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A cím nem telefonszám, de – remé-
lem, nem csak nekem – ezeknek

a számoknak fontos jelentõsége van.
150 évvel ezelõtt – 1857. január 15-

én – jelent meg az elsõ magyar nyel-
vû sportlap, a „Lapok a lovászat és
vadászat körébõl” címû újság, amely-
nek Bérczy Károly volt a kiadója és
szerkesztõje. Errõl a lapról és az év-
fordulóról részletesebben is olvashat-
nak az 5-11 … oldalon. Itt csak annyit,
kevés szakma és nem sok szerkesztõ-
ség, illetõleg szerkesztõségek mondhat-
ják el magukról, hogy másfélszáz
éves múltjuk van. (S ha már a múl-
tat emlegetjük, újabb igazolását látom
beigazolódni fixa ideámnak, hogy
minden – tessék, még a sajtó is – a
vadászatban gyökerezik.)

Akár büszkék is lehetnénk rá, hogy
a vérbe fojtott 1848-49-es szabadság-
harcot követõen a magyar vadászok
– együtt a lovasokkal – az elsõk kö-
zött kezdtek el szervezkedni, vadász-
társaságokba, egyletekbe, egyesületekbe
tömörülni és ennek a nagy nyilvános-
ság elõtt egy saját – magyar nyelvû
– újság kiadásával hangot adni.

Mert szükségük volt a hírekre, a
tapasztalatok, a szakmai fogások köz-
readására, még akkor is, ha jobbára a
neves nagybirtokok vadászatairól, mé-
neseirõl, falkáiról olvashattak. Nem so-
kat tudunk errõl a korról, a Kárpát-
medencén végigsöprõ világégések ezer-
nyi dokumentumot semmisítettek meg,
s ami megmaradt, töredék-emlék…
mégis érdemes arra, hogy összegyûjtsük
és bemutassuk. Ezért kezdeményeztem
egy ritkaságszámba menõ, érdekesnek
ígérkezõ sajtótörténeti kiállítás megren-
dezését, amely elõször a FeHoVa-n
mutatkozna be, utána a Vajdahunyad
várban, a Magyar Mezõgazdasági Mú-
zeumban, majd õsztõl Keszthelyen, a
Festetics Kastélymúzeumban lenne lát-
ható, ahol – én már láttam – önálló
épületet kap a vadászati kiállítás.

Az elmúlt hetekben napjaim nagy ré-
szét ennek a kiállításnak a szervezésére
áldoztam és egyre jobban érzem ma-
gam, mert kellemes csalódások sorozatá-
ba csöppentem, legyen szó a Magyar
Újságírók Országos Szövetségérõl, az
Oktatási és Kulturális Minisztériumról,
a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztériumról, az Országos Széchényi
Könyvtárról, a Magyar Nemzeti Múze-
umról, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-
tárról, a Magyar Mezõgazdasági Múze-
umról, a Keszthelyi Festetics Kastélymú-
zeumról, a Magyar Lovas Szövetségrõl,
a Hungexpo Zrt. FeHoVa-projektjérõl, a
Skicc Kft-rõl, a szakmai lapok szer-

kesztõségeirõl … egyértelmûen a támo-
gatásukról, a segítségükrõl biztosítottak.
Két szervezet – a Vadászati Kulturális
Egyesület és az Országos Magyar Va-
dászkamara – ennél is tovább ment,
fél-fél millió forintot ajánlott fel a pro-
jekt támogatására … és mint már any-
nyiszor, ha a vadászati kultúráról van
szó: a Nemzeti Kulturális Alap ítészei
nem tartották se méltónak, se fontos-
nak a támogatásunkat.

Merthogy jövõre nem csak a kiállí-
tásokkal „ünnepelünk” … szeretnénk a
150 éves évfordulót nemzetközivé is
tenni, elsõnek a kontinensen összehív-
ni az európai vadászújságok fõszer-
kesztõinek konferenciáját, amelyen –
mi mást tehetnénk! – a magyar va-
dászatot „fényesíthetjük”.

De térjünk vissza a számokhoz. A
15-ös szám a Magyar VADÁSZLAP ed-
digi mûködésének korát, évszámát je-
lenti, azt a történelmileg egyáltalán
nem nagy távlatot, amióta a magyar
vadászokat – szervezetektõl és politi-
kai pártoktól függetlenül – igyekszünk
szolgálni. S bár a 15 év nem kerek
évforduló, mégis úgy döntöttünk, hogy
újabb bizonyságát adjuk folyamatos
megújulásunknak, s mint a címlapon
már láthatják, új lapfejjel és emblémá-
val jelenünk meg. A Képzõmûvészeti
Egyetem tervezõgrafikai tanszékével
közösen hirdettük meg pályázatunkat
és nem kevesebb, mint 160 pályamun-
ka közül választottuk ki a másodéves
Török Csaba összefogást is kifejezõ
embléma és lapfej tervét … és abban
bizakodunk, a külcsínben történt vál-
toztatásokkal még inkább elnyerjük
majd Olvasóink, vásárlóink tetszését.

A számsor végén lévõ 150-es szám
tulajdonképpen egy „vágyálom” … és
egy matricára nyomtatott szlogen ré-
sze, amely így hangzik: „150 év - 150
Ft” … Nem nehéz kitalálni, arra
próbálom a magyar vadászokat bíz-
tatni, vásároljanak egy 150 forintos
matricát, hogy meg tudjuk valósítani
a fent vázolt elképzeléseket.

A sikereket nem számolva, eddig
legalább háromszor buktam meg a
„gyûjtési akcióimmal”. Az idõsebb va-
dászok talán még emlékeznek „az egy
nyulat a mûvészetért”
felhívásra, vagy a né-
hány éve megharcolt
FACE „kacsa-bélyegre”
… de nem adom fel,
egy fröccs árát talán
megér a múltunk,
amelynek ismerete nél-
kül gyökértelen
a jövõnk!

Megjelenik havonként, a megelõzõ hónap
utolsó hetében.

Meg nem rendelt kéziratokat és fotókat 
nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. 
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Egy fogolykakasnak köszönhetõen és a barátságok iránti igénye miatt lett va-
dász, aztán a sorsa úgy hozta, hogy a foglalkozásába is belevihette a vaddal
való törõdést. Az országban úgy ismerik, õ a „Purinás Csaba”  … legyen szó
fácán-, vadkacsa-, vadmalac indítótápokról vagy nevelõ takarmányokról. 

A 46 éves „multi-manager” egyike azoknak a magyaroknak, akinek
beleszólása van egy több kontinensen mûködõ, amerikai nagyvállalat
stratégiájába. Rengeteget utazik, csak a hazai autós-kilométere több
mint 80 ezer évente… tagadhatatlanul szenvedélyes vadász,
amikor eltört a bokája, tolókocsiból sutázott és lõtte a fácánt. 

VADÁSZLAP: Hogy is volt ez 
a tolókocsis vadászat?

Máté Csaba: – Egy évvel ezelõtt a Zemplénben
egy disznóhajtás szünetében megcsúsztam 
a jégen, nagyot reccsent a bokám és elterültem. 
A barátaimnak rögtön volt mindenféle tippje, mit
csináljanak velem… többen a helyszíni kivégzést ja-
vasolták, hogy ne szenvedjek. Amikor viszont látták, komoly
a baj, vége volt a humorizálásnak … és másfél óra múlva
már a kisvárdai kórház mûtõasztalán feküdtem. Ott derült
ki, hogy mindkét oldalon eltört a bokám és elszakadtak az
ínszalagok. Dr. Novák Béla sebészbarátom mindenféle rozs-
damentes vasakat szögecselt a lábamba és ágyfogságra ítélt.
Tudtam, hogy nyolc hét múlva Sanghajban kell elõadást tar-
tanom, amit nem akartam lemondani … tehát nem hagy-
hatom el magam. Három héttel a mûtét után – próbakép-
pen – igaz mankóval, meg tolókocsival közlekedve, elmen-
tem vadászni. Megértettem a barátaim kétkedését, hogy to-
lókocsis próbalövéseket is tetettek velem, mielõtt megenged-
ték a részvételemet a februári záró fácánvadászaton. De
ment a dolog és megtartottam Sanghajban is az elõadást.

VADÁSZLAP: „Ment a dolog” az abádszalóki sutázásnál is?

Máté Csaba: – Nem hagyhattam cserben Simon Karcsi ba-
rátomat, aki számított rám. Az elsõ alkalommal még elkö-
vettem azt a hibát, hogy nem vittem magammal a mankó-
imat. Már kint voltunk a területen, a kocsi hátsó ülésén
forgolódtam jobbra-balra, hogy lõni tudjak … de kiszállni
mankó nélkül nem tudtam. Leszámítva az elmaradhatatlan
kínzó ingereket, kitûnõen éreztem magam, jót vadásztunk.
Mire a májusi bakozásra sor került, már nem kellett se a
mankó, se a tolókocsi, és a széken ülõs vadászatot is
megszoktam. Hál' Istennek túl vagyok rajta, a gyors kór-
házba szállításnak, a lelkiismeretes mûtétnek köszönhetõen
teljesen rendbejött a bokám.

VADÁSZLAP: Maradjunk a vadászatnál, mitõl lett ilyen
szenvedélyes?

Máté Csaba: – Az elsõ fogoly meglövésénél kezdõdött. So-
se felejtem el. Tél volt és én úgy 8 éves lehettem. Apám
a saját használatára – a Skoda kipufogó csövéhez kötözve
– becsempészett Csehszlovákiából egy Slavia légpuskát,
amivel – a jelenlétében – néha én is célba lövöldözhettem.
Nagyon izgatta a fantáziámat, hogy a hideg elõl a majd-
nem külterületen lévõ gépállomás környékére behúzódtak a
fogoly-csapatok. Apám nem volt otthon, így könnyen el-
csenhettem a légpuskát és a gépek, a nagy traktorkerekek

takarásában óvatosan becserkeltem egy gubbasztó fogoly-
családot, kiválasztottam a kakast és egy jól sikerült fejlö-
véssel meglõttem. Ez aztán meg is pecsételte a sorsomat.

VADÁSZLAP: Azóta vadászik?

Máté Csaba: – Sajnos nem. Csak 1982-tõl. A kisvárdai
gimnázium elvégzése után, a Keszthelyi Agrártudományi
Egyetemre kerültem, növényvédõ üzemmérnökként végez-
tem, de felvettem minden olyan fakultációt, amelynek köze
volt a vadászathoz, s így hallgathattam életemben elõször
szarvasbõgést is. Ez egy szabolcsi gyereknek igen nagy él-
mény volt, nálunk akkor még nem nagyon voltak szarva-
sok, nemhogy bõgés. Az egyetem után gyakornok lettem a
Nyírtasi Állami Gazdaságban, majd néhány hónap múlva el-
vittek katonának. Amikor leszereltem, nagy-nagy protekció-
val vettek fel a borsodi bérkilövõ vadásztársaságba, hogy
megkaphassam az elsõ vadászjegyemet és megvegyem az
elsõ – sörétes – vadászpuskát. Még ma is megvan a 12-es
IZS-em, amit három heti fizetésembõl, 2600 forintért vet-
tem. Fiatal házasként, azért ez nem volt olyan semmiség. 

VADÁSZLAP: Gondolom, azóta több területes vadásztár-
saságnak is a tagja lett.

Máté Csaba: – Nem. Még soha nem voltam területes vt.
tagja és õszintén megmondom, olyan nagyon nem is akar-
tam az lenni. Az életem úgy alakult, hogy sokan hívnak
vendégségbe, vagy mindig tudtam magamnak annyi és
olyan vadászatot venni, amilyenre vágytam. Így nem kell
részt vennem egyetlen, kényszerbõl összeállt  társaság bel-
sõ vitáiban, irigykedéseiben, kötelezõ „marhaságaiban” …
azokkal vadászhatom együtt, akikkel jól érzem magam,
akik a barátaim. A Hunniacoop Baromfifeldolgozónál szer-
zett termelési és értékesítési gyakorlat és a levelezõn meg-
szerzett agrármérnöki diploma után az elsõk között kóstol-
tam bele a kapitalizmusba, egy olasz és brazil társammal
már az elsõ körben, 1988-ban vállalkozó lettem. 
A MABRAS Kft. színeiben vágott baromfit, élõ vadat –
fácánt, vadkacsát – exportáltunk. A cég már nem mûkö-
dik, azon kívül, hogy nagyon sok vadászt megismertem és
megtanultam olaszul és angolul, nem sok hasznom volt a

A  „purinás”
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vállalkozásból, a társaim rendesen megloptak, „kimentették”
a nyereségünket … ezért örömmel fogadtam el a Hage-
Purina amerikai-magyar cég ajánlatát és szaktanácsadó,
majd országos termékmenedzser lettem. Késõbb a cég az
amerikai Cargill csoporthoz csatlakozott és Agribrands
Europe Hungary Zrt. néven mûködik, ahol négy éve én
vagyok a PURINA értékesítési igazgatója. Harminc tagú a
csapatom és hatvan hazai termékforgalmazóból áll a háló-
zatunk. Évente mintegy 100 ezer tonna takarmányt
adunk el Magyarországon és Romániában, amit a 17 or-
szágban tevékenykedõ
cég is nagyra értékel,
így beválasztottak a hét-
tagú stratégiai, márka-
menedzser grémiumba.
Sajnos emiatt sokkal ke-
vesebb a szabadidõm,
gyakran kell külföldre, az
USA-ba, és más orszá-
gokba, pl.: Kínába, Ka-
nadába, Mexikóba, Len-
gyelországba és a kör-
nyezõ országokba utaz-
nom, amit azonban nem
sajnálok.

VADÁSZLAP: Ahol
szintén vadászik.

Máté Csaba: – Sajnos
nem. Legalább is eddig
nem vadásztam az örök
rohanás, a hajtós tempó miatt, de remélem, eljön még en-
nek is az ideje… a cégen belül is még bizonyítanom kell,
de van rá lehetõségem … hogy aztán majd eljöjjön a nyu-
godtabb, a vadászatra is több idõt megengedõ elfoglaltság.

VADÁSZLAP: De azért vannak külföldön szerzett trófeái?

Máté Csaba: – Erdélybõl és Afrikából. Dél-Afrikában sike-
rült impalát, nagykudut, vizibakot és két varacskos disznót
lõnöm és eldöntöttem azt is, hogy varacskosra még vissza-
megyek … ez volt számomra a legizgalmasabb, erre sze-
retnék még vadászni.

VADÁSZLAP: Akkor itthon a vaddisznó a kedvence.

Máté Csaba: – Nyert. Lesrõl, cserkelve, hajtásban a vad-
disznó a kedvencem, de az õz a szerelmem, mert mindig
ad valamilyen reményt, nincs két egyforma vadászata, nincs
két egyforma agancsú bak.  Azzal a 35-40 bakkal, amit
eddig terítékre hoztam, nem fogható rám, hogy  „trófea-
vadász” vagyok. Úgy gondolom, hogy nem a trófea meg-
szerzése a fontos, hanem – vendégként és fizetõ vadász-
ként is – az élmény, a vadászat körülményei, de legfõkép-
pen a barátság az elsõdleges. Afrikában is a fények, a
semmi máshoz, vagy talán a leginkább a mézhez hasonló
illatok fogtak meg és az a baráti hangulat, amely a vadá-
szatot körülvette. Abádszalók és még jó néhány terület is
ezért fontos számomra, mert a jó hangulatú vadászatokról
szólnak, ahol néha többet ér új emberekkel, tisztességes
vadászokkal megismerkednem, mint a kereskedelmi célzatú,
„jöttem-láttam” lövöldözés. Egy kézfogás, egy jó beszélgetés
a lenesi Árva Karcsival, a megismerés, a tanulás lehetõsé-
ge a szakmáról, a vadtenyésztésrõl, a vadászatról … sze-
rintem sokkal többet ér, mint egy gyorsan meglõtt, arany-
érmes agancsú bak leterítése. Az én életem meglehetõsen
pörgõs, úgy élek, mint akinek évtizedekre szóló tervei,

ugyanakkor csak mindössze 24 órája van hátra az életébõl
… szerencsére a pihenéshez elég a napi 4-5 órás alvás és
a tévénézés helyett inkább vadászom, ahol lelassulhatok,
ahol kikapcsolódom, ahol feltöltõdöm élményekkel, ahol …
de nem folytatom, mert még azt hiheti rólam, hogy beta-
nult frázisokat szajkózok.

VADÁSZLAP: A beszélgetésünk során eddig két fegyvert,
a légpuskát és az elsõ sörétest említette. Még mindig ezzel
a sörétessel vadászik?

Máté Csaba: – Már nem, de
megvan még. A második
puskám egy szintén 12-es
Zbrojovka volt és amikor
már vehettem golyós puskát,
sikerült hozzájutnom egy
7x64-es, végig agyazott
ZKK-hoz, amivel igen jól
lõttem… mindig hasznomra
volt, hogy gyerekkoromban a
légfegyveres számokban ver-
senyeztem is. Igaz, nem a
versenyzés, sokkal inkább a
fegyver és a lövés izgatott.
A 80-as években sokat jár-
tam Olaszországba, hoztam
egy Franchi félautomatát,
amivel sokáig vadásztam. 
Aztán engem is utolért a
vadászok sznobsága – ezt
teljesen jó indulattal, a fejlõ-

dést elõsegítõ, a minõséget választó értelemben mondom –
és vettem két Blasert, egy R 93-ast és egy K 95-öst. Az
R 93-sal nincs semmi bajom, de ezzel a 7 x 65 R-s, egy
csövû, billenõ rendszerû puskával még nem tudtam össze-
jönni. Nagy álmom volt, de eddig sorozatosan peches vol-
tam vele. Most a gyakorlásnál tartok, nem foghat ki raj-
tam. 

VADÁSZLAP: Hallom, hogy Erdélyben a vadászok révén
vált eredményessé a Purina.

Máté Csaba: – Ez így igaz! Amikor a cégnél eldöntöttük,
hogy elkezdünk Románia felé terjeszkedni, fogalmam sem
volt, hogyan kezdjek hozzá, mert senkit nem ismertem. Egy
vadászat szünetében megkérdeztem a fiúktól, ismer-e valaki
erdélyi vadászokat? Kiss B. Zoli barátom adott egy telefon-
számot, eljutottam Gotthard Bélához … és azóta a vadászo-
kon keresztül kiépült az értékesítési hálózatunk, havonta
több száz tonna takarmányt tudunk Romániában eladni. S
ha már ott voltam, vadásztam is, lõttem már farkast, õzet,
vaddisznót … és most egy nagykakasra, az erdélyiek vadpá-
vájára pályázom. Nagy kihívás lesz ez számomra, mert a
testsúlyom csökkentésével, a kondícióm javításával kell fölké-
szülnöm erre a sokat hallott, embert próbáló, izgalmas va-
dászatra. De már  „dolgozom rajta”. Novemberben a Har-
gitán, 40 centis hóban együtt álltunk Széchenyi Zsigmond
az „Ünnepnapok”-ban megírt kalibája elõtt Béla bácsival.
Vele és Albert Andrással, a székelyudvarhelyi Infopress kiadó
és nyomda igazgatójával, és elhatároztuk, ta-
vasszal emlékhellyé tesszük ezt a csodálatos he-
lyet, hogy ne csak mi, mások is tisztelhessék a
gyökereiket, tiszteleghessenek a hagyományaink
elõtt…, amire a jövõ nemzedékeinek is egészen
biztosan nagy szüksége lesz.
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150 évvel ezelõtt – egy csütörtöki napon – 1857. január
15-én, Pesten, a Landerer és Heckenast nyomdában elké-
szült az elsõ magyar nyelvû, 16 oldalas sportújság, a „La-
pok a lovászat és vadászat körébõl”, amelynek tulajdonos
szerkesztõje – talán nem véletlenül – egy 36 éves vadász.
Az a Bérczy Károly, aki gróf Széchenyi István titkára volt,
tagja a Petõfi Sándor alapította Tízek Társaságának, uno-
kaöccse a Nemzeti Színház egyik legkiválóbb színészének,
Megyeri Károlynak. Már fiatal joghallgatóként versel, bal-
ladákat ír, rendszeresen publikál a kor szépirodalmi lap-
jaiban. Németül, angolul és franciául beszél-fordít, Pus-
kin: Anyegin c. darabjának mûfordítása miatt megtanul
oroszul. Az 1848-49-es forradalomban és szabadságharc-
ban nem vesz részt, mert egy erõs megfázás miatt szív-
problémái támadnak és a Nógrád megyei Vanyarcon, majd
Balassagyarmaton küzd az egészségéért.  

1850-ben tér vissza Pestre és – hogy megélhetését biz-
tosítsa – a Pesti Napló munkatársa, újságíró, késõbb a
külpolitikai rovat vezetõje lesz. Közben novellákat ír, me-
lyek két kötetbe gyûjtve meg is jelennek. Egyre ritkáb-
ban vadászik és hódol kedvenc idõtöltésének, a pisztolyos
céllövészetnek… viszont a Széchenyi alapította nemzeti ka-
szinó és a pesti lovaregylet titkára és egyik legkedveltebb
tagja lesz… s a barátok  bíztatására vág bele a lapki-
adásba. 

Az elsõ szám „vezércikkét” a „tudomány és a költé-
szet embere”, „A falu jegyzõje” szerzõje, a kétszer is val-
lás és közoktatási miniszter, a nagytekintélyû  báró Eötvös
József írja, gondolatai ma is helytállóak. Íme néhány idé-
zet: 

Én, ki az anyagi érdekek kifejlõdését mindig csak esz-
közül tekintem, a ,,Vadász-lapok” megindulását más
szempontból üdvözlöm, mellyet mások mellékesnek, sõt
talán figyelemre épen nem méltónak tartanak.

A ,,Vadászlapoknak” egyik – szerintem fõ feladatuk
az, hogy hazánkban a nemes ,,sport ” -tal foglalkozóknak
közlönyül szolgáljanak s midõn azt, mi az ország kü-
lönbözõ vidékein mezõn és erdõben történt, hitelesen elé-
adják, egyszersmind az érdeket neveljék, melly e nemes
idõtöltéshez nálunk, mint minden tetterõvel bíró nemzet-
nél mindig mutatkozott.

... – azt hiszem, hogy ha egy nemzet életébõl annak
nemzeti mulatságain kívül egyebet sem ismernénk, 
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jellemének megítélhetésére ez maga elég leendene. Nép,
melly férfias idõtöltésekben gyönyörködött, gyáva és el-
puhult nem lehetett soha.

Én sem szenteltem másoknál több idõt mulatságok-
nak; én is meg vagyok gyõzõdve, hogy a férfiút komoly
törekvés illeti s hogy való megelégedést csak való mun-
ka után találhatunk: – miután azonban Isten az em-
bert úgy teremté, hogy a legerõsebbnek pihenésre, a leg-
komolyabbnak olly valamire legyen szüksége, mi út fel-
derítse, miután egy szóval mulatnunk kell, a tudósnak
és államférfiúnak szintúgy, mint a gazdának, vagy an-
nak ki napjait számolásai közt tölti: ezen általános
szükség kielégítésének módja közönyös nem lehet; s ha
valaki a megvetést, mellyel e tárgyra letekint, bölcsesség-
nek tartja, úgy e bölcsesség legalább nem az, mellyet a
régiekben bámulunk.

... De hagyjuk a régieket; nem szükséges ez esetben hoz-
zájok folyamodni; mert ha meggondoljuk, hogy korunk
legkitûnõbb nemzeténél – mellynek felsõbbségét, kivált az
anyagi kifejlõdés terén, kétségbe még senki sem vonta –
a sport tiszteletben van tartva; hogy abban ott a legkitû-
nõbb férfiaktól a szerény gazdáig mindenki részt veszen
s egész irodalmat találunk, melly azzal foglalkozik; hogy
– nagy hadvezérek állítása szerint, Anglia legbátrabb s
legkitûnõbb tisztjeit a rókavadászatoknak s más nemes
sport gyakorlatának köszöni; hogy e nemzeti idõtöltést
nagy államférfiak pártolják s fontosnak tekintik: akkor
talán azok törekvése is, kik a nemes sport meghonosítá-
sát tûzték ki czéljokul, más színben fog feltûnni.

A „Lapok a lovászat és vadászat körébõl” szerzõi gár-
dája igen neves, zömében elõkelõ fõurakból állt, akiket
egyrészt meg kellett nyernie a szerkesztõnek, másrészt az
írásokat csiszolgatnia, javítania kellett. Rengeteg levelet
írt, micsoda hatalmas kincs lenne, ha fellelhetnénk leve-
lezését! Minden bizonnyal szerkesztõi munkájának meg-
könnyítése érdekében jelentette meg az elsõ vadász-szak-
nyelvrõl szóló német-magyar, magyar-német mûszótárt,
amelynek elõszavában ezt írja:

Midõn most három éve a „Vadász és Versenylap” szer-
kesztésébe fogtam: meglehetõsen töretlen pálya s azon ki-
látás nyílt elõttem, hogy az e lap tárgyát alkotó esemé-
nyekben ugyan nem – de az ezeknek szakavatott elõ-
adására kellõ magyar kifejezésekben lesz fogyatkozás.

