




A szerkesztő jegyzete.

ebédre azokat a régi „motorosokat”, 
akik annak idején a tanítói, a „meste
rei” voltak a ma is aktív vadászoknak, 
hogy találkozhassanak, beszél
gethessenek egymással, fölidézhessék 
a múltat ... és egy kicsit ismét vadász
nak érezzék magukat.

Az elhatározást a tettek követték, a 
négy vadászegyesület összefogott és 
október 22 -én, a nemrég elkészült 
nagyvarsányi vadászház hosszú aszta 
Iánál újra együtt lehettek a régiek.

Napjaink, életünk folytonos roha 
násában fantasztikus látni, érezni, néha 
akárcsak egy-egy órácskányira, hogy a 
mai fiatalokból sem halt ki az ember
ség, hogy a vadászatban mennyire fon
tosak az emberi kapcsolatok, hogy 
milyen lényeges a barátság, hogy rang
ja van a tisztességnek, s hogy vannak 
emberek, társaságok, akik szükségét 
érzik a múlt, a régiek megbecsü
lésének. Ilyenkor igazolódni látom, 
hogy a világot valóban a szeretet moz
gatja.

Karácsony a szeretet, az ajándékozás

ünnepe - akár adunk, akár kapunk - az 
összetartozás mr>;mi>/ilit bennünk vala
mi jó  érzést. Hi/om benne, hogy mind 
több kicsi és n.i ’i.iis.iság, mind
több "szekértábor” t.il.m egyszer a 
Kárpát meilenn minden vidátZI követi 
,i beregiek példáját, ■ tu  idén már nem 
is, de Jövőre gondi.i les/. .1 nehezebben 

emlékeikből elő regiekre ... és 
akkor jól cső 
melegség tölti el 
majd a szivünket, 
ci békétlenségek, »i 
viszályok is háttér
be szorulnak és 
emberségből mind
annyian jelesre 
vizsgázhatunk.

Talán nem is 
kellene ehhez min
dig Karácsony !

főszerkesztő

Karácsony a szeretet ünnepe, de nem 
kell karácsonynak lenni ahhoz, hogy 
ajándékozzunk, kimutassuk a szere- 
tetünket. Tekintsék meg ezt a tablót, 
amelyet a Hunor ’96 Bt. nagyvarsányi 
vadászházának udvarán készítettem, 
amelyen szinte csupa meglett, idős, 
nyugdíjas vadász -  a valamikori vásá- 
rosnaményi Széchenyi Zsigmond 
vadásztársaság volt tagjai -  láthatók ... 
mert ez is a szeretetről, a tiszteletről, a 
barátságról, az ajándékozás öröméről 
szól.

Történt ugyanis, hogy 1996-ban a 
23-24 ezer hektáros Széchenyi Vt. 
négy részre szakadt, a különvált 
vadásztársaságok -  a Hunor, a 
bockereki, a beregi Tisza és a Szamos 
Vt. -  egymás szomszédságában kezd
ték el a gazdálkodást... többen az 
„öregek” közül -  ilyen-olyan okok 
miatt -  egyik csapatban sem kaptak 
helyet. Nyolc év eltelte után Kiss B. 
Zoltán, a Hunor elnöke, a Bereg EXPO 
kitalálója és szervezője vetette fel, 
milyen jó lenne meghívni egy közös
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OVT-Nemzeti Vadászrend
A Dalerd Rt. derekegyházi vadászházá
ban október 26-án dr.Szemethy László 
egyetemi adjunktus, a SZIE vadbiológi
ai és vadgazdálkodási tanszék munka
társa a mezei nyúl gazdálkodás helyze
téről tájékoztatta az Országos Vadgaz
dálkodási Tanács tagjait. Előadásában 
elmondta, hogy a kutatások tanúsága 
szerint folyamatosan csökken Magyar- 
országon a mezei nyúl állománya. A 
csökkenés okai sokrétűek -  az élőhely 
átalakulása, a tápláléknövények hiá
nya, a szaporodási periódusok idején a 
kedvezőtlen időjárás, a különböző 
betegségek, a túlzott élőbefogás, vadá
szat, stb. -  de leginkább a szárnyas és 
szőrmés ragadozók elszaporodása.
Különösen a rókák kártétele kapott 
hangsúlyt. A csökkenéshez az is hozzá
tartozik, hogy a vadászterületek zömén 
a vadászatra jogosultak nem kellő figye
lemmel foglalkoznak a mezei nyúl állo
mányukkal, nevelésével, folyamatos

Az öröm megosztva ér a legtöbbet
Harmadszorra is lenyűgöző volt az a 
látvány, amely Szentpéterföldén fogad
ta a látogatókat október 8-án a Zalaerdő 
Rt. által rendezett trófeabemutatón.
Briglevics László és Varga Gellért elkép
zelésének megfelelően, az idén is kon
centrikus körök mentén helyezték el a 
2004. évi bőgés időszakában, a Zala
erdő Rt. területén terítékre került 70 
gímszarvasbika agancsát. Megcso
dálhattuk az idei legnagyobb, a 13,97 
kilós, 253,10 pontos trófeát, amelyet a 
Szép Zala Vadásztársaság területén,
Bagód mellett ejtett el a külföldi ven
dég, és amelyhez szívből gratulált 
köszöntőjében Feiszt Ottó, a Zalaerdő 
Rt. vezérigazgatója, az OMVK elnöke.

-  Évről évre egyre többen jönnek el 
erre a bemutatóra, hiszen nemcsak a 
látvány a maga nemében egyedülálló és 
megismételhetetlen, hanem szakmai 
szempontból is rendkívüli lehetősége
ket nyújt az ismereteink bővítésére. A 
kiállított 70 trófea tanulmányozásával 
átfogó képet kaphatunk a gímszarvas 
állományunk minőségéről, összehason
lítva az előző években terítékre kerül- 
tekkel -  szögezte le megnyitó beszédé
ben az elnök.

Minden elismerés megilleti a szerve
zőket, hiszen a három évvel ezelőtt 
támadt ötletükből sikerült mára igazi 
hagyományt teremteni, ezzel is példát 
mutatva abban, hogy mit lehet, és mit 
kell tenni a magyar vadászat méltó hír
nevéért.

Kép és szöveg: Polster Gabriella

Minden esztendőben megnyeri a szakmai közönség tetszését a koraiakban elhelyezett trófeabemutató

A szakmai vélemény „kézzel fogható"

etetésével, a raga
dozók számának 
gyérítésével és az 
ésszerű hasznosítás 
is jócskán kifogásol
ható.

A hozzászólások 
és a vita során egy
értelműen megerő
södött az az állás
pont, hogy a mezei g 
nyúllal a jövőben § 
sokkal többet kell «i 
törődni, de nem t  
általában, hanem 8 
lokálisan, az adott -ö 
terület adottságai- & 
nak megfelelően.

Az OVT ülése adott alkalmat arra, igazgatójának (az átadáson készült fel
hogy Pintér István, az FVM vadgazdái- vételen balra) a magyar vadászat és
kodási és halászati főosztályának veze- vadgazdálkodás, valamint a vadászati
tője átadja a Nemzeti Vadászrendet kultúra területén kifejtett kiemelkedő
Csonka Tibornak, a Gemenc Rt. vezér- tevékenységéért.
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A kormány október közepén fogadta el 
a Natura 2000 ökológiai hálózat ha
zánkra vonatkozó nemzetközi prog
ram ját, amelynek előterjesztője a 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisz
térium volt. Az élőhelyek megőrzését 
és védelmét szolgáló program Magyar- 
országon csaknem 2 millió hektár terii 
letet érint, amely a jövőben különleges, 
újfajta és sajátos védelmet élvez. (A 
pontos helyrajzi számok az interneten 
megtekinthetők.) A kijelölt területek 
tulajdonosait, kezelőit a pályázati úton 
kívánják díjazni, illetve kárpótolni az 
esetleges árbevétel-kieséseket illetően. 
A részletes kezelési elveket, utasítást) 
kát, valamint ezek ellenőrzési rendsze
rének kérdéseit a közeljövőben ponto
sítják és teszik közzé. A hagyományos 
gazdálkodási módokkal ellentétben, 
konkrétan az erdő- és vadgazdálkodást, 
valamint a vadászatot illető kérdések 
egyelőre nem tisztázottak.

■ Több l e s z  a z  erdő

Tíz évre szóló Nemzeti Erdőprogramot 
fogadott el a kormány az október 20-ai 
ülésén. A tervek szerint 2015-ig több tíz
ezer-, hosszabb távon pedig több száz
ezer hektárt erdősítenek az ésszerű táj- 
gazdálkod.ts jegyében. László Boglár kor
mányszóvivő szerint már jövőre 8000 
hektárral növekszik hazánk erdeinek 
területe. Az előterjesztés 10 fejezetben 
foglalta össze a teendőket, amelyben sor
rendben a 6. fejezet szól a fenntartható 
vadgazdálkodásról A döntés szerint a 
földművelési és vidékfejlesztési miniszter 
évente dolgozza ki és teszi közzé a 
Nemzeti Erdőprogram éves tervét, 
amelynek költségeit az érintett tárcák áll
ják, amelyre első alkalommal a 2006-os 
költségvetés tervezésekor lesz szükség. A 
tárcaegyeztetések során elfogadott állás
pont szerint konkrét pénzügyi feltételeket 
nem határoznak meg, mert a következő 
EU költségvetesi ciklusokban erre a célra 
jelentős uniós társfinanszírozásra is szá
míthatunk. A/, általános alapelvek között 
hangsúlyosan szerepel a közérdek, ami
nek az előterjesztők szerint a magáner
dők esetében is érvényt kell szerezni. Az 
utóbbiak versenyhátrányának kiküsz
öbölése érdekében meg kell teremteni a 
megfelelő színvonalú és minőségű kivite
lezői kapacitást és szervező erőt. Ennek 
egyik útja lehet az erdészeti integrátori 
hálózat kiépítésének támogatása -  olvas
ható egyebek között az előterjesztésben. 
A nagyarányú erdősítések -  természete
sen és értelemszerűen -  jelentős hatással 
lesznek a hazai vadgazdálkodásra, első
sorban a hazai nagyvadállományt illető
en. Éppen ezért a készülő Nemzeti Vad
gazdálkodási Programban a várható 
élőhelyi változások nem hagyhatók 
figyelmen kívül.

Soproni Fórum
A hazai vadászat várható törvényi szabá
lyozását illetően a szakterület prominens 
képviselőinek megosztott és olykor merőben 
eltérő a véleménye a sarkalatos kérdésekben
-  derült ki Sopronban, november 8 -ikán, a 
megyei vadászkamara, valamint az MTA 
Veszprémi Akadémiai Munkabizottsága által 
rendezett vitán.

A nézőtér népes hallgatóságának nyilvá
nossága előtt a vitát vezető prof. dr. Náhlik 
András sorra tette fel a kérdéseket Pintér 
István FVM főosztályvezetőnek, prof. dr. 
Faragó Sándornak, a NyME rektorának, Feiszt 
Ottónak, az 0MVK elnökének és Pechtol 
Jánosnak, az OMVK ügyvezető elnökének.

A vitavezető elöljáróban elmondta, hogy 
először zárta az évet vadgazdálkodásunk -  
az ismert okok miatt -  igen jelentős veszte
séggel. A vadászterületek minimális nagysá-

Sának kérdésében Pintér István leszögezte, 
ogy a 3000 hektáros minimum nagysággal 

kapcsolatban -  úgy tűnik -  lényegesen 
naqyobb az egyetértők köre, mint az ellen
zőké. Ennek ellenére ütközik a vadgazdálko
dási és a földtulajdonosi érdek. Feiszt Ottó 
ugyan hivatalosan a 3000 hektáros minimu
mot képviseli, de magánemberként ettől 
eltérő a véleménye, mert apróvadas terüle
tek ennél lehetnek jóval kisebbek is. A jelen
legi elképzelések szerint legalább akkora 
területnagyságra van szükség, amelynek 
bevétele Képes finanszírozni minimum a 
hivatásos vadász munkabérét. Az EU-ban 
ezzel szemben nem ez a gyakorlat, mert 
sehol nem a vadállományból származó árbe
vételből fizetik a vadőrt. Dr. Faragó Sándor 
véleménye szerint elsősorban a nagyobb, a
10 ezer hektár feletti apróvadas területek 
esetében érhető tetten az alulhasznositás, 
ezért indokolt a csökkentés. Gyökeres vál
toztatásokra van szükség, mert tőke nélkül 
nem működik a rendszer. A résztvevők

között vita alakult ki abban, hogy a jelenlegi 
üzemtervi évtized volt az úgynevezett 
„átmeneti" időszak, vagy éppen a követke
ző, a 2007-ben kezdődő lesz az. Pintér 
István véleménye alapján a tapasztalt jelek 
szerint a következő ciklusban a területbérek 
legalább tízszeres emelkedésével lehet szá
molni. A vadászat valós árát a vadásznak 
meg kell fizetni, és ez azzal jár, hogy a kis
pénzűek óhatatlanul kiszorulnak, mert nem 
tudják majd megfizetni. Ütköztek a vélemé
nyek a bérlők körének bővítésének kérdése
iben is, jelesül, hogy magánszemélyek, vál
lalkozók, vállalkozások a jövőben oérelhes- 
senek-e vadászterületet, és semmi nem indo
kolja, hogy csupán egyetlen bérleményre 
tehessenek szert. A hagyományos értelem
ben vett vadásztársasági formán -  a főosz
tályvezető véleménye szerint - az idő már 
túllépett. Feloldhatatlan ellentétek forrása 
továbbá az is, hogy az előírt szakmai képe
sítéssel rendelkező hivatásos vadász munká
ját - választott laikusok irányítják. Erre fel
tétlenül megoldást kell találni. A bérlő szá
mára különböző garanciákat kell előírni arra, 
hogy a bérleti díjat a ciklusban mindvégig 
fizetni tudja. A vad tulajdonjoga ugyan első
sorban jogelméleti kérdés, de a másik megol
dás „  a rés nullius" sem jelentene szinte 
semmiben lényeges változásokat. Feiszt 
Ottó véleménye szerint az állam a vad ese
tében nem viselkedik tulajdonosként, különö
sen nem, ami a felelősség-, ..kockázat-, és 
egyéb alapkérdéseket illeti. Összességében 
egységes vélemény ehelyütt sem alakult ki 
és a résztvevőknek még bizonyára igen sok
szor le kellene ülniük, mire összejöhetne 
mondjuk a Nemzeti Erdőprogramhoz hasonló, 
széles körű szakmai és társadalmi konszen
zuson alapuló egysegei anyag, amelyet 
aztán a döntéshozóink asztalára jó szívvel 
oda lehetne helyezni. hy-

Trónkövetelő
A Bockereki Vadásztársaság és egyben 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szabad 
területén terítékre került az eddigi leg
nagyobb dámbika. A lapát tömege 5.05 
kg és 201.5 nemzetközi pontot kapott 
a bírálaton... ami azt jelenti, hogy ez a 
ligetes, erdőkkel, legelőkkel tarkított táj 
kedvező élőhelye a dámnak. Az idei 
barcogás alatt a bockereki erdőben 
összesen 15 dámbikát sikerült lövetni, 
melyből nyolc lapát lett 4 kg feletti és a
10 éremből 6 az arany.
A legnagyobb bikát október 20-án haj
nalban -  négy napos kitartó vadászat
tal -  Kovács István hivatásos vadász 
lövette egy magyar vendéggel. Kép es szöveg: Pálinkás György
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Szent Hubertusz napján

Új borrendi tag avatása

Az OMVK Fővárosi és Pest megyei 
szervezetének nevében Rózsa G. 
Norbert postumus Nimród éremmel 
tüntette ki Ambrus Attilát. Birkenstein 
Alfréd szintén Nimród érmet vehetett 
át, míg Rácz Gábor kamarai elnök a 
kamara aranyérm ével tűntette ki 
Rózsa G. Norbertet.

Ünnepi Szent Hubertus misét celeb
rált Havas István piarista tanár, s a 
pince különleges akusztikájában fel
emelő volt hallgatni Göd város 
vegyeskarának varázslatosan szép 
énekét. -  som -

Második alkalommal rendezett Huber
tusz napi vadásztalálkozót november 
3-án Murvai Zoltán, a gödi 
Nemeskéri-Kiss kúria tulajdonosa a 
vadászok védőszentjének tiszteletére. 
A vendégeket és látogatókat egy női 
„vadász-zenekar”, a Szent Hubertus 
női vadászkürt quartett bemutatkozó 
műsora fogadta, s a házigazda meg
nyitó szavai után az Ordo Vini Ve- 
natorum Vadászborrend új tagjainak 
avatására került sor.

A kúria termeiben különféle vadász- 
felszerelések, ruházatok, ékszerek, 
ajándéktárgyak, iparművészeti termé
kek árusítással egybekötött bemutató
ja  zajlott, míg a Galériában látványos 
vadászfestmény-kiállítás gyönyörköd
tette a nézőket, s a sok szerző alkotá

saiból vásárolni is lehetett. A parkban 
a magukat erősnek érző vadászok 
puskadobálásban m utathatták meg 
tudásukat -  többen akkor lepődtek 
meg, amikor megemelték a közel 25 
kilós súlyt, de néhány méternél mesz- 
szebb dobni nem sikerült nekik.

A rendezvény immáron patinássá 
kopott fénypontja volt a Szent Huber
tus vándorkupa elnyeréséért kiírt 
szarvasbőgő verseny. A 16 indulóból
4 magyar, 4 szlovák, 4 cseh, 3 osztrák 
és 1 román versenyző közül Homolya 
László Európa-bajnok vitte el ismétel
ten a serleget, második helyen Alois 
Kassák végzett Szlovákiából, míg a 
zsűri a harmadik helyezésre méltónak 
a szintén szlovák Ladislav Kuricot 
ítélte.

■ A szakszerű tájékoztatásért

Márkus Ferenc, a svájci székhelyű 
Word Wildlife Found (Nemzetközi 
Természetvédelmi Alapítvány) magyar- 
országi igazgatója volt a vendége a 
Magyar Újságírók Országos Szövetsége 
erdészeti, vadászati és természetvédel
mi szakosztályának, október 11 -ikén. 
Az igazgató részletesen ismertette az 
alapítvány hazai tevékenységét, termé
szetvédelmi programjait, támogatási 
rendszerét, anyagi forrásait, lehetősége
it. Az előadást követő vita során a 
résztvevő újságírók -  a kitűzött célok
kal alapjaiban egyetértve -  élesen bírál
ták az alapítvány és általában a termé
szetvédelem hivatalos információs és 
kommunikációs módszereit, a nemzet
közi érdekekkel szemben esetenként a 
hazai érdekek háttérbe szorulását, a 
„szelektív informálás”, az „egymás 
melletti elbeszélés” módfelett károsnak 
ítélt jelenségeit. A fentiek elkerülése 
érdekében -  és ezzel minden jelenlévő 
egyetértett -  a hiteles tájékoztatáshoz 
az eddigieknél lényegesen nagyobb nyi
tottságra, az „ellenség-kép” megszünte
tésére, érdekegyeztetésre, minél több 
párbeszédre, valamint a kétoldalú, 
rendszeres és hatékony információcse
rére volna szükség. -  y -

A vendégek fogadósa a galériánál

Birkenstein Alfréd átveszi a Nimród érem kitüntetést a megyei szövetség elnökétől, 
előtérben már a szarvasbőgő versenyre várnak a zsűri tagjai
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Egy újabb jelentős 
„ugrásra" készülünk!

Az Egererdő Rt. rendkívül szívélyes 
és baráti vendéglátásával, a festői 
Szilvásvárad adott otthont október 
12-13-ikán a VADÁSZLAP tudósítói 
értekezletének. Pallag László, az Rt. 
vezérigazgatója részletesen bemutatta 
az erdőgazdaság szerteágazó tevé
kenységét, Doros István fővadász 
pedig a vadgazdálkodás helyi sajátos
ságait, általános és napi örömeit és 
gondjait osztotta meg. Békés Sándor 
az elmúlt lapszámok tükrében érté
kelte a lap híroldalait és tartott 
továbbképző jellegű előadást a „hír és 
tudósítás” újságírói műfajok ismere
teiről. Csekő Sándor főszerkesztő 
szólt azokról a tervekről, amelyekről 
a közeljövőben a lapnak bizalmat 
szavazó olvasók tábora hamarosan 
személyesen is meggyőződhet.

Az értekezlet után a tudósítók meg
ismerkedhettek a hegyvidéki vaddisz- 
nós kert speciálisan kidolgozott állat
egészségügyi-, tartástechnológiai és 
vadászati vonatkozású szakkérdései
vel, am elynek „titkait” -  szaván 
fogva az előadó Doros István főva
dászt -  hamarosan igyekszünk meg
osztani Olvasóinkkal.

I r. rSi- ***&*£ 1'******** . *, .■>*.!* ■ ' * 
'

■ A vadászati kultúra jegyében

Sajátos hangulatú rendezvényre hívta 
össze a téma iránt érdeklődőket a So
mogy megyei vadászkamara és vadász
szövetség a kaposvári METESZ szék
házba, október 25-én. A szűkebb pátria 
vadászain kívül szépszámmal képvisel
tették magukat a szomszédos Zala- és 
Baranya megye vadászalkotói is.

Dr. Diviánszky János megnyitójában 
bemutatta Bognár Barnabás, csurgói 
hivatásos vadász több mint három évti
zedes fotós munkásságából külön erre 
az alkalomra válogatott kiállítást, vala
mint Nagy Kálmán antik vadászkönyv 
kiállítását.

Dr. Bőd Lajos lebilincselő előadást 
tartott a vadászirodalomról, korunk 
olvasói szokásairól, a vadászkönyv kia
dásról, nem rejtve véka alá a „helyzet” 
fonákságait, az érdeklődés sajnálatos és 
érthetetlen csökkenését sem.

Homonnay Zsombor beszámolt a 
Vadász Könyv Klub Egyesület évtize
des tevékenységéről, az egyesület éle
téről, elképzeléseiről. Sajnálatos 
módon, a „bőség zavara” ellenére a 
könyvek iránt nem nőtt az érdeklődés 
sem a vadászok, sem a vadászkönyv- 
gyűjtők körében. Oka ennek bizonyá
ra az is, hogy a soha nem látott meg
jelenési dömpinggel együtt járt a szín
vonal és a minőség csökkenése, amely 
jellemző mind a tartalmi, mind pedig

a szűkebben vett könyvészeti kérdé
sekre is.

Üdvözlendő ötletnek és egyfajta 
„szellemi telitalálatnak” bizonyult, 
hogy másnap, 26-ikán délelőtt rendez
ték Kaposváron a megye hivatásos 
vadászainak továbbképzését, így lehe
tőségük nyílt mindkét kiállítás megte
kintésére is.

A zsúfolásig megtelt színházterem
ben, dr. Diviánszky János szólt az ér
dekvédelem fokozott jelentőségéről, 
amely olykor a hatóságokkal szemben 
a konfliktusok vállalásával is szükség
szerűen együtt jár. A jogkövető maga
tartásra való tisztes törekvés ugyanis 
nem zárja ki a „jus mormorandit”, az 
elmarasztaló ellenvélemény-nyilvánítás 
alkotmányos jogát, mert például So
mogy megyében, a közelmúltban csu
pán a „rókalövések” ügyében 33 társa
ságot büntettek meg, holott mindezeket 
az érvényes jogszabályok nem írják 
elő. Ráadásul véleménye szerint ez az 
egész „intézkedéscsomag” az egyesüle
tek belső életébe, önkormányzatiságá
ba való durva beavatkozás.

Buzgó József, a hivatásos vadász
szakosztály vezetője, az OMVK alelnö- 
ke bejelentette, hogy a jövő év első 
hónapjaiban megjelenik a várva várt 
Szolgálati Szabályzat. A PTK-ból azon
ban időközben sajnálatos módon kike
rült a hivatásos vadászokat eddig meg
illető „fokozott védelem”, ezáltal a

vadorzás elleni küzdelem hatékonysá
ga szenvedhet csorbát. A társaságok a 
hivatásos vadászokon igyekeznek 
„spórolni”, s emiatt nagy a fluktuáció. 
Gondot okoz, hogy a hivatásos vadá
szok nem a szolgálati-, hanem az állan
dó lakóhelyük szerinti kamarai szerve
zetekbe tartoznak, így előfordul, hogy a 
tipikusan nagy vadas megyék j ágerei -  
nem is kis számban -  az apróvadas 
megyék továbbképzési programjait 
hallgathatják. Tovább csökkent a fizető 
bérvadászok érdeklődése, már 13 
megye vadgazdálkodása vált vesztesé
gessé, mintegy 450 millió forintos a 
hiány. Fokozza a bajt, hogy a vadászat
ra jogosultak immár szinte minden tar
talékukat felélték.

Darányi Zsolt, megyei vadászati fel
ügyelő részletesen ismertette az aktuá
lis jogszabályi változásokat. Külön 
szólt arról, hogy mivel a borz vadász
ható vadfajjá vált, rögvest több helyről 
jelentettek borzok okozta károkat. 
Tekintettel arra, hogy a jogszabályok
ban sem a borz, sem a róka okozta 
károk kötelező megtérítése nincs tétele
sen megemlítve, a vadászatra jogosul
tak ilyen irányú kártérítésre nem köte- 
lezhetőek.

Végezetül Pálvölgyi Zoltán, a Forst 
Hungaria Rt. igazgatója, a vadkereske
delem jelenlegi helyzetéről és közel 
sem rózsás kilátásairól tájékoztatta a 
megjelenteket. - n -
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■ Jávorszarvas Somogybán

Tavaly Somogy megyében egy szaba
don engedett, de végül fantomnak bizo
nyult krokodil borzolta a kedélyeket. 
Az idén Baranya megye a tigrist hajku- 
rászók hangjától volt hangos, s most 
megint Somogy, közelebbről Kaposfő a 
helyszín, ahol egy jávorszarvas földi 
maradványait találták meg. A hír igaz, § 
a baj csak az, hogy nem tudni ki volt az f  
elejtője és azt sem, hogy honnan keve- p 
redhetett ide egy jávorszarvas. Zicska o 
Szilárd, a mezőcsokonyai Rákóczi o 
Vadásztársaság tagja találta meg a ■ 
lenyúzott fejbőrt, az alsó állkapcsot és a S 
csülköket, nem messze egy dögkúttól. | 
Szerencsére az zárva volt, így a feltéte- g 
lezett elejtő nem vacakolt kulcskérdé- 3 
sekkel, hanem nemes egyszerűséggel « 
eldobta a bőrt. Darányi Zsolt vadászati S

felügyelő megerősítette, hogy a bőr 
jávorszarvastól származik, amelynek 
korát 3-5 évesre taksálta. A fejbőr 66 
centi, a fül 31, az első lábszár 54,5 a 
hátsó 63 centiméter volt. Török Gábor, 
a Duna-Dráva Nemzeti Park vadászati 
szakfelügyelője szerint az irdatlan 
távolság ellenére nem kizárt, hogy való
ban egy idetévedt jávorról van szó, 
hiszen két bizonyított előfordulási eset 
már volt Magyarországon. Az ország
ban egyébként egyetlen állatkertben 
sem tartanak jávorszarvast. A kérdés 
már csak az, hogy a jávor az életét 
valóban ehelyütt végezte-e be, s elejtő
je vajon tudta-e, hogy mit lőtt, vagy 
esetleg eredeti élőhelyén ejtették el, 
csak éppen itt hajították el a csülköket, 
az állkapcsot és a fejbőrt? Lehet, hogy 
sosem fog kiderülni...

Szarka Ágnes

■ Fókuszban 
a jogszabályi változások

Délelőtt a hivatásos vadászok, délután a 
vadászati vezetők részére rendezett 
szakmai napot a Baranya megyei va
dászkamara Pécsett, október 25-én.

Dr. Sugár László, a vaddisznó beteg
ségeiről és szaporodásbiológiai jellemző
iről, Falk Konrád, a megyei vadászati fel
ügyelőség vezetője a jogszabályi válto
zásokról és a hivatásos vadászok teen
dőiről tartott előadást. A trófeabírálatok 
tapasztalatait Gondos Gyula osztotta 
meg a szakemberekkel, és felhívta a 
figyelmet a fegyverrendelet jelentős vál
tozásaira. Dr. Bodnár József, a kamara 
megyei elnöke pedig a kamara idei 
működéséről tájékoztatta a jelenlévőket.

■ Egy évtized a művészetért

Az Altamira Egyesület tízéves működé
sének tiszteletére, a neves alkotógárda 
műveiből nyílt kiállítás a Magyar 
Mezőgazdasági Múzeumban november
12-ikén, amely január 5-ikéig látogatha
tó. Az egyesület 1994-ben Csergezán Pál 
elnökletével alakult. 1996-ban, világhírű 
művészünk elhunyta után, Muray 
Róbertet választotta a tagság elnökéül. 
Az egyesület a természet ábrázolását 
választó képzőművészek alkotó társasá
ga, akik az elmúlt évtized alatt számta
lan egyéni alkotással, kiállítással, alko
tótáborok anyagával „varázsolták el” a 
művészetek iránt érdeklődő vadászo
kat. Segítséget nyújtottak tehetséges 
művészek népszerűsítésében, s számos 
„felfedezettjük” ma már közismertté 
vált a gyűjtők és rajongók körében is.

_ a  • •  ■ *  • •  • •  • •  ■■ Oromok es uromok

Az új fegyverrendelet szerint a vadász- 
fegyver tartásához szükséges elméleti

és gyakorlati jártasságot igazoló vizsgát
-  az Országos Rendőr-főkapitányság 
képviselőjének jelenlétében megtartott
-  állami vadászvizsga „helyettesíti”, 
azaz nem kell -  bár lehet -  külön rend
őrhatósági fegyverismereti vizsgát is 
tenni.

Nem kötözködés, csupán „érdekes
ség”, hogy a jelenleg érvényben lévő 
vadászati- és kamarai törvény 40. illet
ve 66. paragrafusa kimondja, hogy „a 
vadászvizsgát kizárólag a kamara által 
megbízott, legalább három főből álló 
bizottság előtt lehet letenni. A bizottság 
egyik tagja a miniszter által kijelölt sze
mély. A bizottság munkájában való 
részvételre csak felsőfokú vadgazdálko
dási képesítéssel rendelkező személy 
kérhető fel.” Fog ez menni?

Az örömben az üröm (pedig itt lenne 
az ideje), hogy a fegyvertartáshoz szük
séges egészségügyi alkalmasság feltéte
leit is az egészségügyi miniszter módo
sítsa, azaz legyen úgy, mint a gépjár
művezetői jogosítvány jól bevált gya
korlatában.

Dr. B.I.

■ Egy évszázad + egy évtized

Fennállásának 110 éves évfordulója 
alkalmából -  október 16-án -  ünnepi 
közgyűlésre hívta össze tagságát a Haj
dúszoboszlói Földgáz Vadásztársaság. 
A kortörténeti dokumentumokra levél
tári keresés folytán bukkantak, amely 
szerint Hajdúszoboszlón, 1894. október
13-ikán foglalták írásba és hagyták jóvá 
a helyi vadásztársaság alapszabályát, 
mely az utódok számára ma is tanulsá
gos gondolatokat közvetít, aktualitását 
ma sem veszítette el. Alapelve ugyanis 
a vadállomány szeretete, óvása, féltő 
gondozása. A veretes paragrafusok 
egyike kimondja, hogy a társaság tagja 
csak feddhetetlen jellemű egyén lehet.

Papp István, a társaság elnöke beszé

dében felidézte az elmúlt 110  év leg
fontosabb történelmi eseményeit. Két 
idős vadász -  Török László és Polgár 
Imre centenáriumi emlékplakettet 
vehetett .it A/, ünnepi alkalommal a 
Baranyai Vadászkilrt Együttes vadász- 
kürtjelekkel szórakoztatta az egybe
gyűlteket, majd megkezdődött a bál, 
amelyen Lakatos Gyula és cigányzene- 
kara húzta a talpalávalót, egészen haj
nalig. így ünnepelték a hagyományőrző 
szoboszlói vadászok az elmúlt 110  évet 
az Úr 2004. esztendejében. A.G.

■ Osztrák-magyar vadász-zene

Mint annyian másokat, a felső-auszt
riai, Sipbachcelli Vadászkürt Együttes 
tagjait is a vadászat szeretete hozta elő
ször Magyarországra. A kilenctagú csa
pat két évvel ezelőtt Szentegát környé
kén vadászott és a közös zenélés élmé
nyének reményében keresték a kapcso
latot a magyar vadászkürtösökkel. 
Céljuk a tapasztalatcserén kívül, a 
vadász-zenész barátság elmélyítése 
volt. Hasonló törekvése volt a Baranyai 
Vadászkürt Együttesnek is, akiknek 
egyik vágyuk a külföldi fellépés, a meg
mérettetés lehetősége. Szeptember 
végén, a szentegáti kastélyban találko
zott a két csapat. Az együttműködés 
során a közös fellépésekről, együtt 
zenélésről döntöttek, de tervezik közös 
hanghordozók készítését is.

■ Bársony István pályázat

Kihirdette fotópályázatának eredmé
nyét a Bársony István Alapítvány.

I. díj: Békésiné Lehelvári Erzsébet: 
Napnyugta című képe

II. díj: Dr. Perényi István: Olvadás 
című képe

III. díj: Zsinkó István: Téli reggel 
című képe
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*j Nagy írónk emlékére

Oktolici i ;  ikon egykori lakóhelyén 
i !•". .111>s VI. kerületében, a Jókai 

n< i *<> s/.inui házban tisztelői és

barátai bensőséges ünnepségen avat
tak föl gróf Széchenyi Zsigmond 
emléktábláját. Nagynevű vadászírónk 
1959 és 1964 között élt itt. Az emlék
tábla avatásán dr. Semjén Zsolt or
szággyűlési képviselő mondott be
szédet. A melegszavú megemlékezés 
után, az ötletgazda Szemadám György 
hívta meg a házban lévő lakására az 
egybegyűlteket, majd a híres „Ünnep
napok” című műből idézte fel a ház 
egykori alkotójának szellemi hagyaté
kát. Az író özvegye, Mangi asszony 
meghatva köszönte meg a közadako
zásából készült emléktáblát.

■ A természet bűvöletében

...címmel Seres József festőművész 
kiállítását láthatták az érdeklődők októ
ber 9-étől a gödöllői Petőfi Sándor 
Művelődési Központban.

■ Tóparti vadász-party

Ötödik alkalommal gyűltek össze 
Bács-Kiskun megye horgászai és vadá
szai a festői Kunfehértón, szeptember 
11-ikén. Az ünnepélyes megnyitóbe
szédet dr. Fehérváry László, a vadász
kamara, Elmer Antal, a horgászszövet
ség, s dr. Balogh László, a megyei köz
gyűlés elnöke tartotta. A Szent Hu
bertus mise után a kitüntetések átadá
sára és a megyei lövészverseny ered
ményeinek kihirdetésére került sor. 
Sok nézőt vonzott a trófeák és a va
dászfestmények kiállítása és a külön
böző szakmai bemutatók. A kiváló 
hangulatú baráti találkozó délután a 
tombolával ért véget.

A gr. Nádasdy Ferenc emlékplakettet 
a házigazda Fejértó Vadásztársaság, a 
Vadászkamara Aranyérmét Patocskai 
Tamás, a Magyar Vadászatért Érdem
érmet Miklós Károly kapta. Nimród 
Éremmel tüntették ki: dr. Csengery

Attilát, Szakonyi Zoltánt, Vörös Ta
mást, Haris Lászlót és Lei Pétert. A 
Hubertus Kereszt arany fokozatát 
kapta: Juhász Károly, Tóth Balázs, 
Kiinger Ádám, Farkas Jenő, Wolford 
László, Bárány Károly, Mike István, 
Kovács Pál. Ezüst fokozatot kapott: 
Vancs Károly és Tepák István.

A lövészversenyek eredményei
Skeet csapat: Gemenc Rt. (Kovács- 
Kovács-G yöngyös-G enáhl) 75/ 66. 
Összetett csapat: Gilián Vt. (Katona- 
Bóna-V árhalm i-K iss) 300/250, Ge
menc Rt., 300/248, Dózsa Vt. (Virág— 
Virág-Pócsi) 300/234.
Női skeet egyéni: Baranyainé Dufka 
Ildikó 25/16, Dobák Erzsébet 25/15, 
Mikó Erzsébet 25/10.
Férfi skeet egyéni: „A” kategória: 
Zöldág János 100/95, Kiss Tibor 
100/85, Virág Nagy Ákos 100/75 -
„B” kategória: Kovács Sándor 100/87, 
ifj. Fésűs Sándor 100/85, Csenki Attila 
100/75.

Oláh József

■ Fokozott figyelmet

...kell fordítani a hurkolok áldatlan 
tevékenységére, mert egyre többfelől 
jelentik, hogy újabban módfelett ter
jednek a „népi” vadfogási módok, 
ezek között is első helyen a hurkozás. 
A hurkolok ellen csak a fokozott terü
letellenőrzéssel lehet küzdeni, amely
ben a társaságok tagjainak és a hiva
tásos vadászoknak összehangolt mun
kájára van szükség.

■ Halálos medvetámadások

Brassó külvárosi területeit évek óta 
látogatják éjszakánként a hegyekből 
lehúzódó barnamedvék. Már idegenfor
galmi látványosságot is jelentettek a 
„kukázó” macik. A sajátos táplálkozási 
kínálat jelentős életmódbeli változáso
kat hozott, egyebek között még a téli 
álomról is leszoktak, és megszokták az 
ember közellétét. Állatkerteknek már 
többször is térítésmentesen felajánlotta 
a város vezetése, hogy ha vállalják a 
befogás költségeit, a medvéket ingyen 
elvihetik. Jelentkező nem akadt és 
egyre több brummogó riogatja éjsza
kánként a város nyugalmát.

Október első felében aztán két tragi
kus kimenetelű medvetámadás is tör
tént, két halálos áldozattal és több mint 
tíz súlyos sérültet ápolnak kórházban. 
A vérmedvéket végül a kivonuló rend
őrségnek a vadászok segítségével sike
rült terítékre hozniuk. A helyzetet 
súlyosbítja, hogy a vizsgálat során az 
elejtett medvék veszettnek bizonyultak, 
így a várost és környékét szigorú vesz 
tegzár alá kellett vonni, és a környék 
beli területeken élő medvéket a kór tér

jedésének megakadályozására azóta is 
igyekeznek puskavégre kapni.

Az állatvédők -  ahogy általában 
szokták -  most is medvebiztos, fűtött 
szobáikból hevesen tiltakoztak az 
elrendelt kényszerintézkedések ellen. 
Az EU-tól szigorú kivizsgálást követel
nek, és felelőtlen állománykezeléssel, 
tragikus kipusztítással vádolták meg a 
közelmúltban a csatlakozás előtt álló 
Romániát.

És ahogyan ez már lenni szokott, 
mindennek éppen az ellenkezője az 
igaz, az okokat az agresszív túlszapo- 
rodásban kellene keresni. A vadászok 
pedig -  ha a nagyságos média úgy akar
ja -  akkor is bűnösek, ha medvét lőnek, 
meg akkor is, ha nem.

