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Több párhuzam is felfedezhetõ az or-
szág sorsának alakulásában kulcsszere-
pet vállaló kora újkori Nádasdy õsök –
Tamás nádor, a Fekete bég, Pál és az or-
szágbíró Ferenc –, illetve a dualizmus
idõszakában élõ Nádasdy Ferenc kö-
zött. Szinte mindnyájan jelentõs építke-
zéseket irányítottak, nagy hangsúlyt
fektettek az oktatás, az egyház és a mû-
vészetek támogatására, és saját gyara-
podásuk mellett mindnyájan szemük
elõtt tartották hazájuk érdekeit is. Míg
azonban elõbbiek elsõsorban politikai
és katonai pályájuknak, illetve a kultú-
rát támogató tevékenységüknek kö-
szönhették hírnevüket, utóbbi fõként a
hazai vadászati életben betöltött vezetõ
szerepével – és nádasdladányi építke-
zéseivel – írta be magát a történelembe.  

A Pesten született mágnásutód a pes-
ti piarista gimnáziumban végezte közép-
iskoláit. Ezt követõen a pesti egyete-
men tanult jogot, és ügyvédi oklevelet
szerzett. Bátyja, Tamás korai, 1856-os
halálával a Nádasdy vagyon egyedüli
várományosává vált. A már fiatalon
könyvgyûjtõ Tamás emlékére 1857-ben
irodalmi alapítványt létesített a Magyar
Tudományos Akadémián. Az alapítvá-
nyi összeg kamatát elbeszélõ költemé-
nyek szerzõi nyerhették el, a jutalma-
zottak között találjuk Arany Jánost is. A
tudományok iránti ifjúkori érdeklõdését
jelzi, hogy anyagilag támogatta Érdy Já-
nosnak Árpád sírja, a legenda szerint
efölé épült Alba Ecclesia, illetve a ma-
gyar királyok Attila hun vezér vára he-
lyén, a Pilisben épült Árpád-kori szék-
helye utáni kutatását. 

1868-ban vette feleségül gróf Zichy
Ilonát (1849-1873), akivel azonban csu-
pán néhány boldog évet tölthetett
együtt a grófnõ korai halála miatt. Há-
zasságukból négy gyermek született,
közülük három, Júlia, Tamás és Irma ér-
ték meg a felnõttkort. 

Még a grófnõ halála elõtt kezdõdött
meg a közösen tervezett családi kastély
építése Nádasdladányban. Az 1876-ra
elkészült épületben helyezte el a gróf a
családi arcképcsarnokot, ide szállíttatta
és itt rendeztette be a Nádasdy-levéltá-
rat, illetve a könyvtárat is. A családi
képzõmûvészeti gyûjtemény nagyobb
része is a nádasdladányi kastélyt díszí-
tette. Ugyancsak itt gyûltek a több évti-
zedes vadászemlékek, a trófeák és a
festmények. A szülei által felkarolt Va-

lentiny János személyében házi festõt
alkalmazott birtokán, aki fõként cigány
életképeivel és a Balaton ábrázolásával
vált ismertté. 

Nádasdy Ferenc 1872-ben vette át
apjától az ekkor már nádasdladányi
központú Nádasdy-uradalmak vezeté-
sét. Példaértékû fejlesztésekbe kezdett.
Kortársai mintagazdaként emlegetették,
amiben mezõgazdasági üzemei mellett
erdõ- és vadgazdálkodásának is nagy
szerepe volt. Arad és Fejér megyében is
tartozott erdõ az uradalmaihoz, a Ba-
konyban pedig ez jelentette a vezetõ
ágazatot. Nádasdy Ferenc tekintélyét az
egyes gazdasági társaságok vezetõségé-
ben vitt szerepe is tükrözte: az I. Ma-
gyar Biztosító Társulat alelnöke, a Ma-
gyar Földhitelintézet felügyelõ bizottsá-
gának, valamint a Magyar Jelzálog-Hi-
telbank és a Balatoni Gõzhajózási rt.
igazgatóságainak tagja volt. Ugyanezt
jelezték az Országgyûlés fõrendiházá-
nak bizottságaiban betöltött pozíciói is. 

Az országos politikában azonban
nem vett részt, energiáját uradalmaira,
illetve a sportéletre összpontosította.
Erõfeszítésének eredményei a lóte-
nyésztés, a vitorlássport és a vadászat
területén is megmutatkoztak, korának
egyik kiemelkedõ sportembere volt. Ki-
tûnõ volt nádasdladányi versenylóte-
nyészete. Lovai hazai és külföldi verse-
nyeken is indultak, ahol szép eredmé-
nyeket értek el. Istállójának jó hírét te-

nyészállatai és a falkavadászaton jeles-
kedõ lovai is növelték. A vitorlázás sze-
relmeseként indítványozta a Stephania
Yachtegylet magalakulását, késõbb a
Balaton Egylet elnökévé választották. A
Balatonon tett vitorlásútjaival és a tehe-
tõs körök Balaton mellé csábításával
népszerûsítette a sportot.