E sejtelmem teljesültérõl azon urak tanúskodhatnak
leginkább, kik a „Vadászlapot” tüzetes czikkekkel gazda-
gítva, egy megállapított mûnyelv hiányának nehézségei-
vel minden léptennyomon küzdöttek s az angol, német
és franczia nyelvnek e részbeni gazdagságát ismervén,
magyar dolgozataikat helyenkint a kellõ szó hiányában
erõtlennek, homályosnak vagy épen nem jelzõnek ítélték.

Már akkor feltett szándékommá vált tehát a szerkesz-
tõi kezem ügyébe esõ alkalom felhasználása s egy ma-
gyar vadászmûszótár összeállítása, melly mind az olva-
sók mind az írók elõnyére az e szakba vágó fogalma-
kat tisztázza, mind pedig édes anyanyelvünk gazdagítá-
sához legalább egy fövényszemmel járuljon.

... A szavak gyûjtésénél vezérelvül tûztem ki magam-
nak az idegen mûnyelvekbõl való fordítás kerülését s
inkább az õseredeti magyar kifejezések gondos kutatá-

sát, minõket régi krónikákban vagy a nép között itt ott
elszórtan rejleni hittem.

Ha szívemre teszem a kezem, szerkesztõként azonnal be
kell vallanom, hogy sok újdonságot nem tudtunk kitalálni,
ami ne lenne benne már az elsõ, folyamatos oldalszámo-
zású és tartalomjegyzékkel is bíró Bérczy-féle vadászújság-
ban. Mert már az I. évfolyam 24 megjelent számában min-
den benne van, ami egy lap tematikáját, szerkezetét meg-
határozza. Van ebben hír, tudósítás, szakmai cikk, külföldi
vadászatról szóló élménybeszámoló, portré, vitaindító és ol-
vasói levél, könyvszemle és részletes könyv-elõzetes, megje-
lenik az elsõ vadászati-riport. Állandó rovata a „vadász-nap-
tár” – a vadászok-lovasok-vadászkutyások teendõirõl, vala-
mint apróhirdetés, helyreigazítás … és nem hiányzik belõ-
le az olvasnivaló irodalom, a tárca sem. Helyhiány miatt –
sajnos – lapunk hasábjain csak kevés korabeli írás részle-
tét tudjuk megjelentetni, csupán amolyan csemegéket. (Rö-
vid idõn belül viszont – a www.vadaszlap.hu honlapunkon
– a teljes évfolyam vadászati témájú anyagait megtalálhat-
ják, már dolgozunk ezen az adatbázison.)

Mint minden válogatás, a miénk is szubjektív és ön-
kényes. Arra törekedtünk, hogy a kiválasztott részlet – 150
év eltelte ellenére – a mai vadászok számára is mondjon
valami érdekeset. Amikor a vadászat miértjére próbálunk
választ adni, a 18. számban, ifj. Roth József tollából meg-
jelent gondolatokat – a vadászat történetének általános
vázlatát – mintegy „munícióként” ma is fölhasználhatjuk.

„A vadászat eredetét azon õs korban találjuk, midõn
Ázsia tartományiban az elsõ emberek éltek. A föld ter-
ményei tápláló erejének megismerése elõtt, földünk elsõ
lakói állatok husával kényteleníttetvén élelmi szükségei-
ket fedezni: a vadászat megtanulására a természet
indítá õket.

Faágak, botok, buzogányok s késõbb tûzön keményí-
tett vasnyársak valának az elsõ fegyverek, mellyeket a
vadak üldözésére használtak. Azonban az emberi ész az
állati ösztönön csakhamar hatalmat nyervén: a kutyát
és lovat házi állattá szelídítette; s ezen két állat segít-
ségével a vadászatnak csellel, számítással s így nagyobb
sikerrel gyakorlása lehetõvé vált.

Noe unokája Nimród a teremtés történetében már
mint hatalmas vadász van említve. Õ volt az elsõ ki
a fenevadakkal bátran szembe szállván, az erdõk urá-
vá lõn. Bátorsága a vadállatokkali viaskodásokban
mindinkább növekedvén, embertársai legyõzésére indult;
s a Senár völgyében elszórt népeket csakugyan meg is
hódítá és Babylon városát alapította. – Így támadtak
lassankint vadászokból hódítók, családok s utóbb egész
nemzetek. A földmívelés megkezdése s több hasznos ál-
lat megszelídítése után, a vadászat inkább a termények-
nek vadaktóli megõrzését, mint élelem keresést ismervén
feladatául, eredeti jelentékenységét majdnem végkép
elveszté s csak idõtöltési mulatsággá vált.

Mindamellett a régi kor népei szenvedéllyel ûzék a va-
dászatot. Izrael fiai vándorlásuk alatt szabad idejöket va-
dászással töltötték. Saul és Dávidnak a harczban kitûnt
bátorságuk vadászat gyakorlása által fejlõdött ki. Görög-
hon jelesebb vitézei és félistenei vadászok valának, kik ho-
nukat szörnyetegektõl menték meg. A görög mythos Dia-
nát a vadászat istennõjévé joggal avatá, mert a testi 
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szenvedélyek lecsillapítása mellett a vadászat a képzelõ te-
hetséget növeli; s léleknek élénkséget és rugékonyságot kölcsö-
nöz. Átalában Göröghon a vadászat kifejlõdésére legnagyobb
érdemekkel járult: ugyanis onnan származtak a legkitûnõbb
kutyák, mellyek közül különösen említést érdemelnek a
Lakoniai vaddisznó-hajtók. – A hálóknak vadászatra hasz-
nálása s egyéb vadászeszközök tõlök veszik eredetöket.

A rómaiaknál a vadászat – ámbár az az ifjú
Patriciusok nevelésében szükséges feltétel volt – olly je-
lentékenységre mint a görögöknél soha sem emelkedhe-
tett. Julius Caesar, Scipio Africanus, Pompejus és többek,
szenvedélyes vadászok voltak ugyan: mindamellett a ró-
maiak mindig inkább a gladiátorok viaskodásiban s
vadállatokkali küzdéseikben találtak élvezetet.

A római hatalom megtörése után, a gyõztes népek nagy
szenvedéllyel s egymásközti versenyzéssel gyakorolták a
vadászatot, mindaddig míg Clodvig dynastiájának gyönge
utódai alatt, az irántai szenvedély majdnem végkép elolt-
va lõn. Azonban Pipinnek a frank trónra léptével a va-
dászat jelentékenységét mindinkább visszanyervén, ennek
utóda nagy Károly élénk részvéttel pártolta s a lovagias
mulatságok legnemesbikévé emelte azt. A nagy Károly
uralkodása alatt tartott mindennemû vadászokat legna-
gyobb fényûzés jellemzi. Ugyan csak vadászat alkalmával
fedezé fel nagy Károly maga azon forrást, melly mellett
késõbb Áchen városát alapította. Utódai alatt a vadászat
ismét nem sok partolásra találván; mindaddig szunnyadó-
ban volt, míg a normanok ez iránti hajlamukat Angliába
nem hozták. Ezen harczias nép a vadászat iránti szenve-
délyt egész Európában elterjeszté. Anglia, mostani jelesebb
kutyafajait, a kutya ösztönének idomítás általi kiképzésé-
re fordított norman szorgalomnak köszönheti.

Ezen idõtõl fogva a hûbér-rendszer egész Európában
elharapódzván, a vadászat joga kizárólag a fõnemesek
és nemesek birtokába jutott. A jobbágyoknak – mind-
amellett, hogy a vadak terményeikben tetemes károkat
okoztak – a vadászat életvesztés terhe alatt tiltva volt.
Ezen – az emberiség tekintetébõl ugyan megróni való in-
tézkedés a vadászatra üdvös hatású lõn. Fejedelmek s
legfõbb rangú egyének ezen idõben vadászszabályok,
nyelv és egyéb a vadászatot illetõ intézvényekkel
foglalkozának. A sólyom madárnak vadászatra haszná-
lása annak érdekességét mind inkább növelvén, ez a nõk
keblében is szenvedélyt gerjesztett. A kürtök harsogása,
a kutyák hajtása, a sólyom röpte lovagias díszöltönyök,
jól idomított vadászlovak, a vadászatnak ezen korban
olly költõi jelleget adának, mellyel a jelen állapotot
hasonlítni sem lehet. Az ûzõ (par-force) vadászatot a lõ-
por feltalálása s a lõfegyverek folytonos tökélesbülése
némileg háttérbe szorítá ugyan: mindamellett nagyobb
szerûsége s regényességénél fogva, a lõfegyverrel vadá-
szat fölötti elsõbbségét a mai napig is fenntartá.

Az angol és franczia királyok alatt a vadászati fény-
ûzés legnagyobb fokra hágott. Udvaraiknál különös fi-
gyelem lõn fordítva a fényesen felszerelt vadászkocsik-
ra, kitûnõ lovakra, kutyákra, díszes fegyverekre s vadá-
szathoz tartozó egyéb eszközökre. Francziaország több
részében vadászlakok emelkedtek, mellyek késõbb neve-
zetes helyekké alakúltak; illyenek Chambord és
Fontainebleau, melly vadászlakokat I. Ferencz nagyob-
bítá; Versailles eredetileg szintén csak vadászlak volt s
XIV. Lajos alakítá tündér várrá.

Napoleon a vadászat iránti hajlamát azzal mutatá
meg, hogy udvaránál külön vadászkart állított Berthier
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fõvadászmester parancsnoksága alatt. Átalában, vadász-
hagyományok egész monarchia Európában és honunkban
is találhatók, mellyek a vadászat egykori virágzó korá-
ra emlékeztetnek. Sok vadászati mód és szokás, melly
hajdan divatozott elenyészett ugyan; de a vadászat je-
lentékenységét a szenvedélyek között egész korunkig meg-
tartá.”

Feltehetõen nem csak a gyulajiaknak érdekes a 14.
számban közölt „tamási-i vadaskert” bemutatása.

Tamási, herczeg Eszterházy birtoka, meglehetõs jelen-
téktelen helység Tolna megyében. Körülbelõl 3000 lako-
sának nagyobb része szõlõmiveléssel foglalkozik.

A herczegi vadaskert, melly hasonnemû külföldi inté-
zetekkel bátran mérkõzhetik, sõt sokat felûl is múl - több
osztályból és vadaskerületbõl áll; ezek: 
1. a nagy vadaskert, e legrégibb alkatrész, 600 hold
terûletet, 1600 ölével, foglal el s magas kõfallal van ke-
rítve;
2. a kis vadaskert, mellyet 1772-ben Miklós herczeg
alapitott s eredetileg csak vaddisznó-tenyészetre szánt.
Terûlete 284 hold s deszkakeritéssel van befoglalva;
3. a vaddisznó-kert, melly mindössze 50 hold terûletû s
mellben kizárólag csak vaddisznó tenyészik.

E vadas kertek erdei kizálólag cser- és tölgyfákból ál-
lanak, mellyeknek lombjai közt a madarak roppant szá-
ma fészkel cseveg, himbálódzik s megnépesiti a susogó
erdõt, míg a területen egyre váltakozó domb és völgy
mondhatlan bájt kölcsönöz a vadlakta magánynak.

E három vadaskerthez továbbá nyolcz kerületbõl ál-
ló nagy vadastér tartozik; az 1-sõ kerûlet 2032 hold; a
2-ik 4010; a 3-ik 2805; a 4010; az 5-ik 3286; a 6-ik 3964;
a 7-ik 2916 s a 8-ik 1123 hold nagyságú.

Összesen tehát, a vadaskert a hozzá tartozó vadastér-
rel 25,090 holdat foglal magában. Hogy illy jelentékeny
terûlet sok szénát és takarmányt, az erdõ pedig makkot
és gubicsot ad, önként foly.

A vadak létszáma pár év elõtt következõ volt: 377
szarvas; 1790 dámvad; õz csak 15, mi azt mutatja, hogy
a vad e nemét itt nem igen tenyésztik; vaddisznó 43;
összesen tehát 2225 különbözõ vad. Az évenként elejte-
ni szokott vadak száma több százra megy. Ezeknek kis
része a herczegi konyhára, legnagyobb része pesti és bé-
csi vadkereskedõkhez jut, egy része ajándékúl oszlik szét.

A felügyelõ vadászszemélyzet: 1 fõvadász, 2 fõerdész,

8 lovasvadász, 8 gyalogvadász, több vadászlegény és 10
vadõr.

A hirlapok nem rég részletesen irták le a nagyszerû
vadászatot, mellyet a francziák császárja Fontaine-
bleauban Konstantin nagyherczeg tiszteletére rendezett.
Mellõzve azonban a felséget környezõ fényt és pompát,
milly szegényes képet nyújt a fontainebleaui vadaskert
herczeg Eszterházy tamási-i vadas parkjához képest!
Egész Francziaországban nincs vadaskert, hol az õszi
vadászat olly dús és változatos eredményt mutathatna
fel, mint minõ a szóban forgó herczegi vadastéren éven-
ként tartatni szokott fényes vadászatoké, mellyeknek le-
folyásáról annak idején értesíteni fogjuk olvasóinkat.

A „vadász-táska” rovatban jelentek meg a hihetõ és hi-
hetetlen vadász-történetek. Egy erdélyi (görgényi) izgalmas
és érdekesen leírt medve-kalandról számol be a 12. szám
214-215. oldalán ifj. gr. Teleki Sámuel.  (Mivel a történet
1841 szeptemberében játszódik, a szerzõ nem azonos az
1845-ben született, világhírû Afrika-kutató és vadász sze-
mélyével.)

… Mint fiatal vadász, ki még csak egy medvét lõtt
volt, a szélsõ puskások közt maradtam, úgy hogy raj-
tam túl még csak három oláh puskás állott egy szûk
úton, mellynek szélei marhák által lerágva tömör falat
képeztek. Egy ezen út mellett álló, százados bükk levá-
gásával kis nyílás támadt; itt foglaltam helyet, a maga-
san levágott törzshez támasztva második puskámat. A
hajtás alatt több lövést hallottam, végre egyet a legszél-
sõ puskástól, kinél a medve a hajtásból kiment; ezután
sokáig csendesség volt; a hajtók már nem lévén messze,
puskát cseréltem, az egyessel töltött fegyveremet felhúz-
va a törzshez támasztottam és a másik fegyvert, mellynek
bal csöve volt postával töltve, kezembe véve, egy csá-
szármadarat, melly elõttem rebdesett, akartam meglõni.
Ekkor hátam megett a sûrûben lassúlépteket hallok, mint
ha ember járna ott; vissza tekinték és nagy meg lepeté-

semre 12 lépésnyire tõlem
dugja ki a fejét, egy körül-
belõl 8 éves, vereses han-
gyász-medve, mellynek elsõ
jobb lába vérzett; sarkon
fordúlva czélba veszem, de
õ is rettenes sebességgel
rögtön nekem ugrik, úgy
hogy két szökéssel azon
pontra szökött elsõ lábai-
val, a hol állottam s olly
rohammal, hogy elsõ kör-
meit a földbe vágva, a há-
tulját mintegy fél kört írva
le kénytelen volt túlvetni,
ezen két szökés alatt az el-

sõ lövéssel szügyén be végig lõttem; a második csõvel,
mivel igen sietnem kellett, röviden lõttem és postáim,
egyik felsõ nagy fogát kitõrve, száj padlásába mentek;
de ezen fogorvosi müködésem haragját legkevésbbé sem
csillapitá, talán inkább növelé. Kis szemei veres és zöld
szineket váltva kimondottan tûzzel csillogtak; nem volt
képzetem, hogy a medve kis, különben kifejezés nélküli
szemeiben annyi tüz és méreg lehessen.
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Rövid vadászkésem, melly különben az alkalmatlan
ágak levágására volt szánva és könnyû öltözetem most
lényegesen segitettek e harczban; bõ zöld blouseom, mellyet
a vadászkés széles szija derekam körül össze tartott, tes-
temet el fedte s ezért körmeivel inkább csak azt szag-
gatta. A medve elsõ két lövésem alatt két szökésben elõb-
bi helyemen volt, míg félre lépve második fegyverem
után nyulnék, nekem ugrik és bal lábamat szájával meg
ragadja, de szerencsémre a hüvelyében lévõ vadászkés-
sel együtt, úgy hogy miatta fogait össze nem tudta kul-
csolni, és mérgesen heregve sikertelenül rángatta húso-
mat, mellynek kiszaggatását a széles szij is némileg gá-
tolta; ez alatt elsõ lábaival nagy sebeséggel fejem felé
csapott, de inkább zöld kalapom karimáját találva, csak
egy körmével ejtett ajkamon könnyû karczolást; más csa-
pásra puskám agyát töré le, kést vonni nem lehetett,
mert azt õ fogta, folytonos sebes csapásai és rángatásai
miatt pedig kénytelem voltam, hátra hajolva, valami tö-
mött lerágott bokrokra félig hanyatt dõlni. Míg igy a
medve felettem volt, valahogy sikerült eltört fegyverem
csövét, mellyen szerencsémre a szerszámok meg marad-
tak, a medve és magam közé úgy alkalmazni, hogy jobb
kezemmel a csõt fogva ezt a medve alá dugtam és bal
kezemmel, mivel ez oldalról lehete csak a puskát alája
dugni, ravaszát meg huzva, mellbe lõttem: ezen lövésre
a medve rólam le szökött és mintegy 5 lépésnyire megint
elõttem keresztben megállott; ekkor sietve lõni akartam,
nehogy ujból megtámadjon, de zsebbelim, mellyett talán
a medve blouseom elsõ zsebébõl vereselni látva, hus-
gyanánt kitépett, a puskacsõre facsarodott volt s ezt
elõbb le kelle vennem, mert eszembe jött, hogy ez utól-
só lövésem s jól kell czéloznom; mit meg is tettem, ugy
hogy rögtön halva maradott. Az egész dolog felette 

sebesen ment; legkellemetlenebb érzés az volt, mikor pus-
kám agyát érzém leesni és bizonytalan voltam, hogy el
fog-e még sülhetni. Jól mondja a francia: „aide toi et
le ciel t'aidera”; Ezt most magam tapasztaltam. – Mikor
szomszédom b. Kemény György és a görgényi vadász
Józsi, ki szokása szerént, mikor lövéseimre a medvét
morogni hallotta, oda indult – hozzám érkeztek, már vé-
ge volt. Elsõ tekintetre azt lehete hinni, hogy igen meg-
vagyok sértve, mert a blouseom a medvétõl össze volt
vérezve és szaggatva. Lábamon egy több szint játszó folt
és a 3 foga helye, mintegy hüvelknyire husomba menve,
nem gátoltak a vadászat tovább folytatásában.

Mivel a „Lapok a lovászat és vadászat körébõl” c. pe-
riodika még egyáltalán nem közölt képeket, összeállítá-
sunk illusztrálására az 1857-ben megjelent „Hazai vadá-
szatok és sport” címû, gr. Andrásy Manó nevéhez fûzõ-
dõ kötetbõl válogattunk, melynek repróit az Országos
Széchenyi Könyvtár bocsátotta rendelkezésünkre.

A Bérczy Károlyról készült felvételeket, a kéziratok kó-
piáit a Nógrádi Történeti Múzeumtól kaptuk és köszön-
jük a balassagyarmati Palóc Múzeum segítségét.  

Szerkesztõségünk már most jelzi, hogy 2007. december
11-én 11 órakor – Bérczy Károly halálának 140. évforduló-
ján – megkoszorúzza a 150 éves magyar vadász-sajtó el-
sõ, múlhatatlan érdemeket szerzõ szerkesztõjének sírját,
amely a jobbágyi (Nógrád m.) temetõben található. (A 46
évesen elhunyt Bérczy Károlyt eredetileg a Kerepesi te-
metõben helyezték örök nyugalomra, de a fiához költözõ
özvegy – született Friwaldszky Anna – kérésére, 1908-ban
a jobbágyi családi kriptába helyezték át.)

CSEKÕ SÁNDOR
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Bérczy Károly (1821-1867) már az 1850-es évek legelejétõl
kezdve, szépirodalmi tevékenysége mellett a magyar sajtó
újjáteremtésén dolgozik, mint újságíró, szerkesztõ és lap-
kiadó - fáradhatatlanul. Pedig e feladat nem volt könnyû,
különösen nem volt könnyû a szabadságharc leverése utá-
ni leigázott Pesten, ahonnan az írók nagyésze elszéledt,
elmenekült, elsodródott.

Bérczy tehát ott van az elsõk kö-
zött, kik a kezdeti zsibbadás után
újra mozgolódnak a magyar iroda-
lomban, s a Libasinszky-villában, a
Svábhegyen Jókai, Szilágyi Sándor és
ismert színészek társaságában közre-
mûködik az Emléklapok szerkeszté-
sében. 1. Közben a Pesti Naplónál is
szerzõdtetik, mint újdonság-írót, de
e feladatától hamar megválik. Nem
hajlandó ugyanis megírni a támadó-
cikket az Emléklapok ellen, amelyet
forradalmi „gyártmányai” miatt rossz
szemmel néz a cenzúra. Inkább
megválik a laptól, de nézeteit meg
nem tagadja. A Magyar Emléklapok
nem lesz hosszú életû, már 1850 jú-
niusában betiltják. Közben, július
26-án a Pest-városi rendõrség veze-
tését átveszi a hírhedt Protmann úr,
kinek feladatkörébe minden irodalmi
tevékenység ellenõrzése is tartozik.

Bérczynek végleges állásra van szüksége, hogy család-
ját eltarthassa, ezért 1851 õszétõl most már elvállalja a
Pesti Napló külföldi rovatának szerkesztését. Ritka logiká-
val, politikusi éleslátással tekinti át az eseményeket, hi-
szen volt alkalma az életben is „történelmi leckéket” ven-
ni. 1854-ben megválik a Pesti Naplótól, és Pákh Alberttel
együtt megindítják a Politikai Újdonságok címû hetilapot.
A Politikai Újdonságok tulajdonképpen az akkor induló
Vasárnapi Újság politikai melléklete, Bérczy 1854-tõl 1857-
ig fõmunkatárs, vezércikkíró és a lap külföldi rovatának
vezetõje. (1856-57 között szerkeszti is a lapot.) 

A külföldi rovat vezetõjeként Bérczy sokat foglalkozik
az aktuális külpolitikai helyzettel, különösen izgatja a krí-
mi háború, s annak háttere. Világosan látja a nyugati or-
szágok erejét, fejlett iparát, s egyre nagyobb szomorúság-
gal tölti el kis hazájának végtelen kulturális és gazdasá-
gi elmaradottsága. Már Széchenyi mellett magáévá tette
azt az eszmét, hogy Magyarországot minden úton-módon
a nagy európai mûvelt nemzetek sorába kell emelni. 2.

Most, az 1850-es évek végén mutatkozik valami kis vál-
tozás: a magyar birtokosok földhitel-bankot terveznek,
Széchenyi régi ötletét, a Lánchíd folytatásaként építendõ
alagutat végre meg fogják valósítani, most avatták az esz-
tergomi csodálatosan szép új bazilikát, s az irodalomban
is fellendülés mutatkozik. (Az 1855-ben megjelent kiad-
ványok száma meghaladja a 680-at.) 3. Talán valóra vál-
hatna most Bérczy régen dédelgetett terve is, egy önálló
lap indítása. 

Igazából szépirodalmi lapot szeretett volna indítani. Mi-
vel azonban az akkori körülmények között ezt lehetetlen
volt megvalósítania, a kisebb ellenállás felé tört, s egy va-
dászlappal próbálkozik – a sport körébõl. Önmagában ez
is rendkívüli értékû cselekvés volt, mert sikerült neki va-
lami újjal feloldani a „megfagyott” szellemi életet. Széche-

nyitõl tanulta, hogy a lóverseny, s
általában a sport elõsegíti a
nemzet szellemi emelkedését,
mert jótékony hatással lehet a
gazdasági életre és az anyagi jó-
létre. (Széchenyi: A lovakrul,
1828, Világ, 1831, Néhány szó a
lóverseny körül 1838.)

