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SCHMIDT & BENDER Hungária Kft. 
H-l 106 Budapest, Fehérút 10.

Telefon: 260-7641 
Fax: 263-2937

Rizzini és Fausti Stetano gyártmányú olasz sörétes vadászfegyverek 
teljes gyártmányskálájának forgalmazása. Kiváló minőség, kedvező ár. 
A készlet erejéig kizárólag december hónapban. \
f j f e á  és típusok 12 és 20-as kaliberben,\ 
egy elhúzó billentyűvel, ejektorral

i s l í ' J s ' 1 'MIRAGE sörétes lőszerek teljes

ALBION SL -  12/76E ALBION -  20/76E ELEQANT -  12 GA 12/70 
egy elhúzó billentyűvel egy elhúzó billentyűvel két elhúzó billentyűvel 

Ára: 180.000 Ft+ála Ára: 180.000 Fl+ála Ára: 144.000 Fl+áfa

TELEFON: 06-28/420-760 TELEFAX: 06-28/422-181 e-m all: trofea@ mail.digitel2 
NYITVA TARTÁS: HÉTFŰ, KEDD, CSÜTÖRTÖK: 7.30-16 ÓRÁIG, SZERDA: 7.30-18 ÓRÁIG, P.: 7.30-1



Megújul a FeHoVa
SZA BA D ID Ő  2002 kiállítás és fesztivál - lesz a neve annak a nagyszabású rendezvénynek, amely a Budapesti 
Vásárközpontban 2002. március 21-24. között fogadja a látogatókat. Ebben a négy kiállításból álló együttesben 
kapott helyet a Fegyver, Horgászat, Vadászat Nemzetközi Kiállítás. Hű kísérői maradtak a Budapest Boát Show 
és a Sport rendezvények, s újonc negyedikként pedig a Budapest Motor Show gazdagítja a kínálatot. Az UTAZÁS
- tekintettel a kiállítások nagy mértékű növekedésére - külön időpontban, március elején tart majd nyitva.

A FeHoVá-nak minden bizonnyal jót tesz majd a „környezetváltozás", hiszen tágasabb, több látogatónak is 
kényelmes nézelődést lehetővé tevő helyet kap. A nagyobb pavilon a tematikai elrendezésnek is kedvezőbb 
feltételeket teremt, a szakmai üzleti tárgyalások is nyugodtabban folyhatnak.

A kiállítás szervezői a tavalyihoz hasonlóan, mintegy száz kiállítóra számítanak. A hagyományos kísérőprog
ramok mellé - a tervek szerint - újak sorakoznak fel: vadász képzőművészeti bemutató, szabadtéri lőtér, szín
padi szituációs lövészeti bemutató, állathang felismerő verseny, horogkötő verseny - hogy csak néhányat em
lítsünk az érdekességek közül.

A kiállítás március 21-23-ig naponta 10-19 óráig, 24-én (vasárnap) pedig 10 és 17 óra között fogadja a látogató
kat a Budapesti Vásárközpont B pavilonjában. A szabadtéri programokat a pavilon melletti B szabad területen rende
zik. A felnőtt belépő 700 Ft, a diák és nyugdíjas kedvezményes jegy 500 Ft, a családi jegy, amely két felnőtt és két 14 
éven aluli gyerek belépésére jogosít 1400 Ft lesz. Csoportos kedvezményre számíthatnak az írásban előre bejelent
kező vadásztársaságok, ingyenes belépésre pedig szintén előzetes bejelentkezés alapján a szakiskolai csoportok. 
A megváltott belépők az egy időben zajló Sport, Boát Show és Budapest Motor Show kiállításokra is érvényesek.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Tihanyi Klára kiállítási igazgató, Suga Gabriella kiállításszervező,

Bán Zsuzsanna kiállításszervező 
Tel: 263-6083, 263-6535. Fax:263-6340, 263-6435 

E-mail: fehova@hungexpo.hu Internet: www.fehova.hu

RT.

Vadászatszervezés kül- és 
belföldön

MAVAD RT.
AJANLATAINK:

Fajdkakas vadászat: sikctfajd, nyírfajd, császármadár vadászata. A  vadászterület az oroszországi K irov mellett 
terül cl. A vadászatok időtartama 6 nap. melyek március közepétől heti rendszerességgel indulnak.
\ v;iiJ,isz.ii részvételi díja: €  1.300. Lehetőség van a vadászatot medve kilövéssel bővíteni: a túra medve 
lelovessel 12 napos, részvételi díja: €  3.200- A  részvételi díjak minden költséget tartalmaznak, a repülőjegyet 
is. ki\ese i szervezési dijat, biztosítást, valamint a magyar határbclépés költségeit (állatorvosi díj, vám) 
Jclcnlkc/éxi határidő: 2002. március 10.

Ia\as/i med\i*\adaszat kam esatkan: Lehetősége nyílhat egy medve elejtésére a kapitális medvék 
országában A vadaszatok l<> napost Í002 áprili ' kozott indulnak. A  részvételi díj: 5.800,-U SD

6.900, i s i )  közé esik. pontos értékéi a vadászterület kiválasztása, valamint a csoport nagysága dönti el. 
(több fős csoport esetén jelentős kedvezmény)
Jelentkezési határidő: 2002. március W .

Itarnum cdvc vadászat S/ibénaban: 9 napos vadásztúrán ejtheti el élete bamamedvéjét. 2002. április 
.\s május 20. kozott kínáljuk önnek e/l a lehetőséget kedvező áron. A  túra részvételi díja: 4.500,- U SD . 
Jelentkezési határidő: 2002. március 30.

I xklu/iv M arco  Polo vadászat: I .ehetősége lehet, hogy magáénak tudhasson egy M arco Polo kost. a hegyi 
kosok királyát, minden vadasz álmát. Túránk egy kirgisztáni vadászterületre viszi Önt 14 napon keresztül.
A vadászatok 2002. február I. március 31.. valamint augusztus -  november között. Részvételi díj: 21.500,- U SD .

MAVAI) KI.
H i l d a  p e s t  1525. I'f. 16. 

Ii l.: 457-8051 
Fax: 201-6371 

servicc# mavad.hu

További részletes inform ációkat a 20-428-0485 telefonon, 
valam int a directorfo mavad.hu K-mail címen kaphat.

Vadászbolt 
Budapest 1132 
Visegrádi u. 9. 
Tel.: 239-1333 

Nyitva: 
hétköznap 10-17 óráig

mailto:fehova@hungexpo.hu
http://www.fehova.hu


BOLT ÉS NAGYKERESKEDÉS 
440 SZÁZHALOMBATTA. 
VÖRÖSMARTY
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VUáSZBOtT NSnRZSÉIiTEN
ÖNVÉDELMI, SPORT-, VADÁSZ-, 

LÉGFEGYVEREK, FIÓBERTPISZTOLYOK, 
SÖRÉTES, GOLYÓS, LÉGLŐSZEREK, 
FEGYVER- ÉS KERESŐTÁVCSÖVEK, 

VADÁSZRUHÁZAT ÉS AJÁNDÉKTÁRGYAK 
NAGY VÁLASZTÉKÁVAL 

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT.

C ÍM Ü N K :
GEMENC VADÁSZBOLT,

1203 BUDAPEST, 

KOSSUTH LAJOS UTCA 57. 

TELEFON: (36-11283-4432, 

MOBIL: 06-30/942-1839. 

NYITVA TARTÁS: H.-P.: 10.00-18.00
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Ingyen adjuk a lapot!
Srtreriérti ha 2002-ben tíbb lerne az emelőnk, ezért a régi etfizetónk segíségét kérjük, .egyenek rész* az ataóntöan

■ • • r é v * .  cinét «  egyOsszegben feeö be vagy a z egyenkérft b e te lé s e k  m ásotafraf ig a z c ^  a  32400 termes 
•■'. 'üi o ,it Az atoto* a vadásztársaságokra s érvényes. mnően tizedk lapeldfaetést iog>>en adurJc a számukra is.

• < ős a z  e *ttzeiesektf .b e t ö r t  postai utaW oycn' kérjük efioáderi. a címünkre

V a d á sz a t i  K u ltu rá l is  E g y e s ü le t
1141 Budapest. Vízakna u. 23/b

> U a ^ a r  V A O Á S Z L A P  K)e« e)ú^^eté9e 2002 deqemtiefésg 3800 t a r t  Értetemseerűen ak> később e V  a lapunkra
*  300 krrfü  - egr bpszáro árával -  k Je s e b b e f W  p o s a zn e

n  kel eW izetne a lap d azotaak a hivatásos vadászoknak a k *  2002-ben egy összegben legalább 100 ezer l ó  
tóén vásárolnak a z egységesben torm ar^a ttfc- nyári n/iadarabjafcoi A  hívatásos vadászok a vásárlást W w iő-
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ukomati^san ta p ú k  meg c*TnJue a M aoyar'
k i  féftxse van. vagy x x t t o  n o r m t c w  
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Etóre s  köszönjük a  segcségét1

( :iMLAPON: NÉMETH JÁNOS AGANCSFARAGÁSA FOTÓ: SOMFALVI

^ A B H S H A P  ®
MEGJELENIK HAVONKÉNT

Kiadő-főszerkeszlő:
Csoko Sándor

Te l 06 - 30/397-5651
r$m» szerkesztő:

Homonnay Zsombor
T . I  06 - 30/397-5671

Főmunkatárs:
Somfalvi Ervin

T * i  06 - 30/397-5661
r»fv»/0 ; '■•••• ..'t:', Kun Gábor

, MMr Elokné, Erzsébet
Tel 0 6  30/410-1051

A vzcrk«sztős4g és a kiadó címe:
H 4 i  Budapest, Vízakna u. 23 b.
► .A.jja * VjiM i/.iti Kulturális Egyesület

K O /PO NTI TELEFON ÉS FAX: 222-6819 
Tataion: 60327-280

A ¥ ■ > ; ,* •  VADA',/ L A P  e lő fiz e th e tő  .B e lf ö ld i  
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MEGYEI TUDÓS TÓINK
Baranya: Agyaki Gábor 06-30/318-7969
Bács-Kiskun: Oláh József 06-20 968-7096
Békés: Lovász Sándor 06-30.945-1987
Borsod: Handa György Zsolt

06-20/329-1814
Csongrád: Mészáros György

06-60/478-657
Fejér: G áspár Attila 06-20,977-9526
Győr: P ió  Márta 06-30961-8844
Hajdú: Kozák Imre 06-20 382-3450
Heves: Prezenszky János 06-3&316-512
Komárom: Faragó István 06-20 938-2754
Nógrád: Gaál Dénes 06-70.210-6465
Pest: Mészáros Iván 06-30:207-3260
Somogy: Szarka Ágnes 06-30961-9481
Szabotes: Erdélyi István 06-44:362-569
Szolnok: Czeglédy István 06-60457-449
Tolna: B isch o f Ferenc 06-20 920-3662
Vas: Takács Viktor 06-30 232-9623
Veszprém: Baracskay Lajos 06-88 422-298
Zala: Polster Gabriella 06-20.938-8210

l m.ni nm ünk: v k e i' vadaszlap.hu Hompage: www.vadaszlap.hu

KEDVCSINÁLÓ
A Magyar Vadászlap szakírója/ újdonsült fő
munkatársaként elmondom, hogy jutottam 
idáig. Szívesen büszkélkednék azzal, hogy 
kora gyerekkoromtól vadász környezetben 
nőttem fel - sajnos nem így volt. Felmenőim 
közül csak egyik ükapám vadászott, emlék
nyomait nagyanyám halálával betakarta a fe
ledés. Szüleimnek hála. boldogan csavargó 
vidéki gyerek voltam, s csak középiskolás
ként kényszerültem városlakóvá válni. Sza
badidőmet azért horgászattal, állatfényképe
zéssel, túrázással töltöttem. így végzős gé

pésztechnikusként 1972-ben - természetesen - az Erdészeti*Egye
temre vettek fel. Hogy legyen valami fogalmam az erdészet gyakor
lati részéről is. nyári munkára mentem a Telki Erdőgazdasághoz, 
ahol egy hónapra „betettek" a frissen alakult Vadbiológiai Állomás
ra. Meglátni és megszeretni... Csapot, papot, Egyetemet feledve fe
jest ugrottam a Vadászat nevű szerelembe (kilábalni máig sem tud; 
tam belőle), s az egy hónap helyett csodálatos tíz évet töltöttem ott', 
míg ..koncepcióváltás” ürügyén szét nem dúlták az egészet. (Azo
nos néven felépítették m áshol, de az már nem volt ugyanaz. A régi 
„nagy" csapat - Fodor. Homonnay, Hőnich, Karner, Koltai, Sugár. 
Studinka - szétszéledt.) A tíz év nem múlt el nyomtalanul, a kutatá
sok módszerei, eredményei máig használatosak, forrás értékűek 
nemzetközi szinten is. Szakmai fejlődésem meghatározó korszaka 
volt. közben levelezőn végeztem agrármérnökként, varjú táplálko
zásbiológiából doktori értekezést írtam. Társasági fővadász lettem 
Zalában, majd a lakáskényszer okán újra Pestre kerülve fotóriporter, 
minisztériumi ..vadásztitkár". vadkereskedelmi vállalat igazgatóhe
lyettese. vadászirodák vezetője és mindenese egy személyben, ön
kéntes és ..kényszer" vállalkozó egyaránt. (Akasztott ember eddig 
még nem voltam.) Nem mindig néztem a lábam elé. ezért belelép
tem sok mindenbe... Alapító tagja lettem a Madártani Egyesületnek 
és a Nimród Fotóklubnak, majd a Vadászati Kulturális Egyesületnek 
is. de hogy ..nemnormális" elkötelezettségem ne legyen egyoldalú, 
horgász egyesületet is vezetek. 1976 óta szerzője voltam a Nimród
nak. majd megalakulása óta a Vadászlapnak, elsősorban fotósként.

Mi köze mindennek az 1 %-hoz ?  Annyi, hogy nekem jutott az a tisz
teletteljes megbízatás, hogy - mint Aesopus rókája a holló csőréből 
a sajtot - kiudvaroljam az Önök befizetendő adójából azt az 1 %-ot, 
mely felett szabadon rendelkezhetnek. Nos. nem tudom, hogyan 
kezdjek hozzá. Hivatkozzak arra. hogy családom adózó tagjai - ma
gamat is beleértve - mind ezt teszik ?  Hogy barátaim zöme vadász, 
s Ők szintén így cselekednek ?  Nem túlságosan meggyőző érv. Tu
dom, érzem, rengeteg olyan szervezet van ebben az országban, 
amely jó szándékkal segíteni akar az arra rászorulókon, de a ma
gyar vadászati kultúra is méltó a támogatásra és - sajnos - rá is 
szorul. Rengeteg olyan új ember lépett sorainkba, aki megszerezte 
ugyan a vadászvizsgát, fegyvere van, de senki nem tanította meg a 
vadászias viselkedésre, nincs kötődése a közösséghez. így aztán 
felszínes tapasztalatokat szerez, azt hiszi, az a jobb vadász, akinek 
több trófea lóg a falán, lehetőleg minél távolabbi országokból. Pe
dig az igaz magyar vadász leghőbb vágya nem az kéne legyen, 
hogy saját (vagy mások) keserves munkájával szerzett pénzét afri
kai állatfarmokon tenyésztett antilopok megvételére költhesse. Eh
hez nem kell se vadászati kultúra, se szakmai ismeret, elég hozzá 
némi lőtudás és sok pénz. Ettől még nem lesz igaz vadász senkiből. 
Akkor lesz. ha ismeri, és betartja a hazai vadászati szokásokat, 
megtanulja és gyakorolja a vadászat tudományát, tapasztalatokat 
szerez és azokat hasznosítani is tudja, tiszteli a hagyományokat. 
Ezen munkálkodik a Vadászati Kulturális Egyesület immáron több 
mint egy évtizede. E munka anyagi alapjainak nagy részét Önök, 
Olvasók biztosítják azzal, hogy előfizetik, megveszik a lapot, befize
tik a tagsági díjat, és azzal is, ha
adójuk 1 %-át felajánlják ennek a ith ö  ' £  '
nemes célnak a támogatására. c L\TT><-o
Tisztelettel köszönjük - előre is. v

főmunkatárs

ADÓJÁNAK 1 %-ÁT A VADÁSZATI KULTURÁLIS EGYESÜLET 
RÉSZÉRE A 19677079-2-41. ADÓSZÁM FELTÜNTETÉSÉVEL

AJÁNLHATJA F E L .

http://www.vadaszlap.hu


APRÓHIRDETÉS

AZ APRÓHIRDETÉSEK TARIFÁI: 
Az első szó 200 Ft, minden további 
szó 50-50 Ft + 25 % áfa. A hirdetése
ket levélben, faxon, e-mailen vagy 
személyesen, minden hónap 10-éig 
szíveskedjenek leadni. A Vadászati 
Kulturális Egyesület tagjainak a 
nem kereskedelmi jellegű apróhir
detések ingyenesek.

FEGYVER

Eladó: balkezes Tikka .30-06-os, FÉG
bock 12/12 és Rem./222Rem. csövek
kel. Érdeklődni: 06-20/313-9359 telefon- 
számon lehet.
7x57-es, cseh 2KK 600-as, 4x32-es. 
Zeiss céltávcsövei szerelve, golyós 
fegyver eladó. Telefonszám: 06-
20/426-9310.
Eladók! Új, 686 E Sporting Beretta, 
Benelli aut. Weatherby, 30-C6 új. 7 mm 
R.M. újszerű. ZKK-600 8x64 S lőszerrel 
is. 6.5x57 lőszer 300 db. Érdeklődni: 06- 
70/213-0066.
FÉG bock büchs egy billentyűs, tűzvál- 
tós biztosítóval, egyedileg, több váltó
csővel gyártott vadászfegyver igényes 
vevőnek eladó. Cserecsővel: - 2x12/70 
(sörétes). - 222 R betétcső a felső 12-es 
csőrhöz, végigmenő kivitelben. - 
222/7x65 R -7x50-es Neopta, csúszólá
bas távcsővel (hegyi karabély),- 
2x9.3x74 R - 4x32 Neopta távolságmé- 
rős. patent lábas távcsővel (ejektoros 
expressz). Irányár: 595.000,- Ft. Érdek
lődni: Fülöp N.. 06-60/321-983.
Eladó: Weatherby .30-06 új. 7 mm R.M. 
50 lövés. ZKK-600’8x64 S 260 db lő
szerrel. Benelli Rafaello 12-es aul. 
6.5x57 lőszer 300 db. Érdeklődni: 06- 
70/213-0066.
Bréda (Beretta), új. félautomata 12-es. 
cserélhető szűkítővei. 76 mm-es tölté
nyűr. luxus modell, jobbos, balos tus állí
tási lehetőséggel. Fég. 30-06-os. új go
lyós puska, 4x40-es. Zeiss Jena távcső
vel szerelve eladó. Érdeklődni: 06- 
57/456-281. vagy 06-30/973-5714.
Krieghoff ultra bock 12-es és 30-
06-os kaliberű puska eladó. Mélyvé
sett. új. vastag szálkeresztes 6x42- 
es Zeiss távcsővel, patentszerelék
kel. 96-os évjárat, keveset használt. 
750.000.-ért. Ugyanitt. Bauigis. 12- 
es éjjellátó. 100.000.-ért, kereső táv
cső méretű. Telefon: 06-20/453- 
7602.
Éjjellátó távcső 1BH 58 típusú, 
szovjet gyártmányú, eladó. Érdek
lődni: 06-88/454-045.
Eladó Steyr-Mannlicher, luxus típu
sú. 300 Win. mag. kaliberű lőfegyver 
, 8x56-os. német Schmidt és Bender 
távcsővel, gyári Steyr szerelékkel; 
valamint 1 db Brno. 502-es. vegyes
csövű. 12-.30-06-os kaliberű lőfegy
ver. Schmidt és Bender távcsővel. 
Suhli szerelékkel. Érdeklődni lehet: 
06-30/216-9531-es telefonszámon.
Merkel dupla golyós, 7x65 R, Se-
edler variábel céítávcsővel. Merkel 
vegyescsövű. 7x65 R x 12-es. Seed- 
ler variábel céltávcsővel. Tikka .30- 
06-os (5 hónapos). 6x42-es patent- 
szerelékes. Zeiss céltávcsővel, és 
Tikka .243-as. 3-9x42 Seedler variá
bel céltávcsővel kifogástalan álla
potban eladó. Érdeklődni: 06-
30/998-9365.

KU TYA

Vadászkutyák képzése (fegyelmi, va
dászati. társasági) képességvizsgára, 
vadászati alkalmassági vizsgára és 
munkavízsgára való felkészítése! Kép
zés formája panziós jellegű, ideje a tu
lajdonossal egyeztetve. Baranyi Sza
bolcs 06-30/996-5198.
Drótszőrű német vizsla kutyák, 
törzskönyvvel, vadászó szülőktől, 
sporttársi áron eladók. Telefonszám: 
06-30/433-1396.
Drótszőrű német vizsla kölykök, vadá
szó szülőktől eladók. Konyecsni Károly, 
telefonszám: 06-30/256-4063.
Weimari vizslakölykök a latorföldi ken
nelből. Apa: osztrák-holland. ÖTV. I. dí
jas. kiváló kan. Szuka: saját tenyészté
sű. Magyarország legeredményesebb 
weimarija. Érdeklődni: Vén Zoltán, tele
fonszám: 06-78/464-647. vagy
06/20/3264-798.
Fedeztetésre szálkás szőrű tacskó!
HJCH, HCH, HDGY. 4xHFGY. 
2xHFCSGV. 1999. évGH kanja. 3xCACT 
Diana EX fedez, kölykök eladók, elője 
gyezhetök. Anya: HJCH. HFGY. Te 
nyészlésre javasoltak, aktívan vadász 
nak. Telefonszám: 06-93/324-886 vagy 
06-70/229-7837.
Erdélyi kopó, fél éves szuka eladó, 
győztes, munkavizsgás, vadászó szülők
től költözés miatt 30.000 - Ft-ért. Tel./fax: 
06-22/456-810 vagy 06-30/388-4530. 
Pointer kölykök, ezüstkoszorús mes
tertenyészetből. vadászó. ÖTV-s. HCH-s 
szülőktől eladók! Telefonszám: 06- 
60/461-090. Baukóné.
Rövidszőrű, német vizsla, öt hónapos 
növendékek és kétéves alapidomított 
kutyák eladók. Telefonszám: 06-59/323- 
875 vagy 06-20/456-8154.
Kitűnő küllemű és munkateljesítmé- 
nyű szálkás szőrű tacskók elöjegyezhe- 
tők a Von Alltenburger kennelből. Ma- 
rosmenti-Rudifogó Miku Soma 2 x HPJ 
fiatal klubgyőztes. 2 x R. CAC. 5 x CAC. 
2x CACIB. 2 x HFGY BOB D.K. Európa 
Kupa győztes, tenyésztésre javasolt 
kannal fedeztetünk. Telefon: Szarka: 06- 
30/961-9481.
Ezüstkoszorús, Pósteleki-Fürkész po
inter kennelből, ÖTV-VAV-s Champion 
szülők kölykei áprilisi elvitellel eladók! 
Telefonszám: 06-60/461-090. Baukóné.

ALLÁS

Adminisztrációs, fordítói, tolmács 
munkát vállalok vadászatszervező iro
dában. rugalmas beosztásban. Rádi Eri
ka: 06-20/378-6931.
Pályakezdő, vadgazdálkodási mér
nök, erdésztechnikus, hivatásos vadá
szi állást keres. Elsősorban apróvadas 
területre.' az ország bármely részén. 
Szolgálati lakás szükséges. Telefon
szám: 06-30/340-8286.

VEGYES

Nyílpuska vadonatúj, csigás, távcsö
vei. nyílvesszőkkel eladó-elcserélhető. 
Nem engedélyköteles. Utánvéttel is el
küldöm. Ára: 48.000,- Ft. Telefon: 06- 
20/962-1903
Hullott özagancsot és szarvas agancs
rózsát vásárolnék. Wágner Kálmán. 
9423 Ágfalva. Magyar u. 3.. telefon
szám: 06-99/330-398.
Az állami vadászvizsga kidolgozott 50 
db szóbeli tétele (350 kérdés) megren
delhető a 06-75/313-271 vagy 06- 
20/333-2834-es telefonszámon.

Uaz 452, dobozos tkg., keveset futóit, 
kitűnő állapotban. 1 év műszakival el
adó. 700.000.- Ft. Érdeklődni: 06- 
20/924-1509 telefonszámon lehet.
Ma megrendeli, holnap postára adjuk!
- A Diana Vadász-Horgász Antikvárium 
nagy kónyvkészletében megtalálja a 
kedvére való vadászkönyvet. Ingyenes 
árjegyzéket küldünk. Makó. Zrínyi u. 34. 
6900 Telefonszám: 06-62/211-561.

Korongdobó gépet hobbi és parcours 
kivitelben, összecsukható magaslese
ket hordozható, kocsitetős, valamint 
famászós kivitelben rendeljen az IN- 
TERMAS Kfl-néJ. szárnyas, szőrmés 
befogócsapdák minden méretben. Te
lefon: 06-66/321-151. fax. 66-66/441- 
029. Honlap: WWW.INTEBMAS.INLHU

Infcatávcsövek. éjjel látó készülékek 
az ország legnagyobb választékából 
eladók, megrendelhetők. Telefon- 
szám: 06-30/205-3714.

FeQyyertavHás.

Minden típusú lőfegyver javítása, fe
lújítása. agyazása, céltávcső szerelé
se, vizsgáztatása, hatástalanítása, ér
tékbecslése. Régi fegyverek restau
rálása. Nagy Ferenc fegyverműves. 
4034 Debrecen, Tengerész u. 4.. tele
fon: 06-52/423-176.

AZ AGFA HUNGARIA KFT.

FELHÍVÁSA
AMATŐR ÉS PROFI FOTÓSOK 

FIGYELMÉBE

500 TEKERCS DIAFILM A TÉT
Abban a reményben, hogy mindenki - az Olvasóink, 
a fotósok, a pályázatot támogató AGFA Hungaria Kft. 

és a szerkesztőség is - jól jár, útjára indítjuk új 
fotórovatunkat, a legszebb, a legjobb 
és a legérdekesebb kategóriákban. 

Elképzelésünk szerint minden hónapban közlünk 
egy-egy aktuális - tájat, természetet, vadat, 

vadászatot, madarat, növényzetet, stb. ábrázoló fotót 
lapunk színes oldalain és az AGFA Hungaria Kft.

támogatásával a kiválasztott fotók készítőinek 
10-10 tekercs kiváló minőségű diafilmet adunk át

elismerésül.
Az év végén a legtöbb(!) kiválasztott fotót publikáló 

amatőr vagy profi fotós teljesítményét egy külön díjjal
- 100 tekercs filmmel - is jutalmazzuk.