■ A múmia bosszúja

A közelmúltban nálunk is nagy siker
rel „vendégszerepeit" „Öt/.i”, magya
rosítva „Öcsi”, az Alpokban jégbe 
fagyva mumifikálódott több mint 
ötezer éves európai vadászősünk. A 
világhírű leletet 1991. szeptember 19- 
én találta meg Helmuth Simon és fele
sége a Similaun gleccseren. Idén októ
berben a jeles kutató a 2476 méter 
magas Gamskargogel hegycsúcs kuta
tására indult és feltehetőleg hóviharba 
keveredve a megbeszélt időre nem tért 
vissza. Felesége riadóztatta a hegyi
mentő szolgálatot, akik minden embe
rileg megtehetőt vállalva napokon át, 
hihetetlen erőfeszítéseket vállalva 
kutattak utána a kegyetlen időjárási 
viszonyok között, de sajnos nyomát 
sem lelték a világhírű kutatónak. 
Helmuth Simon, mint később kiderült, 
egy szakadékba zuhanva vesztette éle
tét és így -  mint állítólag annyian 
mások is -  az általa meglelt „Öcsi” 
szerencsétlen sorsára jutott. A sors 
torz fintora, hogy a híres lelet tulaj
donjogáért a Simon házaspár több 
mint fél évtizede pereskedett, eddig 
minden eredmény nélkül.

■ Védett m adarak Nagylakon

Romániából érkező két olasz vadász 
bukott meg ismét Nagylakon egy hűtő- 
táskányi védett madárral, október 16- 
ikán. 133 rozsdástorkú-, 1 réti pityer, 8 
fekete-, 14 énekes rigó lefagyasztott 
teteme volt a táskában, amelyek termé
szetvédelmi értéke nálunk meghaladja 
a másfél millió forintot.

A következő „madárfogás” sem vára
tott sokáig magára, mert október 2 1 - 
ikén, szintén egy olasz állampolgár 
kocsijából került elő két doboz, amely
ben 2l)(> mezei , és 3 kalandra pacsirta- 
tetem volt, mintegy 3 millió forintos 
értékben, a lefoglalás után vámsza- 
lu lvseilesiti és természetkárosításért 
vonták .i gyanúsítottakat felelősségre.
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Gyászoljunk 
vagy ünnepeljünk?
Tekintettel arra, hogy már a gyakorlati tapasztalatok is 
részben a rendelkezésünkre állnak- a megyei fővadászok 
segítségét és véleményét kérve - készítettünk egyfajta 
„körképet” az apróvad helyzetéről. Természetesen 
decemberben vannak az apróvad-vadászatok igazi „piros 
betűs” ünnepnapjai, közös élmények, örömök, és ami 
talán a legfontosabb, az egymás iránt érzett szeretet és 
megbecsülés feledhetetlen napjai is. Félre hát az évközi 
súrlódásokkal, adok-kapokkal ilyenkor, ha talán a szeren
cse nem is, de az esély mindenki számára egyforma. Az 
ünnepekre tehát mindenkinek egyformán kívánunk egy 
hatalmas kalappal...

BÉKÉS MEGYE

A bizakodás jogos, az elbizako
dottság hiba

Az elmúlt időszak mostoha időjárása -  a 
2003-as kőkemény tél, az azt követő 
aszály -  a dúvad, ezen belül új elemként 
a védett ragadozók kártétele, Békés 
megyében nagy mértékben károsította 
az 500 ezer hektár vadászterületen gaz
dálkodó 68 vadásztársaságunk apróvad
állományát. Példaként említhető, hogy a 
megye 300 ezres fácán törzsállománya 
egyharmadára csökkent, de hasonló 
mértékű veszteség érte a mezei nyúl 
állományt is.

A vadásztársaságaink mindegyike a 
kialakult helyzetet felmérve, a nehézsé
gekkel dacolva, soha nem tapasztalt 
összefogással, vadgazdálkodási hozzájá
rulással, tagdíjemeléssel és némi állami 
támogatással kezdte el helyreállítani 
vadászterületeiken a kívánatos törzsál

lomány pótlását, fejlesztését. Örömünk
re, ma már konkrét eredmények mutat
koznak, kedvezően alakult a törzsállo
mány természetes szaporulata is.

Az eddigi tapasztalatok, felmérések 
azt igazolják, hogy idén közepes, 
helyenként jónak mondható az apróvad
állomány természetes szaporulata. 
Mezei nyúl esetében a nyárvégi elhullá
sok ellenére a törzsállomány szaporula
ta -  egyes területek kivételével -  elfo
gadhatónak mondható, így megvan a 
remény, hogy az előző évi 7-800 élő-, és 
a 19 ezer lőtt nyúl terítéknagyságát -  a 
törzsállomány növelése melleit -  várha
tóan a megye túlszárnyalja. A fácán 
törzsállomány alakulását kedvezően 
befolyásolta az előző évben kihelyezett 
mintegy 180 ezer fácánból törzsanyag 
nak megmaradt állomány is.

A természetes fácán törzsállomány 
idei szaporulata az időjárási tényezőket 
alapul véve, jó közepesnek minősíthető. 
Szembetűnő tény, hogy a jónak minősí

tett szaporulat ellenére, egy-egy kikelt 
tes/el .ilj létszáma időközben csökkent, 
ami egyértelműen a túlszaporodott raga
dozók kártételével magyarázható. 
Ennek ellenére a kibocsátott 220 ezer 
fácán reált) eséllyel kecsegtet, elérjük, 
hogy a több évtizede átlagos megyei 
terítékeket és megyénkben 100-120 
ezerre emelkedik a fácán terítéke.

A meglévő, igen kevés számú fogoly 
szaporulata, a családok száma némi 
emelkedést mutat, de összességében 
még ma is a kihalás veszélye fenyegeti, 
aminek igen összetett okai vannak. Saj
nálattal megállapítható, hogy a fogoly, 
állományunknak jelenleg nincs gazdája, 
a megfelelő szakemberi gondoskodást 
nélkülözi.

Az apróvadállomány jövőbeni fenn
tartása, fejlesztése, az apróvadas jellegű 
vadászterületeinken létfontosságú. 
Ennek azonban az alapvető feltételei, a 
jelen körülményeink között nem biztosí
tottak. Ezek közül, a teljesség igénye 
nélkül említhető a vadásztársaságok 
bizonytalan helyzete, önfenntartó 
képességük elvesztése, jelenlegi anyagi 
helyzetük, bizonytalanság a vadkereske- 
delemben és emellett az apróvad-gaz- 
dálkodást közvetlen kámsító tényezők, 
továbbá a dúvad kártétele, a vadászte- 
mleteken tuls/.ipoiodotl vedelt ragado
zó állomány, annak optimális létszám- 

ineg soiolhatnánk. 
Bízzunk a vadászok akaraterejében, 
reménykedjünk, liogv támogatást nye- 
rünk .i |övot Illetően, a nemzeti kincsnek 
tekintendő api n vadállományunk fenn
tartása, fejlesztése érdekében.

Nagy Sándor
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Messze még a bőség

Az előző tél Csongrád megyében igen 
enyhe volt, a vadnevelés időszakában 
nem kínozta aszály, hőség, túlzott 
mérvű csapadék a vadállományt. A 
gyepek, legelők nem égtek ki, a tarló
hántások napok alatt kizöldültek, táplá
lékot és búvóhelyet biztosítva a vad
nak. A csapadékos nyárutó késleltette a 
napraforgó-betakarítást, az őszi talaj
munkát, vetést.

Apróvadállományunk az utóbbi négy 
évtizedben, a szaporodási ciklus kezde
tén ilyen alacsony szinten még nem 
volt. Az éves vadgazdálkodási tervek
ben visszafogottan beállított apróvad- 
hasznosítási számokat a vadászati fel
ügyelőség - elsősorban a fácánkilövést - 
több esetben csökkentett korrekcióval 
hagyta jóvá.

A mezei nyulak párzása nálunk már 
januárban megkezdődött és folyamatos 
volt egészen szeptember végéig. 
Hirtelen táplálékváltásra nem kénysze
rültek, élelmet mindenütt bőséggel 
találtak. Szeptemberben a mezei 
pocok, az egér látványosan elszaporo
dott. A nyúlállományunk volt már jobb, 
de remélhetőleg nagy gond nem lesz. A 
süldő nyulak szeptember végéig szép 
számmal mutatkoztak, bár helyenként 
némi elhullást is jelentettek. Az eddigi 
vadászatok után a vizsgált terítékekben 
30-60 százalék között mozgott az idei 
nyulak aránya.

Május második felétől már gyakran 
láthattunk 7-10 tagú fácáncsaládokat, 
melyek idénykezdetre aztán már 6-7-re 
csökkentek. A költés elhúzódó volt, sok 
sarjúköltéssel, amely során a kotlósok 
3-4 csibét vezettek. A kis létszámú 
törzsállomány nálunk átlagon fölüli 
szaporulatot nevelt. Ennek ellenére 
csak gyenge, jobb esetben közepes 
idényre számíthatunk. Az első vadásza
tok terítékeiben az öreg kakas kevés, a 
döntő többséget az idei kakasok adják. 
A tarlókat kevés réce járta, idénykez
detre azok is továbbálltak. A récék 
vadászati idényét, a módosítások miatt 
a jövőben neveléssel lehetne pótolni. 
Az alföldi megyék többségéhez hason
lóan, a libázás sem kecsegtet nagy 
reményekkel, mert az idény a korábbi
nak a felére zsugorodott, mégpedig -  
legalábbis nálunk -  éppen a gyengéb
bik felére!

Jóval kisebb róka törzsállomány 
indult neki a tavasznak, de az alom
szám magas volt. A dús vegetáció és a 
nagy takarás a reflektoros vadászatot 
nem segítette. A drasztikus lődíj-csök- 
kentés pedig nem igazán ösztönzi kel
lően a hivatásos vadászokat. Sajnos a 
kóbor kutya, macska a kényszerű 
„védelem” miatt látványosan megsza
porodott. A szarka, a szürkevarjú az 
apróvad kárára igyekszik „meghálálni”

a rendelet által adományozott kedvez
ményeket. Összességében nem fogunk 
a bőség zavarával az idén küzdeni, de 
azért a tavalyinál mindenképpen bizta
tóbb a kép.

Komoly Tamás

HAJDU-BIHAR MEGYE

Kilótóstalansógok

A várható kilátásokról Sterbetz István
nak egy 1996-ban megjelent írása jutott 
eszembe, abból is a következő megálla
pítás:

„Századunkban két nyomasztó átala
kulás rázta meg a hazai vadászatot. 
1945 után az államosítás szellemében 
történt átszervezése, a mostani pedig 
az új törvényből sarjad. Az előbbi vadá
szati nagyhatalommá fejlesztett ben
nünket: a márciusban életbe lépő rend 
kimenetelét még csak találgatni tud
juk. .. ”

Nos, az „új rend” végső kimenetelét 
ma sem tudjuk, de már legalább nem 
kell találgatnunk: az apróvadas terüle
teken az apróvad létszáma drasztiku
san visszaesett és beszűkültek a vadá
szati lehetőségek. Ez egy olyan tény, 
amelyet egy-egy év esetleges átlagosnál 
jobb szaporulata -  ilyen az idei is -  sem 
befolyásol lényegesen.

Tartósan ezzel az állapottal kell szá
molnunk. Tehát az idei idényben a 
vadászati kilátásaink talán valamivel 
jobbak, mint tavaly, de hencegésre 
semmi okunk. Az ilyen ínséges időben 
aztán feltétlenül felértékelődnek azok 
az egyéb, egyéni vadászati módok, 
amelyek máskor, jobb körülmények 
között kevesebb figyelmet kaptak. Ilyen 
például a libázás.

Ettől az évtől kezdődően azonban 
már libára sem vadászhatunk ked
vünkre Hajdú-Bihar megyében, ami 
sok vadászt elkeserít, hiszen az új ren
deletmódosítás a legősibb és legszebb 
vadászati módjaink egyikétől fosztott 
meg minket. Pedig a vadliba vadászati 
idénye „általánosságban”, az ország 
más területein nem változott. Hogy is 
van ez? A VADÁSZLAP augusztusi 
számában közölt, a vadászati idé
nyek változásáról szóló ismertetésben 
(vagy éppen magyarázatában?) olvas
hattuk, hogy a „vetési lúd és nagy lilik 
vadászati idénye általánosságban nem 
változott: október 1 -je és január 31-e 
közötti, de Hajdú-Bihar, Békés és 
Csongrád megye teljes közigazgatási 
területén, valamint Jász-Nagykun- 
Szolnok megye tiszántúli részén a va
dászati idényük csak december 1 -jén 
kezdődik és január 31-éig tart. Min
dennek „elfogadható” indoka a globá
lisan veszélyeztetett, a Tiszántúlon 
megjelenő kis lilik kötelező kímélete, a 
téves lelövések pótolhatatlan károko

zásának és az abból fakadó konfliktu
soknak a megelőzése -  mondják.

Ahol van december elseje előtt, ott 
teljes tilalom védi, ahol nincs, ott va
dásszanak rá csak nyugodtan? Logikus 
ez? Kinek a számára „elfogadható” in
dok ez? Aki sohasem vadászott rá, mert 
nem érdekli vagy nem fordul elő a kör
nyezetében, legfeljebb annak. Azoknak 
viszont, akik úgy várták az őszi libahú
zást, mint a nagyvadas területen a szar- 
vasbőgést, azok számára ez elfogadha
tatlan. Sokan nem tudják, hogy az alföl
di libázások rangja hasonló a szarvasbi
káéhoz. Legalábbis mifelénk, mert 
nekünk csak ez volt. Felkészült, kitűnő 
vadászok számára, akik évtizedek óta 
tévedhetetienül felismerik és megkülön
böztetik egymástól a vadlúdfajokat, 
ugyan hogy lehetne ez elfogadható 
indok? Ellenkezőleg, sértő és megalázó. 
Tájékoztatást kértem a vadászati fel
ügyelőségtől, hogy hány esetben szab
tak ki büntetést tévedésből elejtett kis 
lilik ügyében? A válasz évtizedekre 
visszamenőleg egyetlen esetben sem! 
Ennyit tehát arról, hogy kinek mi az 
elfogadható és elfogadhatatlan eljárás. 
Mindentől függetlenül leszögezhetjük, 
hogy a kis lilik állománycsökkenése 
miatt a magyar vadászokat semmiféle 
felelősség nem terheli. A létszámcsök
kenés oka a fészkelő élőhelyeiken bekö
vetkezett sajnálatos környezeti változá
sokban keresendő. Éppen ezért a tiszán
túli vadászok számára teljes mértékben 
elfogadhatatlan „büntetés”, a vadliba 
vadászat gyakorlatilag teljes tilalma, 
amely nemcsak indokolatlan, de rendkí
vül méltánytalan is.

Papp Zoltán

HEVES MEGYE

Tizenhárom „heves,, vélemény

A szám maga lehet szerencsétlen, de 
ezúttal éppen ennyi gazdálkodó véle
ményét gyűjtöttem csokorba, amelyek 
között egyaránt van közepes, jó és 
kiváló Heves megyei élőhelyi adottsá
gokkal rendelkező terület, 3- és 4000 
hektárral.

A mezei nyúl esetében általánosnak 
mondható, hogy az idei szaporulat az 
átlagosnál jobb, különösen, ha az emlé
kezetes 2003. évihez viszonyítjuk. 
Ennek ellenére, ha több év átlagát vesz- 
szük, akkor csupán közepes osztályza
tot érdemelhet. Heves megye déli részé
nek egyik felén foltszerűen jó a szapo
rulat, míg más részeken ez korántsem 
mondható el. A táplálékhiányos idő
szakban, a száraz periódusban nagy 
volt az elhullás. Tiszanána és Kisköre 
térségében például az állománybecslé
sek alapján hektáronként 5-7 mezei 
nyulat számláltak, azaz a szaporulat 
jónak mondható.
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A fácán esetében egyértelműen jónak 
mondható az idei szaporulat, a tavalyi
val össze sem lehet hasonlítani. A leg
nagyobb gondunk -  természetesen 
hogy jelentősen csökkent a megye tava
szi törzsállománya, az előző évekhez 
képest 50-60 százalékra apadt. Az ala
csony vadfácán törzsállomány a 
tapasztalt eredményes sarjúfészkeléssel 
együtt azért magasan jobb, mint a 
sokat emlegetett előző évben és ez -  
hála Istennek -  a fogolyra is igaz. A 
vadgazdáink egyöntetű szakvéleménye 
az, hogy a kedvező jelek még inkább 
aláhúzzák a fácántyúkok vasszigorú 
kíméletét. Az anyagi lehetőségek szű
külése az oka annak is, hogy csökken
tek a vadföldek, vadlegelők. Éppen 
ezért nincs megfelelő védelem és a 
takarmányozási hiányosságok is sajnos 
még mindig megtalálhatók Heves 
megye apróvadas területein.

Prezenszky János

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

Őszinte „nyúlsírással"

Azt hiszem, mindenki egyetért velem 
abban, hogy az apróvad szaporodásá
nak sikere, túlélése elsősorban időjárás- 
függő. Nem lehet azonban figyelmen 
kívül hagyni a mezőgazdasági kultúrá
kat, a kártevők szerepét, mert a vadá
szat maga még hosszú évek alatt sem 
képez szélsőségeket. A 2002/2003-as 
rettenetes telet pusztító aszály követte, 
s ez tragikusan megfelezte Jász-Nagy- 
kun-Szolnok megye apróvadállomá
nyát. Ez azonban csak a megye átlagá
ban igaz, mert rosszabb a helyzet a 
jászsági száraz homokokon, mérsékel
tebb a Kunság csatornákkal átszőtt, 
öntözött területein. Az idei induló fácán 
és mezei nyúl állományunk félévszáza
dos mélypontra került, s alig haladta 
meg a 40 -  40 ezer példányt. Ettől a 
törzsállománytól nyilván nem várhat
juk az azonnali rehabilitációt. Mégis, a 
legtöbb szakember már-már csodát 
emleget. Igaz ez egy-egy fácántyúkra 
számítható 4-6 felnevelt szaporulatra, 
vagy az anyanyulankénti 5-6-os süldő
számra. Ennek ellenére, az állomá
nyunk összlétszáma még így sem éri el 
a százezres törzsállományunk közepes 
szaporulatának a mennyiségét.

A mezei nyúlnál korosztálygondjaink 
is akadnak, mert hiányzik a 2003. évi 
korcsoport. Az idős és fiatal egyedek 
(jelenleg ez adja az állomány túlnyomó 
részét) mortalitása (halandósága) 
lényegesen nagyobb, mint a javakorú, 
1-2 éveseké. Ráadásul az idén pocok- 
gradáció is van, és a várható védekezé
sek során esetleg a nyúlállományban is 
még jelentős károk jöhetnek.

A fácángazdálkodás teljes vertikuma 
ráfizetéses. A 2 eurós vadászati áreme-
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lés ellenére is darabonként 250 forinttal 
csökkent a vadászati árbevétel a tavalyi 
évhez viszonyítva. A tenyésztési, neve
lési technológiától és a vadászat ered
ményességétől függően 500-2000 forint 
ráfizetés van minden külföldi vendég 
által terítékre hozott fácán esetében. Az 
áfa és az árfolyamveszteség együtt kite
heti akár a 800, sőt esetenként a 850 
forintot is. Ez a tendencia évek óta tart, 
de eddig senkinek nem állt érdekében 
ezeknek gátat vetni. Majd bizonyára 
akkor fogunk igazán kapkodni, ha már 
nem lesz fácán az egész országban.

A mezei nyúl esetében az „uniós moz
gásszabadság” semmiféle érezhető fel
lendülést nem hozott. Nem jött több 
apróvadas osztrák, német, angol, fran
cia vagy olasz csoport, mint az elmúlt 
évek során. Az áfa és az árfolyamvesz
teség azonban nyulanként eléri az 1800- 
1900 forintot is. A hírek ellenére az élő 
nyúl értékesítése továbbra sem mentes a 
jól ismert zökkenőktől. A befogási költ
ségek drasztikus emelkedése ellenére az 
élő nyúl ára például 8500 - 9000 forintra 
csökkent. Hol van ez a 3-5 év előtti 
folyamatos 13-14 000 forinthoz képest? 
Mindent összevetve -  és az ügyeletes 
lelkendezőktől merőben eltérően -  a/, 
apróvad helyzetét illetően a vélemé 
nyem nagyon is szkeptikus és mérték
tartó. A gazdálkodásban a pénzügyi hát
tér összeomlása egyelőre leküzdhetetlen 
akadálynak tűnik. Hosszabb távon 
pedig ezért -  és ha ez így megy tovább - 
gondolom megállíthatatlanul közeled
nek az apróvad-gazdálkodás végnapjai.

Kővári Ferenc

PEST MEGYE

Szerény terítékek

Az elmúlt év rendkívül száraz nyara 
igen kedvezőtlenül hatott Pest megye 
apróvadállományára -  akárcsak az 
ország más vadászterületein. Tavaly, 
év közben, vadászberkekben az volt a 
nézet, hogy csupán a fácánnal és a 
fogollyal lesznek gondjaink, a mezei 
nyúl talán jobban átvészeli a csapadék- 
hiányt, mint más apróvadfajok. A szá
mok sajnos nem ezt mutatták.

A megye nyúlállománya annak elle
nére csökkent 9 ezerrel, hogy a terve
zett teríték alatt maradtak a vadászte
rületeink több mint 4 ezerrel.

MEZEI NYÚL
év becslés terv hasznosítás
2002 32.571 13,27 / 12.931
2003 34.580 14.194 9.868
2004 25.962 11.160

Kétségtelen, hogy az idei szaporulat 
nagyobb eséllyel éli meg a vadász
idényt, de a jelentősen lecsökkent 
törzsállomány miatt a vadászati lehe
tőségeink az 1998. évit bizonyára nem 
fogják meghaladni.

FACAN
év becslés terv hasznosítás kibocsátás
2002 49.829 48.435 50,762 67.810
2003 50.266 45.360 34.388 54.110
2004 30.219 32.045

Minden bizonnyal a 2003-ra terve
zett 69.900-zal szembeni 54.110-es 
kibocsátás is szerepet játszik a terve
zettől való 1 1 .000-es elmaradásban, de 
a 20.000-es törzsállomány-csökkenés 
komoly gondokra hívja fel a figyel
münket. Több területen a törzsállo
mány már olyan mélypontra süllyedt, 
amely egy kedvezőbb időjárású év 
során - mint az idei volt -  sem képes 
még a minimális vadászati lehetősége
ket sem nyújtani. Idén egy tyúkra 
esően több fiatal fácánt látni az idény 
kezdetén, de sajnos csak kevés tyúk 
van. Ezért aztán azokon a területeken, 
ahol fácánt nem bocsátottak ki, csak 
rendkívül szerény terítékekre számít
hatnak.

FOGOLY
év DWSIGS KOT hasznosítás kibocsátás
2002 7505 372 170 820
2003 6252 412 51 600
2004 4177 184

A megye korábbi igen szép fogolyál
lománya -  mint tudjuk -  már a múlté. 
Annak ellenére, hogy több vadásztár
saság évről-évre m egpróbálkozik 
fogolyneveléssel, kibocsátással, igen 
szerény hasznosítást érnek el. A tele
pítéssel foglalkozó vadászterületeken 
még találkozunk fogolycsapatokkal, 
de a megye számos vadászterületén 
már csak hírből ismerjük ezt a szép 
madarunkat. Az egy év alatti 2 ezres 
törzsállomány-csökkenés még szomo
rúbb jövőt rajzol e faj jövője elé.

Az apróvad szaporulatára bizonyára 
jelentős hatással volt az Alkotmány- 
bíróság döntése, amely szerint mint
egy fél éven át nem védekezhettünk a 
kóbor kutyák, macskák jól ismert 
mértékű kártétele ellen.

Nagy István
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Kutya egy ügy
Még mindig nem egyértel
mű, hogy a vadászok jogo
san lőhetik-e a vadászterü
leten kóborló, az élővilág
ban, a vadállományban kárt 
okozó, gazdátlan kutyákat 
és macskákat. Három tör
vény és több rendelet, sza
bályzat is foglalkozik a 
témával, de egyikből sem 
derül ki a kóbor ebek és 
macskák pontos meghatá
rozása.

Magaslabda
Jogászként nagyon sajnálom, hogy a 
Magyar Közlöny 2004/150. számában 
kihirdetett, november 3-án hatályba 
lépett 2004. évi XCIV. törvény pontatla
nul szabályozza a kutya-macska elfo
gásának, elejtésének kényes kérdését. 
Nem tárgyalja a problémát sem  az 
„elkóborolt magántulajdon”, sem  a 
„senki dolga dúvad” fogalmának olda
láról. Az előbbi a vadvédelem szem 
pontjainak széleseb b  társadalmi 
közegben történő m egértéséhez lenne 
fontos. Az utóbbi pedig egyrészt EU- 
kompatibilisebbé, m ásrészt a hazai 
állatvédelmi viszonyokhoz és  a magyar

M ilyen  
a kóbor macska?
A vadászok, vadőrök széles táborában 
közismert, hogy az Alkotmánybíróság 
múlt év végén hatályon kívül helyezte, 
pontosabban megsemmisítette a vadá
szati törvény 36. §-át, amely a gazdája 
hatáskörén (legalább kettőszáz méter
re) kívül került kutya, és kóborló m acs
ka lelövését lehetővé tette.

Egyúttal kifogásolta, hogy a „kóbor
ló” vagy „kóborló állat” kifejezés meg
határozatlansága miatt, mivel a foga
lom meghatározását sem a törvény 
sem annak végrehajtási rendelete nem 
tartalmazza, így nem is értelmezhető és 
nem tesznek eleget az alkotmányosság 
követelményének a jogszabályok.

2004. június 30-ától egyetlen vadász, 
vadőr nem mer semmiféle kutyát 
(kóbor?) m acskát (kóborló) lőni az 
Alkotmánybíróság határozata miatt... 
de talán ezután sem. Hiába jelent meg 
a vadászati törvényben az alábbi szö
veg: „A vadászterületen a vadász a

vadászati kultúrához igazodóbbá 
tehetné a vadászati törvényt.

Állatvédőként kifejezetten bosszant, 
hogy a magát a „vadvédelem" szabá
lyozására is hivatottnak érző 1996-os 
vadászati törvényt a jogalkotó nyolc 
éven át nem volt képes megtűzdelni 
értelmező rendelkezésekkel. Mi a vad? 
Mi a dúvad? Milyen testrészek képezik 
egyes vadászható állatfajok trófeájá
nak fogalmát? (Közelebbről: lehet-e 
trófea a kutya, m acska bőre?) A vadá
szati törvényből ki kell hámozni, hogy 
hol, hogyan és  miért is szól a vad 
védelméről. Ha az állatbarátok nem 
értik meg a vadászati jog állatvédelmi 
funkcióját, az éppen az áttekinthetet
len szabályozásnak köszönhető.

Az Alkotmánybíróság „magaslabdát” 
adott fel a vadászati törvény szövege
zőinek a 36. § megsemmisítésével. A 
módosítás folytán beiktatott 30. § (3) 
és  (4) bekezdése véleményem szerint 
nem csak nem tudta a magaslabdát 
lecsapni, de esetlenül följebb is lökte 
azt. Ne csodálkozzunk, ha lesz, aki ez 
ellen is panasszal fog élni! A taláros 
testület a kóbor állatok elejtése kap
csán az önkényes értelmezésektől tar
tott legfőképpen. A módosítás már 
azzal is önkényes értelm ezésre ad 
módot, hogy m acska elfogását vagy 
elejtését csak  fertőzés továbbterjedés 
vagy másként el nem hárítható tám a
dás megakadályozása céljából engedi.

vadállomány védelme érdekében -  a 
vad elfogására, elejtésére megengedett 
eszközökkel -  elfoghatja vagy elejtheti 
a  vadat űző kutyát, ha a vad sérelme 
másként nem hárítható el (hogyan? 
lelövi a vadat? rákiállt?) illetve fertőzés 
továbbterjedése vagy másként el nem 
hárítható tám adás megakadályozása 
céljából a kutyát vagy macskát, ha a 
tulajdonosának felderítésére nincs köz
vetlen lehetőség.” (Szóval... előbb 
érdeklődni kell kié a kutya, a macska?)

Viszont... a mezőőrökről szóló 
29/1998. (IV.30.) FM rendelet 8.§-a 
kimondja, hogy „A mezőőr a sörétes 
vadászlőfegyvert kártevők riasztására, 
veszett állat irtására, vaktölténnyel vad
riasztásra, valamint kóbor macska és 
póráz nélküli kóbor kutya elpusztítása 
céljából használhatja.”

Az FVM 41/1997. (V.28.) FVM sz. ren
delet, az állategészségügyi szabályzat 
viszont így rendelkezik: „A külterületen 
talált gazdátlan kóbor ebeket, m acská
kat a vadászati engedéllyel rendelkező 
személyek kötelesek a külön jogsza
bály (melyik?) szerint lelőni és ártalmat
lanná tételükről intézkedni.”

és csupán a kutya esetében mondja ki, 
hogy elfogható vagy elejthető, ha 
vadat űz. A m acskát tehát hagyni kell 
földön fészkelő madarakra, meglapuló 
kisnyulakra vadászni? Vagy ki kell pro
vokálni egy „m acskatám adást”, és 
akkor elejthető az állat?

Mindezekhez képest a legsúlyosabb 
jogalkotói hibának azt tartom, hogy a 
módosítás alig van köszönőviszony
ban az 1998-as állatvédelmi törvény
nyel. Ez utóbbi a 2 . §-ának (1 ) bekez
désben megállapítja hatályát a vadá
szatra alkalm azott állatokra, a 
pásztorebekre, az őrző-, védő-, 
mentő-, jelző-, vakvezető, rokkantsegí
tő és terápiás kutyákra. A vadászati 
törvény m ódosítása csak a vadászku
tya és a vakvezető kutya esetén alkal
maz kivételt az elfogás, elejtés alól. Az 
állatvédelmi törvény a 2 . §  (1 ) bekezdé
sében, közelebbről az i) pontban kiter
jeszti hatályát a háziasított állatok gaz
dátlan egyedeire (kóbor állatokra) is, ha 
külön jogszabály másként nem rendel
kezik. De hiába rendelkezik a vadásza
ti törvény a kutya és a m acska 
„vadászterületről" történő kiiktatásáról, 
mindez sérti az állatvédelmi jogot, 
hiszen a vadászati törvény nem minő
síti őket kóbor állatoknak! Kutya és 
m acska elejtésének szabályozására a 
jelen állapotában a vadászati törvény 
alkalmatlan!

Dr. Czerny Róbert

A felsorolt három jogszabály egyike 
sem fogalmazta meg a kóbor kutya és 
kóbor m acska fogalmát. (Nyilván a 
mezőőrök tudják melyek azok.) Annál is 
inkább, mert a mezőőri kézikönyv 193. 
oldalán ez olvasható: „A kóbor állat 
ismérvei viszonylag szembeötlőek: lát
szólag nem észlelhető az emberrel 
folyamatos kapcsolatban lévő állatra 
jellemző ápoltság, megfelelő kondíció, 
fényes szőrzet. A csapzott, látszólag 
ápolatlan, lesoványodott, óvatos, riadó 
egyed nagy valószínűséggel már nem 
tartja az emberrel a szoros kapcsolatot, 
gazdátlan, elárvult állat összbenyomá
sát kelti. Kutyáknál gyakori a nyakörv 
hiánya -  azért, hogy a kutyát szándéko
san elhagyó, elűző, kicsapó, egykori 
„gazda" személyét nehezebben vagy 
ne lehessen azonosítani.”

Na, de milyen a kóbor macska?
Vélelmezem, hogy a jogszabályok 

között egyértelmű szabályozást kellene 
teremteni. A mezőőr pedig jelenleg 
csak akkor használhatja a sörétes fegy
verét, ha a foglalkoztatója a vadászatra 
jogosítottal megállapodást kötött.

Dr. Balázs István
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SZIDOLOZZÁK
2004. október 5-étől az 
ország legnagyobb -  most 
már 126 ezer hektáros 
vadászterületű -  Somogyi 
Erdészeti és Faipari 
Részvénytársaságához 
(SEFAG Rt.) tartozik 
a 46 ezer hektáros, különle
ges rendeltetésű, 
a Nemzetközi Vadászati és 
Vadvédelmi Tanács (C.I.C.) 
által is elismert, Edmond 
Blanc Díjjal kitüntetett 
lábodi vadászterület.
Több éves kálvária zárult le 
ezzel a „beolvadással”, 
a jogutóddal történő 
megszűnéssel.

Talán nem tűnik majd nagyképűségnek, 
ha azt mondom: az elmúlt negyedszá
zad idején -  így-úgy -  bejáratos voltam 
Lábodra. 1977-ben itt lőttem életem első 
szalonkáját -  (fantasztikus húzás volt, 
egy fenyőerdő és egy öreg nyáras nyila
dékán álltam, 14 madarat láttam) -  hall
gattam szarvasbőgést, dámbarcogást, 
részt vehettem a „távol-váltós” vaddisz
nóhajtáson -  (a puskásokat a disznóvál
tókra rakták ki és hopp-hoppozás nélkül 
megmozgatták a disznós-sűrűket) -  tör
tem a bokrok ágait, akadtam el szeder- 
indásokban a lábodi vérebek vezetéke 
mögött ... és számtalan lábodi rendez
vényre kaptam meghívást, legyen szó a 
személyzetnek szóló bográcsozásról, 
vadásznapi rendezvényről, kápolna
avatásról vagy éppen nemzetközi véreb
versenyről.

Mindezzel csupán azt próbálom hang
súlyozni, hogy nekem, az én szemem
ben fényesen ragyogott Lábod vala
mennyi csillaga. Azok a csillagok, 
melyeket 1959-től dr.Studinka László 
ágazatvezető -  (1976-tól haláláig atyai jó 
barátom és olvasószerkesztőm) -  majd 
dr. Galamb Gábor -  (Studinka tanítványa 
és utódja)-valamint az itteni vadászok 
varázsoltak fel ismét az égre, a Lábod 
környéki vadászterület dicsőségére. Igen 
ismét, merthogy ez a belső-somogyi 
homokhát, az észak-déli irányú homok
buckák hullámain megtelepült erdeivel 
-  a szó szoros értelmében véve -  mindig 
„királyi” vadászterület volt. 3

Ahogy a történelem során változott a E 
táj, úgy változott a vadállománya is. « 

Az Alpoktól a Dráva völgy felé vándo- •jj 
rolva évezredek óta -  a nagy tölgyesek- ° 
ben, bükkösökben(l) állandóan, az ö 
erdőn kívül pedig váltóvadként -  jelen 2

LÁBODOT
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Millió szépség rejlik e földi éden min
den területrészén, életének minden pilla
natában. ”

Hát igen, talán ennél szebben nehéz 
lenne megfogalmazni a lábodi élőhely 
szépségét -  a lábodi „csillag” ragyogását 

melyhez 1959-től kezdődően turbó
gyorsasággal csatlakoztak a vadászati 
eredmények. Prépostpusztán fácántele
pei létesítettek, vadkacsát neveltek (ma 
mái egyikkel sem foglalkoznak), vissza
telepítették a dámot (bár ne tettük vol- 

i legyezte meg legutóbb dr. Galamb 
iboi elkezdtek törődni az őzzel, gon- 

• 11 .1 \ addisznó szaporulatát és elér- 
iel In>g\ .1 gímszarvas populációból tíz 

> -i H ozatban aranyérmes bikák 
.............vdódött .i vadászházak felújí

tási. ■ , eiesmalmi. a rinyatamási és a 
n.i!; .................. istelv alkalmassá vált a kül
földi vadászvendégek fogadására.

A világhírt az 1967-ben elejtett 
bika jelentette, amely nem 

lett ugyan vilagiekord, de mégis megis
merhette egész világ. Studinka 
ugyanis feladatot kapun az 1971-es Bu- 
dapest a ti Világkiállítás szerve-

ii'.m és javaslatára ez az 
agancs lett igl i.illit.is emblémája.

Míg i li.ibi 'i ii előtt Kudolf főlierceg, az
angol trónöri 'kos, Horthy Miklós kor-
mányzó volt 1 abod vendége, 1959-től
kezdődően Sl mlnika elérte, hogy -  a ha
zai protokollt: ll kultoldi bérvadá-
szók ejtsék e ' nagy agancsú bikákat,
amely -  tán
eredmények k nyereségessé tette a
Lábodi Állam i/dasag, majd később a
Dél-somogyi ’ 'ógazdasági Kombinát
vadászati agazatát.

A nogyvodlövéwk sinma (1959-2000)

12010 15 16 2

A lábodi vadászparadicsom csillaga 
' lyvást emelkedett, még a rendszervál- 
tast követően is fényesen csillogott, 

zen 1994-ben a magyar vadászterüle
tek közül elsőként kapta meg a legna
gyobb nemzetközi elismerést, az 
Edmond Blanc Díjat.

Időközben -  1989-90-ben -  megszűnt 
a kombinát és Lábod-Mavad Rt. néven 
önálló lett a vadászati ágazat... s bár 
ragyogott a felszín -  1997-ben
Nagysallér volt a helyszíne az Országos 
Vadásznapok megnyitó ünnepségének, 
ahol dr. Galamb Gábor és Böírni István 
fővadász átvehette a Nemzeti Vadász
rend kitüntetést -  egyre többet lehetett

Legjobbnak elismert vadászterületek a  gról Festetics 
Tassiio  csurgói, berzencze-taranyi uradalmai, a  hozzájuk 
bérelt községi területekkel. A vadászterület úgy nagyságára, 
mint az elért eredményeket tekintve, m essze vidéken a leg
jo b b ; gondozott és neves vadászterülete van még báró 
Inkey Istvánnak, a Széchényi grófok f.-segesdi, lábodi, cso- 
konyai, tarnóczai uradalmai, a mezőgazdasági részvénytár
saság által bérelt Esterházy herczegi uradalm ak, a gróf 
F estetics toponári uradalma, az esztergomi káptalan szobb- 
tapsonyi uradalmai szintén a  legjobb területek közé sorolandók.

Hans von Auloch az 1967-ben 
eleitett bikájával, ami bekerült 
budapesti Vadászati 
emblémájába
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a gimszar- 
Bizonyíték 

„Ásatag” , a 
ezer éves, 

' 1978-ban a tőzeg
ből előkerült szar

vasagancs, amelynek 
hasonmás agancsaival azóta is lehet a 
lábodi erdőkben találkozni.

Az 1800-as években a szarvas errefelé 
is jelentősen megfogyatkozott, annak 
ellenére, hogy az erdősült uradalmak
ban már majdnem a mai értelemben vett 
vadgazdálkodás folyt, az úgynevezett 
„községi” területeken a szarvast szinte 
nem is ismerték és apróvadra vadásztak.

Zsindely Endre, a neves vadászíró 
egyik szakcikkében írja: „javulás csak 
akkor állott be, amikor a hatvanas évek
ben néhány lelkes vadász, hogy a hasz
nos vadnak teljes kipusztulását megaka
dályozza, hatékonyabb vadvédelmi 
intézkedéseket kezdett sürgetni. Ennek a 
fáradozásnak eredményeként jött létre 
később az 1872. évi, majd az 1883. évi 
vadászati törvény és alakult az Országos 
Vadászati Védegylet...

... Ennek köszönhető, hogy a nagyvad 
Somogy délnyugati részén, nevezetesen a 
tamócai és a lábodi uradalmakban is 
igen szaporodik..."

