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Az 1971-es Vadászati Világkiállítás Tamási-Gyulaji kapcsolódásai 

 
   2012-ben több általam kiadott könyv, füzet (Tamási mozaik fotóalbum, 

Tamási ízek – Vadételek) szerkesztése kapcsán fel-felvetődött a 

Magyarországon 1971 késő nyarán, kora őszén rendezett Vadászati 

Világkiállítás, amelynek vidéki rendezvényei közt szerepelt a Gyulaji erdő. 

Ez esemény előzményeiről, jelentőségéről Deák Istvánt, a Gyulaj Zrt. 

nyugalmazott vezérigazgatóját kérdeztem. 
 

   - A vadgazdálkodás és vadászat történelmi, környezeti összetevői, szokásai, a 
18. századtól jelentősen átalakultak. A szabad területű vadgazdálkodás, vadászat 
lehetősége jellemzően a tehetős arisztokrácia szórakozását jelentette. Emellett 
egyre jellemzőbb lett a szakosított (szarvas, dám, vaddisznó) vadaskertek 
kialakítása, ahol nagyterítékű vadászatokra volt lehetőség. 
   Jellemzően ezekben az időkben alakultak ki a mai potenciális nagyvad 
állományok alapjai. Esetünkben a Gyulaj-Tamási erdőterületen is. A 19. 
században terjed el a „trófea kultusz” és egyetemes vadászati igénnyé is vált. A 
vadászat eredménye, sikere, az elejtett vadfajok trófeáinak megismerése, 
összehasonlítása, egy fajta érték (becs) szerinti viszonylagos objektív minősítés 
igényét teremti meg. Kialakultak az azóta is használatos és elfogadott (több rész- 
mérési adat összesítése alapján) a pontozásos trófeaértékelések. (Nadler 
Herbertféle, Internacionális Pontrendszer szerinti) 
   Megszületik az első vadászati világkiállítás igénye és egyidejű megszervezése 
is. Első alkalommal erre 1910-ben Bécsben kerül sor, összekapcsolva az 
uralkodó – 80 éves –, Ferencz József császár köszöntésével. Ettől kezdve már 
eltérő ciklusokkal, rendszeressé váltak a hasonló kiállítások. Berlin (1937), 
Düsseldorf (1954), Firenze (1960), Újvidék (1967), majd Budapest (1971) és a 
rendezvények az óta is folytatódnak. 
   - Mi irányította a figyelmet a Gyulaji erdőre? 

   - Nemzet és helyi (Gyulaj-Tamási) sikerünket már az indulástól jegyezték. 
Berlinben világrekord lett a Rimler Pál tamási erdőmester által 1923-ban elejtett 
dámtrófea. Ezt követte Düsseldorfban a Rákosi Mátyás által 1953-ban elejtett 
újabb világrekord, majd sorozatban egymást felül múlva 1969-ben (Fehér 
Lajos), 1970-ben (Tolnai Ferenc) és 1973-ban (Kádár János) születtek az újabb 
világelső trófeák. 
   - Hol volt az események főhelyszíne? 

   - Az 1971 évi (augusztus 27. – szeptember 30.) Budapesti Vadászati 
Világkiállítást, a korszaki jelzők alapján az óta, mint a „legek”-kel jelzősített 
rendezvényt a Budapesti Nemzetközi Vásár (BNV) területén rendezték. A 
kiállítás jelmondata: „A természet védelme, önmagunk védelme. Béke, barátság, 
természet, egészség, pihenés, sport.” 
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   A főbejárat előtt állt a rendezvény szimbóluma, Várady Sándor vörösréz 
domborítású dámbikája, amelynek kicsinyített mása ma Tamásiban, a Gyulaj 
Zrt. székháza előtt található, mint korszaki relikvia. 
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   - Mekkora volt a hazai és a nemzetközi érdeklődés? 