A bevezetõben is említésre került,
hogy a legnagyobb elismerést a vadá-
szati életben betöltött szervezõmunká-
jával vívta ki. A dualizmus korát egyér-
telmûen a magyar vadászat aranykora-
ként értékeli a szakirodalom. A vadá-
szati törvények megalkotása, a vadvé-
delmi intézkedések foganatosítása, az
újabb vadaskertek alapítása, a vadho-
nosítás és a vadászati egyesületek létre-
jötte együttesen járult hozzá a vadállo-
mány növekedéséhez, a vadászat „civi-
lizáltabbá” tételéhez. Mindennek létre-
hozásában vezetõ szerepet vállalt Ná-
dasdy Ferenc. A vadászat a fõúri társa-
ságok egyik kedvelt társasági érintkezé-
si formája volt, ugyanakkor a gazdák –
vadászterületeik révén – folyamatosan
versenyben álltak egymással a lehetõ
legnagyobb teríték elérése és a rekord-
méretû trófeák birtoklása terén. Emiatt
törekedtek az erdõtulajdonosok a min-
taszerû vadállomány kialakítására. 

Nádasdy Ferencnek már az 1860-as
években kitûnõ kopófalkája volt Agár-
don, mellyel október-november hóna-
pokban többnapos vadászatokat ren-
dezett birtokán, illetve annak környé-
kén. A népes vendégseregeket fogadó
agárdi kastélyhoz kötõdik, hogy Ná-
dasdy itt rendezte meg az elsõ magyar-
országi agancskiállítást. A gróf gyerme-
kei iskoláztatása miatt az 1880-as évek-
ben Nádasdladányból Budapestre köl-
tözött. Agárdi falkáját felszámolta, és
ezután a rákosi falkavadászatokat láto-
gatta. Az 1890-es években a budapesti
rókakopófalka falkanagyaként tevé-
kenykedett. Ekkor is rendelkezésére
álltak a Nádasdladány környéki, Arad
megyei és bakonyi vadaskertjei, erdõi.
Közülük kiemelkedik a bakonynánai
vadaskert, melynek híres volt a szarvas-
állománya. A saját területeken található
vadállomány mégsem elégítette ki a
gróf igényeit. Elõbb St. Gallenbe,
utóbb a híres, exkluzív Lungaui Zerge-
vadász Társaság tagjaként Stájerország-

Gróf Nádasdy Ferenc (1842–1907) 
az Országos Magyar Vadászati Védegylet elsõ elnöke
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võbe már eleve beépített GSM/GPRS
modemen keresztül (amelybe a hazai
mobilszolgáltatók valamelyikének SIM
kártyája behelyezhetõ) jut el a vevõre. A
szolgáltatás költsége tájékoztatólag 3 Ft
+ ÁFA/perc dm pontosságot biztosító
DGPS korrekciók, és 12 Ft + ÁFA/perc
centiméteres pontosságú RTK, ill. háló-
zati RTK korrekciók esetén. Ehhez a
költséghez még GPRS adatforgalmi díj is
társul. A szolgáltatás használhatósága
innentõl kizárólag a mobiltelefonos há-
lózati lefedettségen múlik.

A mérésekrõl
A GPS mérések egyik nagy elõnye, hogy
annak végrehajtásához látszólag nincs
szükség nagy szakértelemre, hiszen az
esetek jelentõs részében csupán a megfe-
lelõ mérõszoftver kezelésérõl és az áram-
ellátás biztosításáról kell gondoskod-
nunk. Ugyanakkor a mérések szakszerû
elvégzését körültekintõen meg kell ter-
veznünk. Jó eredményeket csak megfe-
lelõ mérõeszközökkel és megfelelõ mé-
rési eljárással érhetünk el. Az elvárt pon-
tosság függvényében a megfelelõ számú
mûhold és az optimális mûhold-geomet-
ria rendelkezésre állását mutató mérési
idõszak meghatározására van szükség,
ehhez kiválóan használható az online
elérhetõ Web Mission Planning szolgálta-
tás: http://asp.ashtech.com/wmp.

A rendelet követelményeinek meg-
felelõ méréseket különbözõ pontossági
kategóriákba sorolhatjuk. A pontossági
kategóriák a gyakorlatban jellemzõ
pontossági igényeken alapulnak és
meghatározzák a GNSS vevõnk felsze-
reltségét:

pontossági kategória ponthiba
szubméteres 0,20-0,50 m
deciméteres 0,05-0,20 m
centiméteres 5 mm – 50 mm

A szubméteres – deciméteres
pontossági igényekre erdei körülmé-
nyek között azok az ún. térinformatikai
vevõk használhatók, amelyek a GPS+
GLONASS mûholdrendszerrel együtte-
sen is tudnak mûködni, továbbá képe-
sek valamilyen valósidejû DGPS kor-
rekció vételére. Ezek a vevõk általában
már fázismérésre is alkalmasak, a fázis-
méréseket is bevonják a helymeghatá-
rozásba, azonban még mindig kézben
tartható kompakt eszközökrõl beszél-
hetünk. Javasolt vevõk L1 frekvenciás
geodéziai GNSS antennával: Ashtech
MobileMapper 100, Topcon GRS-1, Lei-
ca VIVA termékcsaládon belüli DGPS
Rover és xRTK megoldások.

