feletti első összekötőjére ült, combjai közé 
fogta a pórázon tartott kutyát, én meg felkapaszkodtam a magaslesre.  
 

Telihold volt, a búza is szépen világított már, így a látási viszonyokra nem 
lehetett panasz. Jóval naplemente után meg is jelent a búzában egy nagynak 
látszó disznó, és lassan, csámcsogva közeledett felém. Mikor egyszer egy 

tisztásabb helyen keresztbe fordult odagyújtottam az akkor még új 5,6x 57-
es Anschützömmel . A disznó, mintha mi sem történt volna, balra elrohant a 

búzába. Na, ezt megint elhibáztam bosszankodtam (a kutya közben egész idő 
alatt kifogástalanul, nyugodtan viselkedett). 
 

Gyuri közeledő lámpáját látva leszálltam a lesről, fiam is szemrehányóan 
jegyezte meg: „ezt aztán jól elhibáztad apa!” Gyurinak is röviden elmesélve a 

dolgot ő csak fokozta bosszúságomat mondván, „pedig ez igazán egy nagy 
kan, én ismerem, nagy kár érte”.  Kötelességszerűen a rálövés helyén kicsit 
körülnézegettünk, de vért nem találva belenyugodtunk a hibázásba és 

elindultunk beszélgetve a kocsi felé. Egyszer csak az András által pórázon 
vezetett Vagány határozottan, erősen húzni kezdett balra.  
Még én mondtam is a gyereknek, biztos egy nyúl, vagy fácán lapult meg a 

búzában, és hagytam, hogy a fiam pár lépéssel kövesse a kutyáját. Nem 
mentek tíz-húsz lépésnél messzebb, mikor Andrásom felkiáltott: „itt fekszik a 

disznó!”. Valóban szabályos váll lap lövéssel ott feküdt a búzában a gabonán 
hízott mázsa körüli kan, de agyara, mint később kiderült alig 15 cm-es volt. 
  

Ebből az esetből három dolgot tanultam meg egy életre: 
1. a kiskaliberű expanzív lövedékes Anschütznek nincs kimeneti nyílása, így 

    ha kezdetben nincs is vér, komolyan kell venni az után keresést. 
2. egy jó kutyának mindig igaza van, hinni kell neki. 
3. mindig az elhibázott, vagy elvesztett vad a legnagyobb, emlékeinkben 

    egyre csak nő. 
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Ezt a történetet részletesen megírtam Naplemente című könyvem „Nyári 
disznó lesek” című fejezetében (Terra Print 2003). 

 
 

Mesterlövés 
 
Ha már a disznós emlékeknél tartunk, hadd említsem meg néhány 

mondattal az általam látott legszebb lövést hajtott disznóra, amit Jelenszky 
Marci bácsi követett el. 
 

A hajtott sűrűt szegélyező bükkös szálerdőben állt a puskásvonal egy része. 
Hó mentes tiszta, száraz téli idő volt. A ritka öreg szálerdőben messze el 

lehetett látni. Ez a szálerdő mögöttünk egy enyhén emelkedő oldalon feküdt. 
Tőlem jobbra a harmadik puskás volt Marci bácsi. Egy kutyáktól hajtott 
nagy disznó rohant ki a sűrűből a szálerdőbe a tőlem jobbra álló első és 

második vadász között. Mindketten legalább három-három lövést adtak le a 
vágtató disznóra, eredménytelenül. Ez alatt a disznó már jó 200-250 

lépésnyire jutott és a tető közelébe ért. Ekkor Marci bácsi nyugodtan 
felemelte puskáját, egy lövés és a disznó meg sem mozdult többé. Mi, a nézők 
szinte vezényszóra egyszerre „megbravóztuk” az öreg vadászt. Lám, más 

vadász sikere, teljesítménye is lehet maradandó emléke egy vadászembernek.  
 
 

A Vágot- pusztai bak 
 

Egyik tavaszon Rada Gyuri azzal állt elő, hogy meghívott egy őzbakra, amit 
persze én nagy lelkesedéssel fogadtam el. Egy szép szombat délután aztán 
kimentünk valahova Vágot- puszta környékére, ahol a szálerdőben ismert 

Gyuri egy jó bakot. Nem nagyon bízott akkor még az új 5,6 x57-es 
Anschützömben Gyuri, ezért rábeszélt, hogy vegyem az ő golyósát kézbe 
annál is inkább, mert az aljnövényzetes szálerdőben egy ág, vagy gaz 

szétfröccsentheti a nagysebességű expanzív lövedéket. Hamarosan meg is 
láttam a keresett bakot, és sikerült 40 lépésre becserkésznem. A várt 

durranás helyett azonban csak egy csettenés szólt. A bak felkapta a fejét, de 
nem ugrott meg. Csak, mikor ismét csütörtököt mondott Gyuri puskája, 
ugrott meg nagy riasztva a bak. Én bosszankodtam, Gyuri meg 

szégyenkezett, ilyen az ő puskájával még egyszer sem fordult elő.  
 

Egy héttel később, vasárnap hajnalban (a szabad szombatot akkor még nem 
találták ki) Gyuri ugyanarra a környékre vitt ki. Amikor már tűrhető lővilág 
lett, Gyuri elindított engem egy hosszabb cserkelésre részletesen 

elmagyarázva az útvonalat, ő ellenirányba indult el. Azzal bocsátott utamra, 
hogy disznót és bakot, bármilyent lőhetek, mert –ahogy tréfásan hozzá tette–  
„errefelé úgy sem terem olyan ígéretes, vagy nagy bak, amiért mínusz pontot 

lehetne kapni”.  
 

Alig negyedórás cserkelés után kiértem egy magas fűvel borított tarvágásra, 
melyen fél lábszárig érő telepített csemetés volt. Jobbra előttem, úgy 100-120 
lépésnyire egy békésen csipegető őzet láttam meg. Feje lent volt, nem 

tudtam, hogy bak-e, vagy suta. Mire távcsövemet szememhez kaptam, az őz 
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is felkapta a fejét és kirajzolódott a bak büszke tartása, számomra akkor 

igen nagynak tűnő agancsa, vörös csuhája meg csak úgy csillogott a felkelő 
nap fényében. Amikor a bak újra legelni kezdett még vagy húsz-harminc 

lépést sikerült lelopnom a távolságból, de mikor ismét felkapta a fejét, 
gyorsan lőttem. A bak megugrott és húsz-harminc méteres rohanás után úgy 
eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. 

 
A kezdő őzbakvadász tapasztalatlanságával és izgalmával azonnal a rálövés 
helyére mentem, ahol rövid keresgélés után az egyik csemetén egy 

mogyorónyi tüdő darabot fedeztem fel. Innen már könnyen követni lehetett a 
habos véres csapát, míg úgy harminc méterrel odébb előttem feküdt álmaim 

bakja. Nem győztem betelni a látvánnyal: szép sötét magas agancs, 
szimmetrikus hosszú ágakkal. Minden volt ez a bak, csak nem selejt, de ez 
akkor eszembe sem jutott! Hosszasan gyönyörködtem zsákmányomban egész 

addig, míg Gyuri oda nem ért és lelkesen nem gratulált.  
 

Lévén akkor még - már csak korunknál fogva is - kezdő őzvadászok, érett 
nagy bakként örültünk neki. Gyuri lakásához visszatérve hamarosan 
megjelent Hollenbach Jani, aki már nagyobb tapasztalatokkal rendelkezett. 

Ő aztán felvilágosított bennünket, hogy ez egy javakorbeli bak, mely még 
legalább két évet élhetett volna. Tipikusan az a középkorú példány, amelynek 
agancsa szemre talán ilyenkor a legtetszetősebb, erőtől duzzadó magas 

agancs, szép hosszú ágakkal, de a rózsa még gyengébb, a szárak sem elég 
vastagok.  

 
Bár azóta lőttem már másfélszáz bakot, erősebbet, gyengébbet is, igazi érett 
és igazi selejt példányt egyaránt. A bakok élőben történő minősítésében is 

meglehetős tapasztalatra és gyakorlatra tettem szert azóta, ez a bak mégis 
mindenkor a legkedvesebbek közé tartozik már csak a hozzá fűződő szép 

élmény alapján is.  Kis öngúnnyal úgy szoktam mondani, hogy Gyuri tréfás 
eligazítása ellenére nekem mégis sikerült ott egy mínusz pontos bakot 
lőnöm.(Bár hivatalosan soha senki nem minősítette annak és sem engem, 

sem Gyurit nem marasztaltak el érte.) 
 
Ennek a baknak részletes történetét elolvashatják vadászbarátaim 

Naplemente című könyvem cserkelő vadászatokról szóló fejezetében.(Terra 
Print 2003.) 