1903-ban a VADÁSZ-LAP-ban olvas
ható az alábbi értékelés:

S hogy milyen volt Lábod fél száz esz
tendővel ezelőtt, arról engedtessék meg 
idéznem dr.Galamb Gábor készülő köte
téből néhány bekezdést:

„Lábod! -  Vadászember számára egy 
fogalom, egy csodálatos álom, megfogal- 
mazhatatlan jótevése a Teremtőnek, 
mert annyi csodával áldotta meg ezt a 
Somogyország déli részén lévő vadászte
rületet, hogy azt már elmondani is 
nehéz.

Főleg annak nehéz, aki összenőtt vele, 
egynek érzi magát a területtel és életénél 
is jobban szereti.

Énjét jelentik a süppedő zsombékú, 
száraz ágakat roppantó, sokszor járha
tatlan égerlápok, szélein szalonkát reb- 
bentő barna levélszőnyeggel fedett tala
jú, tavasz illatú sűrűk, ahol az elmúlt 
évről itt maradt, megfásodott szárú bóbi
tás szolidágó szárak még állnak, mert 
ők megúszták a téli hótörést. Nem úgy, 
mint a tőlük alig messzebb levő, a 
hónyomástól földig görnyedt koronájú, 
íjra hasonlító legénykorú nyírek, vagy a 
néhány méterrel magasabban fekvő, 
derékba tört, a vizes hó súlyától meg
gyötört erdei fenyők foltosán vagy sávo
san összetört állományok részei.

Énjét jelentik a homokbuckák tetején 
levő, vaddisznót rejtő fenyősűrűk, a 
barcogó dámot takaró nyíres borókások 
meg a gyertyános tölgyesek, az álkör 
mössel teli homoki akácosok, a dús 
takarmányt termő őznevelő mezők, vad 
kacsák százait hátán tartó halastavak, 
lefolyástalan területek, patakok.

Énjét jelentik a szeptemberi gyalog 
ködben hangosan bőgő szarvasbikak, 
akiknek hangja Kisasszony napjától 
Szentmihály napjáig behallatszik a falu 
ba is, az a délcegen szóló szép orgona 
szó.

Ugyanígy énje a sebzett vadat állító 
véreb öblös hangjának messze szálló jel
adása és a kegyelemlövés pattanása 
után a vadászkürt éles, de szomorúan 
szép hangja is, mely a terítékre került 
vadnak adja meg a végtisztességet, az 
Isten áldjont.
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hallani a gondokról is. Elsősorban arról, 
hogy az rt. -  a nagy vadkárok miatt -  
kőkemény anyagi gondokkal küzd.

így utólag visszagondolva, jelzés érté
kűnek lehetett tekinteni, hogy kilépett az 
rt-ből a MAVAD, híre ment, hogy több 
bank is beszállt az üzletbe, elbocsátották 
a vadászrenddel kitüntetett fővadászt, 
nyugdíjazták dr. Galamb Gábort, majd 
egymás után cserélődtek a vezérigazga
tók... és üzleti titkokra hivatkozva senki 
nem kívánt nyilatkozni a tőkeemelésről, 
a veszteségekről, a vagyon feléléséről, a 
vadkárok nagyságáról, a vadállomány 
helyzetéről... miközben a kulisszák 
mögött ugyancsak zajlott az élet a terület 
megszerzéséért.

Elsősorban a földtulajdonosok szervez
kedtek, hogy kisebb-nagyobb haszonbér
leti szerződésekhez jussanak. Készült 
javaslat Lábod és a Honvédelmi 
Minisztériumhoz tartozó Kaszó Rt. 
összevonására, de a SEFAG Rt. is -  
amelynek 10 ezer hektár erdőterülete 
van a 46 ezer hektáros vadászterületen -  
látott fantáziát a lábodi egyesülésben.

Sokakkal együtt izgatott, mi lesz 
Láboddal, a magyar vadgazdálkodás 
világhírű fellegvárával?

-  Várjuk meg a cégbíróság döntését -  
mondta még az idei szarvasbőgés elején

Lábod történelme
Közel ezer év a la tt -  pontosabban az 1231 -es első írásos em lékek óta -  rengeteget változott a lábodi táj... 
a Rinyákat (itt szinte minden vízfolyást -  írja Studinka -  R inyáknak hívnak) mederbe terelték, lecsapolták 
a mocsarak nagyrészét, változtak az erdők m éretei és fafajösszetételük (m egjelent a fenyő és az akác), fa l
vak tűntek el, cserélődött a népesség... de am i nem változott, hogy gazdag a faunája, vaabősége révén min
dig jó vadászterület volt.

Annak kellett lennie, mert a vadászat -  úgy is, mint élelemszerzés, de úgy is, mint a harcok, csaták tak 
tikai gyakorlása -  hozzátartozott honfoglaló őseink napi életéhez és neves w u ra k  törekedtek arra , hogy a 
jó vadászterületeket a birtokukban tu d já k  Koppány vezértől kezdődően, a Tiboldokon keresztül a Marcali-, 
a Báthory, a Szécsényi családokig ... és tegyük hozzá, az sem volt puszta véletlen, hogy 1957-ben  ezen a 
területen a laku lt meg a Lábodi Állami Gazdaság, most pedig a SEFAG Rt. kezelésébe került.

Az állam alapító István kirá ly  miután leszámolt Koppánnyal, a birtokait elkobozta, majd a Géza fejedelem  
uralkodása alatt Gizella királynéval érkező és letelepedett ném et származású Tibold nemzetségnek ajándé
kozta. Jó kétszáz évig e nemzetség tulajdonában m aradt a terület, s am ikor 1231-ben  nevesítnették a bir
tokokat, Theobald somogyi ispán fia, I.Bodor, a fia i közül a három kisebbik fiúgyerm eket -  Tamást, II. 
Bodort és I.Tiboldot -  nevezte meg a hatalmas uradalmi központ gazdájaként. A Tolnából és Mohácsról indu
ló és Kanizsa felé vezető m arhahajtó út vonalába eső Lábod jelentős, vásár-rendezéssel is rendelkező m ező
város volt, tem plom át és házait fallal vették körül és környékét várak  és földvárak védték.

A történészek a X III. század idejére teszik a Tibold uradalom szétesését, amelyben részben az örökösö
dések, részben a politikai viszálykodások játszhattak szerepet. 1327-ben  a környék már a kirá lyné tulaj
dona.

A XIV. század végén Zsigmond kirá ly  hadjárataiban több somogyi főnemes tüntette ki magát, köztük 
Marcali Miklós, aki ezért újabb birtokokat kapott a királytól és am ikor Zsigmond ellen kitört a somogyi fö l
kelés, am elyet a királyhü földesurak levertek, Lábod új földesura Marcali Miklós lett. A k irá ly  ezzel az ado
mányozással honorálta a Marcali család támogatását.

A krónikák tanúsága szerint 1495-ben II.U lászló (1 4 9 0 -1 5 1 6 ) k irá ly  a Báthory család vendégeként Dél- 
Somogyban vadászott. M inden bizonnyal szarvasokra és nem csak nyulakra ... Valószínűleg jól sikerült a 
vadászat, merthogy Báthory György rövid időn belül a főlovászmesteri cím elnyerését követően somogyi 
ispán lett és az összes várm egye közül Somogy elsőként kapott címert és ezzel járó kiváltságokat a k irá ly 
tól ... és a lábodi uradalm at, a k irá ly i mezővárost 1495-ben neki és örököseinek adom ányozta.

Az 1 5 2 6 . augusztus 29-ei mohácsi csatavesztést követően m egnyílt az út a török hódítók előtt, az ország 
déli része Szigetvár, Kaposvár, Kanizsa eleste után  szabad prédává vált, m elynek következtében Somogy 
szinte teljesen elnéptelenedett, a jelentéktelen földvárakkal védett, m agyar lakta, de a mocsarak közt rej
tőző Lábod mégis végig fennm aradt, mert a csatározás helyett a lakosság inkább a behódolást, az adófize
tést választotta. így a török basák engedték, hogy folytathassa mindennapi életét.

Báthory György fia, András 1566-ban Kanizsa ostrománál elesett, tisztázatlan, hogy a lábodi uradalom  
hogyan került Nádasdy Ferenc gróf birtokába. Ami tény -  olvasható Nagy Jenő: Lábod című m onográfiájá
ban -  hogy 1 598-99 -b en  ő volt a földbirtokos. Nádasdy azonban teljesen eladósodott, később hűtlenség 
miatt le is fejezték, s a nagy birtoképítő Széchényi György, pécsi, veszprémi, győri, kalocsai, esztergomi 
érsek Lábodot is megvásárolta. Ettől kezdődően 1945-ig  -  az államosításig -  Lábod a Széchényi-Szabók, 
illetőleg a grófi címet is szerzett Széchenyiek birtoka volt.

m  ió  t i *
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SEFAG-nál tudják, hogy mit vállallak, 
amikor egyesültek egy veszteséges cég 
gél. A lábodiaknak pedig meg kell élniük 
az új rendet, amit a SEFAG bevezet 
náluk.

-  Lábod neve márka, amit meg kell 
őriznünk. Lehet, hogy az utóbbi évek
ben veszített a csillogásából, de ki fog
juk szidolozni. Prioritást, azaz elsőbb
séget kap a genetikailag kiváló képes
ségű gímszarvas-állomány, amely véle
ményünk szerint elíiatalodott, de türe
lemmel, hosszabb távon -  a lábodi hoz
záértő hivatásos vadászok segítségével
-  a legendás nagy lábodi bikák rangját 
vissza tudjuk állítani. Időt adunk a java 
bikáknak az öregedéshez. Csökkenteni 
fogjuk a nagy létszámú dámot, sok a 
tarvad és az érdemtelen minőségű 
dámbika. Több évi szünet után a vad
disznó etetését, a kert hasznosítását 
már elkezdtük és lépéseket teszünk a 
vadászházak jobb kihasználtsága felé 
is. Úgy gondolom -  foglalta össze a 
vezérigazgató -  van perspektíva a 
lábodi vadászerdészet működésében, 
én bízom Lábod jövőjében.

Valami máris elkezdődött Lábodon, 
igaz egyelőre tűzoltó munkában festetlek 
Id a vadászházakat, szereztek be új, az 
EU előírásoknak megfelelő konyhai fel
szereléseket. A területen is elkezdődön a 
vadgazdálkodási létesítmények felíijílasa, 
eddig 200 új magaslest, sok etetőt, sozot 
építettek és összedöntötték, eltüntetlek a 
korhadt régi leseket, s több vadkaielh.in 
tó kerítést is lebontottak. Minden terülő 
ten megépültek a vaddisznó befogók, 
hogy feldúsíthassák a vaddisznó* kert 
állományát, és csökkenthessék a mező- 
gazdasági vadkárokat.

Azzal, hogy megszűnt az önálló rész
vénytársasághoz kapcsolódó adminisztrá
ció, máris eggyel kevesebb a veszteség-for
rás. A SEFAG Rt.-Lábodi Vadászerdészete

m ibbi nagyatádi erdészet és a Lábod 
Ki "  ■ ■ -<-voii.iN.iv.tl jött létre, igazgatója a 
lm iM'i nagyatádi erdészet igazgató 
Bogdán M m  l<’ti. s a szakmai tevékeny
ségei Höhm István ágazalvezető irányítja. 
Ileliii-i i iimi val>o János és Fehér Péter 
fővada..-ni l*> vadaszkomlet hivatásos 
vadasz.inai munkáját hangolják össze, 
akiknek a . .Migi ■'> MM) forintos fizetésük 
átlag 1 ( i\ ci toimtia emelkedett, min
denkinek kii . ni a gépkocsi költségtérí
tési. ’i>ii Imimig a mobiltelefon használa
tát. A '>1 I \i. .  'kk.il együtt kap
nak egyeiiiuli.it. Íriszeielest. söl még illet
mény tűzifái is és van már érdekképvi
seletük, kollektív szerződésük is.

Kg) iiti ebédelünk Buzgó Józseffel a ri- 
nyatamási kaslélybjin. Sok mindenről 
beszélgeiinil a többi között arról, hogy 
mi a jó m  \ i . uak ebben az egyesülés
ben:' l’outiol ponti.i elsorolja ... hogy 
meg zűnt a feszültség a kei cég között, 
h o g \  egyezkednek a földtulajdonosokkal 
a vadkaiok rendezéséről, hogy rendezik 
a tartozásokat, hogy Össze tudják hangol
ni a/ erdészei és a vadászat munkáját, 

költeni ludnak a beruházásokra... 
több oldal kellene, ha mindent le akarnék 
mii Egy biztos, a SEFAG fölkészült a 
a budi gondok kezelésére, de még leg

alább egy esztendő, egy teljes vadászati 
idény kell hozzá, hogy pontosan tudja, 
mii veit .it! Egyetértőén bólint, de hozzá
teszi:

-  En igen nagyra tartom Lábodot, és 
minden nehézség ellenére megnyugta
tó számomra, hogy egy szakmailag 
képzett, lelkiismeretes, a vadért élő 
gárdát vettünk át. Az élőhely adottsá
gai, a vadállomány genetikai képessé
gei, a SEFAG tőkeerőssége, szakmai fel- 
készültsége, kialakult szervezettsége 
és ez a csapat a garanciája a jövő sike
reinek.

Csekö Sándor

Barkóczi István vezérigazgató

Buzgó József vadászati osztályvezető

is Buzgó József, a SEFAG vadászati osz
tályvezetője, egyben a Lábod Rt. megbí
zott vezérigazgatója. Ekkor már tudni 
lehetett, hogy Lábodot Rt. önállósága a 
tulajdonosok közgyűlési határozata értel
mében megszűnik, a cégjegyzékből töröl
ve lesz és a jogutód SEFAG Rt-be fog 
beolvadni, ami október ötödikével be is 
következett.

Barkóczi István, a SEFAG Rt. vezér- 
igazgatója őszintén elmondta, hogy nincs 
eufórikus hangulat egyik oldalon sem. Az 
évi 5-6 milliárd forintos árbevételű
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A lerágott csont
...avagy a tarvad vadászata a hazai 
vadgazdálkodási gyakorlatban kialakult helyzet tükrében....
Ezerszer lerágott csont, mégis örökzöld téma 
a „tarvad-selejtezési idény”, ami a hazai „átlagvadász” 
számára -  a vaddisznó mellett -  a nagyvadvadászati lehe
tőségek zömét testesíti meg. Sokan és sokszor megfogal
mazták már jelentőségét, fontosságát és betartandó alap
elemeit, aztán a gyakorlat a legtöbb helyen -  tisztelet a 
kivételnek -  legalább olyan sokszor elment mellette.

A tarvad-selejtezés klasszikus elméletét 
és még inkább gyakorlatát meghaladta a 
mai magyar vadgazdálkodásban kiala
kult helyzet. A klasszikus értelmezés 
szerint a „selejtezés” óvatos beavatko
zással történő állományjavítást jelentett, 
amit a szakma egyik legnagyobb szar- 
vas-szakértője, gróf Széchenyi Zsigmond 
közérthető módon így fogalmazott meg : 
„kíméljük a jót, lőjük a rosszat...,, Ez a 
rendkívül bölcs megfogalmazás -  jólle
het ma is helytálló -  a megváltozott 
körülmények miatt egyre kevésbé látszik 
érvényesülni, annak ellenére, hogy a 
benne megfogalmazott lényeggel szinte 
kivétel nélkül minden igaz vadászember 
egyetért.

Látszólagos egyetértés van abban is, 
hogy a tarvad vadászatának az állomány 
egészére gyakorolt hatása legalább akko
ra, mint a szakszerűtlenség esetén bírsá
golható trófeás vad állománya csökken
tésének. A témában kissé gyakorlottab
bak azzal is tisztában vannak, hogy az 
állomány egészére gyakorolt hatás szem
pontjából a valóságban a tarvad gyéríté
se lényegesen fontosabb, lévén, hogy a 
szaporodásban az ivarérett korú nőivarú 
egyedek mintegy 80-90 százalékban 
vesznek részt, míg a hímivarú egyedek -  
a bikák-bakok-kosok-kanok közt dúló 
párzási konkurenciaharcok és a gyen
gébb egyedek távoltartása következté
ben -  csak mintegy 25-30 százalékban.

Ehhez képest mi a mai gyakorlat?
Kötelezettségekkel, előírásokkal, meg

alkuvásokkal kikövezett út, amelynek 
két oldalát sokszor a bírságoktól való 
félelem, az alapvető szakmai vagy etikai 
ismeretek hiánya, a gyakorlatlanság 
vagy netán a kapzsiság, a lődüh szegé
lyezik. A pokolba vezető út is „jó szán
dékkal van kikövezve” mondás látszik 
érvényesülni abban, hogy a tarvad gyérí
tésének gyakorlata azokat is erre a 
„kikövezett útra” kényszeríti, akik 
egyébként a témát illetően „képben van
nak”. Hát még a témában járatlanokat!

Melyek ezek a megváltozott körülmé
nyek, a végeredményre hatással lévő 
tényezők ?

1 .  A tarvadgyérítés ma már nem első
sorban a klasszikus, szakszerű és óvatos 
beavatkozással elvégzett „minőségi” 
állományjavítás eszköze, hanem a szám
szerű, azaz a „mennyiségi” állomány
csökkentésé! Ez önmagában még nem 
lenne baj, ha az állománycsökkentés a 
szakszerűségi követelmények betartásá
val, erre építve valósulna meg. A hatósá
gi szemléletben teljesen jelentőségét 
veszítette a tarvadvadászatnak az állo
mányok minőségi szabályozására gyako
rolt hatása, kizárólag a mennyiségi sza
bályozó szerep érvényesül és képezi az 
ellenőrzés, sőt a bírságolás tárgyát.

2. A tarvad vadászatához elvben 
igen, de a vadászterületek nagy részén a 
gyakorlatban szinte senki nem vár el 
szakismereteket -  az ebben járatlan vagy 
kezdő vadászok közül legfeljebb a jobb 
érzésűek belső kontrollja, lelkiismerete 
szólal meg és kér a tapasztaltabbtól 
szakmai segítséget. Törvényi, hatósági 
elvárás, mínuszpont, szakszerűtlen lelö- 
vésért járó szankció,stb. azonban nincs, 
legfeljebb néhány „konzervatív” vadász- 
mester vagy vadászatvezető hangosabb- 
csöndesebb „morgása”, egy „letolás 
szintű” fegyelmezés követi a szakszerűt
len tarvadelejtéseket. Ha követi egyálta
lán és a hibát vétett vadász nem „kisstí
lű piszkálódásként” fogja fel az egészet.

3. A vadgazdálkodókra komoly nyo
más nehezedik a nagyvadlétszám csök
kentését célzó, megemelt lelövési tervek 
és a hozzájuk társuló vadgazdálkodási 
bírság miatt. A jóváhagyott éves tervek 
esetenként már eleve tartalmaznak szak
szerűtlenségeket: előfordult olyan ható
sági módosítás a tervekben, hogy az elő
írt szarvastehén-lelövés -  horribile dictu!
-  meghaladta a szarvasborjú lelövési elő
írást !! (Ez magyarul azt jelenti, hogy 
államigazgatási parancsra kell kilőni a 
borjú mellől az anyját, hogy aztán az 
árván maradt borjú magára hagyatva, 
csenevész egyeddé „fejlődjön” az egyéb
ként is szelekcióra szoruló állomány
ban!) A tarvadlelövések növelését szor
galmazza egy másik -  valós -  indok is, 
nevezetesen a vadkár. Ennek árnyéká

ban sok helyen „bocsánatos” bűnnek 
számít a szakszerűtlen tarvadlövés, sőt 
még a vadkárelhárítás „élharcosává” is 
válhat a válogatás nélkül selejtező pus
kás ember.

4. A tarvadlelövéseket túlnyomórészt 
a trófeás vad vadászatában korlátozott 
helyi vadászok végzik el, ezt a lehetősé
get nekik „tartalékolják" egyfajta kárpót
lásként az egyre erősebben korlátozott 
vadászati lehetőségekért. Ismerjük el -  
csöndesen, magunknak -  mindenki 
ismer olyan „újdonsült" vadászt, akinek 
van ugyan vadászvizsgája, de mintha 
nem ismerné vagy nem tartaná fontos
nak a vadászat szakmai és etikai normá
it. Vagy csak gyakorlatlan és vagy „rossz 
iskolába járt”.... Velünk vadásznak ők 
is, részt vesznek a „tarvadselejtezés- 
ben”. Sőt, nemegyszer közülük kerülnek 
ki a legszorgalmasabb „állományszabá
lyozók”....

Ha a felsoroltakhoz hozzátesszük még 
az idényvégi tervlemaradás miatti sietsé
get, a lelövési terv mindenáron való tel
jesítésének kényszerét, akkor bizony 
nem nehéz belátni, hogy az a bizonyos 
„jó szándékkal kikövezett út” a vadállo
mány szempontjából hova vezet... Az 
állománycsökkenés úgy-ahogy bekövet
kezik, de mi marad törzsállományként a 
területen?

Nem nehéz belátni, hogy az anyja nél
kül maradt borjú, gida vagy akár malac 
gyengébben fejlődik, nehezebben, 
később éri el az ivarérettséghez, szapo
rodáshoz szükséges fejlettségi szintet. A 
következő évi eredmény a későn iizeke- 
dő ünő, össze-vissza malacozó süldőko
ca, gombnyársas őzbak, csenevész sza
porulat. A rosszul végrehajtott állomány
csökkentés bosszújaként a „selejt” újra
termelődik !

A jelen helyzetben a „lerágott csont
nak” számító tarvad állományszabályo
zásnak -  csúnya szóval selejtezésnek -  
mégis örökzöld aktualitást, új jelentősé
get adhat az a szakmai igény, hogy a fel
sorolt körülmények ellenére sem okvet
lenül kötelező végigmenni a „pokolba 
vezető” úton. Nem szabad hagynunk, 
hogy ez a fontos vadgazdálkodási feladat
-  a körülmények nyomása és a téma sza
badosabb hatósági kezelése miatt -  egy
szerű állományapasztássá degradálód
jon.

Elfogadom,hogy a nagyvadfajok állo
mányának bizonyos mértékű csökkenté
se szükséges, elfogadom, hogy ehhez 
bővültek a jogszabály és a hatóság által 
rendelkezésre bocsátott eszközök, mód
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Vadászati guakoríat

Nyugodt területen sokszor több vadfaj is egyszerre eszik a szórón. Jó alkalom az összehasonlításra, a kiválasztásra

szerek (pl. tarvadlelövési lehetőség tár
sas vadászatok során), a vadállomány 
érdekében -  és végső soron a saját érde
künkben -  azonban mégiscsak be 
kell(ene) tartanunk és tartatnunk az 
okszerű állományszabályozás alapele
meit.

A tarvadvadászat során nem áll ren- 
delkezésiinkre a döntéshez a bikánál- 
baknál-kosnál jól látható, mankóként 
használható, döntő jegyeket hordozó 
trófea. A szakszerű, szelektív állomány
szabályozásban döntési szempont az 
életkor, az egészségi állapot és az általá
nos fizikai kondíció. Alapelvként -  mint 
legegyszerűbb esetet -  elmondhatjuk, 
hogy minden vadfajnál helyes döntés az 
idős, szemmel láthatóan beteg vagy 
sérült, vagy az átlagosnál gyengébb fizi
kai kondícióban lévő nőivarú egyedek 
elejtése. A szaporulatnál -  mivel az egy
idejű állománycsökkentés is cél -  a lelö- 
véseket a nőivarú egyedek közül célsze
rű eszközölni. Ezek mérlegelése azon
ban csak a tapasztalatainkra, ismerete
inkre támaszkodva végezhető el, több 
más „selejtezési” szempont mellett. Álta
lánosságban véve elmondható, hogy a 
szakszerű döntésben az adott vadfaj 
sajátosságainak, életmódjának ismerete 
mellett igen jelentős szerepet játszanak a 
helyi viszonyok, az élőhely és a helyi 
populáció adottságainak ismerete, vala
mint az önmérséklet.

Magyarországi viszonyok között a 
tarvad-állományszabályozás két legfon
tosabb „alanya” a gímszarvas és az őz, a 
tarvadselejtezési feladatok során ezekkel 
találkozik leginkább a magyar „átlagva
dász”.

A gím tehén-ünő és borjú vadászati 
idénye szeptember elsején kezdődik,

intenzív vadászatukat ugyanakkor csak 
a legritkább helyen kezdik meg azonnal. 
Szeptember a szarvasbikavadászat ideje, 
tarvad lelövéseket -  a sürgősségi esete
ket (mint pl. beteg, sérült vad) kivéve -  
a legtöbb helyen csak a bőgőhelyektől 
távol, a peremterületeken vagy 
vadkárelhárítási célból végzünk. A bor
jak testtömege ekkor még csekély, a vad
hús sem sokat hoz a vadászatra jogosult 
konyhájára.

A tarvadvadászatot célszerűen a bőgés 
befejeztével, októberben kezdjük. Az 
ünők, idős, betegnek látszó vagy lerom
lott, borját nem vezető tehenek lövésével 
biztosan nem ártunk az állománynak. 
Általános szabály, ha egy borját vezető 
tehén elejtése szükségessé válik, először 
mindig a borját lőjük és nem fordítva! A 
lesen ülve vagy cserkelve várjuk meg, 
amíg a csapat kivált, így jobb lehetősé
günk nyílik a helyzet megismerésére és a 
döntésre. November-decembertől gyak
ran népes szarvascsapatból alaposan 
vegyük szemügyre az álldogáló vagy las
san vonuló csapatot, annak tagjait egy
mással összehasonlítva előbb-utóbb 
megtaláljuk azt az egyedet, amelyik 
valami miatt (borzas szőr, soványság, 
sántaság, stb.) a társaitól elüt vagy egyéb 
ok miatt „kikívánkozik” az állományból. 
Fontos a jó távcső és a türelem. Sose 
lőjünk a csapatban álló egyedre úgy, 
hogy mögötte a csapat más tagjai állnak! 
Várjuk meg, amíg a tiszta lövésre lehető
ség nyílik.

A türelem azért is fontos, mert itt is 
érvényes az „előbb a borjút, aztán a 
tehenet” szabály. A fizikai kondíció -  
egyszerűsítve a testtömeg -  szarvas
populációnként, tájegységenként némi
leg különböző lehet, azonban minden

terület gazdája tisztában van a területen 
jellemző átlagsúlyokkal. F.gy 'Hí kg us 
vagy afölötti egészséges gímtehen lelőve- 
se azonban a legjobb területeken sem 
nevezhető a fizikai kondíció alapi m vég
zett szakszerű selejtezésnek!

Régi szabály az egészséges, erős esőn- 
tú, „hosszú fejű” tehenek kímélete. I e- 
hetőleg kíméljük azokat az általában < 
tagú (tehén-ünő-borjú) kis családokai is. 
akik a nagy csapatoktól elkülönülve 
élnek, menetrendszerűen ugyanazon 
környéken váltanak ki táplálkozni. I'.zek 
kevés vadkárt okoznak, az ilyen tehenek 
általában erős, jó fejlődésű borjakai 
nevelnek. A borjaknál állománycsökken
tési okokból törekedni kell az ünőboi iái 
lövésére. A nemek közti különbség jó 
távcsővel és némi gyakorlattal felismer
hető (vizelési mód,szőrzet,stb.).

Új lehetőség a gímtarvad társas vadá
szaton történő vadászatának lehetőse ;e. 
Hatékony lehetőség, mer! az esetenként 
késő délután vagy az esti szürkületben 
kiváltó szarvascsapatot itt napvilágnál i 
szemügyre vehetjük. Nem szabad a 
bán ezzel a lehetőséggel visszaélni i 
megriadt, rohanó szarvascsapatba Unté 
nő, kapkodó belepuskázással!

A vadászatvezető feladata és telelő *e 
ge, hogy a terelés az lénvh .
legyen, a lőállások kijelölésénél 
figyelembe azt a minimális lavo Jgpt 
vagy helyet,váltót, ahol a szaiv i s i  ip.it 
lelassul, megáll. Mezószelen . ig.intrm 
leten vagy ritkás szálerdőben ./mii mm 
dig adódik arra lehetőség, hop a vada*/
a lövendő egyedet kiválassz..... . H/,ikizr
rű módon hozza terítékre

Igen hangulatos és hatékony mmlia 
erdős területeken a lai vadvad.is/ainak a 
lovasfog,Utal, havas időben li



— j Vadászati makodat

Etetőknél o vadászat tilos, de o létszámfelméréshez, becsléshez nélkülözhetetlenek a megfigyelések

A lerágott 
csont
nal végzett barkácsolás. (Nem tévesz
tendő össze a sok lóerős 4x4-es „fogat
ta l”!). Legalkalmasabb időszak a 
december-január, amikor a lombtaka
rás már megszűnt. Főleg a reggeli, kora 
délelőtti órákban eredményes, amikor 
nyugodt, erdei környezethez szokott 
lovakkal, csöndesen futó szekérrel 
vagy szánnal és hozzáértő vadászfoga- 
tossal járjuk az erdőt. Külön öröm, ha a 
fogaton barátunk-barátnőnk, családta
gunk is velünk tarthat, részese lehet az 
élménynek.

A szarvascsapatokat megtalálhatjuk a 
vágástereken, a napsütötte szálasok
ban, de mindenekelőtt a nappali beál
lóhelyek környékén. A fogatra rácsodál
kozó vagy lassan, meg-megállva vonuló 
csapatból nyugodtan kiválaszthatjuk a 
lövésre szánt egyedet, a lényeg, hogy 
késlekedni nem szabad, de kapkodni itt 
sem kell.

Az őzsuta és gida vadászati idénye 
októberben kezdődik. Általánosságban 
véve itt is elmondható az a szabály, 
hogy az idős, szemmel láthatóan beteg 
vagy sérült egyedek, az átlagosnál rosz- 
szabb kondícióban lévők lelövése a 
helyes döntés.

A gidák lövése szeptemberben a leg
több élőhelyen túl korainak, indokolat
lannak mondható, hiszen testtömegük

ilyenkor még csak 8-9 kg, ha a felvásár
ló át is veszi, komolyabb értéket nem 
jelent. Itt is elmondható, hogy az állo
mány szabályozását a gidát még nem 
vezető, első éves suták között kell kez
deni. November közepére a gidák általá
ban elérik a 9 -11 kg-os testtömeget, azaz 
forgalomképesek a vadhúspiacon. (A 
sors furcsa fintora, hogy az állománysza
bályozás és a vadhúspiac érdekei szöges 
ellentétben állnak egymással.)

Az őz esetében a suták jelentős része 
két gidát is vezet, ezek általában külön- 
neműek. Itt is a sutagida lövése a célsze
rű. A fizikai kondíció szempontjából 
jelentős szerepet játszó testtömeg tájegy
ségenként változhat, elmondható azon
ban, hogy egy egészséges, 17 kg vagy 
afölötti zsigerelt súlyú őzsuta elejtése 
nem tekinthető szakszerűnek. Remél
hetőleg ma már senkinek sem okoz gon
dot megkülönböztetni a sutát az agan
csát vesztett baktól! Jobb híján figyeljük 
a vizelési módot és a „kötény”-t!

Az őz vadászata a szarvas tarvadétól 
több szempontból is eltér. Választhatunk 
a les, a cserkelés és a barkácsolás között, 
ugyanakkor különböző élőhelyeken is 
más-más a célravezető módszer. Erdős, 
fedettebb területeken célravezetőek a 
hagyományos módszerek, de a nyíltabb 
mezőségi, alföldi területeken az őzek 
csapatokba verődve a táblák közepén 
tartózkodnak, a nyílt terepen lőtávolra 
való megközelítésük nehéz. Ilyen helye
ken jól jöhet a kereső távcső mellett egy 
„spektív” és egy „laposan lövő”, jól fel
támasztott fegyver. A téli hónapokban 
őzre is érdemes napközben vadászni,

őszi gabonával, repcefölddel határos 
erdőszéli lesről, vágástereken cserkelve 
jó eredménnyel próbálkozhatunk akár 
kora délelőttig vagy már kora délutántól.

Szívesen keresi fel az őz napközben 
a vaddisznók számára létesített szóró
kat is. Ugyancsak javasolható a lovas
fogattal, szánnal történő barkácsolás, 
nem csak erdőben, hanem akár folyó
partok, erdősávok, bokros mezei utak 
mentén is. Hatékonysága ellenére nem 
nevezhető vadászatnak az egyes terü
leteken gyökeret vert autós üldözés, 
hajsza.

Benne vagyunk a tarvad-állománysza- 
bályozás, a „selejtezés” dandárjában, ez 
az egyik olyan vadgazdálkodási-vadá
szati teendő, melynek túlnyomó részét 
mi magunk, hazai magyar vadászok 
végezzük. Túl azon, hogy a mai hely
zetben ezen tevékenységben az állo
mánycsökkentésé a főszerep, ne feled
kezzünk meg ennek eredeti szerepéről, 
a szelekcióról, az állományjavításról 
sem, hiszen a vadászatnak egyik fő fel
adata a vadállománynak, mint termé
szeti erőforrásnak a megőrzése, ésszerű, 
bölcs hasznosítása. Ezt a tevékenységet 
létszámcsökkentéssé „leegyszerűsíteni”
-  bármennyire is erre van kikövezve az 
a bizonyos út -  a természettel, a vaddal, 
a vadászattal és végső soron saját 
magunkkal szemben való tiszteletlen
ség. Ugyanolyan tiszteletlenség, mint 
tarvadselejtezés ürügyén terepmintás 
kommandós ruhában, többmilliós terep
járó ablakából az etetőn álló vadat fejbe 
lőni és ezzel dicsekedni.

Kondor Imre
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íDiana

Az első fecskék
-  Nem érzem igazán jól magam, mert 
nem így képzeltem el -  kesergett haza
felé Beus. Nos, semmi rosszra nem kell 
gondolni, csak Bán Beatrix, a Diana 
Vadászhölgy Klub elnöke nyerte meg 
az első Országos Diana Lövészverseny 
kupáját, és mivel az egészet maga szer
vezte, ráadásul ő készíttette el a gyö
nyörű kupákat, úgy gondolta nem 
helyénvaló, ha haza is viszi a legna
gyobbat. A 25-ös rottéban 13-13 talála
ta volt Beának, és Késes Molnár 
Istvánnénak, ezért szétlövéssel dőlt el 
az első hely sorsa. Bea csak a résztve
vők együttes, határozott kívánságára 
volt hajlandó a szétlövésre. Jó ideig fej
fej mellett haladtak, majd Késesné töb
bet hibázott és így a főszervező nyerte 
el az első kupát, a tarvad-vadászat 
lehetőségével, amelyet a Hajdú-Bihar 
megyei Diana Klub szervezésében, a 
Hajdúböszörményi Nimród Tanul
mányi Vt. ajánlott fel. Kapott még egy 
vadréce motívummal díszített konyhai 
kötényt is a zalaegerszegi Nimród 
Vadászbolttól. A második helyezett, 
Késes Molnár Istvánné (Baranya 
megye) így is boldogan vette át a kicsit 
kisebb kupát és a gyönyörű, hímzett 
bőr táskát, amelyet a Stefán Kft. aján
lott fel. A harmadik helyen a Heves 
megyei Bagi Miklósné végzett, 11 talá
lattal. A harmadiknak járó díjat egy 3 
csodás, festett, kerámia fűszertartó j£ 
készletet, szintén a hajdúböszörményi 3 
Nimród Tanulmányi Vt. adományozta, s 
Egyébként a hölgyek között a legjobb S 
lövő Szabadi Éva volt 18 találattal, de ő 2 
úgy érezte, hogy profi versenyzőként -g 
nem volna tisztességes elvenni a lehe- £ 
tőséget az amatőr vadászhölgyek elől. 
Összesen 21 hölgy vett részt a rangos 
versenyben, amely végig nagyszerű 
hangulatban zajlott. Senkit nem zavart 
a jókedv, vagyis a jópofa beszólások, 
cukkolások, jóízű nevetések, egyszerű
en remekül éreztük magunkat. Körül
belül ötvenen lehettünk, persze nem 
csak nők, de most a férfiak kevesebben 
voltak, így a hangjukat ritkán hallathat 
ták egy-egy jó tanács erejéig, hogy az 
asszonypajtás eredményes szereplését 
elősegítsék. No meg erősen szurkoltak, 
hogy egyáltalán eltalálják a korongot 
Szerencsére sikerült meglepetést sze 
rezni, mivel a versenyző hölgyek nem 
lőttek rosszabbul, mint ők, amely 
később, a versenyt követő férfiúi meg
mérettetésen derült csak ki. Kivéve per
sze a házigazdát, Nagy Varga Gézát, 
aki profi versenyző a mai napig. És ha 
már itt tartunk, akkor essen szó a szí
vélyes házigazdáinkról is, hiszen nél
külük ez a verseny nem jöhetett volna 
létre. Egy évvel ezelőtt a Diana

Vadászhölgy Klub alakuló gyűlésén 
ajánlotta fel Nagy Varga Géza jászberé 
nyi lőterüket az első Diana 
Lövész verseny megrendezésére. ígéri1 
téhez híven, október 23-ára biztosította 
az ország vadászhölgyeinek a lőteret, 
de nem is akárhogyan. Olyan fogadta 
tásban és ellátásban volt részünk, ami 
lyet még álmodni sem mertünk. Az 
érkezőket kávéval, teával, forralt bor 
ral, üdítővel fogadta Géza és felesége, 
Ari és csupaszív segítőik, majd a terülj- 
terülj asztalka mellett mindenki meg
reggelizhetett. A verseny befejezése 
után bográcsban készült babgulyás 
várta a versenyzőket és kísérőiket, 
barackos túrótorta szelettel. Felséges 
volt minden, köszönet érte Nagy Varga 
Gézának, Arankának, társaiknak és 
mindenkinek, aki segített. A lövészeten 
kívül, a jelenlévőknek még lehetőségük 
volt kipróbálni az új Land Rover 
kimondottan hölgyek számára készült

terepjáróját .i Cél Motors Kft. munka- 
társainak jóvoltából, akik készségesen 
álltak a m ert zebb kedvű hölgyvadá
szok rendelkezésére.

Meg is beszéltük, hogy a jövőben 
többuöi is szervezünk hasonló verse
nyeket. S ,i/. lenne az igazi, ha mindig 
inas inas helyszínen tudnánk találkoz
ni Nyolc megye: -  Baranya, Borsod- 
Abaúj Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, 
Fest, Jász-Nagykun -  Szolnok, Tolna, 
és Zala -  Dianái képviseltették magu
kat. A versenyen résztvevők névsora: 
Kékes Molnár istvánné, Jech Lajosné, 
Bors Vendelné, Szabadi Éva, Juhász 
Sándorné, Gyurik Rita, Szalóki Tünde, 
Vincze Károlyné, Győri Erika, Krecz 
Lászlóné, Tóth Mariann, Patkós Tünde, 
Szlama istvánné, Tamás Krisztina, Bagi 
Miklósné, Bíró Gabriella, Bán Beatrix, 
Batta Olga, Földesi Andrea, Molnár 
Lászlóné, és Pullai Judit.