Centiméteres pontossági igényeket
a geodéziai célú GNSS vevõkkel elégít-
hetünk ki. Ezek a vevõk már kivétel nél-
kül fázismérést dolgoznak fel, kettõ

vagy több mûholdrendszerrel együtte-
sen is tudnak mûködni, lehetnek egy
vagy többfrekvenciásak. A geodéziai
vevõk másik fontos jellemzõje a geodé-
ziai antenna, ami már többutas jelterje-
dést csökkentõ elemekkel van ellátva.
Javasolt vevõk L1, L2 frekvenciás geodé-
ziai GNSS antennával: Ashtech Promark
200, Ashtech Promark 800, Topcon
GRS-1 RTK kiépítésben, Leica VIVA ter-
mékcsaládon belüli RTK megoldások.

A fentiekben ajánlott valamennyi esz-
köz mellett kiemelten fontos szerepe van
az alkalmazott szoftvernek, amely a pon-
tos mérés végrehajtása mellett elkészíti a
rendeletnek megfelelõ mérési jegyzõ-
könyvet és a területszámítási vázraj-
zot. Erdõben történõ tájékozódásra
szükséges az erdõtervi térkép kezelése is
EOV vetületi rendszerben. Ideális eset-
ben mindezt egy szoftverben érhetjük el.

A GNSS rendszerek és a hozzá kap-
csolódó vevõk fejlesztésében napjaink-
ban kétségtelenül komoly verseny fo-
lyik, amely jótékony hatással van az in-
novációra. Érdemes idõben tájékozódni
az új követelményeknek megfelelõ és a
hazai piac igényeire szabott eszközök
beszerzési lehetõségeirõl, hogy min-
denben megfelelhessünk a jogszabály
mûszaki követelményeinek.

Hóber Balázs
DigiTerra Informatikai Szolgáltató Kft.

ba járt fajdkakasra és zergére vadászni.
Északkelet-Magyarországon elõbb a
munkácsi uradalomban, utóbb a Mára-
marosban vadászott bérelt vadászterü-
leteken. 

Az Országos Erdészeti Egyesület ülé-
sén már 1876-ban javasolta egy vadá-
szati védegylet megalapítását. Erre
azonban csak néhány évvel késõbb,
1881-ben, mások mellett báró Podma-
niczky Frigyes és Keleti Károly közre-
mûködésével került sor. Az Országos
Magyar Vadászati Védegylet alakuló ér-
tekezletén, 1881. május 20-án Nádasdyt
közfelkiáltással választották elnökké,
mely tisztét közmegelégedésre töltötte
be haláláig. A Védegylet célját a követ-
kezõképpen határozták meg: „Az egylet
a vadászat testedzõ és lelket üdítõ férfi-
as foglalkozáshoz a megfelelõ körök-
ben való terjesztése mellett megadni tö-
rekszik azon testületi szervezetet, mely
közgazdasági fontossága alapján megil-
leti; az okszerû vadtenyésztést és vadó-

vást, valamint kezelõit is megfelelõ olta-
lomban részesíti; a vadászat tudomá-
nyos és szellemi részét felkarolja ...”. 

Nádasdy elnöki kinevezését követõ-
en, még 1881-ben országos agancski-

állítást rendeztek Budapesten a Nem-
zeti Lovardában. A rendezõbizottság
elnöki tisztét ettõl kezdve tíz évig vi-
selte a gróf, de a hagyományossá váló
mustrákon lemondása után is szerepel-
tette trófeáit, sõt, uradalmainak díszes
agancsaival bemutatkozott az 1890-es
bécsi erdészeti és gazdasági kiállításon
is. A Védegylet folyóiratában, a Va-
dász-Lapban maga is szakcikkekkel je-
lentkezett. Az 1896-os Millenniumi ki-
állítás vadászati tárlatának fõ szervezõ-
je is Nádasdy gróf volt, és a korszak je-
les vadászai és vadaskert-tulajdonosai
között maga is jelen volt legszebb tró-
feáival. A kiállítás létrejöttéért kifejtett
kétéves szervezõmunkájának is szere-
pe volt abban, hogy Ferenc Józseftõl
megkapta a valóságos belsõ titkos ta-
nácsosi kitüntetõ címet. A vadászati si-
kerekben gazdag életút betetõzése az
1904-ben Batthyány Elemérrel és Szé-
chenyi Lajossal tett afrikai út volt, ami-
kor Nádasdy és társai fõként Szudán
területén vadásztak.

Bányai Balázs
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