 
 
Esti les a gabonában 

 
Ezt az egyébként nem különleges élményt adó vadászatot csak azért említem 

itt meg röviden, mert ennek főhőse Örkényi Rudi gyermekgyógyász barátom, 
aki hajdan kedves tanítványom volt, és az akkor tizenéves fia, Tamás később 
tanítványom lett az egyetemen. 

 
Egy nyári délután - a gabona éppen csak kezdett sárgulni - ültünk fel 

valahol Barátúr környékén egy-egy magaslesre. Örkényi Rudiék az egyikre, 
én az akkor alig tíz éven felüli fiammal a másikra. Rada Gyuri és Dagi aztán 
valamerre még tovább mentek. Abban az időben a tavalyi szarvas ünőt, 

borjakat nyáron is lőni lehetett, vagy kellett. Természetesen a kirándulásunk 
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a disznóknak szólt elsősorban. Én aznap este semmit sem láttam, de még jó 

lővilággal, egy lövés hangzott el Rudiék felől.  
 

Sötétedés után a gyülekezőnél derült ki, Rudi fia lőtt egy idei pettyes borjút. 
Nagy izgalmában nyilván elnézte a gyerek a borjút ünőnek. A vendéglátók 
azonban nem csináltak nagy ügyet ebből, Dagi a helyszínen pillanatok alatt 

megnyúzta a kis állatot és húsát magunk közt elosztottuk. Bár nyilván ez 
volt az ifjú Nimród első szarvasa, ezért a kis borjúért még avatást sem 
rendeztünk. Hogy mikor, és hol volt aztán az ifjú Örkényi doktornak a 

szarvas vadásszá avatása, arról nincs tudomásom. 
 

 
Apróvadas emlékeim Kőszegi Pistával 
 

Mint már a személyi résznél említettem, Pista szenvedéllyel vadászott 
apróvadra is. Nagyon hangulatosak voltak ezek a fácán bokrászások vele 

kettesben (nagyvadas területeken ez akkor még engedélyezett volt) a 
Hosszúhetény és Hird között elterülő hosszan elnyúló bokros réten, mezőn. 
Különösen hangulatosak és még eredményesek is voltak ezek a bokrászások, 

mert abban az időben volt egy kitűnő orrú angolszetterem Steve (ejtsd sztív), 
mely ugyan messzire előre rohant, főleg, ha szimatot kapott, de aztán 

hosszan stabilan állta a vadat. Ráért az ember kényelmesen utána menni. 
 
Egyszer is kettesben bokrásztunk Pistával, én már lőttem is két kakast, 

amikor egy sűrű kökénybokorban Steve hosszasan állt. Odaérve a szokásos 
módon bíztattam, hogy keltse fel a vadat. Steve mint ha lépett volna egyet 

előre, aztán megállt és halkan nyüszíteni kezdett. Újabb bíztatásomra 
láttam, hogy hozzám igyekszik, erőlködik, de nem tud mozdulni. Ekkor 
döbbentem rá, hogy kutyám hurokba lépett. Mit sem törődve a tüskés 

bokorral, törtettünk Pistával a kutyát kiszabadítani. Miután ez sikerült, a 
környéken még vagy 6-8 hurkot szedtünk fel.  

 
A felháborodott Pista elmondta, hogy sejti ki a hurkoló és meg is fogja lesni. 
Nem tellett bele egy hét, és Pista barátom hívott is telefonon, hogy elfogta a 

hurkolót. A részleteket aztán inkább személyesen mesélte el. Harmadik 
hajnalban leskelődött, el is csípett egy fiatalembert, aki éppen a hurkokat 
ellenőrizte és volt is nála néhány újabb hurok. Lévén barátom egy kissé 

hirtelen haragú, rabiátus ember, e mellett igen jó erőben is volt, nem sokat 
teketóriázott, a hurkolót ott helyben jól elverte és megfenyegette, hogy ha 

ezért fel meri jelenteni, még be is csukatja lopásért és orvvadászatért. Ez az 
„önbíráskodás” aztán eredményesnek is bizonyult. Soha többé nem találtunk 
azon a vidéken egyetlen hurkot sem, még évekkel később sem.  

 
Pista vadász szenvedélye odáig ment, hogy az ottani egyik mezőszélen lévő 

homokos talajú fiatalos akácosban illegálisan üregi nyulakat telepített. Hogy 
honnan szerezte a tenyész anyagot, azt még nekem sem árulta el. A telepítés 
sikerült, az üregiek kezdtek szépen szaporodni. Egy, vagy két évvel a 

telepítés után (ezt sem árulta el, hogy mikor volt) egy szép nyári késő 
délutánra meghívott öreg vasutas barátjával, Mecseki Feri bácsival együtt 
egy üregi nyúl lesre. Én üregi nyulat nem hogy nem lőttem még, de szabad 



 15 

természetben soha nem is láttam, így nagy izgalommal készültem e 

szokatlan vadászatra.  
 

Az akácos szélén egy üregi nyúl kotoréktól tíz-húsz lépésre egy bokorban 
ültetett le engem az akkor 8-10 éves fiammal Pista. Ahogy elcsendesedtünk, 
az üregiek kezdtek kimerészkedni a váraikból. Ha elég lassan, és csendben 

sikerült s puskát a vállamhoz emelnem, akkor lehetett egy-egy nyuszkát lőni. 
De a legkisebb ügyetlen mozdulatra, mint a villám, már bent is voltak a 
lyukban.  Ezen az estén három üregit lőttem, majd egy-két héttel később egy 

másik alkalommal kettőt. Azóta sem vadásztam többé üregi nyúlra. Ez a 
kolónia is szinte egyik napról a másikra kipusztult. Hogy mixomatózis ütött-

e ki közöttük, vagy a környező gazdák pusztították –e ki e kártevőket, nem 
tudhatom. 
 

Hamarosan ezután nem sokkal Pista barátom megbetegedett és fiatalon 
meghalt, így üregi után telepítésről már nem lehetett szó.  

 
Ezt a két történetet is megörökítettem Apróvadra is vadásztam című 
könyvemben (Terra Print 2000). 

 
 

Disznóhajtás helyett présházi találkozó 
 
Ez a csere nem szándékos volt, mert melyik vadász cserélne el egy jónak 

ígérkező társasvadászatot akármilyen pince buliért? 
 
Valamikor november – december tájára szólt a meghívó Schadt Gyuritól egy 

Árpádtető környékére tervezett disznóhajtásra. Gyülekező az árpádtetői 
erdészeti központban (ma Mecsextrém Park területe) volt megadva.  

Bár egész éjjel sűrűn esett az eső erős széllel, tehát igazán cudar idő volt, 
mégis sokan jelentünk meg reggel a gyülekezőhelyen. A vezetőség is és a 
megjelent vadászok is hosszasan tanakodtak, mi most a helyes teendő? 

 
Végül is a vezetőség javaslatára a többség megszavazta, hogy ilyen időben 

értelmetlen és reménytelen lenne vadászni.  
Ezek után én éppen búcsúzkodni készültem, amikor Schadt Gyuri és 
elválaszthatatlan barátja, Sopronfalvi Hugó - akinek felesége dr. Zelles Mária 

egyébként orvos kollégám volt, vele meg néhány hete ismerkedtem meg 
Gödrén, ugyancsak egy disznóhajtáson - kisütötte, hogy menjünk el 

valamelyikük pincéjébe egy kis baráti koccintásra, beszélgetésre, hiszen ezen 
az esős délelőttön ennél jobbat úgy sem csinálhatunk. 
  

Ez aztán Sopronfalvi Hugónál egy szolidabb pince bulivá sikeredett. Sok 
vadászkaland és egymás ugratása is elhangzott, egyszóval kellemesen telt el 
az a pár óra. Számomra kellemes meglepetés volt, hogy megjelent az egyik 

pinceszomszéd, a kiváló röntgendiagnoszta Sinkó Joci, (a keresztségben 
ugyan az Ottó nevet kapta, de az évfolyamban mi csak Jocinak, vagy 

Jocónak hívtuk) aki rég látott kedves egyetemi évfolyamtársam volt. Vele meg 
hajdani egyetemi élményeinket idéztük fel, nem lévén ő vadász, vele a vadász 
élményekről nem lehetett beszélgetni. 
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Ezt a kis semmit mondó történetet csak a teljesség kedvéért idéztem fel 

annak bizonyítására, hogy a vadászbarátság mindig és mindenhol megtalálja 
a megoldást a kellemes együttlétre, és a barátság ápolására.  