   - A kiállításon 52 ország vett részt, amelyből 35 ország nemzeti bemutatót is 
rendezett. A kiállított trófeák tömegét és minőségét jelzi, hogy 19 ország 18 
vadfajának 118 egyede kapott érmes minősítést. Az egyes országok kiállítási 
pavilonjai mintegy 30 ezer négyzetmétert foglaltak el s további 60 ezer 
négyzetméteres szabad területen álló élővad bemutatók és lovas programok 
szórakoztatták a résztvevőket. 
   - A tamási, gyulaji programok mennyire nyerték meg a látogatók 

tetszését? Mit kínáltak számukra? 

   - A világkiállítás budapesti rendezvénye több vidéki, helyi program-ajánlattal 
egészült ki. Főként szakmai javaslatként, de ehhez kapcsoltak egyéb turisztikai 
látnivalókat is. (pl: Dunakanyar, Mátra, Bugactól a Gemenci mocsárig, Gyulaj-
Tamási dám élőhely)  
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Kiállítási fotók 

 
   A vidéki látogatások során joggal számítottunk mi is szakmai érdeklődésre, 
hiszen a Tolna megyei dombvidék, Tamási - Gyulaj - Hőgyész környékének 
vadgazdálkodása, eredményei régóta ismertek voltak országhatáron túl is. Tolna 
megyéből, Szálkáról származik az első világrekord szarvasbika trófeája (1891), 
ma is szakmai fogalmi „etalon” a Hőgyészen 1929-ben elejtett ”magyar ökör” 
típusú szarvas agancs, illetve a már említett dámvilágrekordok sora. 
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Ez utóbbit külön is nyomatékosítja, hogy az 1971. évi világkiállításon 
bemutatott 156 dámagancs közül 15 volt 220 pont feletti s ebből 14 Gyulajról 
származott.  
 

 
Világkiállítás - díszbélyeg 

 

 
Világkiállítás – díszbélyegző - Gyulaj 
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   A Gyulaji állami erdő és vadgazdaság területi bemutatójának szakmai 
alapgondolata a dám élőhelyének és az adott vadlétszámhoz kapcsolódó intenzív 
vadtartási tevékenység bemutatására irányult.  
 

A helyi terepi bemutató első megállóhelye így az ehhez a vadtartáshoz tartozó, 
akkoriban létesített cserepesi, illetve a hercegúti szektoros vadföldi növényzet 
érés szerinti szakaszokban való termesztése és így egymást követő 
takarmányláncszerű hasznosításának bemutatása volt. Értelemszerűen a 
bemutatás tárgya volt az erdőtenyészeti viszonyok, a tipikus helyi erdőtípusok, 
flóra elemek érzékeltetése is. Nem maradhatott ki a bemutatásból, a látogatásból  
az évtizedek óta híres barcogóhelyek „Mekkája”, a Túri rét a maga 
romantikájával, az annyi kitűnő trófea bölcsője. Ide eljuthatóan olyan földúti 
járhatóságot sikerült kialakítani és fenntartani, hogy a panorámás autóbusznak 
sem jelentett gondot a területre való eljutás. A látogatás „Happy Endje” a régi 
vadászháznál kialakított „dámagancs bemutató fal” elemző megtekintése volt, 
amelyhez az alkalmi hangulatot és benyomást maradandósítandó vendégkínálás 
is tartozott. Apróbb szuvenírt is kínálva működött itt a látogatások alatt egy 
alkalmi postahivatal, ahol lehetőség adódott az alkalomra kiadott sokformátumú 
bélyegek, köztük a helyi védettségű „Crocus”-t is megjelenítve, alkalmi lapok 
vásárlására, első napi speciális bélyegzésre.  

 
Világkiállítás – Gyulaj embléma 

 

   A vendégek részére kuriózumként prezentáltuk a helyi kiadványként 
megjelentetett „Gyulaj” (Böröczky - Deák) leírásunkat. Ma negyven év 
távlatából is jólesően gondolunk vissza az itt megfordult vendégek derűs 
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hangulatára, amelyhez a helyi vendéglátási adottságok és körülmények is 
hozzájárultak. 
   - Pista bácsi, köszönöm a visszaemlékezését! 

                                                                                     Örményi János 
 

Forrás: Tamási kalendárium 2013, felelős szerkesztő: Örményi János, 25-26. 
old.  