A Nemzeti Casinóban, melynek
Bérczy akkor már titkára, régen
beszélnek egy szükséges sportúj-
ságról. Gróf Keglevich Béla kéri
meg Bérczyt, hogy indítsa meg
az elsõ magyar sportlapot. Az öt-
letbõl valóság lesz, 1857. január
15-én megjelenik a Lapok a lová-
szat és vadászat körébõl elsõ szá-
ma, Bérczy Károly tulajdonos
szerkesztésében. Protmann a K.
K. Polizei Direction irodájában
végre aláírja az engedélyt. (1854-
ben elutasította Bérczy kérvényét
egy szépirodalmi lap megindításá-

ra.) A lap kezdetben havonta háromszor jelenik meg, fej-
lécén a bécsi zsokéklubból kölcsönzött rajz és szállóige
látható: két vadászkutya és egy medvefej, egy zsoké lovas
figurája, melyet körben bõröv szegélyez, rajta egy latin
jelmondat: Fortes Creantur fortibus! (Bátrak szülik a bát-
rakat!) Ez Bérczynek is a jelmondata lesz. Mert kezdet-
ben szükség van a bátorságára. Magyarországon a köz-
vélemény az arisztokrácia fölösleges kedvtelésének tekinti
a sportot, még a sport szó jelentésével sincs tisztában.
Pedig 1851-ben megalakult már a Pesti Testgyakorlók
Egyesülete, s volt már lóverseny, vadászat, csolnakda is.
Hogy mennyire nehezen, szinte lépésrõl-lépésre küzdhette
ki magának Bérczy lapja a nagyközönség elismerését, azt
bizonyítja a Vasárnapi Újság 1865. 34. számában olvasott
(tehát jóval késõbbi) vita a sportról. 4. Bérczy itt válaszol
az elõzõ számban, név nélkül megjelent írásra, mely Já-
ték és munka címmel egy kis okoskodás a sportról. A
cikkíró még most is, nyolc évvel a sportújság megindu-
lása után, vitatja a sport jelentõségét, és csupán játéknak
nevezi, mely jó játék ugyan, de elvonja a figyelmet más,
fontosabb feladatainkról. Bérczy válaszában tisztázza a
sport fogalmát, szerinte a lóverseny nem cél, hanem esz-
köz a lótenyésztés emelésére, mely milliókat hozhat az or-
szágnak. A sport pedig „eszköz a test megedzésére és
ügyessége kifejtésére”. 5.

A lap megindulását sokan támogatják. Bérczy kibõvíti
az olvasók számára a sport fogalmát, lapja tíz év alatt
népszerûsíti a pisztolylövészetet, az íjászatot, az ökölvívást,

Az elsõ lapszerkesztõ
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az úszást, az evezést, sõt a kerékpár-sportot is. Szerkesz-
tõi képességét igazolja, hogy a ma embere is érdeklõdés-
sel olvassa a folyóiratban megjelent értekezõ cikkeket. Pél-
dául: A magyarországi lótenyésztés ipar céljából; A Szol-
nok megyei Lovasegylet; vagy a vadászattal kapcsolatos
érdekes szépirodalmi jellegû leírásokat, a korabeli neves
vadászok tollából: Vaddisznó-vadászat, Vadászat tengeri ku-
tyára (fókára). 6. A szerkesztõ egy Tompához
írt levele világosan mutatja, milyen nehe-
zen szerezte meg lapja számára e cikke-
ket, milyen kiterjedt levelezést kellett foly-
tatnia, hogy a magyar fõurakat rábírja –
„sok elfoglaltságuk mellett” – még a lap
számára is írjanak, de magyarul. 7.

Sokrétû és alapos munkát bizonyít,
hogy Bérczy a német, angol, francia test-
vérlapok igen sok cikkét lefordította és kö-
zölte, hogy az 1858-tól új néven megjelenõ
Vadász és Versenylapban még sport-könyv-
szemle rovatot is indít, s többek között
foglalkozik a pesti állatkert felállításának
javaslatával, sõt az iskolai testnevelés angol
mintára történõ bevezetésével. A gyermek-
nek elõnyös a sport, mert: „a türelem, mel-
lyel órákig ellesi a horgára került lazacot,
megedzi õt a kitartásra is, mellyel néha
évekig fáradozik egy új gép, vagy egyéb
találmány kiszámításán, s ha feje nehéz
már a szám és betûtõl, bigézni, vagy saj-
kázni megy, s a friss lég és vérkeringés
visszaadja lelke ruganyosságát. A gyalogo-
lás a láb és tüdõ erejét – az öklözés a ka-
rizmok erejét és ügyességét fejti ki és a gyakorlóknak
nagy elõnyt nyújt az önvédelemben …Nagyon óhajtandó
volna, ha honi fineveldéink közül legalább azok, melyek
önálló belszervezettel bírnak, mielõbb oly térrel lennének
ellátva, hol a fiatal növendékek az angol sporthoz tar-
tozó ilynemû játékok közt nyernék testük kellõ kifejlõdé-
sét, s a külsõ ügyességben is állna közöttük – hasznukra
váló vetélkedés.” 8. Bérczy tíz év alatt 150-nél több cik-
ket, ismertetést, fordítást, sportnovellát tett közzé lapjá-
ban, 9. s a legérdekesebb sportnovelláit, cikkeket 1863-ban
önálló kötetben is megjelenteti: Hazai és külföldi vadász-
rajzok címmel.  A mû a szépirodalom és a szakirodalom
között foglal helyet, régi vadászemlékek feljegyzései, el-
múlt korok nagy történelmi alakjainak jellemrajzai és haj-
dani szokásai, a hazai népéletbõl vett képek (például a
tavaszi kecskepásztor) teszik érdekessé a „vadászrajzokat”,
s mindez közvetlen, egyszerû, szép nyelven. Pedig éppen

ez volt a legnehezebb. A nyelv. Hiszen a magyar sport-
nyelv eddig nem is létezett, szakkifejezések nem voltak.
A sportmûnyelv megteremtése céljából Bérczy még egy
Vadászmûszótárt is létrehoz 1860-ban10.. Az egész mû ön-
magában rendkívül érdekes módon megoldott propaganda
a vadászsport fellendítéséhez, Ugyanakkor anyanyelvünket
is gazdagítja. A szavak gyûjtése közben, mikor inkább az

õseredeti magyar kifejezések gon-
dos kutatását tûzi ki célul, mint
az idegen mûszavak fordítását,
csalódás éri. „Nyomozásaim
azonban kedvezõtlen tapaszta-
lásra vezettek, hogy a magyar
vadásznyelv avulása már azon
középszázadokra esik, melyekbõl,
ami írott betû fel is maradt, az
csak a kor történelmi viszonyai-
ra vonatkozik. Legjobb igyekezet-
tel sem lehetett tehát olymérvben
jutnom óhajtott eredményhez,
mint azt eleinte reméllém, mind-
amellett sok elavult jó szót sike-
rült a Vadászlapnak feléleszteni,
és gyakorlatba hozni az idegen
kifejezés helyett, és elmondhatom,
hogy alig van tizenöt úgyneve-
zett új szó a szótárban, s az iro-
dalmi nyelv már ezeket is elfo-
gadta és használja.” Így érvelt
Bérczy a szótár elõszavában, s ki-
jelenti azt is: „e szótárt azonban
,leginkább vadászok számára ír-

ván, mindenek elõtt érthetõ kívántam lenni, s azt tartom,
hogy a tudomány sem veszt a táj, vagy népies szavak
feljegyzésével.” A szótár 12 részre oszlik, az elsõ tíz rész
a vadászat körébe tartozó szavakat ismerteti, a tizenegye-
dik, mint függelék, a lóversenyre vonatkozó mûszavakat
tartalmazza, az utolsó pedig a szótár német-magyar része.

Bérczy Vadászmûszótára sokszor nem csupán nyelvi
szótár, az értelmezõ szótár szerepét is betölti. Például:
„bocskorosul” a nyúl, midõn ázott talajon szaladva, szõ-
rös talpaira sár ragad, vagy: „Kucorog vagy ácsorog”, mi-
dõn harmatszáradta elõtt hajnalonként, vagy napközben
és utakon, tisztásokon, széles kopár kaszálókon üldögél,
s magát fekvésbe nem veri.”

Sok nyelvújítás korabeli szót közöl: például agancs,
hordszíj, szimat, szõrme, sõt õ is alkot néhányat, lõtávol
és mezõny.  Mindennek betetõzéseként Bérczy még egy
méneskönyvet is kiad, mely a magyarországi és részben
ausztriai angol telivér-lovak jegyzékét és leszármazását fog-
lalja össze 1827-tõl.  A mûnek csak elsõ kötete készült
el, a második kötetre már nem volt ideje. 
A hazai sportirodalmat azonban viszonylag rö-
vid életû munkássága ellenére õ teremtette
meg, bár életében a Vadász és Versenylap elõ-
fizetõinek száma csak 500 körüli volt, vállalko-
zása túlélte õt.

MADÁCSY PIROSKA DR.
irodalomtörténész

Szegedi Tudományegyetem

1. Szilágyi Sándor: Rajzok a forradalom utáni idõkbõl. Budapest, 1876. 9. l.
2. Széchenyi, aki 1847 januárjában kinevezi az Országos Közlekedési Központi Bizottsághoz
fogalmazónak, maga mellé pedig, személyi szolgálataira titkárnak. Szép, de nehéz feladat a
„legnagyobb magyar” mellett dolgozni. Hogy milyen hatással volt rá fõnöke, az a késõbbiek-
ben derül ki igazán: az angolok, a lóverseny, a sport, a kaszinói tevékenység szeretete
valószínûleg Széchenyi hatására erõsödik meg benne. Részt vesz az 1848-as országgyûlésen,
politikai látóköre szélesedik, és 1848 februárjában Széchenyi Pozsonyba küldi.
3. Bérczy Károly: Világkrónika népszerû elõadása az 1855. szeptember elejétõl 1856. október
végéig történõ nevezetesebb eseményeknek Pesten, 1856. 78. l.
4. Játék és munka (név nélkül) Vasárnapi Újság, 1865. 33. szám
5. Bérczy Károly: Eszköz és cél. Vasárnapi Újság, 1865. 34. szám, 418. l.
6. Eötvös József: A hazai sportról (levél a szerkesztõhöz) Lapok a lovászat és vadászat
körébõl 1857. február 15.
7. Gróf Festetics Béla: Vaddisznó-vadászat. Lapok a lovászat és vadászat körébõl 1857. 12. szám
Báró Simoni Lajos: Vadászat tengeri kutyára. Lapok a lovászat és vadászat körébõl 1857. 17. szám
8. Bérczy Károly: Tompa Mihályhoz (levél). Ország-Világ, 1892. 32. szám
9. Bérczy Károly: A sport és nevelési irányunk. Vadász és Versenylap, 1858. II. évf.
10. V. ö. Kerényi Ferenc: Az elsõ magyar sportújságíró. Sportélet 1971. március (25-27. l.)



A „web-áruház” feliratra klikkelve
megtekintheti a teljes könyv, CD,

DVD, VHS kazetta és egyéb 
termék-kínálatunkat, a listából 

kiválasztva részletesebb 
információval is szolgálunk.

A kiválasztott terméket azonnal
megrendelheti és utánvéttel 

postázzuk.

Természetesen valamennyi 
árucikk a szerkesztõségnél 

is megrendelhetõ a 
1031 Budapest, Pákász u. 7.

címen, telefonon és faxon 
a 06-1-242-00-42-es hálózati számon,
a 06-70-702-50-00 vadász-flottás

számon és e-mail címünkön:
info@vadaszlap.hu

Már mûködik a web-áruházunk
a www.vadaszlap.hu honlapon

Könyvek:
Acél Csaba: Kuduláz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 000,-
Ambrózy Árpád: Amit a vadászíjász vizsgán tudni kell  . . .1 300,-
Avarffy Elek: Vadászképek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 700,-
Bán István: A medve karmai között  . . . . . . . . . . . . . . . . .4 200,-
Bársony István: Elveszett Paradicsom . . . . . . . . . . . . . . .2 450,-

Magányos órák (Vadászhangok, hangulatok II.)  . . . . . . . .2 100,-
Basche: Vadak és vadszárnyasok  . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 990,-
Bauer Ervin-Bauer Peggy: Medvék  . . . . . . . . . . . . . . . . .4 200,-
Berta László: Vadászpuskával és horgászbottal . . . . . . . .2 100,-
Bertóti István: Õzhívás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 800,-
Békés S.-Körtvélyesi L.: Vadászok, vadászotthonok  . . . .2 800,-
Bodrogi Gyula: A vadász néha fõz is . . . . . . . . . . . . . . . .1 500,-
Bõhm István: Vérebkrónika  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 500,-
Bozóki László: Vándorvadász  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 500,-
Csathó Kálmán: Szarvasbõgés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 000,-
Csiák Gyula dr.: A pagony dalnoka  . . . . . . . . . . . . . . . . .2 100,-
Csizmadia András dr.: Étel bor iránytû . . . . . . . . . . . . . . .1 850,- 
Csizmadia A.-Niksz Gy.: Étkeink s illõ boraink harmóniája  . .3 900,-
Damaszkin Arzén: A maszáj fennsíkon  . . . . . . . . . . . . . .3 900,- 
Deák I. dr.: A nagyvad és vadászata Erdélyben  . . . . . . . .2 980,-
Dinich László „Bagomér”: Gazsi bácsi törzsasztalnál  . . .1 970,-
Dúcz László: Harmatcseppek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 500,-
Értékõrzõ Magyarország: Nemzeti parkok, világörökség  .4 820,-
Fáczányi Ödön: Egy hajdani vadásztársaság  . . . . . . . . . .2 500,-
Faragó Sándor dr.: A vadállomány szabályozása  . . . . . . .3 500,-
Farkas Dénes: Nézd és lásd!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 900,-
Fehér György: Állatpreparátumok kikészítése . . . . . . . . . .4 900,-
Fekete István: Kittenberger Kálmán élete  . . . . . . . . . . . . .1 350,- 

Lutra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 690,- 
Téli berek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 590,- 
Bogáncs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 790,- 

Felsõeõri Nagy Gyula: Egy dudás két országban  . . . . . . .2 200,-
Festetics Antal: Konrad Lorenz világa  . . . . . . . . . . . . . . .3 850,-
Földi László: Új vadregény  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 490,-
Gálfalvi G.: Székelykeresztúr és vidéke... . . . . . . . . . . . . .2 200,-
Gyöngyöshalászi Takách Gyula: Vadászösvényeken  . . . .2 700,-
Halmágyi Takács István: Magasban vadásztam . . . . . . . .3 200,-
Hankó László: A medvék országa  . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 000,-
Hartink, A.E.: Antik lõfegyverek enciklopédiája  . . . . . . . .4 990,-
Heltay I.-Rácz Fodor G.: Vadászatszervezés, vadászetika  . .4 600,-
Hidvégi Béla: Vadászként a csúcsokon  . . . . . . . . . . . . . .7 500,-
Iglói Pál: Perõcsényi vadászatok  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 980,-
Ignácz Magdolna dr.: Vadásznapló  . . . . . . . . . . . .3 900-5 500,-
Iváncsics L. dr.-Köller J. dr.: A természet harmóniája  . . .5 100,-
K. Rhédey Zoltán: Verébtõl a szarvasbikáig  . . . . . . . . . . .2 700,-
Kászoni Zoltán: Vad és vadászatok Erdélyországban  . . .4 800,-
Klátyik József: Nemzeti kincsünk a vad…  . . . . . . . . . . .3 990,-
Kovács D.: A vívók apostola és a vadászat szerelmese  . .3 500,-
Kovács László: Vadászpuskák között  . . . . . . . . . . . . . . .1 600,-
Kovács M. Dóra: Az én Namíbiám  . . . . . . . . . . . . . . . . .4 950,-
Kõhalmi Tamás, dr.: Vadászati enciklopédia . . . . . . . . . . .5 900,-
Kuhnert, Wilhelm: Modelljeim földjén  . . . . . . . . . . . . . . .3 500,-
Kutyatár: A magyar vizsla  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 950,-
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2900 Ft 3400 Ft
Élõhelygazdálkodás és vadgondozás I-II. DVD
Csergezán Pál vadvilága DVD

Makay Béla: Hegyen-völgyön
Vörös könyv I-II.

Dr. Zoltán János: A medve és vadászata
Török András Mátyás: Vadászataim napfényben-árnyékban

Újdonságaink:
Kalap-szalagok

980 Ft

6300 Ft 7200 Ft

4550 Ft 5800 Ft

Békés Sándor-Körtvélyesi László: Vadászok, vadászotthonok
Bársony István: Fekete vér

2800 Ft 2000 Ft

1500 Ft 3600 Ft

CD-k, VHS-ek, DVD-k:
Abonyi Kürtegyüttes: Egy vadászat emlékére CD  . . . .2 500,-
Baranya Vadászkürt Együttes: Vadászüdv CD  . . . . . .2 980,-
Concerto-Boldog: Vadász-zene CD  . . . . . . . . . . . . . .2 500,-
Homoki-Nagy I.: Cimborák hegyen-völgyön DVD . . . .1 280,-  

Cimborák nádi szélben DVD  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 280,-
Gyöngyvirágtól lombhullásig DVD  . . . . . . . . . . . . . .1 280,-

Ignácz M.: Õzhívástól a vaddisznóhajtásig dupla DVD  . .6 300,-  .
Szalonkától a vadlibáig dupla DVD  . . . . . . . . . . . . .6 300,-
Világrekordok nyomában I-II. DVD  . . . . . . . . . . . . .6 500,-

Rácz Gábor: Tizenkét hónap az erdõn 2 DVD . . . . . . .2 950,-
Rockenbauer P.: Másfélmillió lépés I. DVD  . . . . . . . . .2 890,-
Takács V.: A vaddisznó vadászata VHS, DVD . .5 200-5 800,-

Õzhívás VHS, DVD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 360-5 800,-
Tesztvadászat VHS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 950,-

Uys, Jamie: Sivatagi show DVD  . . . . . . . . . . . . . . . .1 280,-

Montagh András dr.: Négy földrészen vadásztam  . . . . . .1 850,-
Muray Róbert: Témám a természet  . . . . . . . . . . . . . . . .6 800,-
Lakatos K.: Vadászhit, A császármadár és vadászata  . . .2 400,-
Larusse: Vadászkönyv  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 990,-
Márok Tamás: A képzelet vadászmezején  . . . . . . . . . . . .2 700,-
Márton Imre dr.: A vadon hívó szava . . . . . . . . . . . . . . . .3 900,-
Mátray Gyula: Vadásztárcák és vadásztörténetek  . . . . . .2 700,-
MEOE: Vadászkutya vizsga- és versenyszabályzat . . . . . .2 150,-
Mess Béla: Vadász tanmesék  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 999,-
Münster, Georg: A szarvashívás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 200,-
OMVK: Hivatásos vadászok kézikönyve I-II.  . . . . . . . . .12 600,-
Páll Endre: Legjobb vadászni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 800,-
Rácz G.: Majdnem megmásztam a Mount Everestet  . . . .3 200,-
Rakk T.: Göröngyös égi és földi utakon Mongóliában . . . .3 850,-
Reminiczky Károly: Kassai vadászhistóriák  . . . . . . . . . . .2 700,-
Sáry Gyula: Új vadászat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 600,-
Schönfelder, Ingrid: Gyógynövényhatározó  . . . . . . . . . . .3 690,-
Selous, F.  C.: Természetrajzi megfigyelések Afrikában  . .3 100,-
Sepsi: A medve  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 500,-
Schmidt Egon: A vadászat mellékszereplõi  . . . . . . . . . . .2 200,-
Szabó József: Tallián Emil a világutazó vadász  . . . . . . . .2 500,-
Szabó Péter: Különös vadászat a kotorékozás gyakorlata 1 600,-
Szajkó István: Sörétlövés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 200,-
Sterbetz István: Puskával a Nagypusztán  . . . . . . . . . . . .3 000,-
Széchenyi Zsigmond: Ünnepnapok  . . . . . . . . . . . . . . . . .2 599,-

Szarvasok nyomában  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2600,-
Székely Dénes: A lõpor és a töltény  . . . . . . . . . . . . . . . .2 180,-
Szõllõsi Antal: Nyílegyenesen (íjászat)  . . . . . . . . . . . . . .1 800,-
Tabel, Carl: A mindenes vadászkutya  . . . . . . . . . . . . . . .2 240,-
Tóth Ferenc: Az elsõ és a századik  . . . . . . . . . . . . . . . . .1 700,-
Varga Aladárné: Egy vadászfeleség . . . . . . . . . . . . . . . . .1 500,-
Videcz Ferenc: Vendégkönyv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 200,-
Wentzely Dénes: Erdõk zúgában éltem  . . . . . . . . . . . . . .1 400,-
Zalaerdõ Zr t.: Módus király vadászkönyve . . . . . . . . . . . .3 900,-
Zoltán J. dr.: Vadászat az Osztrák-Magyar Monarchiában 3 000,-
Zsirai László: Vadászok emlékeibõl 1., 2.  . . . . . . .2 200-2 200,- 

Gyimesi György: Európai vadászmezõkön  . . . . . . . . . . . .4800,-
Vadászataim a Kárpátokban  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4800,-
Ázsia végtelen vadászmezõin  . . . . . . . . . . . . . . . . . .6200,-

Bõrkötésben kötetenként  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8000,-

Értékörzõ Magyarország, Nemzeti parkok, világörökség CD
Takács Viktor: A vadászíjász DVD
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E zzel a hátborzongató jelzõvel illetjük azokat az út-
vonalakat, ahol a „megszokottnál” gyakrabban törté-

nik halálos kimenetelû közlekedési baleset. Sajnos meg-
szokottá vált, hogy útjainkat apróbb-nagyobb keresztek,
hervadó virágok, kiégett mécsesek szegélyezik – megany-
nyi emberi tragédia helyszínét jelezve. A közlekedés ve-
szélyes üzem.

De a vadászat is az. Úgy tûnik, nekünk, hazai vadá-
szoknak is megvan a magunk „halálútja”, bár ez nem tér-
ben, hanem vadászati módban jelenik meg, ez pedig a
vaddisznóhajtás. Amióta vadászat van, vadászbaleset is van,
az analógia ugyanaz, mint a közlekedésnél. A különbség
csak a nagyságrendekben van, amíg az útjainkon majd-
nem minden nap történik haláleset, addig vadászbaleset
évente „csak” néhány. Hiába vannak törvények, vadászeti-
kai normák, ha azok elõírásait, szabályait és utasításait a
vadász nem tartja be. A puska mindig az egyes ember
kezében van, a leadott lövés felelõssége egyéni – a kilõtt
golyót (sörétet) már nem lehet visszafordítani. 

A vadászat mindig hûen tükrözi a társadalom minden-
kori állapotát, az ott fellelhetõ visszásságok ugyanúgy je-
len vannak – sokszor felerõsödött formában. Azok a tu-
lajdonságok, viselkedési módok, melyek az egyes ember
mindennapi életét meghatározzák, a vadászat közben sem
tûnnek el, sõt. A vadászati tevékenységet kellõen – egyes
részeiben feleslegesen – szigorú törvények, korlátok sza-
bályozzák, egyesek mégis tudatosan hágják át ezeket a
korlátokat. Ugyanez a jelenség tapasztalható a „civil” élet-
ben is. Sokan érzik úgy hazánkban, hogy õk felette áll-
nak a törvényeknek, rájuk nem vonatkoznak a szabályok,
nekik több „jár”, mint másoknak. Az ilyen mentalitású
ember csak és kizárólag azt teszi, ami a pillanatnyi vagy
hosszabb távú érdekeinek megfelel, s nem érdekli, hogy
ezzel mások érdekeit, értékeit, életét veszélyeztetheti. Ez
igaz a közlekedésben és a vadászatban egyaránt.

A hazai vadászbalesetek elemzésekor megállapítható,
hogy azok szinte kizárólag a vadászati szabályok figyel-
men kívül hagyása, szándékos megsértése miatt következ-
tek be. A balesetek többsége alapvetõen kétféle környe-
zetben történt: rossz látási viszonyok között egyéni vadá-
szaton, illetve jó látási viszonyok közt társasvadászatokon.
Utóbbinál fokozott a baleseti veszély, hiszen itt sok a „vé-
letlenül” eltalálható ember, ezért ezeknek a vadászati mó-
doknak külön szabályai vannak. Apróvadazásnál a sörét
használata miatt ritkább a halállal végzõdõ sérülés, míg a
nagyvadhajtás/terelés kiemelt veszélyforrás, ahol a nagy ha-
tótávolságú golyós fegyverek jóval a látótávolságon túl is
okozhatnak halált. Nem véletlen, hogy a legszigorúbb elõ-
írások itt érvényesek, a biztonság érdekében minden egyes
vadász lõállásánál feltûnõ módon, színes szalagokkal ki
kell jelölni a tilos lõirányokat. Sajnos az egyéni felelõtlen-
ség ellen a legszakszerûbb, a törvényeket mindenben be-
tartó vadászat-elõkészítés és rendezés sem ad védelmet.
Ráadásul, a vadászatot szervezõknek és a vadászat veze-
tõjének sok esetben meg van kötve a keze. A legtöbb

esetben ismeretlen vadászok érkeznek vendégként, akinek
sem vadászi, sem emberi kvalitásairól semmilyen informá-
ciója nincs. Jobb a helyzet, ha már ismert a csoport, vagy
a vadásztársaság tagjai vadásznak, ahol legalább annyi el-
vi lehetõség van, hogy a „problémás” embereket olyan lõ-
állásra állítsák, ahol fizikailag megakadályozható, hogy a
hebrencs vadász másban kárt tehessen (pl. távolváltó).