Polster Gabriella

A vidám és szívesen versenyző hölgykoszorú



Artemis és Actaeon
A (jorög mitológiában a főisten Zeusz és Létó lányát, Apollón testvérét, 
Artcmiszt a vadászat istennőjének tekintették, a neve a római mitoló
giában változott Dianára. Artemisz a nimfák kíséretében gyakran vadá
szott, s mint ez Ovidius: Metamorphosis-ának III. fejezetéből kiderül, 
különösen ismertté vált találkozása Aktaeonnal, a halandó thébai 
királyfival, aki megleste őt fürdőzés közben, akit ezért szarvassá vál
toztatott és a saját kutyáival tépetett szét. A történet számos festőt 
ihletett meg, különösen a XVI. században, hiszen így a festőknek alkal
muk nyílt szép és meztelen női alakok, aktok megfestésére. A világ 
számos múzeumában fellelhetők ezek a festmények. Ezúttal a Szép- 
művészeti Múzeum Régi Képtárának gyűjteményéből néhány értékes 
festmény reprodukcióját mutatjuk be ... abban a reményben, hogy 
talán egyszer ezek a képek egy önálló kiállításon is láthatóak lesznek.

Hendrick van Balén (Rotterhammer) kisméretű olajfestményének címe: Diana és Actaeon



1Diana

Ifjabb Dániel Mijtens: 
Előkelő hölgy, mint Diana

A reprodukciókat 
a Szépművészeti Múzeum bocsátotta 

szerkesztőségünk rendelkezésére

Bernoert do Rytkoie olii|lestményének 
ugyancsak

a szarvassíi vó lto/lotós a témája

4 *  23 tf fc



I I * l m A ItCfl A Nap A Hold A Hold
**11* k d N k«lt« nyugta

1I I l>  W 1 1 3 3 11 17
( M m ! / I I IS  5'. 20 41 I I  45
Hmk 7 I I 155 4 2 1 5 0 1 2 8

1 \mé* 7 IJ 15 54 22 59 12 27
1 f e t i t a p ;  i i 1 5 5 4 1 2 4 3

7 1 7 15 53 0 9 12 58
t Uéé 7 18 15 53 121 1 3 1 4
t 7 1» 15 53 2 36 13 32
t 7 20 15 53 3 56 13 53

I I P»ittk 7 21 15 53 5 20 14 20
I I 7 77 15 53 6 48 14 58
1 } Vnftnop 7 23 15 53 8 1 1 1551
I I U iii ifWTO 7 24 15 53 9 22 1 7 0
I I I d d 7 25 15 53 1 0 1 5 18 22
1} 7 25 15 53 10 54 19 49
u l  vtilortok 7 26 15 54 11 22 21 13
1/ Penlek 7 27 15 54 11 43 22 33
I I ‘  jixnbat 7 27 15 54 121 23 48
I I Vasárnap 7 28 15 55 1 2 1 7
70 HMfo 7 29 15 55 12 33 1 1
í l Kedd 7 29 15 56 12 49 2 1 2
n S/irda 7 30 15 56 1 3 8 3 23
t i Csütörtök 7 3 0 15 57 13 31 4 34
74 Péntek 7 31 15 57 1 4 0 5 44
ti Szombat 7 31 15 58 14 37 6 50
71 Vasárnap 7 31 15 59 15 24 7 49
77 Hétfő 7 31 15 59 16 20 8 38
n Kedd 7 32 1 6 0 17 23 9 1 7
w Szerda 7 32 161 18 31 9 48
30 Csütörtök 7 32 1 6 2 19 39 1 0 1 2
31 Péntek 7 32 1 6 3 20 48 10 32

‘MIM SZABAD VADÁSZNI?

Decemberben: hibás agancsú gímszarvasbika, tehén, ünő, 
boi|u dombika, tehén, borjú -özsula, gida - muflonkos, muflonjuh, jerke, 

mily vaddisznó koca - szika szarvasbika, tehén, ünő, borjú - mezei 
nyúl üregi nyúl -  fátánkakas -  fácántyúk (1) -  fogoly (2) - vetési lúd 

nagylilik (3) • tőkés, csörgő réce - szárcsa (4 ) - barátréce, kerceréce (4) 
bolkani gerle - házi görény ■ nyesi -  borz -  aranysakál -  dolmányos 

vui|u szarka -  szajkó.

Januárban: hibás agancsú szarvasbika, tehén, borjú -  hibás 
oboiksu dambika, tehén, borjú - őzsuta és gido ■ muflonkos, muflonjuh, 
l*ike, buiany -  vaddisznó koca -  mezei nyúl 20-áig (!!!) -  üregi nyúl -  
locrmkakos -  fácántyúk (1) -  vetési lúd -  nagylilik (3) - tőkés, csörgő 
i *cp szárcsa (4 ) - barátréce, kerceréce (4) - balkáni gerle ■ házi görény 

nyesi - borz -  aranysakál -  dolmányos varjú -  szarka -  szajkó.

■g*sz évben: vaddisznó kan, süldő, malac - róka - pézsmapo- 
10I  nyestkutya -  mosómedve.

( I ) A fácántyúk csak kibocsátott állományból és a vadászati hatóság 
f  lni|rhelyével vadászható.

> A fogoly csak kibocsátott állományból és a vadászati hatóság enge 
M ytve l vadászható.
13) - A  vctei lúd és a nagylilik vadászati idénye Hajdú-Bihar, Békés és 
' '"(nőd megye teljes közigazgatási területén, valamint Jász-Nagykun- 

Inol megye tiszántúli területén december 1 -jén kezdődik és január 31 - 
■V mii Nuponta fajonként és személyenként összesen legfeljebb négy 
fc iah *tllirtf i el.
* I 1 In  meszelés lökés-, csörgő-, barát-, és kercerécéből, valamint szár- 
u/étt wponla, személyenként és fajonként összesen 8 darab ejthető el.
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A szerkesztő jegyzete
Felhívásunkra és felkérésünkre har
mincegy szerző 34 alkotást küldött 
be „Az autó és a vadászat” c. idei 
irodalmi pályázatunkra. Mindebből 
gyorsan kideríthető, hogy nem min
den -  a VKE Irodalmi Köréhez tarto
zó, és a témában alkotó, ismert és 
ismeretlen -  írónkat ihletett meg a 
téma. Viszont a három bírálónak 
egyértelmű volt a megállapítása, 
hogy ismét jó színvonalú alkotásokat 
osztályozhattak egytől-tízig.

A legtöbb -  29 pontot -  és ezzel az 
első díjat Balogi Lajos: Emlékek c. 
írása kapta.

(A 34 éves ózdi vadásznak már 
olvashattuk írásait az „50 vadász” öt 
kötetében, két évvel ezelőtt helye
zettje volt társlapunk irodalmi pályá
zatának és a tavalyi mellékletünkben 
is szerepelt írásával.]

Dúcz László humorral fűszerezett 
„Csipkerózsika” és Szarka János 
némiképp elvont „A fényes szemek” 
c. írása egyaránt 28 pontot gyűjtött 
össze, s ezért a zsűri a ILdíjat meg
osztotta a szerzők között.

A három 27 pontos alkotás között 
szintén megosztották a III. díjat. 
Farkas Csamangó Zoltán: A megza
bolázott szenvedély -  Kántor B. 
Péter: Parázsnyi lüktetés -  és Rakk 
Tamás: A karácsonyi süldő c. írása 

,  került ebbe a kategóriába.
A 26 és 18 pont közötti írások szin

te mindegyike elérte a közölhetőség 
mértékét -  néhányat már ebben a 
mellékletünkben is megjelentetünk -  
sajnos a véges terjedelmi határ vala
mennyi vers, novella, humoreszk, 
regény-részlet, szótár és esszé közlé
sét nem teszi lehetővé... de aktuali
tásuknak megfelelően ezek közrea
dását is tervbe vettük.

Köszönet az alkotóknak és gratulá
lunk a díjazottaknak. A díjakat a 
VKE majálisán adjuk majd át a szer
zőknek.

Csekő Sándor

4’AIMIAP
karácsonyi irodalmi melléklete 
2004/december

Kiadó-főszerkesztő:
CSEKŐ SÁNDOR

Tervezőszerkesztő:
M a jo r -M a ró th y  Szabolcs

A melléklet illusztrációit készítette: 
B oros Z oltán

I . DÍJ

Balogi Lajos: Emlékek
Nevetéstől volt hangos a hegyoldal, ami
kor kiszállt a kocsiból. A beszélgetést 
nem értette, mert csak hangfoszlányok 
szakadtak ki a szőlőtőkék közül. 
Melegen vágta a nap a szüretelőket, így 
örült, hogy a következő fordulónál újra 
a présház hűvösét élvezheti majd, 
miközben ledarálják azt a pár zsák sző
lőt, ami ráfér a pici utánfutóra.

Itt volt az egész család, no meg a bará
tok is. Csak a fia hiányzott. Persze ő iga
zoltan volt távol. Nem régen tett eleget a 
behívóparancsának. A hazát szolgálja, 
talán őrségben van most is. A múlt hét
végén volt itthon, bevonulása óta elő
ször. Rövid volt nagyon az eltáv. Persze 
vadászni is ki kellett menni, mert 
vadászni kell. Talán a legfontosabb. 
Mióta nincs itthon a fiú, ő is ritkábban 
járt ki. Most meg itt lesznek a szüret 
utáni munkák. Nem sok idő lesz a pus
kaforgatásra.

Másnap jókedvűen vezette az autót a 
présház felé. A jobb karja ugyan zsib
badt egy kicsit. Ujjai között a kormányt 
sem érezte igazán. Megtornáztatta kezét 
és ellenőrizte kabátja zsebét, hogy 
benne van-e a gyógyszere. E nélkül már 
rég nem jöhetett el otthonról. A jókedv 
ellenére egy kis keserűség szunnyadt 
lelke mélyén. Eszébe jutott milyen jó 
lenne, ha itt lenne a gyerek. Unatkozni 
fog a pincében. Persze tennivaló az lesz 
bőven, de az idő biztos gyorsabban 
telne, ha itt lenne ő is. Nem utolsósor
ban a munka is jobban haladna. Tavaly 
is együtt húzták a prést, hogy az utolsó 
csepp szőlőlé is a hordókba kerüljön. így 
egyedül azonban lassan haladt, bár az 
igazat megvallva, nem is nagyon sietett.

Éppen egy újabb adag darált szőlőt 
rakott a prés alá, amelynek karja még az 
első tekeréseknél könnyen engedelmes
kedett. A levegő szörcsögve szorult ki a 
törköly közül és apró cseppek indultak 
el a prés oldalán. Gördültek lassan, 
bizonytalanul lefelé és egyre csak híz
tak, majd csorogva jelent meg a must a 
prés alatti vödörben. Ezt gyakran cserél
gette és néha-néha húzott egyet a prés 
karján, ami egyre nehezebben ment, 
mind nagyobb erőt kívánt és a must is 
egyre vékonyabb sugárban csordogált. 
Újra húzni akart egyet, amikor erős fáj
dalom járta át a mellkasát és úgy érezte, 
mintha a szívét erős abroncs szorítaná. 
Egy lefordított vödörre ült gyorsan és 
nyelve alá helyezett egy tablettát. 
Rögtön megkönnyebbült. Hihetetlen 
milyen gyorsan hat a gyógyszer, és ezt 
orvosként ő sem nagyon hitte, amíg neki 
is szüksége nem lett rá. Pár perc pihenés 
után a fajdalomnak már nyoma sem 
volt. Elővette a cigarettát és rágyújtott. 
Tudta, nem volna szabad, hiszen sok
szor tiltotta betegeit is a dohányzástól.

De amikor olyan jól esik egy-egy mély 
slukk!

Elmosolyodott. Egy éve, amikor alig 
hagyta el az intenzív szobát, a fiával ült 
a korház folyosóján. Beszélgettek a meg
kopott pádon és dohányzott akkor is. Az 
égő cigarettát pedig észrevétlenül, egy 
kacsintással nyugtázva nyomta a gyerek 
kezébe, mikor megjelent a főorvos a 
folyosó végén. És mindezt, az agyvérzé
se után kialakult, féloldali bénulás okoz
ta furcsa mosolyával kísérte.

Egy gyerekkori barátja köszönt rá a 
présház ajtajából. Még jó, hogy így tör
tént, mert ki tudja meddig kalandozott 
volna az emlékek között. Nem sokáig 
beszélgettek, aztán kezet nyújtva 
búcsúztak el egymástól. A félbemaradt 
préselést még befejezte és úgy döntött, 
hazamegy. Elfáradt így egyedül. A fizi
kai munkát már közel sem bírta úgy, 
mint az agyvérzése előtt, ezért útban 
hazafelé beszólt egyik ismerősének, aki 
szívesen elígérkezett másnapra. Csupán 
annyit kért, hogy a napot majd egy 
vadászattal fejezzék be. Az ismerős 
ugyan nem volt puskaforgató, csak amo
lyan műkedvelő, aki szerette a termé
szetet és a vadászatot. És ezt a kérést 
ugye nem volt nehéz teljesíteni, hiszen 
már neki is hiányzott az erdő.

Otthon jól esett a pihenés. Bár tévézés 
közben -  mikor már a család lefeküdt -  
újra érezte az abroncs szorítását mellka
sában, amit a nyelv alá helyezett tablet
ta gyorsan föllazított. Éjjel zavaros 
képek viliództak álmában, de ennek 
ellenére jól aludt. Pihenten ébredt, és 
kellemes érzések kísérték egész reggel. 
Tudta, ezt csak az álmoknak köszönhe
ti, melyeket azonban nem tudott teljes 
egészében visszaidézni. Csupán kép
foszlányok villantak elő, mint egy film
ből kiragadott képkockák. Egy lombhul- 
lásos ezerszínű őszi erdőre emlékezett 
halványan. Felsejlett még egy agancs, 
egy szarvasagancs homályos képe is, 
amelyet a szobája falán látott.

Eddigi vadászélete jutott eszébe. 
Sosem volt a bikához szerencséje. Diana 
nem volt túl kegyes hozzá, mert szar
vasbikát sosem ajándékozott neki vadá
szatai során. Szobája falát így egyetlen 
szarvasagancs sem díszítette. Émiatt 
azonban nem volt elkeseredve, de szep
tember elseje után, a lelke mélyén a 
szarvas-lövés reményében ment ki min
den egyes lesre.

Az ébredés utáni kellemes érzés ural
kodott rajta egész nap. És ezt még az 
sem tudta elrontani, hogy kétszer is 
szüksége volt a gyógyszeres fiolára. 
Közben a pincében már a harmadik 
hordó is megtelt musttal. Sokat számí
tott a segítség. A beszélgetés során gyak
ran szóba került a vadászat, így gyorsan
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telt az idő és nagyon várták már az esti 
lest.

A rádincsi földút meredek részén, ha 
nem is könnyedén, de sikeresen jutott 
túl a Lada, majd pár száz méter után 
kiszálltak a kocsiból. Október eleje volt, 
de bizony az időjárás nem ezt mutatta. 
A vénasszonyok nyara még hangosan 
pletykált az erdő mélyén. Bár már jó 
ideje az ősz színes ruháját viselte, de 
öltözete mostanra már igen hiányosnak 
mutatkozott. Egy kisebb szellő is hatal
mas színes levél-esőt sodort le a fák 
koronájáról. Szinte már bokáig ért a 
lehulló levél-szőnyeg. Süppedős volt, 
szépségét pedig a varázslatos színek és 
minták még inkább kihaijgsúlyozták. 
Groteszk módon eme csodás jelenségek 
az elmúlást, a természet tél előtti halálát 
jelentették.

Az autótól nem messze található lesre 
szeretett volna felülni, de meg sem pró
bált az ismerőse után felmászni, mert 
úgysem fért volna el mellette. Tulaj
donképpen csak egy vastag cserfa mellé 
szögeit deszkalapból állt a les. Egy sze
mélyre készült, így hát egyedül ment 
tovább. Zörgött a talpa alatt a meg
száradt avar, ahogy az úton ballagott 
kifelé. Szó szerint csak ballagott, mert 
már a hosszú sétát is nehezen bírta. 
Fulladt most is, ezért gyakran állt meg 
pihenni, de azért lassan kiért ahhoz a 
kettes gyertyánfához, ahol máskor is 
szokott állni. A tövében lábával elkapar
ta a harasztot és leült egy tuskóra.

Elmosolyodott. Az elmúlt télen egyik 
alkalommal, a gyerek ült itt arasznyi 
hóban. A fák reszkették még a tél hideg 
érintését, a fagy pedig jégmarkával fojto
gatta az erdőt. Az akkori hajnali les nem 
volt eredményes, de a fia egy szalonkát 
látott. Pár méterre tőle az útra szállt le, 
de akkor még szinte teljesen sötét volt. 
Majd lassan, ahogy a fák közé szökött a 
fény kelet felől, jól látszott a bokrok alatt 
motoszkáló madár hosszú csőre. Első 
hallásra tréfának vélte a fia által elmon
dottakat. Még mosolygott is rajta, de 
ismerve gyermekét és látva annak 
komolyságát, kénytelen volt elhinni a 
hihetetlent.

Most még nyoma sem volt a télnek, 
viszont az est már a lombkorona alá 
ereszkedett. Nyugalom árasztotta el 
egész bensőjét, mint mindig, ha az erdő
ben, a természet templomában tartózko
dott. Ide azonban nem imádkozni járt, 
hanem tulajdonképpen „gyilkolni”. 
Csakhogy ezt a vadászok kedves isten
nője vezeklés nélkül bocsátja meg. 
Nincs szükség gyónásra ott, ahol a bűnt 
nem követik el. Hiszen nem az ölés 
vágya hajtja a vadászt, csupán az ösztö
ne. Az az ősi zsákmányszerző ösztön, 
amely ott szunnyad valamennyi ember 
lelkében. És hogy mi ez az erő, amely 
fölébreszti mély álmából és csinál egyes 
emberekből vadászt, az örök rejtély 
marad.

Ezek a gondolatok jártak a fejében, 
amikor rádöbbent, hogy időközben öreg 
este lett.

Örült, hogy a szíve sem rendetlenke 
dett a vadászat alatt. Persze a gyógyszer 
a zsebében volt, mert hát, sosem lehet 
tudni. Úgy döntött, elszív egy cigarettát 
és elindul befelé. Mint mindig, most is 
arra gondolt, hogy abba kellene hagyni. 
Úgy érezte azonban, ez túl nehéz lenne. 
Pedig csak elhatározás kérdése az egész. 
Elhatározni pedig nem tudta, de talán 
nem is akarta. Botorkálva haladt befelé, 
mert a kézilámpáját a kocsiban felejtette.

Jó pár éve történt, amikor a Hármas
határi vágásban sikerült egy bakot lőnie, 
rúdra kötve, vállon hozták be a fiával, 
ugyanezen az úton. Akkor is rájuk söté
tedett és akkor sem volt lámpájuk. A fiú 
jött hátul és egy kőben fölbukva, majd
nem leverte a lábáról őt is. Milyen jót 
derültek ezen akkor és nevetésüktől volt 
hangos az amúgy csendes erdő.

Óvatosan haladt így kivilágítatlanul, 
majd kicsit bosszankodva szállt be a 
kocsiba.

Ugyanis a lesen ülő ismerőse egy bikát 
látott. Még világosban jelent meg a les
től nem messze. Zörögve ereszkedett le 
a domboldalon, majd szép lassan átvál
tott a völgyön és elballagott a Bolla felé. 
Már akkor elhatározta, hogy másnap 
este majd ő ül arra a lesre és remélte a 
bika újból megjelenik ott.

A következő napon az egyik vadász
társa és egyben a legjobb barátja ment 
segíteni neki. Sokat viccelődtek a nap 
folyamán, de egészen komoly dolgok is 
szóba kerültek. Beszélt barátjának a 
mostanában oly gyakran rátörő emlé
kekről. Ezek, a múlt homályán át felele
venedő képek, rossz érzéseket ébresz
tettek lelkében. Egy kicsit nyomasztotta 
minden, annak ellenére, hogy kivétel 
nélkül kedves emlékek „háborgatták”. 
Aztán szólt az előző napi szarvasról. 
Hogy megint nem volt szerencséje és 
talán, majd este meglőheti végre első 
bikáját.

A jókedv uralkodott egész nap a prés
házban, amit az sem tudott elrontani, 
hogy az idő elkomorult és csöndesen

elkezdett szemerkélni az eső. Az esti lest 
azonban mégsem mosta el, mert indulás 
előtt elállt. Viszont sarat dagasztott, 
olyan csizmamarasztalót. Kora délután 
volt, mikor nyikorogva zárult a pinceház 
ajtaja és a Rádicsba indultak. Pedig lett 
volna még idő, no meg munka is, de hát 
az erdő oly csábító volt. Meg azt sem 
tudhatták előre, képes lesz-e az autó a 
földút leküzdésére, vagy gyalog kell 
kimenniük egészen a lesig.

Már az első mélyebb részen kipörög
tek a kerekek. Nem mozdult a Lada sem 
előre, sem hátra. Barátja és annak fele- 
sége kiszálltak, hogy segítsenek a sárban 
vergődő autónak. Sikerült is áttolni a 
sártengeren, de a gázról nem merte 
levenni ,1 lábát. Félt, ha a kocsi megáll, 
nem léc, újra elindulni. így akik az előbb 
kisegítették .1 sárból, most azok marad
ui benne Elindultak hát gyalog a kocsi 
maii, ami egyre nagyobb sebességgel 
szaladt neki a meredek kaptatónak. Ki- 
klpörögtek .I kerekek és igencsak kap
kodni.! kellett a kormányt, hogy a kocsit 
,i kanyargó, mély vízmosástól bakhátas 
úton tartsa. Ahogy haladt fölfelé, egyre 
fogyott a lendület és pár méterrel a 
meredek rész vége előtt végképp 
elakadt. Kiszállt és körbejárta az autót. 
Sár, sár mindenfelé, teljesen reményte
lennek látta a helyzetet. Úgy ítélte meg, 
innen már csak hátrafelé szabadulhat. 
Egyre dühösebb lett magára, amiért 
nekivágott a sáros útnak. Most már úgy 
gondolta, a lest is jobb lett volna elha
lasztani. Idegesítette az a gondolat is, 
hogy hátramenetben nagyon könnyen 
nekicsúszhat majd a meredek útpadká
nak, ezzel esetleg összetörve az autót. 
Rágyújtott egy cigarettára, de nem tudta 
végigszívni. Mellkasába élesen hasított 
bele a fájdalom. Szívét, mintha satuba 
szorították volna. Lerogyott az útpadká
ra. Tudta, hogy elő kellene venni a 
gyógyszert, de csak ült sápadtan. Ekkor 
értek ki társai, akik rögtön látták, hogy 
nagy a baj. Az asszony azonnal vissza
fordult és sietve indult befelé, hogy 
orvost kerítsen. Barátja pedig mellé tér
delve, idegesen kereste a gyógyszeres 
fiolát. Kabátja zsebében találta meg, de 
már hiába. Tette volna a beteg szájába, 
de az csak legyintett egyet kezével. 
Szája mosolyra húzódott és szólni is 
akart valamit. Hang azonban már nem 
hagyta el ajkát. Hirtelen megfordult vele 
a világ és az elmúlt napokhoz hasonló
an kedves emlékek peregtek le a szemei 
előtt. Majd látta az erdőt, de oly furcsán, 
mint még soha. Fölülről gyönyörködött 
a színes őszi erdőben. Látta, ahogy kol
légája orvosi táskával a kezében botor
kál a sáros úton és látta a barátját is, aki 
magába roskadva zokogott. Lelke soká
ig lebegett még tétován az erdő fölött. 
Nehezen hagyta itt a földi életét, így még 
látnia kellett a lesnél megjelenő bikát is, 
ahogy büszke testtartásával, szép lassan 
elballagott a Bolla felé.

m  ni ü t
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Szarka János: A fényes szemek
A lassan málló hegyeket a csapadékvíz 
egyre szelídülő lankává teríti szét a 
völgyben, majd pihenni bújik a dombok 
ölelte nádasba. Rövid pihenés után a 
gyökereken elindul fölfelé, hegyekből 
hozott ásványi sókat szállítva a levelek
be. A növények hálásan kisóhajtják és 
felhőként sodródik újra a hegyek felé. 
Folytonos mozgását a tél is csak átme
netileg képes dermeszteni.

Az életet jelentő víz mozgását a vad is 
ismeri. Megszokott útja is ezt célozza, 
még akkor is, ha a vízmosásokban futó 
erek, patakok átmenetileg kiszáradnak. 
Váltóik ezeket követik, hozzájuk iga
zodnak. Az ősi vadcsapások fő 
iránya ugyanúgy nem változik, 
mint a vízmosásoké, hisz a terepvi
szonyokhoz képest a legcélszerűbb 
nyomvonalon haladnak. Ezeket az 
ösvényeket az arrajáró vad kelti élet
re, de miután elhaladt rajta, ismét 
visszasimulnak a környezetbe.

A városokból kitörő autópályák 
viszont irányt alig változtatva erőszako
san fúródnak a hegyekbe, hasítják szét a 
dombokat, osztják meg a rétet, mezőt és 
töltik fel, zárják el a vízmosásokat. Ke
ményre taposott felületükről korlátok, 
kerítések zárnak ki mindenkit. így akkor 
is akadályoznak és kizáróan foglalják el 
a teret, ha nem használják őket.

A lépegetve és a gördülve haladás 
alapvető ellentéteként, a vadváltók és az 
autópályák sorsvonalként metszik egy
mást. A vad, az életfolyamatok megállít
hatatlan kényszerével, az ősiség jogán 
használja váltóit, szükségleteinek szorí
tásában. A gépjárművekben a mechani
ka törvényei szerint dübörög a hatal
mas, vak erő. Az útvonalak keresz
teződésében a találkozások törvénysze- 
rűek és tragikusak.

A tikkasztó nyári éjszakában öreg 
vadkan áll mozdulatlanul már órák óta. 
Ismeri a törvényt: minél óvatosabb 
vagy, annál tovább élsz, és minél tovább 
élsz, annál óvatosabb leszel.

Alant a sötétben, páros fénykévék 
nagysebességű jövése-menése jelöli ki 
azt a váltót, amely korlátok között bű
zösen dübörögnek a domborútalpúak.

A hegyről jött, ahol minden lépésnél 
csörögve porlik az avar, amely mostaná
ban még hajnalban sem harmatos. A 
fénykévékből fonódó tüzes folyam lát
ványa továbbfokozza szomját, mert 
tudja, hogy ott, a váltó túloldalán nádas 
mocsárba fullad a patak.

Vár. Megbabonázva nézi a sötétben 
fényt lövellő szemeket. így volt ez akkor 
is, amikor először vágott át azon a 
keményre taposott, bűzös váltón. Nem 
vette észre, hogy a hirtelen feltűnő sötét 
ismeretlen, fénysugárral bűvölő tekinte
te mögé rejtőzve lopja a távolságot és

támad...... Az ütközéstől a levegőbe
röpült és pörögve, kalimpálva ért földet 
a váltó túloldalán. Irtózatos fájdalmak 
közt vánszorgott be a nádas tocsogóba. 
Hosszú napokig nem is tudott onnan 
kimozdulni. Mintha szétrobbant volna a 
bensője. Levegőt alig kapott. Minden 
lélegzetvétel fájt. Rövid, szapora szusz- 
szantásokkal próbált életben maradni. A 
gyilkos lázat a mocsár csillapította.

Megtanulta, hogy a természet rendje a 
pótláson és nem a javítgatáson alapul. A 
gyógyulás mindenkinek a maga dolga.

Csak az egészséges egyednek van szere
pe a nemzedékek láncolatában.

Telik az éjszaka. A korlátok közé szorí
tott váltón a tüzes sodrás csillapodik. Már 
csak egy-egy kígyózó tüzes csík tiltja 
emlékeztetőül a víztől elválasztó határt.

Elindul. Három lábon. A bal mellső 
nyomorékká torzulva alig éri a földet, a 
törött csontú lábat az inak görcsösen 
összehúzták és úgy forrt össze. Minden 
lépésnél görnyed egyet. Járása lelassult, 
de hallása messze előtte jár. Már látja az 
elcsendesedő váltót kísérő korlátot. 
Alatta szokott átbújni, majd siet a közé
pen húzódó bokorsorba. Ott újabb hall
gatózás, majd még egy lendület és a 
korlát alatt a mocsárban álló nádasba 
csúszhat.

Megáll. Füleivel a távolt kutatja. 
Malacos kocákat hajt a szomjúság a 
vízhez. A korlátnál körcögve igyekez
nek malacaikat visszatartani, de azok 
már érzik a mocsár szagát. Tarthata- 
lanok. Rohannak a párát lehelő túloldal 
felé. Át a korlát alatt. A kocák fölötte 
ugranak. Futás a bokorsorba. Körm_eik 
pergőn kopognak a kőkemény felüle
ten. De hová lett a bokorsor...? Helyén 
egy áthághatatlan fal fut megkerülhe
tetlenül a végtelenbe. A tövében tolong
va tapossák egymást a nyikkantgató 
malacok. Tanácstalanul futni kezdenek 
a fal mentén. Az anyjuk utánuk. Ekkor 
két izzó szem hosszú fénypillantása vil
lan fel szembe velük a váltón. A koca

megtorpan. Szembenéz a fénnyel. 
Malacai körülötte kavarognak. Tétován 
topog a fényben. A fényes szemek dü
börögve közelednek. Végre sikerült 
tekintetét elfordítania. Riadtan tömörü
lő malacaira nézve maga is félrefordul, 
mikor egy csattanás hallik és a koca 
nagy ívben messzire röpül. Élettelenül 
puffan a fal túlsó oldalán. Szétmállott 
malactestek, felrepedt hasból kilógó 
béllel kalimpálok, törött testtel vánszor- 
gók borítják a váltót. A sértetlenek tá
volodva csörtetnek az erdő felé. A fényt 
lövellő szemek kihunytak, a dübörgés 

megszűnt. A sötét csendben csak 
a haláltusájukat vívó malacok 
neszezése hallatszik.

A fények villannak és a csendet 
újabb és újabb dübörgés töri meg 
tolakodva. A váltón érkező csorda 
lelassul, föltolul, leáll. Korlátok 

közé szorult vonulásuk megakad. 
Türelmetlenül, egymást túlharsogva 

fel-felbődülnek, mint a barmok. A vij
jogó, a döglegyek fémes kékségével vil
logó segítők sem tudnak a helyszínhez 
férkőzni.

Mozdulatlanul figyel. A mozdulatlan
ság rejt. Magasra tartott orral áll. Tolon
gás, zaj és bűz a váltón. A helyén ma
rad. Apró, csillogó szemének szúrós te
kintete az életbenmaradásért folyó harc 
elszántságával villog.

Hosszú évek tapasztalatai sűrűsödnek 
benne. Jól ismeri a bűzös szusszantá- 
sokkal dübörgő domborútalpúakat. Test
tartásuk kifejezéstelen, nem tisztelik 
egymást, nincs köztük rangsor, egymást 
kerülgetve rohannak, miközben szemük 
villan és el-elbődülnek. Nincs nemük, 
nem vezetnek utódokat. Néha egymás
nak rohannak nagy csattanással. Ilyen
kor könnyen pusztulnak. Nem tudnak 
gyógyulni. Igaz ugyan, hogy gyorsak, 
erősek és igen veszélyesek is, mert 
éjszaka fényt lövellő szemükbe nézve 
elveszik a távolság. Sugárzó szemük 
viszont vakon néz a világba. Ezért van
nak korlátok közé szorítva. Nincs sza
bad akaratuk.

-  Nem! Ők nem ellenségek. Kiszá
míthatóak.

A tőlük való félelme a megszokottsá- 
gig csökkent. Minden baj okozója az 
áthághatatlan fal, melynek tövében áldo
zati vadtetemek borítják a váltót. A bal
eset helyét egy riasztó szag lengi körül, 
amely egész testéből ősi borzongást vált 
ki. Ettől a szagtól sortéi mindig az égnek 
állnak és farka mereven az ég felé csa
pódik. Bár tapasztalt, sokat próbált vad, 
mégis indulatosan, nagyot fújva jelzi az 
ősi ellenség, az Ember jelenlétét. Óvato
san megfordul és görnyedezve, hangta
lan léptekkel indul el a csontszáraz ava
ron a hegy túloldalán levő dagonya felé.
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Dúcz László: Csipkerózsika
Nem a mese, vagy csupán a mese, 
hanem a balett. Mi köze a vadászathoz? 
Azt hittem, semmi. De mint annyiszor, 
megint tévedtem, mert egy vadásza
ton minden megeshet. Sőt, még 
annál is több!

-  Dúcz, jössz vadászni? -  nézett a 
szemembe várakozóan az egyik 
barátom azok közül, akik még 
hívnak vadászni. A kérdés feles
leges volt.

-  Megyek hát. Mikor indu
lunk? J ts -

-  Holnapután kettőkor. Este 
már fenn ülünk a lesen, melegen 
öltözz!

A felszólítás felesleges volt. A hó már 
jó két hónapja kitartott a még nappal is 
hosszú kemény mínuszok miatt, én 
meg fázós vagyok, ezért ilyenkor fel
veszem a sötétkék WC ajtót is. Aztán 
mégis fázom... Néztem sok meleg 
holmit, s megállapítottam 
magamban, ezt a mennyi
séget csak a helyszínen 
vehetem fel, mert odáig az 
autóban megüt a guta 
a melegtől.

-  Úri emberként öltö
zöm! -  döntöttem, s pan
tallót, félcipőt és utcai 
kabátot kanyarítottam 
magamra. A többi 
gúnyát a csomagtartóba 
gyömöszöltem.

-  Te is hoztad a ruhás- 
szekrényt? -  vigyorodott 
el a társam, amikor átpakol
tam a terepjáróba. -  Még jó, 
hogy csak ketten megyünk. így 
elférünk...

Az autó engedelmesen gördült 
a tömegbe, a sózott, latyakos 
úton nyüzsgő többi autó közé. A 
városon kívülre elég soká értünk a nagy 
forgalom miatt.

Hová megy ez a sok marha?!” -  
idéztem apósomat, aki a zsúfolt út láttán

gyakran teszi fel ezt a költői kérdést, 
miközben ő is ott ül a volán mögött. -  
Mert mi, vadászni, ami fontos, és 
halaszthatatlan. De a többiek? -  bosz- 
szankodtam a szinte örökké pirosán 
világító forgalomirányító lámpák előtt 
várakozva.

-  Ha ugyan időben odaérünk..! -  fes
tette társam fal híján az ólmos szürke 
felhőkre az ördögöt, akkor még nem is 
sejtve a csalóka jövőt.

A kilométereket lassan falták az új 
terepgumik, melyeket barátom nem 
győzött dicsérni, csak akkor krákogott 
kissé, amikor az áruk felől érdeklőd
tem. Mondott is valami cifrát és elma
rasztalót a kapitalistákra, mert semmi

tekintettel sincsenek a csóró magyar 
vadászokra.

-  De mi legalább vadászunk! -  vigasz
talta magát jókedvre derülve, ám a 
jókedv hamar elfogyott. A sor -  mely 
előttünk kígyózott -  egyre lassult, majd 
végleg megállt.

-  Odaérünk? Ha így megy, itt fog ránk 
sötétedni! -  aggodalmaskodtam, s min
den okom megvolt rá.

-  Te, miért ülünk mi terepjáróban?!
-  csapott a homlokára Még a végén 
tényleg itt sötétedik ránk! -  de ő is 
tévedett. A sötét nem ott ért minket...

Hirtelen gondolattal és mozdulattal 
lekanyarodott az útról a hóborította 
vetésre, és boldog mosollyal hagytuk 
magunk mögött a hosszú autókígyót. A 
torlódás után vissza a műútra... ,azaz... 
Az árok előtt bekapcsolta -  a boldogan

orvomkv.ő vezető -  a felezőt, az meg 
annyit mondott, hogy „nyekk!”. így két 
kával, és nem mentünk sehová. A motor 
üresben pörgött, az autó az árokparton 
gondolkodott, mint aki ugrana, csak a 
távolságot mérlegeli.

-  Kidobta a sebességet, válts újra! -  
szóltam bele a vezetésbe meggondolat
lanul. Megrovó pillantással megúsztam. 
Újabb kapcsolás, majd a váltókar ránga- 
tása, sűrű káromkodás közepette. Azt 
hiszem, a barátom nem fog a mennyor
szágba kerülni. Oda az ilyen csúnya 
beszédűeket nem engedik be. De mit is 
keresne ott nélkülem? Néhány perc kat
togás, rángatás, dühöngés után -  a kat
togás az autóból jött -  gyöngyözni kez
dett a homloka.

-  Te -  bosszantottam én is -, minek 
hoztál annyi ruhát, már most szakad a
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víz rólad?! -  Elsötétült képpel fordult 
felém, mély lélegzetet vett, majd leeresz
tett. Nem mondta ki amit gondolt, aztán 
meg közbeszóltam. -  Oda nem megyek, 
ne is küldj!

-  Jó. De most mi legyen?
-  Tedd üresbe, felejtsd el a felezőt, 

normál helyzetben talán megy.
Grimasz, vállvonogatás, majd újabb 

kattogás, amely szintén nem a csüggedő 
gépkocsivezetőből jött, s az autó elin
dult hátrafelé, a sima havas, fagyott 
vetésen.

-  Na, megy ez! -  vidultunk fel, de 
korai volt az öröm, mert hamar kiderült: 
nincs felező és „elveszett” az első foko 
zat is. A maradék arra elég, hogy haza
menjünk.

Arra viszont nem volt tömeg az úton. 
Minden rosszban van valami jó!

Hosszas tűnődés és homlokráncolás 
után megszólalt.

-  Szereted a balettot?
A téma kissé váratlanul érintett, de 

miért kellene mindig a vadászatról, vagy 
a nőkről beszélni?

-  Hát... vadászni jobban szeretek. -  
nyögtem ki pirulva. Hazudhattam volna, 
de minek? Még a végén megnézet velem 
valami klasszikust. Az meg nem biztos, 
hogy jó, az amúgy is rakoncátlankodó 
vérnyomásomnak; jobb, ha megmara
dok az eddigieknél: „Nem írok, nem 
olvasok, én magyar vadász vagyok! ”

-  Nem baj. Színházba megyünk, 
amúgy is pantallóban vagy. -  vigyorgott 
a képembe, oldalról, sandán.

-  Melyikbe?
-  Az Erkelbe. A Csipkerózsikát adják.
-  A Piroska és a farkasban legalább 

vadász is van.
-  Abból nem írtak balettot.
Ez igaz. De hol itt az összefüggés? 

Nem értettem, viszont nem kell nekem
mindent érteni. Amúgy is nehéz -  a 

rosszmájú barátaim szerint -  a felfogá
som. Majd kiderül, mit akar a haver... 
biztosan ugrat... akkor meg jobb, ha 
nem szólok. Az autó amúgy is az Erkel 
színház elé kanyarodott.

-  Egy óra múlva kezdődik. -  huppant 
vissza az ülésre, a pénztárnál történt

érdeklődés után. -  Megyünk a lakásá
ra.

-  Kinek?
-  Ja, nem mondtam, a másik barátom 

azért nem jött, mert a gyerekének szüli, 
napja van, s ide kellett jönnie, a 
Csipkerózsikára.

-  És?
-  A terepjáróját nem viszi be az elő

adásra. Elkérjük tőle. Megyünk a lakásá
ra.

Na végre, értem, nem nekem kell 
beülni... pedig a balett is szép, csak más 
mint a vadászat. A csengetésre egy idős 
néni nyitott ajtót. Az édesanyja.

-  Már elmentek a színházba! -  
mosolygott ránk. -  Csak nincs valami 
baj?