 
 

Rekviem a Pécsi „Jószerencsét” Vadásztársaságért 

 
A három, a szénbányákhoz kötődő baranyai kitűnő nagyvadas 
vadásztársaság emlékezetem szerint a múlt század negyvenes- ötvenes 

éveinek határán, nagyjából egy időben született. Terület kiigazítások köztük 
néhányszor történtek, de alapvetően jó szomszédként működtek évtizedeken 

keresztül. 
 
Ezek közül, amint a fentiekben már volt róla szó, a Zengő 

Vadásztársaságnak 27 éven át tagja voltam. Ugyanakkor évtizedekre 
terjedően szoros vadászbaráti kapcsolatot tartottam a Pécsi „Jószerencsét” 

Vadásztársasággal. Leglazább volt a kapcsolatom a komlói Vörös Csillag 
Vadásztársasággal. Itt csak három vadászt ismertem közelebbről, Stadrukker 
Pétert, Komló városi jegyzőt, a hatalmas termetű öreg bányász Husz Jani 

bácsit, és Ginter Gyula erdészt. Stadrukker Petihez közelebbi baráti 
kapcsolat is fűzött. Vadászni talán csak egyszer voltam Péter meghívására 
náluk egy téli disznóhajtáson. Ez azonban annál emlékezetesebb maradt 

számomra!  
 

Külföldről frissen behozott kiskaliberű Anschütz puskámat ezen a 
vadászaton próbáltam ki disznóra először, és rögtön az első hajtásban egy 
disznó dublét lőttem vele. Ezt a történetet részletesen megtalálják az olvasók 

az Erdőzúgás olykor puskalövéssel című könyvem (Terra Print 2002) „A 
dicsőséges bemutatkozás” című fejezetében. 

 
A három vadásztársaság elmúlása is nagyjából egyszerre következett be 
1997-ben, amikor az új erdő- és a vadászati törvény életbe lépett és újra 

kellett megkötni minden területbérletet. Ekkor a pécsi erdőgazdaság nem 
adta ki a vadászati jogot a vadásztársaságoknak. Úgy tudom, azóta az 

erdőgazdaság megbánta ezt a szerencsétlen lépését és revideálta ilyen irányú 
álláspontját, de ez már nem segített a három patinás vadásztársaságon. 
 

A Zengő Vadásztársaságért írtam egy részletes rekviemet egyik korábbi 
kötetemben (Emlékszikrák, Alexandra 2009). Mint mondtam, a Vörös 

Csillaggal nem volt olyan szoros a kapcsolatom, hogy az egy nekrológ írására 
késztetett volna.  
Ezzel szemben kötelességemnek érzem, hogy a „Jószerencsét” 

Vadásztársaságért elmondjak egy halotti beszédet, celebráljak egy 
nekrológot, még ha az igen rövid lesz is.  

 
Úgy gondolom, akkoriban mindhárom érintett vadásztársaság minden egyes 
tagja naponta izgalommal, és reménykedve leste a kiszivárgó híreket, ki - ki 

a saját vadásztársasága jövőjét illetően. Sajnos egyes akkori vadásztársasági 
tagok, vagy vadásztársasági vezetők, sőt esetenként magasabb megyei 
vadászati vezetők között is akadtak olyanok, akik a privatizáció lázában 

elvakulva, egyéni pecsenyéjüket kezdték el ez alkalommal is sütögetni.  
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Nem tudom, hogy a „Jószerencsét”- nél kitapintható volt-e ez a jelenség?  

 
Abban azonban biztos vagyok, hogy Baranyában épp úgy, mint az egész 

ország területén egyes vadászok és vadászati vezetők egyéni érdekeiket 
előtérbe helyezve széthúzással, nem egységes közösségi érdekképviselettel, 
nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy sok példamutató, kiválóan működő 

vadásztársaság, mint a szóban forgó három baranyai is, megszűnt létezni! 
Mint orvos, talán úgy fogalmaznék egy metaforával, hogy a tipikus magyar 
betegség ezúttal halálosnak bizonyult. 

 
A közismert magyar közmondás szerint késő bánat, eb gondolat, másrészt, a 

bölcs latin közmondás magyarra fordítva azt mondja, a holtakról vagy jót, 
vagy semmit, így ezt a kérdést nem boncolgatom tovább, bár a jövőre történő 

tanulságok levonása érdekében nem volna talán haszontalan ezt megtenni! 
 
Egy rekviem búcsúztatójában illik az elhunyt pályafutását ismertetni, 

érdemeit felsorolni. Úgy érzem, a jelen esetben ez csak formalitás volna, 
hiszen ez az egész írás másról sem szól, mint a társaság szép eredményeiről, 

vadászatairól, az egymásközti jó hangulatról, egyetértésről, 
vendégszeretetről, az önzetlen vadászbarátságról. Mi lehetne ennél nagyobb 
érdem egy vadásztársaságnak? Kell ennél több dicsérő, elismerő szó? 

 
Rekvieskat in pace! (Nyugodjék békében!) De, hogy egy kis optimista 

kicsengése is legyen ennek a szomorú zárófejezetnek, utalok e 
könyvecskének következő fejezetére, melyből világosan kiderül, hogy a 
„Jószerencsét” Vadásztársaság vadászai által elvetett jó mag szárba 

szökkent, és a régi helyén egy ugyancsak jól működő, etikus vadásztársaság 
alakult, csak a neve és némiképp a terület határai változtak. 

  
 

Epilógus 

 
Eddig mind a kilenc (a kilencedik most van nyomdában) vadászkönyvemben 
a személyiségi jogok tiszteletben tartásának érdekében a szereplők 

vezetékneveit mindig csak kezdőbetűvel jelöltem. Most ettől eltérek, és 
mindenhol kiírom az egész nevet több okból. Egyrészt, sajnos, az itt szereplő 

vadászok túlnyomó többsége már az örök vadászmezőkről néz le ránk, nekik 
pedig a földön már semmiféle személyiségi jogra nincs szükségük. Másrészt 
úgy érzem, senkiről olyan rosszat nem írtam, ami akár az élőre, akár a holtra 

kompromittáló, megszégyenítő lenne. Harmadsorban ezt az írást nem könyv 
fejezetnek, nem a legszélesebb nyilvánosságnak szánom.  

 
Ez a visszaemlékezés sor a hajdani Pécsi „Jószerencsét” Vadásztársaság utód 
társaságának, a Hosszúcser Vadászegylet elnökének, ifj. Jelenszky Marci 

barátomnak felkérésére készült, aki ezen írás egyik kulcsszereplőjének, 
Jelenszky Marci bácsinak a fia. Ő apja mellett egyébként végigélte ezt az 

időszakot, és végig követte az eseményeket. Igazmondásomat, hogy itt nem a 
közmondásos nagyotmondó vadásztörténetekről van szó, ő tudja hitelesen 
igazolni (no meg a hajdani elnök, aki az új egyesület Örökös Elnöke, Kovács 

János, barátom).  
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Mindezeknek megfelelően ezt az írást a Hosszúcser Vadászegylet tagságának 

házi használatra ajánlom, hogy a fiatal, vagy kezdő vadászok is lássák, 
milyen elődök nyomdokain járnak, milyen irányban kell tovább haladniuk.  

 
 
 

 

 
A megszűnéstől a „gróf Nádasdy Ferenc” Emlékplakettig 

(Dr. Jelenszky Márton visszaemlékezései) 
 

 
Az átmeneti időszak 

 
Jómagam 1982-től voltam a Pécsi „Jószerencsét” Vadásztársaság tagja, 
1990-től az ellenőrző bizottság elnöki tisztét láttam el, így az egyesület utolsó 

tizenöt évét „testközelből” éltem meg. A vadászatról szóló 1996. évi LV. 
törvény kihirdetésekor már látni lehetett, hogy 1997. március 1-től a magyar 
vadászat alapjaiban változik meg. 

 
Az egyesületünk által közel ötven éven keresztül haszonbérelt vadászterület 

állami tulajdonban volt, a korábbi öt évtizedes eredményes haszonbérleti 
időszak kellő optimizmust adott mindannyiunk számára ahhoz, hogy 
változásokkal ugyan, de a vadászterület haszonbérlete megújítható. 

 
Mint ahogy Béla bácsi az előzőekben leírta, valóban folyamatosan, nagy 
izgalommal figyeltük a témával kapcsolatos híreket, szinte az utolsó 

pillanatig reméltük a folytatást. Ehhez a 1997 januárjában megtartott évzáró 
közgyűlésen dr. Papp Tivadar akkori termelési vezérigazgató helyettes úrtól, 

az erdőgazdaság képviselőjétől konkrét ígéretet is kaptunk. 
 