Egy azonban biztos: minden olyan vadász, aki felrúgva
a szabályokat, csak a zsákmányolás minden gátat félre-
söprõ vágyától vezérelve ad le lövést, potenciális életve-
szélyt jelent a többiekre – akkor is, ha (éppen) nem tör-
ténik baleset. És teljesen mindegy, hogy ennek oka a mo-
hóság, a kapzsiság, az újdonság varázsa, a gyakorlat hi-
ánya, vagy éppen az, hogy az illetõ – akár régi vadász
létére is – évente csak egy-két alkalommal vesz fegyvert
a kezébe.

Ez ellen csak úgy tudunk védekezni, ha nem hunyunk
szemet felette „ezt is megúsztuk!” felkiáltással. A vadá-
szat vezetõjének az ilyen embert azonnal ki kell zárnia a
vadászatból – nincs más megoldás. Vadászaton nem lehet
rang és beosztás szerint különbséget tenni, a biztonság
nem lehet hierarchia kérdése. Az áldozatnak teljesen
mindegy, hogy segédmunkás vagy vezérigazgató lõtte
agyon. Tudomásul kéne végre venni mindenkinek, hogy
társasvadászaton a vadászat vezetõje – aki lehet, hogy
„csak” egy egyszerû vadõr – a korlátlan úr, itt nincs he-
lye a látszatdemokráciának. Az õ utasításai
mindenkire nézve kötelezõek, azokat be kell
tartani akkor is, ha valakinek más a vélemé-
nye. Aki erre képtelen, azzal könyörtelenül le
kell tetetni a puskát – a többiek védelmében.

SOMFALVI ERVIN

Halálút

2006. december 2-án délután a Bélus-völgye Vt.
területén, a Szalaszend község melletti erdõrészben

vaddisznóhajtás közben halálos vadászbaleset
történt. A feltételezett elkövetõ, Sz.Gy., 45 éves nyír-

egyházi vállalkozó a lõállását elhagyva, tiltott
lõirányba, a szomszédos stand elé „bepuskázva”

adta le a végzetes lövést. Az elõzetes hatósági vizs-
gálat megállapította, hogy a vadászat vezetõje min-

denben a jogszabályokban foglaltak szerint, az
elõírásokat betartva járt el. A szabadlábon védekezõ

gyanúsított ellen „foglalkozás körében elkövetett
halált okozó gondatlan veszélyeztetés vétsége

miatt” indult eljárás. Ha egyáltalán szabad ilyesmirõl
szólni, fokozza az érthetetlen és értelmetlen

tragédiát az a tény, hogy V.L., a szerencsétlenül járt
60 éves nyíregyházi áldozat a születésnapjára, a
feleségétõl,  kapta ezt a vadászati lehetõséget...
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A lelövési tervek szigorú kö-
vetelményei, illetve szinte

szó szerinti „szorítása” és a bal-
esetek megelõzése – de legfõ-
képpen a vadászati fegyelem sok-
szor tapasztalt fellazulása – volt
az oka a társas nagyvadvadásza-
tok szükségszerû újraszabályozá-
sának. A klasszikus terelõ vadá-
szatok, (riglizések) 3-6 puskásra
és kis létszámú hajtó segítségé-
vel, elsõsorban vaddisznóra szer-
vezett vadászatok voltak, csak
késõbb vált ez a tarvad szelektá-
ló vadászatává. Ezek azonban
mind üzleti szempontból, mind
pedig a várható terítékeket illetõ-
en kevésnek bizonyultak a meg-
követelt nagyvadlétszám szabályo-
zási tervek teljesítéséhez.

A rendelet követelményei, a vadászat feltételei

A terelõ vadászatok esetén is kötelezõ hajtásonként leg-
alább 1:20.000 léptékû térképet készíteni és kiosztani a
kijelölt lõállásokon helyet foglaló vadászoknak, a vadászat-
vezetõnek, a hajtás- és szárnyvezetõknek, a felvezetõknek,
a vadászaton gépjármûvel közlekedõknek,  a lõtt vad ösz-
szeszedõknek, és az utánkeresõknek.  

A térkép léptékét illetõen a „legalább” szó esetünkben
azt jelenti, hogy kisebb lehet, de nagyobb léptékû nem.
Jól használhatók a közismert, üzemi használatra szolgáló
1:10.000-es térképek, lényeg, hogy elegendõen részletesek

legyenek az összes résztvevõ
korrekt tájékoztatására. A térké-
pen – ugyanazon a lapon –
egyértelmûen be kell jelölni va-
lamennyi tervezett lõállásra a
felállított vadász helyzetét, a ti-
los lõirányok egyértelmû feltün-
tetésével, a hajtás irányát, a
szükséges biztonsági rendszabá-
lyokat, a vadászatvezetõ, illetve a
felvezetõk elérhetõségét, azaz
mobil telefonszámát. Fontos
tudni, hogy ha az ellenõrzés so-
rán a hajtástérkép az elõírások-
nak nem felel meg – azaz hiá-
nyoznak a biztonságos vadászat
elõírt feltételei – akkor a nagy-
vad társasvadászatot – akár haj-
tást, akár terelést – az ellenõr-

zést végzõ vadászati hatóság azonnal betilthatja. Sõt, meg-
teheti ezt akár hosszabb idõszakra is, azaz a rendeletet
szó szerint idézve: egészen a „további intézkedésig”. Sík
területen, egy vonalban kijelölt lõállások, illetve lõállásokon
elhelyezkedõ vadászok összelövésének lehetõsége esetén
csak és kizárólag úgynevezett „magasított lõállások” hasz-
nálhatók. Ha ilyen kiépített „berendezések” nincsenek,
vagy idõre nem készültek el, hordozható lesek esetén nem
lettek idõben kiszállítva, netán ellopták, vagy megrongál-
ták azokat, akkor nem szabad a vadászatot megrendezni.
Az elõre kijelölt lõállásoktól 5-15 méter távolságban feltû-
nõ színû (piros vagy narancssárga) szalaggal vagy festék-
kel a tiltott lõirányokat is kötelezõ kijelölni. Ezeknek a ki-
jelöléseknek meg kell egyezniük a hajtástérképeken feltün-

Kétségtelen tény, hogy a vadászok –
úgy általában – nem vádolhatók azzal,

hogy túlságosan nyitottak volnának 
az újdonságok iránt. Ahogy mondják:
kell a fejvízben egy kis ülepedési idõ.
Pedig a nagyvad társasvadászatokra
vonatkozó rendeletmódosítás több
mint félévvel az idény kezdete elõtt
jelent meg (42/2006 (V. 31.). Ennek
ellenére – sajnos – lépten-nyomon

találkozhatunk olyanokkal, akik még
az idény kellõs közepén sem hallottak

az új elõírások túlnyomó részérõl,
vagy bizonyos részletek úgy hullottak

ki a fejekbõl, mint a szitából a liszt.
Ezért tehát lehet sokat foglalkozni a

témával, de – úgy tûnik – eleget nem. 

A terelés sikeréért
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tetettekkel. A megengedett lõirányokat pedig úgy kell
meghatározni, hogy az abba az irányba leadott lövések
semmi esetre se veszélyeztessék mások életét és testi ép-
ségét. Éppen ezért a vadászok felvezetésére csak olyan va-
dászt szabad kijelölni, aki tökéletesen tisztában van a
nagyvad társasvadászat egész napi programjával, ráadásul
megfelelõ helyismerettel is rendelkezik. Vagyis ez a fel-
adat, illetve „hatáskör” – bármennyire is sokaknak annak
tûnhet – nem protokollkérdés, nem valami cím és rang-
kórság, hanem szigorúan szakmai feladat. 

A terelõ vadászatokon résztvevõk száma is sok félreér-
tés forrása lehet. Régebben ugyanis a terelõ vadászatok
elsõsorban kisebb létszámmal rendezett vadászatok voltak.
Ezentúl a résztvevõ vadászok száma nem haladhatja meg
a 25 vadászt, de ebbe nem értendõk bele a hivatásos és
a hajtást irányító vadászok. Hajtókra, kisegítõkre ebbõl
következõen korlátozás
nincs. Kötelezõ továbbá
a színes kalapszalag vise-
lése is. Mivel a rendelet
nem tesz számottevõ kü-
lönbséget a hajtó és te-
relõ vadászati mód kö-
zött, a mára maradt leg-
fontosabb különbség,
hogy terelõ vadászaton
tilos a hajtókutyák hasz-
nálata. Utóbbi vadászati
mód esetén a kutya sze-
repe csak a sebzett vad
utánkeresésére korlátozó-
dik, szemben a hagyo-
mányos vaddisznóhajtás-
sal, ahol a jó hajtókutyák
az eredményességhez
nélkülözhetetlenek. 

Háttérinformációk

A terelõ vadászaton a vaddisznóhajtásokénál is több múlik
a hajtásvezetõk szakszerû irányításán. A hajtók rossz szél-
lel csendben járnak, figyelve és betartva a hajtásvezetõk
utasításait. Ennek megfelelõen idõként meg-megállnak, a
fákat megkoppantva viszonylag lassan haladnak elõre. Az
a cél, hogy a vad ne pánikszerûen meneküljön, hanem a
számukra egyébként korántsem szokatlan „hívatlan erdõjá-
rók” elõl feltûnés és zaj nélkül, az úgynevezett „kitérõ”
váltóikon – és ne a „menekülõkön” – lassan kocogva, vagy
lépésben hagyják el a megszokott, biztonságosnak tartott
nappali beállóhelyeiket. Ilyen módon amellett, hogy növelik
a lõállásokon feszülten várakozó vadászok esélyeit, jobb le-
hetõséget nyújt a kellõ felkészülésre, de még bizonyos fo-
kú válogatásra is. Terelõvadászaton minden nagyvadfaj tar-
vadja és szaporulata lõhetõ, kivétel az õzsuta és gida,
amely csak külön hatósági engedéllyel ejthetõ el.

A lõálláson álló vadász számára a közismert etikai kö-
vetelmények, a higgadtságra, nyugalomra vonatkozó sza-
bályok ugyanúgy kötelezõk, mint bármely más esetben. 

Egy pillanatra sem lehet megfeledkezni a golyólövésnek
arról a rendkívül fontos általános elõírásáról sem, hogy
még az engedélyezett lõirányba tett lövésnél is kötelezõ a
lövés elõtt mérlegelni az útjára bocsátott nagy erejû 

expandáló lövedék becsapó-
dásának biztonságos helyét. 

A lõállás elfoglalása után a
vadásznak az ismert tilos
lõirányok megjegyzése, „eszé-
be vésése” után gondosan
ügyelnie kell arra, hogy ha
netán ismételni kell, mert úgy
hozza a helyzet, akkor ezt
pontosan milyen irányba tehe-
ti meg, nem vezeti-e esetleg
a vadra koncentrálva, célzás
közben – akárcsak véletlenül
is – a csövet a feltûnõen ki-
jelölt tiltott lõirányba.

Nem a lövés, hanem a biztonság a fontos 

Az utóbbi idõben a vadászok közötti beszélgetéseken, ér-
tekezleteken – érthetõ okokból – számtalanszor szóba ke-
rül, hogy vajon miért több a vadászbaleset, mint eddig?
A kérdésekre a válaszok rendkívül szerteágazók, ezért
csak a teljesség igényérõl való lemondás elõrebocsátásával
vállalkozhatunk ehelyütt a csokorba kötött „okok” össze-
gyûjtésére. Ezek között akad, amelyik általánosítható, van,
amelyik csak egyes helyeken igaz, de bizonyára jól föl-
használható a vadászat elõtti kötelezõ balesetvédelmi ok-
tatásokon elmondottak alkalmával. A tapasztalatok szerint
ugyanis a legtöbb eligazítás formális közhelygyûjteménnyé
silányodik, és mind az elõadó, mind pedig a hallgatóság
alig várja, hogy túlessen rajta. Az alábbiak tehát nem
egyedi esetek, és ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az,
hogy csak az nem találkozott hasonszõrûekkel, aki soha
nem jár vadászni.

– a vadász felkészültsége, gyakorlati ismeretanyaga hiányos,
de ezt korántsem bölcsnek mondható módon elhallgatja
– a lõkészséggel, lõtudással és a vonatkozó ballisztikai is-
meretekkel hadilábon áll 
– nem kristálytiszta számára a hajtástérkép, a többiek
pontos helyzete, ennek ellenére nem mer kérdezni 
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– nem ismeri a szomszédait, azok szokásait, mentalitásukat, higgadtságukat,
vagy éppen a közismert „vadászlázra” vonatkozó hajlamosságukat
– hiányosan ismeri az egyes vadfajok – azon belül a nemek és a korosztályok
– viselkedési szokásait
– alábecsüli a veszélyeket, túlzott az önbizalma
– kevés a vadászati lehetõsége, és ezért minden kínálkozó alkalmat gondolko-
dás nélkül ki akar használni, kapzsi és önzõ
– nem csak a rá terelt (hajtott) vadra ad le lövést, hanem eléggé el nem
ítélhetõ módon és etikátlanul rálövöldözik a szomszédjai felé tartókra is 
– nem megfelelõ lõszert használ, vagy tart magánál
– másokkal rivalizál, és mindenáron „gyõzni akar”
– elejtett vagy sebzett vad miatt, vagy bármely más okból elhagyja kijelölt lõ-
állását
– nem tartja be a felvezetõ, vagy a vadászatvezetõ utasításait
– a hajtás vége elõtt átmegy szomszédjához, beszélget, hangoskodik, vadász-
hoz méltatlanul viselkedik
– a hajtásszünetekben okoskodik, kritizál, tanácsokat osztogat a vadászat- és
hajtásvezetõknek, hajtóknak, segítõknek  
– a lõállás elfoglalása elõtt betölti puskáját, vagy annak elhagyásakor nem ürí-
ti ki azt
– nem tartja be a biztonságos lõtávolságot, távlövésekkel kísérletezik
– léniázik, a csõ „megvezetésével” véletlenül, vagy akarattal a tiltott lõirányba lõ
– hiányosak az etikai ismeretei, nem ismeri, vagy szándékosan nem tartja be
a vadászetikett írott és íratlan szabályait 

Ha kellõ figyelemmel és jól rendezik a terelõvadászatokat, az mindenki szá-
mára rendkivüli élményt és szórakozást nyújt a maga nemében egyedülálló
szépségeket bemutató téli, havas tájon. Ehhez azonban igazán összehangolt
csapatmunka kell, amikor mindenki hajszálpontosan tudja a feladatát, és attól

jottányit sem tér el. Sajnos egyetlen magáról megfeledkezõ „vadásztárs” sok-
sok ember önzetlen munkáját és nemes szórakozását teheti azonban kockára,
rosszabb esetben akár teljesen tönkre. Éppen ezért a vadászatvezetõ joga és
kötelessége, hogy a fent felsorolt jelenségek ellen szigorúan és határozottan
fellépjen. Az idejében adott figyelmeztetés egyfelõl igen hatékony prevenciós
módszer, másfelõl az illetõ „vadásszá” válásának a leghatékonyabb eszköze is,
hiszen sem a vadászhoz méltó viselkedés ismerete, sem a szakmai tudás so-
ha senkinek nem volt veleszületett tulajdonsága, bár sokan ezt ma-
napság önmagukról elhiszik. Egykor – nem is olyan régen – az
ilyen „mentori” figyelmeztetéseket kötelezõ volt azonnali kalapeme-
léssel illendõen megköszönni. Kár, hogy ez mára kiment a divat-
ból, pedig igencsak jó volna mihamarabb újra „fölfedezni”. 

HOMONNAY ZSOMBOR
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A z idén 71 éves Búzás Ferenc nem az iskolapadban
kezdte tanulni a szakmát. A gemenci erdõ mellett

meghúzódó kicsiny település, Õcsény és a falu feletti szõ-
lõhegy volt a gyermekkori éveinek ma is oly kedves em-
lékû színtere. Persze közel volt Gemenc és mágnesként
vonzotta õt a nagy ártéri erdõ. Még gyerekként belekós-
tolt az erdei munka minden lehetséges változatába és a
gyermekkori élmények – az elsõ megpillantott lapuló fá-
cánkakas és a Szekszárd melletti sötétvölgyi erdõben hal-
lott szarvasbõgés – máig elkísérik.   

Elhatározta, hogy – ha törik, ha szakad – vadász lesz.
Az erdészeti szakiskolát Ásotthalmon végezte és 24 évesen
már önállóan kezelte a Bólyi Állami Gazdaság negyvenezer
hektáros vadászterületét. Hivatalból látogatta meg õt az ál-
lami gazdaságok vadászterületeiért felelõs dr. Studinka
László, és kérte, kerüljenek egyet fogattal. A terület ak-
koriban fõképp apróvadas jellegû volt, de a töttösi erdõ-
ben hamarosan ráakadtak egy bikacsapatra. Forogtak elõt-
tük a szarvasok és Búzás Ferenc gyorsan kiszúrt egy
gyenge nyolcas bikát a csapat végén. Mondta Studinkának,
lõje meg a bikát, de õ csak „böködte a puskával” és nem
lõtt. Végül kibökte: hajtsunk tovább. Egy idõ után azon-
ban kitalálta, nézzük meg újra az elõbbi rudlit, mégis csak
jó lesz az a nyolcas... Mint késõbb kiderült, ez volt a
„vizsga”, a felügyelõ arra volt kíváncsi, megtalálja-e újból
az ifjú vadõr a szarvasokat. A bikát meglõtték és Búzás
Ferenc hamarosan kapott egy ajánlatot, menjen át Lábod-
ra, az odaköltözött Studinkához dolgozni. Mégsem ment,
jól érezte magát Bólyban, ahol nagyszerû õzállományt ke-
zelhetett. Aztán – 1977-ben – mégsem tudott ellenállni a
csábításnak, Gemencre, a bédai kerületbe hívták, amely ré-
gi álma volt és ahol megmutathatta, hogy nem csak az
õzhöz és a szarvashoz, de a vérebezéshez is kitûnõen ért.
A Bédán eltöltött 23 esztendõ alatt hat vérebet vezetett be
a csapázás tudományába, a két legnevesebb hannoveri vér-
ebe Beril és Achim volt.

Búzás Ferencet, a hivatásos vadászt szerették a vadász-
vendégek, akárhol dolgozott, vele akartak vadászni. Egy
német család például több mint negyven éve állandó ven-
dége … és az eredményeik egészen egyedülállók. A 117
bikából 105 bika aranyérmes lett. A háromszáz „közösen”
elejtett bakból pedig 28 trófea kapott a bírálaton arany-
érmet.

Azt hihetnénk, hogy ennyi, a vadászatban eltöltött szol-
gálati év után a vadászattól megcsömörlik az ember, de
mint tudjuk, ez nem így van – a jó hivatásos vadász csak
papíron megy nyugdíjba. Búzás Ferencet elõször 1996-ban
nyugdíjazták, de vezérigazgatói kérésre maradt még négy
évet, és csak eztán búcsúzott el Bédától. Azóta Mohácson
él a feleségével, lányával és két unokájával, de nem ma-
radt – nem maradhatott – vadászat nélkül. Kisegítõ vad-
õrként újra fiatalkori sikereinek színhelyén, Bólyban tüs-

ténkedik, ahol tudja, segíti a kollégákat, tanácsokat ad, és
ha kap rá felkérést, vadásztat. 

A legutóbbi szarvasbõgéskor egy fiatal vadászt kísért,
együtt cserkeltek a bõgõhely környékén. A bikák nagyon
meg voltak „zúdulva”, így Feri bácsi nagy tapasztalatának
köszönhetõen egészen közel tudtak férkõzni hozzájuk. A
vendég két nagy bikát szeretett volna lõni, de nem sok
idõ volt a válogatásra. Amikor beállt a korábban már ki-
nézett bika, Feri bácsi kiadta az ukázt: tessék lõni. A va-
dász szerencsésen meglõtte. A puska eldördülése után
nem sokkal a másik váltón feléjük tartott egy szintén
erõs, lõhetõ bika. Ezt is elejtették – egy álltó helybõl. A
két lövés között három perc sem telt el. Az elsõ bika
trófeasúlya 11,50 – a másodiké 12,70 kilogramm volt… s
természetesen mindkettõ aranyérmes lett. Hát ilyen élmé-
nyek miatt szerettek és szeretnek a vendégek Búzás Fe-
renccel vadászni. No meg azért, mert soha nem szidott,
nem korholt egyetlen vendéget sem, a trófeánál – és a
bevételnél – mindig többre becsülte a barátságot. 

Manapság már csak egyetlen vadászat hozza igazán iz-
galomba, és ez a rókahajtás. Mint mondja,
ehhez igazán jó fül, jó reflexek és területis-
meret kell. Hála az égieknek, Feri bácsi 48
évi szolgálat után is jó egészségben várja a
következõ szarvasbõgést – rókákban pedig
nincs hiány.

AGYAKI GÁBOR

Két aranyérmes
bika – három
perc alatt
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H ol lehet esélyünk egyáltalán borzzal találkozni? Sok-
kal több helyen, mint azt gondolnák, mivel a csíkos-

fejû általánosan elterjedt az országban, szinte minden er-
dõsült területen él. Jelenlétére elsõsorban a földutak pu-
ha talajában hagyott jellegzetes, más vaddal össze nem té-
veszthetõ nyoma hívja fel a figyelmet – annak, aki haj-
landó a lába elé is figyelni. A borz inkább szélesen ke-
rekded, mint hosszúkás nyomformája nem hasonlít a
róka-kutya-farkaséra, nyomképle-
tében a test hossztengelyétõl
mindig oldalt helyezkednek el a
talplenyomatok, sosem „zsinóroz”,
mint a kutyafélék. Erõteljes,
ásásra kialakult, vaskos körmei
mindig túlérnek a talppárnákon,
a körmök lenyomata jellegzetes,
nem tudja visszahúzni a macska-
félékhez hasonló módon. Legna-
gyobb esély a vele való találko-
zásra éppen ezért a rendszeresen
használt útvonalain, váltóin van,
illetve az általa ásott, vagy a ró-
káktól „rekvirált” kotorékok kö-
zelében, akár a célirányosan oda
telepített leshelyen van. Vannak
szórók, ahol – a vadõr legna-
gyobb bosszúságára – szinte az egész kukoricát a bor-
zok élik fel, máshol szóró-látogatása alkalmi.

Váratlan találkozások többnyire kukoricában, vagy a
táblák melletti váltókon disznóra lesve esnek meg, amikor
a felajzott idegzetû vadász már olyan görcsösen szorítja
a puskaagyat, hogy szinte kipréseli belõle a pác-olajat, s
a hangos zörgéssel komótosan közeledõ disznó helyett elõ-
bukkan – egy borz. Nos, kevesen vannak, akik ilyenkor

nem egy hangos káromkodást nyomnak el a szájuk sar-
kában, hanem örömmel veszik e ritkán szem elé kerülõ
jövevény látványát.

Mert bizony, hiába él sok borz kies hazánkban, a vele
történõ találkozás ritka, szinte ünnepi eseményszámba
megy! Elsõdleges oka ennek, hogy õkelme majdnem kizá-
rólag éjszakai életmódot folytat, így napvilágnál történõ
megpillantása vajmi ritkán sikerül. Nagyobb eséllyel lehet

meglátni erõs holdfénynél, külö-
nösen a májusi kukoricavetések
idején, amikor jó messzelátóval
több száz méteres távolságba el-
látva keressük a disznókat. Mi-
vel a borz látása gyenge, jó szél-
lel, a puha vetésen csendben ha-
ladva, akár pár méterre is meg-
közelíthetjük, fõleg, amikor el-
mélyülten ás valami pocoklyukat,
vagy kaparja a tavalyi kukoricát
a föld alól. (Egy alkalommal há-
rom méterre loptam be így egy
borzot, s zseblámpám fényénél
készítettem róla videofelvételt.)

Tudatos vadászatával már ne-
hezebb dolgunk lesz. Mivel va-
dászidénye július 1-jétõl február

28-áig terjed, ez behatárolja a lehetõségeket. Kotorékozás-
kor – értelemszerûen – védettség illeti, kérdés, hogy a ró-
kára beengedett kotorékebnél lesz-e érvényes vadászati-idény
táblázat? A földön fészkelõ madarak tojásait – így a fácá-
nét is – elõszeretettel pusztítja. Ennek ellenére tavaszi
lesvadászata – amikor a legnagyobb esélye lenne a vadász-
nak, ráadásul még hasznot is hajtana vele – tiltott, sõt még
a kukoricavetéseken való becserkelése is. Júliustól októberig

Aki megpróbálkozik csak 
és kimondottan borzra vadászni, 

rövid idõn belül rá kell jönnie, nagyon
keveset tud errõl – a most már

vadászható – állatról. Általában a borz
elejtése „véletlen”, többnyire a róka

vagy a vaddisznó vadászatok 
„mellékterméke”… Miközben tudjuk,

hogy kártétele nem jelentéktelen,
vadászati módja hatóságilag mégis
szabályozatlan, sõt – az elõírásokat

szó szerint betartva – szinte lehetetlen. 
(Változatlanul gyûjtjük a vadászok 

minden borzzal kapcsolatos 
megfigyelését.)