Elmondtuk. Azonnal vette a kabátját, 
és jött velünk. -  Hátha mégsem marad a 
lánnyal.

Ott álltunk az előtérben, amíg a két 
autótulajdonos egymásnak magyará
zott. Az egyiknek az volt a baja, hogy 
elromlott, a másiknak meg az, hátha 
elromlik. Vadászni szívesebben jött 
volna, de a lánya csak egyszer ünnepli 
a tizedik születésnapját. Különben is a 
felesége szeme vésztjóslóan villogott... 
nem rám, de mégis kényelmetlenül 
éreztem magam. Kissé félrehúzódva, 
némán álltunk a mamával. Igyekeztem 
közömbös képet vágni, s a tömeget 
bámultam. Az ajtón berobogott egy 
gyereksereg, valamelyik iskolából. A 
tanárnőjük meg rám köszönt.

-  Szia Laci! -  tekintetével végigmért, 
majd a mellettem álló nénire nézett s 
vidáman rikoltotta: -  Lebuktál!

-  Le. Szervusz! -  köszöntem vissza a 
feleségem kolléganőjének, majd sorban 
a fél tanári karnak. Mindannyian jól 
megnéztek maguknak, és nagy feltű
néssel visszaköszöntek, látszott az 
arcukon, jó téma lesz a kolléganő férje 
a színház előterében egy idegen nővel. 
Fehérhajú, kicsit bizony idősebb 
nálam, de téma.

Szaftos ügy! A nebulók és tanerők 
elvonultak, s mi ketten maradtunk a 
barátom barátjának édesanyjával, aki 
szigorú tekintettel nézett rám.

-  Megkérdezhetem ki volt ez a kedves 
hölgy? -  és a kedves szót erőteljesen 
megnyomta.

-  A feleségem munkatársa. Tanárnő. 
Hozta a gyerekeket színházba.

-  Ja, persze, maguk most vadásznak, 
itt az Erkel színház előcsarnokában..! -  
és kicsit sajnálkozva nézett rám. -  Mit 
fog otthon mondani?

Egy pillanatra elméláztam, és elkép
zeltem az asszonyt, amint a kedves kol
léganők arról akarják meggyőzni, hogy 
egy idősödő nénivel a Csipkerózsika bal
lett változatát akartam megnézni -  
vadászat helyett! Ezt inkább én mesé
lem el neki... a nőknek ezt úgysem fogja 
elhinni.

-  Azt hiszem az igazat. Én is kíváncsi 
vagyok, hogyan fogadja a hírt.

-  Bátor ember. -  mosolygott rám.
Az autócsere megtörtént, átpakol

tunk, s máris száguldottunk vadászni. 
Igaz, a délután s az este már elúszott. 
A késésről telefonálni nem tudtunk, 
mert a hegyek között, a vadászháznál 
nincs térerő. Sebaj, majd észreveszik, 
hogy később érkezünk! Emlékeim kö
zött felderengett egykori hivatásos va
dászi időszakom, amikor megterített 
asztallal vártuk a vendégeket, de nem 
jöttek...

-  A gondnokasszony még nem ismer, 
de máris utál. -  jegyeztem meg a veze
tésre figyelő vadásztársamnak.

-  Miért aggódsz, nem először fordul 
elő ilyen, eleinte valóban nyűgös volt,

de már megszokta. A szobában cserép
kályha van, be lesz fűtve, vacsorát nem 
rendeltem.

Nyugi!
Igaza lett, de ágynemű sem volt... azt 

kifelejtette... Szóval aludtam már jobban 
is.

A vetett ágy az más. Na de mi vadá
szok vagyunk, nem aludni mentünk, az 
egy szőke kislány, Csipkerózsika felada
ta. Mi vadászunk. Azaz, az élet nem 
olyan egyszerű, hát még a vadászat, 
modern technikával.

Hajnalban egy rigó kísérletezett a saját 
nászindulójával, de néhány trillánál 
többre nem futotta. Azt hiszem, a hideg 
beléfojtotta a dalt. Öröm volt felkelni. A 
kényelmetlen alvás, és a közelgő vadá
szat reménye könnyen emelt ki az ágy
ból. A sötétben nem figyeltünk a gumik
ra, amik bitumenen igen jól szolgáltak, 
de ott az erdőn másra van szükség. Az út 
már jól kijárt volt, s „Járt utat járatlanért 
el ne hagyj!” -  mondja a közmondás. Mi 
ezt be is tartottuk, pedig de szerettünk 
volna másfelé menni! Ám a mély kerék
nyomok, és a magas bakhát nem enge
dett. Húztuk, vontuk, toltuk ketten azt a 
dög nagy autót, a négyezer kétszáz köb
centi meg itta az üzemanyagot.

Mit törődik az a benzinárakkal!?
A vicc jutott az eszembe:
A kiscica egyik este megállítja az öreg 

kandúrt.
-  Te öreg, hová mész minden este?
-  Nem tudod? Fel a tetőre szeretkezni.
-  Jó az?
-  Jó hát!
-  Nem mehetnék én is?
-  Dehogynem, gyere!
Csakhogy szakadt a havas eső, fújt a 

\ jeges szél, ezért a kandúrok hiába nyá
vogtak szívszakasztóan és fülhasogató- 
an, a cicák nem mentek a vágyódó fiúk
hoz, akik alaposan átáztak és átfagytak. 
Ráadásul a latyakos tetőn megcsúsztak, 
s csaknem a nyakukat szegték a magas
ból lecsúszva. Szerencsére az esőcsa
tornába sikerült mindkettőjüknek meg
kapaszkodni. Hosszú perceken átlógtak 
a tátongó, húszemeletnyi mélység 
fölött, amikor az ifjú csábító zihálva 
megszólalt.

-  Te öreg, most már eleget szeretkez
tünk, menjünk haza!

Vendéglátó barátom ismerte e szakál
las viccet, ezért úgy délelőtt tizenegy táj
ban, izzadó homlokát törölgetve meg
szólalt.

-  Te Laci, eleget vadásztunk, men
jünk, hívjunk egy traktort, aztán autóz
zunk haza ezzel a döggel, ha eljutunk 
egy benzinkútig!

-  Hát, a Csipkerózsikán nem szenved
tünk volna ennyit!

-  Mi több, már a magyarázkodáson is 
túl lennél...

A „vadászatot" egyedül az asszony 
élvezte; a könnye folyt, pedig nem sira
tott minket.
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A fájdalommal teli, ijesztő jaj kiáltással 
még hosszú ideig labdáztak a szoba 
falai, erre ébredt. Testét bőséges verej
ték mosdatta, jobb keze a lába felé tapo
gatott... Nincs lábam, eltűnt a lábam... 
zsibongott agyában iszonyattal a gondo
lat. Szörnyű, hogy ez a gyakori álom 
mindig pontosan ismétli azokat a 
katasztrofális pillanatokat: ágak csapód
tak a szélvédőhöz, vékonyabb fácskákat 
roppantott el az önállósodott terepjáró. 
A száguldás örömét most az elszabadult 
őserő fékezhetetlensége bénította, aztán 
reccsent a gép, a fa, a szikla, millió csil
logó morzsára hullottak az ablaküvegek, 
egy jaj-t hallott süvöltve távozni önma
gából, aztán jött a mindent elborító 
sötét...

Feleszmélt, testét bőséges verejték 
mosdatta, nincs lábam, eltűnt a lábam... 
zsibbasztotta agyát az iszonyú gondo
lat. .. és jobb keze lassan a lába felé tapo
gatott. .. Végre elérte és erősen megszorí
totta. Ujjai, tenyere érezte a lábizmokat, 
de a végtagján nem érezte a szorítást. A 
másik kezét is mozdította volna láb
ellenőrzésre, azonban ez a mozgás egyre 
bírhatatlanabb fájdalmat okozott, ezért 
nem tudta kiszabadítani. Közben bal 
szemét elöntötte a vér, erős gázolaj sza
got érzett, aztán ismét elvesztette az esz
méletét.

A kórházi ágyon ébredt. Nem lepődött 
meg a környezeten, mert jól ismerte. A 
kórházakban tett látogatásokkor ért 
hatások, a filmek kórházi jeleneteket 
rögzítő képeinek hatásai mindig mélyen 
hatoltak idegeibe. Felejthetetlenül rögző
dött a gépek idegesítő villódzása, a test
ből kilógó és a gépekhez kanyargó, meg
fejthetetlen összevisszaságban kígyózó 
csövek rengetege, virág a fehér éjjeli 
szekrényen, ahogy illik, egy kis hazai 
kóstoló a virág mellett, ami szintén illik. 
Aztán a csöves, technikás, fehérlepedős, 
fehér ruhás összevisszaság közepén egy 
kiszolgáltatott, pislogni is alig tudó,

ügy kell neki! Mi a fenét koslat mindig 
utánunk. Most is majdnem elkapott ben
nünket, pedig csak egy kicsit 
megijeszlegettük lámpával a kelő kukori- 
i .ii kóstolgató vaddisznókat.

Eltűnt a lámpa fénye, nem jön utá
nunk Niv/ük meg, hátha nagyobb baja 
esett! Segíteni kéne.

Ne /11 mén ól ,i halál, meg segítse őt 
a h.i/i .. .iluh /,it, amelyet mindig olyan 
pont be akai tartatni velünk...

Az autót vezető mlregve-morogva 
ejtette a szavakat, d l llVtttt lábát a gáz
ról, aztán lassan íéktZVf megálltak. 
Kiszálltak. Hallg.itn/tak Csend és 
sötétség vette körül fflett A csendet csak 
a közeli falu kutyáinak ugatása törte 
meg, kisebb-nagyobb eirtvel

-  Te haver, menjünk vissza, rosszat 
sejtek!

Beszálltak a terepjárójukba, megíot 
dúltak és elindultak visszafele

A villanylámpáik fényében döbbenetes 
kép tárult eléjük: autónyi s/Hessegben 
letarolva az erdő, a friss nyílás végen, öt 
autónyi mély szakadék alján egy öreg ía 
és egy sziklatömb közé szorulva, oss/.e 
tört orral bal oldalára dőlve feküdi .i 
kocsi és a girbe-gurbára hajtogatott 
kocsiszekrénybe szorítva, vérző le)tel, 
mozdulatlanul feküdt az Öreg.

-  Te haver, én rögtön összes/atom 
magam, ez meghalt. -  remegett a hangja 
és nagyon remegett a kezében tartott 
elemlámpa.

A „Haver” nyugalomra intette vadász 
társát.

-  Közelebb kell mennünk, lássam 
tudunk-e még segíteni.

Leereszkedtek az autóhoz. A „Havet 
kitapintotta a nyaki ütőeret, majd alapo 
san szemügyre vette a roncsok közé szo
rult, mozdulatlan embert.

-  Hál’ Isten, él! Se a koponyáján, se ,i 
mellkasán nem látok komolyabb sérti 
lést, csak deréktól lefelé préselődott 
össze teljesen, mi biztos nem tudunk 
rajta segíteni. Ide minél hamarabb mén

sápadt ember... ettől a látványtól mindig 
kirázta a hideg.

Most ő van az összevisszaság köz
pontjában és nincsenek lábai..

Jobb keze óvatosan tapogatózott a 
lába felé. Belemarkolt teljes erővel 
mese nincs, van lábam! De nem érzem a 
szorítást.. .Már az eddigi mozgás is nehe
zére esett, mégis igyekezett összeszedni 
minden erejét és hatalmasat csípett a 
combjába. Mielőtt mérhette volna a 
hatást, megszólalt az eddig háttérben 
ülő, figyelő ápolónő:

-  Ne izegjen-mozogjon Ketteske, mert 
még a végén kicsúszik valamelyik csöve 
és oda a gyógyulás!

Kisebb nehézségek árán a hang irá
nyába fordította fejét. A nővér a 
műszerek előtt ült egy spórolósan sza
bott köpenykében, amely a legjobb 
indulattal is épp’ hogy felénél följebb 
takarta a gömbölyű, nagy melleket és 
még kevésbé az izmos, kissé vastag, 
keresztbe tett combokat. A csővégeken 
elterülve is tudta, hogy máskor egy 
ilyen látványtól a szeme azonnal bizse- 
regtető, izgató ingereket küldött az 
alteste felé. Most a közvetítés, a bizser
gés elmaradt. Hát már farkam sincs!? 
Nyúlt volna utána, de az előbbi rendre 
utasító figyelmeztetés mozdulatlansá
got parancsolt.

Csak a szája mozdult:
-  Mi történt velem nővér? -  alig ismer

te meg saját hangját, olyan erőtlenül, 
idegenül szólt.

-  Mi történt velem? -  ismételte talán 
egy kicsit hangosabban.

-  Mi történt, mi történt? -  kérdezett 
vissza a nővér. Közben kicsit szolidabb- 
ra igazította a dekoltázst és összezárta 
combjait. -  Adjon hálát Istennek, hogy 
nem halt meg, de egyelőre deréktól lefe
lé megbénult...

-  Te haver, a visszapillantóban úgy lát
tam, hogy a kanyarnál kiszállt az Óreg. 
Mintha recsegést-ropogást is hallottam
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tőt és tűzoltókat kell hozni. Te most itt 
maradsz, őrződ, szólongatod és kitartás
ra ösztökéled, ha visszatérne az eszmé
lete. Én rohanok segítségért.

-  De Haver, hogy maradjak én itt egy 
halottal a sötétben, egyedül. Én biztos 
mellé halok a félelemtől.

-  Te marha, nem halt meg, lámpád is 
van. Szedd össze magad, most mutasd 
meg milyen f... gyerek vagy, ne akkor, 
amikor a már kimúlt óriás kan hátsó felét 
rugdalod... Mindjárt itt vagyok a segít
séggel.

Villámgyorsan kapaszkodott ki a szaka
dékból, aztán ösztönösen az autóban 
hagyott mobiljáért nyúlt. A k... anyád, 
nincs térerő, tudhatnám, hogy pont ezen a 
vidéken hiányos a háló... Nem tétovázott, 
telefonját a hátsó ülésre hajította és elvi- 
harzott a falu felé.

Augusztus végén a vadászházban gyüle
kezett a tagság. Új elnököt kellett válasz
tani, mert az Öreg írásban lemondott.

A balesete május elején történt. A 
törött csontjai összeforrtak, zúzódásai 
meggyógyultak, de lebénult alsó fele 
nagyon-nagyon lassan gyógyult, ha 
javult egyáltalán. így aztán csak az ágyat 
és a tolószéket nyomta, ezzel akarva- 
akaratlanul a hozzátartozóit, barátait és 
saját magát is szomorította.

A tagság lassan gyűlt, kis csoportok
ban beszélgettek. A választást kiváltó ok 
miatt elsősorban a kocsival, kocsiból 
lámpával vadászás volt a téma és termé
szetesen erősen megoszlottak a vélemé
nyek.

-  Próbálj csak megvédeni egy frissen 
elvetett óriás kukoricatáblát, ha autó
val, lámpával időnként nem hajtasz 
közéjük és nem durrogtatsz egyik
másik fenekébe...

-  Az egyik szeptemberi napon teljes 
erővel zuhogott az eső. A német vadász
vendégnek már csak ez az egy napja volt. 
Izgult, hogy aranyérmes bika nélkül megy 
haza, mi pedig izgultunk, hogy nem 
folyik be a közel kétmillió forint, amelyre 
már ezer helyen vártak a hitelezőink. Az 
autóval beálltunk az erdőszegélybe, ahol 
reméltem, hogy a zuhogó eső ellenére 
kivált a nagy bika. Kiváltott, de közben 
ránk zuhant a sötét is. Annyit meg tudtam 
állapítani, hogy biztosan a régóta ismert, 
érett aranyérmesünket áztatja az eső és 
bújtatja a sötét. A távolság nem volt több 
harminc méternél. A német nem látta jól. 
Mutattam, hogy felkattintom a lámpát, 
bólintott. A bika vizes oldala csillogott a 
lámpafényben és a vendég, a félig a lehú
zott ablakra támasztott fegyverével váll- 
lapon lőtte az óriás bikát. Kimondhatatlan 
volt az öröm.

-  Igazat adok az elnöknek, hogy 
kutya-keményen akarta betartatni a házi 
szabályzatunkat, amely tiltja a kocsiból 
vadásztatást és a lámpás vadászatot.

-  Igaza van, de talán egy kicsivel kevés
bé mereven kellett volna alkalmazni.

Különösen erre a két lelkes, kissé nevelet
len fiatal vadászra szállt rá, akik valóban 
néha-néha eltértek a szabálytól, de igazi 
gazemberséget soha nem követtek el.

-  Ez lett a veszte, így lett nyomorék, 
de ő tehet róla.

-  Ne legyetek ilyen szigorúak hozzá, 
elég most az ő baja.

-  Na menjünk, kezdődik az új elnök 
választása.

Az új elnököt megválasztották, sikeres 
volt a szeptemberi szarvasbika-vadászat, 
jó volt az októberi-novemberi selejtezés, 
a december elejei vaddisznóhajtás is 
kitűnően sikerült és már közeledett a 
karácsony.

A régi elnökről mindenki megfeledke
zett.

-  Te haver, arra gondoltam, hogy ki 
kellene egyszer vinni az Öreget, már biz
tos belerohadt az ágyba meg a tolókocsi
ba. Mi lenne velünk, ha többet mi sem 
mászkálhatnánk az erdőben-mezőben, 
ha állandóan csak otthon kellene dögle
nünk az asszony mellétt, meg a szobá
ban?

-  Mi van? Megszállt a kisangyal? Ez 
nem áll jól neked. Különben is mi a fenét 
kezdjünk egy lábait mozgatni nem tudó, 
„tökbénával”?!

-  Te haver, én erre is gondoltam: egy 
rossz autóülést az elmúlt napokban úgy 
szerkesztettem át, sínek és forgótengely 
segítségével, hogy néhány centiméterre 
jobbra-balra el tud csúszni, ugyanennyit 
pedig elfordulni. Szegény bénánkat 
becsörlőzzük ebbe az ülésbe, aztán lehú
zott ablaknál meglőheti a karácsonyi sül
dőjét. Persze az kell, hogy te engedd 
beszerelni ezt az ülést a normális autó
ülés helyére.

-  Eldobom rögtön az agyam, hogy te 
ezt így kipréselted magadból. És hol a 
fenében lesz ez a karácsonyi disznó, 
talán már fel is lógattad az egyik lucfe
nyőfa ágára?

-  Te haver, én már ezt is kigondoltam. 
Van egy csendes kicsi zug, nem jár oda 
senki vadászni. Csináltam oda egy szó
rót. Már járnak rá a disznók. Na mit 
szólsz, milyen vagyok?!

-  Te mindig képes vagy produkálni 
egy-egy veszett nagy marhaságot. Te 
tényleg nem vagy egész normális.

-  Te haver, akár szervezhetjük is az 
öreg vadásztatását, autóval, autóból. 
Még egy jó kézi reflektort is beszerez
tem, biztos ami biztos alapon, ha közben 
besötétedik.

Az Öreg nem tudott szólni, amikor a 
spéciülésbe segítették és észrevette, 
hogy igen kis erőfeszítéssel tudja változ
tatni ülésének helyzetét. Nem tudott 
szólni, csak a szeme telt meg könnyel és 
ez a fátyolos-opálos tekintet közvetítette 
a jól ismert környezetet, hozta elő az 
ismerős utakat, a nyiladék kereszteződé
seit, a bokrok és fák finom hó-permettel 
díszített ágait. Egy-egy fel- és elvillanó 
őz és szarvas régi sikeres vadászatainak

élményeit vágtázta elő. És amikor a 
szóró közelében elhelyezkedve, a szél 
felé hozta a kukoricaszemekkel dúsított 
siló kissé savanykás illatát, a lehúzott 
ablakon áramló hideg ellenére a sok éves 
tapasztalat alakította biztonságérzet for- 
rósította át, hogy ma, most biztos sike
rül!

Mintha mindig autóból, ülésből vadá
szott volna, olyan rutinnal kérte a fiúkat, 
hogy egy kicsit módosítsák az autó 
beállószögét. Ők ezt készségesen megtet
ték, majd az autóálcázására idehozott 
bálákon is igazítottak.

Aztán hang nélkül várták a nagy pilla
natot.

Közben a faluban megszólalt a harang, 
hangja karácsonyi litániára szólítgatta a 
hívőket és általános jóérzéseket konga
tott minden ünnepre készülő embernek. 
A disznók mintha erre vártak volna, 
vigyázatlanul rohantak az élelemhez. A 
savanykás silószag összevegyült a vad
disznók csermakk aromával kevert, érett 
avar szagával...

-  Hű de régen nem éreztem ezt az illa
tot, már azt hittem soha többé nem lesz 
ebben részem. -  suttogta maga elé, de 
azért a többiek is hallhatták.

A szeme sarkában ismét könnyek 
gyűltek, hinni akarta, hogy az erősödő 
hideg széltől. Eltörölte a felesleges ned
vességet, megerősítette magát, hisz’ 
tudta, hogy ennyi szeretetteljes igyekeze
tei nem szégyeníthet meg egy rossz 
lövéssel.

A sok év alatt szerzett rutinja és a most 
körülvevő szeretet ereje biztosította a 
pontos lövést...

A süldő az utolsókat rúgta -  a megfor
dult szél erősítette a harangzúgást -, a 
két barát pedig elindult a kimúlt vad
disznó felé.

-  Te haver, azért ez kurva jó érzés 
ugye!!!

A „Haver" nem szólt semmit, csak 
magához ölelte az egy fejjel alacsonyabb 
barátját.

Talán az erősödő harangzúgás indítot
ta meg a havazást, így aztán egyben volt 
itt minden, ami széppé teszi a kará
csonyt: a siker, az egymást segítő figyel
messég, az egymásnak örülő szeretet, az 
emelkedett bensőt melegítő jó érzés, a 
hóesés és a harangzúgás.

De hát miért éppen ők?! De hát miért 
éppen ti ragadtatok magatokkal kedves 
fiúk és öltöztettétek ünnepi díszbe szíve
met, lelkemet?!

De hát miért éppen ti!?
Legyen hát boldog a karácsonyotok és 

az egész életetek. Kísérje siker életutato- 
kat és maradjon bennetek mindig annyi 
szeretet, amennyi besugározhatja kör
nyezeteteket és képes másoknak is okoz
ni egy kis boldogságot...

A vastagodó hótakarón a fiúk könnye
dén, vidáman, mosolygósán húzták a 
karácsonyi süldőt az autó felé...
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Kántor B. Péter: Parázsnyi lüktetés
Bajusz Ferenc sovány 
alacsony ember volt, 
nevéhez méltóan dús 
bajusszal volt megáld
va, apró kecskeszakáll 
és . sűrű szemöldök 
színesítette még az 
ábrázatát. A teremtő 
csupán a feje tetején 
spórolt, merthogy -  
minek is szépítsünk -  
kopasz volt, ahogy 
mondani szokták: a Nap a 
feje búbján gyönyörködött 
magában. Buja szemöldöke 
alatt a nagy, barna szemek rezig
nált nyugalommal nézték a vilá
got.

-  Furcsán vagy te összerakva -  mon
dogatta neki barátja, Öszme Gyula, a 
pataki vadőr. Különösen festettek ezek 
ketten: bizony minden száj mosolyra 
húzódott, ha megjelent valahol egymás 
mellett az apró, vézna Bajusz és a 
hatalmas, tenyeres-talpas Öszme. És 
ehhez még hozzájön, hogy nemcsak 
külsőleg különböztek egymástól: míg 
Öszme a racionális, gyakorlatias, szóki 
mondó, néhol már-már nyers modorú 
emberek hadseregébe tartozott, addig 
Bajusz csöndes-bús, filozofikus -  
mondjuk így -  művésziélek volt. Mégis, 
valami különleges módon nagyon 
ragaszkodtak egymáshoz, a férfibarát
ság jeltelen, ám elszakíthatatlan kötelé
kével.

Bajusz gyakran járta a területet pus
kával a vállán. Ritkán lőtt. Öszme 
ugratta is gyakran:

-  Te, ne vidd el a puskát, csak fájdít 
ja a hátad! Vigyél inkább egy könyvet, 
azt’ olvass föl az őzeknek!

Hát igen, a könyv. Bajusznak ez 
nagy-nagy szerelme volt. Öszme, 
mikor meglátogatta őt odahaza, sóhaj
tozott is néha:

-  Egyszer rád dől ez a rossebsok 
könyv', azt’ betemet, Ferikém! Veszé
lyes a tudomány, hallod-e.

Bajusz csak mosolygott a bajusza 
alatt. Öszme találomra leemelt egy 
könyvet -  Ünnepnapok volt a címe -  , 
belelapozott, aztán rásandított 
Bajuszra:

-  Ide figyelj, nem vagy te valami 
rokona ennek a Széchenyinek? Ez a 
szemöldök, hallod-e. Gyanús vagy te 
nekem, Feri, titkolsz te valamit. Habár 
a haja... Neki van...

Volt még egy dolog, amit Öszme 
sosem hagyott szó nélkül, mégpedig ha 
Bajusz megjelent a vadászház előtt 
ütött-kopott, öreg UAZ-ával.

-  Rossz helyre jöttél, ez nem a roncs
telep -  mondogatta a testes vadőr -  ,

mér’ nem cseréled már le ezt az 
ócskavasat? Emmá’ csak hörög, mint a 
haldokló rosseb.

-  Tudod jól, Gyula -  szólt csendesen 
Bajusz -  hogy bent a városban csak 
busszal járok. Csak ha ide jövök, akkor 
fogom be ezt a vén lovat. -  mosolygott

Nincs szívem lecserélni, hozzám 
nőtt, sőt, nevess csak ki, de én szere
tem ezt a kocsit! Hogy is mondjam, ez 
az autó nálam a vadászat első állomá
sa. Mondjam így: ez már egy kis erdő
darab.

- Bolond vagy te, hallod-e -  morgott 
Öszme -, de hát köllenek a bolondok, 
mer’ túl szép lenne a világ nélkülük...

Augusztus végi délután volt, mikor 
befordult Bajusz UAZ-a a pataki vadász
ház elé. Öszme már várta barátját:

-  Mér’ nem jöttél szamárháton, hal- 
lod-e. Kiszaladnak a bikák az erdőből, 
ha meglátják ezt a csotrogányt. Idén 
elmarad a bőgés, asszem.

-  Irigykedsz, Gyuszikám, tudom. De 
ne félj, ha meghalok, rád hagyom ezt a 
kocsit.

Hogy Öszme mit válaszolt erre, azt 
inkább nem írom le.

-  Gyuszikám, kiülök a Tölgyes-lesre
-  szólt Bajusz -  , nézelődöm, meg hall
gatózom egy kicsit, hátha... Szeretem 
ezt a nyárvégi hangulatot. Amikor már 
közeleg az ősz. Nyugodt. Finom.

-  Az. Finom. A pacal, az a finom, 
nem az ősz.

-  Na, jövök majd, Gyulám, szervusz
-  lengette meg a kalapját a vézna 
vadász.

-  Te, Feri...
-  Tudom, a puskát minek viszem. 

Megszokás, Gyulám, megszokás -  és 
visszakacsintott vadőr barátjára.

Már majdnem éjszakába hajlott át az 
este, amikor Öszme utánament Bajusz
nak a Tölgyes-leshez, merthogy ilyen
kor már rég vissza szokott jönni.

Bajusz egészen úgy festett, mint aki 
alszik: feje a les oldalának dőlve, karjai 
elernyedve. Csak a nyárvégi-őszeleji 
csillagok őrizték első óráit -  örök álmá
nak.

Öszme Gyula bácsi meséli ezt a pata
ki vadászházban, odakint dermedt téli 
este van. Pattog a tűz a szobában és 
narancssárga szellemtáncot fest az 
agancsok köré. Gyula bácsi feláll, 
kimegy a ház elé. Utána nézek. A ház 
előtt egy öreg, ütött-kopott UAZ áll, 
ahhoz lépdel. Megáll előtte, nézi. 
Mintha meg is simítaná, de ezt nem 
látom biztosan. Aztán kivesz az ülésről 
egy tarisznyát és behozza a házba. 
Becsukja az ajtót, leül. A tarisznyából 
egy rongyos füzetet vesz elő.

-  Ez a Ferié volt. Nem is tudtam, 
hogy verseket is írt. Sose mondta. Ebbe 
a füzetibe’ vannak e. Ez az utósó. 
Figyelj. Ezt pár nappal, hát, az ... előt
te... azelőtt írta. Figyelj csak. És lassan, 
tagoltan olvasni kezd:

„Parázsnyi lüktetés. Ennyi volt. 
Ennyi csak.

Belémúlt csendeknek erdőnyi árnyé
ka.

Születünk bömbölve, meghalunk 
hallgatag.

A többi csak koboldok citerajátéka.”
Elhallgat. Rám néz. Aztán megint 

maga elé.
-  Rosseb tudja, de ez a parázs, meg a 

citera meg minden...ez ... szép. Ugye, 
szép?

Választ nem vár, fel se néz, és látom, 
hogy egy kövér könnycsepp szalad le 
cserzett arcán. Csendesen felállók, és 
kimegyek a ház elé. A jeges szél átjár, 
megremegek, összébb húzom az inge
met. Szemben a csupasz fák fekete ujja- 
ikkal mintha az ég felé mutatnának.
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Farkas Csamangó Zoltán:

A megzabolázott 
szenvedély...
„Gipszest” egy izzasztó augusztusi 
napon ismertem meg a 80-as évek vége 
felé, egy kórházi osztályon. Magam, 
egy súlyos autóbaleset után igyekez
tem megmaradni éppen, amikor 
behozták őt abba a négyágyas kórte
rembe, ahol egyedül tengettem a napo
kat -  onnantól kezdve nem voltam 
magányos lábadozó...

Egy darabig egyáltalán nem érint
keztünk. No nem azért, mert az ember 
az efféle szomorú és mindenki iránt 
részvétet keltő magányban ne volna 
hajlandó, sokszor még nálánál sokkal 
eltérőbb gondolkodású vagy műveltsé
gű emberekkel is átmeneti barátságot 
kötni, hanem azon egyszerű okból, 
mert „Gipszesnek”, úgy egy hétig, egy
szerűen nem volt erre módja. Egyik 
lába combtőig, bal karja konyákig volt 
begipszelve, s fején és testének külön
féle más részein terjedelmes kötéseket 
viselt...

Egy ideig sajnálkozó együttérzéssel 
szemléltem szenvedését a fülledt kór
terem süket csöndjében, majd mint
hogy én már járóképes voltam, kiko
pogtam mankóimmal a nővérek üveg- 
kalickájáig, s mint „bennfentes”, ille
delmesen megkérdeztem:

-  Nővérkék! Mi történt az én szeren
csétlen szobatársammal? Szintén bal
eset?

Az egyik nővér rámnézett, és szeme
iben olyan virgonc vidámság világlott 
fel abban a pillanatban, ami ilyen szo
morú esetben teljességgel érthetetlen, 
hogy kezdtem azt hinni, valamit épp 
ünnepelnek... Szinte nevetve jelentet
te ki:

-  Igen! Vadászbaleset...
A közlés szíven ütött. Talán olyan 

képet vághattam erre, mint a krónikus 
alkoholista, aki előtt a hasonszőrű cim
borák viccből elengednek a resti bádog
pultján egy fehér egeret, s bár látszik 
tekintetén a mélységes megdöbbenés, 
mégsem mer annak hangot adni, 
nehogy egészen véletlenül a delirium 
tremens gyanújába keverje önmagát;
_ -  Igen?! -  kérdeztem egy idő után -  
És miféle?

-  Majd elmeséli, ha akarja -  nevetett 
a csinos nővér -  Ha leveszik az arcáról 
a kötést...

Persze, a kötés -  gondoltam -  hiszen 
valóban csak a szemei látszanak ki, s

sas
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ziókban kap meg egyelőre, de ha sze
rencséje van, hamar túl lesz e kelle
metlen szakaszán az életének, s visz- 
szatérnek majd a régi örömök is, mint 
evés, ivás, hogy a többiről már ne is 
beszéljünk. Mindezt magamról tud
tam.

Napokig tépelődtem, vajon milyen 
vadászbaleset lehetett az, amelyben 
ilyen kiterjedten, s majdhogynem teljes 
lényére vonatkozóan összetört ez az 
ember, de választ csak akkor remélhet
tem, ha majd szóba elegyedhetek vele. 
Mozdulni nemigen tudott, de a szemei 
úgy rebbentek erre-arra a kötés kerek 
nyílásainak mélyén, mintha egyenesen 
engem, vagy a körülötte lévőket okolta 
volna a vele történtek miatt -  ezért 
aztán alig néztem rá, s szinte féltem az 
első beszélgetéstől...

Másnap reggel, mikor visszahozták a 
kötözőből, már csak néhány ragtapasz 
díszelgett feldagadt arcán, ami így 
kötés nélkül annyira megdöbbentett, 
hogy mindenképpen valami nagy erdé
lyi vérmedvével való találkozásra vagy 
egy afrikai vadásztúra szomorúvégű 
eseményeire kellett gondolnom, ahol 
egy nagy növényevő, víziló, bivaly, 
vagy elefánt rontott rá erre a szeren
csétlen emberre. Talán átgázolt rajta, 
megtaposta, de mint igen ritka bravúrt, 
túlélte a rettenetes támadást.

Egyelőre csak feküdt, és szemlélte a 
kötés nélkül kitágult egyhangú kórházi 
világot. Amint megpróbálta megnyalni 
kicserepesedett szájszélét, amely úgy 
festett pillanatnyilag, mint egy kifor
dult biciklibelső, jól látszott -  alig 
maradtak fogai. Olyan részvét ébredt 
bennem ettől -  bár még magam is 
közelebb álltam akkori állapotomban 
Qasimodóhoz, a testileg erősen fogya
tékos toronyőrhöz - ,  hogy áttopogtam 
mankóimmal az ágyához, s odaadtam 
neki az éjjeliszekrényén lévő vizespo
harat.

„Jobbik” kezével vette el, s bár fele 
mellément, jóízűen ivott belőle. Azután 
egy enyhe, köszönésnek is felfogható 
bólintás kíséretében felém nyújtotta -  
gondolom, hogy tenném le.

-  Jól van? -  tettem fel életem leghü
lyébb kérdését, ami előfordul kórház
ban egy idő után -, mire rámnézett, s 
mintha némi vidámsággal a szemében 
bólintott volna is. Utóbbi, azt is jelent
hette egy bizonyos értelmezésben: a 
körülményekhez képest, jól!

Valódi beszélgetésre egyébként csak 
pár nap múlva került sor köztünk, ami
kor szájának duzzanata annyira vissza
húzódott, hogy már valamelyest érthe
tő emberi nyelven volt képes megszó
lalni. Odamentem hát, s időlegesen haj- 
líthatatlan fél lábamat úri eleganciával 
előrenyújtva, egy megsárgult műbőr 
hokedlire ereszkedtem.

-  Látom, ugyancsak balesetet szenve
dett...

Bólintott, de nem szólalt meg. Talán 
úgy volt vele, nem pazarolja az energi
át: az egyszerűen és egyértelműen meg
válaszolható kérdéseket egyelőre test
beszéddel oldja meg.

-  Én autóbalesetet szenvedtem -  
mondtam. -  Eltörött a combcsontom és 
megsérült a karom is -  még csak ezek
kel tudok közlekedni -  mutattam man
kóimra.

-  Hogy történt? -  préselte ki magából 
az első kérdést, ami a hiányzó fogak 
nélkül inkább egy nyögéssel induló, 
halk kígyósziszegésnek hatott.

-  Összeütköztem egy IFA-val... -  
mondtam szerényen, hisz mi ez az ő 
heroikus küzdelméhez képest, midőn a 
hős vadász töltényfogytán, vagy „fegy
verakadály” miatt eléje áll a felé szá
guldó nagyvadnak egy szál késsel, s bár 
legalább olyan reménytelen vállalko
zásba kezd, mintha egy gyorsvonatot 
akarna pusztakézzel megállítani, még
sem menekül el -  birokra kel egy meg
vadult ősállattal, legyen, ahogyan len
nie kell -, jöttem haza horgászatból...

Erre felcsillant a szeme -  hiába, 
rokon szakma -  és teljesen váratlan 
vehemenciával újabb pösze kérdést tett 
fel nekem:

-  Maga, mivel volt?
-  Trabanttal -  hajtottam le a fejem 

szomorúan, de egyben örömteljes meg-
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elégedettséggel is, hogy egyáltalán élet
ben maradtam a keleti németek papír
remekében -  nem sok maradt belőle...

-  Nem csoda -  mondta szinte felvi- 
dámodva. -  Én Wartburggal voltam...

-  Vadászni? -  kérdeztem -  (s majd
nem hozzátettem: Afrikában?), s vágy
tam, hogy maradjunk a hősiesebb 
élménybeszámolók talaján, s merthogy 
ez a kijelentés nagyon is hihetőnek 
tűnt, hogy: „Wartburggal”. Hiszen e két 
elsőkerekes típus más, kényesebb 
autókkal ellentétben, tényleg egészen 
hihetetlen utakon is elvitték céljukhoz 
az embereket alkalomadtán -  no de a 
„fekete kontinensen”? S csalódottsággal 
töltött el válasza:

-  Nem vagyok vadász... -  mondta 
kissé szemlesütve -  csak amolyan 
„amatőr”...

-  Nem is szokott lőni?
-  Nem. Autóval szoktam volt vadász

ni -  mondta szinte suttogva -  eddig.
-  Igen? -  kérdeztem létörve, sőt meg

döbbenve -  és hol?
-  Mifelénk... -  vetette oda nem léte

ző foghegyről -  a „rizsön”.
-  S mire szokott „vadászni”?
-  Hát, ami jön... Apróvad, fácán, 

nyúl. Néha egy-egy őz, miegymás. Este. 
Reflektorral. Tudja? A vad, főleg a nyúl 
olyan bamba, bentmarad a fénycsóvá
ban -  azután puff és megvan...

-  És milyen régen műveli ezt a „spor
tot”? -  kérdem, s kis émelygést érzek a 
gyomromban.

-  Már évek óta.
-  Gondolom, most meg elütött egy 

vaddisznót vagy egy szarvast! -  mond
tam erre szemrehányóan, de kissé 
reménykedve is, hogy legalább e nagy
testű nemes vad említésével enyhülhes
sen a dolog pitiánersége.

-  Nem. Egyiket sem. Egy nyulat.
-  Egy nyulat?
-  Úgy van! De valahogy ez most fel

keveredett a motorháztetőre és nekicsa
pódott a szélvédőnek... Mintha dob
bantója lett volna. Gondolhatja!? Úgy 
megijedtem, hogy félrerántottam a kor
mányt és „beestem” a régi rizsföldek 
közötti mély árokba. Fejtetőn állt meg a 
kocsi. Majdnem lapos lett. Úgy húztak 
ki a mezőőrök hajnaltájt. A nyúl meg 
elment...

-  Ne haragudjon. De fontos ez most?
-  Már nem ... Bár, kár érte! Ez volt 

az utolsó vadászatom nekem. A 
Wartburg is tönkrement. Opellel ugye, 
mégsem lehet, mer’ az is van -  tette 
még hozzá büszkén, de szomorú arc
cal. S szemeiben mintha ismét fölra
gyogott volna a legyőzhetetlen szenve
dély pisla fénye, amit, bár azóta sem 
találkoztam „Gipszessel” az életben, 
remélem végleg kiölt belőle a hosszas 
és sanyarú kórházi tartózkodás -  bár 
ki tudja?