A fotókat - amely lehet papírkép, kis és nagy dia. 
illetőleg digitális felvétel - minden hónap 5-éig kell 
eljuttatni a szerkesztőség címére (1141 Budapest, 

Vízakna u. 23/b.). Havonként és kategóriánként egy 
szerző csak egy felvétellel vehet részt, annak viszont 

nincs akadálya, hogy a saját kollekcióját az egész 
évre előre beküldje. A felvételen kérjük feltüntetni: a • 

szerző nevét, a kép címét és helyszínét, valamint azt, 
hogy milyen géppel, milyen anyagra készítették.

A beküldött fotókat archiváljuk és a 
www.vadaszlap.hu honlapunkon is bemutatjuk.
A honlapot megtekintve ki-ki eldöntheti, hogy jól 
választott-e a szerkesztőség... és a látogatóknak 

szavazati lehetőséget is biztosítunk. A legtöbb 
közönségszavazatot összegyűjtött fotósnak 

ugyancsak különdíjat - 40 tekercs filmet - adunk 
majd át az ünnepélyes és egy közös kiállítással 

egybekötött díjkiosztáson.
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INTERJÚ FEISZT OTTÓVAL ES BUZGÓ JÓZSEFFEL

Vadászni márpedig kell!
\ SDÁSZLAP:-Számtalan lisztbe mel
lett les/*e elegendő ideje. energiaja az or- 
wagm köztestület \ezete\ere?
M IS/T OTTÓ: Az eM  lépéseim közé so
rolom. hogy t»>bb .ih.il.iin nagy kedvvel vég- 
/. ii liszisí gémről is lemondok. llvcnaz.Or-•
'/ .ii'" ' Veréb I pk-t elnöksége, az Országos 
I iik‘s/cli I n>e»ulel Vadgazdálkodási Szak- 
"'/laUanak vr/fiesc maradok viszont az
• >M\ V .ilclu«'k« hiszen ez a kél. más- más 
looém  Ula^n létrejött. de hasonló munkát 

v /.., f.k k>< ,k Imi szervezetegyüttműködé- 
«  *irm i»*it|aM  kedvező. Lehet, hogy most 
fufvvteuk lúmk. de szinte az utolsó napokig 
nem számítottam a jelölésemre,sőt a magam 
rí 'A ió l mindent megtettem, hogy leköszönt 
elnökünket maradásra bírjam. Hajthatatlan 
»olt. meg kellett értenem a döntését.
\ \I>ASZLAP:-Az egyhangú, pozitív sza- 
»4/.is kétségtelen jele a bizalomnak. Milyen 
i-lkrp/flésekkel indul ennek a ciklusnak? 
I1 ISZT  OTTÓ: - Mindenekelőtt ezúton is 
kos/önöm a bizalmat, amelyre legjobb tudá
si un s/erint igyekszem rá is szolgálni. Alulról 
építkező kamarát képzelek el, és az érdemi 
munkát megosztom az elnökség, az. alelnö- 
kok. a főtitkár valamint az illetékes szakbi
zottságok közölt. A jelenlegi apparátus ele
gendőnek tűnik, egyelőre semmiféle bővítést 
nem tervezek. Fokozott figyelmet szeretnék 
szentelni a kamara PR tevékenységére, a kö
zelmúlt eseményei is erről győztek meg.

VADÁSZLAP: - Átrendezi az életét ez a 
kamarai választás?
BUZGÓ JÓZSEF: - Valamennyire igen. hi
szen olyan kötelezettséggel jár, amelynek sze
retnék a legjobb tudásommal eleget tenni, de 
alapvetően nem változtat az életvitelemen. 
Szeretném folytatni, amit eddig is csináltam, 
harcolok azért, hogy becsülete legyen az igé
nyes. kulturált és szakmai elkötelezettségen 
alapuló munkának. Szeretném elérni, hogy 
kamarai és társadalmi szinten is nagyobb 
megbecsülésben részesüljenek a hivatásos va
dászok. és szándékomban áll támogatni a va
dászkutyák gyakorlati használatának elterje
dését. valamint szeretnék a vadászkamara, 
mint köztestület segítségével megoldási talál
ni az évek óta megoldatlan vadászkutya vizs
gáztatási és tenyésztési gondokra. 
VADÁSZLAP: - Ha funkcióit nézzük, 
ugyancsak \an elfoglaltsága. Szinte ott >an 
mindenhol, ahol vadgazdálkodásról, hivatá
sa vadászokról, vadászkutyákról eshet szó. 
B IZG Ó  JÓ ZSEF:-Én ennek örülök, mert 
izi jelenti, hogy a véleményemre kiváncsiak, 
elfogadják a személyemet és az eddigi mun
kámat is elismerik.
V VDASZLAP: - Hajói számoltam - a So
mogyi Erdészeti és Faipari Rt. vadgazdái- 
kodasi osztályának vezetésén kívül, ami 
akárhogy is nézzük, mintegy 100 ezer hek
tár nagyságú vadászterület irányítását je
lenti - legalább fél tucat említésre méltó 
tisztséget tölt be.
HlZGO JÓZSEF:-M ost lettem alelnök az 
OMVK országos vezetésében, de a (elnökké 
riasztottak Somogy megyében is. ahol szín
ien a hivatásos vadászok érdekeit igyekszem 
képviselni. Soros elnöke vagyok az elkövet-

Feiszt O ttó, erdőm érnök (51) az Országos Magyar Vadász Kamara 
január 15-ikén megválasztott új elnöke, „c iv ilb e n ”  a Zalaerdö Rt. 

vezérigazgatója, e lőtte  sok éven át vadászati felügyelője. Az előző 
cik lusban a kamara hivatásos vadász alelnökeként tevékenykedett. 
Tapasztalt vadász, igazi „rég i m otoros” , akinek nevét szakirodalm i 
munkássága mellett, egyéni hangú novellái is országosan ismertté

tettek a vadászok körében.

fejteni a már évek óta húzódó megoldatlan 
ügyeinkben, például az egészségügyi alkal
massági és fegyverügyi dolgainkban. Szeret
nénk pontot tenni a hivatásos vadászok elis
merésének és anyagi megbecsülésének ügyé
re. hogy a VKE által kidolgozott, és általunk 
is szorgalmazott kötelező egyenruhájuk le
gyen. Azt azonban nem ígérhetem, hogy a 
kamara felkarol minden ötletet, amellyel 
bombáznak bennünket. Ezekben az ügyek
ben az elnökség „kollektív bölcsességére" kí
vánok támaszkodni, s lesz erőnk nemet is 
mondani. Szeretném hinni, hogy egy nyu- 
godtabb négyéves ciklus elé nézhetünk, nem 
erősödik fel a vadászcllenesség. nem lángol 
fel a vita a vadászati törvény körül, s konszo
lidált viszonyok közölt készülhetünk a 2007. 
évi haszonbérleti szerződések megújítására. 
VADÁSZLAP: - a ma vadászainak egy ré
szének nincs túlságosan fényes jövőképe. A 
közöny, befelé fordulás, érdektelenség ta
pasztalható a vadászati közélet irányában. 
Várható - e ebben valami változás?

Meggyőződésem, hogy a civil szervezetek 
szerepe minden területen a jövőben megerő
södik és lehetőségét látom annak is. hogy a 
kamara és a védegylet egy újfajta szövetségi 
formában működjön a vadászok érdekében. 
Ennek részleteiről még korai volna beszélni. 
Kitartó és következetes munkát kívánunk ki

Doktorandus
Az idén 48. életévébe lépő fővárosi, de életének nagyrészét 

vidéken -  a D u n á n tú l há rom  megyéjében -  a vadgazdálkodás 
gyakorlatában leélő, hivatásos vadászati vezető, kutyatenyésztő -  

számos egyéb elfoglaltsága m ellett -  ellenszavazat nélkül lett 
az OMVK hivatásos vadász osztályának vezetője, a köztestület 
alelnöke. Céltudatos és célratörő ember, aki hétéves kora óta 

valam ilyen formában folyamatosan koptatja az isko lapadoka t... 
a legújabb: még két évet adott magának, hogy megszerezze 

a „vadgazdálkodás doktora”  címet.

kező két évben a Nemzetközi Vérebszövet
ségnek, mint megbízott elnöke a Magyar Vé
rebegyletnek ... Feiszt Ottó elnök úr lemon
dása miatt elképzelhető, hogy itt is elnökké 
választanak. Elnöke vagyok a Vadgazdálko
dási Termékek és Szolgáltatások Termékta
nács vadásztaiéi szekciójának ... a többi 
funkcióm: tagság az Agrárgazdálkodási Ta

nácsban. a megyei Vadgazdálkodási Tanács
ban. a MEOE teljesítménybírói tanácsában ... 
VADÁSZLAP: -On azok közé a vadászok 
közé tartozik, akik végigjárták szinte az 
összes lehetséges iskolát, a hivatásos vadá
szok életpályájának valamennyi stációját 
... és még most is tanul, képezi magát, a 
vadgazdálkodás tudományának doktora 
akar lenni. Miért?
BUZGÓ JÓZSEF: - Mert nem tudok cél nél
kül élni. Mindig voltak céljaim, vágyaim és 
álmaim... amelyeket el akartam érni. amit 
meg akartam valósítani. Elsősorban önma- 
gamnak állítottam fel a követelményeket, a 
mércét és aztán ennek megfelelően tevékeny
kedtem. Édesapám a Csepel Autó Vadásztár
saság tagja volt. mellette fertőződtem meg a 
vadászattal. Voltam mindenféle hajtó és néha- 
néha lőhettem is. Ezek után majdhogynem 
természetes volt. hogy az érettségi után a 
Hódmezővásárhelyi Állattenyésztési Főiskola 
vadgazdálkodási szakára iratkoztam be. 
1977-ben végeztem és bevonultam katoná
nak. a másfél éves katonáskodás alatt lehető
séget kaptam arra. hogy három szemesztert 
teljesítsek a Mosonmagyaróvári Agrártudo

FEISZT OTTÓ: - A pozitív irányú elmozdu
lást létkérdésnek tartom, de mindenekelőtt 
alapvető fontosságú feladat számunkra, hogy 
a társadalommal is elfogadtassuk „venari ne- 
cesse est”, magyarul a ..vadászni márpedig 
szükséges” gondolatot. A magyar vadászati 
kultúra része a nemzeti kultúránknak, a jeles 
magyar vadászok életműve örök érték, akár az 
irodalomban, akár a művészetek, vagy a tudo
mány területén.

Szomorú, hogy sok év kitartó és jó mun
káját veti vissza az emberek szemében né
hány etikátlan, felelőtlen puskás ostoba, ön
ző és törvénytelen magatartása, a külső és 
belső orvvadászat, a védett állatok haszon
szerzési vágytól hajtott lelkiismeretlen lelö- 
völdözése. Egyértelművé kell tenni, hogy az 
ilyen jelenségektől, különösen az elkövetők
től. a magyar vadásztársadalom elhatárolja 
magát, és a kamara következetes kemény
séggel fellép a törvénysértő szabálytalanko
dókkal szemben. így - és csak így - tudjuk 
biztosítani hosszú távon, hogy a magyar 
vadállomány felelősséggel dolgozó kezelői a 
jövő generációi számára átadják a világhírű 
vadállományunkon kívül, ennek a testet, lel
ket edző sportnak a nemes hagyományait. És 
ehelyütt Nadler Herbert idézete jut eszembe 
a vadászat módfelett frappáns meghatározá
sáról.....a vadászat az életöröm soha ki nem
apadt) forrása".

- H. Zs. -

mányi Egyetemen, ahol 1980-ban védtem 
meg a diplomám. A katonaság előtt és után a 
Lajta-Hansági ÁG-ben voltam gyakornok, 
majd később a fácántelep vezetője. Ahogy a 
lehetőség megnyílt előttem, beiratkoztam Gö
döllőre a vadgazdálkodási szakmérnökire, itt 
1988-ban végeztem és most a Nyugat Ma
gyarországi Egyetem soproni karának dokto- 
randusza vagyok, ötven éves koromra szerel
ném ezt az általam nagyra becsült tudomá
nyos címet elérni. A disszertációmat a kérő
dző nagyvadfajok túlszaporodásából adódó 
problémák vizsgálatából írom. a fokozat el
éréséhez szükséges két nyelvvizsga közül a 
német középfok már megvan, most fél éve in
tenzíven tanulom az angolt.
VADÁSZLAP: - És intenzíven kutyázik? 
B IZG Ó  JÓZSEF: - Már*nem annyit, mint 
régen, de a tacskóm, a magyar vagy a német 
vizslám, a fiatal vérebem, amikor csak lehet, 
mindig velem van. Egyébként a kutya, a va
dászkutya szereidét egy szép és jó magyar 
vizslának köszönhetem, aminek az anyját az 
utcán találtuk, törzskönyveztettük, s ennek a 
szukának az/első almából származott az a kül
lemben és munkában egyaránt kiemelkedő 
képességű kutya, amit 14 éves. tapasztalatlan 
kutyavezető fejjel sem tudtam elrontani és 
amelyik rix'gtanított vadászni. Dinának hív
tuk és valóban fantasztikus adottságai voltak. 
Még főiskolás voltam, amikor 1975-ben egy 
nyári gyakorlaton Lábodon Jakab Pista mellé 
osztottak be, aki már akkor híres vérebes volt 
a Didó nevű kutyájával. Azt hiszem ennek az 
élménynek volt köszönhető, hogy 1979-ben 
vettem egy hannoveri vérebet, és beiratkoz-

(Folytatás a 8. oldalon)



AKTUÁLIS

Bizalom négy esztendőre
Az ország minden részéről érkezett küldöt
tek. az elektromos és írott sajtó munkatársai 
gyülekeztek a TIT Zsombolyai utcai székhá
ziba január 15-ikén. az Országos Magyar Va
dász Kamara tisztújító közgyűlésére.

Örömmel tapasztaltuk, hogy a Vadászati 
Kulturális Egyesület csaknem egy évtizedes 
..munkájának" hatására végre vadászias kül
sőségek között, az öttagúvá, és többszólamú
vá „fejlődött" Baranyai Vadászkürt Együttes 
keltett a vadászoknak méltó tiszteletet adó 
hangulatot a vadászati közéletünk eme jeles 
eseményén.

Dr.Heltav István, a kamara leköszönő 
elnöke számolt be a lezárt ciklus munkájá
ról. az elért eredményekről, valamint az át
húzódó feladatokról. Kiemelte a millenium 
méltó megünneplését, amely során sikerült 
az utókor számára is maradandó alkotásokat 
létrehozni mind a szoborpark, a dombormű- 
vek. emlékkövek felállításával, mind az el
készült országos és megyei almanachok ki
adásával. Pótolhatatlan kár. hogy néhány 
megye nem értette meg az almanachok tör
ténelmi fontosságát.

A kamara és a szövetség - szögezte le - a 
sziámi ikrekhez (?) hasonlítható módon él 
testvériesen együtt. Jó a kapcsolat a társszer
vekkel. ai  Országos Vadgazdálkodási Ta
náccsal, a Parlament vadász klubjával, a Va
dász Könyvklub Egyesülettel, az oktatási in
tézményekkel. a Szent István és a Nyu
gat-Magyarországi Egyetemmel, a Pannon és 
Debreceni Egyetemmel. Jelentősen javult az 
együttműködés a Vadászati Kulturális Egye
sülettel és a Magyar Madártani és Természet- 
védelmi Egyesülettel is. A kamara tárgyaláso
kat folytatott az EU csatlakozás során felve
tődő feladatokról a természetvédelem illeté
keseivel a vizivad és az erdei szalonka vadá
szat nemzeti sajátosságainak védelme érde
kében. Alapvető a különbség és a megítélés 
az esetleges védett madárfaj elejtései valamint 
a törvény szándékos és tudatos megsértésével 
elkövetett bűntetteket illetően. Az EU orszá
gokban ugyanis az esetenként egy-egy vélet
len elejtés kérdésében is bíróság mérlegel, 
nálunk nem ez a gyakorlat. Gondot jelent to
vábbá az is. hogy a tranzit szállítmányokban, 
más országokban vadászható, de nálunk vé
dett fajok esetében is a felelősséget a magyar 
vadászok számlájára írja a közvélemény, 
mert- a médiát - sajnos - eképp tájékoztat- 
ják.Készül a legkiválóbb szerzők munkája
ként a hivatásos viylászok szolgálati szabály
zata. és a kétkötetes kézikönyve, amely ha
marosan megjelenik. Szólt az elmúlt évek ki
emelkedő rendezvényeiről, sikereiről, de nem 
rejtette véka alá a kudarcokat sem. jelesül az 
egészségügyi alkalmasság vizsgálata terén, a 
vadászfegyverek időszaki műszaki vizsgájá
nak indokolatlan rövidsége kérdésében, a PR 
munka gondjait illetően.

Pintér István, az FVM vadászati és halá
szati főosztályának helyettes vezetője megáll
apította. hogy a kamara a törvényben leírt kö
telezettségeinek eleget tett és a sokrétű felada
taihoz a szükséges forrásokat előteremtette. 
Minden ellenkező híreszteléssel szemben 
igenis vannak jelentős sikerek, amelyekről - 
sajnos - a társadalom nem tud. Éppen ezért - 
javasolta - a jövőben sokkal többet kell tenni 
a tömegkomunikáció területén, nem ártana 
ezen a fontos területen átvenni az olyan EU 
tagországok bevált eredményeit, amelyek

meggyőzően sikeresek. Meggyőződése, hogy 
a magyar vadászok a kezdeti nehézségek el
lenére jó úton járnak, és megköszönte a tiszt
ségviselők négy év alatt kifejtett munkáját.

Ezután került sor a hozzászólásokra. E l
sőként Sipos István. Nógrád megye hivatá
sos vadász szakosztályának elnöke szólt a

szakmai irányítás gondjairól, számos esetben 
a szakembernek dilettáns döntéseket kell 
végrehajtania olyan irányítást végző vadász
mesterektől. akik tudása nem felel meg a 
szakmai minimumoknak sem. A követelmé
nyekkel nincs összhangban a felháborítóan 
alacsony bérezés, noha sok esetben a hivatá
sos vadász az életét teszi kockára. Bizonyára•
ezek is hozzájárultak ahhoz, hogy „orvvá* 
dáSz nagyhatalommá" váltunk. Javaslata sze

rint csak az hozhat megoldást, ha a hivatásos 
vadászok irányítását a vadászati felügyelősé
gek vennék át.

Roller M. (iábor arról szólt, hogy az EU 
országokban nem kell az egészségügyi alkal
masságot orvosilag bizonyítani, de az is je
lentős eredmény volna, ha a gépjármű jogo

sítvánnyal rendelkezők számára megszüntet-« v
nék. A fegyver műszaki vizsga ötéves érvé
nyessége helyen bőven elegendő volna a tíz 
év. A választások során olyan tisztségviselő
ket kellene találnunk, akik mind a jelenlegi 
ciklusban, mind pedig az új üzemtervek el
készítése során biztosítani tudják a stabili
tást. a nyugodt körülményeket, mert a termé
szeti erőforrásokkal történő tartamos gazdál
kodásnak mindezek alapkövetelményei.

l'rbán Árpád. Nógrád megyei küldött, 
vadásztársasági elnök kikérte magának a ve
zetői dilettantizmus általánosítását. Náluk és 
az általa ismert területeken az intézőbizottság 
a hivatásos vadásszal közösen dönt minden 
szakmai kérdésben. Választás kérdése az 
egész, a tagság felelőssége, hogy öt évre hoz
záértő. tapasztalt és rátermett vadászokat vá
laszt. mert ez az alapvető érdekük. Gyakorló 
pedagógusként arra hívta föl a figyelmet, 
hogy a tájékoztatást, az ismeretterjesztést az 
általános iskolákban kellene elkezdeni. Ahol 
ezt csinálják, ott nincs is gond. Elképesztő hi
ányosságok vannak, vadvédelemről, vadá
szatról. vadgazdálkodásról egyetlen betű 
nincs az élővilág, vagy környezetismeret tan
tárgyakban. így nem is csoda, hogy olyan a 
társadalmi megítélés, amilyen.

Ezután kerüli sor a jelölő és szavazat- 
számláló bizottság megválasztására és az el
rendelt szünetben meg is kezdhették koránt
sem könnyű munkájukat. A szünet után 
dr.Bodnár József elnök ismertette a javas
latokat.. amely során a jelölőlistára való fel
kerülést kellett a küldötteknek megszavazni
uk. Végtélre is az elnök, az alelnökök szem
élyére kettős jelölés nem volt. A főtitkár 
személyére ugyan kél javaslat is befutón, de 
az egyik nem érte el a felkerüléshez szüksé
ges szavazatszámot. A különböző szakbi
zottságok elnökeire, tagjaira a „mezőny" 
már tarkább képet mutatón. Nem sokkal ez
után hozták is a szavazólapokat, majd újra 
megállapították a szavazásra jogosultak szá
mát és a küldöttek leadhatták voksaikat. 
Ami ezután következett, az próbára tette 
még a hosszú, méla lesekhez szokottak tü
relmét is. és nem igazán tudták mire vélni a 
fehér füst felszállásának késedelmét. Késő 
délutánba nyúlt, amikor a szavazatszámláló 
bizottság meglehetősen elcsigázott elnöke 
ismertette a szavazás eredményét.

Az OM YK vezetősége: Feiszt Ottó, el
nök. Buzgó József, hivatásos vadász alel- 
nök. dr. Székely László, sportvadász alel- 
nők. Pechtol János, főtitkár, Fácán vi 
Ödön a Hagyományőrző és Kulturális Bi
zottság elnöke, dr. Bodnár József, a Gaz
dasági Bizottság elnöke, dr. Székely Ist
ván, a Jogi Bizottság elnöke. Felügyelő Bi
zottság : elnöke Imre János, tagjai: Cse
rép János, Törzsök Gyula, dr. Dobák De
zső, László Győző, dr. Somogyi Ferenc. 
Áprily Róbert és Hujber Sándor. Etikai 
bizottság : elnöke dr. Bárándy Péter, tag
jai: dr. Kovács Sándor, dr. Mfiller Ferenc, 
dr. Vass János, dr. Székely György, dr. 
Győrösi István, dr. Dékány Antal, dr. Zsé- 
denyi Imre, dr. Kerényi Mihály és dr. Je- 
lenszky Márton

A Vadgazdálkodási Bizottság elnökének 
választották dr. Nagy Emilt, tagjainak Pé- 
tervárv (iábort és Szendrev Mihálvt,m • • '
azonban - és végtére ez volt amiéit az egész 
maratonivá vált - a bizottság többi tagjelölt- 
jei nem kaptak elegendő szavazatot. Küldötti 
javaslatra végül azt a döntést fogadta el a 
küldöttgyűlés, hogy a következő közgyűlésre 
elhalasztják a bizottság további tagjainak 
megválasztását. Esetleg fontolóra kellene 
venni a külön apró- és nagyvadas bizottság 
felállítását is. ám ehhez alapszabályt kellene 
módosítani.

-v-*

Doktorandus
(Folytatás a 7. oldalról)

tam Szombathelyen Knefély Nándi bácsi 
tanfolyamára. Amikor 1981-ben Sellyére, 
azon belül is Körcsönye-pusztára kerültem 
az ország egyik legjobb szarvasos területére 
fejvadásznak, a vércbezés új perspektívát 
kapott, hiszen a rendkívüli vadbőség követ
keztében igen sokat vadásztattunk és va
dásztunk. így hihetetlenül sok sebzett vadat 
kellett keresnem. Az ebben az időszakban 
kezem alatt dolgozó Harmatvölgyi Gilda 
kutyámmal 153 vadat találtunk meg. Erre 
az időszakra datálódik, hogy nem „csak" 
kutyavezető, hanem tenyésztő is lettem. 
Eddig összesen kilenc alom kölykeinek. 
legalább 50 kiskutyának adtam a Körcsö- 
nyei kennel-nevet. A jelenlegi szukámnak a 
nagyanyja is saját tenyésztés és a vérebeim
mel 410 eredményes keresést mondhatok 
magaménak. A mostani másfél éves véreb
szukámmal. Bellával az elmúlt két héten 7 
sebzett nagyvadat volt módomban megta
lálni. amely ugyanolyan örömmel töltött el. 
mint a 20 évvel ezelőtti első utánkeresések. 
A véreb mellett mindig is volt vizslám, hi
szen a gyermekkori apróvadas szerelem 
megmaradt, és jó 15 éve vadászom tacskó
val is. A gyakorlatban mindegyiket szíve
sen használom ma is. vizslával és vérebbel 
hazai és nemzetközi kiállításokon és verse
nyeken vettem már reszt. A gyakorlati ku
tyázás mellett rendszeresen veszek részt bí- 
róként. vezetőbíróként és rendezvények 
szervezőjeként hazai és nemzetközi munka
versenyeken. amit legalább olyan fontosnak 
érzek, mint a kutyatartást.9

Amikor a már említett Lajta-Hansági ÁG- 
ból 1981-ben a Mecseki Erdőgazdaság 
sellyei erdészetéhez kerültem fővadásznak, 
1982-ben. 1984-ben és 1991-ben házigazdája 
leheltem a vérebversenynek, illetőleg a fő
vizsgának. Gyakorlati és elméleti tapasztala
taimat szívesen adom át fiataloknak, amelyre 
leginkább az elmúlt években több alkalom
mal is megszervezett vérebvezetői tanfolya
mokon kerülhetett sor.

Amit az életem, szakmai és kutyás múl
tam alakulásában feltétlenül ki szeretnék 
emelni, hogy e temérdek időt igénylő elfog
laltság ..gyakorlásában" mindvégig „bom- 
babisztos háttér" állt mögöttem, a felesé
gem. aki szintén vadászcsaládból szárma
zik. hozzám hasonlóan kutya-és természet
bolond. s akinek hihetetlenül nagy a tűrőké
pessége. az én nagy-nagy szerencsémre!

Kevés vadászkürtöst láttam, aki egyszer
re két kürtőn tudja elfújni a szignálokat, 
aki vállalja itthon vagy külföldön a meg
mérettetést a szarvas bögő-versenyeken. 
vagy aki egyre több - világosan, érthető
en megfogalmazott mondatokból álló - 
szakmai publikációt jelentet meg a sajtó
ban. almanaebokban, akinek véleménye, 
álláspontja van a vadgazdálkodás kulcs
kérdéseiről. Buzgó József még ennél Ls 
többet tud. mert egyaránt otthon van a 
mindennapok v adászati-vadgazdálkodá- 
si gyakorlatában, a hazai és nemzetközi 
tudományos eredmények ismeretében... 
és akinek a felesége, s már Gergely fia is 
vadászik.