„Borzoljunk”
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viszont akkora a takarás, hogy leg-
feljebb utakon, alacsonyra vágott ga-
bonatarlón, vagy a kukorica szélein
találkozhatunk vele véletlenszerûen –
gereznája azonban ekkor még nem
jó. Egyre több helyrõl hallani jelen-
tõs kártételérõl a kukoricásokban,
azonban a kártérítésre kötelezett va-
dászható vadfajok rendeletben közölt
felsorolásából hiányzik, így a terme-
lõk nem érvényesíthetnek „borzkárt”
a vadászatra jogosulttal szemben.

Novemberben már jó a szõre,
szépen ki is van gömbölyödve az el-
fogyasztott kukoricától, vaskosabb
példányainak súlya meghaladhatja a
tíz kilót. Minden adott ahhoz, hogy
kívánatos zsákmánya legyen a bõré-
re ácsingózó vadásznak. Leshetjük
nyomaival megjelölt szórókon, eláll-
hatjuk a váltóját, építhetünk leskuny-
hót a kijárt kotorék közelébe. Csak-
hogy… borz-kománk a vadász ked-
véért nemigen fog napsütésben pózolni a magasles elõtt,
sokkal inkább a korán leszálló est és az éj homálya fedi
jótékonyan zajos vonulását – és itt a bibi! A vadászati tör-
vény ugyanis – szemben a rókával és a disznóval – nem
teszi lehetõvé a borz éjszakai vadászatát, így tehát a nap-
tár szerinti napnyugta utáni egy óra és a napkelte elõtti
egy óra áll csak rendelkezésünkre a szürkület idejébõl. Ha
szerencsénk van, összefuthatunk vele.

S ha a találkozás a borzra nézve végzetesnek bizonyult,
kezdõdhet a „második mûszak”, gyönyörû színû, ám karak-
teres szagú (magyarul: büdös) gereznájának lefejtése. A
borz szívós állat, a bõre már kevésbé, mivel rendkívül ma-
gas olajtartalmú, ezért hidegen is lágy zsírja olyan lelkesen

ragaszkodik bõréhez, hogy igen nagy a belevágás veszélye.
Kurta lábainak lefejtése is nyûgösebb, mint a róka filigrán
futójáról lehúzni a bõrt, vaskos koponyájáról szépen lefejte-
ni pedig aprólékos, figyelmet igénylõ munka. Markáns, erõs
koponyája lefõzve szép vadászemlék, s ha az elejtett egyed
kan volt, péniszcsontját is érdemes kikészíteni. A bõrcsizma
ápolására a legjobb a borzzsír. Ha húsát, zsírját fel akar-
juk használni (mindkettõ ehetõ, sõt sokak szerint ínyencfa-
lat!), felakasztva nyúzzuk, mert a földön összeszedett levél,
fû, föld szinte letörölhetetlenül beszennyezi a ragadós zsír-
ral fedett húst. Ha egészben akarjuk kikészíttetni, fagyasz-
szuk le, s a nyúzást is bízzuk a preparátorra.

S. E.

Adatok a borzról
A borz (Meles meles) a menyétfélék

(Mustelidae) családjába tartozik, majd hat 
hónapig tartó vemhessége után március-április-
ban 3-5 vak kölyköt hoz a világra, melyek
szinte csupaszok,15-18 cm hosszúak, s addig

laknak a kotorékban, míg önálló táplálkozásra
lesznek képesek. Hosszú életû, fogságban 

15 évnél idõsebb példányokat is feljegyeztek.
Kotorékát – télen is – rendszeresen takarítja,
melyet a frissen kiszórt homok árul el, koto-
rékja közelében saját „wc-gödre” van, melyet
mindig gondosan betakar. Téves feltételezés,

hogy téli álmot alszik, hiszen a hóban is rend-
szeresen találkozni nyomával, legfeljebb – a
medvéhez hasonlóan – lassúbb anyag-cseréjû,
„hibernált”. A nevezetes „borzfuvar”, mely sze-
rint a hátára feküdt nõstényre a hím jó pár
csöves kukoricát felpakol, majd a farkánál
fogva a kotorékhoz húzza – a közismert va-

dászmesék kategóriájába tartozik.
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A mint kinyitom az ajtót, szinte beleütközöm a köd-
be. A pára az elõszobába is betolakszik. Fülig érõ

szájjal fordulok vissza a konyhába.
– Még nagyobb, mint tegnap este! – mondom csak

így, alany nélkül.
– Akkor ma nagyot vadászhatunk! – feleli barátom, és

nehezen tudja visszatartani vigyorgását.
A kocsiban nem beszélünk. Alig húsz méterre látok, fe-

szülten kell figyelnem, nehogy Balassagyarmaton kössünk
ki. Laci meg talán elmúlt évek libázásain mereng. Amikor
elõször járt nálam, kopogós fagy volt, húsz centi hó, csil-
lagos ég. Vadõrünk a silógödrökhöz vitt bennünket, oda járt
néhány kacsa, másutt nemigen volt táplálék. De elõtte be
kellett mennünk az egyik kocsmába, aztán a másikba. La-
ci pedig alig iszik, és irtózik a hangoskodó emberektõl.

Bezzeg a libák hangoskodásától nem irtózik! Az min-
dig képes kihozni a sodrából az amúgy diplomatamodorú
férfit. De akkor, vagy négy éve a határtalan levegõégben,
kilométerekre hangoskodtak, kacsa meg csak teljes sötét-
ben jött, úgyhogy vendégem el se sütötte a puskáját, s
én, mint meghívó alaposan fölsültem.

Illetve mégse teljesen, mert akkor pontosan megértet-
tem, hogyan is szeret vadászni Laci. Úgyhogy a követke-
zõ télen kettesben róttuk a gátakat és tocsogós legelõ-
ket. Borzasztóan élvezte. Igaz, akkor is szerencsénk volt
a köddel, még késõ délelõtt is mozgott a liba meg a ka-
csa. Egy kiégett fûzfa tövében reggeliztünk, akkor már
volt két lilikünk. Aztán lõttünk melléjük még egyet, meg
egy kacsát.

– Ez már zsákmány! – mondta akkor Laci boldogan.
Ma reggel is zsákmányra számíthatunk, nem csak egy-

két kóbor récére.
Tegnap este kifüleltük, melyik tarlóra szálltak be a li-

bák. Zoli, egy helybéli vendégem csak egyet csippentett
ki a nagy csapat szélébõl. Most viszont beállunk a fõ út-
vonalukba, jó az esélyünk, hogy lövünk néhányat.

Nem, mintha Laci a zsákmányéhes Nimródok közé tar-
tozna. Boldogan jön, mert itt mindig sok libát lát és hall.
Az olyan vendéget szeretem, aki akkor is áhítattal nézi
végig 10-15 ezer lúd be-, vagy kiszállását, ha egy árva
madár se jön felénk, el se sütjük a puskánkat. Mert hát
ez is megeshet.

Persze azért ki lehet spekulálni, mikor jöjjön a kedves
vendég. Akkor, amikor hozzánk ér a libaóra. Elmondom,
az hogyan mûködik.

A lúdsereg az Õrspuszta mellett gyülekezik. Amíg ke-
vesebben vannak, a középsõ halastavon, amikor többen
lesznek, a két szomszédoson. Van még a vidéken sok-sok
tó, de valamiért ragaszkodnak ezekhez. És innen indul-
nak minden reggel élelem után. Elõször például fölkere-
kednek Alap irányába, amely az óra számlapján fél 5-tel
jellemezhetõ. Pár nap múlva látják ám az alapi vadászok,
mennyi liba van náluk, nosza, kimennek, meglövöldözik
õket. Reggelizõ asztalánál a liba ki nem állhatja a pus-
karopogást, ezért a csapatok átköltöznek a mezõszilasi
határba, úgy fél 9 irányába. Ott is kilibázzák magukat az

Libaóra
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ottani vadászok, a
ludak továbbállnak
Dégre, 10 óra magasá-
ban. Ha ott még bérvadászokat is
hívnak rájuk, még hamarabb rájön-
nek, hogy hozzánk kell költözniük:
Sárbogárd környékén 12-tõl 3 óráig
egy széles sáv áll a rendelkezésükre. No,
ilyenkor kell vendéget hívni! Már, ha az ember
libát is akar lövetni vele, nem csak a téli pusz-
ta vad szépségeit mutogatja. Hanem az idõ-
pontot jól el kell találni ám, mert hát nálunk is
emberek a vadászok (sõt némelyek „vadak”), és a libaóra
iránymutatója néhány szép, háborúságos reggel és este
után továbblendül, örülhetnek megint Alapon, száríthatják
a puskaport Szilason, hozzánk csak egy-két hét múlva ér
vissza a kismutató. 

A libaóra finom ketyegését egyvalami képes csak telje-
sen összezavarni: a köd. Azt mindenki tudja, hogy ami-
kor a liba nem lát, alacsonyan jár, könnyebb lelõni. To-
vábbi törvény, hogy ilyenkor föladja rendes útvonalát, nem
szeret az alvóhelyétõl messzire menni, csak ahonnan gyor-
san visszatalál, a legközelebbi legelõket használja. De még
ott is nyugtalan, állandóan jön-megy, kisebb-nagyobb csa-

patokban szinte egész nap mozog. Legalábbis addig, amíg
a kelõ nap sugara át nem tör a párafüggönyön, föl nem
szárítja a láthatatlanná tevõ cseppeket s vele együtt a va-
dász reményét.

A libázás sûrû ködben a legmisztikusabb vadászat. Az
ember még a jól ismert, ezerszer meglábalt környéken is
képes elkeveredni. Ott egy kis ház körvonala, amott né-
hány fa rémlik a függöny mögül. S közben csak lépdelsz,
akárha olvadt ólomban járnál. Aztán innen is, onnan is li-
baszó hull alá, irányát, távolságát nehéz megbecsülni. A
kellõs közepében vagy az örvénynek, miközben az örvény
alig vesz tudomást rólad. Ötpercenként ébred újra az
esély, és ötpercenként hamvad el: mégse erre jöttek. Kel-
lõs közepén a természetnek, zsákmányolás reményének és
reménytelenségének váltakozása: ez számomra a vadászat
leglényege. S természetesen néha a remény beteljesedése.

No, de ma reggel mégis inkább reménykedünk. Tud-
juk, hova tartunk. Jó két kilométeres sártúra vár ránk.

Kedvcsinálónak, kö-
vesút melletti kará-

mok kis víztócsájából néhány réce
röppen föl, s kibuktatunk közülük egyet-

egyet. 
Idõben érünk a tetthelyre. A liba nem indul el túl ko-
rán, ilyen homályos reggelen pedig háromszor is meg-

gondolja, mielõtt fölröppen. Istenem, hányszor vé-
gighallgattam indulásukat a tó mellõl! Merthogy
olyan messze kell állnunk, hogy látni nem le-

het semmit. A zsivajgás fokozódik, s amikor
már szinte elviselhetetlenné sûrûsödik, tompa

géppuskaropogás hallik,
majd csönd. Egy

perc után félmagasból  pár elszórt
geggentés, majd nekibátorodnak a liba-
torkok és élénken beszélgetnek a ma-

darak, hogy alakzatba rende-
zõdhessenek. Ilyenkor az árva

vadász úgy markolja a fegyver
agyát, hogy szinte vizet fakaszt be-

lõle: vajon erre jönnek-e? Vajon meglátom-e õket? Vajon
elég alacsonyan lesznek-e? A válasz sokszor nem, s csak
néha igen.

Ma persze más a helyzet: nem a tó mel-
lett, hanem a legelõnél vagyunk. Jönni fog-
nak, erre fognak jönni. Bújni se nagyon kell,
akkora a homály, épp csak egy méteres ke-
rítésoszlop mellé húzódunk, esetleg lekusha-
dunk, ha kell.

De nem is kell! Az elsõ csapat kottára
jön, Laci dublét lõ, bár a második libáért
szaladnunk kell a kutyával. Messzire vitorlá-
zik, s a laza mélyszántás ínszakasztó futó-
pálya.

Amint lihegve visszaérünk, elénk teszem
õket a legelõre. Láttukra minden csapat fe-
lénk fordul. Laci lõ még egyet, ez kivétele-
sen vetési, majd én buktatok ki egy nagy
gúnarat a lilikek közül. Érzékeljük, hogy a
hátunk mögé szálltak be, és jönnek, és jön-
nek egyre. Mellettünk is lövések pufognak,
a sûrû párában lehetetlen megállapítani, mi-
lyen messze. A köd nem tisztul, a liba nem

fogy, a csapatok állandóan jönnek-mennek.
Mi viszont délelõtt tíz körül, az ötödik fölvett liba után

letesszük a puskát és egy árok szélére telepedünk. Libá-
zásunk órája lejárt, de még nem tudunk betelni sem a
látvánnyal, sem a hangokkal. Amikor hátizsákomra kötö-
zöm az öt kövér ludat, még mindig állandóan húznak a
csapatok. Bezzeg ez az öt is húzza a vállamat, mégis a
mély sárban úgy lépkedünk kifelé, mint két balerina. A
siker fölszabadít. A karámoknál Laci záró poénként ösz-
szegombolyít egy egekben járó, szélvészgyors tõkést, de
ez már tényleg csak ráadás. 

Mire kiveckelõdünk az útig, tisztul az idõ,
s alig kezd el fûteni az autó, megcsillan az
elsõ napsugár. Hazafelé aztán közlékenyek va-
gyunk, százszor mondjuk el azt, amit a má-
sik is pontosan tud. Mert hát közösen éltük
át ma reggel. 

MÁROK TAMÁS
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A 2006-os esztendõ bõvelkedett a
választásokban és minden válasz-

tás egyben reménykedést is jelent(ett),
mert bíz(t)unk abban, hogy aki hata-
lomra kerül, az a ciklusa alatt mindent
megtesz választóinak érdekeiért. Nincs
még itt az ideje és rendkívül kevés a
tapasztalatom is, hogy megalapozott
véleményt mondjak az Országos Ma-
gyar Vadászkamara megújult/újraválasz-
tott vezetõségének munkájáról, de kéz-
zelfogható eredményeket ez idáig nem
tudtak „felmutatni”.

A tavalyi év a vadászbalesetek tekin-
tetében tragikusnak mondható, és – azt
hiszem – ebben a vadászkamará(k)nak
(is) nagyon sok restanciájuk van. Egy-
részrõl, mert nem vagyunk eléggé szi-
gorúak a vadászvizsgáztatás során, ezért
rendkívüli mértékben felhígult a vadász-
társadalom, másrészt azért, mert mi-
közben „vadul küzdött” a két érdekvé-
delminek mondott szervezet (melynek
vezetõi ugyanazok a személyek) a vadá-
szok bizalmáért (és persze pénzéért),
miközben elfeledkeztek a vadászatról
magáról, a szenvedélyrõl, a tradícióról,
vagyis a „fürdõvízzel kilöttyent a gye-
rek” is…

Nézzük a második kérdést: hol
vannak azok a vadászok, akik értenek
a vadászathoz, akiktõl lehet(ne) tanul-
ni, akik végigjárták a vadászat „sza-
márlétráját”, akik tárgyi tudással és
óriási tapasztalattal a hátuk mögött
kapnak/vállalnak irányítói feladatot.
Akik megborotválkoznak, és rendesen
felöltöznek, ha vadászni indulnak, akik
tudnak bírálni is meg lõni is, sõt meg
is képesek állni, hogy ne lõjenek, akik
tudják, mit kell az elejtett vaddal/vad-
nál tenni, és akik tudják mit jelent a
vad elejtése... 

A hivatásos vadászok, vagy a szívem
szerinti kifejezéssel élve: a vadõrök
azok az emberek, akik – több ezren
– mindent tudnak rólunk, a másik öt-
venezer, magát annak tartó vadászról,
akik látják az ügyetlenkedéseinket, a
„baklövéseinket”. Hosszú éveken ke-
resztül szisztematikusan sikerült a
vadõröket leminõsíteni a vadásztársa-

ságokban, kirekeszteni õket a fontos
döntésekbõl és pozíciókból, hozzá nem
értõk parancsainak végrehajtójává és
alázatos szolgálójává tenni, akiknek be
kellett fogniuk a szájukat – pusztán a
megélhetésük miatt.

Remélem, most, amikor a vadászte-
rületek bérbeadása során számos új
társaság alakul, egyre nagyobb jelentõ-
sége lesz a hivatásos vadászoknak, és
mind többen kapnak majd helyet kö-
zülük az intézõbizottságokban, és irá-
nyító pozíciókba kerülnek, mert náluk
a jövõbeni vadászat kulcsa. A vadászok
döntõ része – ha területes tag – úgy
érzi, a tagdíj fejében akkor és oda me-
het vadászni, ahová csak akar, feltéve
persze, ha ezt különféle írott és írat-
lan házi szabályok nem tiltják. Habár,
a pénzükre hivatkozva sokan erre is
fittyet hánynak majd ...  Pedig azt hi-
szem, vannak helyzetek, amikor – le-
gyen bármilyen gazdag vagy jó család-
ból való is a delikvens – nem lehet te-
ret engedni a felelõtlen önállóságnak.
Minden vadászvezetõnek vagy irányító
testületnek el kell döntenie, esetleg a
vadászkamará(k)nak kell indítványoznia,
hogy hány év aktív vadászmúlt alapján
lehessen egyedül hagyni fiatal (nem
életkor szerint!) vadászt a lesen, vagy
önálló standon egy hajtásban.

Akadnak olyan vadászati tisztségvi-
selõk, akik még ha fikarcnyit sem ér-
tenek a vadászathoz/vadgazdálkodás-
hoz, de azt már öntudatosan vallják,
hogy elõrébbvalók az egyenlõk között.

Sikeresen elértük, hogy az új, kez-
dõ vadászaink jó része Afrikában kez-
di az „élménygyûjtést”, de mikor ér-
jük el végre azt, hogy ezeknek az
embereknek legyen valódi fogalmuk
például a szalonkázásról?

Tisztelt kamarai tisztségviselõk! Té-
vedünk, ha azt akarjuk elhitetni most
magunkkal, hogy nem vagyunk hibásak
akkor, amikor eltûrjük, hogy a vadásza-
tokon olyan képzetlen, közveszélyes,
mindemellett nagyképû és erõszakos
emberek vegyenek részt, akikkel már
bizonyára mindannyian találkoztunk.
Tévedünk, ha azt hittük, hogy a vadász-

Rendezzük végre sorainkat
Pontosan egy évvel ezelõtt döntöttem el, hogy barátaim biztatására elindu-
lok a Csongrád megyei Vadászkamara elnöki posztjáért, és mind a mai
napig úgy gondoltam, végeznem kell a munkát, amit vállaltam, és talán
elõbb utóbb eredménye is lesz, nem kell azt feleslegesen „reklámozni”.
Több olyan dolog történt azonban mostanában, ami miatt talán el is
várható tõlem, hogy megszólaljak. Nem szeretném a történéseket pontokba
szedni, csupán próbálom gondolatonként csoportosítani azokat.
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vizsgán való „átengedése” a vadászvizs-
gára felkészülni képtelen jelölteknek
nem egyenlõ a közveszély okozással!

Azt gondolom, megállítani a nem
jó irányba haladó dolgokat, a mi fe-
lelõsségünk. A vadászjelöltség intéz-
ménye, a valódi oktatás, a hatékony
számonkérés, a határozott fellépés és
azok tudomásulvétele nélkülözhetet-
lennek látszik ahhoz, hogy az, amit
még sokáig szeretnénk csinálni, örö-
möt és ne bosszúságot, rosszabb
esetben szomorúságot okozzon.

Mindenképpen újra kellene gondolni
a vadászvizsgáztatás egész rendszerét,
és meg kellene találni a módját annak,
hogy a vadászjelöltek csak képzetten
válhassanak fegyverforgató vadásszá.

A vadászkamarákban sok pénz ak-
kumulálódik a tagok különféle befizeté-
seibõl, jutnia kell(ene) ebbõl a képzés-
re, oktatásra, sõt az ellenõrzésre is…

Azt hiszem, ma Magyarországon
nem a vadászok irányítják a vadgaz-
dálkodást, és a sorsunkba való bele-
szólásunk egyre kevesebb. Sajnos sok
olyan döntés született a közelmúltban,
hogy „visszaminõsítették” a vadászati
ágazatot, s fõosztály helyett egy két-
fõsre zsugorodott osztály – vagy in-
kább „részleg” – képviseli már csak
a minisztériumban is. 

Nem vettük észre, hogy a zöldek,
az állatvédõk és természetféltõk mar-
ketingje az elmúlt évek során sokkal
jobban mûködött, mint a miénk.

Mostanság sokszor hallottam emle-
getni ezt a fontos kifejezést: kommu-
nikáció. Néhány tíz, a környezetéért
tenni akaró ember megakadályozta a
Mecsekben egy lokátorállomás építé-
sét azzal, hogy kiálltak a véleményük
mellett, maguk mellé állították a mé-
diát, valamint néhány neves és köz-
tiszteletben álló közéleti embert.

Miért nem tudunk mi is hasonló
ötleteket megvalósítani? Nincs szüksé-

günk image-javításra? Nincs rá ötlet,
tehetség, esetleg pénz?

Meg kell próbálni, amíg nem késõ,
megnyerni az egyes társadalmi cso-
portokat, vagy legalábbis az ellenszen-
vet csöndesíteni. 

A minap egy fórumon a miniszte-
rünk – aki egyébként szerintem nagyon
tisztességesen áll a vadászathoz/vadá-
szokhoz – egy igazán ostobán feltett
kérdésre, hogy miért nem szerepel a
vadászat a nemzeti agrárfejlesztési kon-
cepció alapváltozatában, egy a mai va-

dásztársadalomra nézve nagyon igaz
megjegyzéssel válaszolt: elõször tegye-
nek rendet a vadászok maguk között,
rendezzék le a területvitákat, azután
majd lehet a fejlesztésrõl is beszélni.

Tíz évünk volt felkészülni a bérle-
ti szerzõdés-megújításra 2006-ban,
mégsem volt képes a vadászati érdek-
képviseletek sokasága felhívni a figyel-
met erre a nagyon fontos dologra,
nem tudta megfelelõen felkészíteni a
vadásztársadalmat a szükségszerûen
bekövetkezõ változásokra...

Hatalmas lehetõség lenne a Vodafone
vadászflotta még aktívabb kihasználása,
hiszen az egymás közötti ingyen tele-
fon-kapcsolatnál nem lehet jobbat kita-
lálni. Az OMVK – OMVV szervezetei
és a vadásztársaságok vajon hány vona-
lat vásároltak munkatársaiknak?

Jó lenne, ha a magyarországi vadá-
szok képesek lennének „eltartani” ré-
szint információval, részint elõfizetéssel
két-három vadászati magazint. Hihetet-
len, hogy a magát „igaz magyar va-
dásznak” tartó többtízezres vadásztábor
igen kis százaléka áldoz csak arra,
hogy havonta elolvasson egy-két egyre
színvonalasabbá váló/alakuló vadászújsá-
got, pedig az elõfizetés díja évente
mindössze 20 korsó sör, vagy egy do-
boz golyós lõszer árával egyenlõ.

HEGYES ZOLTÁN
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A z OMVK Gyõr-Moson-Sopron megyei Területi Szer-
vezete és az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság

Vadgazdálkodási Munkabizottsága „Vadgazdálkodásunk
aktuális kérdései” címmel november 10-én konferenciát
tartott Gyõrben, a NYME Apáczai Csere János Karának
dísztermében. A vadászkürt hangja után dr. Náhlik And-
rás, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Vadgazdálkodási
Intézetének professzora tájékoztatta a hallgatóságot arról,
hogy a Veszprémi Akadémiai Bizottság Vadgazdálkodási
Munkabizottsága vezetõségében a leköszönõ prof. dr. Fa-
ragó Sándor helyett õ vezeti a munkabizottságot.

Dr. Sándor Gyula egyetemi docens elõadásában a
gím és a dám élõhely-használatának GPS technológián
alapuló vizsgálatairól számolt be. Részletesen ismertet-
te az általuk használt metodikát, tájékoztatta a hallgató-
ságot az alkalmazott technika elõnyeirõl, hátrányairól.
Jelenleg a továbbfejlesztésén dolgoznak, hogy a jelölt
állatokon lévõ jeladókat SMS vagy GPRS segítségével
távirányítani tudják, ezzel bármikor, szükség szerint,
több értékes információhoz juttatva a kutatókat.

A következõ elõadásban dr. Sándor Gyula ismertetett
egy Magyarországon eddig még nem alkalmazott, de a
világ más tájain is jelenleg még csak kísérleti céllal létezõ
vadlétszámbecslési eljárást. A Vadgazdálkodási Intézet-
ben jelenleg a hõkamerás légi felvételezéses vadlétszám-
becslési eljárás kifejlesztésén dolgoznak. Biztató kísérle-
tek folynak, hogy a hõkamera által a monitoron megjele-
nített hõképrõl egy, a kiértékelést segítõ szoftver az adott
vadfaj színhõmérsékletét és formáját azonosítva, a számí-
tógép faj és darabszám szerint értékeli ki a fotókon látha-
tó vadfajokat. A rendszer a tervek szerint automatizált és
költségkímélõ lesz, így a jelenleginél sokkal pontosabb in-
formációkhoz juthat a jövõben bármelyik vadgazda arról,
hogy mely vadfajból, mennyi él a területén.