Ezt követően nem sokkal, valamikor február elején értesültünk arról, hogy az 

erdőgazdaság, mint a korábbi haszonbérbeadó, mégsem újítja meg a 
vadászterület haszonbérleti jogviszonyát sem velünk, de a Mecsek három 

patinás vadásztársaságával, a Pécsváradi Zengővel, a Pécsi Dózsával, illetve a 
Zalka Mátéval sem. Sokkolt bennünket a hír. 
 

Ekkor a vadásztársaság tagságának arról kellett határoznia, hogy a 
felsoroltakhoz hasonlóan az egyesület megszűnését állapítja meg, vagy a 
vadásztársaság esetleg bérkilövőként próbál működni a továbbiakban. Ez 

utóbbi mellett szólt az, hogy viszonylag jól állt ekkor az egyesület 
pénzügyileg, helyzetét a tulajdonában lévő állóeszközök értékesítésével 

tovább erősíthette. Másrészt, halvány lehetősége merült fel annak, hogy a 
korábbi közel tizenhét ezer hektáros vadászterület egy kisebb részén a nem 
távoli jövőben bérvadászatot folytathatunk. 

 
A „boldog békeidők” 1997. február 28-án véget értek, egy csapásra minden 

megszűnt, az általunk használt vadászházakat rövidesen ki kellett ürítenünk 
és át kellett adnunk. Tekintettel arra, hogy a tagság nagyobb részének akkor 
nemigen kínálkozott más állandó vadászati lehetősége, továbbá a vagyon 

esetleges felosztása során az egy főre jutó vagyonrész csekély összegű lett 
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volna, így arról határoztunk, hogy megpróbálunk bérkilövőként működni a 

továbbiakban. 
 

1997 májusát soha nem fogom elfelejteni, ekkor rendeztük meg szomorú 
hangulatban az egyesület állóeszközeinek árverési értékesítését, eladtuk a 
traktort a vadföldműveléshez használt kiegészítőkkel, a terepjárót, a motoros 

fűrészt, a szolgálati lőfegyvereket és minden egyéb eszközt, amelyre a 
továbbiakban vadgazdálkodás hiányában már nem lesz szükségünk. 
 

Az erdőgazdaság 1997 nyarán dolgozta ki a vadászati jog hasznosítási 
koncepcióját, ennek lényege az volt, hogy a vadászterületet üzemi 

hasznosításban kezeli, ezen belül részünkre egy kb. három ezer hektáros 
területre vonatkozóan kínált bérvadászati csomagra lehetőséget. Ez a Lapis- 
Árpádtető közúttól Délre és az Árpádtetőtől Keletre eső területrészekre kb. 25 

vad kilövésére vonatkozó bérvadászati csomag volt, amely kizárólag 
vaddisznót, tarvadat, és évi egy vaddisznó társasvadászatot tartalmazott a 

vadászat rendjére vonatkozó szigorú feltételekkel. 
 
A bérvadászati szerződés megkötéséről határoztunk, majd valamikor a 

szarvasbőgést követően meg is kezdhettük a tényleges vadászatot. Ekkor azt 
tapasztaltam, hogy az idősebb vadásztársaink nemigen éltek az újabb 
vadászati lehetőséggel, többükkel történt beszélgetésem alapján 

megállapítottam, hogy ennek oka alapvetően az volt, hogy a korlátozott újabb 
vadászati lehetőség már nem mérhető a korábbihoz, lelkileg nem tudták 

feldolgozni a történteket. 
 
Ebben az időszakban - Mányó Mihály korábbi elnökünk 1995-ben történt 

lemondását követően – Schmidt József korábbi titkár látta el az elnöki 
tisztséget. Azt tapasztaltam, hogy korrekt kapcsolatot alakított ki az 

Árpádtetői Erdészet akkori igazgatójával, Papp Kálmánnal. 
Időközben az erdészet a Lóri környékéhez tartozó közel három ezer hektáros 
vadászterületet is bérvadászati hasznosításba adta. Ezt a területrészt 

vadásztársaink egy része önállóan vette bérbe és alakította meg a Lóri 
Vadászegyletet. 
 

A kezdeti, viszonylag problémamentes működésünket váratlan esemény 
zavarta meg. Egyik akkori vadásztársunk elcsábult, engedély nélkül egy 

őzbakot ejtett el. Természetesnek vettem, hogy megingott a bérbeadó 
irántunk tanúsított bizalma a történtek miatt. A következmény sem maradt 
el: a vadászati jogunk három hónapra történő felfüggesztését helyezte 

kilátásba az erdészetigazgató úr. Schmidt Jóskával azonnal felkerestük őt, a 
történtek miatt sajnálatunkat fejeztük ki, hosszú eszmecsere keretében 
sikerült meggyőznünk arról, hogy a fegyelemsértés miatt a vétlen többséggel 

szemben méltánytalan lenne a kollektív felelősség elvének alkalmazása. 
  

Az viszont jogos elvárás volt az igazgató úr részéről, hogy a vadászközösség a 
jövőben határozottan lépjen fel az ilyen jelenségekkel, azok elkövetőivel 
szemben. Végül sikerült megállapodnunk abban, hogy a bérvadászati jogunk 

felfüggesztése helyett annak egy hónapra történő korlátozására került sor, 
mely idő alatt ki kellett dolgoznunk a vadászat rendjének biztosításához 

szükséges belső intézkedéseinket.  
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A korlátozás abban nyilvánult meg, hogy a vadászat napkelte előtt egy órával 

kezdődhetett, a vége a napnyugtát követő egy óra volt.  
 

Ekkor tudatosult bennem az, hogy Papp Kálmán erdészetigazgató úr az 
együttműködés során alapvető jelentőséget tulajdonít a kölcsönös 
bizalomnak, ha a továbbiakban is vadászni szeretnénk, ahhoz csak ezen 

keresztül vezethet az út!  
Az egyesület tagsága egy emberként állt mögénk, közösen alkottuk meg az 
elvárt belső szabályokat, a továbbiakban azokat mindenki betartotta, 

fegyelemsértést nem észleltünk. 
 

Schmidt József – aki párhuzamosan ellátta az akkor újonnan létrejött Dél- 
Mecsek Vadásztársaság elnöki tisztségét - 1999-ben nálunk e tisztségéről 
lemondott. Ekkor az egyesület tagságának egyhangú támogatásával engem 

választott meg a közgyűlés a megüresedett tisztség ellátására. Ezt követően 
közel két éven keresztül említést érdemlő események nélkül, vadásztunk. 

 
2001 augusztusának második felében, nyaralás után tértem vissza a 
munkahelyemre, ahol az egyik délelőtt telefonhívást kaptam. A vonal túlsó 

végén Papp Kálmán erdészetigazgató úr volt, aki hivatalos hangnemben 
mielőbbi találkozót kezdeményezett velem, amelynek okát nem közölte.  
Azonnal rosszra gondoltam, a vér kiáramlott a végtagjaimból, a találkozó 

helyszíne és időpontja felől érdeklődtem. Erre megdöbbentő választ kaptam: 
„amúgy is a központban vagyok, erre figyelemmel kb. félóra múlva nálad 

vagyok a Jókai utcában”. 
Ezt a fél órát nem kívánom senkinek, lepergett előttem az eltelt négy év, a 
legrosszabbra számítottam: ennyi volt, nincs tovább! 

 
Papp Kálmán igazgató úr - szokásához híven - azonnal a tárgyra tért. 

Felvázolta, hogy a Kőlyuk- Szent Imrő közötti üzemi hasznosításban lévő – a 
korábbi vadászterületünk részét képező – vadászterületen több millió forintos 
mezőgazdasági vadkár keletkezett. Az iránt érdeklődött tőlem, hogy az 

érintett vadászterület részünkre történő esetleges bérvadászatba adása 
esetén viselnénk-e a keletkező mezőgazdasági vadkárt. 
Én ekkor arról tájékoztattam a partneremet, hogy bérkilövőként ezt 

felvállalni nem tudjuk. Újabb kérdés hangzott el arra vonatkozóan, hogy 
milyen feltételekkel vállalnánk a vadkár viselését, mire én nem is gondolva a 

mondatom súlyára, és annak lehetséges későbbi következményére, azt a 
választ adtam, hogy a vadászati jog haszonbérbe adásában látnék erre 
lehetőséget. 

 
Pár nap múlva ismét hívott igazgató úr, arról tájékoztatott, hogy az 
erdőgazdaság a hátra lévő ötéves haszonbérleti üzemtervi időszakra 

vonatkozóan lehetőséget lát az akkori teljes vadászterület vadászati jogának 
részünkre történő haszonbérbe adására. Nem hittem el, hogy mindez velem 

történik! 
 