Csekő Sándor
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VADASZATI GYAKORLAT
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SZŐRMÉS VADASZOK 
ÉS VADÁSZATUK

A
z ínyencek búcsút mondhatnak a tökös 
varjúból készült levesnek és a veréb
pörköltnek, cserébe viszont borzzsírral 
kenegethetik fájós hátukat vagy kiszá

ra ít bőrbakancsukat, mivel változott a vadász
hat ) fajok palettája a 90/200/X107. számú FVM 
rendelettel. Védettséget kapott a vetési varjú 

.1 gyerekvadászok „gyakorló” madara, a há- 
vcréb, ugyanakkor július 15 - és február 15 kö

zött újra vadászható lett a borz. A Természet- 
. leimi Hivatal vezetőjének közlése szerint §  
v.M2 óta tartó védettségét azért szüntették ^ 

3, mert állományában jelentős növekedés g  
'̂ 'vetkezett be, olyan területeken is megjelent, ^  
f öl azelőtt nem volt ismert, védettsége már ^

■ • m indokolt természetvédelmi és vadgazdái- £5 
' t lási érdekek, valamint jelentős kártétele mi- ü- 
8" Nos, itt némi ellentmondást érzek a rende-
- • ilkotás célja és gyakorlata közt. Tendencia 
1/ Európai Unióban, hogy a vadászati idények

■ egállapításakor a szaporodási és utódneve-
időszakban valamennyi vadfaj védettséget 

övezzen. Ez humanitárius szempontból telje- 
sen érthető, elfogadható - bár mint minden
ben, itt sem jó. ha egy kalap alá vonva akarjuk 
megoldani a gondokat. (Erre való hivatkozás- 

il tervezik megszüntetni a szalonka tavaszi 
vadászatát, pedig nagyságrendekkel keve- 
' bb madár került így terítékre, mint amennyi 

’ 3jdan fog az őszi „EU kompatibilis" idényben 
de erről majd a legközelebb). A ragadozó 

v így mindenevő táplálkozási módot folytató 
í i/ok esetében viszont a tavaszi védettség 
zinte lehetetlenné teszi az általuk okozott kár

á é i elleni védekezést - a „generálkártevőnek" 
kikiáltott, s így „védtelen" róka kivételével. 
Mind a vadgazdálkodási, mind a természetvé
delmi érdekek azt igényelnék, hogy az elsődle
gesen védeni kívánt madarakat, a „hasznos” 
v.idat és önálló védekezésre még képtelen 
zaporulatát ebben a legérzékenyebb idő- 
zakban óvjuk, védjük - elsősorban a máskor 

egyébként vadászható ragadozóktól is! Nem 
k(.*ll túl sok fantázia azt elképzelni, hány fésze- 
' slja nemes kócsag, kanalas gém, vagy más. 
t.ilajon fészkelő védett madár fiókája repül ki 
tt ahol a fészektelep közelébe beveszi magát 
(jy. vagy több malacos koca, vagy mennyi őz- 
jida éri meg a felnőtt kort ott, ahol csapatosan 

' íjtja meg a területet a fiait vadászni tanító sa- 
-■ pár. Nem hiszem, hogy manapság hazánk- 
1 in ahol alig-alig található „ősi állapotú" érin- 
vtlen területdarab - létjogosultsága van a 
; 1 sszív természetvédelemnek, a „ne csinál
unk semmit, abból nem lehet baj” hozzáállás
a ik  Naiv elképzelést, teljes szakmai hozzá 
n ni értést mutatnak azok a sajtóban időnként 
"  "  jjelenő „kinyilatkoztatások", miszerint újra 2
■ fog szaporodni a medve, a farkas, a hiúz. > 
c ik szigorúan védeni kell a határokon w 
időnként áttévedő egyedeket. Nos nem elég, ^

jy ennivaló van (természetesen a vad...). £ 
«.■■■• fajoknak a hazainál sokkal nagyobb, nyu- o  

:t.ibb. „vadabb" erdők kellenek ahhoz. V. 
hogy megfelelő életterük legyen Előfordulhat. Q  
tu>; / egy-két példányuk ideiglenesen megte- £

Rekord méretű sakál, elesett múlt év karácsony napján.

Hasonlóan rejtett életmódot folytat csíkos fejű. 
csámpás barátunk, a borz (Meles meles) is.

lepszik, akár itt is neveli fel utódait (hiúz). de 
elszaporodásukhoz, pláne, elszaporításukhoz
- vegyük már tudomásul - nincsenek meg a 
feltételek. (Ha meglennének, már rég maguktól 
elszaporodtak volna...)

Ragadozók esetében „állományszabályo- 
zásról" beszélni nevetséges, rejtett, éjszakai 
életmódjuk miatt állományukat még felbecsülni 
sem tudjuk, nemhogy szabályozni.

A már csak vadászfegyverrel történő emberi 
beavatkozás esetleg létszám-csökkentésnek 
nevezhető, ez azonban a szűkre szabott vadá
szati idényben tervezhetetlen, esetleges, hatá
sa más populációdinamikai tényezőkhöz (ter
jeszkedés. betegségek, táplálékkínálat, stb.) 
képest elhanyagolható.

No. de törvény az törvény, még akkor is, ha 
nem minden részében ésszerű. Ha nem aka
runk bajt, akkor be kell tartanunk a tilalmi idő
ket. Hazánkban manapság nem nagyon van 
gyakorlata - a rókát kivéve - a kisragadozók 
vadászatának. Néhány megszállott űzi csak az 
olyan ősi vadászati módokat, mint a friss ha
von történő csapázás, vagy ugratás kotorék

A fekete-fehér arccsíkjai valószínűleg gyenge 
látásának javítását szolgálják, hasonlóan egyes 
rovarfogó madarakéhoz a „célzást" pontosítják.

ból, farakásokból, épületek padlásáról. Valljuk 
be őszintén, ha véletlenül bele is futunk friss 
nyestnyomba, melyikünk veszi a fáradságot, 
hogy egy bizonytalan kimenetelű, s akár fél na
pig is eltartó nyomkövetésbe fogjon, - bármi
lyen szép és tanulságos is - ráadásul könnyen 
hulló hópamacsokkal folyamatosan nyakon ön- 
tözgetve.

Nagyság szerint haladva első helyen egy lát
szólag új faj, az aranysakál (Canis aureus) 
szerepel. Nem más ő, mint a magyar puszták 
feledésbe merült nádi farkasa, Arany János re
mekművében a toportyán, a régi népnyelvben 
a toportyánféreg. Elvétve előkerültek példá
nyai a hetvenes nyolcvanas években is, 
meggyőződésem, hogy jó néhány került pus
kavégre, mint kóbor kutya, mivel senki nem 
gondolt arra, hogy az általa elejtett kurta farkú 
„falusi korcs" az ténylegesen sakál! Az utóbbi 
évtizedben az ország déli végein történt látvá
nyos megjelenése és folyamatosan növekvő 
létszáma jelezheti egy terjeszkedésnek induló 
faj kezdődő területfoglalását, de lehet hogy 
csak a „dicsőséges" balkáni háború dúlása 
miatti élőhely áthelyezés. Hogy kellett e ne
künk a sakál, arról kár vitát nyitni; tetszik nem 
tetszik, már itt van. Az. hogy tilalmi idővel biz
tosítja további garantált elszaporodását a ren
delet. annak körülbelül úgy örül a gondos vad
gazda, mint részeg autós a szondáztatásnak. 
Annál is inkább, mivel a sakál vadászata egy
általán nem könnyű!

Szinte teljesen éjszakai életmódot folytat, 
csak elvétve „késik meg”, és fut be a hajnali 
szürkületet kihasználni nem rest vadásznak. 
Nincsenek állandó váltói, a kihelyezett dögre, 
belsőségre rendszertelenül jár. a vele való ta
lálkozás sokkal inkább a véletlen szerencse, 
mint a tudatos megfigyelés eredménye. Talán 
egyetlen „biztos” módszer a hajtás, akkor zaj
tól, széliránytól függetlenül megy előre, esélyt 
adva a figyelmesen váró elállóknak e ma még 
ritka zsákmány megszerzéséhez.
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Leggyakrabban kotorékozáskor lehet össze- 
akadni vele (ez a kutyára nézve szó szerint ér
tendő). amikor is róka helyett ő fogadja mogor
ván a lukba látogató hívatlan vendéget, és 
nem könnyen hagyja magát kilakoltatni. Hold
világos tavaszi éjszakákon, friss kukoricaveté
sen. vagy a már learatott tarlón van legtöbb 
esélyünk a személyes találkozásra, egyébként 
csak jellegzetesen széles, párnás lábujjainak 
nyomát észleljük, amelynél mindig látszik a 
körmök lenyomata is. Elejtésére legnagyobb 
eséllyel azokon a szórókon számíthatunk, ahol 
nyomai rendszeresen láthatók. Húsát - amely 
jellegzetesen ..földízű" - évszázadok óta fo
gyasztják, ám másokat a frász töri ki még a 
gondolatától is. E kettős megítélés jellemző 
megnyilvánulása a népnyelvben a „borzdisz
nó" és a „borzkutya" elnevezés, attól függően, 
hogy az adott vidéken ették e őkelmét. vagy 
sem. Sajátos analógia, hogy az ugyanilyen ala
pon „megkülönböztetett" sündisznót és sünku
tyát egyes önjelölt természettudósok önálló faj
ként akarták elkülöníteni. Szakszerűen kifőzött, 
rendkívül markáns koponyája és látványosan 
színezett hosszú tömött gereznája a legszebb 
vadásztrófeák közé tartozik. (Régen a falusi bí
rók hatalmi jelvénye volt a gereznájából varrt 
„borztarisznya".)

Ritkán vadászott kecses kisragadozónk a 
nyest (Martes martes). Elejtésére a fent már 
említett csapázás, elhagyott házak, pincék 
padlásterének megzörgetésével. rókaetetőn 
lesve, vagy leginkább véletlenszerűen össze
futva van esély. Kifejezetten gyakori, az épített 
környezethez kötődött faj. s bár gyakorlatilag 
minden lakott település padlásain előfordul, az 
emberek legtöbbje csak akkor szerez tudo
mást jelenlétéről, ha pacsmagolását (párzá
sát), vagy a felcseperedő kölykök jellegzetes 
kerregését. visítozását és rohangálásának dü
börgését hallja házának vagy nyaralójának 
padlásáról. Számtalanszor találkoztam még 
Budapest belvárosának különböző pontjain is 
egyes példányaival, éjszakai portyáikon első
sorban (vagy talán kizárólag?) a padlásokon 
fészkelő, éjszakázó - és egyébként csak fertő
ző madárkórok által megtizedelt - városi ga
lambokra vadászva. „Normális" (nem városi) 
körülmények között a nyest táplálékának jelen
tős részét alkotják a gyümölcsök, termések, 
utakon, kiemelkedő pontokon „elhelyezett" 
ürülékükben feltűnő mennyiségben láthatók 
azok magvai. főleg a csipkebogyóé. Minden 
nyest fehér, fordított Y alakú, a lábakra lefutó 
torokfoltjának rajzolata egyedi, e feltűnő optikai 
„azonosítóiéi" feltehetőleg szerepet játszik a 
párzásidőn kívül magányos, összeférhetetlen 
jószágoknál egymás kontaktus nélküli azonosí
tásában. Klasszikus élőhelyén, az erdőszélek
be nyúló településeken, szőlőhegyeken már 
átfedésbe kerül mozgástere legközelebbi ro
konával, a lakott helyekre sosem merészkedő, 
kiemelten védett nyuszttal (Martes foina). 
Megkülönböztetése első pillantásra nem 
könnyű, ha nem látjuk a nyuszt többnyire na
rancsos. ám sokszor fakó sárgában hajló - de 
a lábakra soha le nem futó - torokfoltját, kissé 
vörhenyesebb szőrszíne nem mindig elegendő 
támpont a megkülönböztetésre. (Bűbájos, 
idős, igazi parasztvadásszal hozott össze a 
sors a hetvenes években valahol Somogyor- 
szágban. Kérdésemre, hogy van e feléjük 
nyest vagy nyuszt, ezt válaszolta: „Ollan kérem 
mifellénk nincs. Nállunk csak nyüst van". S  an
nak sárga, vagy fehér a torka? „Némelliknek 
sárga, némelliknek meg fehér!”) Nem bizonyí

A padlás tipikus nyest lakhely

tott. hogy a két rokonfaj képes e (és egyáltalán 
akar e?) egymással életképes utódok nemzé
sére. pusztán a szőrzet színe és mintázata 
azonban néha elbizonytalanítja az embert, mi
vel igen gyakran kicsi és sárgába hajlik a nyest 
torokfoltja is. és alapszíne inkább a gesztenye
barna. míg a nyuszié vörösesbarna. Jobb tám
pont. hogy míg a nyest szutyakja barna, a 
nyuszté hússzínű. Teljesen biztos megkülön
böztetés viszont a talpak közötti jelentős elté
rés (lásd keretes anyag), mely egyúttal a két 
faj élőhelyének különbözőségét is bizonyítja. 
Míg a talajon, padlásokon élő és vadászó 
nyest talpának bőrpárnái erőteljesek, széle
sek, szőrtelenek, így csúszásmentes tapadási 
felületet biztosítanak háztetőn, cserépen, kö
vön falon, addig a nyuszt talpa erőteljesen 
szőrös, a bőrpárnák szinte csak „tapadó sze
mölcsök", kiválóan alkalmazkodva a fákon élő, 
vadászó gazdájuknak a keskeny, vékony gör
be felületű ágakon való kapaszkodásra, villám
gyors haladásra. Nem véletlen, hogy a német 
nyelvben a nevük kőnyest és fanyest (Stein- 
marder és Baum-marder). így aztán nem csoda, 
hogy a hosszú évek óta zavartalanul szaporo

dó. szigorúan védett nyuszt - a szintén védett 
héjával karöltve - egyes erdős területeken 
szinte kipusztította a szintén védett, de tőlük 
védtelen mókust, kék galambot és más odúla
kó madárfajokat...

Vadászati jelentősége már szinte nincs a házi-, 
vagy közönséges görénynek, (Putorius puto
rius) kivéve amikor a baromfi állományában 
kárvallott háziasszony kényszeríti hosszú - el
keseredett és többnyire eredménytelen - les- 
benállásra behúzott nyakú férje(urát?). (Tipi
kus, sipító hangon előadott alapkérdés: „Hát 
milyen vadász vagy te. ha még egy koszos gö
rénytől sem tudod megvédeni a házat?") Meg
fogyatkozása leginkább ott mutatkozik, hogy 
már alig látható elgázolt példánya az utak 
mentén, szemben a matricává lapított nyestek 
és nyusztok sajnálatos „szaporodásával". Már 
pedig kicsi a valószínűsége, hogy a görények 
genetikailag alkalmazkodnának jobban a civili
zációs ártalmakhoz, mint a többi menyétféle, s 
az autók száma sem nagyon csökkent az utób
bi évtizedekben, sebességük „pozitív irányú" 
változásáról nem is beszélve. Ahol még bőven 
van. ott hihetetlen nagyságú kárt képes csinál
ni a nevelt fácánok közt. a védekezés egyedül 
hatásos módja az intenzív csapdázás. Ha 
akad olyan vadász is. akit érdekel a vadásza
ta. leginkább a lakhelyül szolgáló farakások fá
radságos szétszedésével, fogós kutyával vagy 
gyors (de biztos) kéz parádés sörétlövésével 
hozható terítékre. Közeli rokona a védelem 
alatt álló mezei, vagy molnárgörény (Putorius 
eversmanni) - hasonlóan a nevét adó falusi és 
vízi malmokhoz - még ritkább, európai szinten 
veszélyeztetett faj. elsősorban hazánk keleti 
részén fordul elő. Elvétve kerül szem elé. sár
gás szőrzetével jól megkülönböztethető mar
kánsan fekete, gyönyörűen színezett fejű „há
zi" változatától.

Somfalvi Ervin

A NYEST ES A NYUSZT TALPA
A két rokonfaj megkülönböztetéséhez legbizto
sabb támpont a láb talpának Különbözősége. A 
nyestére pillantva a hangsúlyos, szőrtelen újjtő- 
párnák a feltűnőek, míg a nyusztén az újjtőpár- 
nák fejletlensége miatt a szőrös felület az ural
kodó. A nyest egymásnak feszülő erős újjpárnái 
fatörzsön, földön, sziklán, háztetőn és függőle
ges házfalon (!), vagyis sík felületen való járás
hoz alkalmazkodtak, míg a hírhedt mókusva
dász nyuszt csak apró. egymástól független újj-

tőpárnáinak ölelő támaszkodása segítségével 
tud végigfutni a vékony, hengeres gallyakon. Ta
lán még oldalirányban is tud támaszkodni velük. 
Ez a talp a gallyakon való hihetetlenül ügyes 
mozgásra specializálódott, és viszonylag ke
véssé alkalmas a sík felületen való járásra. E 
talpszerkezet lehet az oka annak, hogy a nyuszt 
olyan erősen ragaszkodik az erdők lombkoro- 
naszintjén elhelyezkedő élőhelyéhez.

Szarka János
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Az újjvégpárnák hasonlóak, a döntő különbség az újjtöpárnák és kéztöpárnák méretében és alakjában, 
elrendezésében mutatkozik. A kéztöpárnák lenyomata a lábnyomban nem látható,

mivel azok nem érintik a földet.



MIT IS ÜNNEPELÜNK?
H« akarom, akkor idén - 2002-ben - a magyar 
vn n  ztársaságok fennállásának 150. évfor- 
'dukyit ünnepelhetjük, ugyanis 1852-ben 
•lukült meg az első magyar vadásztársa- 
tA ) a csákói vadásztársulat, amelynek el- 
oOkr báró Wenkheim Béla volt. Az igazat 
m rgvallva, az 1948-as szabadságharcot 
megelőzően is működtek már különböző lö
vész és vadászegyletek, a reformkor, a pol- 
g.vosodás óhatatlanul kihatott a hazai va- 
i.r./at alakulására, különösen a nagyobb 

varosokban lett divat a különböző rendű
in' >gú férfiak közös egyletbe tömörülése. Dr. 
f  < dór Tamás írja az 1981-es Nimród maga- 
.• nban, hogy a vadászati célra alakult egy
leteknek a száma nem nagyorr haladta meg 
a/ egész országban a 25-30 darabot, és jó 
'< ,ze kopó- és agarász egylet volt.

A csákói vadászegyesületről annyit érde
mes még megjegyezni, hogy tagjai zömé
i n  részt vettek a forradalomban és a le
vert szabadságharc után alapított sport
egyesületük egyszerre szolgálta a szórako
zásukat és adott alkalmat a bizalmas és 
t tiztonságos beszélgetésekre. Gróf Batthyány 
i űszló Békés megyei félreeső pusztáján - 
Csákon - ezért is találkoztak szívesen egy
mással a magukat „alföldi vadászoknak” 
nevezők. A korabeli Vadász és Versenylap 
hasábjain több egyesület működéséről, 
híreiről szerezhetünk tudomást, közülük 
mégis kiemelkedik a csákói, mert ... követ
kezzen egy idézet a lap 1880-as visszate
kintéséből:

.... egy sportegyesület volt az, amely
megkisérlé lerázni a közönyt s az elfásultsá- 
got, a félelmet - mely dermedtté tette a 
nemzetet, s helyette utat nyitott - társas 
összejövetelekre, hol rokonság, külföldi és 
egyéb tudósítások útján legalább beszél
gethettek arról, mi szíveiket leginkább 
nyomta, s egymást tettel, tanáccsal segít
hették; s hol egyúttal a  lovasvadászatot, 
mint férfias időtöltés és veszélyek ellen lel
ket testet edző mulatságot gyakorolhatták.” 

Még egyetlen mondat erről a vadásztár
saságról, am ely manapság is példaértékű 
lehet: nem volt kötelező, mégis mindenki 
tudta, hogy a vadászaton milyen öltözékben 
illik megjelenni. A vadászok zöld attilát, sár
ga szarvasbőr nadrágot, magyar csizmát és 
nörge kalapot hordtak ... ezzel is tüntettek a 
magyaros viselet, a magyar szellem és ér
zés mellett.

A fenti néhány rövidke kis információ - 
jgy gondolom - elég meggyőző, hogy re

gisztráljuk a magyar vadászat szerveződé
se és a vadászati kultúra nem új keletű, és - 
ha akarjuk - idén is ünnepelhetjük.

Nem annyira alkalmas az ünneplésre, de 
► erek évforduló - 130 éves - az 1872-es va- 
cuszati törvény, am ely nyugodtan nevezhe
tő félresikerültnek ... viszont önmagában is 
generálta, elősegítette a magyar vadászati 
szervezetek kialakulását, összefogását. Fél- 

-sikerült, mert 100 katasztrális holdban je-

Egy k ics it nevetséges, ugyanakkor tragikus, 
hogy mennyire nem tud juk a saját történe- 
tünket-történelm ünket, mennyire nem tart
juk számon az évfordulóinkat. Immár má
sodszor van alkalmam megélni, hogy ün
nepségre készülődünk és először kimondva, 
most kimondatlanul kaptam/kaptuk feladatul, 

ta lá ljuk ki m iért pont most ünnepelünk.

lölte meg az önálló vadászterület alsó hatá
rát. am ely szinte semmi nyugalmat nem biz
tosított a vadnak.

2002-ben nem annyira ünnepelhetjük 
meg az 1880. február 29-én (!) megalakult 
Sport-Egyesület életre hívását, am ely talán 
a magyar vadászat első országos egyesüle
te és am ely megalakulásától kezdődően tö
rekedett az Országos Vadász Egyesület 
megszervezésére, ami 1888. május 24-én 
Országos Magyar Vadászati Védegylet né
ven meg is alakult... Tulajdonképpen némi 
kis csalással, a szervezett magyar vadászat 
kezdetét, a Sport-Egyesület, m egalakulásá
nak centenáriumát ünnepelte meg 1981- 
ben a M AVOSZ - a M agyar Vadászok Or
szágos Szövetsége - és a magyar vadá
szok tábora. Szép központi ünnepség volt 
április 24-én a Magyar Tudományos Akadé
mián... értékelő beszédekkel, kitüntetések
kel. Remélem még sokan vagyunk vadá
szok, akik visszaemlékeznek a hároméves 
készülődésre, a centenáriumi Nimród érem 
alapítására, a „Vadászat Magyarországon" 
c. kötet szerkesztésére és kiadására... és 
még sorolhatnám. Sem  akkor, sem most 
egyetlen dolgot nem értettem: miért 1981- 
ben ünnepeltünk?]/

Anélkül, hogy részleteiben tovább taglal
nám a szervezett magyar vadászat sorsfor
dulóit. már most jelzem, hogy jövőre 2003- 
ban (!) -  esetleg megünnepelhetjük az 
1883. évi XX. törvénycikk megjelenését, 
amely vitathatatlanul a Sport-Egyesület hi
vatalos közlönyének, a ,.Vadász-lap”-nak, il
letőleg a Nádasdy Ferenc vezette Védegy
let munkálkodásának az eredménye. Ez a 
törvény - kisebb-nagyobb módosítgatással 
több mint hatvan éven keresztül határozta 
meg a magyar vadászat rendjét... ami ugye
- ahogy mondani szoktuk - nem semmi.

Elmulasztottuk, de a millenniumi évek 
rendezvényeinek tükrében tekinthetjük 
akár jelentéktelennek, hogy az 1910-es 
évek második felében megalakult Huber
tus M agyar Vadászok Országos Szövetsé
ge és a Védegylet 1920 októberében 
egyesült, gróf Teleki Pál. lett az egyesült 
Hubertus Országos M agyar Vadászati 
Védegylet elnöke. Az egyetértés nem tar
tott sokáig, 1924-ben sokan kiléptek ... és 
rögvest megalakították a Nemzeti Vadá
szati Védegyletet. Mindkét szervezetnek 
elévülhetetlen érdem ei vannak, tizenöt 
éven keresztül a Hubertus adta ki a „Vadá
szati útm utatóit és a Nemzeti Vadászati 
Védegylet szervezte meg 1925-től 1944-ig 
minden évben a trófea-kiállításokat. Ezek
nek a kiállításoknak köszönhető, hogy 
Nadler Herbert megalkotta a trófeabírála
tok rendszerét, m érésének, pontozásának 
módjait ... az összehasonlíthatóság, az ér
tékelés megkönnyítése érdekében.

1946-tól 1988-ig - a Független Vadász 
Fórum 1990-es m egalakulásáig - egyetlen 
szervezete volt a m agyar vadászoknak, a 
tervgazdálkodást, majd a demokratikus 
centralizmus elvét valló M agyar Vadászok 
Országos Szövetsége, azaz a MAVOSZ. 
Annak ellenére, hogy a m egalakulás éve 
1946 - az első elnök, Ékes István és a tit
kár. Sas  Árpád nevét csak 1948-ban je 
gyezték fel. Egy év múlva a titkár változott, 
Déri Mihálynak hívták, de már nem az e l
nök. hanem egy miniszteri biztos. Guth 
András vitte a prímet, őt 1954-ig P. Horváth 
István követte.

1954-ben - 2002-ben sajnos ez sem ün
nepelhető - visszakapta önkormányzati jo
gát a MAVOSZ, elnöke Kis Árpád, titkára P. 
Horváth lett. 1955-ben Gábor Istvánt válasz
tották meg elnöknek ... de ismét miniszteri 
biztos, Juhász Ján o s vezette a szervezetet 
egészen 1959-ig. Hat éven keresztül, 1965- 
ig dr. Pongrácz Kálmán elnökölt a MAVOSZ- 
ban, majd következtek Vallus Pál évei ... 
1989-ig, amikor Bánffy György lett az elnök, 
és amikor kicserélték a névtáblát, és amikor 
újra Védegylet lett a szövetségből. S  hogy 
legyen teljes az elnökök sora. 1986-ban 
Suchmann Tamás, majd 2001-ben dr. Szé
kely László kapott bizalmat a vadászok kül
dötteitől.