Dr. Jánoska Ferenc egyetemi docens a magyarorszá-
gi zárttéri nagyvadtartás helyzetérõl tartott elõadást. Me-
gyékre lebontva ismertette a vadaskertek elterjedését,
gyakoriságát, különbözõ típusait, a vadaskertek létesíté-
sének, üzemeltetésének jogi hátterét. Kiss József Gyõr-
Moson-Sopron megye õzgazdálkodását vette górcsõ
alá. A statisztikai adatok kiértékelésébõl kiderült, hogy az
országban az õzállomány hasznosítását tekintve ez a
megye jár az élen. Az õzállomány becsült létszámához
viszonyítva eben a térségben ejtik el a legtöbb õzet. Az
adatok elemzésébõl kiderült, hogy amikor „vigyáztak” a
tarvadra, azaz kevesebb sutát, gidát ejtettek el, akkor

sem növekedett az állomány mennyisége jobban, mint
az elmúlt években. Az országosnál nagyobb mértékû
hasznosítás ellenére is növekszik az õzállomány. Érde-
mes tehát végiggondolnunk, kell-e „kímélni” az õzet az
alulhasznosítással, vagy bízvást ejthetünk el többet is
anélkül, hogy ezzel kárt okoznánk. Pintér Csaba, a me-
gyei FVM Hivatal vadászati osztályának vezetõje ismer-
tette a megyében eddig megtartott, a vadászterületek ki-
alakítását célzó földtulajdonosi közgyûlések számát,
eredményét, az ügyben kiadott és még folyamatban levõ
határozatok számát, összehasonlítva az országos ada-
tokkal. Várhatóan az eddigi 54 helyett 65-70 új vadászte-
rület jön létre és a megegyezés hiánya miatti pereskedés
mindössze 2-3 esetre szorítkozik. Az utolsó elõadásban
Román József a vadászterületek átvétele utáni teendõk-
rõl szólt. Mint ismert, a törvény kötelezi az új vadgazdál-
kodót arra, hogy a régi bérlõtõl a vadgazdálkodási be-
rendezéseket átvegye, értéküket megtérítse az elõzõ tu-
lajdonosnak. Nem mindegy azonban, mit tekintünk vad-
gazdálkodási berendezésnek, milyen korú és állapotú
berendezéseket veszünk át. Az értéke mindnek más, és
kialakult gyakorlat erre nézve nincs. Hangsúlyozta, az új
és a régi bérlõnek egyaránt alapvetõ érdeke a megegye-
zés. Amennyiben az új bérlõ nem hajlandó kifizetni a be-
rendezések értékét, akkor a jogalap nélküli gazdagodás
esete áll elõ. Ha nem sikerül megegyezni, akkor érdemes
szakértõ véleményét is kikérni, és csak végsõ esetben
forduljon mindenki a bírósághoz. Az elõadók minden elõ-
adás után lehetõséget biztosítottak a közönségnek arra,
hogy a témával kapcsolatos kérdéseiket feltegyék. A hall-
gatóság élt is ezzel a lehetõséggel, az elõadók pedig
készségesen válaszoltak mindenre.

A zárszóban prof. dr. Náhlik András, a megyei kama-
ra elnöke reményét fejezte ki, hogy a rendezvénynek
lesz folytatása, és sikerül a késõbbiekben hasonló aktu-
ális témákban a kamara közremûködésével újabb kon-
ferenciákat rendezni. Az estébe nyúló elõadásokat a vi-
szonylag kevés számú közönség érdeklõdve hallgatta
végig. Senkinek nem volt sietõs idõ elõtt elhagyni a ter-
met. Aki ott volt, az érdekes, ráadásul igazán aktuális té-
mákról kapott magas szintû tájékoztatást. Személy sze-
rint sajnálom, hogy csak ennyi vadász tartotta érdemes-
nek eljönni a rendezvényre, és remélem, hogy a legkö-
zelebbi elõadáson már nem csak félszázan érzik fontos-
nak a megjelenésüket.

KÁSA RÓBERT

Egy asztalnál a kutatás és a gyakorlat
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N em minden vadászzsákmány húsából lesz emberi fo-
gyasztásra szánt táplálék. A szárnyas és szõrmés kár-

tevõk, a pézsma, vagy a szárcsa nem feltétlenül indítja meg
az éhes vadász gasztronómiai fantáziáját, (bár a varjúleves,
a borzsült vagy a tejszínes szárcsaragu elsõrangú ínyencfa-
latnak számít…), legfeljebb a vadászkutyáknak fõzik meg
egyiküket-másikukat alkalmi táplálékként. Ez azonban nem
jelenti azt, hogy bármilyen, más célú felhasználás (bõr, ko-
ponya, egész preparátum, kalapdísz, stb.) esetén nem kell
arra törekedjünk, hogy az állat halála után rövid idõn be-
lül ne gondoskodjunk annak feldolgozásáról. Az élettelen
testben megindulnak azok a vegyi- és bakteriális eredetû
bomlási folyamatok, aminek következtében hamarosan meg-
romolhat a hús, kihullhat a szõr vagy a toll, ezért amely
részeket meg akarjuk õrizni késõbbre, azt tartósítanunk kell.
Legegyszerûbb (fõleg kis testtömegûeknél) a fagyasztás, ez-
zel a tényleges feldolgozás idejét késõbbre halaszthatjuk, így

szállíthatjuk is, amennyiben a kiolvadás lehetõségét megaka-
dályozzuk. Ha csak a szõrös, vagy tollas bõrre van szük-
ségünk, úgy megnyúzva, lefejtve konzerválhatjuk sózással,
vagy a bõrt kifordítva (tollal, szõrrel befelé) szellõs helyen
beszáríthatjuk a késõbbi kikészítésig. Koponyát, csontokat a
lágy szövetrészek lefõzésével, apróbb méretûeknél macerá-
lással (vízben rothasztás) tehetünk alkalmassá tárolásra.

Ha a felhasználás célja emberi fogyasztás, akkor külön
kell válasszuk az apró- és a nagyvad kezelését. Apróvadnál
– bármennyire nem tûnik logikusnak – nem feltétlenül
szükséges az azonnali zsigerelés, tisztítás. A belet madár-
nál a végbélnyíláson át el lehet távolítani az erre a célra
szolgáló kampóval. A nyulat eleink szõrben-bõrben „érlel-
ték”, hogy a hús „porhanyóssá” váljon. Ennek érdekében a
kihûlt apróvadat nyitott tetejû kerti „pavilon” (magyarul:
budi) fölé akasztották napokra, hetekre. Ez biztosan sokak-
nak gusztustalannak hangzik – pedig logikus. Az érlelés
egy irányított erjedés, amely „elõszobája” a rothadásnak. Az
alant termelõdõ ammóniagáz átjárja a fölé lógatott vadtes-
teket, s gyorsítja a vér alakos elemeinek bomlását, így az
erekbõl a vér beszivárog a húsrészekbe (tehát ízesít), mi-
közben az izmokban keletkezõ tejsav lassan fellazítja a ros-
tokat (azaz puhít). Napjainkban ezt a folyamatot utánozva
használunk azonnal feldolgozott, „éretlen” húsokhoz – mér-
sékelt sikerrel – különbözõ húspuhító és ízesítõ kémiai sze-
reket (úgynevezett „E” adalékok, a nullától a végtelenig…).
Ugyanez a folyamat megy végbe a vad befülledésekor, csak
akkor irányítatlanul. A késõn megtalált, vagy egymásra do-
bált testek nem tudnak kihûlni, így a melegben az erje-
dési folyamat gyorsan megindul. A rohamosan termelõdõ
tejsavtól a hús petyhüdtté puhul, a vad szinte belülrõl
„megfõ”, melyet a jellegzetesen savanykás szag is jelez.

A befülledés veszélye a test nagyságával arányosan nö-
vekszik, így ennek esélye az erõs kanoknál és a bõgõ bi-

kánál a legnagyobb, s ennek következtében a leg-
magasabb a kobzásból eredõ veszteség is. A be-
fülledés már a kimúlástól számított 3 óra múlva
elkezdõdik, ha nem gondoskodunk a test kinyitá-
sáról, belsejének kihûlésérõl. Nagytestû vad teljes
kihûlési ideje akár 24 óra is lehet. Mindenképp
törekedni kell tehát a lehetõ leggyorsabb feltörés-
re. Ennek kétféle technikája van, vagy a földön,
hátára fektetve, vagy hátsó lábainál felfüggesztve
zsigereljük a vadat. A test megnyitását a külsõ
hímivarszervek eltávolításával kezdjük, majd a me-
dencecsont izületi találkozását végigvágjuk (korától
függõen késsel vagy fûrésszel), s a combok belsõ

A test megnyitását a medencénél kezdjük...

... majd a hasfalat 
és a szegycsontot vágjuk fel.

Sokan valljuk, hogy a vadászat nem csak a vad 
elejtésérõl szól, de mindenképpen az a hab a tortán.
Ám, amikor már a habot is megettük, a tányért el is
kell mosni - valakinek. Mi történik az eredményes

vadászat után, amikor megadtuk a vadnak a végsõ
tiszteletet, hogyan kell eljárjunk, hogy az értékes

vad minõségromlás nélkül jusson el a fel-
használóig?
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felét lenyomva elroppantjuk a medence háti izületét. Az így
szabaddá váló nyíláson késsel benyúlva elvágjuk a végbelet
tartó szalagokat, a végbélnyílást kívülrõl körbe vágva kibont-
juk. A hasfalat alul óvatosan megnyitjuk, vigyázva, hogy ne
szúrjunk bele a bélbe-gyomorba, s a hasfalon belül veze-
tett két ujjunk között tolva a kést, a szegycsontig felhasít-

juk. A porcos cson-
tot késsel vagy fû-
résszel végigvágjuk,
majd a bõrt a gége
felett felhasítjuk az
állcsúcsig. Szarvasfé-
léknél a nyelvet ki-
bontjuk, a gégefõt
rögzítõ függesztõsza-
lagokat elvágva az
egész nyelõ-appará-
tust egy mozdulattal
hátrahúzzuk a szegy-
csontig. (Ahol a disz-
nó manduláját, nyelv-
gyökét benn kell

hagyni, ott a gégefõtõl kezdjük a kivágást.) Másik kezünk-
kel felhasítjuk a mellhártyát, elvágjuk a gerinc alatti szala-
gokat, s a rekeszizmot mindkét oldalon körbevágva hátra-
felé egyben kiemeljük az egész emésztõcsatornát a szívvel,
tüdõvel, májjal együtt. Ha a belsõséget fel akarjuk használ-

ni, célszerû egyben leválasztani a belekrõl, s felakasztva
hagyni kihûlni. Kivesszük a veséket a depózsírral együtt,
majd a testüregben felgyûlt vért a vad elejének felemelésé-
vel kifolyatjuk, az esetleges szennyezõdéseket lehetõleg szá-
raz, tiszta ruhával kitöröljük. Disznónál, nagyobb testû szar-
vasnál kétoldalt felnyitjuk a hónaljakat, s erõs ágdarabbal
kipeckeljük, hogy ki tudjon hûlni az itt legvastagabb hús-
felület. Célszerû a vadtestet fellógatva kihûteni, így a ké-
sõbb szivárgó vér is kicsöpög belõle. Ha erre nincs mód,
a hátára fektetve, a mellüreget a bordaizületek elroppantá-
sával vagy ággal szétfeszítve lehet nyitva tartani a szállítá-
sig, illetve a teljes kihûlésig.

Nem ajánlatos a vad belsejét vízzel kimosni, mert a víz
bekerülése elõsegíti a bomlás megindulását, a szárazra
törlés, s a szennyezõdött részeket borító húshártyák eltá-
volítása jobb megoldás. Beletesszük és rögzítjük az azo-
nosító jelet (krotália), majd beírjuk az adatokat lõjegyzé-
künkbe, vagy ha nem hazai a vadász, akkor a vadászati
engedélyhez adott lõjegyzékébe.

Értesíteni kell a legközelebb elérhetõ vizsgázott vadhús-
vizsgálót, vagy ha nem tud kijönni a helyszínre, akkor az
elejtett vadat a teljes zsigerrel a vizsgálat helyére kell szál-

lítani. A vadhúsvizsgáló megnézi a zsi-
gert, s ha nem talál elváltozásokat, be-
tegségre utaló jeleket, az aktuális állat-
egészségügyi elõírások szerint (amely
idõszakonként és területenként is vál-
tozhat!) hatósági állatorvosi vizsgálatra
alkalmas mintát vesz a belsõ szervek-
bõl s azt molinózacskóba helyezve a
vadtesthez erõsíti, vagy más, azonosít-
ható módon külön csomagolja. Kitöltik
az elõzetes vadhúsminõsítõ lapot, a
húsvizsgáló az egyik-, az elejtõ vadász
a másik oldalát és aláírásukkal hitele-

sítik. A kísérõjegyet lehetõleg oldhatatlan módon kell a vad
testéhez erõsíteni. (Lehet a krotáliába bekapcsolásával is.)
Ha mindez kész, a belsõséget az elejtõ vadász elviheti, s
a vad bekerülhet a hûtõ-tárolóba, ahol további sorsáról a

vizsgálati eredmény alapján
majd a hatósági állatorvos
dönt. Amennyiben az elej-
tõ vadász, vagy más va-
dásztárs kizárólag saját fo-
gyasztásra megvásárolja a
nagyvadat, csak ekkor nem
kell hatósági állatorvosi
vizsgálatra vinni. Ha azon-
ban közgyûlésen megfõzik,
falugyûlésre ajándékozzák,
vagy lakodalomban étkezé-
si célra fölhasználják – az-
az közfogyasztásra kerül –
akkor a hatósági húsvizs-
gálat kötelezõ. Elmulasztá-
sa – amely a bizonylatok
alapján utólag is pontosan
ellenõrizhetõ – állategész-
ségügyi szabálysértésként
igen súlyos pénzbírsággal
sújtható.

–SOMA vért kiöntjük

 a hûtõházig

A gégét megfogva kibontjuk 
a belsõ szerveket...

... majd kiemeljük 
a béltraktussal együtt.
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N incs asszony, nincs sírás – tartja a régi mondás. Eb-
ben lehet valami, mert a minap azt álmodtam, hogy

egy olyan vadászterületet kezelek, melyen semmilyen va-
dászható vadfaj nem található. Ettõl aztán olyan békesség
és szeretet vett körül, hogy vadõr létemre belepirultam a
felém áradó sok-sok kedvességbe. Azt álmodtam, hogy a
gazdák, akik eddig üldöztek, és nekem folyton-folyvást
bujkálnom, menekülnöm kellett elõlük, most virágcsokrok-
kal vártak az éppen esedékes vadkárfelmérésen. Mivel a
területen egyetlen vaddisznó sem leledzett és a vetések ki-
fogástalanok voltak, a területtulajdonosok a legkülönfé-
lébb vadászati kitüntetésekre terjesztettek fel. De ez még
mind semmi! A vadásztársasági közgyûlések pontosan öt
percig tartottak. Se vita, se veszekedés. A tagság mindig
mindenben egyetértett, a vadászok a közgyûlés végén
könnyes szemmel borultak egymás nyakába, majd közö-
sen helyeztek el egy csokrétát az intézõbizottság asztalá-
ra. Azt mondanom sem kell, hogy a területünket a tízéves
ciklus végén nem támadta meg senki. Ezek után termé-
szetes, hogy a területbérleti díjat a felére csökkentettük. A
vad és gépjármû-ütközés már évek óta ismeretlen foga-
lom volt, pedig három sztráda csomópontja fut össze a va-
dászterület közepén. Az elején furcsa volt, hogy sehol
semmi. Évek óta nincs egy nyavalyás vadkárperünk, nincs
gépkocsi-ütközés, de legjobban a fegyelmi tárgyalások hi-
ányoztak. Azokat mindig is nagyon szerettem, ott legalább
igaz vadásztörténeteket lehetett hallani. Ez az idillikus álla-
pot egészen addig tartott, amíg fel nem ébredtem. Csak
lassan jutott el a tudatomig, hogy nem a zárt osztályon va-
gyok. Csupán a vadászház ebédlõjében bóbiskoltam el a
reggeli és az esti vadászat között a vendégekre várva.

Január van és hétfõ. Ezek szerint nem õrültem meg, és
az ébredés után hamarosan rájöttem, hogy az iménti álom
nem más, mint egy cseppnyi depresszió. Az orvosok sze-
rint a depresszió szempontjából a január a legrosszabb
hónap, a hétfõ pedig egyenesen katasztrófa. Ilyenkor vi-
gyázni kell nagyon, mert a magamfajta magányt kedvelõ
vadõr hamar bekattan. Aztán képes vagyok hosszú órá-
kon keresztül magam elé bámulni úgy, hogy mindenki azt
hiszi rólam: erõsen gondolkodom. Az ébredés veszélyes
dolog, fõképp, ha az ember rájön, hogy álmai szertefosz-
lottak. Ezek után megkértem a családomat, a fõnökömet,
a kollégákat és mindenkit, aki szeret, hogy januárban csak
lassan, fokozatosan ébresszenek. Fontos a fokozatosság,
mert ha hirtelen szembesülök a mai valós világgal, még az
is elõfordulhat, hogy visszaalszom... AGYAKI GÁBOR

Depresszió

MEGJELENT
Valaczkai Erzsébet

C.I.C. mûvészeti nagydíjas, Csergezán Pál Díjas
festõmûvész  13 pasztellképbõl álló

–  330 x 460 mm méretû  – reprezentatív falinaptára.
Kapható a Magyar VADÁSZLAP szerkesztõségében

Ára: 2500 Ft+postaköltség

Utánvéttel megrendelhetõ telefonon a 06-70/702-50-00 vagy 
a 06-1-242-00-42-es fax és telefonszámon,

az info@vadaszlap.hu e-mail címen, valamint a www.vadaszlap.hu
honlap web-áruházán keresztül.
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É rdeklõdéssel olvastam a Magyar VADÁSZLAP 2006
novemberi számában Monostori László „Másság az 

állatoknál” címû írását. Ebben két fácán és egy tõkésréce
tollazatának mindkét nemre jellemzõ furcsa keveredését 
írja le és mutatja be fényképen.

Több mint 50 éven át oktattam a fejlõdéstant a pécsi
orvosi egyetemen, ezen túlmenõen a madarak és emlõsök
hormonális rendszerének összehasonlító vizsgálata évtize-
deken át volt a kutatási területem. Vadászként is több
mint fél évszázadot hagytam magam mögött, éppen ezért
e furcsa jelenség magyarázatához szeretnék néhány ada-
lékkal szolgálni.

Durván leegyszerûsítve, a nemi szervek fejlõdési rend-
ellenességei két nagy csoportra oszthatók. A valódi her-
mafroditizmusok (kétnemûség) azok az esetek, ahol azo-
nos egyedben (egyénben) mindkét nem ivarszerve, here és
petefészek, együttesen elõfordul függetlenül a külsõ ne-
mi szervek jellegétõl (hímvesszõ, hüvely). Álhermafroditiz-
musról akkor beszélünk, amikor a külsõ nemi szervek az
ivarszervekkel (here vagy petefészek) ellentétes jellegûek,
alakúak.

A nemi szervek bonyolult fejlõdési folyamatai számos
fejlõdési rendellenesség lehetõségét rejtik magukban.
Minthogy madaraknál a belsõ nemi szervek fejlõdése ele-
ve aszimmetrikus, petefészek csak a baloldalon van, a
jobboldali rendszerint nem fejlõdik ki, a herénél is a bal-
oldali jóval nagyobb, mint a jobb, így a fejlõdési rendel-
lenességek kialakulásának gyakorisága is jóval nagyobb az
emlõsökénél. Ha madárnál a hiányzó jobboldali petefészek
helyén egy csökevényes here fejlõdik ki, akkor létrejöhet-
nek a hermafrodita egyedek.

Madarakban, fõleg a fácánban ez a rendellenesség vi-
szonylag gyakori. Hosszú vadászmúltam alatt magam is
lõttem néhány ilyen „tarka kakast” és felboncolva minden
esetben a fent leírt, a fejlõdéstanban közismert, petefé-
szek és herecsökevény együttes elõfordulását találtam.

Mivel az ilyen hermafrodita fácánok rendszerint a zárt-
téri tenyésztéssel feldúsított területeken esnek (én leg-
alábbis valamennyit ilyen helyen lõttem), az említett cikk-
ben szereplõ két példány is azonos megyében, egymástól
nem túl távoli idõben esett, arra gondolok, hogy vagy a
beltenyészetrõl vagy a generációs jelenségrõl lehet szó.

Ez egyébként házi baromfinál is ismert. Gyermekko-
romban (legalábbis a Dunántúlon) a parasztság körében
közismert volt a „paszkonca kakas” fogalma, amely eze-
ket a vegyes tollazatú, vegyes szexuális viselkedésû
baromfikat jelentette. A gazda persze ezeket még „rán-
tanivaló” korban elsõként vágta le.

Emlõsöknél ez a rendellenesség jóval ritkábban fordul
elõ, de ismert az „agancsos suta” vagy „agancsos tehén”
létezése is. Én 3 évvel ezelõtt lõttem életemben elõször
ilyen „paszkonca õzet”.

Véleményem szerint Monostori László érdekes és ta-
nulságos írásának címe azonban félrevezetõ. A manapság

sokat emlegetett „másság” (nevezzük nevén a gyereket,
homoszexualitás) kizárólag érzelmi vonzódást jelent az
azonos nemûek iránt, minden nemi szervi fejlõdési rend-
ellenesség nélkül! Itt a kutatók (magam is vizsgáltam egy
idõben ezt a kérdést állatkísérletekben) a szexuális mû-
ködéseket irányító felsõbb idegrendszeri központok diffe-
renciálódásában keresik az okot. De ez nagyon messze
vezetne és semmi köze a cikkben szereplõ madarakhoz.

Sajnálatosnak tartom, hogy erre a nem túlzottan ritka
rendellenességre és annak magyarázatára, fõleg manapság
a tömegesen tenyésztett fácánok és vadrécék korában,
legalább a felsõfokú vadászati szakképzésben mindezekre
nem hívják fel a figyelmet.

DR. MESS BÉLA

egyetemi tanár

Fejlõdési rendellenesség 
vagy „másság”? T
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„Olyanok ezek a kutyák, mintha „joy stickkel” irányíta-
nák õket!” – foglalta össze tapasztalatait Ferenc Mihály
fõvadász december 2-án, a Kiskörei Fekete István Vadász-
társaság területén megrendezett kétnapos nemzetközi
munkaversenyen, amelyet az Osztrák Retriever Club szer-
vezett. A vetélkedõn 14 kutya vett részt Olaszországból,
Ausztriából, Svájcból – és természetesen Magyarországról.

A labradorok és golden retrieverek az úgynevezett
munka-vérvonalat képviselték, azaz kisebbek, gyorsabbak,
mozgékonyabbak voltak, mint a nálunk elterjedt nagytes-
tû, erõteljes fajtatársaik. Ennek ellenére gond nélkül hoz-
ták a hatalmas termetû alföldi nyulakat is. (Igaz, akadt
három üregi méretû süldõ is...)

A reggeli rajtszám-húzás után a kijelölt gazos terület-
részen sorakoztak föl a versenyzõk, a bírók, az érdeklõ-
dõk, családtagok, a vadászok és a fõszereplõk: a kutyák. 

Elállók nem voltak, s a bírók kérésére egymástól 5-10
méterre igazodtak a puskások és a hajtók. A kutyákat
nem engedték el keresni. Mindkét bíró mellett 2-2 kutya
ment póráz nélkül, gazdáját láb mellett követve. A töb-
biek pórázon lépdeltek a hajtóvonalban. Ha vad esett, a
bíró kijelölte a kutyát, aki csak gazdája parancsára indul-
hatott a lõtt vadért. A messzire esett fácánkakashoz vagy
nyúlhoz a vezetõ „kormányozta” a kutyát. Jól látszott mi-
re gondolt a fõvadász: sípjelre a retrieverek akár 50-100
méterrõl is megálltak, s gazdájuk kézjelére indultak csak
jobbra, balra, avagy még tovább elõre. A megtalált vadat
azonnal fölvették, és lendületes vágtában hozták el. A bí-
rók egyaránt figyelték a fegyelmezettséget, az irányítható-
ságot, és az eredményességet. Ha egy kutya elvesztette
kapcsolatát a vezetõjével, kizárták. Ugyanilyen sorsra ju-
tott az is, amelyik a mellette kitörõ õzsutának „utána lé-
pett”, s a gazdájának rá kellett szólnia.

Ha a kutya nem találta meg a lelõtt vadat, a bírók
mentek a helyszínre. Ha õk megtalálták, szintén kizárták
volna a kutyát, ilyen azonban nem fordult elõ. Ha egy
kutya túl volt a keresésen, akkor cserélt egy olyannal,
amelyik még nem dolgozott.