Valamikor szeptemberben kezdtük meg a konkrét tárgyalásokat az 

erdőgazdaság illetékeseivel, az igazgató úr mellett dr. Papp Tivadar termelési 
vezérigazgató helyettes úr, mint „főtárgyaló” vett részt ebben. Lévén kiváló 

vadászati szakember és határozott vezető, kőkemény szakmai és pénzügyi 
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feltéteket vázolt fel előttünk, majd több fordulóban történő tárgyalás 

keretében, némi könnyítés kiharcolása mellett sikerült előzetesen 
megállapodnunk arról, hogy a hátralévő ötéves üzemtervi ciklusra egy 

általunk létrehozandó új vadászatra jogosulttal a Mecseki Erdészeti Zrt. - az 
1997-es területrendezés után megmaradt mintegy 6 ezer hektáros 
vadászterületre – vadászati haszonbérleti szerződést köt. 

 
Az új egyesület, mint leendő vadászatra jogosult létrehozását és a Pécsi 
„Jószerencsét” Vadásztársaság megszüntetését azért határoztuk el, mert 

elérkezettnek láttuk az időt arra, hogy az előző öt évtizedet emelt fővel, 
tisztességgel lezárjuk, és az előttünk álló új feladatokat egy személyi 

összetételében, hozzáállásában, szakmai felkészültségében megújult minden 
tekintetben korszerű vadászatra jogosulttal hajtsuk végre. 
 

Az új egyesület megalakulására 2001 októberében került sor, a volt és 
egyben a leendő vadászterületünk egyik erdőrészéről, a Szarvasnótáról 

neveztük el Pécsi Szarvasnóta Vadásztársaságnak. Ekkor az új egyesület 
elnökévé is megválasztottak. 
 

Ezt követően a 2002. január 1-től 2007. február 28-ig terjedő időszakra a 
Mecseki Erdészeti Zrt-vel megkötöttük a vadászati haszonbérleti szerződést, 

majd 2002 márciusában a Pécsi „Jószerencsét” Vadásztársaság közgyűlése 
határozott - az eddigi értékek megtartása mellett - az egyesület jogutód 
nélküli megszűnéséről.  

Én voltam a közgyűlésen a fenti határozati javaslat előterjesztője. Mit 
mondjak, torokszorító, embert próbáló pillanatok voltak ezek! 
 

Ennyi idő távlatából már másként látom az akkori események hátterét, okait, 
mint akkor. Meggyőződésem, hogy a „Jószerencsét” végkifejletét befolyásolta 

az a körülmény is, hogy 1990-ben az egyesület a korábban több cikluson 
keresztül elnökként eredményesen tevékenykedő Kovács Jánost nem 
választotta újra, utóda Mányó Mihály lett. Vele kapcsolatban annyit, hogy 

apám barátja -, nekem középiskolai igazgatóm volt, gyermekkorom óta 
ismerem és a mai napig a tisztelője vagyok. 

 
Az általa évtizedek alatt munkahelyi vezetőként eredményesen alkalmazott 
vezetői módszerek nem mindenben igazodtak egy társadalmi szervezet 

vezetési módszereihez, ennél fogva szinte állandó konfliktushelyzet alakult ki 
az intéző bizottságon belül, amelynek eredményeként az elnök úr a 
tisztségéről a ciklusa felénél lemondott. Laki Zoli barátommal – mint az 

ellenőrző bizottság tagjai – többszöri kísérlettel sem tudtuk őt döntése 
megváltoztatására bírni. Nem volt más lehetőség, a vadásztársaság élére új 

elnököt kellett választani.  
 
Érthető módon Kovács János ekkor már a jelölést nem vállalta, így került sor 

az addigi titkár, Schmidt József elnökké választására. Ő a választott 
tisztségét lelkiismeretesen, nagy szorgalommal látta el, de így utólag be kell 

látnom, hogy életkoránál fogva (akkoriban kezdte meg az ötvenes éveit) akkor 
még hiányzott belőle az a karizma, amely az elődeiben megvolt. Úgy érzem ez 
is hozzájárult ahhoz, hogy a jövőt illetően a tárgyalási pozíciói némileg 

beszűkültek. 
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Tőlünk független volt az erdőgazdaság vadászati jog hasznosítására 
vonatkozó korábbi álláspontjának gyökeres és hirtelen megváltozása. Abban 

a mai napig biztos vagyok, hogy amikor dr. Papp Tivadar termelési 
vezérigazgató helyettes ígéretet tett nekünk arra vonatkozóan, hogy a 
haszonbérleti jogviszonyt folytathatjuk, ezt így is tervezte. Az erdőgazdaságok 

állami vállalatok voltak abban az időszakban is, központi koncepciót vélek 
felfedezni a korábbi ígérettel ellentétes intézkedések hátterében. Ezt 
támasztja alá az a körülmény is, hogy a Mecseket senkinek nem adták 

vadászati haszonbérbe, továbbá, más erdőgazdaságok is hasonlóan 
cselekedtek.  

 
Ez utóbbiak tükrében fel kell tennem magamnak a kérdést: vajon mit 
érhetett volna el egy karizmatikusabb személyiséggel rendelkező 

vadásztársasági elnök? Azt hiszem, ma már mindannyian tudjuk erre a 
választ: valószínűleg érdemben semmit. 

 
Tizenöt év távlatából megkíséreltem értékelni azt is, hogy az erdőgazdaság 
részéről milyen indokok merülhettek fel 2001-ben a vadászterület ismételt 

vadászati haszonbérbe adásával kapcsolatban. 
 
Az eltelt tíz év tapasztalatai alapján a valószínű okokat abban látom, hogy a 

vadászterület domborzati viszonyai között viszonylag nehéz a vadászat, 
aránylag jelentős a vadászterületen fekvő erdők gazdasági és lakossági 

igénybevétele, amelynek következtében fokozottabb az élőhelyek zavarása, a 
gím bika populáció minősége a helyi adottságok következtében elmarad a 
síkvidéki állományétól, amely szerényebb árbevételt eredményez, viszonylag 

jelentős volt az erdei és a mezőgazdasági vadkár. Ezek következtében a 
vadászterületen jellemzően extenzív vadgazdálkodás folytatható. 

Összefoglalva: az ötéves üzemi hasznosítás során az akkori vadászatra 
jogosult szembesülhetett azzal, hogy üzemi körülmények között a 
vadászterületen rentábilisan vadgazdálkodás nem folytatható. 

 
 
A Pécsi Szarvasnóta Vadásztársaság működése 

 
Az új egyesület, mint vadászatra jogosult indulásakor a „Jószerencsét” 

minden tagjának ingyenes belépési lehetőséget biztosítottunk. Legnagyobb 
sajnálatomra az idősebb vadásztársaink már nem éltek ezzel a lehetőséggel. 
Egyedüli kivétel az akkor 74 éves Kovács János, a „Jószerencsét” korábbi 

elnöke volt, akit a fegyelmi bizottság elnökévé választottunk. 
 
Az idősek távolmaradásának okait elemezve be kellett látnom, hogy a 

vadászterület elvesztésétől eltelt közel öt év soknak bizonyult, az érintettek 
egyrészt már beletörődtek a megváltoztathatatlanba, másrészt legtöbbjük 

egészségi állapota annyit romlott az eltelt időszak alatt, hogy emiatt már nem 
vállalkozhattak a vadászat folytatására. 
 

Miután a fentiekkel szembesültünk, létrehoztuk a tiszteletbeli tagság 
intézményét azért, hogy idős vadásztársaink legalább ily módon kötődjenek 

továbbra is a vadászathoz, hozzánk, vehessenek részt a rendezvényeinken, 
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alkalmanként esetleg a vadászatainkon. Ez a kezdeményezésünk 

viszonylagos sikerrel járt, többen is éltek a lehetőséggel és tiszteletbeli 
tagjainkká fogadhattuk őket: Hollenbach Jánost, Lantos Jánost, Märcz Imrét, 
Pavlicsek Gézát, Pusztai Ernőt, Ruppert Ivánt, dr. Schadt Györgyöt. 
 
Mások előtt pedig megnyitottuk a lehetőséget a belépésre, ennek 

következtében gyakorlatilag az ország egész területéről érkeztek hozzánk új 
tagok. 

 
Itt ismételten meg kell említenem Papp Kálmán erdészetigazgató és dr. Papp 
Tivadar termelési vezérigazgató urak nevét. A tényleges működés megkezdése 

előtt az intéző bizottság tagjaival személyes megbeszélésen vettem részt velük 
Árpádtetőn. Ekkor dr. Papp Tivadar ismertette velünk a szigorú szakmai 
elvárásokat, amelyek azonosak voltak a vadgazdálkodást is folytató 

erdészetekkel szemben támasztott magas szakmai követelményekkel. 
 