A fé lre é rté s e k  e lk e rü lé s e  é rdekében , 
sze re tn é m  le szö g e zn i, h o g y  én  nagyon  
sze re te k  ü n n e p e ln i, s ő t n a g y o n  sze re 
tem  az ü n n e p lé s e k  sze rve zé sé t, a k itü n 
te té s e k  á ta d á sá t ... s zó va l m in d a z t, am i 
a tis z te s s é g e s  ü n n e p lé s s e l e g y ü tt já r. 
A z t is  k i k e ll je le n te n e m , ha n a g yo n  m u 
szá j, m ég a b b a n  is  p a rtn e r tu d o k  le n n i, 
h o g y  k ita lá lju k , m ié rt é s  m it ü n n e p e 
lü n k  va g y  ü n n e p e ljü n k  ... v é g ü l is : a va 
d á sza tb a n  m in d e n  nap  ü n n e p , a m ik o r 
va d á s z h a tu n k .

Ha nagyon  m uszá j! És m i van, ha nem ?
C sekő S ándor



KAPCSOLATOK

TÁRSAINK, ÜZLETFELEINK
A százhalombattai Indiform Kft. vadász és sza
badidő ruháit ma már szerte az országban a va
dászok jól ismerik, és keresett darabok. Több 
mint egy évtizedes munka áll a sikeres vállalko
zás mögött. A kezdetekre Zimányi László, a 
cég tulajdonos vezetője. így emlékszik vissza:

Sorozatunkban azokat a gyártókat, üzlete
ket mutatjuk be, amelyek a VKE hivatásos 
vadász formaruha projektjének oszlopos 
tagjai és ezt a „tagságot" többszöri szigorú 
szakbizottsági értekezletek versenyeztetése 

után is sikeresen megvédték.

hangzó, az egész termékskálát átfogó, elfoga
dott szavunk még nincs. Használják ugyan a 
„szabadidő ruházat" kifejezést, de ez nem tel
jesen ugyanaz. Manapság - természetesen - 
szép számmal akad konkurencia is. itt sincs ez 
másként, mint máshol. Feltétlenül jó ez viszont

- Ketten. két ollóval. 1989-ben vadász bará
taim tanácsára kezdtünk vadászruhák készíté
sével foglalkozni, hiszen aki emlékszik, akkori
ban sem megfelelő vadászruházat, sem speci
ális anyagimport nem volt. Néhány gyártó 
igyekezett zsávoly és posztó anyagokból a ha
gyományos terepi ruházatot elkészíteni. Igaz. 
ennek megfelelő volt a kereslet is. és ezen a 
téren valóban hatalmasat fordult a világ. Ma 
már azonban nem lehet megjelenni akármiben 
és ez vonatkozik mind a terepi vadászatokra, 
mind a társasági életre. Folyamatosan fejlesz
tettem a céget, jószerint mindent visszaforgat
va az üzletbe. A hétvégi házam nagyobbik 
szobájában kezdtünk dolgozni és a folyamatos 
bővítések, építkezések során jutottunk el oda. 
hogy ma már egy 35 főt foglalkoztató vállalko
zássá nőtte ki magát a cég és a képen látható 
kétszintes épületben, korszerű gépeken, spe
ciális és kiváló import anyagokból állítjuk elő a 
keresletnek megfelelő ruházati termékeinket. 
Rendkívül sokat adunk a minőségre, hiszen - 
véleményem szerint - a keresettség, kedvelt-

ség kérdésében a minőség és az ár a két leg
fontosabb tényező...

Kollekciójukat folyamatosan fejlesztik és a ha
gyományos. ismert termékeiken kivül mindig 
előre gondolva jönnek a meglepetések, az új
donságok. Eleinte a külföldi anyaggyártók kiál
lításain ismerkedtek a speciális anyagokkal, ké
sőbb már a gyártók keresték meg őket. Két kül
kereskedő cégen keresztül szerzik be az anya
gokat a TávoJ- Kelettől, egészen Dél-Amerikáig. 
A kereslet növekedésével párhuzamosan jutot
tak el ma már oda. hogy az ország legtöbb 
szakboltjában találkozhatunk Indiform ruhákkal. 
Szerencsés véletlennek mondható, hogy az el
múlt időszakban divatba jöttek az úgynevezett 
„föld-színek", a természetes anyagok, a vadász 
ruházati kelmék alapanyagai.. így jelentősen 
bővült a vásárlók köre. Végtére is ezek a ruhák 
minden a szabad természetbe kijutó számára 
kényelmes, praktikus viselet úgy a horgászok
nak. mint a hétvégi kirándulóknak. Világszerte 
tapasztalható tendencia ez. bár nekünk erre jól

a vevőnek a termékek minőségi fejlesztése és 
az árfekvés kialakítása miatt. Az Indiform cég 
által kifejlesztett „Green-line" (zöld vonal) ter
mékcsalád egyre népszerűbb. A terepi va
dászruha és a hivatásos vadászok Indiform ál
tal gyártott ruhái is osztatlan elismerést arattak. 
Az Indiform nevéhez fűződik továbbá a vadá
szati termékek nagy. éves hazai seregszemlé
jén. a FeHoVán megrendezett vadászati divat- 
bemutató. amely idén is a kiállítás egyik nagy 
látványosságának ígérkezik. A fejlesztésekhez 
felhasználnak minden rendelkezésre álló infor
mációt-. a boltosok véleményétől a már kialakult 
törzsvásárlóikig. A vadászokon kívül népszerű
ek a termékeik az erdőgazdasági részvénytár
saságok és a Nemzeti Parkok szakemberei kö
zött is. Mindezek ellenére Zimányi László a leg
nagyobb sikerüknek azt könyveli el, hogy fenn
maradt. létezik egy olyan magyar cég. amely 
nem az importra hagyatkozik, állandóan fej
leszt. saját termékválasztékkal, a nagy múltú 
külföldi márkákkal is fel tudja venni a versenyt.

-  H -

INTERNETRŐL A VADÁSZOKNAK
Tudjuk, hogy a gyors, naprakész információ ma már nagyon sok
szor elengedhetetlen a sikeres eleihez. Nincs ez másként a vadá
szai területén sem. Nem mindegy, hogy egy-egy új rendelet, in
tézkedések. újdonságok, stb. milyen gyorsan jutnak el az érintet
tekhez. A hagyományos információs rendszerben, a küldöncök út
ján történő értesítéssel szemben új dimenziókat nyithat az Inter
net használata, megszüntetve a ..jól értcsültség" monopóliumát, 
mindenkinek egyfonna esélyt biztosítva az információhoz jutás
hoz. Tudjuk, hogy az egész világot behálózó számítógépes hálón 
minden ill. szinte minden információ megtalálható. De vajon mi. 
magyar vadászok mennyire vagyunk képesek ezt az új eszközt 
felhasználni? Minden azon múlik. hogv merjük-e és tudjuk-e 
használni. Ehhez kívánunk kedvet csinálni és segítséget nyújtani 
új cikksorozatunkban, kezdve az alapoktól egészen a haladó szin
tig. Fóbb témáink lesznek: elektronikus levelezés (e-mail). bön
gészés az interneten, információk keresése keresőprogramok se
gítségével. chat- valós idejű beszélgetés.

2(K)2-t írunk, és mi vadászok is kénytelen-kelletlen szembesü
lünk korunk technikai vívmányaival. Gyermekeink, unokáink e- 
mail-eznek. böngésznek, szörfölnek, keresnek, rákeresnek, letöl- 
tenek. feltöltenek stb. stb. És mi idegesen kapkodjuk a fejünket. 
Mi ez az egész! Mire jó? Kell ez nekem? Nos. pár éve még azt 
gondoltuk a mobilról is. hogy felesleges luxus. A készülékei 
..bunkofonnak ' csúfoltuk, ezzel tulajdonosát is megbélyegezve. 
És ma már olyan természetes, mint a levegő. Be kell látnunk.

hogy az informatikát, a számítógépeket be kell engednie a vadá
szoknak is a mindennapi élet kelléktárába. Vegyük végig milyen 
előnyei vannak eme új eszköztök) használatának.

E-mail: Gyors - ekktronikus leveleink a világ bármely pontjára 
el jutnak másodpercek alatt. Egy-egy vadászai megszervezése ha
gyományos levelezéssel (amennyiben a/ információmennyiség 
nem teszi lehetővé a telefonon való intézést) hosszú időt is igény
be vehet. Az. idő tetemes részét az üzenet célba juttatása viszi el. 
Hasznos lehel a körlevél, amikor nagyobb csoport (társaság) kap
ja ugyanazt az üzenetet, pl. a közgyűlésen hozott határozatról, 
éves ütemterv ről ily módon értesíthető a tagság.

Gazdaságos - egy-egy üzenet költsége töredéke a hagyomá
nyosnak (legyen az posta, telefon vagy fax).

WWW (Murid wide web): Információ, információ, információ. 
Ha tetszik nekünk, ha nem. az információs verseny kétes értékű 
világát éljük. Csak az tud érvényesülni, előnyre szén tenni, aki 
időben jut jó minőségű információhoz. Ebben segíthet nekünk a 
világháló. Elsőre talán misztikusnak hat ez a háló. de nem más 
ez. mint egy rakás számítógép, melynek tároló egységei dugig 
vannak tömve elektronikusan tárolt információval, ami lehet kép. 
mozgókép, hang. szöveg. Már csak rajtunk múlik, hogy mcgla- 
láljuk-e a keresett információt. Pl. az érdekképviseleti szervek ál
tal telt intézkedéseket I vadászjegy mikor váltható, mennyibe ke

rül. milyen kiadványokat lehet beszerezni, stb.) ezen az úton le- * «
hetne. kellene megismerni. Nem kellene bizonyos nyomtatvá
nyokért utazni, sorban állni, esetleg fizetni, hiszen ezek letölthe- 
tőek az internetről és akár e-mailben célba juttathatóak. Kérdőí
veket tölthetnek ki és küldhetnek vissza postaköltség nélkül. Egv 
jól elkészített honlap tulajdonképpen stnikturált információs for
rás. melyben könnyen rátalálhatunk a minket érdeklő dolgokra. 
Egyúttal reklámfelület is lehet, mely konkrét célcsoportnak szól.

De nemcsak információszerzésre van módunk az internet segítsé
gével. hanem különféle szolgáltatásokat is igénybe vehetünk. Pl. 
mozijegyet, szállodai szobár foglalhatunk le a v ilág bármely 
pontján. Ha megéhezünk még ételt, italt is rendelhetünk és persze 
könyvet, számítógépei, iparcikkeket is.

Chet: Az e-mailnél gyorsabb, valós idejű kommunikációs forma. 
Ma a legnépszerűbb program az ICQ. melynek segítségével 
azonnal látjuk, ha ismerősünk az internetet használja. 0  is látja a 
monitorán a mi jelenlétünket. És már kezdődhet is a beszélgetés. 
Persze nem szóban, hanem írásban. Amit leírunk egy kis ablak
ban. az megjelenik a beszélgetőpartner, partnerek képernyőjén. E 
módszerrel egyszerre több ember is tud ..beszélgetni" egymással.

A következő résztől kezdődően részletesen ismertetésre kerülnek 
a fenti szolgáltatások használatának műhelytitkai.

Hegedűs Kichárd
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S tl Tibor HM Uzsai Erdészete László István Bátmonoskx Széchenyi Zs. VI. Term.véd. Egyes. Tihanyi Klára VKE
Simonics Gyula Tórökkoppányi íjász Vt. Lázár Csaba Diana Vt. Szolnok Emszt János Kisdunai Aranyfácán Vt. ' Tóth Pál Hollókő Vt.
Strokl Miklós Mórahalmi Földtul. Vt. Lempert István KétegyháziVt.

Fácányi Ödön
Taksony Trényi Mátyás Kiszombori Egyetértés Vt

»omlóvári Károly Döbröntei Váralja Vt. Lukács József BEFAG Rt. VKE Újházi György Ceglédi Széchenyi Zs. Vt.
Somogyi János BEFAG Rt Maczelka József Csongrád m. Vadászkamara Fillér István VKE Varga László Békési Október 6. Vt.
Dr Soós László Hódmezővásárhelyi Előre Vt. Magony István Derekmező Rt. Fluck Dénes VKE Dr. Varga Mihály Hódmezővásárhelyi Előre Vt.
Su rkBé la Káli Gazdák Vt. Majoros Zsolt Kelecsényi Vadász és Gálfi István Pankota Agrár Rt. Varga Sándor Diósjenő-Börzsöny Vt.
Siumpfhauzer János Baiatonfelvidéki Túl. Természetvédő Egyesület Györfi Gábor Karasica Völgye Vt. Várhelyi Zsuzsanna VKE

Közösség Vt. Mikó Attila Baiatonfelvidéki Tulajdonosi Horváth Imre Diósjenői Börzsöny Vt. Várszeginé
Or B. Szabó Ernő Kelecsényi Vadász és Közösség Vt. Horváth István Iváni Erdészet Tanulmányi Svébis Ágnes Pótharaszti Vt.

Természetvédő Egyesület Molnár János Csongrád m. Vadászkamara Erdőgazdaság Rt. Sopron Vezér József Dombegyházi Lévés-Farm VI.
S/ibó József Kigyósmenti Vt. Mufics Imre Kondorosi Gazdák Vt. Horváth Zoltán Szentesi Hubertus Vt. Dr. Zoltán Attila VKE
'n rte fy  János Gyulai OEFÁG Rt. Murvai Zoltán VKE Dr. Ignácz Magdolna VKE Zsolnai Márton Pótharaszti Széchenyi Zs.Vt.
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VENDÉGSÉGBEN...

KOSSUTH VÁROSÁBAN
Ott állok, ahol 1514-ben Dózsa György, 
1848. szeptember 24-én pedig Kossuth La
jos gyú jtó  hangú beszédét hallgatta a ceglé
di nép. Az egykori p iactér -  ahol a nyomor
gó Táncsics Mihály 1876-ban a kofák között 
ponyváról árulta könyveit - ,  ma a negyven 
ezer lakosú város elegáns, forgalm as és za
jos centruma. De azért a régi Cegléd is fel 
lelhető még, ha nem másként, hát az utca 
nevek által. Mocsár, Láp, Erdő és Fűzfa ut 
ca... A Duna-Tisza közének a Gödöllő 
dombsággal határos északi perememén el 
helyezkedő város egykori, természet közel 
életéről mesélnek az állatneveket viselő ut 
cák is. Túzok, Gém, Vidra, Szárcsa, Sas, 
Borz, Szarka utca. Kedves vendéglátóm, 
Hajdú László a Déllő utcában lakik...

- Déllő... Érdemes lenne megfejteni, hogy va
jon mit jelent és honnan származhat ez a külö
nös szó...

- Ha hinni lehet a népi emlékezetnek, nem 
kell sokat kutakodnunk. Ezen az útvonalon haj
tották valamikor delelőre a csordát, ez volt te
hát a delelő út, de aztán szép lassan átalakult 
a szó, mert a paraszt ember nemigen kedveli a 
hosszú, nehezen kiejthető szavakat...

Hajdú László terepjárójával éppen a boltból 
érkezik amikor a háza elé érünk. így aztán a 
kapu ki-becsukásával foglalatoskodva esünk 
túl a megismerkedés és a történelmi szófejtés 
sok mindent meghatározó első percein. Min
den találkozás és megismerkedés élmény és 
kaland. Vannak emberek, akikkel szinte min
dennap találkozunk, talán szót is váltunk, ám 
mégis képtelenek vagyunk közel kerülni egy
máshoz. A lépcsőházi „kapcsolatok" többsége 
is ilyen. Évek óta élnek egymás közelében em
berek úgy, hogy talán még egymás nevét sem 
tudják. Nos, Hajdú Lászlóval mi úgy rázunk ke
zet, mint régi ismerősök, akik saját hibájukon 
kívül nem találkoztak már egy ideje. Ez a szívé
lyes. fesztelen, már-már familiáris közvetlen
ség a vadászat „járulékos” értékeinek és szép
ségeinek egyike. Elég egy szarvascsontgomb. 
egy őzfejes nyakkendő, vagy egy zöld kalap 
és egymásra köszönnek, sőt ha alkalom adó
dik rá, szóba is elegyednek egymással az 
egyébként ismeretlen emberek...

- 1965 óta vagyok vadász - mondja Hajdú 
László immár a jó meleg szobában. - Megle
hetősen sok tapasztalat birtokában mondha
tom tehát, hogy a vadászattal kapcsolatos él
mények és emlékek jelentős része nem a vad- 
űzésről, vadelejtésről, hanem az emberi kap
csolatokról. társasági sztorikról, felejthetetlen 
egyéniségekről szól...

Hajdú László ötvenhét éves. Végzettségét 
tekintve gazdász, foglalkozására nézve a Dél- 
Pest Megyei Mezőgazdasági Rt. erdészeti ága
zatvezetője. A részvénytársaságnak üzemi va
dászterülete is van, ennek a felügyelete is Haj
dú László feladata. Mindemellett egy társult 
vadászati jog alapján működő, földtulajdonosi 
vadásztársaság vadászmestere is.

A Déllő utcai ház az alföldi mezővárosok ut
cafrontos polgárházainak mintájára épült, ilyen 
házakban laktak azok a módos, előrelátóan és

Száz évvel ezelőtt 2957 tanya volt Cegléd határában. A gyermekévek színtere
ma emlékeket őrző hétvégi ház

nagyvonalúan gondolkodó ceglédi gazdák is, 
akik nem csupán bazilika méretű református 
templomot, korszerű gőzmalmokat, de impo
záns városházát, gimnáziumot, sőt múzeumot 
is építtettek annakidején. Hajdú László otthona 
is az igényesség és kiegyensúlyozott komoly
ság hangulatát árasztja. A „társalgó" miliőjét, 
ahol beszélgetünk. Kovrig Miklós két nagymé
retű, értékes festménye határozza meg. Bőgő 
gímbika. önfeledten turkáló konda...

-Beszélgessünk a kezdetekről...! Milyenek 
voltak a gyermekévek, mikor és hogyan talál
kozott Hajdú László a vadászattal?

Egy pillanatra csend lesz. Nézzük egymást, 
én várakozóan, Hajdú László pedig fürkészve, 
mintha azt szeretné kiolvasni a tekintetemből, 
hogy csakugyan komoly-e a kérdés, valóban 
érdekelnek-e ezek a személyes és éppen 
ezért nem csak élményekkel, de érzelmekkel 
is átszőtt régi dolgok?

- Szeretném, ha visszamehetnénk egy ki
csit a múltba - mondom, mintegy biztatásul, 
mire Hajdú László hirtelen elhatározással azt 
mondja:

- Jó ! De akkor üljünk autóba, mert elme
gyünk valahová...!

Hó borítja a tájat. A „lővilág" utolsó félórája 
ez. Az Opel Pick-up kerekei alatt úgy pattog a 
jég és a fagyott hó. mintha üvegcserepeken 
járnánk. Tanyák, felszántatlan kukoricatarlók, 
erdőfoltok. Egy vetésen két fiatal dámbika áll. 
majd lassú ügetéssel eltávolodnak a száguldó 
autó közeléből. Még nem borult a tájra az esti 
sötétség, de a földi jegesedést idéző seszínű 
égen már ragyognak a hidegen izzó csillagok. 
Egy erdei útra kanyarodunk. Koros, de megle
hetősen gyenge állományú fenyvesben csúsz
kál. bukdácsol az autó a felszaggatott úton, s 
miközben én valami olyasmire gondolok, hogy 
lám. még a fenyők világában sem azonosak a 
különböző tájak „lakóinak" lehetőségei és 
adottságai, hisz ezek is fenyők, meg a Hargita 
vonulatait uraló óriásfenyők is azok. kocsink 
hirtelen egy kis tisztásra ér. egy tanya elé.

Hosszan elnyúló fehér ház. faoszlopos te
rasszal. A bejárattól balra a fenyves, az épület 
háta mögött egy másik tanya. Húsz, maximum 
harminc perces autóút van mögöttünk, de 
mintha egy másik világba érkeztünk volna.

- Nos. én itt voltam gyerek - mondja Haj
dú László. - Itt éltek a szüleim, a nagyanyá- 
mék is...

Az épület felújított és ápolt. Lakótanyából 
hétvégi házzá avanzsált, de a puritán fehér fa
lak. a mennyezet gerendái, a diszkréten meg- 
megnyikorduló padló nem csupán az egykori 
tanyasi élet hangulatát idézik, de a hely szelle
mét is. Itt mindig minden a munkáról szólt.

- Önellátó volt ezen a tájon szinte mindenki. 
Azért dogoztak hajnaltól estig, hogy élhesse
nek. Az üzlet, az árutermelés nem a tanyasi 
ember világa volt...

- És a vadászat...?
- Az is része volt az itteni életnek. Ma úgy 

mondanák, parasztpuskások voltak. Édes
apám kezében is jól állt a puska, ügyesen bánt 
vele. mint minden szerszámmal... De a pa
rasztember sem csupán a húsért vadászott. A 
kikapcsolódás, a szórakozás, a társasági élet 
alkalma volt számukra is a vadászat, ami akko
riban persze nem volt ennyire kötött, bürokrati
kus. Gondoltak egyet, összeálltak néhányan 
és lőttek pár nyulat... De mindig csak annyit, 
amennyire szükségük volt...! Lehet, hogy nem 
ismerték azt a szót, hogy vadászetika, de gya
korolták. Amíg hagyták nekik, amíg lehetett...

- Mi történt...?
- Ami a gazdák többségével. Kuláklista. ku- 

láksors...
Száz évvel ezelőtt Cegléd városának köz- 

igazgatási területén 7051 lakóház állt. és ebből 
2957 volt a tanya. A két világháború között a 
tanyák száma még nőtt is. Voltak úgynevezett 
nagygazda-tanyák, melyeket csak a cseléd
ség lakott, mert a tulajdonos állandóan a vá
rosban élt. voltak a kisgazda-tanyák - mint 
amilyen Hajdúéké is - melyek tulajdonosa 10-
15 hold földön gazdálkodott, és voltak az úgy-
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A szívélyes, fesztelen, már-már familiáris közvetlenség 
a vadászat „járulékos” értékeinek egyike...

vezett haszonbéres tanyák. Ez a sokszínű,
- ulönős gazdálkodási és életviteli kultúra az el
fúlt ötven évben hamvaiba hullt. Az önálló

• letvitelű, független és önérzetes embereket 
-;migen szívleli a hatalom és a politika...
Egy nyírfából készült, gyönyörűen mintázott 
így asztal mellett ülünk, s bár nincs tűz a

- andallóban, érezni vélem a valamikori kemen
ce semmi másra sem hasonlító illatát. A gye
rekkor, a múlt itt van velünk.

A mi dolgunk, a bátyámé és az enyém, a 
baromfiak gondozása, szemmel tartása és vé
lelmezése volt. Reggel etetés, este ólba tere- 
is. rókaűzés... A bátyám ma Kanadában él,

• desapám földnélküli bérmunkásként halt 
meg. Hát. ennyit a gyökerekről...

Autóba ülünk, de az első útba eső tanyánál 
•telen meg is állunk.

Igyunk egy sütött bort...!
Kovács Sándor portáján vagyunk. A tanyai 

' épülettel szemben álló kisházban Aranka, a 
z asszonya fogad bennünket. Ez az udvari 

-■ isház amolyan tágas nyári konyha, meleget 
ntó „sparheltter és egy jól körül ülhető mére-
• :S asztallal. A gazda is előkerül. Kovács Sán- 
ior egyike azon keveseknek, akik nem csak 
. illalják, de többé-kevésbé sikeresen is élik a 
mai tanyasiak életét. A tanya Mikebuda köz-

g külterületéhez tarozik, mintegy három kilo- 
éternyire van a falutól, Hajdú László gyer
ekkora színterének közvetlen közelében. In
on a barátság.

Hogy készül a sütött bor? - kérdezem újra 
meg újra, Aranka azonban csak mosolyog, 

nt aki némasági vagy titokvédelmi fogadal- 
:it tett. Megpróbálom hát a tűzhely mellé 
mfordálva magam megfejteni a rejtélyt.
Bor mindenesetre kell hozzá. És cukor és 

-rsze szegfűszeg. És nagy. erős tűz. A bor 
rni kezd, felhabzik, majd hirtelen lángot fog 

i jőz. Úgy lobog, mintha égő grog volna...
A forró és édes bor illata és az ezzel együtt 

jir'ö otthonos, kellemes érzés betölti a szobát, 
vidéki, a tanyasi életről és emberekről be

Kati asszony könyvelő és különb 
pörköltet főz, mint a férfiak...

szélgetünk. s persze azokról a változásokról, 
melyeket átélt, átszenvedett, vagy éppen ki
harcolt ez a régió...

- A régi öregek milyennek látnák, mit mon
danának...?

- Nem ismernének rá! - mondja nagyon ha
tározottan Hajdú László. - Nemcsak a gazda
sági szerkezet változott meg. de a táj jellege 
is. Nem volt ennyi erdő. nem volt ilyen száraz, 
aszályos a vidék...

- És a jövő...?
- Két esélyes! Minden jóra fordulhat, de eh

hez az kell, hogy világosan lássuk végre, hogy 
mit vár, mit fogad el tőlünk mezőgazdasági té
ren az Európai Unió, s persze az. hogy mie
lőbb új alapokra helyezzék az Alföld vízgaz
dálkodását. Mert a sivatagosodás megkezdő
dött. Kevesebb a csapadék, egyre több az ön
célú vízelvezető csatorna, mind nagyobb a 
kommunális célú vízkivétel. A vízelvezetéshez 
nagyszerűen értünk, de ma már a víz vissza
tartása lenne a feladat...

- És a vadgazdálkodás terén...?
- Megóvni azt , ami van...! És hogy mi van, 

azt holnap majd megtapasztaljuk...
Az éjszaka hullott friss havat időnként fel

kapja. megpörgeti és óriási ördögszekér mód
jára tovagörgeti a szél. Az utak nehezen járha- 
tóak, de a gyülekező helyen már jó néhányan 
topogunk. A 4200 hektáron gazdálkodó, meg
lehetősen különös. ÖSB nevű (Öreg Segítő Ba
rátok? Öreg Selejt Bikák...?) vadásztársaság
nak 17 tagja van. Végül is tizenegyen jövünk 
össze. Viccelődésben, élcelődésben nincs hi
ány. Aki egy perccel nyolc óra után érkezik, fi
zet - és ezen a napon hárman is voltak ilye
nek... Előkerül egy régi történet is, mely állító
lag Hajdú Lászlóval esett meg.

-Családszerető ember, vett hát a felesé
gének, aki egyébként közgazdasági végzett
ségű és könyvelő, egy üveg áfonyalekvárt. 
Az asszony örült is. de azért csak megkér
dezte: no, és mennyit fizettél érte? Hetvenez
ret - hangzott a halk, óvatos válasz. És ez a

Hajdú László unokái:
Lilla, Peti, Brigitta

halk. szerény kis szó. úgy hatott mint egy vil
lámcsapás. - Hetven ezret...?! - No. de ad
tak hozzá egy puskát is szuvenírként... - 
mondta még halkabban a történet hőse, de 
ezt a kereskedői nagyvonalúságot Kata 
asszony a hírek szerint a legkevésbé sem 
tudta értékelni....