Könnyû dolga volt a kutyáknak, ha látták leesni a fá-
cánt, vagy fölbukni a nyulat. Ha azonban messze álltak
a lövés pillanatában, s a helyszínt csak a közelben tar-
tózkodók „mesélték el”, a gazdáik akkor is pontosan oda
tudták irányítani, ahol keresniük kellett. A hajtásban terí-
tékre került néhány fogoly is, ezeket a kutyák megfelelõ-
en, „puha szájjal”, azaz egészen finoman fogva apportí-
rozták.

Az elsõ nap legjobb munkájának felismeréséhez nem
kellett bírói vizsgával rendelkezni. Az olasz Stefano
Martinolli Európa-bajnokként érkezett, s egyik kutyájával
igazolta is hírnevét. A szárnyazott kakas jó száz méterre,
a vetésre esett, majd lábra kapott, és beszaladt a közeli
erdõbe. Gazdája a leesés helyére irányította szukáját, az föl-

vette a csapát, és követte a kakast a sûrûbe,
majd rövid hajsza után – vagy 200 méter-

rõl – elhozta. Amikor megérkezett, a tár-
saság tapssal fogadta a

produkciót.

„Látszó-
lag egyszerû a
retrieverek
dolga, de ren-
geteg munka
van abban, hogy
egy kutya szabadon
ballagjon a vezetõje mel-
lett, s ne ugorjon ki sem a
kelõ vadra, sem a puskalövésre"
- mondta Tom Smith, a Skóci-
ából érkezett bíró.     M.T.

Eredmények:
December 2.:
1. hely: Waterfreind
Puzzle (labrador szuka),
vezetõ: Stefano Martinoli
(Olaszország)
2. hely: Firemark Lofty Monty
(golden kan), vezetõ: Király
Olivér (Magyarország)
3. hely: Donna Diana von der
Schallermühle (labrador
szuka), vezetõ: Andreas
Pötzlberger (Ausztria)

December 3.:
1. hely: Bee of Dukefield
(labrador szuka), vezetõ: 
dr. Ralph Kleiber (Ausztria)
2. hely: Donna Diana von der
Schallermühle (labrador szuka),
vezetõ: Andreas Pötzlberger
(Ausztria)
3. hely: Yellow Star's Sweetheart'
Dusk (labrador kan), vezetõ:
Athanasios Keller (Ausztia)
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Kistapolcsány (Topolcianky) település a Felvidéken, Bars megyében,
Aranyosmaróttól öt kilométerre, a Zsitva partján, szép hegyek és erdõsé-
gek koszorújában fekszik. Az itt található, egykor József Ágost fõherceg
tulajdonában lévõ klasszicista stílusú, Hild József által tervezett vadász-
kastély Szlovákia legnagyobb és legszebb mûemléképületeinek egyike.

Néhány éve a kastélyt övezõ parkban még három, igazán különleges-
nek mondható szobor, Stróbl Alajos vadászati témájú alkotása állt. A ma-
ga is vadászó Stróbl szobrai különbözõ helyekrõl, tájakról és vidékekrõl
kerültek mostani helyükre. 

A kopó és a vaddisznó harcát ábrázoló mû valaha királylehotai mûter-
mének parkjában állott. A második világháborúban megsérült, majd 1956-
ban restaurálták. Kistapolcsányba egy másolat került, az eredeti, a lip-
tóújvári Erdészeti Szakiskola kertjében áll, sajnos nagyon rossz állapotban.

A szarvasbika elejtését ábrázoló szobor Károlyi Lajos megrendelésére
készült és 1952-ig eredeti helyén, a stomfai (Stupava) kastélyparkban állt.
A múlt század ötvenes éveiben a szarvas szobor a zólyomi vár udvarára
került, ahol egy vadászati múzeum felépítését tervezték. Miután ez meg-
hiúsult, elvitték az 1958-as pozsonyi Vadászati Kiállításra, amelynek be-
zárását követõen a Malonyai Arborétum kastélyparkjában helyezték el,
majd végül Kistapolcsányban állították fel.

A harmadik alkotásnak, a medveszobornak szintén hányatott sorsa
volt. Az 1905 táján készült alkotás eredetileg Betlérben állt. A Mester gróf
Esterházy Móric 1904-ben elejtett medvéjérõl mintázta. A medveszobor
megjárta a bécsi Vadászati Kiállítást (1910), épségben átélt két világégést
és a gyakori mozgatás, szállítás sem ártott neki. 1991 szilveszterének éj-
szakáján azonban a medve kitátott szájában ismeretlen tettesek petárdákat
robbantottak fel, a medve orra leszakadt, a szobor részben tönkrement.

Az egyetemes és a magyar vadászati kultúra egyik jelentõs mûemléke
jelenleg felújításra, restaurálásra vár, amelyhez úgy gondoljuk, kötelessé-
günk hozzájárulni. 

A szobor helyreállításának teljes költsége körülbelül 4-4,5 millió forint,
amelynek döntõ többségét a kistapolcsányi erdészet vállalja, a munkálatok
befejezéséhez azonban még másfélmillió forint hiányzik.

Ehhez szeretnénk az igazszívû, önzetlen, segítõkész, a vadászati kultú-
ra ápolásáért áldozni is hajlandó vadászok támogatását és hozzájárulását
kérni, hogy a méltán híres Stróbl-féle medveszobor ismét a helyére, a
kistapolcsányi kastély parkjába kerülhessen, és hirdethesse a páratlanul
gazdag magyar vadászati hagyományok nagyszerûségét, népszerûsítse
vadászati kultúránkat.

Az elkészült szobor felavatásának idõpontjáról a vadászújságokból ér-
tesülhetnek.

Az adományokat az alábbi számlára lehet átutalni: 
Monor és Vidéke Takarékszövetkezet 65100149-11321839

Önzetlen segítségüket elõre is köszöni 
az OMVK Kulturális Bizottsága, 

valamint a Vadászati Kulturális Egyesület

Felhívás
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Mottó: Minden generáció csak annyi megbecsülést érdemel az utókortól, 
amennyit elõdeinek megad!

Az immár hagyománnyá vált figyelemfelkeltésünk megfogalmazása – emlékezzünk je-
les elõdeinkre – bizonytalanná teszi tollamat!

Emlékezni ugyanis csak arra lehet, akit ismertünk, ismerünk...
De vajon kinek, mit mondanak a felsorolt nevek?

Születési évfordulók:

1827. május 7. Pest Vajda János (Cserszilvásy Ákos), költõ, szépíró
1827. május 27. Bencenc Lázár Kálmán, vadgazda, szakíró
1827. október 14. Zala gr. Zichy Mihály, grafikus mûvész
1857. június 22. Sárosd gr. Eszterházy László, vadgazda
1867. július 12. Nagykanizsa Kaán Károly, a hazai természetvédelem „atyja”
1867. december 21. Nagyvárad Rimler Pál, erdõ és vadgazda
1877. január 8. Kenderes Horthy Jenõ, lovas és vadász szakíró
1887. november 14. Brassó Áprily Lajos, költõ, szépíró
1907. február 8. Szinevéralja Bay Béla, sportvezetõ, Vt. elnök
1927. június 26. Bódé Tálosi István, a Vadász Könyvklub alapítója, kiadó
1907. július 5. Felsõeõri Nagy Gyula, jeles vadász, szakíró
1917. július 17. Kula Knefély Nándor, solymász, kynológus
1917. november 28. Szombathely Öhm László, iskola-alapító tanár
1937. július 6. Jászárokszállás dr. Sinkovits Miklós, a MAVOSZ egykori fõtitkára
1947. augusztus 23. Budapest Balogh Péter, grafikus

Halálozási évfordulók:

1867. december 11. Pest Bérczy Károly, író, szerkesztõje
1897. január 17. Budapest Vajda János (Cserszilvássy Ákos) 
1907. május 2. Palánka Illés Nándor, tanár, szakíró
1907. október 19. Budapest br. Podmaniczky Frigyes, szakíró
1907. december 21. Budapest gr. Nádasdy Ferenc, vadgazda
1927. március 23. Budapest Balkay Adolf, szakíró, publiciszta
1957. február 9. Estoril Vitéz Nagybányai Horthy Miklós, kormányzó, vadász
1967. február 3. Budapest Gajdács Mátyás, Afrika-vadász, preparátor, gyûjtõ
1967. március 1. Dunakeszi Vezényi Elemér, festõmûvész
1967. április 24. Budapest gr. Széchenyi Zsigmond, író, neves Afrika-vadász
1967. augusztus 6. Budapest Áprily Lajos
1977. január 1. Szekszárd Parthy István, a világhírû Gemenc neves vadgazdája
1987. Budapest dr. Szilágyi Virgil, erdõmérnök, szakíró
1987. február 14. Budapest dr. Bertóti István, neves vadgazda, szakíró
1997. június 30. Budapest Benkõ Gyula, színmûvész, jeles vadász
1997. december 31. Budapest dr. Karczag Iván, a Nimród fõszerkesztõje

A Magyar VADÁSZLAP 2006. évi 128. oldalán megfogalmazódott az az igény, hogy
a megemlékezés ne szûküljön le egy névsorra, hanem mutassuk is be a nagy elõdök
munkásságát a fiataloknak, sõt: a nem fiatal kezdõknek is. E rovat célja azonban csu-
pán csak az emlékeztetés lehet. Ne betûket és évszámokat, hanem az Embereket, a
Vadászembereket idézze fel gondolatainkban.

Emlékezzünk azokra, akikrõl tudjuk, hogy kik voltak, az ismeretlenek neve pedig
jelentsen egy szép feladatot: tudjunk meg róluk minél többet a magunk okulása és
kulturáltságunk csiszolása érdekében.

Beérni látom azt a magocskát, melyet évek óta vetegetünk.
Milyen szép és hasznos volna, ha az „Évfordulónaptár” beharangozójában közzétett

kérésem teljesülne: gyûjtögesse mindenki az általa elérhetõ adatokat, in-
formációkat és azokat tegye közkinccsé! Ne vesszenek a feledés homá-
lyába azok a régiek sem, akik ugyan nem nyúltak a tollhoz, „csak” a
gyakorlatban alkottak maradandót! Ez a legtöbb, amit kaphattunk. Hinni
szeretném, hogy minden térségben voltak és vannak ilyenek, mint ahogy
a vad is ott él, ahol vigyázunk rá, ahol megbecsüljük.

Közölt névsorunk ehhez csak szerény segítség. 
Gondolkozzunk el a mottónkon! DR. BOD LAJOS

Emlékezzünk!
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E gyes regélõk szerint az eset valamikor a hetvenes
évek vége felé történt, a helyet és a neveket fedje

diszkrét homály…
Történt ekkoron, hogy a Nagy Szocialista Táborba egy

másik Nagy Tábor Nagy országának Nagy embere érke-
zett tárgyalni egy sokkal kisebb ország sokkal kisebb
Nagy emberéhez. Mivel az ilyen tárgyalások azon korban
mindig valamilyen elvi, erkölcsi, vagy (és elsõsorban) pénz-
ügyi támogatás kiudvarlásának szándékával történtek, a
helybéli Kis-Nagy emberek igyekeztek lehetõleg minden-
ben kedvét keresni a magas vendégnek. (Csak zárójelben:
a korrupció csúnya, és a szocialista erkölccsel semmilyen
módon össze nem férõ fogalmát akkoriban még nem volt
szalonképes dolog emlegetni…)

Nos, minden a bevált recept szerint mûködött; pezsgõ,
kaviár, a párt érdekében bármikor áldozatkésznek mutat-
kozó csinos fiatal elvtársnõk – és persze vadászati lehe-
tõség. A kedves és magas rangú vendég – mit tesz Is-
ten, illetve, bocsánat a nyelvbotlásért, a Véletlen – éppen
beosztásánál fogva a „hivatalból” vadászók közé tartozott,
legalábbis hétvégi (értsd: vasárnapi) szinten. Meg is kér-
dezték rögvest, ugyan mely helybéli vadfaj kapitális trófe-
áját akasztaná fel szívesen otthona falára? A nagybecsû
nyugati apparatcsik gondolkodott egy keveset, majd sze-
mében kósza vágyak fényei gyúltak. Elmondta, hogy
ugyan még sosem látott élõ medvét, de szívesen lõne
egyet – ha már ilyen kedvesen, önzetlenül és nem várt
módon meginvitálták vadászatra. A helybéli Nagy ember
megfontolt és rendkívül bölcs arckifejezéssel némi hüm-
mögés után rábólintott, nem véve észre a vendég háta
mögött álló szakminiszterének kétségbeesett tekintetét és
lebeszélésre sarkalló integetését. A vendég széles mosoly-
lyal nyugtázta a meghívást, közölte, hogy következõ nap
délelõttjén mégiscsak aláírja azt a fránya szerzõdést, így
a délután már szabad a medvevadászatra - majd rendkí-
vül elegáns tolmácsnõje kíséretében távozott. 

A teremben elszabadult a pokol. A vadászatügyi (!) mi-
niszter kezét tördelve kérlelte a Nagy embert, hogy bár-
mit, csak medvét ne, mert azt ilyenkor, nyáridõben nem,
hogy nem vadásszák, de még csak azt sem tudják, hogy
éppen merre kódorog az a néhány megmaradt mackó,
amit óvó gondoskodással próbálnak átmenteni egy boldo-
gabb jövõ számára. Lövessenek a vendéggel bármi mást!
Inkább személyesen sikálja le az országban élõ legnagyobb
bika agancsáról a barkát. Vagy kézbõl megeteti
Seduxennel az ilyen rendkívüli alkalomra tartogatott há-
rommázsás vadkant, melynek sarlónyi agyarait látva még
gondozója is csak szállítószalagon meri bejuttatni a takar-
mányt. Ám a Nagy ember hajthatatlan maradt: a mame-
lukok (elnézést, a többi miniszter) helyeselték és osztat-
lan egységben támogatták a döntést – ilyen horderejû
szerzõdés aláírása nem múlhat egy koszos medvén! A va-
dászatügyi miniszternek az a dolga – mondták –, hogy
legyen mire vadászni, másnap délutánig oldja meg a prob-
lémát, a magas vendégnek medvét kell lõnie – ez párt-
feladat! Holnap délben a miniszter jelentse, mikor jön a
medve, hogy addigra a vendéget a népi hímzésekkel ün-

nepi díszbe öltöztetett, a nagyprotokoll összes szabályai
szerint berendezett lesházba vigyék. 

Szegény vadászati miniszter kínjában minden beosztott-
ját megfenyegette, hogy ha reggelig nem kerítenek egy
medvét elõ, akkor mindannyiuknak Szibériába szóló, de
csak odaútra érvényes vonatjegyet fog ajándékozni, azon-
nali, korlátlan ideig tartó fizetés nélküli szabadságolással.
Lett is nagy kapkodás, a medvejárta területekre
kérdezõbiztosokat küldtek ki, akik éjvíz idején felverték
legszebb álmából a lakosságot, és kérdõíveket töltöttek ki
arra vonatkozóan, hogy hol, mikor és miért láttak utoljá-
ra medvét. Még az udvari árnyékszékrõl is kirángattak
egy atyafit, aki épp egy nagy barna macival küzdött oda-
benn, de semmi kézzel fogható eredményt nem tudtak
felmutatni reggelig. Egyedül az egyik falu kondásának val-
lomása tûnt biztatónak, akit megkergetett egy nagy med-
ve, de aztán kiderült, hogy elõzõ este fél liter cujkát meg-
ivott, három tányér birkagulyást megevett, s csak álmod-
ta az egészet, amikor a biztosok felkeltették. Már ott tar-
tottak, hogy a fõvárosi állatkertben a gyerekek kedvence-
ként tartott szelíd mackót fogják prédául feláldozni a va-
dászat magas oltárán. Kábítóinjekciót adtak oda annak az
állatgondozónak, akivel a medve együtt szokott ketrecé-
ben kvaterkázni, de az addig kezes állat megérezvén a tû
szúrását, úgy vágta pofon kedvenc gondozóját, hogy az
hármat bukfencezett, s jelentõs állami kiadást jelentett ki-
ütött fogainak pótlása. 

Délelõtt tíz óra volt, medve még sehol. A vadászati mi-
niszter megírta lemondását, elõvette szolgálati revolverét,
gondosan megvizsgálta a benne lévõ golyókat és íróaszta-
la fiókjába tette. Már végrendeletének hatásos szövegén
gondolkodott, amikor megcsörrent íróasztalán a csak bel-
sõ emberek számára ismert hívószámú vonal, s egy ér-
demtelenül korán nyugdíjba küldött beosztottja jelentke-
zett rajta. A miniszter – már minden mindegy alapon –
leereszkedett a süllyesztõbe tett ex-kollégájához, s méltóz-
tatott végighallgatni mondókáját. A panaszáradatra oda
sem figyelve piszkálta körmét súlyos gondolatain búsong-
va, amikor villámként hatott rá egy szó: medve!

Kész cirkusz!
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– Mit mondott, kolléga? – kiáltott fel. 
– Azt, hogy alacsony nyugdíjam miatt egy vándorcir-

kuszba mentem takarítónak és még a medvesz…t is ne-
kem kell felpucolni. 

– Hol az a medve? – hadarta izgatottan a miniszter.
– Hát alszik a ketrecében – jött a meglepett válasz. 
– Azonnal visszaveszem a minisztérium állományába

dupla fizetéssel. Mondja meg az igazgatónak, hogy az ál-
lam lefoglalja a medvét ketrecestõl, de meg ne merjék
etetni! Már indul is érte a teherautó, az idomár is ké-
szüljön, neki is utaznia kell, megértette? – ordította bol-
dogan a telefonba a legfõbb vadász. Titkárnõje ijedten
nyitott be a szokatlan hangerõ hallatán. Behívatta vele az
összes beosztottját, mindenkinek kiadta az azonnali ten-
nivalókat a medve helyszínre szállításához, majd elõparan-
csolta a szolgálati Mercedest és a délutáni vadászat hely-
színére sietett. Útközben felhívta a szerzõdést éppen alá-
író Nagy ember titkárságát, hogy a medvevadászat szer-
vezése a legjobb úton halad.

Alig múlt déli egy óra, amikor a medve ketrecestõl,
gondozóstól, kirúgott minisztériumi emberestõl megérke-
zett a vadászterületre. Közepes nagyságú, kiérdemesült
darab volt, hosszú vándorévei alatt megszokta az örökös
mozgást, most sem különösebben érdekelte. Tudta jól,
amíg a ketrecben van, nem zaklatják mindenféle produk-
ciók miatt. A miniszter és sleppje már várta a szállít-
mányt, a gondozóval és a terület vadászati fõnökségével
azonnali tárgyalásba kezdtek. Megtudták, hogy a medve
kedvence a mézes kukorica, így azonnal intézkedtek az
elkészítésére, kifaggatták a gondozót a medve szokásairól,
majd kidolgozták a stratégiai tervet. A ketrecet a lestõl
300 méterre egy erdõfoltba rakták le, szemenként végig-
szórták az utat a les elõtti tisztáson lévõ szóróig mézes
kukoricával. A stáb távolról figyelte – nehogy megzavar-
ják a medvét – amint a gondozó végigvezette a láncra
fûzött bundást a mézes ösvényen, melyet az látható elé-
gedettséggel akkurátusan fel is takarított. A mutatványt
még háromszor megismételték, egyre nagyobb távolságo-
kat hagyva az ösvényre kirakott szemek között, utoljára
a medve már nem is csipegette fel a szemeket, egyene-
sen ment az ösvényen a szóróra, ahol minden alkalom-
mal egy maréknyi csemege várta. Mindenki boldog volt,
a gondozó megesküdött sosem látott anyja emlékére, hogy
az állat egyedül is tökéletesen véghez fogja vinni a pro-

dukciót, és odamegy a szóróra lánc nélkül is. A medvét
visszazárták a ketrecbe, leporolták a bundáját, eligazítot-
ták a nyakszõrét, hogy ne legyen feltûnõ a nyakörv he-
lye, majd mindenki elfoglalta õrhelyét, mert a magas kül-
döttség megérkezése rövidesen várható volt.

A vadászati miniszter jelentette a Nagy embernek, hogy
a medve fél óra múlva indítható, így a jeles külföldi ven-
dégnek a célzóvizet már a minden komforttal felszerelt
lesház bárszekrényébõl szolgálták fel. Amikor a leendõ el-
ejtõ elfoglalta kényelmes helyét a lõ-ülésben, a lesház fel-
hajtható ablakát kinyitották. A medve kiengedésére ez volt
a megbeszélt jel. Egy vadász a ketreccel szemközt álló 
magaslesrõl ezt távcsõvel figyelte, s onnan intett az idomár-
nak, hogy nyithatja a ketrec ajtaját. Eddig simán is ment
minden, a ketrec kinyílt, a medve komótosan elindult az
ösvényen, ki is ért az erdõfoltból, a magas vendégen erõt
vett az izgalom és a remegés, amikor is beütött a krach.
A szél megfordult, a medve megállt jó kétszáz méterre a
lesháztól és orrát felfelé emelve szimatolni kezdett – majd
megindult az ösvényen az ellenkezõ irányba s rövidesen el-
tûnt az elképedt közönség elõl. A vendéglátók megszep-
penve nyugtatgatták a vendéget, hogy a medve visszajön,
és magukban hálát adtak a magasságos Ideológiának, hogy
legalább látott a vendég medvét, mégsem maradtak telje-
sen szégyenben – de hát a szerzõdés, ugye…

Ez alatt a medve az orra után haladva eljutott a pár
száz méterre lévõ erdészházig, ahol az erdészné éppen
frissen fõzött kukoricamálét tálalt az urának tejjel és cu-
korral. A meleg miatt a ház ajtaja és ablaka nyitva volt,
így a szél szabadon kapta fel a különösen ínycsiklandó il-
latokat. Amikor a medve megjelent a konyhaajtóban, az
erdész – aki mit sem tudott a cirkuszimedve-hadmûve-
letrõl – feleségestõl olyan sebességgel ugrott ki a nyitott
ablakon, hogy tán még a keretet sem érintették közben.
A macit nem zavarta a társaság hiánya az ebédnél, ak-
kurátusan kitakarította mindkét tányért meg a lábost,
megette a cukrot, fellefetyelte a tejet, s mint aki jól vé-
gezte dolgát, szétnézett a házban némi maradék cseme-
ge után. Több ennivalót nem talált, de a ház hátánál a
falnak támasztva ott állt az erdész biciklije, s ennek lát-
tán gyengéd ifjúkori emlékek merültek fel busa fejében.
Ha valaki egyszer megtanult kerékpározni, többé nem fe-
lejti el. Brummogónk sem volt kivétel, s mivel sok ezer
kört letekert annak idején a manézsban, rutinosan pat-

tant a drótszamárra, amely, mint afféle stra-
pabíró erdei szolgálati jármû, megbírta a
medvét. Biztos lábbal taposva a pedálokat,
visszakerekezett a mézes kukorica kedves és
friss emlékével kecsegtetõ szóróra – a
lesházban ülõk legnagyobb döbbenetére. Tán
még csengetett is közben…

A magas rangú nyugati vendég persze
nem vitt haza gyõzedelmes medvetrófeát, az
aláírt szerzõdést pedig visszacsinálni már
nem lehetett. A résztvevõk, részben saját szé-
gyenük miatt, részben az elhangzott életve-
szélyes fenyegetések hatására sírig tartották a
szájukat. Én is csak a tisztáson átfolyó kis
patak locsogásából értesültem róla.

De lehet-e hinni egy locsi-fecsi patakocs-
kának?

SERVIN
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A vadászok közül tíz évvel ezelõtt – és persze azóta
is –, sokan kerültek ebbe a fájdalmas helyzetbe. Vadász-
társaságuk vagy felbomlott, vagy egyszerûen csak kiszo-
rultak belõle. Vagy az egyre növekvõ költségek miatt vol-
tak kénytelenek félreállni. A közvetlen ok tulajdonképpen
mellékes is.  Több évtized után, máról holnapra százak-
nak, sõt talán ezreknek kellett megérni és megélni azt,
hogy hiába ragyog fel fejük felett a hold, már nincs jo-
guk felülni régi, kedves lesükre. A hetvenhárom éves
Czukor László egy ezek közül. 

Egymás mellett ülünk, kezét a
kezemre teszi. Szeme párás, ujjai
remegnek.

– Sok nyavalya gyötör, Dombó-
várra járunk a párommal a gyógy-
fürdõbe, de hidd el, hosszú éve-
ken át képtelen voltam végig
autózni az egykori vadászterü-
letemet átszelõ erdei úton…
Inkább kerültünk tizenöt kilo-
métert…

Czukor László negyvenhá-
rom évig volt aktív, szenvedé-
lyes vadász. A komlói Jó sze-
rencsét vadásztársaság – mely-
nek elhunyt édesapja jogán
1957-ben a tagja lett –, 1947-
ben alakult. Hét bányászember
alakította, név szerint: Kovács
József, Czukor László, Czukor
József, Csuka Lajos, Lassan Já-

nos, Tóth László és Kollár Dénes. Az alapító tag Czukor
László beszélgetõtársam édesapja volt, Czukor József pe-
dig a nagybátyja.