A megbeszélés végén dr. Papp Tivadar kifejtette, hogy számára nem 
közömbös az, hogy eredményesen tudunk-e a jövőben működni, ugyanis az ő 
határozott szakmai javaslata alapján került sor velünk az új haszonbérleti 

szerződés megkötésére, ráadásul az üzemtervi ciklus kellős közepén. Ilyen 
még nem fordult elő az erdészet történetében. Természetesen mi biztosítottuk 

őt arról, hogy a velünk szemben támasztott elvárásoknak igyekszünk 
mindenben eleget tenni. (Ennek a találkozónak a későbbiekben még lesz 
jelentősége.) 

 
 

 
 
 

Vadásznap Sellye, 2003. 

 

Elnökként én is új kihívásokkal néztem szembe: nem volt gyakorlatom egy 
vadászatra jogosult vezetésében, a munkáltatói jogkör gyakorlásában, és 

számos olyan feladat ellátásában, amely korábban egy bérkilövő 
vadásztársaság esetében fel sem merült.  
Az új egyesület megalakulása körüli zsúfolt eseményeknek, az idő 

rövidségének, illetve részben az általam felkért személyek elhárító válaszának 
tudom be azt, hogy a tisztségviselők megválasztására vonatkozó személyi 
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javaslataim nem minden esetben bizonyultak szerencsésnek. Ezzel azonban 

már csak menet közben, illetve utólag szembesültem.  
 

Az idő múlásával az intéző bizottság egyes tagjai között egyre gyakoribbá vált 
az egyetértés- és a kompromisszumkészség hiánya, egyes esetekben bizony 
előtérbe kerültek a személyes ambíciók. Az ezek feloldására irányuló 

kísérleteim rendre kudarcot vallottak, a folyamat az érintettek választott 
tisztségről történő lemondásával végződött.  
A fentieket tetézte az a körülmény is, mely szerint 2004 őszén az egyesület 

gazdasági helyzete jelentősen megromlott, amelynek következtében a 
működés további biztosításához a közgyűlés tagi hozzájárulás befizetéséről 

kényszerült határozni. 
 
Ennek okait elemezve lényeges körülményként azt kell kiemelnem, hogy az 

induláskor – részben a kellő adatok és a tapasztalat hiányában - rosszul 
mértük fel és terveztük meg az egyesület működésének pénzügyi feltételeit, 

ezzel összefüggésben a tagdíjat irreálisan alacsony összegben állapítottuk 
meg, másrészt menet közben előre nem kalkulált pénzügyi terheket is fel 
kellett vállalnunk, egyéb bevételeink ugyanakkor külső tényezők miatt a 

tervezett alatt maradtak. 
 
Ezzel azonban „elszabadult a pokol”. A volt tisztségviselők közül voltak, akik 

a tagság körében klikkeket szerveztek, majd 2005 őszén a nagyrészt újjá 
alakult intéző bizottság leváltásával igyekeztek a folyamatokat a saját 

érdekeiknek megfelelően befolyásolni. Ez a kísérletük azonban 
eredménytelennek bizonyult a jelenlévő tagság túlnyomó többsége realista és 
bölcs értékítéletének köszönhetően. 

 
Az eseményeket az erdőgazdaság vezetése is némi aggodalommal figyelte. Ez 

már utólag, akkor tudatosult bennem, amikor a helyzet normalizálódásakor 
Káldy József vezérigazgató úr telefonon felhívott és a további működéshez 
sok sikert kívánt.  

 
Természetesen a történtek nem maradhattak értékelés nélkül, ennek 
kapcsán fegyelmi eljárások lefolytatására is sor került, amelyek közül volt, 

amelyik az eljárás alá vont hozzáállása miatt vadászhoz méltatlan 
körülmények között fejeződött be, de volt olyan is, ahol az érintett a tagsági 

jogviszonyát kilépéssel megszüntette, és így kerülte el a fegyelmi felelősségre 
vonást. 
 

Csak utólag ismertem fel azt, hogy az érintettek egy része abban 
gondolkodott, hogy a vadásztársaság gazdasági helyzetének meggyengülését 
kihasználva a vadászterület kettéosztását, és egyik felének önálló 

megszerzését érjék el. Úgy gondolom, hogy a tanulópénzt keményen meg 
kellett fizetnem! 
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Vadászat előtti eligazítás a  „Szarvasnótában” Árpádtető, 2003 

 

Az egyesület életét megrázó fenti eseményeket követően a gazdasági helyzet 
újra megerősödött, munkánkat zökkenőmentesen folytathattuk tovább, de a 
történteken nehezen tudtuk túltenni magunkat. 

 
 

 
A Hosszúcser Vadászegylet létrehozása 
 

Az ötéves (csonka) haszonbérleti időszak bizony hamarosan a végéhez 
közeledett, nyilvánvalóan az volt az alapvető törekvésünk, hogy a következő 

tízéves haszonbérleti ciklus tartamára a haszonbérleti jogviszonyunkat 
megújíthassuk.  
 

Az eltelt öt év alatt rá kellett jönnünk arra, hogy olyan személyek is kerültek 
a tagságunk körébe, akikkel nem lehet egy újabb üzemtervi ciklust 
felelősséggel felvállalni, továbbá szerettünk volna megszabadulni véglegesen 

a közelmúlt eseményeinek emlékeitől is, ezért született meg annak igénye, 
hogy az új üzemtervi ciklust felelősséggel, egy megújult egyesület keretében 

vállaljuk fel.  
 
Az új egyesület, a Hosszúcser Vadászegylet 2006. november 24-én alakult 

meg, nevét a vadászterületünkön a Vágot-pusztát Délről határoló erdőrészről 
kapta. 
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Standunk a Vadászati Kultúra Napján Nádasdladányban 2011 
 

 

A tisztségviselők kiválasztása során már lényegesen könnyebb helyzetben 
voltam, hiszen ekkor már közel két éve dolgoztam együtt az intéző bizottság 

új tagjaival és öt éve az ellenőrző bizottság elnökével. Az együtt töltött évek 
alatt megbizonyosodtam arról, hogy mindannyian szívvel-lélekkel végezték a 
munkájukat az egyesület, a vadászat érdekében, feltétel nélkül megbízhatok 

bennük. 
 
Javaslatomra az új egyesület közgyűlése titkárrá választotta Keller Jánost, 

gazdasági vezetővé Grozdics Károlyt, vadászmesterré Pongrácz Viktort, 
természetvédelmi- oktatási megbízottá dr. Taradán Zdenkót. Utóbbi az 

egyedüli közülük, aki végig dolgozta mellettem a „Szarvasnótában” a teljes 
ötéves ciklust. Az ellenőrző bizottság elnöke az új egyesületben is Kirsching 
János lett. Új tisztségviselőként lépett be dr. Kosztelny László az etikai 

bizottság elnökeként. 
 

Arról határoztunk akkor, hogy a 80. életévéhez közeledő Kovács János 
vadásztársunkat példamutató életútja megbecsüléseként a „Hosszúcser 
Vadászegylet Örökös Elnöke” címmel tüntetjük ki, amelyre ünnepélyes 

közgyűlés keretében került sor.  
 
 

2007-ben a hetvehelyi megyei vadásznapon 80. születésnapja tiszteletére, 
példás vadászati életútja elismeréséül Kovács János és Pusztai Ernő 

vadásztársunk a Hubertusz Kereszt gyémánt fokozata, Märcz Imre 
vadásztársunk Nimród Érem kitüntetésben részesült.  
 

 
 

 

 
 

 
 
 



 27 

 

 

 
 

Kitüntetettjeink az ülő sorban:  
balról Pusztai Ernő, Märcz Imre, Kovács János  

Hetvehely, 2007 

 

Az elmúlt öt évben rajtuk kívül több vadásztársunk vehetett át különböző 
kitüntetést munkája elismeréséül. Hálás vagyok a sorsnak, hogy Hollenbach 

Jani bácsit a 80. születésnapja alkalmából a Hubertusz Kereszt arany 
fokozatával még felköszönthettük, sajnos ezt követően rövidesen távozott 
közülünk. 