A szél enyhül, a hólepte táj felragyog. Elin
dulunk. És a dűlőutakkal szabdalt, végtelen 
kiterjedésű síkon egymás útját keresztezve 
mindenütt nyulak futnak. A táblák közepén 
őzcsapatok állnak és figyelnek, hogy aztán 
szépséges ívelésű ugrásokkal eliramodjanak 
egy távoli fasor felé. mely felett immár némi 
meleget is adva éppen ezekben a percekben 
izzik fel a nap...

Békés Sándor

Eligazítás. Aki egy perccel 
nyolc óra után érkezik, fizet...
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Mire szabad vadászni?
Februárban: gímszarvas borjú -  dám borjú -  muflonkos. muflonjuh, 
jerke-, bárány -  aranysakál -  borz (15-éig) -  házi görény (15-éig) - 
nyest (15-éig) -  balkáni gerle (15-éig).

Márciusban: erdei szalonka

Egész évben lőhető: a vaddisznó kan. súkJö. malac (kocára, azaz az 
50 kg zsigerelt súlyt elérő vagy meghaladó nőivarú vaddisznóra csak 
június 1 -e és január 31 -e között szabad vadászni) -  úregi nyúl - róka - 
pézsmapocok - nyestkutya -  mosómedve - dolmányos varjú -  szarka
- szajkó.

Figyelem ! Erdei szalonkára csak húzáson szabad vadászni. Naponta 
személyenként legfeljebb 4 darab madár elejtése engedélyezett.

FEBRUÁR
T é lu tó , a v a g y  B ö jte lő  h a v a

A hó A hét A Nap A Hold Fázisa
napja napja kelte nyugta kelle nyugta h m

1. Péntek 711 1645 2124 926
2. Szombat 710 16 47 2243 949
3. Vasárnap 708 1648 23 59 1013
4. Hétfő 707 16 50 — 10 37 c 1433
5. Kedd 705 16 51 115 11 05
6. Szerda 704 16 53 228 1137
7. Csütörtök 703 16 55 3 37 1215
8. Péntek 701 1656 4 39 13 02
9. Szombat 700 16 58 534 1355

10. Vasárnap 658 16 59 619 1455
11. Hétfő 6 57 1701 6 55 15 59
12. Kedd 655 17 02 725 1703 • 8 41
13. Szerda 653 1704 750 1808
14. Csütörtök 652 17 06 811 1912
15. Péntek 650 17 07 8 31 2015
16. Szombat 648 1709 849 21 18
17. Vasárnap 647 1710 9 07 22 22
18. Hétfő 645 1712 9 27 23 27
19. Kedd 643 1713 949 —  —

20. Szerda 642 1715 1015 034 0 1302
21. Csütörtök 640 1716 1047 143
22. Péntek 638 1718 1129 2 51
23. Szombat 6 36 1719 1222 357
24. Vasárnap 6 35 1721 1327 4 55
25. Hétfő 6 33 1723 14 44 544
26. Kedd 631 17 24 1607 624
27. Szerda 629 17 26 1732 656 0  1017
28. Csütörtök 627 17 27 1857 7 24

MÁRCIUS
T a v a sz e lő , a v a g y  B ö jtm á s  h a v a

Ahó A hét A Nap A Hold Fázisa
napja napja kelte nyugta kelte nyugta h m

1. Péntek 625 1729 20 20 7 49
2. Szombat 623 1730 21 41 813
3. Vasárnap 621 1732 23 00 838
4. Hétfő 620 1733 — 9 05
5. Kedd 618 17 35 016 9 36
6. Szerda 616 1736 1 29 1013 C 2 25
7. Csütörtök 614 17 37 235 1058
8. Péntek 612 17 39 332 1150
9. Szombat 610 1740 4 19 1248

10. Vasárnap 608 17 42 458 1350
11. Hétfő 606 17 43 529 14 55
12. Kedd 604 17 45 555 15 59
13. Szerda 602 1746 617 1704 • 303
14. Csütörtök 600 1748 637 18 07
15. Péntek 558 17 49 655 1910
16. Szombat 556 1751 713 2014
17. Vasárnap 554 1752 731 21 19
18. Hétfő 552 1753 752 22 25
19. Kedd 550 17 55 816 23 33
20. Szerda 548 1756 8 45 —

21. Csütörtök 546 1758 922 040
22. Péntek 544 1759 1009 145 0 3 28
23. Szombat 542 1801 1107 244
24. Vasárnap 5 40 1802 1217 3 35
25. Hétfő 538 18 03 1335 4 18
26. Kedd 536 18 05 1458 452
27. Szerda 534 1806 1622 522
28. Csütörtök 532 1808 1747 5 47 0  19 25
29. Péntek 530 1809 1911 612
30. Szombat 528 1811 2033 636
31. Vasárnap 526 1812 2155 7 02

A tavasz kezdete 20-án 20 óra 16 perckor (KözEI)

ÁTMENŐ KÉPÜNKÖN

BOROS ZOLTÁN
AKVAREÜE
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VADASZATI EMLEKHELYEK

ÓBIRÓDI VADÁSZHÁZ, GYULAJ
Gróf Festetics Leó 1870-ben kiadott „A 

Herceg Eszterházy Család Fővadá
szatai Ozorán" című könyvében, a kö

vetkezőképpen mutatja be a gyulaji vadas
kertet és az óbiródi vadászház környékét:

A vadnak egyik legkedvesebb állomása 
vo lt az úgynevezett Ráczvölgye, hol há
boríta tlanu l, töké le tes nyugalom ban ta
nyázott a vadászat e lő tt nem is sejtvén, 
m ily veszedelem fenyegeti őt. Az orszá
g ia k n a k  egyike, vég igvonul a Ráczvöl- 
gyén, s nem vo lt eset, hogy az utas reg
gel vagy este 20-50, de 2-300 vadból álló, 
töké le tes nyugalom ban fekvő csapatot 
ne lá to tt volna...

Ehhez a vadlétszámhoz akkoriban az aláb
bi szakszemélyzet tartozott:

„Tamásyban egy főerdömester, Dombo- 
várott egy alerdőmester, a terület fő he
lyein, m int Tamásyban, Regőlön, Gyulajo- 
váczán, Kurdon, Döbröközön, Kocsolán, 
Szaktson, Kónyiban, Páryban, és Bíró
don, tehát 10 helyen m indenütt egy főer
dész, m indenike alatt két alerdész és 4 ke
rülő á llott.

Bár a vadászatok ozorai vadászatokként 
maradtak a köztudatban, az akkori vadászati 
meghívók mégsem Ozorára. hanem Miklós- 
várra. Eszterházy Miklós herceg kis vadász- 
kastélyába szóltak. Miklósvár az akkori leírá

sok szerint a Koppány patak jobb oldala, és 
Tamási között egy domboldalon húzódott 
meg. Látható tehát, hogy már az 1800-as 
években is rangos vadászkastély tartozott a 
gyulaji vadászterületekhez. A gyulaji-óbiródi 
vadászház története mégiscsak később kez
dődött. A mai óbiródi vadászház helyén a 
régmúltban nem állott semmi. Az épületet 
1950-ben építették az ország akkori elsőszá
mú vezetőjének, Rákosi Mátyásnak. Innen ma

radt a ragadványnév, a „Rákosi kastély". Az 
akkori épület alsó szintjén egy lakószoba volt 
a gondnoknak, az emeleten pedig négy szo
ba és tárgyaló volt kialakítva. Az első időkben 
még víz. villany nem vezetett a házhoz és kö- 
vesutat is csak jóval ezután. 1954-ben kapott 
az épület. Később ez az út kötötte össze Ta
másit Gyulajjal. A ház a fennállása óta több 
tulajdonosváltáson és felújításon esett át. Ál
talában az igényeknek megfelelően bővült, 
modernizálódott, és mint állami vadászterüle
ten lévő épület, mindig kiemelt szerepe volt. 
A mai óbiródi vadászház minden igényt kielé
gítő reprezentatív épület. A főépületben négy 
kétágyas szoba, egyszerre nyolc vadászven
dég kényelmes elhelyezését szolgálja. Emel
lett működik az új vendégház is, amely továb
bi tíz vendég szállásigényét elégíti ki. A fő
épületben étterem és drink bár várja a vadá
szatból visszatérő vendégeket. Az óbiródi va
dászház méltón reprezentálja a világhírű gyu
laji dámos területet, a híres pagonyt, amely az 
elmúlt évtizedekben hat világrekord dámbiká- 
val öregbítette a magyar vadgazdálkodás hír
nevét.

A vadászház és a hozzá tartozó vadászte
rületek jelenleg a Gyulaji Erdészeti és Vadá
szati Részvénytársaság kezelésében mű
ködnek.

-  Agyaki -
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ILLEMTAN

A magyar vadászok viselkedésének szabályai
Nem olyan régen egy kellemes napon, kelle
mes társaságban fácánvadászaton vehettem 
részt. A vadászat azzal kezdődött, hogy min
den helybéli vadász (!) elkésett, időre csak két 
meghívott vendég érkezett a találkozóhelyre.

Nem érdem, mégis meg kell említenem, 
Mogy vadászéletem negyedszázada alatt - a 
'égi és új protokoll vadászatokat leszámítva - 
még egyetlen alkalommal sem tapasztaltam 
azt a nyugalmat és kedvességet, barátságot 
és vendégszeretet, mint ezen a vadászaton ... 
.1 reggelizés alatt. A vontató ülései alól ládák, 
asztalok kerültek elő és néhány perc alatt - te
rülj, terülj asztalkám - mindenki elővarázsolt 
valami finomságot ... enni és innivalót. Az in
kább ebédnek beillő, bőséges és ízletes közös 
és legalább fél órán át tartó tízórai után fegyel
mezetten vadásztunk tovább a terítékig. Kalap- 
lovéve adtuk meg a végtisztességet az elejtett 
vadnak ... és a vadászmester az összevissza 
álló vadászoknak és hajtóknak mondta el a je
lentését. És ekkor megszólalt a társaság diva
tosan borostás siker-embere, a legközelebbi 
közgyűlésen javasolni fogja, felejtsük el ezeket 
a kommunista szokásokat, ezeket a jelentgeté- 
seket a vadászat végén. Nem tagadom, vissza
éltem a vendégjogommal és beszóltam, a je
lentés nem kommunista vadász-szokás és a 
hagyományok-ceremóniák hozzátartoznak a 
vadászathoz. A válasz sem maradt el.

Ha a kezébe veszi a KÓD-EX-et... merthogy 
ma már egyértelmű számomra, hogy szükség 
volt egy viselkedési szabály-gyűjtemény meg
fogalmazására és az is egyértelmű, hogy mi
nél szélesebb körben kell ezt az 507 pontból 
álló szabály-gyűjteményt terjeszteni. A „szük
ség" már a II.Országos Vadászati Kulturális 
Konferencia előkészületeit szolgáló disputa-soro
zat alkalmával is kiderült. Mint ahogy az is nyilván
valóvá vált, hogy utoljára azok a vadászok fogják 
a viselkedési szabályokat megérteni és betarta
ni. akiknek a legnagyobb szükségük lenne - a 
szó szoros értelmében vett - tanulásra, akik 
így vagy úgy gyökértelenül, a földtulajdonuk 
vagy a pénzük révén kerültek a vadászat köze
lébe vagy - Isten adja - mélyvizébe. Új bará
tom, remélem már nem sokáig fog kalap nél
kül. lezseren, kívül viselt, kék kockás ingben, 
utolsóként a vadászatra megérkezni és a lövöl
dözésen kívül más élményt is talál majd a va
dászatban.

Neki - és azoknak, akik nem akarják látni 
könyvespolcukon a KÓD-EX-et - indítjuk útjára 
új rovatunkat, amelyben az etikettről, a vadá- 
.zias viselkedés iránytűjéről, útmutatójáról

szólunk.

M it nevezünk vadásziasnak?
i la elfogadjuk azt az állítást, hogy a vadászat 
ünnep, ami nem hétköznapi, amit várunk, ami
re készülünk... akkor ebből már következik az 
iz állításunk, hogy - mint minden ünnepnek - 

. i vadászatnak is adottak a viselkedési szabá
lyai. Milyenek és melyek ezek a viselkedési 
szabályok, mit jelent a vadásziasság?

A magyar vadászatban - miközben rendü
lt;! lenül érvényesek és elfogadottak voltak az 
AH.Hános magatartáskultúra viselkedési szabá
ly i' az elmúlt századokban fokról-fokra ala

kultak ki a vadásziasság külön szabályai is, 
amelyek részben vagy részleteiben, de be
épültek vadászati kultúránkba. Ezek a szabá
lyok a közmegegyezésen alapulnak, egy spe
ciális szakmai vadász-erkölcsöt tükröznek, be
tartásukért nem jár se jutalom, se büntetés ... 
mégis kötelezőek (!) a magukat kulturált, igaz 
vadásznak tartó vadászok számára.

Ahhoz, hogy a legfontosabb alapfogalmakat 
tisztázzuk, elsőként határozzuk meg a vadá- 
szias, a vadásziasság fogalmát: vadászias 
m indaz a tá rgy vagy eszköz, tö rténés vagy 
cselekedet, v iselkedés vagy magatartás, 
amelyet az igaz vadászok többsége a vadá
szat világnézetéhez, világképéhez ta rtozó
nak fogad el.

A vadászok világnézete - egy adott korra és 
társadalmi szituációra jellemző - fogalom-, és 
képzet-rendszer, amely a vadász tudásától, 
szakmai felkészültségétől, emberi morális tar
tásától függ. ugyanakkor a vadászati kultúrára 
épül, a nemzetközi-, nemzeti-, vagy helyi va
dász-szokásokon és hagyományokon alapul, 
általános és speciális etikai tartalmú szabályo
kat tartalmaz.

A vadásziasság nem velünk született tulaj
donság. dialektikusán változó, de arculatában 
a közjót erősítő norma-rendszer - minden jóra- 
való vadász számára megtanulható, a tanulás 
folyamatában, a vadásszá válás stációi szerint 
alakul ki a vadászban.

A vadásszá válás stációinak érzelmi és ér
telmi motívumai - kortól, nemtől, rangtól, fog
lalkozástól vagy vagyoni helyzettől függően - 
egyénenként változnak, ezért nem törvénysze
rű valamennyi stáció bekövetkezése.

A vadásszá válás a „fertőzéssel" kezdődik, 
amit az első sikeres zsákmányszerzés öröme - 
a barátok elismerése - vált fel.

A pozitív vadászati élmények, a vadászati 
közösségek erkölcsi értékítéletei, a látott vagy 
olvasott példák, a közvetlen barátok példamu
tatása és az egyén erkölcsi fejlettsége, lelkiis
meretének működése befolyásolja és határoz
za meg, hogy a tanuló, a kezdő vadászban - a 
puskás emberben - mi válik fontossá: a vadű- 
zés, a mindenáron lőni akarás, a trófeagyűjtés 
szenvedélye vagy a vadászat világnézetének, 
kultúrájának megismerése, erkölcsének, visel
kedési szabályainak elsajátítása ... így alakul ki 
a vadász minősítése, így lesz valakiből hús-, 
trófea-, vagy igaz vadász.

A legnehezebb és időben meghatározhatat
lan stáció tehát, amíg a vadász megismerke
dik a vadászat valódi világnézetével, megta
nulja a vadásziasság szabályait, emberi és 
szakmai tapasztalatokat gyűjt, hogy a mai 
pénz és a hatalom sugalmazta eredmény- 
centrikusságot fölválthassa benne a termé
szetben eltöltött és megfigyelt élmények - az 
öröm és az örömszerzés forrásainak bölcs 
fontossága.

A vadásziasság olyan erény, amely mind az 
egyén, mind a társadalom számára megkülön
böztetett érték. Érték, amely az általános visel
kedési szabályok betartásával párosulva az il
lető vadász személyiségét kivételessé teszi, 
biztonságot nyújt, elősegíti az elismerését, el
ismertségét, sikerességét, a boldogság érze
tének elérését.

Általános viselkedési szabályok
Amióta az em ber,,lemászott a fáról” ... az embe
rek együttélését mindig szabályok határozták 
meg. A szabályok alakították ki a rendet, hatá
rozták meg az emberek magatartását, tevékeny
ségét. cselekedeteit és ezek módját. A szabá
lyozás - ezen belül a jutalmazás és büntetés - 
tehát egyidős az emberiséggel. A szabályok be
tartása gyakorlatilag mindig a közösségeket al
kotó egyéneken múlt, azon, hogy mit tanult meg. 
mit tartott jónak, hasznosnak, igazságosnak, stb. 
A jó, a rossz, az erény és a bűn kérdéseit vizs
gálja az etika, az erkölcs és tulajdonképpen be
lülről - önmagunk által megítélhetően - sugallja, 
hogy mi a helyes és mi a helytelen.

A szabályok mentén alakultak/alakulhattak 
ki a szokások, amelyek egy-egy közösség ál
talánosan vagy rendszeresen végzett cseleke
deteit jellemzik. Ezek a szokások, hagyomá
nyosan beidegzett cselekvések határozzák 
meg, hogy egy-egy adott korban, népcsoport
ban mit illik és mit nem illik tenni/megtenni.

Az illendőségek egyik része íratlan szabály, 
amire a családok, az iskolák, az egyházak, 
stb. tanítják meg az egyéneket és betartásuk 
az adott közösségben kötelező érvényű. De 
van az illendőségeknek egy másik - minőségi
leg fejlettebb - része is, amely a kultúra és a 
civilizáció fejlődésével párhuzamosan már írott 
formában is napvilágot látott és ez az etikett.

Az etikett korábban az udvari ceremóniákon, a 
diplomáciai életben való szigorú viselkedési sza
bályoknak a gyűjteménye volt, de ide sorolhatók a 
különböző egyházak kanonizált szertartásai is. 
Ma már az etikett a világon mindenhol a fejlettebb 
társadalmak érintkezési formáinak szabályozott 
rendszere, amely felöleli az egyetemes kultúra, az 
emberi kapcsolatok szinte valamennyi elemét, 
betartása részben ajánlott, részben kötelező.

A szokásokból - idővel - törvények lettek, ame
lyek a jog nyelvén pontosan körülírva megszab
ják, hogy mit kell és mit szabad cselekednie az 
egyénnek és amelyeknek a betartását már nem 
csak az adott közösség, hanem az egész társa
dalom, az állam és a mögöttük felsorakozó elnyo
mó szervezetek ellenőrzik és a be nem tartásukat 
büntetik. A törvények többsége tehát az emberek 
együttélésének szabályaiból, a magatartási nor
marendszerből, általában egy közmegegyezésen 
alapuló erkölcsi értékrendszerből alakult ki.

A jó és a rossz, az erény és a bűn, de a káros 
és a hasznos vizsgálata évezredes - lelkiisme
reti gondja az emberiségnek és feltehetően a 
vadászoknak is. A vadászatnak - akár élelem
szerző tevékenységnek, akár a haditudomány 
gyakorlásának, akár passziónak, szórakozás
nak. időtöltésnek, akár hivatásnak tekintjük - 
mindig voltak sajátos szokásai. A szokások 
idővel hagyományokká nemesültek.

Az általános viselkedési szabályok közül azokat 
az illemszabályokat gyűjtöttük össze, amelyeknek 
speciális - vadászias - vonatkozásuk is van. Ren
dező elvként egyfelől a vadászat kronológiáját vet
tük alapul, másfelől a vadászati módokat osztá
lyoztuk aszerint, hogy a vadász egyedül hajtja vég
re vagy a vadászaton más/mások is jelen vannak. 
Először arra gondoltunk, hogy csak az illendősége
ket foglaljuk pontokba, de rá kellett jönnünk, hogy 
néhány kirívó illetlenségre is föl kell hívni a figyelmet.

(Folytatjuk)
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CSERMELYI GYULA A SZAKA
VIDECZ FERENC, A SZERZŐ AJÁNLÁSA 1

PARÓDIA-SOROZATOM ELSŐ NÉHÁNY ELKÉSZÜLT DARABJÁT VÉGIGOLVASVA. LEÁNYOM E SZAVAKKAL FORDULT HOZZÁM:
- APA. A LEGCSEKÉLYEBB INZULTUS. AMI EZEKÉRT AZ ÍRÁSOKÉRT ÉRHET. HOGY A VADÁSZOK LELŐNEK!

HÁT ISTEN NEKI. FAKERESZT! TELJESED JÉK BE A SORS RENDELÉSE! CSUPÁN ARRA KÉRLEK BENNETEKET. KEDVES TOLLFORGATÓ 
KOLLÉGÁIM. HOGY VISELKEDJETEK ETIKUSAN: IGYEKEZZETEK MINÉL KEVESEBB SZENVEDÉST OKOZNI! A VÁLL-LAP- VAGY NYAKTŐLÖVÉS 

TÖKÉLETESEN MEGFELEL. VISZONYLAG GYORS KIMÚLÁST EREDMÉNYEZ. MERT BÁR SEMMI OKOM FELTÉTELEZNI. HOGY A TRÓFEÁS 
VADFÉLESÉGEK SORÁBAN A HELYEM. MÉGIS. HA LEHET. NE BECSES KOPONYÁMAT VEGYÉTEK CÉLBA! NEM SZERETNÉK CSALÓDÁST OKOZNI. 
EMLÍTETT TESTRÉSZEM UGYANIS RENDKÍVÜL KEMÉNY. A PILLANATNYILAG FORGALOMBAN LÉVŐ LÖVEDÉKEK EGYIKE SEM TUDNA MEGBIRKÓZNI 
VELE. DE HA MÉGIS. AKKOR VISZONT OLYAN VÁKUUMROBBANÁSNAK LENNÉTEK TANÚI. AMELY VESZÉLYEZTETNÉ TESTI ÉPSÉGETEKET.

S  AZT A VILÁGÉRT SEM VENNÉM A LELKEMRE. MARADJUNK INKÁBB AZ ÁLTALAM JAVASOLT EGYÉB VERZIÓK VALAMELYIKÉNÉL! ESENDŐ 
LELKEMET DIÁNA. GYARLÓ TESTEMET PEDIG A MÚZSÁK LEGPAJZÁNABBIKÁNAK KEGYEIBE AJÁNLVA ÁLLOK ELÉBE(TEK)!

E sorok szerzője tisztelettel köszönti jeles főhősét:

Üdvözöllek, dicső lovag!
Szép a ruhád, szép a lovad.
Legfőbbképp a kalapod!
Van is hozzá alapod?

Köszönöm, hálásan köszönöm! Ami pedig a ka
lapot illeti, az minden vadász elengedhetetlen 
tartozéka. Összenőttünk vele. mint - a megsar
colt egykori germánok állítása szerint - kalando
zó őseink a lovaikkal. Igaz. jeles elődeink 
összenövését teljesen prózai jelenség okozta: 
miközben egylóerős járgányaikon átkeltek az 
Alpokon, belsőbb szövetekig feltörte egyébként 
edzett ülepüket a fanyereg. De az előbb vadá
szatról esett szó. (Nem vadászoknak elmagya
rázom. mi is a vadászat. Mindenekelőtt három 
dolog szükséges hozzá: puska, vadász bácsi 
és vad. A puska olyan szerkezet, amelynek elöl 
van egy csöve, hátul meg egy sima. robusztus 
hátulja, amit agynak is szokás nevezni. ... Te 
vagy a seggfej. öcskös. ha ilyen hülyeséget ko
tyogsz közbe! ... Hol is tartottam? Ja. aztán a 
puskát megtöltik, és ha egy bizonyos helyen 
megnyomják, hát kegyetlenül nagyot durran. ... 
Öcsi. ha még egyszer megszólalsz, bizisten el
zavarlak! Különben is. a puska elöl durran, a 
nagypapa meg ... Szóval, a vadász bácsi ... 
igen. igen, neki is van elöl csöve, de... Hát ez 
így nem megy! Magyarázzon nektek az öveges 
professzor vagy a Jakubcsek Gabi! Hogy utób
bi csak kérdezni szokott? Hát pontosan azért, 
épp ideje, hogy egyszer már magyarázzon is!... 
Húúúú! De kihoztak a sodromból!)

Szóval, a vadászat... Tudjátok, nálam úgy 
kezdődött a dolog... De nem mondhatnám el in
kább dalban? Köztudott, hogy nem vagyok pró
zai egyéniség. Hát szóval...

A főhős belépője:

Mások vittek rossz utakra engem:
Benkő Gyula és a nagypapám.
Nem volt vadász - ambíció bennem.
Sem belső kényszer, elvárás csupán...' 
Mások vittek rossz utakra engem,
(de) Pár baklövés majd kijózanít.
Itt is kettőn áll a vásár.
És a nagy találkozásnál 
Röfi megfutamít.
A Mauser a kézben remeg.
Pedig még tele a tár!
(de) Egy laza. pancser lövés után 
A vadászra (jaj!) szörnyű sors vár...
Mások vittek rossz utakra engem.

' De majd a nagy kan kijózanít.
A fazékban fő a kása.
- A fakanál csillogása - 
Már csak az boldogít.

Mindezek ellenére mégis csodálatos volt. ahogy 
kóstolgattam a vadászat számomra még isme
retlen ízeit. Gyula bácsi úgy ment előttem a fák 
közötti utakon, ösvényeken, csapásokon, mint 
én a pesti utcán. Tudta, hol kell jobbra fordulni, 
hol kell egyenesen menni. Különös, hogy soha 
egyetlen fának sem ment neki. Hát nem csodá
latos? Akkor ámultam-bámultam. csak később 
világosodott meg bennem a nagy titok: arra kell 
mennünk, amerre az út vezet! S az erdei ösvé
nyek roppant ravaszak és intelligensek: mindig 
kikerülik a fákat.

Ma is emlékszem első hátborzongató kalan
domra: gyenge szél támadt, megzörgette a le
veleket, amit én a vadak közeledésének hallot
tam, de szólni nem mertem. Széchenyi Zsig- 
mondtól tudtam ugyanis, hogy a .vadak" benn
szülöttek, s nem sejthettem, hogy kannibál mao
rik. pápuák vagy éppenséggel vérszomjas iro
kézek leselkednek-e rám a közeli bozótosból. 
Őszintén szólva, néhány teljesen szelíd tahiti 
vagy hawaii lánnyal szívesebben akaszkodtam 
volna össze, mint a korábban említett nációk 
tagjaival.