Hisz Isten útjai kifürkészhetetlenek. 
A vadászat Isteneié meg: különösképp.

Schmidt Egon: Gerlebúgás
A nap már lefelé hanyatlott, de még 
messze volt az este. A meleg enyhült 
kissé, de hiába osont szellő a lombok 
közé, nem hozott felüdülést. Valahol 
kakukk kiáltott többször egymás után, 
csattogó erdei pinty felelt rá a tisztás

felett, s mint az életre kelt mesebeli 
aranygolyó, repült át egy sárgarigó.

A férfi a madár után nézett, aztán las
san megindult a fák között. Puskája csö
vén néha megcsillantak a lombok között 
beszűrődő napsugarak. Az erdőszélen
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földút vezetett a közeli tanya felé, azon 
túl már a rét zöldellf. A férfi egy öreg 
tölgy mellé húzódott, hátát a rücskös 
kéregnek vetette és várt. Távcsövével 
néha végigpásztázta a rétet, de ott csak 
egy gólya sétált komótos léptekkel. 
Idó'nként megállt, piros csőrével felka
pott valamit, talán egy vigyázatlan sás
kát, aztán tovább lépdelt.

A szélső fa száraz ágán vadgerle kez
dett búgni és a férfi arrafelé pillantott. 
Emlékezett, hogy egy éve is gerle 
búgott, amikor itt azt a szép bakot lőtte.

-  Hátha most is szerencsét hoz a 
madár.

Egy idő óta megszokta, hogy ha egye
dül járja az erdőt, ki is mondja gondo
latait. Nem hangosan, még csak nem is 
halkan, csupán a szája mozgott alig lát
hatóan.

-  Csak tudnám, melyik oldalon jön ki
-  beszélgetett tovább önmagával. Látta 
már néhányszor azt a bakot, amelyik 
ide a rétre váltott ki esténként, de soha 
nem ugyanazon a helyen. Néha az erdő 
felső sarkánál bukkant elő, máskor 
éppen az ellenkező irányban. Kétszer is 
csupán hajszálon múlt, hogy lövéshez 
jusson. Először az avarban rejtőző szá
raz ág reccsent nagyot, amikor rálépett, 
a baknak pedig nagyon jó füle volt. Két 
nappal később egy hirtelen jött hatal
mas vihar mentette meg a bak életét, 
szinte az utolsó pillanatban.

A vadgerle folyamatosan búgott és a 
férfinak hirtelen eszébe jutott valami. 
Legutóbb egyik alkalommal sem hallot
ta a madarat. Most pedig szól, búg ren
dületlenül, akár az elmúlt nyáron. Nem 
volt babonás, most mégis úgy gondolta, 
a madár szerencsét hozhat.

-  Ki kell jönnie -  suttogta bizakodva 
és arrafelé pillantott, ahol a láthatatlan 
madár ült.

A réten a gólya éppen a magasba 
emelkedett. Ugrott néhányat, aztán 
kitárta széles szárnyait és elrepült a falu 
felé.

A férfi ismerte a villanyoszlopon 
épült nagy gallyfészket és tekintetével 
követte a madarat, míg az el nem tűnt 
a távoli házak közül kimagasló temp
lomtorony közelében.

-  A fészekben már állnak a fiókák és 
azóta már az anyjuknak örvendeznek -  
gondolta.

Valami hirtelen azt súgta, nézzen bal 
felé. Odapillantott, de először semmit 
sem látott. Aztán mintha elmosódó 
vöröses folt mozgolódott volna a bok
rok között. Erőltette a szemét, de a 
vörös folt eltűnt, majd percekkel 
később ismét előbukkant. Már köze
lebb az erdőszélhez.

-  A bak lesz -  lehelte maga elé. Az 
arcán érezte, hogy a szele jó, az állat 
felől fúj. Szorosabban markolta a pus
kát és bosszúsan érezte, hogy a tenyere 
átnedvesedett. Utálta és a legszíveseb
ben megtörölte volna, de nem mozdul

hatott. Nyúlvadászaton vagy fácánhaj
tás közben soha nem izzadt meg a 
tenyere, de ha őzbakra lesett és az állat 
megjelent, mindig.

-  Lehet, hogy suta -  jutott eszébe hir
telen és nyomban rá, kíváncsian arra 
gondolt, felszárad-e a tenyere, ha való
ban suta lép ki az erdőszélre.

A vörös folt közben tovább haladt, 
egyszer mintha halk ágroppanást is hal
lott volna. Egy pillanatra az állat feje is 
láthatóvá vált az ágak között, a szépen 
gyöngyözött agancs ágai fehéren villan
tak, aztán a látomás eltűnt. Lőni nem 
lehetett.

-  Majd, ha kilép az útra -  biztatta 
magát. Ha már ott lesz, csak néhány 
lépést kell tennie ahhoz, hogy a sűrű 
bokrokon túl lövéshez jusson.

A gerle búgott és a férfitől láthatatlan 
simogató kéz nyúlt ki a madár felé.

A bak ebben a pillanatban kilépett az 
útra és megállt. Agancsos fejét magasra 
emelve a rét felé nézett. A férfi mélyet 
lélegzett, aztán puskáját kézben tartva, 
óvatosan megindult.

-  Csak a nagy nyárfáig eljussak, ott 
már nem takarják a bokrok, lőni tudok.

Tett néhány lépést, megállt, célozni 
próbált, de a bak egész testét ágak 
takarták. Egyedül az agancsa látszott 
tisztán, csalogatóan. Tovább lépett, 
lábával óvatosan kitapogatta, nem fek
szik-e száraz ág valahol. A gerle az 
erdőszélen tovább búgott, ez megnyug
tatta.

A bak odakint mozdult, a férfi a sűrű 
ágak között csak annyit látott, hogy 
hátrafelé figyel. A nyárfa már csupán 
három vagy négy lépésnyire volt, ha 
oda eljut, túl a sűrű bokrokon, már 
nyugodtan eleresztheti a golyót.

A gerle váratlanul elhallgatott. 
Ugyanabban a pillanatban a bak is 
elugrott. Be az erdőbe. Néhány pillana
tig még hallotta a menekülő állat ugrá
sait, egyszer a vörös folt is megvillant, 
aztán csend lett.

Az erdőben. Mert az úton egyre erő
södő zúgással autó közeledett. Ezt látta 
meg a gerle és tőle ugrott el a bak is. A 
kocsiban vidám társaság ült, az abla
kok lehúzva, bent fiúk és lányok 
visongtak, nevetgéltek.

-  Láttátok az őzikét? Olyan aranyos 
volt!

A fák között álló férfi a kérdést még 
hallotta, a választ már elnyelte a motor 
zaja. Keze már nem izzadt, de akaratla
nul is ökölbe szorult.

-  Hetente jó, ha egy autó jön ezen a 
földúton. És éppen most!

A gerlére gondolt. Ide vezette az őzet, 
de az autó közbeszólt. Kilépett az útra. 
Az autó helyett már csak a távolodó 
porfelhő látszott. A száraz ág üresen 
ásított, a madár eltűnt róla.

Feiszt Ottó: Sárbar

A történet az 1980-as évek elején játszó
dik* amikor még a vadászok alig-alig 
rendelkeztek saját terepjáróval. Jancsi 
azonban az ilyen szerencsés tulajdono
sok közé tartozott. A szovjet GAZ 69-es, 
ponyvatetős, öszkerékhajtású autójával 
a vadásztársaság területének legeldugot
tabb sarkaiba is eljutott, s így a vadász
sikerek sem maradtak el számára. 
Irigyelt vadász lett, sokszor az ugratások 
céltáblája is.

Az októberi őszi napfény gyönge 
sugarai a nagy esőzés után szárítani 
kezdték a domboldalakat, ám Jancsi 
valószínűleg rossz utat választott, mert 
a GAZ-kocsi kerekei vadul kaparták a 
fölázott agyagot. Nagy darabokban 
repültek a sárdarabok a ponyvás oldal 
mellett, mégis alig-alig kúszott feljebb a 
terepjáró. Jancsi visszatolatott, majd 
újra nekihajtott a meredeknek.

„Nem kívánok mást az autómtól, csak 
a maximumot!” -  idézte vadász-bará
tunk „aranyköpését” és hármas felező
ben padlóig nyomta a gázt. Már csak
nem felért a dombtetőre, mikor ismét 
helyben kezdtek forogni a terepgumik
kal szerelt kerekek. Ekkor újra vissza
ereszkedett és megint nekirugaszkodott 
a kaptatónak. Nem akarta föladni. A 
hátul ülő két öreg vadász csöndesen 
javasolta, válasszon másik utat, de ő 
nem! Csak nyomta a gázt, s végül fölka
paszkodott a dombtetőre. A mellette ülő 
vadászmester figyelmeztette, pihentesse 
a motort, mert a víz majdnem felforrt, s 
amikor kinyitotta a motorháztetőt, vörö
sen izzottak a kipufogócsonkok. Járó 
motorral várták a fölhevült alkatrészek 
lehűlését. Az öregek most arra biztatták
-  természetesen ugratásból -  locsolja le 
vízzel a tüzes csöveket, ami persze azok 
megrepedését eredményezhette volna. 
Jancsi mérgében majdnem megkergette
-  a szerencsére feleslegesen előkotort 
csavarkulccsal -  az „Öreg Kanadát”, 
mert látta, hogy ennek a „maximum
nak” a kicsikarása autójából, kis híján 
tönkre tette a hengerfejpakolást, de 
valójában inkább saját magára volt mér
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mert a meglebbenő szél kitessékelte 
őket a rétekre, ahol a melegáramlatok 
először felemelték, majd elsodorták 
őket. A távolban pedig bőgni kezdett 
egy vágyakozó szarvasbika. Vontatott 
strófája úgy szólt, mintha az elmúlt sze
relmi légyottok fölött bánkódna. Majd 
elhallgatott, s nem is szólalt meg több
ször. Beesteledett, a Nap a dombok 
mögé bújt, ahol magára húzta a ködpá- 
rákkal töltött vastag felhődunyháját és 
szürkületet borított a zalai erdőkre.

Váratlanul egy lövés dörrent, s a 
vadászmester tudta, hogy mint legtöbb
ször, most is Jancsi lehetett az eredmé
nyes. A csattanás az erdeifenyves nyila
dékáról visszhangzott szerteszét a dom
bok között, ahol ő várakozott a szarva
sokra. Hirtelen besötétedett és hűvös 
lett. Egy erdei fülesbagoly majdnem 
leütötte az elmélázó vadászmester fejé
ről a kalapot, amikor a magaslesre akart 
fölmászni. Mindketten megijedtek, de a 
bagoly talán jobban, mert ő azt hihette, 
hogy a vadász rá is vadászik. Felhá
borodva szárnyalt tovább, s ha ember 
lett volna, bizonyára bosszantja, hogy 
kedvenc leshelyét most más foglalja el.

Az erdészház ablaka barátságosan 
világítva fogadta a visszatérő vadászo
kat. Jancsi is megérkezett az elejtett 
szarvasünővel. A vadászsikerre pedig 
áldomást kellett inni, s ahogy az üveg 
pohárról-pohárra járt, azt találgatták a 
vadászok, miért is van ilyen szerencséje 
ennek a Jancsinak? Talán valami „feke
te macska”, vagy a szomszédasszony 
lehet a dologban, s az öregek ötletei 
hangos hahotázással követték egymást 
sorjában. Ám Jancsi nem ihatott. S amíg 
a többiek az ő kárára kacagtak, a fejét 
valószínűleg a viszont tréfán törte.

Jócskán benne jártak már az éjszaká
ban, amikor végre a terepjáróra kászá
lódtak. A jókedv itt sem hagyott alább. 
Jancsi most egy másik utat választott és 
egy fiatalosban ereszkedett lefelé. 
Amikor leért a „lapra", belehajtott az 
útközepén egy a disznók által kifürdött 
dagonyába. Majd a mellette ülő vadász- 
mestert meglökve kikapcsolta az első- 
kerékhajtást. így az autó azonnal 
elakadt. Pörgette a kerekeket előre- 
hátra, de nem tudott a sárból szabadul
ni. „Meg kell tolni, épp csak egy kicsit.”
-  mondta, de a két öreg vadásznak nem 
akaródzott kiszállni. „Sajnos én félcipő
ben vagyok!” -  kapott a heccen a 
vadászmester. A két hátul ülő, a raj- 
GAZ-ból csizmáikkal a dagonyába kilép
ve, vállaikkal tolták az autót. Jancsi 
most a gázra lépve, a pörgő hátsó kere
kekkel mindkettőjük ülepét vastagon 
beverette sárral. Csak úgy folyt a dago
nya agyagos leve a gatyájukról. Hangos 
káromkodás kísérte hátulról a sikertelen 
próbálkozást és a sárfröcskölést. Az öre
gek különféle kínhalált ígértek az ügyet
len sofőrnek, ha nem kormányozza ki 
azonnal tragacsát a gödörből.

dagonyában

ges, mint Józsi bácsira. Az öreg ’56-ban 
megjárta a tengerentúlt, s amikor elfogta 
a honvágy, hazatért Kanadából. A falu
tól kapta a „Kanada” ragadvány nevet, s 
a vadásztársaság tagjai csak „Öreg Ka
nadaiként emlegették egymás között. A 
másik öreg, Gyuri bácsi, egy viseltes, 
sötétkék kordbársony zakóban élvezte a 
napsugarakat az autó hátuljának tá
maszkodva, s homályos célzásokat tett 
arra, hogyha ő fiatal lenne, bizonyára 
egy jobb terepjárót vásárolna a lestrapált 
raj-GAZ helyett. Jancsi pedig azt dohog
ta vissza, ha pedig ő bankár lenne, mint 
az öreg, vagyis a Takarékpénztár fiókve
zetője, akkor nem a barátja autójába 
szállna, ha vadászni indulna, hanem 
valami elegáns pick up-on süllyedne a 
vendégmarasztaló agyagba, mert más 
autó itt ugyan fel nem jött volna, mint az 
orosz tajgához szokott GAZ. Az viszont 
egészen biztos, hogy vadász létére zöld 
kabátban járna, és nem az inkább pénz
emberhez illő, sötétkékben. A fiatal 
vadászmester csak mosolygott az évődé- 
sen, s vastag félcipőjét nézte, meg arra 
gondolt, miért is nem húzott gumicsiz
mát, mikor tudhatta, hogy a sok eső 
után még a cserkészutak sem lehetnek 
szárazak. A vadászat remélt eredmé
nyessége járt még az eszében, hiszen az 
elnök a vadásztársaság rendezvényére 
vadhúst rendelt.

Lehűlt a motor, s vígan döcögtek 
tovább Erdeifalu felé, ahol már csak egy 
házban volt lakó, mégpedig az erdész, 
akinek kutyái először ugatva, majd fark
csóválva fogadták a vadászokat, miután 
felismerték az autót.

Erdeifalu, mint a neve is mutatja, járt 
utaktól messze, a zalai dombokat borító 
sűrű erdőkben rejtőzött, s a legenda sze
rint még a Zalát többször átfésülő törö
kök sem fedezték fel annak idején. A 
volt bárói uradalomhoz tartozó hosszú, 
tizenkét cselédlakást befogadó épület 
üresen tátongott. A hatalmas magtár 
végében volt a régi iskolaterem, mert 
innen a gyerekek csak három kilométe
res gyaloglás után juthattak volna

Kustánszegre. így akkoriban tanító is 
lakott Erdeiben. Út azóta sem épült, s 
Erdeifalu végleg elnéptelenedett.

Az erdészháznál a lugason még ott 
lógtak a szőlőfürtök, de a kémény már 
világos füstöt pöfékelt az ég felé, mert az 
erdőben álló ház belül is hűvös volt 
esténként, akárcsak az udvara. De most 
még ragyogott a nap és a vadászok nyu
godtan tervezgették az esti les kilátásait 
a verandán, az érett szőlőt szemezgetve.

Jancsi és a vadászmester elsősorban 
szarvast akartak lőni a jövő heti köz
gyűlésre, az öregek pedig vaddisznót. 
Kompetenciájukat a szüretre tartogat
ták, s így most vágyaik netovábbja, egy 
gömbölyödő süldő képében lebegett sze
meik előtt.

A leshelyek elosztását a csavaros eszű 
erdészre bízták, mert ő ragyogóan 
ismerte a kerületét és benne a vadászati 
esélyeket is. Meg is bíztak benne, mert 
tudták, a legjobbat akarja, hiszen hosz- 
szú évek óta ismerték egymást. Karcsi 
bácsi igen körülményesen latolgatta a 
lehetőségeket, végül nehezen kibökött 
javaslatát azonnal elfogadták a többiek. 
Várakozással telve, ketten gyalog, hár
man meg a GAZ kocsival indultak a les
helyekre. A vadászebek szomorúan néz
tek a távozók után, ahogy az erdész az 
autóból visszaparancsolta őket az. 
udvarra.

A vadászmester a közvetlenül a ház 
mögött kezdődő cserkészútra lépve, 
gyalog indult a völgyben lévő égeres 
felé. Örömmel idézte fel gondolatban az 
itt májusban elejtett őzbak emlékét, ami
kor cserkészve, a földön állva, egy villás 
fa szűkén álló törzsei között átlőve sike
rült a hosszúszárú bakot terítékre hoz
nia. Legszívesebben fütyörészett volna 
jókedvében, akárcsak a többiek, akik a 
vadászat örömével szívükben-lelkük- 
ben, hasonlóan reménykedve tartottak 
leshelyeikre.

Az októberi estében a nedves erdők 
párafelhőket leheltek a domboldalakra, 
ahonnan a ködök lassan a völgyekbe 
kúsztak. Ám ott sem volt maradásuk,
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„Na, most még egyszer!” -  vezényelt 
Jancsi, majd előremenetbe és most az 
öszkerékhajtást is bekapcsolva indult. 
Először kicsit megmozdította az autót, a 
két vadász ekkor nekifeszült hátulról a 
kocsinak és Jancsi hirtelen kiugratott a 
pocsolyából. Gyuri bácsi pedig lassított 
felvételben, leragadt csizmái okán, 
végigdőlt a dagonyában. A szidalmakat 
most Jancsi fogadta élénk hahotázással, 
amikor a két póruljártra tekintett. Mi 
tagadás, az összekent vadászok valóban 
komikus látványt nyújtottak. Az első 
kerekek kikapcsolását azonban nem 
merte bevallani, mikor a méltatlankodó
kat az ünő mellé feltuszkolta a padokra. 
A ruhákból párolgó poshadt dagonya 
illata betöltötte az autót, keveredve a 
szarvas és a GAZ jellegzetes kipufogó 
szagával.

A vadászok jókedve alábbhagyott, s 
Jancsi szavaira sem reagáltak a többiek. 
„Legalább nem használja többet ezt a 
ronda, kék kabátot. ” -  vigasztalta Gyuri 
bácsit, akiben a méreg egyre csak gyü- 
lemlett. Gondolataiban a kudarcokból 
fakadó bosszúság egyre nagyobbra 
dagadt. Mert mit is mond otthon? Csupa 
sár a ruhája, még ivott is, és a süldő 
sincs meg a szüretre. Az asszonyi harag 
viharfelhői gyűltek a láthatáron! Gyuri 
bácsiban a keserűség végképp legyőzte 
a jókedvet. S amikor Jancsi kegyelemdö
fésként arra utalt, hogy mennyire fog 
Feri bácsi, az elnök örülni a szarvasünő
nek, kibuggyant belőle a düh: „Rohad
jon meg a Feri bácsi!”

A vadászmester és most már Jancsi is 
látta, rövidesen oda az egész vadászat 
öröme, s talán a barátság is megsava- 
nyodik, ha nem tesznek valamit.

„Hát, ha nincs süldő, talán ez az ünő 
is megteszi a szüretre?” -  tette fel a 
váratlan kérdést a vadászmester. Ahogy 
a gondolat megfogant a fejekben, úgy 
párolgott el azonnal a fagyott hangulat 
is. Mikor az Öreg Kanada udvarán meg
álltak, már újra nevetett mindenki, 
elszállt a harag a szívekből.

Az öregek az ünő bőrét rekordgyorsa
sággal lerántották a pajtában és ez a siet
ség még Jancsit is meglepte, pedig ő már 
nemegyszer látott ilyesmit. A húst ötfelé 
osztották, az erdészről sem megfeled
kezve a kompetenciaosztásnál. Az idő 
már éjfélre járt, ám mielőtt elégedetten 
hazaindultak volna, ittak egy áldomást 
az elnök egészségére, gondolatban kien
gesztelve őt az indulat keltette méltatlan 
kifakadásért.

A vadászmester pedig két nap múlva 
meglőtte a közgyűlésre szánt szarvast, 
amit Jancsi szállított a vadászházhoz. A 
tagság pedig -  mit sem sejtve a történ
tekről -  barátságban, vígan jóllakott a 
közgyűlés után!

Keszthelyi Jenő: Szamuráj
Javában bőgtek a bikák. A vadászterület 
zárt, különös és misztikus világ, lábát 
oda csak zergetollas sógor és disznósör- 
tés vadőr teheti be. Ülök hát horgászbot
jaim mögött félmeztelenül, kisasszony 
napjának áldott melegfrontjában fürdetve 
fakuló arcom: vénasszonyok nyarában a 
másnemű, szemtelen betolakodó. A 
rádióból, a közszolgálatiból politikai frá
zisok zagyva magyarázatai ömlenek és 
rontják a levegőt meg a jó kedvemet.

Vodafonom siránkozik a szatyromban 
kétségbeesetten. Mi a fenének kapcsol
tam be? Mire előkotrom, elhallgat. De 
máris újra csörren a markomban.

-  Á, Palikám, ezer éve... -  de nem 
tudom befejezni a protokollmondatot.

-  Gyere azonnal, ne kérdezz, ne 
pöszmörögj, kellesz tanúnak!

-  Baj van? De horgászom... nagyon... 
egyszer végre...

-  Baj még nincs, csak lesz. Siess!

Töröm a diómat, mibe is keveredhetett 
az én mindig ábrándos szemű vadász
cimborám. Olyan a képe meg a lelke, 
hogy akár Pannonhalmán is befogadnák 
a papneveldébe.

Ketyeg az indexem kétségbeesetten a 
faluvégi, díszkertben elbújtatott ház bejá
rója előtt: kamionkaraván vonul dél felé 
a 86-os úton; nyelem a gázolajszagot meg 
a mérget. Végre egy résen bevágódok 
balra a kertkapun.

Az „arborétum” néma. Bohóc, az öreg 
vizsla sem rohan felém. Ajtók, ablakok 
zárva, vészjósló csend. Rosszat sejtek. 
Hátracsoszogok a tűzfal mellett a garázs 
felé. Zsebembe ragad a kezem a bámu
lattól.

A garázs előtti napfényfolt rivaldájá
ban, patyolat-tisztára mosott díszkövezé
sen csillogó csoda áll nyitott szárnyakkal: 
a Szamuráj! Becenevén Samu, azaz 
japán vezetéknevén Suzuki Samuráj SJ 
1,3; magyar keresztnevén HWV 886. 
Százszor ültem már benne, de alig isme
rem fel. Csillogó szélvédőjén a diófa 
tükörképe fürdik a fényben, a napozó 
legyek majdnem hagyatt esnek rajta. 
Grafitszürke lemezteste amiről fogal
mam sem volt eddig, hogy olyan -  fel- 
pasztázva magasfényig. Ajtaján balról 
vicsorgó vadkan, jobbról gímszarvas 
bika matricája; soha még nem volt ilyen 
csicsás a járgány. Vörös ponyvájáról és 
mélybordás kerekeiről szinte csöpög a 
szilikon. Motorháztető felnyitva: a 
Brigeciol kellemetlen szaga csap az 
orromba. Új akkumulátort szorít le a szíj, 
s mintha a hűtő lemezbordás teste is 
vadonatúj lenne. Szájtátva kerülök mögé
je. Pótkereke védőburkának feliratából 
(SUZUKI ZÜGNER Gr. WILFERSDORF) 
egy szorgalmas kéz minden második

harmadik betűt félig lekoptatott a heveny 
tisztításkor, meg az orrszarvú sziluettjé
ről levakarta az orrszarvat. Könnyedén 
észreveszem az agyontolatgatott, tölgyet, 
bükköt, kökénybokrot szomorító hátsó 
lökhárító cseréjét. Elmélázom. Látom 
Palit, keserű-édes képét tíz évvel ezelőtt 
Ratkensburgban, ahogy leperkálja a hat
vanezer schillinget az osztrák sógornak. 
Aztán a vámtortúra rémfilmje peregne..., 
megvillan a felavatás boldogsága...

-  Tetszik? -  teszi vállamra kezét hátul
ról Pali. Olyan hangtalanul lépett ki a 
hamisciprus mögül, mint öreg disznó a 
szóróra. Még köszönni is elfelejtünk, csak 
megöleljük egymást. Valami furcsa izga
lom mikrohullámai terjednek át rám. 
Nézem a szemét: kialvatlan, vörös, tás
kás. Döbbenet csap le a szívemre, elgázolt 
valakit... érti a kérdő szemvillanásomat.

-  Eladom a Samut... -  mondja, és elfor
dul a kerti asztalra mutatva. -  Üljünk már 
le! Az asztalon tálca üdítőkkel, kávéskész
lettel, négy pohárral.

-  Gyorsan mondom, mert Piri rögtön 
hazaér a boltból. Na, tízéves a Samu, nem 
mai, de jó, erős gyerek. Felújíttattam, kitű
nő, megbízható. Tudod, mennyire vigyáz
tam rá mindig. De ezzel a bakkecskével 
nem hordhatom Zsuzsikánkat 150 kilomé
terre a főiskolára, Palkót meg Pécsre leg
alább kéthetente... Van annyi pénzünk -  
a vésztartalék -  hogy vehetnénk egy új 
autót. A Samu árát hozzá kell tennem, 
muszáj lesz... lenne...

Átnyúl az asztalon és öklömre borítja a 
tenyerét: -  Jencikém, nem akarom, hogy 
elvigyék a Samut... Szemén valami kér
lelő, finom leikétől szokatlan, szigorú 
rebbenés, vészterhes csillogás. Mintha 
biztatást várna tőlem.

-  Tíz perc múlva jön a vevő, komoly
nak látszik. Már vagy négy komolytalan 
zsiványt elzavartam -  sóhajtja.

-  És én legyek a tanú az adásvételi 
szerződéshez -  eszmélek a valóra. -  
Egyszer már voltam.

-  Nem értettél meg... -  nyöszörgi Pali, 
amikor Piri befordul a kosárral a kiska
pun. Mögötte vadász-zöld NissanTerrano 
kanyarodik rá a hidra. Kamion dudája 
ordít mögötte. Dereshajú, jó ötvenes úri
ember pattan ki belőle; sárgakeretes nap
szemüvege a homloka közepéig ér. 
Akkora aranyfeszület lóg a nyakában, 
hogy akár gerincferdülést is kaphatna 
tőle.

Piri dermedten áll a lépcsőn a kosárral, 
mutatóujja a szájában. Á vevő észre sem 
veszi; puha, vastag ujjait öt felé tárva 
nyújt kezet; nyirkos, nyálkás a tenyere.

-  Ki a gazda? Maga? Tippelek: maga! -  
csap Pali vállára. -  Na ugye, hogy eltalál
tam, mint tegnap a bikámat. He-he... A 
fiam megkapta a jogsiját, és ralizni akar,



mint a haverok. Hát ezért gondoltam, 
hogy veszek neki egy öregebb tragacsot, 
ilyesmit... -  akad meg a szeme a vikszos 
autón. -  Hűha! -  csettint a nyelvével. -  
Hűha! És körbejárja a ragyogó japán 
„csodát”. Rátenyerel és meglengeti le-föl, 
oldalra, belenéz, alánéz, fölnéz. Felveszi 
az ablakba készített forgalmiját, végigfut 
az adatokon, majd ledobja az ülésre az 
okmányt.

Az öreg vizsla előbaktat a hűvösből, és 
a tulajdonjogot kihangsúlyozandó, lepisi
li a kereket úgy, hogy egy kis fröccs a 
vevő nadrágját is érje.

-  Na, meséljen, Pál úr, ha jól mondom. 
Ugye Pál? Mondja!

-  Mit?
-  Mindent. Mutassa be, dicsérje agyon. 

Üzletet akar, nem?
Pali szeme elkerekedik.
-  Hát... tíz éves, négyszemélyes... 

1300-as benzinmotorja van, már nem 
karburátoros... nyolcat eszik, terepen 
kissé többet, benne van a kapcsolható 
négykerék-meghajtás, felező... ötsebes- 
séges, azt hiszem, ötvenhat literes a tank
ja ... -  akad meg Pali a keresztlevél sza
valásában. Beül és a motor pöccre indul.

-  Féderek? -  ordítja túl a vevő a motor
zajt.

-  Laprugós, az egyiket elől cserélni kel
lett! -  ordít Pali. Az a baja ennek, hogy 
könnyen borul; látja, keskeny a nyomtáv, 
kicsi a tengelytáv... Talán mert Japánban 
kisebbek a gödrök. Az úgy volt, hogy a 
vadőrrel rádöntettem két egyenes akácfát 
a patakra, beigazítattam a rönköket 
nyomtáv-távolságra, és azon jártam át a 
Gergányosba vadászni, hogy ne kelljen 
nagyot kerülnöm! -  ordít Pali tovább. -  
Egyszer megyek át a bürün, a kacsák meg 
vígan úszkálnak a vízen. Kidugom a 
Merkelt és duplára mindkettő a hátam 
mögé esik, ki a rétbe, sajna. Vissza kellett 
tolatnom a kacsákért. Ilyet még nem csi
náltam a bürün. Melléfaroltam sajna, és a 
Szamuráj harakirit követett el: belefordult 
a patakba. Csak a bal első féder törött el, 
meg a csőváz görbült össze-vissza a 
ponyva alatt. Ja, meg ha jól emlékszem, a 
bal lámpa ment ripityára. Ja, meg kitörött 
a szélvédő... meg eltörött az orrom, a 
kezem, az egyik, itt ni! Másodszor télen 
borultam vele, akkor ki is röpültem, de a
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nagy hóban kutya bajom se lett, csak 
gyenge agyrázkódást kaptam. Ja, meg egy 
picit megrepedt a májam...

Belém fagy a röhögés. Ezeket a dajka
meséket sohasem hallottam. A vevő rész
vétlenül szívja a fogát, mindenáron ki 
akarja akasztani a lehajtható szélvédő 
forgópántjait. -  Állítsa már le ember a 
motort! -  üvölti.

-  Kicsit be lehet rozsdásodva. Két éve 
nem hajtottam le, mert a számba men
nek a darazsak -  legyint Pali.

-  És ez a bazi lyuk a ponyván? -  érdek
lődik a vevő.

-  Ja. Ha gondolja befoltozom, de így 
szellősebb, jó az nyáron. Az úgy volt, 
hogy a Jenci barátom, ez itt ni, ez a sza
kállas, beszállt egyszer tavaly fácánozás
kor töltött puskával és kilyukasztotta a 
ponyvát véletlenül tízes söréttel. Még jó, 
hogy csak a ponyvát, egyéb kárt nem csi
nált! Beszállt az ökör, kibiztosított ólom
mal tele csövekkel, sajna. Bele is mentem 
a nagy durranásra az árokba ijedtemben. 
Akkor törött le a jobb tükör, egy Zsiguliét 
tettem fel a helyére, látja. Meg berepedt 
az ajtóüveg, ki kellett cserélni. De lehet, 
hogy rosszul emlékszem és a másik bará
tom lőtte át a ponyvát golyóval, amikor 
kitámasztott a Samu tetején, a disznó 
meg túl közel volt -  dől Paliból az újabb 
hazugságzápor. Csak szedem höppöget- 
ve isten áldott, őszeleji, parlagfüves leve
gőjét a tüdőm mellé, mert bele már nem 
fér a méregtől. Válogatott rondaságokat 
mutogatok mindenébe Palinak a vevő 
háta mögül.

Ő pedig vészjóslóan hallgat. A vevő fel
emeli a gumibélést az ülés előtt, mutató
ujját végighúzza a tenyérnyi rozsdafol
ton.

-  Ja, az rozsda, hát persze -  veszi Pali 
a lapot. -  Az úgy volt, hogy ezzel a bará
tommal, itt ni, be akartunk menni őszi 
nagyvíznél kacsázni az ártérre, aztán 
elment alólunk a föld egyszercsak a rétí 
vízben. Csónakáztunk, persze. Fene se 
tudja, hogyan ment bele a víz az autóba; 
egy csepp se volt benne látszatra, amikor 
partot értünk. Aztán takarítom egy fél év 
múlva, tavasszal, hát látom, tocsog a víz 
a gumi alatt..., persze felolvadt a téli 
jég... a méreg majdnem megevett...

A vevő csodálattal bámulja Pali szo- 
bormerev képét:

-  Folytassa! Nagyon izgalmas!
-  Ja, látja, háromajtós, az ülések előre 

hajthatók, a szarvas belefér hátúira... 
kettő is volt már benne, süldő három is... 
ponyva feltekerhető, így ni!... hátsó lapot 
lehajthatjuk hátra... így ni!... merev első 
hídja van, nem lengőkaros, bár ez köz 
úton kemény... van hozzá nyári ponyva 
is, vászon, én csináltam... a gyárit meget
ték az egerek. Az amit tapogat, az az. 
autóemelő. Kicsit furcsa, hogy a motor
térben van elhelyezve, nem? Okos ám a 
japán, ott volt nagy hely nekik, meg nem 
kell keresni, nem veszik el satöbbi...

-  Ez az ajtópánt más, mint a többi; dur

ván van odavarrva, kontár munka, festé
se is pocsék -  mutat rá a vevő legújabb 
felfedezésére.

-  Én hegesztettem fel. Ja, hát egyszer 
leszakadt az ajtó, sajna. Az úgy volt, 
hogy a hüle barátomnak, ennek itt ni, 
mondom, hogy szálljon már ki, nézze 
meg. át tudok-e ugratni a csontkemény, 
fagyos barázdán, ami tele volt isten tudja 
milyen mély, befagyott vízzel. Kiszállt a 
marha, és nyitva hagyta az ajtót, én meg 
nekifutottam, ugrattam a Samut. Kinyi
totta a szegény a szárnyát a levegőben, 
mint egy pillangó, és ráugrott jobbról egy 
bazi nagy szikladarabra... az ajtó meg 
beszállt az árokba, a fejem meg behor- 
pasztotta a tetőt, itt ni!

Görcsöl a gyomrom. Piri kedves arca 
sejlik a konyhaablak csipkefüggönye 
mögött; hüvelykujját felfelé tartva dugja 
ki az öklét mögúle. Odáig nem hallik a 
szó.

A vevő a kerti asztalhoz fordul, kíná- 
latlanul tölt magának a kólából és lehajt 
egy nagy pohárral. Aztán még egyet. 
Szivarja végét lecsippenti és az ezüst szi
vartokba épített öngyújtóval rágyújt. 
Ilyen eszközt sem pipáltam még. 
Visszafordul és Pali képébe suttogja:

-  Nekem is Szamurájom volt legelő
ször, barátom. Jó kis tragacs ez. Van 
nekem szemem. Erős, ügyes és kitartó, 
nem hagy cserben. Mint névadó ősei. 
Hiába mesél, ezt nem lehet csak úgy 
tönkrevágni! Hacsak majd a fiam nem...
-  mélázik szomorkásán a dróton sűrűsö
dő fecskesorra sandítva. -  Mennyi?

Pali zavartan böködi a fűcsomókat 
saruja orrával. Kezét harcsabajuszára 
igazítja, simogatja, mintha le akarná 
törölni a daliás szőrzetet a rókaképéről. 
Felsandít a vevőre.

-  Kettő és fél, de magának három, mert 
jó kis tragacs ez, maga mondta, nem 
lehet tönkrevágni. Ez az ára -  néz az 
aranykeresztes úr mélykék szemébe. -  
Ez a végső ára...

-  Magának elment az esze. motyog
ja amaz, és a Nissanhoz hátrál. -  A bü
dös életben nem fogja eladni ember! Leg
feljebb másfél millióért! Kapjon a fejé
hez! És csattan a Terrano ajtaja mérge
sen; felordít benne a rádió, amikor kiug
rat a kapun. Majdnem bele a Körmend 
felől robogó lengyel hűtőkamion oldalá
ba.

Pali mélybarna, meleg szemeiben 
orom villan, és majdnem összeroppantja 
,i bordáimat heves ölelése. Piri rohan elő, 
Pali rálegyint: -  Sokallotta a majom! Az 
asszonyka lógó orrát törölgeti babos 
kötényébe, fénylik a szeme.

Estig ittuk az áldomást a „jó vásárra”, 
meg hallgattuk a bikák orgonáit a Rába- 
ártér felől. Zokon is vették bátortalan 
telefonomat, miszerint csak másnap dél
előtt látnak viszont odahaza.

Egy hét múlva Pali és Palkó beugrottak 
hozzánk kávézni egy bordó, tízéves Lada 
Szamarával. A vésztartalékkal.



2004. karácsonyi irodaími melléklet

Szilágyi Péter: Szergej
(Részlet)

Szergej, talán a legidősebb a családunkban. Most is ő a 
rangidős. Emberi léptékkel számítva agg öregember. Egész 
élete megpróbáltatásokból állt. Munkakönyvét kinyitva 
nem tudunk meg múltjáról sokat, csak annyit, hogy hajda
nán valahol a Szovjetunió területén született, jó harminc 
éve tán...Nálunk 2 éve van, de azt hiszem nem lesz több 
útja tőlünk, nem engedjük. Családtag, s ha menni akar, 
akkor sem engedjük. Tehát, ha tetszik neki, ha nem, 
marad, mert szeretjük s mindig megteszünk érte mindent, 
persze, ahogy ez tőlünk telik, meg a körülmények enge
dik, ..

Szergej nagyon jól nevelt, nem kért új ruhát, pedig 
szép színe is csak emlék. Ha ember lenne, azt mondták 
volna rá, cserzett a bőre. Ám sajnáltuk öreg cimborán
kat s először átöltöztettük, kapott szép új kabátot és új 
patkókat. S szépen rendbe rakva lecsutakolva, jó abrakkal 
a legkülönb -  ha másnak nem is, de a mi szemünkben 
igen. S ilyenkor, ha szépen megmossuk, olyan pec 
kesen szedi a nagy lomha pogácsamintás praclija- 
it, hogy magunk is elmosolyodunk. S a hangja, 
mint egy jóllakott kályháé. Pedig azt hiszem 
nem ismerik egymást s elég nyakatekert 
hasonlat, de komolyan olyan duruzsoló a 
hangja hatvan körül- szóval akkor tet
szik neki minden.