 
 

 
 

 
 
 

2008-ban a pécsváradi megyei vadásznapon a Hubertusz Kereszt arany fokozatával kitüntetett 

dr. Taradán Zdenkó és Keller János  Pechtol János, az OMVV ügyvezető elnöke és dr. Bodnár József, 
az OMVV alelnöke társaságában 
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A megyei vadásznapon Grozdics Károly átvette a Nimród Érmet Mohács, 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ugyanott Mess Béla bácsi átvehette a Vadászkamara Aranyérme kitüntetést 

 
 

2008-ban felújítottuk a Lóri vadászházat és a falán emléktáblát helyeztünk el 
eltávozott vadásztársaink tiszteletére. A vadászházat és az emléktáblát 2008. 
október 19-én bensőséges ünnepség keretében avattuk fel. 
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A felújított Lóri vadászház 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Az emléktábla leleplezése 
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Az emléktábla szövege: 

 
„A vadászat vadűzés és erdőzúgás, 

                                                                                                        de több erdőzúgás…” 
 

                         Széchenyi Zsigmond 

 

 

A KÖZÉP-MECSEK „IGAZ VADÁSZAI” EMLÉKÉRE 
 

BACH KÁROLY                                                        KÉKES FERENC 

 

BAGAMÉRI KÁROLY                                                      KŐSZEGI ISTVÁN 

 

BALATONYI JÁNOS                                                        KUSTOS GÉZA 

 

BALOGH JÓZSEF                                                             LAKI JÁNOS 

 

BÁNUSZ JÓZSEF                                                              MARKWART KÁROLY 

 

BENCZE IMRE                                                                  PÁRKÁNYI SÁNDOR 

 

BOTOS JÁNOS                                                                  PATAKI MIHÁLY 

 

DVORZSÁK FERENC                                                      RADA GYÖRGY DR. 

 

FARKAS JÁNOS                                                               SOPRONFALVI HUGÓ 

 

GERGELY JÁNOS                                                             SZABADOS LAJOS 

 

HÁMORI ERVIN                                                                SZENDREI JENŐ 

 

HLASZNI ISTVÁN                                                             SZOBOL GYULA 

 

JELENSZKY JÁNOS                                                          VARGA JÁNOS  

                                                                                                                                                                             

JELENSZKY MÁRTON 

 

            SCHADT GYÖRGY DR. 

 

            HOLLENBACH JÁNOS 

 

 

 

HOSSZÚCSER VADÁSZEGYLET 

 

ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA  

BARANYA MEGYEI TERÜLETI SZERVEZETE 

 

2008. 
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Meg kell jegyeznem, hogy az avatáskor Hollenbach János és dr. Schadt 

György vadásztársunk neve még nem szerepelt az emléktáblán, akkor még 
köztünk voltak.  

 
 
Napjainkban 

 
Fontos esemény volt életünkben, hogy a vadászterületünk az időközben 
létrehozott Nyugat- Mecsek Tájvédelmi Körzet részévé vált. Az itt 

megtalálható természeti értékek védelme speciális vadgazdálkodási 
tevékenységet igényel. Feladatunk az, hogy az erdőgazdálkodóval és a 

természetvédelmi hatósággal együttműködve olyan vadgazdálkodást 
folytassunk, amely a természeti értékek védelmét biztosítja, a vadlétszámot 
olyan szinten kell szabályoznunk, hogy az erdő természetes megújulását 

elősegítsük. Ezzel összhangban került sor a vadászterületünk 
természetvédelmi célú különleges rendeltetésűvé nyilvánítására. 

 
 
 

 
 
 

Barka Zoltán aranyérmes gím bikája 2008-ból 

 

2010-ben a Pécs Európa Kulturális Fővárosa eseménysorozat keretében, 
Árpádtetőn került megrendezésre a Nemzetközi és Országos Vadásznap, 
amelyen nagy megtiszteltetés ért bennünket: az Országos Magyar Vadászati 

Védegylet elnöksége a legjobb vadgazdálkodók elismerésére alapított gróf 
Nádasdy Ferenc Emlékplakettel tüntette ki egyesületünket. 
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Az oklevél és az emlékplakett 
 

 

Itt visszautalok a korábbiakban dr. Papp Tivadar termelési vezérigazgató 
helyettes úrral kapcsolatban írtakra. Ő - aki időközben nyugállományba 

vonult - a kitüntetés átadása után unokájával jött oda hozzánk és elmondta, 
nagyon örül az elismerésünknek, és mindig bízott abban, hogy 2001-ben 
helyes döntést hozott a vadászterület újbóli haszonbérbe adásakor.  

Úgy gondolom, hogy ez legalább akkora elismerés számunkra, mint az 
Emlékplakett! 

 
 
 

 
 

Trófea bemutatónk az Országos Vadásznapon 

2010. Árpádtető 
 
 

Fontos eseményként kell említenem e helyen azt is, hogy az elmúlt évben 

személyi változás következett be a Mecseki Erdészeti Zrt. élén, Káldy József 
vezérigazgató urat Keszi László vezérigazgató úr követte a vezetői székben. 
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E helyről is köszönetemet fejezem ki mindannyiunk nevében Káldy József 

úrnak az elmúlt tíz év alatt részünkre nyújtott erkölcsi támogatásáért, 
irántunk tanúsított jóindulatáért és a korrekt együttműködésért. További 

feladatai ellátásához sok sikert-, személyes életéhez egészséget, boldogságot 
kívánok! 
 

Keszi László vezérigazgató úrtól tavaly ősszel kértem lehetőséget a személyes 
bemutatkozásra, irodájában Pongrácz Viktor vadászmesterünkkel kerestem 
fel őt. Bevallom, egy szokásos negyedórás találkozóra számítottam, ahogy az 

ilyen esetekben lenni szokott. 
 

A találkozónk több mint egy órás lett. Egy Zalából érkezett, ízig-vérig 
vadászember fogadott bennünket barátsággal, akit minden érdekelt, ami a 
vadgazdálkodásunkkal, annak feltételeivel, a működésünkkel kapcsolatos, 

majd a beszélgetésünk végén a támogatásáról biztosított bennünket. Úgy 
látom, hogy a Mecseki Erdészeti Zrt. és az egyesület vezetése között meglévő, 

a kölcsönös bizalmon alapuló együttműködés folytonossága biztosított.  
Vezérigazgató úrnak munkájához sok sikert kívánok! 
 

Az első öt év már el is telt, ez év novemberében telik le a választott 
tisztségviselők mandátuma, zökkenőmentesen, mindenki végzi a dolgát, az 
egyesületi élet tartalmas és nyugodt. 

 
 

 
Idézet a Lóri vadászház avatásán mondott beszédemből 
 

„A Lóri vadászház létrehozásáról nem állnak rendelkezésünkre 
dokumentumok, így nem tudjuk azt, hogy az épület pontosan mikor épült, 

kik építették azt fel. 
 
Azt azonban biztosan tudjuk, hogy a múlt század ötvenes éveitől már a 

legendás Pécsi „Jószerencsét” Vadásztársaság használatában állt, közel öt 
évtizeden keresztül. 
 

Abban az időszakban, a korabeli fényképek tanúsága szerint, a gyermekkori 
emlékeim alapján, egy szerényebb külsejű és kisebb alapterületű ház állt itt, 

a vadászház tulajdonképpen arra szolgált, hogy az akkor még főként 
gyalogosan, esetleg motorkerékpárral, illetve lovas kocsival a vadászterületre 
vadászni járó vadásztársaink menetközben egy kicsit megpihenhessenek. 

Tehát elsősorban menedékház jellege volt az épületnek. 
 
A ház életében jelentős változást hozott az 1967-es esztendő. Ekkor a volt 

Mecseki Szénbányászati Tröszt finanszírozásával az épület teljes 
rekonstrukción esett át. Gyakorlatilag a lábazatig lebontották a falait, 

alapterületét megnövelték és egy új házat emeltek a helyén. Ekkor nyerte el a 
jelenlegi formáját.  
 

A felújítás lehetőségét Garamvölgyi János, Markwart Károly, Kékes Ferenc és 
Kovács János vadásztársaink teremtették meg. 
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A felújítás természetesen az akkori technikai lehetőségekhez igazodott. Nem 

volt a környéken elektromos áram, ennek hiányát oly módon enyhítették a 
kivitelezők, hogy az épületben kialakítottak egy 24 V-os elektromos 

hálózatot, amely akkumulátorokkal biztosította a belső világítást. 
A ház mind a belső, mind a külső megjelenésében igényes és szép volt, 
fehérre festett falak, lakkozott fafelületek díszítették, a környék igazi 

ékszerévé vált. 
 
A felújítást követően a vadászház a reneszánszát élte, vadásztársaink együtt, 

illetve családtagjaikkal intenzíven használták, kellemes hétvégéket, 
vadásznapokat töltöttek el itt.  

Ezt dokumentálják a ház beíró naplói, amelyek sorra teltek be. E 
naplóbejegyzések egyben élvezetes olvasmányok is, amelyek ma már 
történelminek számítanak, élményszerűen tartalmazzák az itt zajlott 

eseményeket. 
Érdekességként említem meg, hogy egy alkalommal az akkori államfőnk, 

Losonczi Pál is megfordult a vadászházban. 
 