Később, amikor már igazi vadász lettem, na
gyon nehezen barátkoztam meg a gondolattal, 
hogy előre meghatározott helyen és időpontban 
kell találkoznom hozzám hasonlóan megszállott 
társaimmal. Előfordult, hogy megszegtem e 
szabályt, s ilyenkor késésemet jó volt más vala
kire vagy valamire áttestálnom. így történt azon 
a csontdermesztő éjszakát követő reggelen is. 
amikor nyolc órára kellett volna megérkeznem a 
vadászat helyszínére. Hét óra tízkor kiderült, 
hogy a Niva zárja befagyott, ezért fel kellett tör
nöm az ajtót. Negyednyolc után tizenhét perc
cel és három másodperccel megállapítottam, 
hogy az akkumulátor felmondta a szolgálatot. 
Néhány kummantással és egy derekasra sikere
dett cifra káromkodással fél nyolc után már arra 
is fény derült, hogy betolni sem lehet az autót 
(még a közeli árokba sem), mert a fék is befa
gyott. Háromnegyed nyolcra az is eszembe öt
lött - a csipkedő hideg jótékony hatására. 
előző esti baráti koccintgatás kábulatából las
sacskán ébredezve - hogy tegnap még nem is 
volt autóm, és az sem valószínű, hogy éjszaka 
ilyen jellegű üzletet kötöttem volna. E feltétele
zésemet megerősítette, hogy időközben megér
kezett a tévedésből ..feltárt'' kocsi tulajdonosa, s 
nem törődve a nálam lévő puskával, alaposan 
megkergetett. Bár a hosszú távú futásban jelen
tős mértékben túlszárnyaltam korábbi egyéni 
rekordomat, sajnos, még így sem érkeztem idő
ben a gyülekezőhelyre, ezért lőttek aznapi va
dászatomnak.

Mindennek az oka Franciska néni süteménye 
volt. amely este úgy nyelte bendőnkben a deb- 
rői hárslevelűt, mint sivatagi homok a negyven
évese hulló esőcseppeket. Elmondom, hogy

készül a nevezetes étek. Nem olcsó és nem 
könnyű feladat, de a hozzám hasonló rutinos 
szakácsok, mestercukrászok megkísérelhetik 
előállítását. Idézem Francis nénit:

„Kéé hozzá egy tál s egy kalán. Végy három 
csipor lisztet, vagy amennyit gondósz. Tégy 
hozzá egy csipor tejet, vagy amennyit gondósz! 
Tégy belé három kalán cukrot s kevés éllesztőt. 
Hajtsd meg (keverd össze), ahogy csak bírod! 
Tedd a guduba (sütőbe) s een lesz, ne!“ (A mon
dat végén kelletik maximális araszt mutatni.)

Minden vadféleségre szívesen vadászom, de 
igazi kedvencem a szarvas. Választásom azért 
esett éppen „őreá". mert nagyon sok közös tu
lajdonsággal rendelkezünk. 0  is éppen olyan 
okos. délceg, kecses és lenyűgöző, akárcsak 
jómagam. Sokan azt gondolják, biztosan „meg
rögzött" trófeagyűjtő vagyok. Ennek természete
sen csupán a fele igaz. ugyanis az említett jelző 
nem illik rám. (Nem vadászok kedvéért elmon
dom. mi a trófea. Figyeljetek, flaszternyűvő. vá
rosi puhányok, gondos atyátok szól félnótás 
gyermekeihez! Szóval, a trófea az, amit fejün
kön viselünk, de nem sapka vagy kalap. Lehet 
látható és láthatatlan. Az állatoké általában 
azonnal szembetűnő. Az embereké viszont 
többnyire láthatatlan, csak a közvetlen környe
zetükben élők, esetleg különleges módon bea
vatott bennfentesek szeme előtt ködük fel időről- 
időre.)

Másik kedvenc időtöltésem a röptetett kacsa
vadászat. Képzeljétek el. milyen remek - és fő
ként mennyi türelmet, alaposságot, hozzáértést 
igénylő - szórakozás a közveszélyes mélyrepü
lésben kavargó háziszárnyasokat úgy lepuffan- 
tani, hogy közben egyetlen vadásztársunkat 
sem trafáljuk fejbe! Aki egyszer kipróbálta, 
olyan függőségbe kerül ezzel a páratlan élve
zettel. mint a narkós a heroinnal. De hát létezik 
egyáltalán olyan vadászati mód. amely nem tar
togat izgalmat, meglepetést? Valljon erről a kö
vetkező dal:

Maxi Gyula szongja
Brecht nyomán, szabadon - de főként nagyon

távol

Lám. a kácsa szája tátva, egyre mondja: „háp- 
háp-háp!"

A vadász meg tépi-vágja szúnyog-csípte 
lábszárát!

Jön a szarvas! Csak most hallgass! Nem kell 
itt a sok beszéd.

Előle a két hős'vadász ötfelé fut szerteszét.

Egy jó bakért bejárnánk mi Ungot. 
Bergengóciát.

De ha nem jön. viszünk haza csirke
kompetenciát.
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CS HEBE -  HÓBA VADÁSZIK IS
Ha a nagy kant megsebeztem, úgy jön. mint a 

vízözön!
Egy vén tölgyfa körül futva háromszor 

lekörözöm!

Szörnyen rémít Bosszúszomjas Vadaktól a 
kínhalál.

A puskánál ezért jobb a biztonságos fakanál.

Optimista vagyok mégis, mert játék az életem:
Ha nem játszom aznap, hát a sok vad játszik 

énvelem!

Nagy körültekintéssel kezelem erdeink okos és 
veszélyes dúvadját, a vaddisznót. (Nem vadá
szoknak elmondom, hogy akkor sem tudnám, 
miért dúvad a disznó, ha bűgócsigává változtat
nának. Talán azért, mert az ismert, hülye TV-rek- 
lámban szereplő hapsi - tudjátok, aki egy szál 
semmiben keresi a Túró Rudiját, miközben disz
nó módon mutogatja magát az anyósának - ál
landóan azt hangoztatja: „Dú-du-dú-dú!" Erre 
azonban nem mernék megesküdni. Azt viszont 
egyértelműen tudom, miért veszélyes a vad
disznó. No. mit gondoltok, kedves kiskorú, nem
vadász felnőttek? Hát csak azért, mert ha a szá
jába nyúlunk, megharaphat, amennyiben nem 
eléggé finnyás!)

Sok hátborzongató disznós kalandom közül 
hadd mondjak el egyet! Ugye meghallgatjátok? 
Sőt. ha illedelmes, néhány évtizeddel túlkoros, 
kiscsoportos ovisok vagytok, még el is hiszitek! 
A szín: jobbra erdő, balra kukoricás, középen 
tisztás, háttérben az ősköd. Nagy kan jobbról 
vágtában be (az a rohadt ügyelő biztos megint 
fenékbe rúgta, hogy a sebesség miatt ne tud
jam eltalálni!). Én-vadász puskát vállról le. elé- 
fog. lő. (Nem vadászoknak: a futó vadnak azért 
kell elétartani, mert ha mögéje céloznánk, meg 
kellene várnunk, amíg a vad körbefutja a földet, 
és csak akkor találkozna a neki szánt golyóval. 
Az ilyen akció viszont indokolatlanul időigényes, 
rámehet akár egy emberöltő is. Arra pedig ab
szolút nincsen garancia, hogy az unokánknak 
lesz kedve és türelme ugyanott várni a végkifej
letet. ahol a nagypapa - aki időközben már az 
Elbáról elnevezett SZOT-üdülőben tölti öreg 
napjait - hajdanán elkezdte az akciót. S mi van 
akkor, ha a lövés magasra, esetleg alacsonyra 
sikeredett? A vad sértetlenül távozik, és kárba 
veszett a rengeteg idő. Célozzunk tehát jócskán 
elébe. A biztonság kedvéért még az álló vad
nak is!)

Szóval ott tartottam, hogy sebzettnek látszó 
vad kukoricásba be. Vadászok minden irányból 
körém. Kórusban, mind: „Megvan! Megvan!'

Ami ezután történt, azt már nem lehet a forga
tókönyv tömörségével rögzíteni. Mindannyian, 
rendezetlen, hömpölygő tömegben (mint a tün
tető palesztinok) elindultunk az azonnal és 
könnyen meglelt vércsapán a kukoricás belseje 
felé. Egyik cimborám lefeküdt a földre, hogy in
dián módon, fülét a talajra tapasztva hallgatóz
zék. Néhány percnyi izgalomdús várakozás 
után közölte: a valamennyiünk által jól hallható 
szuszogás egyik lehetséges oka. hogy silókom
bájn közeledik. De mivel annak nincsen disznó
szaga, valamint az előttünk lévő szárak közül ki
kandikáló. szőrös, fekete valami is pontosan 
úgy néz ki. mint egy disznóláb, nagyobb a való
színűsége annak, hogy itt fekszik a sebzett. No. 
nekünk sem kellett egyéb: ahányan voltunk, 
annyi felé futottunk. Fertályóra is eltelt, amíg va
lamennyien. egyesével, nagy óvatoskodva. - 
mint a légnyomásos őrnagy Örkény István da

rabjában minduntalan hátunk mögé pillantva 
visszaszállingóztunk a tisztás közepén hagyott 
kocsinkhoz. Úgy döntöttünk, azzal közelítjük 
meg a kant. Mindannyian beszálltunk tehát a 
GAZ-ba (beGAZoltunk). Nem bocsátkozom fe
lesleges részletekbe. Amikor a vadhoz értünk, 
az hirtelen felpattant, nekirontott a járgánynak, 
és úgy visszatolta kiindulási helyére, mintha ve
zetőnk hátramenetbe kapcsolt volna.

Némi tanakodás után úgy döntöttünk, a hon
védségtől kérünk segítséget. Elnökünk felhívta 
a legközelebbi - 200 kilométerre lévő - lakta
nyát (a helységnevet nem mondhatom meg. 
mert hadititkot sértenék), ahonnan azonnal út
nak indítottak egy nehéz harckocsit. Elfelejtet
tem közölni, hogy a sebzés hajnali cserkelés 
közben történt. Valamivel napszállta előtt meg
érkezett a felmentő alakulat. Útközben tizen
négyszer kellett megállniuk különféle műszaki 
hibák miatt. Azért csupán ennyiszer, mert a 
hadsereg legújabb és legkorszerűbb harci jár
művét küldték hozzánk, amelyet az illetékesek 
nemrég vásároltak a zanzibári gerilláktól. A dü
börgő kolosszus elején ott vicsorgott a szerve
zet félelmetes jelvénye, egy távol-keleti istenség 
rikító színekkel felpingált képe. Ettől a kan úgy 
megrémült, hogy önként, feltartott lábakkal jött 
ki a kukoricásból. Jó  is volt. hogy így történt, 
mert a tank fegyverzetét - löveget. géppuskát, 
föld-föld rakétákat - egy albán vendégmunkás
nak álcázott nemzetközi maffiafőnök közvetíté
sével az (alulról) talpig becsületes hadiszállítók 
elcserélték rózsadombi villára.

A történtek óta gyakran gyötör lidérces álom: 
óriási vaddisznó közeledik felém. Villogó agya
rairól habos, véres nyál csorog. A látvány telje
sen megbénít, sem. menekülni sem lőni nem tu
dok. A Mauser úgy remeg a kezemben, mintha 
tízezer voltot vezettek volna bele. Amikor a kan 
már csak kétlépésnyire van tőlem, megáll és rö
högve így szól: ..Adj egy puszit. Béla!" Közben 
a háttérből egyre hallom Fenyvesi Gabi slágerét 
eay hisztériás arapapagáj tolmácsolásában: 
..Adám. hol vagy?" S derék fiam - halálosztó hú
szasával - nincs sehol. Hát nem szörnyű?!

A rémséges dolgoktól mindig megéhezem. 
Ideje hát. hogy elkészítsem egyik gasztronómiai 
specialitásomat, a szenes gumiborzot - közkí
vánatra. summa cum laudae. Kell hozzá egy 
egész borz (mivel rendkívül laktató - egy falat
nál többet senki nem tud elfogyasztani belőle - 
fél is bőven elég lenne, de a borzok természe
tes körülmények között általában komplett ki
szerelésben közlekednek).

Fél kilónyi borzhájat apró kockákra vágunk, 
zsírját serpenyőben kisütjük. A pörcöt és a bele
hullott. megperzselődött cserebogarakat félre
tesszük. Közben ötcsipetnyi borzszőrből és hur- 
kápátcikából (ha nincs, megfelel a seprőnyél is) 
ecsetet készítünk, amellyel majd a pecsenyét 
kenegetjük. A jeles segédeszközt ragasztani 
célszerűbb, mint kötözni, mert a műgyantaféle
ségek remek aromát adnak az ételnek, s az el
fogyasztás utáni esetleges csömörért, hascsi- 
karásért. sárgaságért a szakács helyett a vegy
szert lehet kárhoztatni.

A kiolvasztott zsírba beletesszük az ujjnyi csí
kokra vágott belsőséget (májat, tüdőt, szívet, lé- 
pet - a veséket nem. mert azokra a herékkel 
együtt, tálaláskor, díszítőanyagként lesz szük
ség). télizöld meténggel és nadragulyával íze
sítjük. Amikor az egész szénné égett, kikaparjuk 
az edényből. Helyébe belerakjuk a tenyérnyi 
szeletekre vágott, előzőleg algás dagonyalében 
(az ebihalas az igazi!) negyedóráig pácolt

comb- és gerincdarabokat. Fedő alatt gumipu- 
haságúra pároljuk miközben a borzszőr ecset 
segítségével, néhány alkalommal megkenjük a 
páclé maradékával. (Ha közel van a dagonya, 
akár több fordulóval is pótolhatjuk fogyatkozó 
készletünket.) Ezután megszórjuk a félretett 
pörccel. a flambírozott cserebogarakkal, vala
mint a szénné égett belsőséggel, majd négyle
velű lóherét formázva díszként rátesszük a ve
séket és a heréket. (Utóbbiak híján csak kétle- 
velű lesz a lóhere, de nem baj. mert az legalább 
olyan ritka, mint négylevelű változata.)

ínyencek néhány kávéskanálnyi - távol-keleti 
határsértőktől valutáért beszerezhető - tevetrá- 
gya-granulátummal. esetleg bőgő bika májának 
kivonatával ízesíthetik a nem mindennapi fogást. 
Köretnek illik hozzá a cigarettapapír vékonysá
gúra nyújtott, nyers rétestészta, mosófazékban 
történt desztilláláskor odakozmált. kaskantyui 
gatyarepegető répalevél-pálinkával meglocsol
va. Annak szaga ugyanis minden más penet- 
ráns bűzt elnyom. Jó  étvágyat kívánok!

Legkedvesebb emlékeim mégis a nyúlvadásza- 
tokhoz kötődnek. Mi tagadás, kezdetben ezek ille
gális akciók voltak, a szükség kényszerített rá ben
nünket. Édesapám olyan peckesen tudott lépkedni 
kabátja alá rejtett leventepuskájával, mint az egy
szeri ember, akire rájött a hascsikarás. de a budi 
reménytelenül messze esett a történet színhelyétől. 
Aztán nagyanyám képe is megjelenik előttem, aki 
csodálatos pástétomot tudott varázsolni a háborús 
időkben kincsnek számító orwadász-zsákmány- 
ból. és aki engem csak „Puntikám"-nak szólított. 
(Milyen szerencse, hogy nem tudott latinul! Van 
ugyanis ott egy kiejtésre vonatkozó szabály...)

Ti. két lábon esetlenkedö. városi szmogszű
rők, el sem tudjátok képzelni, milyen érzés az. 
amikor a nyulak csak rohannak felétek. Már sza- 
lonnás rántottát lehetne sütni a puska csövén (a 
receptet majd legközelebb leírom!), és a nyúl- 
áradat nem akar szűnni.

Ne forgolódjatok, láthatjátok, rajtam kívül nin
csen itt senki. Persze, ti hétszűkesztendő-lelkü- 
letű nem-vadászok még nem tudhatjátok, hogy 
új műfajjal gazdagítottam a színpadi irodalmat! 
Egyelőre magam sem tudom, mi legyen a neve: 
mono-dialóg vagy kétszemélyes monodráma? 
Lényege az. hogy az ember önmagával disku- 
rál. vitatkozik, ha kell. még veszekedik is. El 
sem tudjátok képzelni, milyen jó érzés időnként 
alaposan beolvasni, odamondogatni magam
nak. Nyugodtan megtehetem, semmi retorziótól 
nem kell tartanom. Régen a magukkal társalgó 
embereket őrülteknek tartották. Napjainkra vi
szont kiderült, hogy ez a sajátos megnyilatko
zás a legértelmesebbek jellemzője, akik környe
zetükben nem találnak megfelelő színvonalú 
társalkodó- vagy vitapartnert. Minőségi elvárá
saikból jottányit sem hajlandók engedni, kényte
lenek tehát beérni önmagukkal. E gerincesség
nél már csak egy dolog nemesebb: az írói sza
badság, amely nem azt jelenti, hogy az ember 
elmondhatja, amit szépnek, fontosnak, értékes
nek tart. Éppen ellenkezőleg: valami megnevez
hetetlen belső kényszer hatására iszonyatosan 
nagy marhaságokat kell írnunk, hogy élvezhes
sük a szabadság érzését. (Érdekes, amikor e 
gondolatokat papírra vetettem, egész idő alatt 
olyan szabadnak éreztem magam, mint az 
Andok felett méltóságosan köröző, s az egész 
panorámát széles távlatokban lesajnáló, királyi 
kondorkeselyű!) Bocsássátok meg nekem tehát 
kedves vadászok és nem vadászok, amit írása
immal ellenetek vétettem, de beláthatjátok: sza
badnak lenni a legeslegjobb dolog a világon.



VADÁSZOK A SAJTÓBAN

A nyomtatott sajtónak és az elekt
ronikus médiának is folyamato
san témát kínál a külföldi vadá
szok példátlan garázdálkodása a 
magyar erdőkben. Miközben a 
politikusok a vadászati törvény 
módosításán dolgoznak, a rend
őrség gőzerővel igyekszik kinyo
mozni, kik segítették az olasz rap- 
sicokat a védett madarak kilövé
sében. Az utóbbi hetekben 
ugyanakkor az újságok a vadász- 
társaságok életéről is rendszere
sen beszámoltak.

Az elpusztított madarak miatt 
módosítják a vadászati törvényt 
címmel az Origó internetes lap 
arról tudósít: „A jövőben a vadá
szatokat felügyelő vadőrök és va
dászok közalkalmazottá válhatnak, 
ha a parlament elfogadja a vadá
szati törvény módosítását. A vál
toztatást az Országgyűlés környe
zetvédelmi bizottsága kezdemé
nyezte. amely a legfőbb ügyészt is 
megkereste, hogy az ügyészséget 
is bevonja a madárpusztítók elleni 
nyomozásba. A testület azért kez
deményezi a vadászati törvény 
megváltoztatását, hogy a jövőben 
elkerülhetőek legyenek vagy csök
kenjenek az ilyen pusztítások. A

vadászati törvény jelenleg úgy ren
delkezik, hogy a külföldi vadászok 
esetében a vadászaton jelen kell 
lennie egy vadőrnek. A jövőben a 
felügyeletet kiterjesztik a magyar 
vadászokra is. Ugyanakkor a vad
őrök azoknak a vadásztársaságok
nak az alkalmazásában állnak, 
amelyeket ellenőrizniük kellene, 
így megkérdőjelezhető objektivitá
suk. Ezt elkerülendő, a törvény ál
lami alkalmazásba venné a vad
őröket és a fővadászokat is. Pech-_ 
tol János, az Országos Magyar Va-' 
dászati Védegylet főtitkára szerint 
a magyar vadászati törvény Euró
pában az egyik legszigorúbb, to
vábbi szigorítás nem indokolt, mert 
úgy sem szűnnének meg a pusztí
tások."

Magyar vadászok asszisztáltak a 
madárirtáshoz címmel a Magyar 
Hírlap arról írt, hogy „A rendőrség 
adatai szerint immár bizonyos, 
hogy hazai vadásztársaságok részt 
vettek az utóbbi évek legkirívóbb 
természetkárosításában. A nyomo
zás adatai alátámasztják, hogy ma
gyar vadászok fizetség fejében akt
ívan közreműködtek abban, hogy 
olaszok hónapokon át védett ma
darak ezreit foghassák be és lőhes-

sék le magyar területen. Az olasz 
vadászok magyar segítőik tudtával 
lőtték ki és raktározták a hálóval 
befogott vagy lelőtt madarak mély
hűtött tetemeit. Csaknem bizonyos 
az is. hogy titokban korábban több 
madárszállítmányt sikerrel juttattak 
ki Olaszországba."

Veszprém megye vadászati 
„nagyhatalom” -  állapítja meg cí
mében is a Veszprémi Napló. A
február 28-ig tartó vadászati sze
zonban tizenhatezer nagyvadat kell 
terítékre hozni a megyében, ezt a 
roppant mennyiséget már január 
elejére teljesítették is. Különösen a 
Bakony erdőrengetegében gazdag 
a vadállomány, de a Balaton-felvi- 
dék és a Somtó-hegy környéke is jó 
vadtartó vidék. A szezonban kilőtt
16 ezer nagyvad - vaddisznó és 
szarvas - húsának az értéke eléri a 
200 millió forintot, a trófeák viszont 
a 400 milliós értéket is meghalad
ják. Rendkívüli károkat okoznak a 
vadállományban a vadorzók, hi
szen csak a megyében évente 100 
millió forint feletti pusztítást visznek 
véghez. Évente lebukik ugyan egy- 
egy banda, de ez a ténylegesen 
működő rapsicoknak még a 10

• százalékát sem tesz ki."

„A Gemenci Erdő- és Vadgazda
ság Rt. három megyében együtte
sen mintegy 70 ezer hektárnyi va
dászterületen évente négy-ötszáz 
külföldi bérvadászt fogad, azon
ban egyre gyakoribb a hazai bér
vadászok jelentkezése is - derül ki 
a Tolnai Népújság Erdő- és vad- 
gazdálkodás a Gemencben című 
cikkéből. Az idei kemény tél min
dezidáig nem okozott komoly gon
dokat, a vaddisznó állományi leg
inkább a jeges ár fenyegetheti. Az 
orvvadászat az idei telet nem jel
lemzi. éppen a vastag hótakaró 
miatt, amely segítené a felderítést, 
ám az elmúlt esztendőkben gyak
ran találtak a vadászok levágott 
fejű vadtetemeket, illetőleg orwa- 
dászatra utaló nyomokat a Ge
mencben."

Olasz orvvadász garázdálkodott 
ugyanakkor Kerekegyházán. Mint 
az MTI beszámolt róla, az enged
ély nélkül vadászó Z. Aído ellen 
vizsgálatot indított a kecskeméti 
rendőrkapitányság. Az olasz rapsi- 
cot őrizetbe vették, miután a Dózsa 
Vadász Társaság erődterületén ki
lőtt egy dánszarvast, s ezzel 450 
ezer forint értékű kárt okozott."

Összeállította: K. E.

A F A R K A S  ÉS A M A C S K A
Beküldendő: Iván Andrejevics Krilov, orosz költő (1769-1844) verses meséjéből idézünk rejtvényünk számokkal jelölt fősoraiban. 
A  megfejtéseket február 20-áig a szerkesztőség címére kell beküldeni. A könyvnyereményeket postán küldjük el a nyerteseknek.

A január havi rejtvény helyes megfejtése: Keselyű száll a légből. /  Vijjog, csattog. /  Farkasok, vaddisznók. /  A sűrűből előfutnak. 
Nyertesek: Varga János (Pázmánd) Baranyi Szabolcs (Mezőkövesd). Stemler Edit (Mezőkövesd)
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TERMESZETFOTO-KLUBOK
HOGY ÁLL MA A TERMÉSZETFOTÓZÁS MAGYARORSZÁGON? LÉTEZIK E MÉG VALAMILYEN SZERVEZETT FORMÁBAN. VAGY A RENDSZER- 
VÁLTOZÁS ALATTI ÉS  UTÁNI KÁOSZBAN SZÉTSZÉLEDTEK AZ ALKOTÓK? ERRE. ÉS A M EG JELENÉSI, BEMUTATKOZÁSI LEHETŐSÉGEK ÁTTE
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I \ * J  I  (  tózás történetében - a 
Nimród Fotóklub. Létrejöttét elsősorban 
Naggyörgy Sándornak és az 1976-tól színes
ben megjelenő Nimród főszerkesztőjének. Cse- 
kö Sándornak köszönheti. Az újság „bűvköré
be" került lelkes fiatal (és fiatalos) fotósok öröm
mel vettek részt az első nyilvános tematikus fo
tópályázaton. amely Találkozás a Természettel 
címmel elsősorban azzal a nem titkolt céllal lett 
meghirdetve, hogy széles választékot biztosít
son a lap egyre bővülő fénykép-igényének. E 
pályázat nem várt sikerrel zárult. Új. a nyilvános
ság előtt addig ismeretlen alkotók tucatjai kerül
tek elő a „semmiből", igényes, nemegyszer mű
vészi értékű képek százai láttak napvilágot. A 
pályázati anyag színe-java nemzetközi elisme
rést kiváltó kiállítás rendezését tette lehetővé 
rangos helyen, a Magyar Mezőgazdasági Mú
zeumban, s ettől kezdvel992-ig minden évben 
jelentős eseménye volt a Budapesti Tavaszi 
Fesztivál rendezvénysorozatának.