A jó múltkorában történt, hogy egy 
csodaszép gépmasina jött velünk 
szembe s minthogy ismertük a pilótá
ját, hát intettünk neki. A nagy autó 
széles lámpái pedig kétszer fel is vil
lantak -  köszönt. Ekkor pedig Szergej 
kettőt csuklott s ott abban a pillanatban el is 
hallgatott. Megállt. A nagy felvillanó lámpák, 
mintha kinevették volna s megsértődött, hogy minek 
köszöngetünk mi, idegen autóknak? Nem volt mit tenni, 
megálltunk s hát ilyenkor, amit a helyszínen lehet, 
végignéztük. Üzemanyag van-e, szikra 
satöbbi...M inden rendben volt. A motorháztetőt 
lecsukva ismét indítottunk, s lám azonnal beindult. 
Gergellyel nem is szóltunk semmit. Szergejnek ez volt 
a második ilyen akciója. Az első a Tölgyfásban volt. 
Gergellyel fácánőrzés címszó alatt nyári vakációnkat töltöt
tük Zsadányban. Szergejt leállítottuk. Kipakoltunk belőle s 
nem köszöntük meg, hogy kihozott bennünket. Rengeteg 
holmink volt, mert nem egy napra jöttünk -  egy szóval 
kiköltöztünk. Aztán jó délután lehetett, amikor vihar elője
lei mutatkoztak. Azonnal a kis tollas fácánokkal voltunk 
elfoglalva, aztán óriási szél is kerekedett. Mire Szergejt tető 
alá vittem volna, már-már csapkodott az eső. Ő pedig meg
sértődött, hogy nem ő volt az első s nem volt hajlandó bein
dulni. Nem volt gyújtás. S mártír lett volna, ha nem kerí
tünk egy darab fóliát -  s azzal letakartuk. Több napi élel
münk biztosítván, nagyon nem idegesítettük magunkat, 
hogy megyünk be a faluba s ráhagytuk, majd megszereljük, 
szerszámos láda itt van. Eltelt az éjszaka, majd egy nappal 
s még egy nap, mikor is telefonáltam haza Szegedre. Apu 
baj van, nem megy a Szergej. Teljesen koszos voltam. 
Mindent megvizsgáltam, amit egy autón meg lehet. 
Kiiktattam az áramtalanítót, közvetlenül adtam áramot az 
önindítóra. Két nap után esteledett. Gergely vakarta a fejét, 
én meg mérgesen levettem a sapkám s hozzávágtam 
Szergejhez. Mire felgyulladt a gyújtáskapcsoló lámpája és 
Gergely ott ülve azonnal beindította...

Ezek után persze mondja azt valaki nekünk, hogy Szergej 
nem családtag, de inkább meg se próbálja, mert képes és 
magától elindul.

' ‘ -”*1
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Dries Venter úrral, a Dél-Afrikai Köztársaság nagykövetével

Nem afrikaiak ülnek 
az asztalnál
2000 szeptemberétől képvi
seli országát Magyar- 
országon a Johannesburg
ban született, 52 éves diplo
mata, aki a pretoriai egyete
men közgazdaságtant 
tanult és 20 esztendeje áll 
külügyi szolgálatban. 
1991-95 között Kenyában 
volt nagykövet, ettől kezdő
dően specializálta magát 
az afrikai közösség ügyei
nek intézésére. Mivel 
Románia és Horvátország is 
hozzátartozik, rengeteget 
utazik, így van lehetősége 
az azonosságok és a 
különbségek összehasonlí
tására. Gyerekkorától kez
dődően vadászik, az első 
zsákmánya néhány 
nyúl volt, amit otthon, egy 
farmon ejtett el.

VADÁSZLAP: Milyen Ön szerint a 
magyar vadászat ?

Dries Venter: -  Teljesen más, mint a 
dél-afrikai vagy a kenyai vadászat. A 
szakértelmet látom, amellyel a vadállo
mányt kezelik, s tapasztalataim szerint 
itt Európában a vadászat, a vadászok 
egyensúlyban tudják tartani az élővilág 
változásait. Természetesen mások a 
vadászati szokások is, különösen az 
tetszik, hogy magaslesekről, a szél
irányok figyelembevételével gyalogo
san vadásznak.

VADÁSZLAP: Milyen a vadászat meg
ítélése Dél-Afrikában ?

sa is. Annak ellenére, hogy a vad meny- 
nyisége egy-egy farmon belül is növek
szik, a szabályozott vadászattal csök
kenteni lehetett a vad által okozott 
károkat. Az is javított a vadászat meg
ítélésén, hogy az elejtett vad húsának 
nagy részét a lakosság körében szét
osztják, a másik felét feldolgozzák -  a 
szárított hús, a biltong az európaiaknak 
is ízlik -  ami szintén a vadállomány 
hasznosulását segíti, a bevételeket gya
rapítja, így a vadászati szolgáltatások 
sokezer embernek biztosítanak mun
kát, munkahelyeket és megélhetést. És 
ha van bevétel, van mit költenünk a 
természetvédelemre is.

VADÁSZLAP: Ugyanezt tapasztalta 
Kenyában és több afrikai országban, 
ahol nem engedélyezik a vadászati 
turizmust ?

Dries Venter: -  Az utóbbi évtizedek
ben sokat változott, egyértelműen 
javul. Korábban a vadat nálunk ellen
ségnek tekintették, mert a táplálkozásá
val sok gondot okozott a farmereknek, 
a gazdaságnak. Amióta a vadállományt 
értékén kezeljük, a vadászatot, a vadá
szati turizmust jól jövedelmező, devi
zát hozó üzletnek tekintjük, kialakuló
ban van egyfajta rend, megoldódni lát
szik a problémás vadfajok szabályozá

Dries Venter: -  Kenya hatalmas 
ország, rengeteg vaddal, amelynek a 
hasznosulása még nincs megoldva. 
Amikor egy-egy területen az elefántok, 
a bivalyok, a zsiráfok, a zebrák ... és 
még sorolhatnám ... elviselhetetlenül 
nagy károkat okoznak, kampányszerű
en engedélyezik a lelövést, de ezt nem 
nevezném vadászatnak. A Washingtoni 
Egyezmény, a CITES szigorúsága nem 
szolgálja sem a természet egyensúlyát,

sem az afrikaiak megélhetését. 
Ezt íróasztalnál olyanok talál
ták ki, akik nem értik az afrika
iak problémáit. Itt van például 
a hosszú életű, sok táplálékot 
igénylő, csordákban élő ele
fánt, amelynek nincs természe
tes ellensége, s ha túlszaporo
dik, hihetetlenül nagy károkat 
okoz nemcsak a mezőgazdasá
gi kultúrákban, hahem a termé
szetben is. Nálunk, a Krüger 
Nemzeti Parkban, amelynek a 
területe Szlovénia nagyságú, 8- 
9 ezer elefánt tartható el. Ha 
ennél több van, kárt okoz. A 
túlszaporodást azzal próbáljuk 

H P *  meg elkerülni, hogy -  egy kor-
H H  mánymegállapodás keretében -
MHb  egész, összetartozó családokat
WSKm telepítünk át Mozambikba,
i k ^  ahol még nagy és az elefántok

számára üres területek vannak, 
k as Ezzel a mi problémánk átmene

tileg megoldódik, de mi lesz, ha 
Mozambik már nem tudja fogadni az 
áttelepítéseket? Több afrikai ország -  
Kenya, Namíbia, Botswana, Zimbab
we, Ruanda -  velünk együtt komolyan 
fontolgatja, hogy felülvizsgálja részvé
telét a Washingtoni Egyezményben.

VADÁSZLAP: Jól érzi magát Magyar- 
országon ?

Dries Venter: -  Igen, különösen a tele
ket, a hideget, a havat szeretem, amely
ben otthon nem lehet részem. ízlenek 
az itteni ételek, és a fejembe vettem, 
hogy jobban megismertetem Önökkel 
kedvenc csemegémet, a biltongot. Kü
lön öröm számomra, hogy a magyar 
vadászok előszeretettel járnak Dél- 
Afrikába vadászni, a külföldi vadászok 
fele magyar, ami minden bizonnyal 
annak is köszönhető, hogy idén a 
FeHoVa-n két kiállítóval is képviseltet
tük magunkat. Itt tartózkodásom óta 
sokat javult a két ország közötti keres
kedelmi kapcsolat, a 140 millió dolláros 
áruforgalom a duplája a korábbi évek
nek. De a legfontosabb, hogy rengeteg 
barátra -  köztük számos vadász-barát
ra tettem szert, és biztos vagyok benne, 
hogy ezek az emberi kapcsolatok 
később is megmaradnak.

Kolláth József -  Csekő Sándor
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Afrikai farmvadászat
Aki a legegyszerűbb -  és 
legolcsóbb -  módját 
választja az afrikai vadá
szatnak, az Dél-Afrikát vagy 
Namíbiát választja úti cél
nak. Itt viszont meg kell 
alkudni azzal a ténnyel, 
hogy „természetes” állapo
tú Afrikát nem fog találni, 
ezeknek az országoknak 
szinte egész területe fel van 
osztva farmokra, bekerített 
magánbirtokokra.

Természetesnek tekinthető nagyvadál
lomány kevés van, a földrajzi régióra 
jellemző délen az oryx, a vándorantilop 
és a hóka antilop, északon a kudu, az 
impala és a varacskos disznó. E fajok 
száma is rapszodikusan változó, van 
ahol teljesen hiányzik is a fokozott 
emberi tevékenység következtében.
Minden más vadfaj többnyire telepítés
sel kerül a területekre. Néhány vadfaj 
(pl. oribi) meghatározott ideig nem 
vadászható, vannak természetvédelem 
alatt álló fajok, melyek vadászati jelen
tősége elhanyagolható. Furcsa ellent
mondás, hogy a CITES listán szereplő 
fajok egy részének elejtését néhány 
darabra korlátozzák, s előzetesen kell 
rá engedélyt kérni (pl. leopárd, orrszar
vú, lechwe antilop, stb.), míg mások 
(pl. karakál, feketearcú cerkóf) a helyi 
törvények alapján dúvadnak minősül
nek és szabadon vadászhatok -  de 
exportjukhoz utólag meg kell kérni az 
engedélyt.

Vadászati szempontból „szabad” 
területnek nevezik azokat a farmokat, 
ahol nem magas (1,5 méter alatti) a 
kerítés, a vad elvileg szabadon mász
kálhat át a drót alatt vagy felett. Itt a 
vadászati idények érvényesek, vadfa
jonként és tartományonként eltérő idő
pontban.

Vadászfarmoknak nevezik a legalább 
220 centiméter magas, a talajhoz is rög
zített, minősített kerítéssel körülvett 
zárt vadászterületeket -  nagyságtól fiig 
getlenül, lehet 500, de akár 10000 hek
tár is. Ezt a tartományi vadászati hiva
tal a helyszínen ellenőrzi és adja meg 
erre a minősítést. Ha veszélyes vad (a 
híres „Big Five”-ból négy, azaz elefánt, 
bivaly, orrszarvú vagy oroszlán) van a 
farmon, ott az elektromos kerítés is elő
írás, és csak e fajokra külön szigorú 
vizsgát tett fehér vadász vadásztathat.
A vadászfarmokon nincs vadászidény 
és semmiféle korlátozás, azt lehet mon
dani, hogy a farmernek annyi vadja

Elefánt már csak d nemzeti parkokban és Dél-Afrikában látható
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Afrikai farmvadászat
v.iii. .iinoiinyit vesz és szaporít. Általá
ban árveréseken, ritkábban egyedi meg- 
leiulelesek alapján befogva vásárolják a 
tenyésztésre szánt törzsanyagot.

Ha a birtokon már elegendő számú 
vad van, akkor azt háromféle módon 
hasznosítják. Legjobb üzlet élővadként 
eladni, ekkor sutavadat és fiatal bako
kat, bikákat fognak be tenyészanyag- 
nak, ennek legmagasabb az ára. Külön 
szakma a vadbefogás, erre szakosodott 
brigádok dolgoznak országszerte. Heli
kopterrel terelik 150-200 méter hosszú 
varsaszerű szárnyakkal felszerelt ka
rámszerű hálókba a vadat. Ilyenkor szá
zas nagyságrendben fogják be, beládáz- 
zák, és elviszik egy licitáló helyre, ahol 
karámonként licitálnak a vadra (fajtól 
függően 5-15 db vegyes ivarú vad/ka
rám). Kifejlett trófeást a befogáskor csak 
előzetes megrendelésre tartanak meg, 
egyébként azonnal szabadon engedik. 
Kis tételű rendelésnél, hálóval nem fog
ható fajok esetén, víznél lesben ülve, 
vagy éjjel a négykerekű quad motorok
kal hajtva lövik az állatokba kábító pus
kából az altatószérumot. A kilőtt fecs
kendőben miniatűr rádióadó van, és a

farmok többségének saját árlistája van, 
vagy ad annyit érte a szerződő vadász, 
vagy keres másik helyet. Ahol amerika
iakat vadásztatnak, ott másfél, kétsze
res árak is előfordulhatnak. Többé- 
kevésbé kialakult átlagárak vannak, ha 
valamit feltűnően olcsón kínálnak, az 
gyanús. Nincsenek trófeanagyság sze
rinti árkategóriák, minden azonos fajú 
egyed egységáron kerül elszámolásra -  
kivéve, amikor „névre szólóan” vásá
rolják meg a bejelentkezett vendégnek 
az előre gondosan lemért, garantáltan 
rekord méretű szarvat viselő állatot. A 
vadászati szerződés (a koncesszió) a 
farmtulajdonos és a vadász(iroda) 
között többnyire szóbeli megállapodá
son alapszik, ami nem mindig garancia. 
A terület gazdájának a minél nagyobb 
bevétel elérése a célja, mind a vadból, 
mind a szolgáltatásokból, ezért nem 
ritka, hogy a 150-250 EU napidíjra szá
mítva napokig üresen „sétáltatja” a 
lövésre „kiéhezett” vendéget, majd fia
tal vagy gyenge minőségű vadat próbál 
rásózni.

A legkevesebb bevételt hozó tömeg
hasznosítás húsvadászattal (meat hun- 
ting) történik. Ismeretlen vagy legalább
is szokatlan az európai vadászati kultú
ra, semmiféle vadászetikai „hókuszpó-

Magasles oz itatóhelynél

vett jelek alapján könnyen megtalálják a 
maximum 5 perc alatt elkábult vadat.

Második legjobb bevételi forrás a tró
feás vad értékesítése, ekkor a szervező 
vadász (vagy az iroda) keres területet a 
hozzá bejelentkezett vendégnek. 
Külföldi csak a tartományban érvényes 
vizsgával rendelkező „fehér vadásszal” 
vadászhat, minden felejtett vadja a kísé
rő vadász szigorú elszámolású lőjegy- 
zékén kell szerepeljen, ez az alapja a 
későbbi exportengedélynek. A vad és a 
szolgáltatások ára szabad, eseti megál
lapodás kérdése mind a földtulajdonos, 
mind a vadászatszervező részéről. A

kússzál” nem foglalkoznak, nem számít 
hogyan, csak meg legyen lőve a vad. Az 
esetek többségében kocsi tetejéről megy 
a vadászat, éjjel, reflektorfényben is 
agyonlövik -  akár a rekord szarvat vise
lőt is.

Ha húsvadászat zajlik, nem kizárt, 
hogy beviszkizett állapotban autóról tör
ténik a lövöldözés, lehetőleg fejbe, mert 
akkor nem sérül a hús, amiből a neve
zetes fűszerezett szárított hús, a biltong 
készül. A fejet, trófeát levágják és eldob
ják. Igényesebb farmokon csak élő vadat 
és a trófeás vad vadászatát adják el,

íip ikus „Afrikavadószat"
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nem engedik a területre a helyi húsva
dászokat, akik csak fiatal állatokat és 
sutavadat lőnek ... a trófeás vad tarifá
jának harmadáért.

Ha a vadászat eredményes volt, s az 
emlékeken kívül kézzelfogható trófeát 
is akar a külföldi vadász otthonában a 
falra tenni, belép a láncba a preparátor, 
mint kikerülhetetlen láncszem. A 
vadászterületen csak a koponyák 
durva lefőzése és a bőrök besózása tör
ténik, az „utókezelés” már a szakem
ber dolga. Természetesen apróbb dol
gok, mint az agyarak, fogak, kisebb 
bőrök, apró antilopok koponyái, stb. 
sokszor utaznak „személypoggyász
ként” a repülőn, ettől azonban ez még

Tehénantilop-csapot a vadászfarm kerítésénél

illegális csempészésnek minősül -  ha 
megtalálják.

Állatorvosi engedély, a hivatásos 
vadász által kiállított származási igazo
lás nélkül semmilyen állati termék nem 
kaphat exportengedélyt. Mindezen 
papírokat -  beleértve a CITES engedé
lyeket is -  a bőrök és trófeák előzetes 
vagy teljes preparálásával együtt csak a 
külön európai karantén helyiséggel ren
delkező műhely jogosult intézni, s a 
repülőtérre, vagy az exportkikötőbe is 
csak ő szállíthat.

Kép és szöveg: Somfalvi Ervin
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Fehér a feketében
Kovács Zolt.in 1969-ben született. 20 
évesen, es.il.iili hagyományok nélkül 
kezdeti el vadászni egy Tokaj környé
ki vadásztársaságban. Biztos lábakon 
álló egzisztenciát teremtett már magá
nak, amikor 1999-ben vadászni indult 
Dél Afrikába. Az egyik hazánkban is 
képviselettel rendelkező vadásziroda 
szervezte vadászat rossz tapasztalatai 
miatt elgondolkodott azon, hogyan 
lehetne ezt jobban, korrektebb módon 
csinálni, s elhatározta, megpróbálja 
ezt a gyakorlatban is megvalósítani. 
Korábban már tanult angolul, de kint 
rájött, ez nagyon kevés a folyamatos 
beszédhez. Hazaérkezés után nagy 
elánnal, autodidakta módon gyarapí
totta nyelvtudását, tévéből, ismerősök
től, az afrikai állatvilágról szóló szak
könyvek szótáros fordításával 4 hónap 
alatt elfogadható szinten elsajátította a 
Dél-Afrikában használatos egyszerű, 
szinte nyelvtan nélküli angolt. 
Többszöri telefonon történt tárgyalás 
után az a fehérvadász, akinél vadá
szott, felvállalta, hogy segítőjének 
alkalmazza. Nyolc hónapig várt a 
munkavállalási engedélyre, majd 
barátnőjével kiköltözött Dél-Afrikába, 
ahol eleinte munkaadója farmján 
lakott. Már hónapokkal kiutazása előtt 
elkezdte a Dél-Afrikai vadászatokat 
hirdetni, amire jó néhány leendő 
Afrika-vadász jelentkezett, s mire kint 
volt, már működött a rendszer. Két évi 
alatt 250 vadat lövetett, de annak elle
nére, hogy ő szervezte a vendégvadá
szokat, a bevételből nem részesült.

Az egyik szomszéd farmernek volt 
egy saját 800 hektáros vadászfarmja, 
ahol többször vadásztatott, s a gazdál
kodásba belefáradt 60 éves búr tulaj
donossal megegyeztek, csinálnak 
együtt egy önálló vadászati vállalko
zást. Ehhez azonban le kellett tennie a 
kinti hivatásos vadászvizsgát, amit egy
11 napos tanfolyam előzött meg 200 
ezer forintnak megfelelő költséggel, a 
végén egyszerű vizsgával: ami vadis
meretet, nyomfelismerést és zömében 
jogszabályismeretet követel a vizsgá
zótól. Minden tartományra külön kel
lett vizsgáznia, ahol vadásztatni 
akart.Az engedély egész életre szóló, 
de ha a fehérvadásznak három éven 
belül nincs legalább 21 külföldi 
vadásznapja, akkor visszavonjak a 
vadásztatási jogát.

Rengeteg vadászáti lehetőséget hir
detnek Afrikában, aminek egy része 
becsapás és csak az előleg beszedésére 
szolgál, többnyire a helyszínen derül 
ki, hogy a fele sem igaz az ígéreteknek. 
Eddigi tapasztalatai alapján alig 20 
százalék a megbízható partner. Ezért

ha eddig ismeretlen helyen kell 
vadásztatnia -  a vendégek érkezése 
előtt -  elmegy megnézni a területeket 
és a szálláshelyet, hogy ne csak a már 
kipróbált, megbízható partnereire 
hagyatkozzon.

Freestate tartományban 8 vadász
farmra van koncessziója, Natalban egy 
angol fehérvadász, Limpopoban egy 
búr farmtulajdonos biztosítja vendége
inek a vadban gazdag területeket. 
Önállósodása óta 117 fizető vadat 
lövetett (néhány fajt dúvadnak tekinte
nek, s elejtésükért nem kell fizetni] 
kizárólag magyarokkal, eddig a nála 
megfordult 35 vadásszal semmilyen 
olyan gondja nem volt, amit ne lehe
tett volna megoldani, de van olyan 
csoport, aki már ötödször jön vissza, a 
magyar vadászok több vadat ejtenek 
el, mint amennyit előre terveznek. 
Arra törekszik, hogy a vendégeket 
mutatós, lehetőleg a Rowland World 
minimumát meghaladó trófeához,

zsákmányhoz juttassa, mert hiába 
„elsőbálos afrikáner” az ide érkező, a 
falra került trófeák elsősorban a kísé
rőt minősítik, s csak másodlagosan az 
elejtőt -  és a szerencsét.

A vad 60 százalékát autóról, 20 szá
zalékát cserkelve, 20 százalékát víz
nél, lesen ejtik el. Dél-Afrikában lehet 
éjjel reflektorral vadászni, de Kovács 
Zoltán fehérvadász lehetőleg nem 
lövet így trófeás vadat, annak ellenére, 
hogy ezt itt semmilyen írott törvény 
nem tiltja...

Még mindig tart számára Afrika 
varázsa, nagy élvezettel vadásztat és 
vadászik maga is, s míg barátnője min
den évben hazamegy, neki a három év 
alatt ez „nem jött össze”. Tervei sze
rint két év múlva lesz már annyi 
pénze, hogy vásároljon egy önálló 
vadászfarmot, s ha letelik a munkavál
lalástól számított öt év, automatikusan 
„érkezik” a kettős állampolgárság is...

Az én mostani afrikai utazá
som is más volt, mint az 
általában szokásos vadász 
szafarik. Mint hivatásos 
vadász már jó néhány éve 
kísérek vadász-vendégeket 
és most egy dél-afrikai kol
léga mellett tapasztalatokat 
szerezhettem az ottani 
vadászatszervezés és ven
dégvadásztatás nehézségei
ről és szépségeiről.

Két hetet néhány vadászfarmon töltöt
tünk Dél-Afrikában, majd négy héten 
keresztül vadásztunk az Inyathi Hun- 
ters Társaság Matetsi nevű területén 
Zimbabwében. Ez alatt az idő alatt több 
vadászvendéget kísértünk, de most 
elsősorban nem a vadászatok eredmé
nyéről, hanem az ehhez kapcsolódó élő- 
készítő- és szervezőmunkáról szeretnék 
néhány szót ejteni... a teljesség igénye 
nélkül. Olyan látszólag apró dolgokról, 
amelyek megléte természetes, de bár
melyik hiánya komoly problémákat 
idézhet elő.

Ha az ember nem a biztonságos terep
járó tetejéről „puffant” le egy-két vadat, 
hanem cserkelve, lesen ülve vadászik, 
akkor bizony tapasztalhatja, hogy

Zimbabwe
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i tapasztalataim
Afrikában vadászni még ma is nehéz és 
veszélyes feladat. Aki már próbált egy 
bozótosban az elefántok közelébe 
cserkelni 20-30 méterre vagy átélte vala
melyik veszélyes vad támadását, az 
tudja, hogy az elkövetett hibák akár az 
életébe is kerülhetnek. Ezért minden 
hivatásos vadász legfontosabb feladata 
a vendég biztonságának garantálása. 
Tudnia kell, mennyire mehet el az ered
ményesség érdekében minden felesle
ges kockázatvállalás nélkül. Az első 
üdvözlő kézfogástól, egészen a búcsú 
pillanatáig felelősséggel tartozik vendé
géért, gondoskodik a megfelelő szállí
tásról, szállásról, ellátásról, valamint a 
szakszerű és eredményes vadászatról.

Bár a vadászterületek nagysága miatt 
mi is többnyire terepjáróval jártunk, 
autóról lövést nem tettünk. Az autó 
minden esetben csak a kiszemelt terü
letrész megközelítésére szolgált. Pró
báltuk a nehezebb, de igényesebb és 
vadásziasabb cserkelő és lesvadászatot 
biztosítani a vendégeknek, válogatva, 
hogy lehetőleg minél öregebb és minél 
különb trófeájú vad kerüljön terítékre. 
A lesvadászat eredményes lehet szinte 
minden vadfajra, mi azonban főleg 
oroszlánra, leopárdra, hiénára alkal
maztuk ezt a vadászati módot. Egy-egy 
alkalmas helyen több irányból vonsza- 
lékot készítettünk, majd csalinak nagy 
húsdarabokat rögzítettünk ki lánccal az

elejteni kívánt vadnak. A leopárdnak 
általában egy magasabb fa ágán, az 
oroszlánoknak olyan magasra, hogy a 
hiénák ne érhessék el, a hiénáknak 
akár a földön is maradhatott. Ezeket a 
helyeket naponta ellenőriztük és időn
ként a húsokat frissebbekre cseréltük. 
Ahol a legnagyobb esély mutatkozott, 
oda ideiglenes leshelyet építettünk egy 
fára vagy a földre, figyelembe véve a 
vad várható mozgását, a széljárást és a 
természetes álcázási lehetőségeket.

Természetesen varacskos disznóra, 
esetleg valamilyen antilopfélére itatóhe
lyek és vízpartok közelében érdemes 
várakozni. Legtöbbször azonban antilo
pokra, bivalyra és elefántra cserkelve 
vadásztunk. Bivalyra és elefántra sok
szor a nyomokat követve akár órákon 
át is gyalogoltunk.

Számomra eleinte furcsa volt, hogy 
az itthon megszokottal ellentétben -  a 
cserkeléshez egy ember is sok -  egész 
kis csapattal indultunk útnak. Hamar rá 
kellett jönnöm, hogy ez ott a jól bevált 
gyakorlat és mindenkinek fontos szere 
pe van. Elől általában egy vagy két 
nyomkereső, nyomkövető fekete ha 
ladt, akik kiváló képességeiről magam 
is meggyőződhettem. Mint ahogy 
nálunk mondják: „Eb a vadász kutya 
nélkül.” Úgy gondolom, Afrikában is 
csak félember a fehérvadász egy jó 
nyomkereső nélkül. Őket a hivatásos

vadász követte, majd a vendég egy 
fegyverhordozóval. A vadászvendég 
közvetlen közelében egy ügyes fekete 
videózta a vadászat izgalmasabb pilla
natait. Ezután még egy vízhordó min
denes következett, majd a sort többnyi
re én zártam. Később egy oroszlántá- 
madás után, már igyekeztem legalább a 
vízhordót megelőzni.

Amikor vad került a terítékre, nagy 
gondot fordítottunk annak fényképezé- 
sére, videózására. Ez legtöbbször köz
vei Ionul .1/ elejtés helyén vagy annak 
közelében történt. Aprólékos gonddal 
minden belogo ágai, fűszálat, vérnyo
mot el kelleti takarítani, majd a lőtt 
vadat hasra loiditva. maga alá húzott 
lábakkal, feltámasztott fejjel elhelyezni. 
Az elejtő vadász a kamerának néhány 
mondatban elmesélte a vadászat rövid 
történetét, méltatva a vadászterületet 
és a kísérőkel. A voiulegnok mindig ele
gendő időt kell hagyni, hogy a i  általa 
elejtett vadban gyönyörködhessen, azt 
fényképezhesse, filme/ln Kz is a 
vadászat része. Valószínűleg főleg az 
amerikai és a skandináv vendégkörnek 
kö-szönhetően, az általunk i s m é i t  utol
só falat és töretátadás hagyományát Itt 
nem alkalmazták.

Az elejtett vadat soha nem /sigeiel 
tűk kint a vadászterületen. Kos/allí 
tottuk egy telephelyre, ahol gyakorlott 
fekete csapat végezte a vendég 1 
szerint a nyúzást, a trófeák lefűzését, a 
bőrök sózását, a hús feldarabolásai. A 
hús mérlegelés után -  mint nálunk 
hűtőbe került. A bőröket, trófeákat fel 
címkézve később egy dél-afrikai prepa 
rátorhoz szállították végső kidolgozás- 
ra. A belsőség és a belek zárható 
műanyaghordókba kerültek, amivel 
azután kiválóan „fűszerezhettük* a 
csalinak kirakott húsokat. A feketéknek 
egyáltalán nem oko/.otl gondot ko/./ol 
kimerni a hordók egy kél napos. UlatOS 
nak nem nevezhető tartalmát

Az általam megismert Matetsi terület 
victoria Falis város közvetlen köze 
lében terül el, több nagy nemzeti park 
szomszédságában. Nemzetközi repülő
terére könnyen eljuthatunk, a vadászat 
mellett szabadprogramként érdemes 
megnézni a Xambézi völgyét és termé
szetesen a világhírű Viktória vízesést.

Meg kell valljam, kiutazásom előtt 
egyáltalán nem számítottam arra, hogy 
a vadászatszervezés és vadásztatás 
terén ilyen mértékű profizmussal talál
kozom. A reklám, a szervezés, a kom
munikáció, a területek felszereltsége, a 
hivatásos vadászok tudása, felkészült
sége akár Magyarországon is példaérté
kű lehet. A vadászaton készült video
felvételeket később stúdióban össze
vágják, DVD-re írják. Ebből természete
sen kap a vadászvendég és a vadászat- 
szervező iroda is. Kiváló reklám a terü
letnek és a hivatásos vadászoknak.

Csemák Sándor



A pontosság 
kedvéért
Az igazság az , hogy sajnos m agam  sem  
tudtam  a „Darányi Ignác em lék ére" című 
könyv m egjelenéséről, am elyről ism erte
tés |e|ent m eg a lap novemberi szám á
ban. így a  teljes könyvét nem , csak a  
rövid ism ertetésben szereplő közlések  
tárgyi tévedéseit tudom elbírálni. Először 
is a  „reform kor" a la tt a  szab ad ságh arc  
előtti időszakot értjük, b ár kétségtelen, 
hogy Darányi kora sem volt m entes a 
valós reform októl. A korszerű, polgári 
felfogású és korának  m egfelelő v a d á 
szati törvény az 1 8 7 2 -e s  „p rób álk ozá
s a i"  után az 1883 .év i XX.te.-ként lé
nyegében 19 4 5 -ig  szab ályozta a hazai 
v a d a s z a to t. Szentesítést nyert 1 8 8 3 .  
m árcius 19-ikén, teh át nem 1 9 06 -b an , 
am int o tt o lv a sh a tó . A v a d a t „rés  
nullius"-nak, azaz  „uratlan jószágn ak "  
értelm ezte, s ezt fejtette ki a  a r . Vidiczky 
Ján os igazságü gy miniszteri jogtanácsos  
által szerkesztett "A  vadászati jog lexi
k on ja" (Budapest, 1 9 3 0 ) című mü 4 5 4  - 
4 6 2 .  oldalán. Tévedés tenát, hogy 1 9 0 6 -  
ban m egszűnt volna a vad  „uratlan  
jó szág " |ellege. Az 1 8 8 3 . évi XX. te. a 
vadászatról szóló I. fejezetben a v a d á 
szati jogról az 1. § : szó szerint azt m ond
ja ki, hogy „ ... a  vad ászati jog a földtu
lajdonnak elválaszthatatlan  ta rto z é k a ."  
Tehát ez sem  1 9 0 6 -o s  „v ív m án y ". 
Tévedés továbbá azt hinni és írni, hogy a  
kíméleti idő a XX. század  elején a k á r  
Darányi Ignác m u n k ásságán ak  a h a tá 
sára  került bevezetésre! Törvényi szin
ten szabályozta ezt m ár az  1 8 8 3 -a s  tör
vény a III. fejezetben lefektetett „v ad á
szati tilalm akról" szóló része is. Az ter
m észetes, hogy a  jogalkotó rájött, hogy  
e változékonyságot igénylő tém a a tör
vényben „lem ereved ett", ezért később, 
1925 -tő l miniszteri rendelettel sz a b á 
lyozták, és ez m a is így van . Darányi 
Ignác a hazai v ad ászat, a  term észetve- 
delem , az ornithológia, a h alászat, és a  
m éhészet jeles tám ogatója volt, am it a 
korában  m egjelent müvek belső cím lap
jain is olvashatunk:" Darányi Ignác 
földművelésügyi miniszter m egbízásából 
ír ta ..."

Az ad atok  pontos közlésével azonban
-  és ez semmit nem von le nagyjaink  
rendkívül értékes szellemi hagyatékáb ól
- önm agunknak és az  utókornak e g y 
arán t tartozunk.

dr. Bőd Lajos

| ( Vvasoinl\ irjnl\

El kell 
mondanom!

Szeptem ber végére elcsendesedett a vadászház, 
elutaztak a külföldi vendégek és a hazai Nimródnak is 
lejárt a szarvasbőgésre szűkösen kiszorított szabadság. 
Elmúlt a szeptember eleji nagy zsongás, amikor estén
ként alig fértünk a vadászházban. Vége a közös vacso
ráknak, a borgőzös tervezgetéseknek, az elesett bikák 
ünneplésének.

Szeretem a társaságot, a vadászházi estéket, de a 
szeptembervégi, csendes egyedüllétek mégis közelebb 
állnak hozzám. Ilyenkor egyedül lehetek a gondolataim
mal és lassan, megfontoltan tehetek-vehetek a vadász
házban.

Tudtam, hogy indulni kellene, az idő ma nagyon 
alkalmas a vadászatra és a széljárás is megfelelő. Az 
éjszakai hidegfront napközben elvonult és szép csendes 
este ígérkezett, ilyenkor korábban mozdul a vad, ideje 
hát elindulni.

Lassan, gondolataimba merülve ballagtam az úton a 
magasles irányába. Nem cserkeltem , nem vadásztam, 
csak sétáltam. A régi vadászbarátokra gondoltam, azok
ra, aki már nem lehetnek itt és azokra, akik most más
felé járnak. Fura gondolatok cikáztak a fejemben, a 
vadászbarátságra gondoltam, az önzésre, az irigységre 
és arra, hogy manapság kevés az önzetlen, segítőkész 
vadászbarát. Mielőtt a magasles létrájához értem, szám 
ba vettem a barátokat ... talán még sincs teljesen kive
szőben ez a fajta.

Már az első létrafoknál megpillantottam a bikát, amint 
éppen kiváltott az erdőből a kukoricásba. Egyedül volt, 
teheneit már elhagyta és egyenletes tempóban haladt a 
kukoricatábla közepébe. Ismertem, hisz a bőgési idény
ben több alkalommal is találkoztunk már. Nem kellett 
sokáig bírálgatnom, ezért a magasles kosarából ham aro
san elengedtem a lövést. A bika tűzben rogyott!

Örültem a sikernek és mint minden nemes vad elejté
sekor, most is meghatottan léptem a szarvas mellé. Nem 
siettem, lassan, komótosan törtem fel a vadat és mire 
végeztem a tiszteletadással, rámsötétedett. Kalapomban a 
törettel, boldogan ballagtam a vadászház irányába, ahol 
jófajta vörösborral akartam megünnepelni a bika elestét.

De egyedül voltam, így az örömöm nem volt teljes, 
hiszen nem volt kivel megosztani az élményemet. 
Többször a telefon után nyúltam, aztán elhessegettem a 
gondolatot, még azt hinnék, dicsekszem -  gondoltam -  
pedig csak osztozni szerettem volna a vadászörömben. 
Végül mégis feltárcsáztam az egyik barátomat, hogy 
elm esélhessem  a bika történetét. Elmondtam, hogy ha j
nalra fogatot rendeltem és így akarom a vadászházhoz 
behozni a bikát. A barátom türelmesen végighallgatott, 
majd letette a telefont.

Éjszaka keveset aludtam és már jóval pirkadat előtt 
lefőztem a kávét, így vártam a fogatost. Az udvarra 
kilépve, idegen autót pillantottam meg a gyenge lámpa
fénynél. A gépkocsi ajtaja lassan kinyílott és kezében 
egy üveg pezsgővel -  az amúgy igen elfoglalt -, több 
mint ötven kilométerre lakó barátom , Jung Jenő főva
dász állt. Hozzám lépett és halkan csak ennyit mondott
-  a reggeli vendéget elküldtem mással, eljöttem , hogy 
megünnepeljük a bikádat.

Agyaki Gábor
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Élni akarunk a jogainkkal
Tizennyolc éves korom óta vadászom  és a 
társasagok b an  eltöltött éveim alatt sok érd e
kes em berrel ism erkedtem  m eg. 1997-b en , 
az  újjáalakuláskor 4  hektár földem volt, és a  
társaságon  belüli hatalm i harcok, érdekellen
tétek miatt határoztuk el többen is, hogy 
növeljük területeink n ag y ság át, ezért fölvá
sároltuk a vadászati szempontból fontos föld
területeket. Jelenleg m ár 1 3 0  hektáros, kivá
ló adottságú , a  Duna-lpoly Nemzeti Parkkal 
h atáros, egybefüggő területtel rendelkezünk. 
A tulajdonosokkor együtt úgy határoztunk, 
hogy a következő ciklusban a vadászati jogot 
magunk fogjuk gyakorolni. Sok, az ügyben  
eddig m egszólalt szerző - bizonyára a jelen
legi vadászati lehetőségeit féltve - azt sugall
ja, hogy a vad ászat ügyét csak ők, az eddigi 
v a d á s z tá rsa s á g o k  kepesek  m egfelelően  
továbbvinni. Ez azonban nem így van, m ert a  
vadászó földtulajdonos gazdaként tekint a  
vadállom ányra és így sokkal jobb gazdája  
lehet, mint például azok a v aaásztarsaság i  
tagok , akik évente mindössze egyszer-két- 
szer vadásznak  ezeken a területrészeken.

Sokszor, sokan hivatkoznak a világhírű  
m a g y a r v ad állo m án y ra , am elyre  büszke  
lehet minden m agyar. Ez idáig igaz, de azt 
elfelejtik megemlíteni, hogy sajnos koránt
sem az ország egészére jellemző ez a  kiváló
ság , a  m agas szintű vadgazdálk odás, hanem  
csak olyan kedvező adottságú erd ő g azd a
ságokról, v ad ásztársaságo k ról m ondható el, 
ahol az élöhelyi adottságok  és a kiváló szak 
em bergárda világraszóló eredm ényeket pro
dukált.

Az ország nagyobb részéről, íay a mi régi
ónkról sem m ondható mindez el, és szám ot
tevő javulás sem igen várh ató , mert a lelövé- 
si tervek teljesítése önm agában még nem 
egyenlő a szakszerű, minőségi vadgazdálko- 
d assal. A lelövési tervek teljesítésének kény
szere miatt -  bevallva vagy  bevallatlanul - 
egyre nő a hibás elejtések szám a, ezért a  
helyzet csak romlani fog. Igen jelentősen 
átrendeződött az egész vad asztársad alom , 
de sajnos egyre kevesebb az olyan hivatásos 
vad ász is, aki valóban ismeri a vadm ozgást, 
hajlandó é jsz a k á k a t a területen tölteni, 
vadorzókat elfogni, egyszóval a hivatásának  
élni.