Teltek, múltak az évtizedek, az ezredfordulóra az épület állaga megromlott, 

időszerűvé vált a felújításán gondolkodni. Ennek első lépésére 2002-ben 
került sor, ekkor az Árpádtetői Erdészet és akkori vezetőjének, Papp Kálmán 
igazgató úrnak a támogatásával a tetőszerkezet javítását és az épületet 

körülvevő járdát készítettük el. 
 

A Lóri vadászház életében az igazi áttörést a 2007. év jelentette, ekkor 
ugyanis egyesületünk újabb 10 éves vadászati haszonbérleti szerződést 
köthetett a Mecseki Erdészeti Zrt.-vel, felmerült részünkről annak a 

lehetősége és igénye, hogy a vadászház jelentősebb felújítását hajtsuk végre. 
 

Az elképzeléseket ez év elején dolgoztuk ki, a munkálatok a nyár elején 
kezdődtek meg. Óriási lehetőség csillant fel előttünk, az, hogy Vágot- 
pusztáról a vadászházig és az erdészházig kiépülhet az elektromos hálózat. 

 
A hálózat tervezésének és kivitelezésének szakmai feladatait Gelencsér Lajos 
és Kustos Zoltán vadásztársaink vállalták magukra. A finanszírozás 

megszervezéséhez kissé pesszimistán kezdtem hozzá, de azonnal kellemes 
meglepetés ért azzal, hogy mind Káldy József vezérigazgató úr, mind Hohn 

Miklós erdészetigazgató úr örömmel fogadták az elképzelést, és kezdettől 
fogva támogatták az elektromos hálózat létrehozását. 
 

És megtörtént a csoda, 2008. szeptember 9-én kigyulladtak a lámpák a Lóri 
vadászházban, és mára már az erdészházban is elektromos világítás 
működik. 

 
Az elektromosság az épület komfortosabbá tételének lehetőségét is 

megteremtette, a felújítás keretében kisebb átalakítással a kor színvonalának 
megfelelő fürdőszobát is kialakítottunk. Felújítottuk a belső berendezést, 
ezzel egy korszerű és komfortos vadászházat hoztunk létre. 

 
Újabb szép évek elé néz ez a sokat látott épület, mi magunk is izgalommal 

várjuk, hogy birtokba vehessük. A ház mindenkinek a rendelkezésére áll, aki 
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szereti és védi az erdőt, a tájat, a vadállományt, ápolja és karbantartja ezt a 

csodálatos természeti környezetet és e közben tartalmas pihenésre is vágyik.” 
 

 
 
Részlet a Lóri emléktábla avatásán mondott beszédemből 

 
„Erkölcsi kötelezettségünknek teszünk eleget azzal, hogy eltávozott 
vadásztársaink emlékére a ház falán ma emléktáblát avatunk. A vadászati 

kultúra része az, hogy illő módon megemlékezzünk azon vadásztársainkról, 
akik már nincsenek közöttünk. Úgy gondolom, hogy ez a helyszín méltó arra, 

hogy az emléktáblát itt helyezzük el. 
 
Mint ahogy azt a meghívóban olvashatták, az emléktábla a Közép- Mecsek 

Igazvadászainak állít emléket. 
 

Ki az Igazvadász?  
 
Azt bizonyára mindenki sejti, hogy egy vadászember esetében e cím viselése 

nem egy átlagos dolog. Elöljáróban rögzíthetjük azt, hogy az Igaz Vadász nem 
az, aki annak vallja magát, hanem az, akit személyisége és tettei alapján a 
vadásztársadalom azzá minősít! 

 
Ez az emléktábla annak a 27 vadásztársunknak állít emléket, akik az elmúlt 

közel 60 esztendő alatt a Közép- Mecseken elődeinkként, vagy 
kortársainkként velünk együtt vadásztak, és mára már nincsenek közöttünk. 
A sors nem volt hozzájuk egyformán kegyes.  Közülük többen a nyolcvanas 

éveikben távoztak, de sajnos voltak, akiket tragikusan fiatalon, az ötvenes 
éveikben, sőt negyvenévesen ragadott el a halál.  

 
Kik voltak ők? Volt közöttük, bányamérnök, vájár, bányalakatos, együtt 
vadászott velük a vezérigazgatójuk is. Volt közöttük mezőgazdász, 

benzinkútkezelő, ügyész, hentes, katonatiszt, erdész, pénzügyi osztályvezető, 
lakatos, szakszervezeti vezető, részvénytársaság elnök vezérigazgatója, 
hivatásos vadász és MAVOSZ tisztségviselő. 

A társadalom különböző területein tevékenykedő vadásztársainkat egy közös 
nemes szenvedély, a vadászat tömörítette közösségbe, a vadásztársaságba. 

 
Közös ismérvük volt a természet és a vad szeretete- védelme, az eredményes 
vadgazdálkodás érdekében történő személyes közreműködés és helytállás. 

Természetesen néha előfordultak egymás közötti nézeteltérések is, ezeken 
azonban mindig felülkerekedtek a közös cél, az eredményes vadgazdálkodás 
érdekében.  

Nem tettek egymás között különbséget a társadalmi hierarchiában elfoglalt 
helyeik szerint, mindenki egyenlő volt, vadászok, barátok voltak. 

 
Tisztelték egymást, és ha kellett, akkor összefogtak, egymást segítették és 
egységesen léptek fel a természetet, a vadászatot, illetve az egyesület 

működését érő támadások ellen. Szükség esetén nem késlekedtek azzal sem, 
hogy kirekesszék maguk közül azt, aki nem méltó arra, hogy a 

vadászközösségükhöz tartozzon. 
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Hálás vagyok a sorsnak azért, hogy személyesen is ismerhettem őket! 

Tanúsíthatom, hogy mindannyian Igazvadászok voltak!  
 

Mondják, hogy az Igazvadászt nem felejti az erdő. Ez a gyakorlatban 
azonban másképpen működik. Az ember addig él az utókor emlékezetében, 
amíg élnek olyanok, akik emlékeznek rá és elmondják a fiatalabbaknak, 

hogy volt egyszer egy ember… 
 
Ilyen személyes emlékezet hiányában azonban kell egy olyan maradandó jel  

– amely lehet akár egy emléktábla, egy műalkotás, egy kiemelkedő 
tudományos, vagy szakmai teljesítmény, egy életmű, stb. – amely 

önmagában is hirdeti az utókornak azt, hogy volt egyszer egy ember… 
 
Az élet rendjénél fogva sajnos mi, az utókor tagjai is egyre fogyunk, egyre 

kevesebben leszünk, akik emlékezünk rájuk és elmondhatjuk az újabb 
generációknak, hogy kik voltak ők. Ez indokolja, hogy álljon itt egy 

maradandó jel, egy emléktábla, amely vadásztársaink emlékét megőrzi és 
hirdeti az utókor számára. 
 

Ez a vadászház váljék egyben emlékhellyé is, ahol rövid időre meg lehet 
pihenni, el lehet mélyülni az emlékekben, és ebből erőt lehet meríteni a 
mindennapok nehézségeinek leküzdéséhez. 

 
Velem együtt vagyunk itt egy páran, akiknek a szeme most kissé 

fényesebben csillog. Ennek magyarázata az, hogy az emléktáblán apáink 
nevei is szerepelnek. 
Az ő nevükben is külön megköszönöm azt, hogy ennek az emléktáblának a 

létrehozásában és elhelyezésében bennünket támogattak és ma itt, velünk 
együtt emlékeznek elődeinkre, apáinkra, barátainkra. 

 
Köszönöm az OMVK Baranya Megyei Területi Szervezete elnökségének az 
emléktábla létesítéséhez nyújtott erkölcsi és anyagi támogatását és 

egyesületünk tagságának támogatását. 
 
Végül reményemet fejezem ki az iránt, hogy valamikor egyszer, talán az 

utódaink is méltónak tartanak bennünket arra, hogy rólunk hasonló módon 
emlékezzenek meg. Mindenkinek kívánom azt, hogy ez a tisztesség érje!  

Ez azonban önmagától nem fog bekövetkezni, erre cselekedeteinkkel méltóvá 
kell válnunk.” 
 

 
Zárszó 

 

Csak most, ahogy összefoglaltam az elmúlt tizennégy esztendőt, látom, hogy 
milyen mozgalmas volt számomra is ez az időszak. A vadászat terén a jövőre 

vonatkozóan nincsenek nagyobb álmaim, „csak” annyi, hogy még sokáig 
szeretnék a barátaimmal egészségben, ilyen nyugodt körülmények között itt 
vadászni, és a vadászat ügyét akár tisztségviselőként, akár „egyszerű” 

vadászként szolgálni. 
 
Pécs, 2011. október 12. 