A Nimród Fotóklub alapító tagsága majd 50 
főből állt, s fénykorában a nyolcvanas évek 
elején elérte a 300-es létszámot. Olyan „töme
gű” természetfotós jelentkezett, hogy érdemes

volt vidéki szekciókat létrehozni, melyek közül 
markánsan kiemelkedett a mezőföldi és a sze
gedi. A minden évben megrendezett országos 
kiállítást anyagilag támogatták a vadászati 
szakmai szervezetek, a képeket rendszeresen 
megjelentető lapok, a Fotóművész Szövetség 
és néhány (azóta megszűnt) állami cég. nem 
túl bőséges, de elegendő fedezetet biztosítva 
a rendezési költségekhez és a nyertesek díja
zásához. Természetesen nem Magyarorszá
gon lennénk, ha a sikerek csúcsán nem alakul
tak volna ki „szekértáborok", ahol is a szem
élyes érdekek, konfliktusok elkezdték szét
bomlasztani ezt a páratlanul sikeres alkotócsa
patot, ahol minden kezdő fiatalnak nyitva volt a 
lehetőség, hogy profi természetfotóssá „nője ki 
magát". Nagygyörgy Sanyi halála után széte
sett az eredeti klub. kivált a két önálló vidéki 
szekció, a tagok egy része új nevek alatt önál
ló fotóklubokat alakított. Némi átfedést jelent 
az a néhány ember, aki egyszerre két „konku
rens” klubnak is tagja, de többnyire sajnos in
kább az elhatárolódás jellemző, egymás pá
lyázatain. kiállításain sem vesznek részt. Bele
játszott ebbe a megjelenési lehetőségek csep
pet sem bővülő kínálata, a robbanásszerűen 
meglódult nyersanyag és laborárak, és - ami a

legfájóbb - a világ legjobb fotói sem kellettek a 
kutyának se. Bár tömegével jelentek meg igé
nyesnek mondott) és teljesen igénytelen új la
pok. folyóiratok, a nagy rendszerváltási „bo- 
om"-ban ezt a műfajt semmilyen tőkeerős ér
dekcsoport nem tartotta fontosnak támogatni, 
így sikerült elérni azt a „szintet", amikor a 
puszta életben maradásért küzdő szaklapok
ban megjelent fotók átlagos honoráriuma nem 
érte el egy tekercs film nyersanyagárát! (A 
helyzet ma sem sokkal jobb...) Ez a negatív vi
lágcsúcs érthető módon elvette sokak kedvét, 
csak a teljesen elvetemült megszállottak ma
radtak a pályán, és azok, akik más anyagi for
rásból merítve fedezni tudják e méregdrága és 
időigényes „szórakozás” költségeit.

A jelen. Minden hazai természetfotós formáció 
„ősanyja", a Nimród Fotóklub ma 4o körüli tag
létszámával vegetál, filozófiája változatlan: min
den jelentkezőt szívesen látnak soraikban és 
havi kJubestjeiken, akkor is ha az új tag csak ug
ródeszkának kívánja használni a lehetőséget. 
Nem nagyon van élő kapcsolat a többi klubbal, 
annak ellenére (vagy éppen azért), hogy kivétel 
nélkül mindegyik vezetője innen származott el. 
A tagság fele azonos a 70-es években belépett
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alapító tagokkal, ők viszik a „hátukon a klubot. 
Magyar Ferenc múlt évi lemondása óta nem vá
lasztottak elnököt, az éves közgyűlésen szeret
nék fiatalokból álló új vezetőségnek átadni a 
stafétabotot az „öregek . Vajda János titkár el
mondása szerint rengeteg kínnal és keservvel 
tudják csak ..összekoldulni" az éves kiállítás la
borköltségeihez szükséges összeget, nem áll 
mögöttük jó anyagi háttérrel bíró állandó támo
gató. a saját tagdíjukból élnek. Idén rendezik 
meg 25. alkalommal a „Találkozás a Termé
szettel”  című jubileumi kiállítást a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatásával, amely tradicio
nálisan nyitott, bárki indulhat - és nyerhet.

A Mezőföldi Természetfotó Klub 1989-ben 
alakult meg a Nimród egyik vidéki szekciójaként 
8 fővel, s 1992 váltak ki. s lettek önállóak 12 fős 
létszámmal. Mint Fabó Ferenc elnök elmondta, 
a tagság azóta is együtt van. évente rendeznek 
új anyagaikból kiállítást, melyet a megyében 
több helyen és országosan is bemutatnak, volt 
évük amikor 22 helyen! A tagok saját költségü
kön készíttetik el a kiállított képeket, az egyéb 
költségek fedezésére városi és megyei pályáza
tokon vesznek részt. Klubnapjaik havonta nyil
vánosak, új jelentkezőket is szívesen látnak

A naturArt Magyar Természetfotósok Szö
vetsége Közhasznú Egyesület tűnik egyedül 
anyagilag „jól eleresztettnek". az egyetlen in
ternetes honlappal is rendelkező társaság. 
1990-ben lettek bejegyezve, jelenlegi 45 tagja

mészetfotósok Nemzetközi Szövetségének 
(I.F.W.P.). ők szervezték meg az európai szer
vezet kongresszusát és alkotótáborát a Horto
bágyon 2000-ben. Mint Szalánczy Béla elnök 
elmondta, a csapat szinte családias hangulat
ban tölti együtt szabadidejének egy részét, 
évente több kirándulást szerveznek közösen, s 
a klubnapokon jószándékúan bírálgatják egy
más képeit, bátorítják a kevesebb szakmai ta
pasztalatokkal bíró fiatalokat. Igényes, szép ki
adványban (Az ezerarcú természet) mutatták 
be magukat és válogatott felvételeiket 2001- 
ben. Kiállításaik költségeit a tagok által üze
meltetett vállalkozások támogatásából, a Nem
zeti Kulturális Alaptól pályázaton nyert pénzből 
és természetese^?) saját anyagi hozzájárulá
sukból fedezik.

Sajnálatos, de a „hőskorhoz” képest kevesen 
foglalkoznak ma vadfotózással.

Ennek magyarázatát Szalánczy Béla fo
galmazta meg frappánsan: „Az erdőből el
tűnt a vad és tele van szeméttel, viszont 
ahogy haladsz befelé, szembe jönnek az 
orvvadászok, a fatolvajok, a hajléktalanok 
cseppet sem bizalomgerjesztő csoportjai, s 
ha netán nemtetszésedet fejeznéd ki tevé
kenységük láttán, az erdő szélén hagyott au
tódra nem biztos, hogy ráismersz, ha egyál
talán megtalálod."

Somfalvi Ervin 

A képek alkotói a Nimród Fotóklub tagjai

zárt közösséget alkot, nem nyitottak a kezdők 
felé. Alapszabályukban kihangsúlyozottan 
csak .beérkezett" profik felvételét preferálják 
a tagok előzetes ajánlásával, s csak tagjaik ré
szére biztosítanak - jelentős számú - publiká
lási, megjelenési lehetőséget. Folyamatosan 
írják ki „Áz év természetfotósa" pályázatot, a 
címet utoljára dr. Kalotás Zsolt elnök nyerte 
el. aki „civilben" a Környezet és Természetvé
delmi Minisztérium főosztályvezetője.

A Fotó Natura Természetfotósok Egyesülete
1992 óta működik önállóan, akkor 10 jelenleg 
mintegy 30 fős létszámuk az ország különböző 
területeiről tevődik össze. 1993 óta tagjai a Tér-
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kis csapatával alaposan fölfegyverkez- 
ve. rendszeresen visszajár a „munkahelyé
re" és körültekintően vadászgat a repülőté
ren, ami - mint tudott dolog - a vadászatból 
kivett terület. Amíg a repülőtéren szovjet és 
magyar repülőgépek startoltak és landoltak 
... a helybéliek legfeljebb csak ácsingózhat
tak a terület vadjai után. Volt szépen fogoly
fácán, és néhány őz is megmaradt a reptér 
katonai elhagyása után. Fél éve már az ÁPV 
Rt. a repülőtér kezelője és még nem döntöt
tek a sorsáról... vagy legalább is a helybéli
ek nem tudnak róla. Mindenesetre bead
ványt juttattak el az ÁPV Rt-hez, hogy ha

szükséges, készséggel közreműködnének 
a repülőtér vadállományának szabályozásá
ban. Választ is kaptak. Majd szólnak, ha 
szükség lesz rá.

A helybéliek azóta jó gazda módjára, de 
lehet, hogy csak irigységből fokozottan fi
gyelték az egyre jobban elhanyagolt repülő
tér hatalmas gazosaiban nyugalomra találó 
apróvadat, ahogy ki-be röpködtek a dülede- 
ző kerítés fölött vagy amikor riadoztak a ró
kák körútjai miatt és számon tartották az 
őzeket is... és vártak-vártak az értesítésre.

A hír - gyors szárnyak helyett - mobiltele
fonon jött, szól a puska a reptéren. A kapu
ban ücsörgő portás - a biztonsági őr - tu
dott a vadászatról, az ÁPV Rt. illetékesei vi
szont nem. Rendőrségi feljelentés lett az

ügyből, a vizsgálat most kezdődött... és ha 
nem sikerül eltussolni, legfeljebb szabály- 
sértés lesz belőle. Az ezredes úr régi va
dász. mint mondta: már csak megszokásból 
is visszajár a repülőtérre, elvégre minden 
zugát ismeri.

Es nincs egyedül, sokan vannak, akik 
megszokásból tesznek vagy nem tesznek 
meg valamit, akik nem veszik észre vagy 
nagyon is jól tudják a változásokat ... mert 
azt is tudják, hogy Magyarországon példá
san csak az olasz orvvadászokat büntetik, 
hogy a hazai mindenféle „illegális vadásza
tot" nem rabsággal jutalmazzák ... bár - 
adott esetben - a büntetés végrehajtási in
tézmény igencsak közel van!

-d ó r

MEGSZOKÁSBÓL
A helybéli vadászoknak úgy tűnik, hogy a 
„megszokás rabja” egy főváros melletti volt 
katonai repülőtér nyugdíjas parancsnoka.

BÁN ISTVÁN:

HARC AZ ELEMEKKEL
Némi malíciával vettem a kezembe a biológus-matematikus szerző 
X-trém sportjaim alcímmel megjelent „olvasónaplóját". A könyv va
lóban extrém (az x-láb és az ex-láb között ext-rém nagy különbség 
van!), megjelenése közel sem sablonos, sőt, rendhagyó külsejével és 
belsejével bitangul „dizájnos". Az élvezhetetlenül kicsi, bélyeg nagy
ságú. és feleslegesen „antikolt" fényképek biztosan személyes em
léktöredékek. az olvasónak azonban többnyire - sajnos - nem sokat 
mondanak. Jó  ötlet (lett volna) az öregített. megsárgult naplólapokat 
utánzó papír használata, azonban manapság, amikor kézírást utánzó 
gyönyörű formájú és jól olvasható betűtípusok közül lehet válogatni, 
vétek volt a legprimitívebb nyomtatott formát alkalmazni.

E könyv sokkal többet ad, m int amennyit kívülről mutat! Be-̂  
pillantást kapunk a hegymászás, a balatoni vitorlázás, a síelés, a re
pülés és a vadászat olyan szélsőséges helyzeteibe, ahová a „nor
mális" (vagy csak kockázatot nem vállaló?) ember önszántából 
nemigen kerül, s ha mégis, nem biztos, hogy túléli. Harc az elemek
kel? Vagy inkább harc önmagunk korlátaival, jó vagy rossz beideg
ződéseivel, szokásaival, önkéntelen cselekedeteivel? Túl tudunk-e 
lépni a pánik okozta sokkon, felül tudunk-e emelkedni saját félelme
inken, és van-e erőnk helyesen dönteni? Ezeket a - sokszor sors
döntő - kérdéseket, és a vészhelyzetekben erre adott válaszokat 
boncolgatják az írások, dicséretes önkritikával elemezve a történte
ket. A pergően gyors események leírása nem megy a természeti 
szépségek, hangulatok megörökítésének rovására. Egy apró zuz
móról. érdekes rajzú kődarabról ugyanolyan szerettei szól, mint a vil
lámsebes kabasólyomról, vagy a megbecsülhetetlenül hatalmas 
agancsú „ősszarvas”-ról. Nincs itt nyoma a „legyőztük a természe
tet" nagyképű stílusának, pedig a szerző nem azok közé a „győzte
sek" közé tartozik, akik már egy könnyű nyári zápor elől is sikítva 
menekülnek védett helyre.

Bár az egyes történetek szabadon csapongva váltakoznak egy
mással. játszódjanak vízen, havon, földön, sziklán vagy a levegő
ben. Bán István egyaránt lebilincselő stílusban ír minden helyzet
ről. Olyannyira, hogy az olvasó nem pusztán szemlélője, hanem ré
szese az eseményeknek, ott van a helyszínen! A szerzővel együtt 
kapaszkodunk zerge sem járta sziklák pár centis kiugróin, ázunk 
pocsékká rohanó vitorlás köteleibe kapaszkodva, esünk-kelünk éj
szakai sötétben járhatatlan bozótosban, rázkódunk viharfelhőben 
széttörni készülő repülőgépben, kényszerleszállást végrehajtó heli
kopterben. támadó vadkan vagy medve elől-alól próbálunk kime
nekülni. Néhányszor megérezhetjük az Öreg Kaszás szerszámának 
suhintását is. amikor a szerző az emberi teljesítőképesség határait 
borzolja, hogy aztán boldog elégedettséggel nyúljon el a hegycsú
cson - vagy félholtan a kórházi ágyon. Időnként azonban elgondol
kodik. vajon nem az állatoknak van-e több sütnivalója: „Egyáltalán 
nem vagyok meggyőződve az emberek felsőbbrendűségéről...Tes
sék mutatni nekem egy állatot, amelyik, ha tudja valamiről, hogy az 
számára rossz, tovább csinálja. És az ember?”

Jó  szívvel ajánlom e szokatlan külsejű könyvet mindenkinek, azok 
számára is hátborzongató, katartikus élményt nyújt majd. akik meg
elégszenek a természetben mások által átélt kalandok elolvasásával.

Somfalvi

BÉKÉS SÁNDOR:

VADÁSZETIKA
A jeles szerzőt igazán nem kell bemutatni azoknak a vadászok
nak, akik kicsit is jártasak a vadászetika és a vadászati kultúra 
terén. Békés Sándor ötödik vadászati témájú könyve, mintegy 
zárszóként jelent meg az „Etika Évének" a végére. Az új kötet 
bővített kiadása annak a „Vadászetika" című füzetnek, amelyet 
szintén Békés Sándor írt. és a Vadászati Kulturális Egyesület 
gondozásában jelent meg az I. Vadászati Kulturális Konferenciá
ra. 1996-ban. A második bővített kiadás sajnos lekéste Gödöt. A 
kemény borítójú, zsebkönyv formátumú kötet két nagy fejezetből 
áll. Az első rész az etika tárgyát és történelmi fejlődését elemzi. 
Olyan gondolatok pontos és érthető megfogalmazása, amelyek 
mindannyiunkat foglalkoztatnak.

A könyv részletesen foglalkozik a vadászetika történelmi gyö
kereivel. Elkalauzolja az olvasót az ősi hitvilágba, és választ ka
punk a jog és az erkölcs bonyolult kapcsolatára is. Megtudjuk 
azt, hogy a jog a mai világban mind többször szorul az etika se
gítségére. Leegyszerűsítve ez annyit jelent, hogy hiába a szigorú 
és bonyolult jogszabály, ha nincs mögötte az az etikus, erkölcsös 
ember, aki azt betartja.

Mi a vadászat? És ki miért vadászik? - teszi fel a kérdést Bé
kés Sándor. A vadászok nagy része a miértet, az ősi szenve
déllyel magyarázza. Nos. a könyvből megtudhatjuk azt, hogy a 
vadászat egyfajta pozitív szenvedély. Olyan mint a hűség, a ha
zaszeretet, a honvágy. A vadászszenvedély nem azonosítható 
a drogfogyasztó vagy az alkoholista szenvedélyével. Az író né
hány fejezeten keresztül szinte külső szemlélőként nézi a dol
gokat, ez segíti az olvasót abban, hogy felülemelkedjék kicsi
nyes dolgokon, és ne vesszen el a részletekben. így könnyen 
eldönthető, hogy vadásszon a harmadik évezred küszöbén. 
Békés Sándor szerint nem az a fontos, hogy ki vadászik, (politi
kus. földtulajdonos, pénzember) sokkal fontosabb az a kérdés, 
hogy aki vadászik, az hogyan teszi. A fenti megállapítás a kö
zeljövő legfontosabb kérdése lesz. hiszen a „hogyanban” bent 
van a jog. az erkölcs,- a tanulás, és a tanítás elve is. A könyv 
második része praktikus és gyakorlati tanácsokat ad. Olyan 
fontos és alapvető kérdéseket tárgyal, mint a vadásztatás, a ru
házat. vagy a vendéghívás etikája. Megtudhatjuk azt. hogy ho
gyan viselkedjünk a társasvadászaton, hogyan készítsünk sza
bályos terítéket, és miként adjuk meg a végtisztességet az elej
tett vadnak.

A könyvismertető végén felvetődik a kérdés, hogy kinek ajánljuk 
a könyvet?

A vadászetika első része azoknak a vadászoknak szól. akik 
képesek kívülről, objektíven vizsgálni a vadászatot. A második 
rész a kezdőknek, a haladóknak és azoknak ajánlott, akik képe
sek kívülről és objektíven vizsgálni a vadászatot. Talán fontosabb 
lenne, ha a kötet eljutna a politikusokhoz, a jogalkotókhoz, a ter
mészetvédőkhöz, és egyáltalán a közvéleményhez is. így talán 
megtudhatnák, hogy milyen a bennünk hordozott szenvedély, 
amely olyan, mint a hűség, a honvágy, és a hazaszeretet...

- A -
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Újabb tisztáldozat
Pintér Károlyt, az FVM vadá
szati és halászati főosztályá
nak vezetőjét a miniszter janu
ár 4-ikén beosztásából fel
mentette és főosztályvezető 
helyettessé nevezte ki. A fő
osztály vezetésével Folláth 
Györgynét - élelmiszeripari 
üzemmérnök - közgazdászt 
bízta meg, aki egyben az élel
miszeripari főosztályt is vezeti.

Rehabilitáció
Dr. Aradi Csabát nevezte ki új
ra a Hortobágyi Nemzeti Park 
igazgatójának dr. Turi-Kovács 
Béla környezetvédelmi minisz
ter január 14-ikén kiadott köz
leményében. Ugyanekkor 
Gyarmathy Lászlót eddigi 
eredményes munkájának elis
merése mellett igazgatói tiszt
ségéből felmentette.

M adár ügyek
Túlságosan sok újdonságot 
nem hozott a hírzárlat feloldá
sa és a Baranya megyei 
Rendőrkapitányság sajtótájé
koztatója, január 9-ikén, Pé
csett. A csaknem 1200 védett 
madár közül szúrópróbasze
rűen 200-at röntgeneztek át 
és állapították meg, hogy ap
ró, 1-1,5 mm-es söréttel lőt
ték. Két gyanúsítottal szem
ben - az őrizetbe vétel után. - 
lakhelyelhagyási tilalmat ren
deltek el, továbbá három 
Bács-Kiskun megyei hivatá
sos vadász előzetes letartóz
tatását a Pécsi Városi Bíróság 
elrendelte. Két olasz vadászt 
gyanúsítottként hallgattak ki, 
közülük az egyik, P. A. előze
tes letartóztatásban van. a 
másik szabadlábon védekez
het. Elkészült az állatorvosi, 
természetvédelmi, vadászati 
szakértői vélemény, és mivel 
a madarak között öt gyűrűzött 
postagalamb is volt, szakvé
leményt adott a Galamb és 
Kisállattenyésztő Egyesület 
elnöke is a vélelmezett elejté- 
si körzetről. A vadászati sza
kértő megállapítása szerint a 
bérlelövési szerződések kiállí
tása szabálytalan volt. az 
IBUSZ vadászatszervező iro
da engedélyének érvényes
sége lejárt, ennek ellenére 
megkapták a vadászati en
gedélyeket a beutazó olasz 
vadászok. Azóta egy - idő
közben visszatért - olasz bér
vadászt is kihallgattak, aki be
ismerő vallomást tett. Miután

az ügyben még túlságosan 
sok az elvarratlan szál, a kü
lönféle „vélelmezések", a tel
jes, részletes kivizsgálás és 
tényfeltárás ufán az ügyre 
visszatérünk.

Szalonkanyitány
A hagyományos szalonkanyi
tányt ünnepélyes külsőségek 
között, március 9-én 16 órakor 
rendezik az Ispán-hegyi Zotyi- 
kőnél. Minden érdeklődőt sze
retettel várnak a szervezők.

Pályázati lehetőség
Még az elmúlt évben jelent 
meg, de az idei vadgazdálko
dási év tervezése során a va
dászatra jogosultak figyelem
be vehetik és pályázatot nyújt
hatnak be a vidékfejlesztési 
célelőirányzatok között sze
replő alábbiakban megfogal
mazott tevékenységekre:

Tájjellegű építészeti értékkel 
rendelkező, legfeljebb 20 fő 
elszállásolását biztosító szál
láshely (vadászház, horgász
tanya, turistaház, stb.) építé
szeti felújításához, komfortfo
kozatának fejlesztéséhez.

Tájjellegű falusi és agro-tu- 
risztikai szolgáltatás (vendég
látás, bemutató gazdaság, 
szabadidős programszolgál
tatás, rekreációs szolgáltatás) 
eszközfejlesztéséhez.

A pályázónak rendelkeznie 
kell a tervezett fejlesztéshez 
25 %  forrással, s a támogatás 
mértéke az elismerhető költ
ségek legfeljebb 50 %-a.

Fentiek alapján érdemes át
gondolni a vadászházak felújí
tását, valamint a vadászathoz 
kapcsolódó szolgáltatások kö
rének bővítését.

A pályázatoknak szigorúan 
kötött a tartalmi és formai kö
vetelménye. A pályázatokkal 
kapcsolatos űrlapok, felvilágo
sítás, a fejlesztés megvalósu
lásának helyszíne szerinti FVM 
Vidékfejlesztési Programok Fő
osztálya illetékes regionális 
Irodáitól szerezhetők be.

Dr. IM

27. N em zetközi Véreb  
Fővizsga

Az Alsó-Ausztriai Ottenstein 
falucska volt a központja a so
ros nemzetközi fővizsgának, 
november 22-26-án.

Tíz egylet jelentkezett a fő
vizsgára két-két kutyával.

A vérebvezetőkön kívül két 
küldött és három teljesítmény
bíró érkezett minden egylettől.

A Magyar Véreb Egylet kivá
lasztott vérebvezetői: Gyergyói 
József, a Zemplén-erdei Mor- 
na, hannoveri szukájával és 
Trosits György, Odvaskői
Avar, hannoveri véreb kanjával 
vett részt a fővizsgán.

Buzgó József és Bőhm 
István pedig küldöttként ér
keztek.

Hazai részről a teljesít
ménybírók: Búzás Ferenc, 
Lengyel Sándor, Maróti Bé
la voltak.

A rendező Osztrák Véreb 
Egylet élén Wolfgang Reiter el
nökkel és Horst Daxner veze
tőbíróval kitűnő munkát végzett. 
A többi fővizsgához hasonlóan, 
ehelyütt is természetes vércsa- 
pákon dolgozhattak vérebeink.

A vizsga során 14 sebzett 
vaddisznót és 4 sebzett gím
szarvast sikerült terítékre hoz
ni. Az eredményes munkák 
közül 8 volt értékelhető.

A magyar vérebvezetők kö
zül Gyergyói József végzett ér
tékelhető munkát. Disznóhaj
tásban megsebzett „lábazotf 
süldőt ejtett el két kilométeres, 
kitűnő vezetékmunka és az azt 
követő ragyogó hajsza után.

Ezzel a teljesítményével az 
erős nemzetközi mezőnyben 
az igen előkelő második he
lyen végzett, és ezért „díjazá
sa" egy érmes zergebak elej
tése. Ausztriában.

Trosits Györgynek nem ked
vezett a szerencse. Első mun
kája egy hajtásban megsebzett 
süldő volt, amely 200 méter 
után már dermedten feküdt. Az 
eredményes munka a rövidsé
ge miatt nem volt értékelhető.

23-ikán a Nemzetközi Véreb 
Szövetség megtartotta köz
gyűlését, amelyen a szokásos 
elnöki, tenyésztési, pénzügyi 
beszámolók mellett döntés 
született a következő nemzet
közi fővizsga színhelyéről.

A fővizsga vasárnap este terí
tékfektetéssel, díjkiosztással és 
jubileumi ünneppel végződött. 
Az ünnepély apropója volt. 
hogy éppen száz éve. 1901- 
ben alakult meg az Osztrák-Ma
gyar Véreb Egylet, összefogva 
az osztrák és magyar vérebve
zetők. tenyésztők és jeles vadá
szok kis közösségét.

I díj 189 pont
Drall vöm Idarwald, hannoveri 
véreb, vezetője: Dominique

GOETSCH, Club Francaise du 
Chien de Rouge du Hanovre 
et de Baviere, Franciaország 
II. díj 179 pont
Zemplén erdei Morna, hanno
veri véreb, vezetője: GYER
GYÓI József, Magyar Véreb 
Egylet
II. díj 169 pont
Wolfhild von dér Feldeiche. 
hannoveri véreb, vezetője: 
Jörg DECHO, Véréin Hirsch- 
mann, Németország
III. díj 144 pont
Elch vöm Trailing, hannoveri 
véreb, vezetője: Leopold
SPANNAGL, österreichischer 
ScweiGhundeverein, Ausztria. 
III. díj 137 pont
Áron spod Orlovskej lucky, 
bajor véreb, vezetője: Alojz 
JURCINA, Klub chovatelov 
farbiarov pri Slovenskom po- 
lovnikom zváze, Szlovákia.
III. díj 134 pont
Báron vöm Bütschel, hanno
veri véreb, vezetője: dr. Már
kus HASLER, Schweizerischer 
SchweiBhund-Club. Svájc.
III. díj 121 pont
Schila, bajor véreb, vezetője: 
Lido MOVIGLIATTI, Societa 
Amatori Cani da Traccia. 
Olaszország 
III. díj 114 pont
Tiger vöm Oberharz. hanno
veri véreb, vezetője: Günther 
JOHNS, Véréin Hirschmann, 
Németország.

Vadászkürtös  
tanfo lyam

A Vadászati Kulturális Egye
sület Pécs-Baranyai szerve
zete, valamint az Országos 
Magyar Vadászkamara Bara
nya megyei Területi Szerveze
te szervezésében vadászkür
tös tanfolyamot szervez már
cius 11-16-ig, Hosszúhetény- 
ben, a Kövestető Holtelben.

Tanfolyamvezető tanár: 
Szilágyi Lajos, a Liszt Fe
renc Zeneművészeti Főiskola 
tanára.

Költségek: Szállás (6 éj
szakára), étkezés, tanfolyamdíj: 
55.000.- + ÁFA

Környékbelinek szállás nél
kül: 25.000.- + ÁFA. A kürtös 
tanfolyami foglalkozások napi 
6 órában folynak, reggel és es
te vadászat, szalonkahúzáson.

Esténként (19.30-tól) a hall
gatók előadásokat hallgathat
nak a vadászati kultúra tárgy
köréből, melyeken a tanfolya
mon kívüli érdeklődők is részt 
vehetnek.
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Program: 
március 11. hétfő 
Buzgó József - Vadászkürt, 
vadászhagyományok 
március 12. kedd 
Fluck Dénes - Az erdei sza
lonkabefogás, gyűrűzés 
március 13. szerda 
Falk Konrád-Jung Jenő 
Szarvaskert Németországban 
március 14. csütörtök 
Fillér István - Vadászhit, va
dászbabonák 
március 15. péntek 
Hídvégi Béla Angol vadász- 
fegyverek
március 16. szombat 
író-olvasó találkozó - Békés 
Sándor

Jelentkezés: Agyaki Gábor 
tanfolyamvezetőnél, 
telefonszám: 06/72/215-119 és 
06/30/318-79-69.