A földjeinkre kifizetett harm incezer forintos 
bérleti díj fejében a jelenlegi vadász bérlők  
korlátlanul vadászhatnak , lőhetnek évente  
2 5 -3 0  nagyvadat, szem etelhetnek a leseken, 
autóikkal átgázolhatnak a vetéseken. Ennyi 
pénzért bizonyára sokan m ások is „bérelne- 
n ek ". A hasonlóan gondolkodó környékbeli
ekkel ezért a  magunk kezébe vesszük a sor
sunkat, magunk akarunk gazdálkodni és leg
alább olyan szintű vadgazdálk odást folyta
tunk ma|d, mint az elődeink. A jövőt persze

Eontosan senki nem láthatja, de az bizonyos, 
o g y  növekedni fogn ak  a bérleti dí|ak, 

hasonlóan a vadászterületeket bérlők, illetve 
a  tulajdonosi alapon vadászók  anyagi terhei 
is. A vadászni ak aró  földtulajdonos pedig 
nem „ellenség", csak éppen a törvény adta  
jogával kíván élni uayanugy, mint bárki m ás, 
az élet minden egyéb területén.

Hj. Dalnoki György

Meddig kötelező?
Kedvezőtlen adottságú, homokhátsá
gi apróvadas területen 32 fős tagság
gal és három kötelezően alkalmazott 
hivatásos vadásszal „gazdálkodunk”, 
de ezt sokkal inkább a létért folyó 
küzdelemnek nevezhetném. Fácán a 
2003-as tél óta alig van, mezei nyúl 
mutatóban, csak az őzből van némi 
bevétel. A 25 százalékos áfa beveze
tése azonban ezen a téren is alapo
san megrostálta a piacot, mert egy- 
egy erős bak áránál az emelkedés 
akár az 1000 eurót is elérheti, így a 
kereslet hasonlóan alakult a vadhús
árak elképesztő zuhanásához. Persze 
ez korántsem egyedülálló, a társasá
gok sora hasonló gondokkal küzd.

A vadállomány és az azzal kapcso
latos feladatok nem indokolják 
három hivatásos vadász munkáját, 
ezért csak úgy „elvannak”, mert tar
tásuk, alkalm azásuk kötelező. A 
betonitatók, apró- és nagyvadetető
ink, magasleseink, sózóink mind ele

gendő számban megvannak, ezek 
karbantartása, időszaki feltöltése -  
különösen sportvadászi segítséggel -  
nem indokolnak három főfog
lalkozású hivatásos vadász tartását. 
A feladatokat -  megfelelő műszaki 
hátérrel -  egyetlen hivatásos vadász 
is bőven el tudná látni.

Ma már az élet egyetlen szakterüle
tén sem írnak elő kötelezően ennyi, 
meg annyi munkavállaló alkalmazá
sát, és azt, hogy a feladatot mekkora 
területen, miképp, milyen szervezés
sel, és hogyan végzik el. Ezt egyes 
egyedül a m unkáltató dönti el, 
hiszen ő fizet érte. Ha ezt a fontos 
kérdést a törvényalkotók végre ala
posan megvizsgálnák, a kedvezőtlen 
adottságú területeken -  és ha mégis 
az alkalmazott kvótaszám a fonto
sabb, mint az elvégzendő munka -  
az előírt háromezer hektárt akkor is 
föl lehetne emelni legalább ötezer 
hektárra. Rekeczky Antal

Az üregi nyulak 
támadása
Az üregi nyíllak által ásott kotorékok 
miatt kerültek veszélybe a több mint 
kétezer éves, a római légiók által épí
tett erődítmények és őrtornyok a skó
ciai Edinburgh-ben.

A szinte hihetetlen mértékben elsza
porodott üregi nyulak több mint hat
van felbecsülhetetlen értékű műemlé
ket „aknáztak alá” és fenyegetik össze- 
dőléssel az épületeket. Dávid Wool- 
liscroft, a liverpooli egyetem régész 
kutatója, másfél évtizede dolgozik a 
feltáráson és megállapította, hogy ha 
sürgősen nem tesznek valamit, a nyu
lak okozta károk miatt hamarosan 
lehetetlenné válhat az ókori emlékek 
megmentése.

Ezzel szemben nálunk az üregi nyu
lak szinte a kipusztulás szélén állnak. 
Tavasszal az Olvasóinkat arra kértük, 
hogy levélben vagy egyéb úton közöljék 
a még tapasztalható előfordulási ada
tokat, de kérésünkre egyetlen értékelhe
tő válasz sem érkezett.



A k tu á lis

A vadászok Top-listája
-  második forduló
Valami megmozdult, egyre újabb és újabb nevek 
kerülhetnek fel a jelöltek listájára. 
Szerkesztőségünk folyamatosan kapja a javas
latokat, máris beigazolódott, hogy 
a vadászok nem a „névtelen senkik” 
tábora. Az év végéig, de legkésőbb 2005. 
január 15-éig lehet beküldeni a javaslatokat. 
Olyan neveket várunk, akik hiteles vadász- 
személyiségek, az adott közösségben adnak 
a véleményükre, példaképnek tekinthetők 
és tettek-tesznek a magyar vadászatért-vad- 
gazdálkodásért, a vadászati kultúráért.

Többen kérdezik tőlünk, hogyan fogjuk 
kiválasztani a 100-as listát ?

Nos, pontosan tudjuk, hogy objektív 
mércét nem valószínű, hogy ki tudunk 
találni, de törekszünk a lehető legjobb 
megoldásra:

A novemberi, a decemberi, a 2005 
januári és februári számunkban külö
nösebb szelektálás nélkül nyilvánossá 
tesszük a javaslatokat.

Márciusi számunkban tervezzük 
ABC sorrendben közreadni a négy 
hónap alatt összegyűjtött valamennyi 
nevet és ebben a számban -  majd az 
áprilisi számunkban -  megjelentetünk 
egy szavazólapot, amelyet kitöltve -  
eredetiben -  egy név megjelölésével 
küldhetnek be Olvasóink szerkesztősé- 
günknek. Az egy-egy nevet tartalmazó 
szavazólapok összeszámlálásával fog 
kialakulni a 100 jelöltből álló lista, ame
lyet a májusi számunkban közlünk, de 
még ABC sorrendben, rangsor nélkül.

Ugyancsak a májusi számban jelenik 
meg majd egy újabb szavazólap, amely 
a 100-as jelölt-listán belüli rangsorren
det hívatott eldönteni. A végső döntést
-  hogy az önjelöltek esetleg eltúlzott 
szavazati arányait kizárhassuk -  az 
Országos Vadgazdálkodási Tanácsra 
kívánjuk bízni. A vadászok száz névből 
álló, rangsorolt Top-listáját 2005-ben az 
Országos Vadásznapok főrendezvényé
vel egy időben tervezzük nyilvánosság
ra hozni.

Az előző számunkban közölt javasla- j 
tok, vagyis a „kínálat” az alábbi nevek' 
kel bővült:

Bakonyi István (Budapest)
Balogh Gyula (Fehérgyarmat)
Balogh János (Hódmezővásárhely) 
Balsay Miklós (Székesfehérvár)
Bán Beatrix (Érd)
Bánffy György (Budapest)

Barabás Attila (Veránka)
Bodnár Imre (Kaposvár)
Bohus László br. (Monté Carlo) 
Bótóné Batta Olga (Miskolc)
Böhm István (Nagyatád)
Bősz József (tícsény)
Bulin István (Bajánsenye)
Büki László (Balatonfenyves) 
Csernók Sándor (Véménd)
Csőre Pál dr.(Sződliget)
Dákay Zsuzsanna (Nagymaros) 
Danka Imre (Celldömölk )
Deák István (Tamási)
Dvorszky István (Budakeszi)
Éppel János (Szekszárd )
Fácányi Ödön (Budapest)
Faragó István dr. (Bábolna ) k 
Farkas László Márton (AldelmnL 
Fehér József ifj. (Hatvan)
Fekecs Gábor (Kaszópus/.ta )
Földi László (Budapest)
Fuchs Antal id. (V a lk ó )^ ^ ^ ^ ^ B  
Godó Ferenc (Tiszanána)
Godó Nándor (Eger)
Gondos Gyula (Pécs)
Gotthard Béla (Románia ) f 
Göbölös József (Császár)
Gömbös Mátyás (Őriszentpéter) 
Gróf András (Pusztaapáti)
Herger László dr. (Majs)
Homolya László (Szob )
Hőnich Miklós dr. (Budapest) 
Ivancsics Lajos dr. (Bak)
Juhász Pál (Szeged)
Juhász Sándorné (Hajdúszovát) 
Kalló László (Eger)
Keresztúry Csaba (Egyházashetye) 
Keszthelyi Jenő (Lenti)
Kiss J. Botond (Románia )
Kovács László (Svédország)
Kovács Mátyás (Budapest)
Kozma Sándor (Pápa)
Körmendi János (Székesfehérvár) 
Köveskúthy György (Budapest) 
Lamy András dr. (Szabadkígyós)

Lóki György (Balatonfenyves)
Merán Fülöp (Ausztria)
Mészáros György (Szentes) 
Mészáros Iván (Cegléd)
Mezei János (Négyes)
Motesiky Árpád (Szlovákia)
Murvai Zoltán (Göd)
Nagy Árpád (Budapest)
Nagy Sándor(Békéscsaba)
Nyúl Bertalan (Baja)
Oszter Sándor (Budapest)
Patakyné Szabó Éva (Debrecen) 
Perjési Győző (Kalocsa )
Polster Gabriella (Zalaszentbalázs) 
Pomózy Ágoston (Lulla)
Posztós János (Kisújszállás)
Rócz Fodor Gábor (Budapest)
Rácz Pál (Románia)
Reitingcr Gábor (Budapest)
Rózsa Gábor (Győr )
Soltész István (Budapest)
Soós László dr. (Hódmezővásárhely) 
Szabó Sándor (Karcag)
Tóth Csaba (Gyenesdiás)
Töröcsik Mátyás (Nagyszénás) 
Török Ferenc (Hódmezővásárhely) 
Újházy György (Cegléd)
Varró József (Nagyatád)
Vass Sándor (Szeged)
Vörös Imre (Celldömölk) 
Weinkheim László g r.(Brazília)

Kérjük és várjuk továbbra is a telefon
jaikat, faxaikat, leveleiket, e-mail- 
jeiket.

Címünk: 1031 Budapest, Pákász u.7. 
Telefonunk: 06-1-242-00-42. E-mail 
címünk: vke@vadaszlap.hu

mailto:vke@vadaszlap.hu


Hallal!

A sikeres vadászat végét, a vad halálat hirdető kürtjel 
egyszerre szól a gyász és az öröm hangján. Minden vad
faj terítéke felett más és más melódia hangzik fel, messze 
hangzóan hirdetve, hogy valami véget ért, ám azonnal el 
is kezdődött valami más. Véget ért egy földi élet, véget ért 
a küzdelem, de ugyanakkor ez az élet spiritualizálódott és 
elválaszthatatlanul összeforrt a sikerét megrendült öröm
mel ünneplő vadász életével.

A vadászkürt, a kürttel történő tiszte
letadás reneszánszát éli napjainkban. 
Az igényesen szervezett vadászatok 
mellett ma már a vadászati kultúra és 
közélet szinte minden jelentősebb ren
dezvényén is jelen vannak a kürtösök, 
megfelelő ünnepélyességet biztosítva 
az esemény számára. Az elmúlt évti
zedben a legrangosabb és legfonto
sabb alkalmakkor szinte mindig és 
mindenütt a baranyai vadászkürtösök 
kürtjelei csendültek fel. A Bakonytól a 
Hortobágyig, a Bükktől a Dráva-men- 
téig mindenütt ott voltak, ahol a szer
vezők és rendezők kifejezésre akarták 
juttatni, hogy a vadászat mindig is 
több volt, mint „a vad fegyverrel törté
nő elejtése.”

A baranyai kürtös csapat tíz évvel 
ezelőtt alakult. Ünnepségről, jubileumi 
hangulatról, persze szó sincs, az élet a

kerek évforduló évében is a megszokott 
módon zajlik. Most éppen a martonfai 
vadászházban gyűltek össze a szokásos 
próbára. A havonta két-három alkalom
mal sorra kerülő összejövetelek hely
színe változik (leggyakrabban azért a 
körcsönye-pusztai vadászház a találko
zók színhelye), céljuk és tartalmuk 
azonban a kezdetektől ugyanaz, és ez 
nem más, mint az együttlét öröme. A 
szép és erőteljes zenei hangzásnak is az 
emberi harmónia az alapja.

Az együttesnek ez idő szerint 5 +1 
tagja van. Az öt alapító tag közül hár
man -  Agyaki Gábor (43). Egle Zoltán 
(30) és Jung Jenő (46) -  hivatásos 
vadászok, ketten -  Gáspár Géza (46) és 
Korb Zoltán (45) - ,  ipari szakmunká
sok és egyben képzett zenészek. De 
persze ők is vadászok. A „plusz egy 
tag”, Kovács Krisztián (22) aki a közel-

Egle Zoltán, Agyaki Gábor, Korb Zoltán, Gáspár Géza, Jung 
Jenő. Az ország minden jelentős vadászati eseményén ott 
vannak...

Fönt: Kegytárgyuk és szimbólumuk id. Fuchs Antal kürtje, 
melyet ifj. Fuchs Antal bízott a gondjaikra

múltban csatlakozott az együtteshez, 
szintén hivatásos vadász. De van az 
együttesnek egy „örökös és tiszteletbeli 
tagja” is, az 1997-ben elhunyt Rakovics 
Róbert (41), volt sellyei kerületvezető 
vadász, akinek a hátizsákjában már 
akkor is ott lapult a vadászkürt, amikor 
az még nem volt divat, és csak keve
sen tartották fontosnak az elejtett vad 
feletti tiszteletadásnak ezt az ősi formá
ját.

Az együttes vezetője („első az egyen
lők között”) Agyaki Gábor, aki az 1970- 
es években Darányban, majd Sellyén 
élte át az első, vadászkürt által kiváltott 
érzelmi élményeket. Maradandó és 
mélyreható élmények voltak. Megta
nult kürtölni, beleásta magát a vadász
kürttel, kürtöléssel kapcsolatos szakiro
dalomba. Ma sokan és joggal e szakte
rület „ideológusának” tekintik. Megfo
galmazta a vadászkürtösökkel szemben 
támasztott etikai és illemtani elváráso
kat, melyek alapja az a meggyőződé
sük, hogy a vadászkürtös egyrészt ha
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‘Bemutatkozik

Minden puskadörrenéssel kezdődő vadászeseményt kürtszóval illik befejezni

gyományápoló, másrészt a magyar 
vadászati kultúra „előretolt”, gyakran 
nagyközönség előtt is szereplő képvi
selője. A vadászkürtösnek az is felada
ta, és egyben lehetősége is, hogy a 
vadászat, a vadászati szertartások „hu
manizálása” által elősegítse annak szé
lesebb körű elfogadtatását.

Egle Zoltán a Magyar Véreb Egylet 
szerepét emeli ki a hazai vadászkürt- 
kultúra átmentésében, majd az 1970-es 
évektől bekövetkezett kibontakoztatá
sában. Idősb és ifjabb Fuchs Antal után

(és példája nyomán) dr. Galamb 
Gábortól Buzgó Józsefig tucatnyi jeles 
vérebvezető szorgalmazta és művelte a 
kürtölés gyakorlatát. Jung Jenő, sellyei 
fővadász is ezek egyike. Vallja és mun
kája során érvényre is juttatja, hogy 
minden puskadörrenéssel kezdődő 
vadászeseményt kürtszóval illik befe
jezni. A vadászkürtök messze zengő 
hangja mindenkire hatást gyakorol. 
Most, hogy az elmúlt tíz év tapasztala
tairól, az élményekről beszélgetünk, 
persze a közönség reakcióiról is szó

esik. Van, aki lehunyt szemmel hallgat
ja a kürtjeleket, van aki, merev vigyáz- 
ban. És olyanok is gyakran akadnak, 
akik megtapsolják. Jung Jenő őket is 
megértve mondja: a vadászkürtösök 
szignáljait nem kell, nem illik megtap
solni, de kár lenne tagadni, hogy min
den kürtösnek jól esik, ha az mégis 
előfordul...

Gáspár Géza és Korb Zoltán (egyi
kük a pécsi szénbányász, másikuk az 
ércbányász fúvós koncertzenekar 
tagja) .1 vadászati kultúra nagy esemé- 
nyein való részvételükre gondol visz- 
sza a legszívesebben. A vadásznapok, 
Hubertus-misék emléke és hangulata 
erőt adó energiaforrás. Hódmező
vásárhelyen .1 Ilubertus-misét követő
en a város főterén, >1 városháza előtti 
apróvadterítéknél, máglyák lobogó 
fényében, sok száz ember jelenlété
ben szóltak a kürtök. A legutóbbi ba
ranyai vadásznapon, Szigetváron, az 
Ali pasa egykori dzsámijából kialakí
tott barokk templom, Dorfmeister 
István freskóival díszített kupolája 
alatt úgy zengett a kürtök szava, mint
ha az égben szólaltatták volna meg a 
hangszereket.

Kovács Krisztián azt mondja, delejes 
eszköz a vadászkürt. 2003-ban, egy 
kotorékversenyen, Agyaki Gábor és 
Gáspár Géza szép szignáljait hallva, 
elemi erejű ösztönzést érzett, hogy 
maga is megpróbálja megszólaltatni ezt 
a különös zeneszerszámot. Elkérte 
Gábor hangszerét, behúzódott az erdő 
fái közé, hogy ne legyen tanúja bizony
talan kimenetelű próbálkozásának -  és 
ma már ő is az együttes tagja.

A vadászkürt varázsa egyre többeket 
érint meg. 1966 óta minden márciusban
-  a szalonkák érkezésével egy időben -  , 
kürtös tanfolyamot szerveznek a bara
nyai kürtösök. Az első tanfolyamnak 
hét hallgatója volt, a legsikeresebbnek 
ötvennyolc. Háromszáznál többen sajá
tították el eddig ezeken a tanfolyamo
kon ,1 kürtölés tudományának alapjait. 
Féltucatnyi együttes alakult az ország 
különböző tájain, s ami még talán 
ennél is fontosabb: általánossá lett a 
vadászkürtösök, a kürtölés iránti igény.

-  No, akkor fújjunk egyet! -  mondja 
Agyaki Gábor, és a martonfai vadász- 
ház nagyterme egyik pillanatról a 
másikra vidám és szertelen hangokkal 
teli próbateremmé alakul. Az utolsó 
kérdésre adott válasz -  miszerint arról 
kellene még beszélnünk, hogy vajon 
mit terveznek, mit szeretnének még 
elérni - ,  már szinte belevész az „Éb
resztő” dallamaiba.

-  Egy országos együttest kellene szer
vezni... Egy afféle nemzeti válogatot
tat. .. Egy olyan csapatot, mely a nem
zetközi mezőnyben is méltó módon 
képviselhetné a magyarországi vadá
szati kultúrát...

Békés Sándor

Gáspár Géza, Jung Jenő, Egle Zoltán, Agyaki Gábor, Kovács Krisztián és a szerző -  most éppen a mortonfai vadászházban
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Vadászkutya

A VI. nemzetközi 
vizsla főverseny

A győztesek koszorúja

gazda szerepben is, mar hetekkel előre 
közreműködtem a verseny zavartalan 
lebonyolítása érdekében. K/úton is sze
retném megköszönni a lébényieknek, 
hogy örömmel fogadlak minket, és 
közel 60 vendéget otthonaikban elszál
lásollak, ,i Lajta Hanság Rt-nek, hogy 
rendelkezésűnkre bocsátották területü
ket, terepjáróikat, hivatásos vadászai- 

nii.iik.it, A Magyar Vagon- és 
Gépgyár VI. nek, a szanyi Dózsa 
Vadásztársaságnak, akik élő- és lőtt 

aildal segítették a versenyt, az OMVK 
területi szervezete pedig anyagi támo
gatást nyújtott.

Eredmények:
1 .  362 ponttal, l/a, . CACT, CACIT 

Chiara Zpufiho Parku, rsz magyar vizs
la szuka. Vezetője: Balogh László 
(Szlovákia)

2. 357,5 ponttal, I/b,. Rés CACT, Rés 
CACIT Visnyei Vadász Piszke, rsz 
magyar vizsla szuka. Vezetője: 
Tapasztó Sándor

3. 348 ponttal Il/a. Vadagyar Pimpó
rsz. magyar vizsla szuka, Vezetője: 
Németh Tibor. < Mikola Géza

A MEOE teljesítménybírói testülete Vizsla Főversenyt ren
dezett Lébényben (Győr-Moson-Sopron megye) október 
23-24-én. Sorrendben a VI. nemzetközinek meghirdetett 
verseny volt ez, amelyen lehetőség nyílt a CACT 
és a CACIT címek kiadására is.

A verseny megnyitója -  tekintettel a 
nemzeti ünnepünk napjára -  a him
nusszal kezdődött, a vadászkürtösök 
csak ezt követően köszöntötték a szép 
számmal megjelent vadászokat és a fel
sorakozott 15 versenyzőt. Ezt követően 
Csapiár Zoltán polgármester, Giczi 
Ferenc, az OMVK területi szervezeté 
nek képviselője, Nagy István, a MEOE 
elnöke és dr. Herger László vezetőbíró 
üdvözölte a résztvevőket. A szomszé
dos Szlovákiából és Csehországból is 
érkeztek versenyzők, de sajnos az oszt
rák és német versenyzők -  mint ko
rábban annyiszor -  most sem vállalták 
a megmérettetést a legmagasabb szintű 
magyar mindenes versenyünkön.

8 rövidszőrű magyar vizsla, 5 drót
szőrű -  és 2 rövidszőrű német vizsla 
vágott neki a másfél napos küzdelem

nek, a ködös, hűvös időben, a rendkí
vül nehéz terepen. A mezei munka egy 
nagykiterjedésű lápréten, vizes tocso 
gós legelőn és lucernásban zajlott. A 
vízi munka a Rabi-tavon volt, amely a 
maga iszapos, sásos nádasával embert, 
vizslát egyaránt próbára tett. Az erdei 
munkák meglepetést okoztak, a tájvé 
delmi terület különösen védett nagy
kiterjedésű tölgyese sok vizslát valóság
gal „elvarázsolt” úgy, hogy nyomot té
vesztettek. Az eltévedések gyakoriak 
voltak, még a vezetők részéről is. így 
nem lehet csodálkozni azon, hogy a 
vasárnapi eredményhirdetésen már 
csupán 8 kutya akadt, akik teljesítettek 
minden feladatot, természetesen óriási 
különbségekkel.

Jó verseny volt, mert nehéz volt. 
Magam nem csak bíróként, de a házi



Pforjiászat

Kazahsztáni harcsák
Talán már tíz éve is 
lehet, hogy bejárta 
a horgász világsaj
tót a hír: német 
horgászok több 
tucatnyi 100 kiló 
körüli harcsát fog
tak a Kínában 
eredő Ili folyó 
kazahsztáni deltá
jában, a Balkas 
tónál. A tó, amely
re inkább illik a 
tenger elnevezés,
18 300 négyzetkilo
méter területű, 
egyik fele sós, míg 
a másik édesvizű.

Élelmes és jó 
kapcsolatokkal bíró 
német utazási iroda 
volt az első és a mai 
napig is az egyedüli, aki megszerezte az 
engedélyt a beutaztatásra, horgásztatás
ra, és tábort verhetett a folyó partján. A 
jó hír szárnyakon járt, mi sem vártunk 
sokat a barátainkkal, gyors szervezéssel 
pár hét múlva már az Almati repülőtér 
várójában vártuk azt a helyi megbízot
tat, akivel nekivághattunk a 14 órás 
részben sztyeppes, majd sivatagi útnak.

Nehezen indult a program, mert hatal
mas esőzések voltak pár nappal odaér- 
kezésünk előtt, az utak járhatatlanná 
váltak, ezért helikoptert kellett bérel
nünk. Ami az akkori viszonyok között 
nem volt egyszerű, ráadásul annyi pénzt 
kértek tőlünk szorult helyzetünkben, 
amit nem szégyelltek. Egy kiadós éjsza
kai vitatkozás után aztán kora hajnalban 
egy használaton kívüli katonai repülő
térről, ki tudja honnan szerzett helikop
terrel végre elindultunk a Kazahsztáni 
hátság hatalmas tömbje felé a Balkas 
tóhoz, amelynek partja több helyütt 
találkozik a sztyeppével, a sivataggal, 
majd a folyó számos mellékágával.

A horgásztáborban egy volt deszantos 
orosz tiszt, Szása várt bennünket, aki 
korábban Németországban, majd 
Afganisztánban szolgált. Jóravaló fickó 
volt, nem nagyon érdekelte, hogy a tíz
fős magyar csapat minden tagja fejen
ként hatszázezer forintot fizetett az uta
zási irodának azért, hogy megfelelő ellá
tásban részesüljön. Megérkezésünk
után rövid eligazítást tartott, amelynek 
az volt a lényege, hogy itt ő a főnök és 
ezt mindenki szíveskedjen tudomásul 
venni! Röviden elmagyarázta a
jurtaállítás fortélyait, megmutatta a latri
nát, az éléskamrául szolgáló földbe ásott 
vermet, a széllel bélelt étkezőt, a csónak 
kikötőt, majd egy karton vodkával a 
kezében elvonult elmélkedni. Pár napi 
közös ivászat után Szása már egyre

kevesebbet fontoskodott, mi pedig meg
ismerve a terepet, egyre bátrabban kezd
tünk kalandozni a folyó szanaszét szala
dó deltájában.

Sasok szálltak hajnalonként velünk, 
fenségesek voltak hosszú repüléseikkel, 
sebes zuhanásukkal, amelynek végén 
mindig eggyel kevesebb lett a számtalan 
rágcsálóból, ugró egérből, vagy kisebb 
apróvadból. Az ugróegér különös állat, a 
hazai egereinknél legalább ötször 
nagyobb és tényleg helyből ugrik egy 
méter magasra. Egyik társunk kiadós 
vodkázás után botorkált ki éjszaka a jur
tából könnyíteni magán, amikor szembe 
találkozott ezekkel a bohókás jószágok
kal, amelyek közül néhány véletlenül 
nekiugrott a sötétben. Napokig hallgat
hattuk aztán a vérfagyasztó történeteket 
a sztyeppe vérszomjas vadjairól, akik 
éjszaka megtámadják a gyanútlan hor
gászt, aki csak szerencséjének és lélek
jelenlétének köszönheti, hogy változat
lanul velünk fogyaszthatja a gyógyszer
ként adagolt vodkaféleségeket.

Vodkát muszáj volt inni, mert a tábo
ri körülményeket felügyelő orvos bará
tunk, (aki amúgy a szolnoki kórház 
nőgyógyásza volt) már az első napon 
parancsba adta, hogy inni kell, mert 
fennáll a gyomorfertőzés veszélye! Nem 
emlékszem, hogy lett volna köztünk 
valaki, aki ne fegyelmezetten hajtotta 
volna végre az orvos utasításait, mert 
egyre több és egyre szebb harcsákat fog
tunk. A táborhoz közeli folyószakasz 
lassú vízén elsősorban kuttyogattunk, 
de felmerészkedtünk a bázistól 25 kilo
méterre található sebes szakaszhoz is, 
ahol úgy zúgott a víz, mintha a közelben 
egy hatalmas vízesés lenne.

Csalihalnak kilós balinokat vágtunk 
félbe vagy hasonló méretű süllőket tűz
tünk a hármas horgokra, amelyek meg

fogása hihetetlenül 
egyszerű volt. 
Bármilyen műcsa
lival dobáltunk, a 
süllők és a balinok 
ették a vasat, nem 
volt ritka, hogy egy- 
egy gyorsan mélyü
lő folyószakasz me
redek eséséből fél
óra alatt 30-40 sül
lőt és balint is kibá
nyásztunk. A kör
nyéken dolgozott 
néhány kishalász 
is, kezdetleges esz
közeikkel, egész 
napi fáradságos 
munkával csak a 
töredékét fogták 

annak, amit nekünk 
sikerült.

Kuttyogatva fogott harcsáink száma 
két hét alatt elérte az ötszázat, amely a 
hazai sovány harcsás fogásokhoz képest 
tényleg rendkívülinek számított. Egy
szerű fenekező módszerrel is fogtuk 
őket, főleg a viharos szeles napokim, 
amikor nem lehetett kuttyogatni. így 
utólag -  visszagondolva erre a halban, 
vadban páratlanul gazdag vidékre - min
dig az jut az eszembe, hogy addig jó, 
amíg az ember nem akarja, vagy nem 
tudja meghódítani a természetet. Ott, a 
világ végén (ahol nyáron 35-40 fokos 
meleg van, télen meg mínusz 40 fokra is 
lehűl a levegő, ahol a tavaszi olvadás* 
kor, majd az őszi nagy esőzések idején 
már csak a természet erői diktálnak) 
minden civilizációs ártalomtól távol 
(mobil telefon, televízió, stb.) egyszer 
csak megszűnik minden felesleges 
dolog, ami otthon kényszeresen fontos
nak tűnt. Nem marad más, mint a sza
badság semmi máshoz nem hasonlítha
tó, részegítő jó érzése.

Hazautazásunk előtt egy napot töltöt
tünk Almatiban, ahol szállodánkból a 
hotel Kazahsztánból páratlan kilátás 
nyílt a város fölött emelkedő Tien-san 
havas hegycsúcsaira. Mennyei hegynek 
is hívják ezt a félelmetes hegyvonulatot, 
amelynek ormai közül az Almati közelé
ben található Ilintúli- Alataunak huszon
két csúcsa eléri a 4500 méteres magas
ságot. A legmagasabb a Talgar, 5017 
méter hóba vesző meredélyeivel. Az 
égig érnek itt a hegyek és a tetejükön ott 
ülnek azok a bölcsek, akik már mindent 
tudnak a világ hívságairól, és bölcs malí- 
ciával figyelik azt a néhány milliárd 
ostobát, akik egymás lábát letaposva 
tülekednek, hogy felhalmozzák azt a 
tengernyi feleslegest, amiről azt hiszik, 
hogy fontos lehet.

Zákonyi Botond



A rajzon Boros Zoltán grafikusunk
-  szándékosan -  minimum öt hibát követett el, 

amelyek decemberben nem jellemzőek 
az ábrázolt vadfajokra, természeti környezetre.

Tessék a hibákat megtalálni. A legtöbb hibát 
felfedezők között minden hónapban kisorsolunk 
egy-egy jövő évi előfizetést 
a Magyar VADÁSZLAP-ra... és aki legalább 
három alkalommal eredményesen pályázott, 
azok között kisorsolunk egy eredeti 
Boros Zoltán akvarellt.

Címünk: 1031 Budapest, Pákász u. 7. 
A borítékra kérjük ráírni: Hibakereső.

Beküldési határidő:
2004. december 10.

Ha kiváncsi a rajzon fellelhető hibákra, 
a következő számunkból megtudhatja.

A novemberi számban megjelent rajzon felfedezhető biztos hibák:

1. Decemberre nem jellemző a szarvasbögés... bár előfordulhat.
2. Nem nyílik az őszi kikerics.
3. Már elvonultak hazánkból a gólyák.
4. Már a nyár végén útra keltek a füsti fecskék.
5. és felcseperedett már az őzgida.

Novemberi számunk nyertese: 
Holácsik Patrik (Kálmánháza)



A k tu á lis

MIKOR -  Ml -  MENNYIÉRT?
Decemberben az őzbak, az erdei szalonka 
és az örvös galamb kivételével valamen
nyi vadászható vadfaj elejthető, de nem 
minden vadfaj elejtésének van tarifája. 
Korábbi számainkban tulajdonképpen 
minden nagy és apróvad elejtésének árát 
igyekeztünk közölni: szeptemberben a 
gímszarvas, októberben a dám és a 
muflon, a mezei nyúl, a fogoly, a récék és 
libák, novemberben a vaddisznó-, 
valamint a fácánvadászat árait gyűjtöttük 
össze.

Érdeklődésünkre kiderült, hogy nincs 
tarifája a jelentősen megcsappant üregi 
nyúl, a pézsmapocok, a nyestkutya, a 
mosómedve, a házi görény, a nyest, a 
dolmányos varjú, a szarka, a szajkó bér
vadászatának, illetőleg nincs tudomásunk 
arról, hogy valamelyik vadászterület 
fogadna fizető bérvadászt ezeknek a 
fajoknak az elejtésére.

Viszont van lelövési díja - általában az 
erdőgazdasági vadászterületeken - a róká
nak: 1500-tól 6500 forint, illetőleg 16-tól 
50 (!) euróig. Az utóbbi, a magasabb ár 
tartalmazza a gerezna értékét is. Meg kell 
jegyeznünk, hogy kimondottan róka

K O R O N G L O V E S Z E T  
B U D A K E S Z IN

- Automaták: trap. skeet, duplát rap
- Korongvadászat |
- Koionglövészet oktatás
- Vadászati szituációk
- Golyós sziluett és futóvad

Tel.: (20) 448-2516 
(20) 945-0764

LŐTÉR

c |~ BUDAÖRS 1

DÍ5ZFAI5KOLA É5 
ERDE5ZETI CSEMETEKERT

Czerbciki András 
2373 Dabas-űijów Peszéri u. ],

Tel 06-30/9838-545 fax, 06-29/367-710 
E-mail: czeroczf?i©mail,datcmet,fiw

FENYŐK, TUJÁK, DÍSZFÁK, DÍSZCSERJÉK TERMELŐI ÁRON 
(vadászat, vadászati eszköz, könyv beszámítása lehetséges)

L A D A  BC>f>LT

Tel./Fax.: 405-1685

NAGYVAD HUNTING Kft.
Vaddisznó hajtóvadószatokra várjuk o jelentkezőket. Az érdeklődők o különféle 

lehetőségek közül választhatják k i a legmegfelelőbb részvételi, illetve fizetési módot. 
Átalányáras, fix  díjas vadászatok, árlistás vadászatok, terítékfüggő vadászatok. 

Telefonszám: 0 6 /3 0 /3 7 0 -9 4 7 6 ,0 6 /2 0 /9 3 1 4 -7 5 4 .

vadászatra nem szívesen fogadnak 
vendéget a területek, a hajtásokban ele
jtett rókákra értendő a tarifa.

A borz elejtésének díja 50 EUR.
Egyetlen vadászterületen van ára az 

aranysakálnak, ez 10 ezer forint, a gerez
na további 2500 forint.

Miután a fenti árakat még május 1-je 
előtt alakították ki a vadászterületek, ér
demes előre tisztázni, hogy a tarifák 
áfásan vagy anélkül értendők.

Még az árlistáknál maradva, nézzük né
hány -  a vadászathoz kapcsolódó -  úgyn
evezett kiegészítő tevékenység tarifáját is.

Kezdjük a gyermekkedvezménnyel: 4 
év alatti gyermek esetén általában a 
vadászházak nem számolnak szállás és 
étkezési díjat, míg 4-12 éves közötti gyer
mekek 50 százalékos kedvezményben 
részesülnek.

Van olyan vadászház, ahol ter
mészetesnek fogadják el, hogy a vadász a 
kutyájával érkezik és van olyan, ahol a 
vadászkutya is „fizetővendég”. Ha a va
dászház kenneljében kap a 
„fizetővendég” elhelyezést 600 és ezer 
forint, illetőleg 35 EUR a „szállásdíja”. Ha

Német vizsla kedvelők figyelem !
Szeptember végi születésű, nagyon ígéretes, 

egyszínű barna és spriccelt, rövidszőrő 
kölykök igényesnek eladók.

Ugyanitt többszörös Európa- és Világgyőztes, 
kiváló munkaadottságú kanok fedeztetésre 

rendelkezésre állnak.
f f)  MALOMKÖZI

rövidszőrű német vizsla kennel 

NAGY ISTVÁN
háromszoros aranykoszorús mestertenyésztő

Telefon: 06 30 9 14 7  327.
E-mail: malomkozi@yahoo.com

GRAVÍR0ZÁS FEGYVEREKBE 
LŐSZEREKBE, KÉSEKBE, AJÁNDÉKTÁRGYAKBA! 

Cél- és korongtövészeti lehetőség családias légkörben 
Lőkiképzés, lőkészség fejlesztés 

Hatástalanított fegyverek 
^  KALIBER MAX FEGYVERBOLT ^  
1039 BP MÁTYÁS KIRÁLY ÚT 12. TÉL: 240-19-23

FEGYVERJAVÍTÁS |
M IN D EN  TÍPUSÚ LŐFEGYVER 1AVÍTÁSÁ 

FELÚJÍTÁSA, AGYAZÁSA, CÉLTÁVCSÖ SZERELÉSE, VIZSGÁZTATÁSA, HATÁSTALANÍTÁSA, 
ÉRTÉKBECSLÉSE

Régi fegyverek restau rálása.

Nagy Ferenc fegyverműves, 4 0 3 4  Debrecen,
Tengerész u. 4 ., telefon: 0 6 /5 2 /4 2 3 -1 7 6 .

a vadász a házba is be akarja vinni a 
kutyáját -  ha ezt egyáltalán engedélyezik
- utána takarítási díjat számítanak fel 55 
euró a gőzporszívózás, van ahol 100 EUR 
a takarítás.

A szállásdíjhoz hasonlóan nagyok az 
eltérések az étkezések, az italok árainál, 
amelyet többnyire a gondnokok határoz
nak meg.

A közvetlenül a vadászathoz, a vadász- 
tatáshoz kötődő szolgáltatások közül a 
terepjárók díja 1-1,5 EUR/km, illetőleg 
104-270 forint között mozog. A lovas 
fogaiéi i v.igv lovas szánért -  már ahol van
-  2400 4000 forint, illetőleg 10-20 EUR a 
tarifa.

A tróU'.i kikes/ih". ,ilukiban 7-10 euró, 
illetve "i Ionul vadfajtól füg
gően.

30-50 euróért .1/ őzbőrt, 35-100 euróért 
a szarvasbőrt. 10 50 euróél a muflonbőrt, 
30-150 euróél a vaddisznóbőrt és 50 
euróért a rókagenviul lehet megvásárolni

Az íjas vailas/atnak 100 euró a napidíja 
vadászonként, amelyhez természetesen 
hozzá kell adni •' l"it vad elejtés! tarifáját.1

Dr.B.I.

CONT-ECO KFT.
9700 Szombathely Széni Gellert u. 17.

TeW*x 94-325-672 
coniflco^axotofo hu www cont-eco.hu

ELEKTROMOS ÉS MECHANIKUS VADKARELHÁRÍTÓ  
■ • (  í k i r  TE SE LACME V IL LA N Y PA SZT0R 0K

K IS  CS NAGYKERESKEDELME  

KIVITELEZES KERESKEDELEM ■ SZOLGÁLTATÁS

AUTOMATA ÉS 
KÉZI KORONGDOBÓK,

könnyű. honWlMló mnomMi, bulogí csapdák.
M ftij,  Inra írod, kél ív gaionciával 

IN tERM AS Kft IÁI
Hdyvln wntny im jt/toe  automata gépekkel, 

i. kmtílertvo

.....v w R W l H n

Készüljön a hideg téli vadászatokra! 
szerezze be az általunk forgalm azott

LESZSÁKOT!
Klasszikus illetve mellényfelsős 

[ kivitelben, kívül-belül műszőrme, 
dupla bélés, kézmelegítő zseb, 

[ kivehető lábzsák, 90% -os hőtartó 
képesség, hordtáska, zöld szín! 

Inform áció: 06-70-553-3537 
email: alba-cash@mail.alba.hu 

Szállítás-csomagküldés! 
Üzleteknek egyedi árak!

mailto:malomkozi@yahoo.com
mailto:alba-cash@mail.alba.hu