Különlegesség
Tavaly, december 17-én, Sza- 
lai László sportvadász már- 
már ünnepi hangulatban fog
lalta el leshelyét, az Ormánsá
gi Hubertus Vt. körtvélyesi te
rületrészén felállított magasle

sén. Rövid várakozás után két 
gímbika jelent meg a lestől 
mintegy 150 méterre. A bikák 
közül az idősebben a bal ol
dali agancsszára tőből hiány
zott és még erősen bicegett is 
a jobb első lábára. A bírálat 
után elcsattant a lövés, és a 
bika sorsa rövid halálvágta 
után beteljesedett. A kötelező 
tiszteletadás után következett 
az alaposabb vizsgálat, amely 
egyértelműen bizonyította a 
helyes döntést. A bika jobb el
ső lába lábszárközéptől hi

ányzott, amelyet valószínűleg 
egy korábbi sebzés következ
tében veszített el. Az elejtő. 
Szalai László különleges él
ménnyel és trófeával gazda
godott. Ezért a közelgő kará
csony esték, a szeretet és a 
béke ünnepe mellett, egyben 
hangulatos vadászünneppé is 
váltak.
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Vadászkürtös  
tanfo lyam  Tatabányán

Kétszer háromnapos, bentla
kásos, önköltséges, vadász
kürtös tanfolyamot szervez a 
Komárom-Esztergom megyei 
Vadász Kamara Tatabányán, 
Koldusszálláson, március 
7-9-ikén, és április 4-6-án. 
Részletes információk és je
lentkezés február 20-ig, Fehér 
Péter: 06/30/2394-932, vagy 
Vadászkamara: 06/34/316-
733-as telefonszámokon.

H áztá ji sasfióka
Előzetes bejelentés alapján, 
egy abaújvári férfi lakásán 
szirtisas fiókákat talált a rend
őrség. Az illető a fokozottan 
védett állatfajként nyilvántar
tott, sérült madarakat enge
dély nélkül tartotta magánál.

A Bükki Nemzeti Park el
szállította a fiókákat, ám a fél
millió forint eszmei értékű fió- 
ka a 46 ezer forintos orvosi el
látás ellenére is elpusztult. Az 
encsi Ügyészség az abaújvári 
férfi ellen természetkárosítás 
bűntettének alapos gyanúja 
miatt keresetet nyújtott be, va
lamint indítványozta a bíró
ságnak, hogy az 546 ezer fo
rintos, okozott kár megtéríté
sére is kötelezzék az illegális 
állattartót.

Egyébként e bűncselek
mény fajtának a büntetési té
tele 3 évig terjedő szabadság- 
vesztés is lehet.

H.Gy.Zs.

Vadorzók traktorra l
Egy Szerencs környéki telepü
lésen, Megyaszón élő két férfi 
traktorral járta a határt, és an
nak fényszórójától elvakított 
vadat űztek. A rendőrségi tá
jékoztatás szerint a vadőr fi
gyelt fel a rapsic páros tény
kedésére, s mikor meglátta a 
mezőn fel-alá robogó munka
gépet, a helyszínre sietett és 
tetten érte a két férfit, akiknél

csőre töltött kispuskák voltak, 
amelyek közül az egyik még 
házilag barkácsolt hangtompí
tóval is fel volt szerelve. Mint 
kiderült, lebukásukig eredmé
nyesen űzték a vadat, mert 
több fácánt és nyulat is zsák
mányoltak sajátos éjszakai 
módszereikkel.

A házkutatás során egy őz
bőr is előkerült, amely valószí
nűleg korábbi ténykedésük 
során került puskavégre.

A két vadorzó ellen lőfegy
verrel és lőszerrel való vissza
élés alapos gyanúja miatt in
dult eljárás, amelyért akár 8 
évet is lehet ülni.

Handa György Zsolt

Vadbiológia 2001
Megjelent a Szent István 
Egyetem Vadbiológiai és Vad
gazdálkodási Tanszékének ki
adásában a „Vadbiológia'' év
könyv 8. kötete, amely az új 
vadbiológiai és vadgazdálko
dási kutatási eredményeket 
tartalmazza. Az érdeklődők a 
könyvet bruttó 500 forintos 
áron rendelhetik megt a Szent 
István Egyetem Vadbiológiai 
és Vadgazdálkodási Tanszék 
címén: 2103 Gödöllő, Páter K. 
utca 1. Fax: 28/420-189, e- 
mail:css@alces.vvt.gau.hu

Vadorzók Zalában
Januári számunk „Tüske" ro
vatában megjelent írásra re
agált K. Sándor, az írásban

érintett földtulajdonosi va
dászterület vadászmestere. 
Elmondása szerint a szom
szédos nagykanizsai Olaj
ipari Vadásztársaság terüle
tén tartott vaddisznóhajtás 
előtt elkövetett terület lehaj- 
táshoz semmi közük nincs, a 
hivatalos beírókönyvbe a 
társaság tagjai közül senki 
nem volt beírva az adott idő
ben a közös határ melletti 
területrészre. A hajtással 
szomszédos hegyen lévő 
pincéjénél tartózkodó va
dásztagjuk viszont felismert 
három közismert helyi orvva
dászt. akik a hajtás területé
ről futva jöttek ki. majd siet
ve távoztak egy zöld Wart
burggal.

Január 17-én az Olajipari 
Vt. ugyanezen területrészén 
a hivatásos vadászok fegy
veres orvvadászokat észlel
tek, és egyiküket - hosszú 
üldözés után fel is tudták 
tartóztatni, és a kihívott 
rendőröknek átadták. A Mi
háld községben lakó (a va
dászok előtt ismert) orvva
dásznál a házkutatás ered
ménnyel járt, egy első világ- 
háborús 9 mm-es Steyr M 90 
típusú hadifegyvert találtak. 
Társát, aki gyorsabb volt ül
dözőinél, és elfutott, utólag 
szintén kihallgatták a rend
őrök, s eljárást indítottak el
lenük lőszerrel és lőfegyver
rel való visszaélés miatt.

mailto:css@alces.vvt.gau.hu


10% KEDVEZMÉNY A VKE TAGJAINAK
KÖN Y V A JÁ N  LAT

A nagyvad találatjelzése (videókazetta) 3500 Ft
A természet közelről (videókazetta) 2300 Ft
Amit a fegyverismereti vizsgáról tudni kell 1100 Ft
Balogh Gábor: Véges vadászmezők 450 Ft
Bányai József: A vadászat a múzsák templomában 2500 Ft
Bársony István: Csend 2100 Ft
Bertóti István: Bakot is lőttem 2500 Ft
Csergezán Pál vadvilága (videokazetta) 4000 Ft
Dr. Ádámfi Tamás: Vadászati Bibliográfia 750 Ft-
Dr. Márton Imre: Ki a Duna vizét itta 2200 Ft
Dr. Montagh András: Négy földrészen vadásztam 1850 Ft
Dr. Szerb Imre: Együtt vadászni 1000 Ft
Dr. Végh Endre: Tubák, bátyó és a többiek 2100 Ft
Dr. Végh Endre: Murphy és a beteg vadász 650 Ft
Dr. Zoltán János: A vadászat napszámosai 2600 Ft
Dúcz László: Csillagfényben . 1500 Ft
Dúcz László: Harmatcseppek 1200 Ft
Evanics Béla: Az út végén 1000 Ft
Dr. Faragó István: Kápolna a hegytetőn 590 Ft
Felsőeőri Nagy Gyula: Egy dudás két országban 2200 Ft
Felső-Papp: Gemenc 2500 Ft
Földi László: Végtisztesség 2200 Ft
Gánti Tibor: A remetesüldő 450 Ft
Gyenes István: Öröklés 350 Ft
Gyenes István: Megszállottan 350 Ft
Hangay György: Kuszkusz kókusszal 1700 Ft
Hangay György: Ahol még kék az ég 1600 Ft
Hangay György: Tábortüzek a dél keresztje alatt 1800 Ft
Jean Shinoda Bolen: Bennünk élő Istennők 780 Ft
Kászoni Zoltán: Az a medvés. pisztrángos csodás Erdély 2350 Ft
Knefély Nándor: Eb a vadász, kutya nélkül 550 Ft

Kováts Kálmán: Vadhúsételek 850 Ft
Lakatos Károly: Természeti és vadászképek 2100 Ft
Lovász Sándor: A vadászat lázában. Gelvács 750 Ft
Maderspach Viktor: Páreng-retyezát 2500 Ft
Merán Fülöp: A vadászat megmaradt 2500 Ft
Millenniumi Vadászati Bizottság. Száz év. száz vadász 4000 Ft
N. Nozdroviczky Lajos: Szalonka-históriák 2000 Ft
Nadler Herbert: Vadásznapok, vadászévek 2500 Ft
Nemeskéri Kiss Sándor: Egyszer volt... 2500 Ft
Nemzetközi Vadászíjász Oktatási Program 1100 Ft
Rácz Sándor: A vadászt az árnyéka kíséri 2200 Ft
Schmidt Egon: Kócsagok birodalma 1800 Ft
Schmidt Egon: Távcsővel a nyakamban 1600 Ft
Stertfetz István: Trófeákkal beszélgetek 1800 Ft
Sterbetz István: Őszi tücsök hangol 1870 Ft
Studinka László: Minden nap vadász nap 2500 Ft
Szörényi Zoltán: Vadász-horgász kalandok Mongóliában 1850 Ft
Ugray Tamás: Puskával a világ tetején 1800 Ft
Vadászkönyvklub 1993-1999. 1600 Ft
Vadászünnep (videokazetta) 2300 Ft
Vadász-Zene CD 2500 Ft
Videcz Ferenc: Tanítványok . 2400 Ft
Wentzely Dénes: Elmegyek a lombhullással 1000 Ft
Wentzely Dénes: Erdősirató 800 Ft
Wentzely Dénes: Erdőzúgás 1000 Ft
Wentzely Dénes: Erdőzsongás 850 Ft
Wentzely Dénes: Üzen az erdő 550 Ft
Wentzely Dénes: Versek alkonyati fényben - 600 Ft
Wilhelm Kuhnert: Modelljeim földjén 3500 Ft
Zsindely Ferenc: Isten szabad ege alatt 2500 Ft

Telefon: 06-60/327-280 Fax: 06-1 /222-6819 E-mail: vke@vadaszlap.hu

3 ÉS 5 FEGYVER  
TÁROLÁSÁRA ALKALMAS,
2 ÉS 4 PONTON ZÁRHATÓ  

KIVITELBEN
FEGYVERSZEKRÉNYEK

MEGRENDELHETŐK  
A GYÁRTÓNÁL.

e-mail: ferro-special@axelero.hu., 
web.axelero.hu/ferro1 

Tel./fax: 06-36/419-828, 06-36/531-01

VÁSÁROLUNK FOLYAMATOSAN

HULLOTT SZARVASAGANCSOT
A LEGMAGASABB ÁRON

OSSO KFT. BUDAPEST 
RAKTÁR: MÁGOCS, KŐTELEK 22. 
TELEFONSZÁM: 06-30/251-1291

ÁTALÁNYÁRAS VADDISZNÓ 
HAJTÓVADÁSZATAINKON 

RÉSZT VENNI KÍVÁNÓ 
VADÁSZOK JELENTKEZÉSEIT

VÁRJUK.

Ár: 35 000 fő/nap
Telefonszám: 06-30/370-9476

V ER D A  KKT.
HungaroLADA MÁRKAKERESKEDÉS, MÁRKASZERVIZ

Új NIVA (1,7i) terepjárók. TATA (1,9 TD) terepjáró kishaszon- 
gépjárművek. és GAZELLA (2,2 TD) terepjáró tehergépkocsik 
vásárolhatók, kedvező hitelre!

VERDA Kkt. Márkakereskedés 
Kalocsa-Dunapataj között, az 51-es főút mellett Kisfoktő 1/A. 

Telefon: 06-30/958-3326 vagy 06-78/463-862

mailto:vke@vadaszlap.hu
mailto:ferro-special@axelero.hu


A GOMBÁK ÉLETMÓDJA
szabad természetben soha
sem találjuk a gombákat tiszta, 
ásványi anyagokból álló tala- 

hanem vagy élő, vagy el
halt szervezeteken, bomlásnak indult 
szerves anyagokon. Minden szerves 
anyagot, - legyen növényi, vagy állati 
eredetű - a gombák szervetlen 
anyaggá - széndioxiddá, ammóniá
vá és hamualkatrészekké - bon
tanak szét. A bontás enzimek 
közreműködésével játszódik 
le. Az enzimek specifikusak, 
mert csak bizonyos anyago
kat képesek bontani (példá
ul a celluláz, amely csak a 
cellulózt bontja le). A gombák
- mivel klorofilljük nincs - 
nem tudnak széndioxidból 
szénhidrátot készíteni, ezért 
olyan szerves vegyületekre 
vannak rászorulva, amelye
ket más élőlények már előállí
tottak. Emiatt a gombák életmódja 
is ehhez igazodik.

A szaprobiontáknak (korhasztó gom
bák) kétféle megjelenési formája van: ta
lajon élők és fákon (faanyagon) élők.

A talajlakók az elhalt növényi és álla
ti maradványokat humusszá alakítják 
át. Számuk abban az időben a legna
gyobb, amikor a szerves anyagok zö
me a talajra jut, például az őszi lomb
hulláskor. Fonalaik az erdő talaját úgy 
átszövik, hogy szinte összefüggő talaj
réteget alkotnak. A szerves anyagokat 
felbontva hozzájárulnak ahhoz, hogy 
az évezredek óta elhalt élőlények tes
tei nem fedik magas rétegekben a föld 
felszínét. A szaprofita gombák által fel
szabadított nitrogén és széndioxid nél
kül ezek az elemek körülbelül negyven 
év alatt elhasználódnának, ezzel a nö
vényvilág életfolyamata, következés
képpen az egész élővilág megszűnne 
a földön.

sókat adják át a növénynek. A nagy ki
terjedésű gombatelep jelentős mennyi
ségű vízzel és ásványi anyaggal együtt 
látja el a növényt. A növényvilágnak 
mintegy nyolcvan százaléka él, vagy 
élhet mikorrhizás kapcsolatban.

A mikorrhizás gombafajok kizárólag 
csak gazdanövényük közelében talál
hatók meg és a nyár közepétől - ami
kor a fák intenzív növekedése lelassul
- hozzák termőtesteiket. Legismer
tebb mikorrhizás gombafajok a galó
cák, tinórúk, galambgombák. A fák kö
zül a fenyő, tölgy, bükk, gyertyán szo
rul rá a mikorrhizás kapcsolatra.

Az előbbi két hasznos életmódot 
folytató gombacsoporton kívül van 
egy harmadik csoport is, amelynek 
életmódja kifejezetten káros. Ezek a 
paraziták. Tevékenységük előbb- 
utóbb a gazdanövény pusztulásához 
vezet. Az erdőkben élő parazita gom
bák legismertebb képviselői a taplók. 
A taplók túlnyomó része először meg
öli az élő fát, majd a holt fában szapro
fita módon él tovább. A megtámadott 
fa több évig él, míg végül a korhadás 
miatt kidől. A fertőzés laikus szemmel 
csak akkor vehető észre, amikor a tap
ló - tápanyagának fogytával - utódok
ról akar gondoskodni és termőtestet - 
taplót - növeszt a fán. A legelterjed
tebb a szinte minden fafajt megtáma
dó és elborító lepketapló (képen). 
Bükkösökben gyakori a lópata alakú, 
évelő bükkfatapló. Pusztítása során a 
hatalmas öreg bükkfák is előbb-utóbb 
kettétörnek.

A leírtak után egyértelmű, hogy a fák 
tápanyagait előállító korhadékbontó 
gombák és a fákat tápláló mikorrhizás 
gombák védelme az erdő védelmét je
lenti, de védjük az erdőt a parazita 
taplók pusztításától is.

Széli László

A talajlakó szaprofita gombák ismer
tebb fajai a csiperkék, szegfűgombák, 
őzlábgombák. A faanyagon növök kö
zül a tőkegombák, csengettyűgombák 
a legismertebbek. A gombák másik 
alapvető életmódja a növények és 
gombák között létrejött szimbiózis, a 
mikorrhizás kapcsolat. Ebben a kap
csolatban a növények és a gombák 
anyagcseréjükben kölcsönösen függ
nek egymástól, egymással közvetlen 
testi kapcsolatban vannak. A gomba 
föld alatti tenyésztésének fonalai átve
szik a növény gyökérszőreinek szere
pét. Vizet és az abban oldott ásványi

|||^ p 7 n rf>l forjja!
H íf ib c r tu s  Vadászbolt
Szom bathely, F tf té r 36  

-04/314-362
l GORE-TEX
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Kőburkolatok, 
gránit falak 
Kandallók 
és pultrendszerek 
Homlokzati burkolatok 
portálok 
Köztéri kutak 
Lépcsők,
baluszteres kőkoriatok

K ő fa ra g ó , K o  sz o b rász  M ű h e ly

m m .

TATA 
SPORTVAN 
akciós áron 

2.990.000 FI+áfa

TATA 
CREW CAB 4X4 

akciós áron 
2.990.000 FI ♦ áfa

KAMATMENTES HITELAKCIÓ
A TATA SPORT VAN MODFXLRJF.!

M ogyororszógi k izóró lagos im portő r:
SWISSCAR Rt., 1222 Budapest. Háros u. 1 2 1 -1 2 3 . Tel.: (1) 22 7 -4 4 4 5 .

M árkakoroskedök:
Budapest •  A utóház G o ld  C ár K ft., 1144 Fogarasi ú t 197. Tel.: (1) 383-8131 

M G M  G enerá l C enter Bt., 1204 V irág Benedek u. 89. Tel.: (1) 4 2 1 -0 7 5 4  
Ba la tona lm ád i •  Kőfa lvi és Társa Bt., 8 2 2 0  BalatonfOzföi ú t 156. Tel.: (88) 43 1 -0 7 0  

Békés • Bécsi Autóház, 5 6 3 0  Cscrosznye u. 8. Tel.: (66) 4 1 7 -0 0 9  
Debrecen • M on ik -C o  '9 7  Kft., 4 0 3 0  Füredi ú t 7 2 -7 4 . Tel.: (52) 41 5 -2 1 3  

G yőr •  O dor-K er. Kft., 9 0 2 7  Szövő út 12. Tel.: (96) 52 6 -4 5 0  
Kalocsa • Verda Kkt., 6 3 0 0  K isfoktó u. 1/A . Tel.: (78) 463 -862  

Kaposvár •  A u tó fa rm , 7400  Á rpád út. Tel.: (82) 42 4 -9 5 0  
Kecskemét • Bocs-lndicar Kft., 6 0 0 0  Csáktornyái u. 69 . Tel.: (76) 41 5 -4 5 7  

M iskolc •  V á rad i-O rosz  K ft., 3527  József A. ú t 88. Tel.: (46) 4 12-435 
Nyíregyháza • Nyír-G az Kft., 4400  Tiszovasvóri ú t 57. Tel.: (42) 40 3 -9 1 2  

Pécs • Transfer Au tó  K ft., 7635  Siklósi ú t 68 . Tel.: (20) 434-8411 
S á to ra ljaú jhe ly  • Indica-R Bt., 3 9 8 0  Pataki ú t 43 . Tel.: (30) 2 2 9 -0 6 2 5  

Szeged • Voszprém i Autószalon, 6727  A lgyő i ú t 65. Tol.: (62) 4 7 3 -0 0 0  
Székesfehérvár • M u lti M otors  Kft., 8 0 0 0  Tass u. 25 . Tel.: (22) 33 7 -4 9 7  

Szokszárd • Eximpo Trade K ft., 7100  Palánki u . 5 . Tel.: (74) 4 1 8 -8 1 3  
Szolnok • Ta t-A utó  Kft., 5000  Rákóczi u . 6. Tel.: (30) 9 9 8 -1 1 1 1 , (56) 513 -712  
Szom bathely • H orváth  Autóház, 9 7 0 0  Fábián G yu la  u. 13. Tol.: (94) 510 -455  

Tatabánya • A u tó  G öbölös K ft., 2 8 0 0  Kórnyei u . 33. Tel.: (34) 5 1 2 -8 7 0  
Vác • TATA Szabó A utókor., 2 6 0 0  Sövény u. 18. Tel.: (27) 3 0 7 -8 1 0

A  képen lá tha tó  m odellek extra felszereléseket is tartalm azhatnak.

H-2120 Dunakeszi, Fóti út 23. Tel.: (36-27) 540-160 Fax: (36-27) 540-161 
E-mail: kollath@mail.<ígíiel2002.hu www.kolaih.hu

Namíbiai vadászat
5 napos vadász- +1 pihenőnap, csomag, ót vad (kudu. oryx. springbock. duiker, steenbock) 

trófea díjával, teljes ellátással és reptéri transzferrel együtt: 4000,- DEM Vadász (2/1)

Dél-Afrikai Köztársaság
• 5-9 napos antilop hajtóvadászatok. Ár: 2100,- és 2700.- USD, vadász között.

• Krüger Park mellett, kaffertehén-vadászat 3500 -  USD  + 23 másik vadfajta lőhető.

Zambia, Luangwa völgy
Kafferbika-vadászat. ára 5450 -  USD/vadász (2/1)

Bénin
Vadászat Ó/vart Buffalóra. nyugati fakó antilopra (Roan). Sing-Sing viziantilopra 

és más nyugat-afrikai fajokra, decembertől áprilisig. Ara: 5100.- USD  (2/1)

Pumavadászat
• USA. Colorado és Argentína (magyar kísérővel)

Horgászás és vadászat együtt
Volga delta. Ural és Ili folyó deltája. Csendes-óceán partján

Afrikai, amerikai és ausztrál trófeák megrendelhetők
Vadászíjjal vadászók részére különleges programok!

TRÓFEABÍRÁLAT és rekordkönyv regisztráció 
a Nemzetközi Szafari Klub metodikája szerint.

Trófeabírálói engedély száma: COM* 1002373 
Vadászatszervezői engedély száma: 149996 97.

Web-oldal: www.kollath.hu

http://www.kolaih.hu
http://www.kollath.hu


KERESSE MEG A NEVÉT A TAGOK, A HUBERTUS KERESZT KITÜNTETETTEK
/  /  •• __ •• __

VAGY A SZALONKA DUBLE-DIJASOK KOZOTT. 

A VADÁSZIAS VISELKEDÉSI SZABÁLYOK GYŰJTEMÉNYE

TALPIG
AZ ÉRTÉKESÍTÉS 

ELKEZDŐDÖTT, 

A RÉSZLETEKRŐL 

AZ ALÁBBI 

BOLTOKBAN 

KAPHATNAK 

FELVILÁGOSÍTÁST 

A HIVATÁSOS 

VADÁSZOK 

ÉS MUNKÁLTATÓIK:

TETŐTŐL
DE CSAK AZ ITT 
LÁTHATÓ 
EMBLÉMÁVAL 
RENDELKEZŐ 
SZAKÜZLETEKBEN 
ÖLTÖZHETNEK FEL 
A HIVATÁSOS 
VADÁSZOK A VKE, 
AZ OMVV, AZ OMVK 
ÉS AZ FVM ÁLTAL 
EGYSÉGESÍTETT 
FORMARUHÁJUKBA.

■ BARANYA -  ARANYSZARVAS VADÁSZ-HORGÁSZBOLT -  7940 SZENTLŐRINC M UNKÁCSY M . U. 37. T: 73/371-940 ■ BÁCS-K ISKUN  - DUNA TRADE KFT. TÜSKEVÁR 
VADÁSZBOLT -  6200 KISKÖRÖS JÓ Z S E F  ATTILA U. 5. T: 78/311-836 ■  B ÉK ÉS  -  KÁTAI VADÁSZ-HORGÁSZCIKK KIS ÉS NAGYKERESKEDÉS -  5540 SZARVAS, KO SSUTH  U. 46. T.: 
66/312 288 ■ CS0N G RÁD  HARGITA JAGD VADÁSZ ÉS FEGYVERÜZLET - 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, A N D RÁ SSY  U. 32. T. 62/248-768 ■ GYÖ R-S0PR0N  - LARUS KFT. - 9431 
FERTŐD, VASÚT SO R 63. T. 99/370-142 ■ H EV ES -  TRÓFEA VADÁSZBOLT -  3000 HATVAN, TABÁN U. 5. T: 37/540-953 ■ H EVES -  K0DEK0 ’96 KFT. -  3300 EGER, DR. H IBAY K. 
ÚT. 12. T: 36/517-226 ■  NÓGRÁD -  FANTOM VADÁSZ-ÍJÁSZ ÉS FEGYVERBOLT -  3100 SALGÓTARJÁN, ARANY J .  U. 19/A. T: 32/422-436 ■  PEST  -  DOMOKOS KFT. -  2335 
TAKSONY. DÓZSA GY. U. 26. T: 24/487-088 ■  PEST -FEJÉR  INDIFORM KFT. -  2444 SZÁZHALOMBATTA, VÖRÖSM ARTY U. 40. T: 23/359-158 ■  SO M OGY -  SZT.HUBERTUSZ KFT. 
- 7400 KAPOSVÁR, FÓ U. 40. T: 82/315-252 ■ SZABOLCS-SZATM ÁR-BEREG -  ZÖLD PRIZMA KFT. - 4400 NYÍREGYHÁZA, EGYHÁZKÓZ I. T: 42/504 070 ■ JÁSZ-NAGYKUN- 
SZOLNOK -  IDEÁL KERESKEDELMI KFT. -  5000 SZOLNOK, BA R O SS U. 4. T: 56/370-856 ■  TOLNA ■ STEFÁN KERESKEDELMI KFT. -  7100 SZEKSZÁRD. KO SSUTH  L. U. 32. T: 
74/619 609 ■ VA S HUBERTUS KERESKEDELMI BT. -  9700 SZOMBATHELY. FŐ TÉR 36 T: 94/314 362 ■ V ESZPR ÉM  ZALA -  NEPTUN BT. - 8360 KESZTHELY, VÖRÖSM ARTY U. 6.

T:83/312-163 ■  ZALA - PAÁL ÉS TÁRSA VADÁSZATI KERESKEDELMI BT. -  8900 ZALAEGERSZEG ADY E.U . 13. T: 92/313-523