– Tizenéves gyerekként szinte minden vadászútjára el-
kísértem apámat. Kapcsolatunkat a kemény sze-

retet jellemezte. Szeretett, de követelt. Ren-
det, pontosságot, jó szívvel végzett munkát.
Mint ahogy nyilván tõle is ezt követelték a
bányánál. A komlói kõszénbányászat kezdetei
1812-ig nyúlnak vissza. A bányamunka apá-

ról fiúra szállt. Apám apja is bányász
volt, de õ emellett vadõrködött is az
uraságnál…

Az egykori sáros kis bányászfalu-
ból a feketeszén és a  nagyra törõ
politikai akarat csinált várost. Komló
ma Baranya második legnagyobb vá-
rosa. Hét dombra épült, mint egyko-
ron Róma. Czukor László a Szilvás
nevû városrészben lakik, melyet észak-
keletrõl a Mecsek erdei öveznek. Köves-
tetõ, Szöge-hegy és ezektõl északra Já-
nosi-erdõ. A szilvási bérházak ápoltak,
az utcák rendezettek. Pedig Komló ma-
ga is vesztes. Az utolsó csille feketesze-
net 2000-ben hozták felszínre, a város
és  fiatalabb lakói azóta is keresik új
identitásukat. Az idõsebbek mindeköz-
ben többnyire az emlékekbe kapaszkod-
nak. Czukor László a hivatását tekintve
is vesztes, hisz fél tucat kézmûves mes-

Egy vesztes a sok közül
A vesztesek jelen esetben olyan emberek, akik nem tudták a maguk hasznára fordítani a változásokat. Illetve olyanok,

akikre a „nagy átrendezõdések” idején nem gondolt senki.  Mindig is voltak és mindig is lesznek ilyenek. 
Idõs emberek különösen sokan vannak a kárvallottak táborában. És miután a vesztesek nem csupán pozíciókat

vesztenek, nem csupán a lehetõségeik szûkülnek be, de többnyire magukra is maradnak, sokuk számára az elveszett
lehetõségekkel együtt az élet értelme is elveszik…
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terség elsajátítása után végül is a komlói mozik üzemve-
zetõje lett és harminc évig az is maradt. Amikor a nyug-
díjazását kérte, már a mozik sorsa is megpecsételõdött…

Néhány percig egyikünk se szól. Czukor László inha-
látorral könnyít hörgõgörcsén, asztmája van ugyanis. Az
asztmatikus gyulladás fokozottan érzékennyé teszi a lég-
utak izomzatát, így aztán a legkisebb por- vagy füstinger
is – de a jelek szerint még a kedélyváltozás is – görcsös
köhögési rohamot okoz. Amikor már érezteti jótékony ha-
tását a hörgõtágító inhalátor, Czukor László immár meg-
nyugodva visszatér a vadászat témájához.

– Fiatalemberként is gyötört az asztma, sõt szívpana-
szaim is voltak. Vadászott velünk egy orvos. Egy alkalom-
mal azt mondta: gyerek, ha vadászni akarsz, tedd le a
cigarettát. Tudtam én, hogy a füst nem tesz jót, de azért
újra meg újra rágyújtottam. Ám, amikor arra figyelmez-
tettek, hogy a vadászat a tét, azonnal lemondtam róla…

A kétszobás lakás nagyobbik szobája a nappali és egy-
ben a vadász-szoba. Néhány kisebb gímagancs mellett két
ezüstérmes is függ a falon, valamint tucatnyi õztrófea és
egy termetes vaddisznó bõre. Czukor László nevével 1976-
ban találkoztam elõször, amikor is nagyszabású vadászati
és természetvédelmi kiállítást rendez-
tünk Pécsett. Katalógus is készült,
amelyet máig õrzök. Czukor László
trófeája az õztrófeák rangsorában a
második helyen szerepel. Az agancs
súlya 573 gramm, nemzetközi pontszá-
ma 162,3. Különös érzés ismét látni.
Annál is inkább, mert az 1976-ik évi
találkozás és a mostani között volt egy
közbülsõ is. 2006. szeptember 1-jén,
az egykori bányásznapok sajátos utó-
rendezvényeként Komlói Napok címen
nagyszabású rendezvénysorozat kezdõ-
dött a városban. A Helytörténeti Mú-
zeumban ennek keretében impozáns
trófeakiállítás nyílt. Czukor László
aranyérmes õzagancsa ott is, „megöre-
gedetten” is megragadta a tekintetet.

– Nem vagy vadász, mégis kiállí-
tasz…

Még be se fejeztem a mondatot,
még rá se pillantottam Czukor Lász-
ló arcára, de már éreztem, tudtam,
hogy ez csúnya és buta nyelvbotlás volt, mert ennél igaz-
talanabb és gorombább dolgot nem is mondhattam volna.
Czukor László – és a hozzá hasonló sok-sok idõs vadász
–, nem vadászik, nincs vadászjegye, de azért vadász! Va-
dász mivoltunkat nem a puska, nem a vadászjegy és nem
a vadászat gyakorlása adja, hanem az a sajátos lelkiség,
mely vadásszá tett bennünket, illetve az a kötõdés, mely
tájhoz, erdõhöz, vadhoz, emlékekhez és egykorvolt cimbo-
rákhoz kapcsol bennünket. Ha jól tudom, ma már közel
57 ezer bejegyzett, adminisztratív úton nyilvántartott va-
dász van hazánkban. De jobb, ha azt mondjuk: ennyi tag-
ja van a kamarának. Mert a sírig tartó lelki kötõdés és
azonosulás okán ennél azért sokkal többen vagyunk…

Czukor László az életbikáját mutatja, mely ugyancsak
ott volt a komlói kiállításon, s amely annakidején a kösz-
vényesi vadászház közelében esett el.

– Egy fiatal vadász, Pásztó Csaba kezdeményezte a ki-
állítást. Nem társasághoz kötõdött ez a rendezvény, ha-
nem Komlóhoz, a környezõ tájhoz, így aztán mindenkit

felkeresett és felkért a részvételre, akikrõl tudta vagy sej-
tette, hogy értékes trófeákat õriznek…

A köszvényesi vadászház említésének hallatán Mária
asszony, Czukor László felesége is csatlakozik hozzánk. Az
emlékezés az õ hangját is elhomályosítja.

– Alig vártuk, hogy megjöjjön a tavasz. Hol a köszvé-
nyesi, hol a ligeti vadászházban jött össze a társaság, fe-
leségestõl, gyerekestõl. Évente négy-öt ilyen alkalom is
volt. Sokan az unokáikat is elhozták…

A Komló környéki táj, az egykorvolt Jó szerencsét va-
dásztársaság területe táji és természeti szépségekben kü-
lönösen gazdag. Szubmediterrán jellegû növények jellem-
zik, mint amilyen a bánáti bazsarózsa, az ezüsthárs, a bo-
rostás sás, az illatos hunyor. Sásos égerligetek, szurdok-
erdõk, bükkösök, gyertyános- és cseres-tölgyes erdõk
ezerarcú együttese a vidék.

Czukor Lászlónak ismét az inhalátorért kell nyúlnia.
Hörgõ hangok szakadnak fel a torkából. Marika vállára
teszi a kezét, nekem pedig azt súgja:

– A Mecsek a mindene… Ebbe született bele, ezt te-
kinti a világ közepének, ehhez hasonlít mindent…

A ligeti vadászházban jártam – a felejthetetlen emlékû,
székely származású Simó Józsi bácsi ott
magyarázta meg, hogy a cserkelés nem
csupán óvatos menetelést jelent, hanem
apró kis lesek sokaságát, melyek során
a vadász „fülel és szaglál” –, a köszvé-
nyesi házat azonban nem ismerem, so-
hasem láttam. Túrós László poszthu-
musz, „Erdei Kincseskönyv” címû mun-
kájából azonban tudom, hogy Kisvasszar
felõl üzemi úton lehet megközelíteni,
majd arról letérve egy makadámúton ér-
jük el a köszvényesi rétet, ahol a két
világháború között épült ház áll. Ma
egy német vadász tulajdona…

Marika egy négyoldalas, oklevélszerû
iratot ad a kezembe. A komlói vadász-
társaság „tündöklésének és bukásának”
rövid összefoglalója.

1947-1974: a vadásztársaság történeté-
nek elsõ szakasza. 1974: Négy vadásztár-
saság egyesül, létrejön a nagy kiterjedé-
sû „Vörös csillag” Vt. 1985: Névcsere. A
„Vörös Csillagból” „Hubertus” lesz.

1997: Osztódás útján megszûnik a „Hubertus”. Vagyonát
felosztják, a tagok egy része terület nélkül marad.

– Alakítottunk egy bérkilövõ társaságot – mondja
Czukor László –, de nekem ez már érzelmileg semmit se
jelentett. Így aztán vége lett…

Feláll, a könyvespolchoz megy, egy kis csomagot vesz
elõ a könyvek mögül. Egy fehér zacskócska. A zacskóhoz
arany szalaggal egy kis hatos, hullajtott õzagancs-szár van
kötve.

– Tudod mi ez?
Rázom a fejem – nem, nem tudom...
– Ez egy kis föld a vasszari erdõbõl… Az

õzagancsot meg látod. Nos, ezt teszik majd
az urnám mellé, mert szigorúan meghagytam
a családnak, hogy ez mindenképpen így 
legyen…

BÉKÉS SÁNDOR
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M erthogy van ilyen, bármilyen hihetetlenül is hang-
zik. Persze a történet nem azzal kezdõdik, hogy

az õsöreg szarvastehén fogta magát és csak úgy egy-
szerûen, lenyelte a saját grandliját … és nem is ezzel
fejezõdik be.

Már vagy harminc éve nem jártam Bólyban, ezen a
Baranya megyei, határ- széli vadászterületen. Nem is
igyekeztem Monostori Laci, vadászati ágazatvezetõ ke-
gyeit keresni, mert ugyancsak rossz, de felejthetetlen
emlékem maradt egy õzbakvadászatról. Együtt mentünk
ki Lacival, szép csöndesen besétáltunk az eléggé jó ta-
karást nyújtó fasoron egy hatalmas búzatarlóig, amelyen
költõi rendetlenségben hevertek a téglalap alakú szalma-
bálák … és úgy 4-500 méterre csipegetett egy õzbak.
Hosszas távcsövezés után Laci megállapította, lõhetõ …
csak egy kicsit messze van. Valahogyan a közelébe kel-
lene kerülni, de hogyan?  Maradj itt, én elsétálok a
tábla túlsó oldalára, hátha tõlem megugrik és erre jön
– mondta nagy rutinnal Laci és már csak hosszú ló-
denkabátja hátát láttam. Ültem a fasorban és vártam. 
A bak kiszúrta Laci mozgását és mérges kecske-ugrá-
sokkal egyre távolabb került tõlem. Hát akkor, ennyi –
gondoltam, de a megbeszéltek miatt türelmesen bevac-
koltam magam a lehullott bodza és akáclevelek közé.
Rá is gyújtottam, a gyengécske szellõ a bak felé terel-
gette cigarettám füstjét. Nagyon hülye bak, amelyik
széllel szemben ide fog váltani – állapítottam meg ma-
gamban. Úgy negyed óra, húsz perc múlva a bak újra
ott állt, ahol elõször megláttuk … majd csöndes ide-
oda csippentéssel megindult felém. Megfordult a szél?
Sutának néz? – kérdeztem önmagamtól, de nem. A szél
ugyanúgy lengedezett és magamon sem találtam a su-
ták tükrének semmi jelét. A bak azonban csak jött, jött
… egyenesen felém, pedig a legalább fél kilométeres
fasor bármely részét választhatta volna. Ennek fele sem
tréfa, óvatosan felálltam és egy sûrûbbnek tûnõ bodza-
bokor mögé settenkedtem. Nem ragozom, a bak egye-
nesen nekem jött és csak a kiválasztott  bokrom túlol-
dalán állt meg … akkor sem felém, hanem a tábla kö-
zepe felé fordulgatott. Ellentétben velem, egyáltalán nem
volt ideges. Idõnként keresztbe, majd szembe fordult.
Nagyon közel volt, már szinte hallottam a szívverését,
illetõleg a saját, torkomban dobogó szívem heves kala-
pálását. Csípõbõl lõttem, alig két-három méterre … és
természetesen hibáztam. Nos, emiatt a hibázásom miatt
nem tolongtam Bóly környékén.

Most viszont, Laci nyugdíjba menetele után, az új
fõvadásszal, Puckler Jánossal ismerkedhettem meg,
Agyaki Gabi közvetítésével. János másfél éve Vajszlóról
került ide és még nem ismertük egymást. Puskát hoz-
zál, délután kimehetünk vadászni – kötötte lelkemre
Gábor … és én szolgai módon teljesítettem az intelmet.
Igaz, hogy nem mondta mire vadászunk, de rajtam
nem tud kifogni … vittem a golyóst és a sörétest is.

János üzent, hogy kicsit késik, addig a vadászházban
átöltözködhetünk. Október vége van, a vadászház udva-
rát már naponta takarítják, összegereblyézve a hulló fa-

leveleket. Ennek ellenére szinte kánikula van, elég egy
ing és a vékony mellény, a kardigánt legfeljebb a dere-
kamra kötöm és belebújok, ha lehûl a levegõ.  Én Já-
nossal, Gábor a hivatásos vadásszal ül autóba, hogy a
kiválasztott lesekhez menjünk. Régi emlékek idézõdnek
fel bennem, ahogy a területen autózunk, próbálok ráis-
merni õz-kalandom helyszínére, de még véletlenül sem
járunk hozzá hasonló vidéken. Viszont kiváló tájékozódási
pont a Mecsek, a tettyei tévétorony, amely hol a há-
tunk mögött, hol balról, a végén pedig szembõl látható. 

Most egy olyan helyre megyünk, amelyik egészen az
országhatár szélén van és olyan, mint egy bugyor. Csen-
des, egyáltalán nem háborgatott rész. Van ott egy nagy
vadföldünk, az országhatár túloldalán meg elvadult ga-
zos, a horvátok sem mûvelik – mondja instrukcióit Já-
nos. Késõbb kiderül, hogy azért nem járnak errefelé a
népek, mert a jugoszláv-horvát háború alatt elaknásítot-
ták a határ körzetét és az aknákat tíz év eltelte után
sem szedték fel. Néhány szerencsétlen szarvas meg vad-
disznó felrobbant a taposó aknáktól, bár az utóbbi
években ez egyre ritkább. Mindenesetre, nem ajánlatos
átrándulni a zöld határon, ami innen átmegy, annak
annyi … nem is szokták utánkeresni. 

Csöndesen beszélgetünk a lesen Jánossal. Tehetjük,
mert az a néhány õz, amelyik már kiváltott legelni,
igencsak távol van tõlünk. A Nap már közelít a tiszta
égboltú horizonthoz, amikor reccsen egy faág a velünk
szemben lévõ, színesedõ erdõfoltban, amelynek felénk
esõ szélén húzódik az országhatár. János azt is elmond-
ja, hogy öreg tehenet kellene lõni, mert nagyon rossz a
tarvad korosztályi összetétele, sok az öreg tehén. Több-
ször is figyelmeztet, hogy csak akkor lõjek, ha biztos
vagyok a lövésemben, ha a tehén feje Magyarország fe-
lé néz, ha nem tud beszaladni az erdõbe vagy a tõlünk
300 méterre nyújtózkodó fasorba, merthogy az is or-
szághatár és a túloldalán ott is aknazár van.

Engedelmesen bólogatok és elhatározom, megfogadom
minden aggódó jó tanácsát. Nem is reagálok a finom
megjegyzésére, hogy „mi itt mindent nyakon szoktunk
lõni.”

Újabb reccsenés szembõl … mégis jobbra, a hátunk
mögül, a patak parttól – ez is országhatár – az enyhén
emelkedõ, mintegy 150 méter széles akácosból lép ki egy
tehén és ugrik rögvest melléje a borja. Utána még két fi-
atal szarvasbika szédeleg ki a vadföldre. Gyönyörû, egész-
séges és középkorú a tehén, a borja is szinte már ünõ
méretû. Szép család. Eszemben sincs a puskáért nyúlni.
Várunk. Végre János megszólal. Lõdd meg a tehenet, ne-
hogy üres kézzel menjünk haza. Kösz, de ez nem öreg
és különben is bûn lenne bántani – válaszolok. Közben
eszembe jutott egy gyulaji forgatásunk, ahol az egyik Du-
na-tévés operatõrrel, Bucsek Tibivel ültünk a magaslesen
és vagy fél órán keresztül tette-vette magát elõttünk egy
szarvas ünõ, teljesen lenyûgözve mozgásával, testének for-
más harmóniájával Bucseket, aki beleszeretett és – hülyén
hangzik, de igaz – szexuális vágyat keltett benne. Nos, ez
a tehén is alkalmas lett volna, hogy Bucsek beleszeressen.

A grandlinyelõ tehén
Csekõ Sándor
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Már csak talán fél óra volt hátra a lõvilágból, amikor
a magaslestõl balra, a tölgyes erdõfolt és a sûrû akácos
találkozásának sarkán kidugta a fejét egy szarvastehén.
Õsz-öreg az arca, nagy és csontos a feje és egészen vi-
lágos, fakó szõr borítja a testét. Azonnal kaptam a
puskához. Ez az, erre vártunk. De még nem lõhettem,
hiszen egyetlen ugrással eltûnhet az erdõben … ahol az
aknák vannak. 

János is izgalomba jött. Ismerem ezt az érzést, kísé-
rõként én is hányszor drukkoltam a vendégnek, csak el
ne hibázza, csak el ne szúrja. Néha jobban izgultam,
mint a puskáját szorongató vendég. Megvárom, amíg
átjön a magasles bal oszlopa és az erdõ közötti képze-
letbeli vonalon – döntöttem. Az öreg tehén után kijött
a borja és még vagy négy-öt szarvas. Ügyet sem vetet-
tem a többiekre, csak az öreg, „rámás-testû” tehenet
és a vonalamat figyeltem. Ilyenkor milyen lassan múlik
az idõ, és mit el tud szórakozni a legelgetéssel egy

szarvas. De végre átlépett a vonalon. Puska kézbe, tá-
maszték a magasles karfáján, levegõt kifújjuk … célzás
a nyaktõre … és görbült a mutatóujjam. A céltávcsõ-
ben láttam, ahogy a tehén elõrebukik, mögötte meg
porzik a föld, majd átesik a fején, a lábai az ég felé
mutatnak… semmit nem szenvedett. Lõdd a borjút is –
lökött meg János, de a következõ pillanatban már vissza
is szívta volna, mert a borjú az országhatár felé sza-
ladt. Nekem is leesett a tantusz, bár jól rajta voltam,
de nem lõttem. Tulajdonképpen nem is voltam felké-
szülve erre a lövésre, váratlanul ért a bíztatás. 

Viszont az öreg tehén mozdulatlanul feküdt az olda-
lán és a lelkem legmélyén elkezdtem ünnepelni magam
a pompás lövésért. Várjunk még – mondta János – hát-
ha kijönnek a disznók, az a recsegés gyanús nekem,
mintha disznók lennének.

Vártunk és így kifelé láthatatlanul elmúlt a lövés
utáni reszketésem, amit ezúttal sem úsztam meg. Min-
dig a lövés után jön rám, de tagadhatatlanul jó érzés,

valószínûleg a génjeimbe van ez az izgalom kódolva.
Bár ne vártunk volna! Elõször csak én hallottam, az-

tán a sok, vállról indított lövéstõl kissé halláskárosodott
János is meghallotta: keservesen hívta az anyját az elár-
vult borjú. Mind gyakrabban és egyre hangosabban.
Akinek van egy csipetnyi empátiája, akinek van gyerme-
ke, az könnyen megérti, sõt átérzi a lelkiismeret-furda-
lásom. Egyáltalán nem vadásznak, szívtelen gyilkosnak
éreztem magam. És az is voltam, mert ellõttem a bor-
jától az anyját. Sok tehenet lõttem, de ezt még nem
éreztem. Igaz, sosem hallottam anyja után sírni-sírdogál-
ni, keresni a borját. 

Nem tudom mennyi idõ telt el, amíg a borjú sírását
hallgattuk, de nagy megkönnyebbülés volt számomra,
hogy amikor kilépett az akácosból, s tett néhány bi-
zonytalan lépést az anyja felé – nyakon lõhettem. 

Amíg János elment a kocsiért, gyorsan feltörtem
mindkét szarvast, János profi technikájával felráncigáltuk

a pick up platójára és
bevittük a vadtárolóba.
Az afrikai vadjaim és
az itthoni disznóhajtá-
sok kivételével minden
általam lõtt vad zsige-
relését kutya köteles-
ségemnek tartom. Né-
ha meg kell érte har-
colnom, de ragaszko-
dom hozzá. A zsigere-
lés után már csak a
lábak levágása maradt
hátra és természetesen
az állcsontból a szem-
fog kivétele. A jobb
oldali könnyen ment,
még az egy centit
sem érte el a rendkí-
vül öreg, 15 évesnél
idõsebbnek saccolt te-
hén ritkaságszámba
menõ gyöngyfoga.  

A bal oldali
grandliját viszont a te-

hén lenyelte. Ahogy a késemmel kifeszítettem az ínyé-
bõl, a kis szemfog becsúszott a szájába és eltûnt. Fel-
váltva és együtt négyen kerestük este, lámpafénynél.
Másnap, világos reggel, a teríték készítése elõtt már
csak hárman … ilyen nincs, meg kell találnunk …de
nem találtuk. 

Agyaki Gabi végtisztességet megadó kürtölése után,
igaz bimbódzó elkeseredéssel, de dühös kitartással to-
vább kutakodtam a szájában, a felhasított nyakában, a
kihûlt testüregében, sõt – bármilyen röhejesen is hang-
zik – a nyelõcsövét apró, centis darabokra szabdaltam
… hátha elõkerül valahogy.

Most van egy csodálatos, minden eddiginél szebb, de
pár nélküli, szóló grandlim … és gazdagabb lettem Já-
nos kellemes barátságával, dicsekedhetnék két jó lövés-
sel, valamint egy olyan szívfacsaró élménnyel, amely biz-
tos, hogy vadászéletem végéig elkísér.

Kellett nekem újra Bólyba mennem?!
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ÁRVERÉSI  FELHÍVÁS

Nagyvadas vadászterület haszonbérletére 
2007. március 1. - 2017. február 28.  közötti idõszakra vonatkozóan

A vadászterület a Börzsöny kapujában, Budapesttõl 40 km-re, Vác,
Verõce, Kismaros, Szokolya, Nagymaros, Kóspallag és Márianosztra

közigazgatási területén helyezkedik el,

területe: 4294,86 hektár.

A terület határait a földtulajdonosi közgyûlés elfogadta, de a hirdetés
feladásának idõpontjában a Pest Megyei Vadászati és Halászati

Felügyelõség jóváhagyásával még nem bír. 
Az árverési felhívást a földtulajdonosok teszik közzé. 

A haszonbérlet ideje: 2007. március 1. - 2017. február 28.
Az árverés idõpontja: 2007. január 19. péntek 16 óra

Az árverés helye: 2621 Verõce, Faluház  (2621 Verõce, Árpád út 20.)

Az árverésre jelentkezhet minden olyan vadásztársaság, mely a vadászatról
szóló 1996. évi LV. törvényben foglalt feltételeknek megfelel.

Az árverés gyõztese az a vadásztársaság, amely az 1 évre jutó 
hektáronkénti legmagasabb  haszonbérleti díj fizetését vállalja.

Az árverésen való részvétel feltétele 1.000.000.-Ft, azaz Egymillió forint
összegû bánatpénz befizetése az árverés helyszínén, az árverést

megelõzõen. A bánatpénz a gyõztes vadásztársaságnál a haszonbérlet
kauciójává válik, a többi árverezõnek a bánatpénz 3 napon belül kamat

nélkül visszafizetésre kerül. Az árveréssel kapcsolatosan információt
Zsemberi Ferenc 06-20/9418-775 telefonszámon ad.

Az árverési felhívást közzétevõ földtulajdonosok az árverést külön 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilváníthatják. 
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Még 2004-et írtunk, amikor Hidvégi
Bélával, a Safari Club International
Közép-Magyarországi szervezetének el-
nökével meglátogattuk az SCI éves
konferenciáját és kiállítását, melyet
minden évben a San Fransiscohoz kö-
zeli Renoban rendeznek meg. Itt talál-
tunk rá Gary Herbertre, az új-zélandi
vadászatszervezõre, aki kedvességével,
figyelmességével, és természetesen a
legkedvezõbb ajánlatával magával ra-
gadta pezsgõ vadászvérünket és „el-
csalt” minket erre a távoli földrészre.
Eredetileg 2005 áprilisára szólt a fog-
lalásunk, azonban egy hirtelen beteg-
ség miatt április közepén kórházba ke-
rültem, így akkor nem tudtunk elutaz-
ni. Azt gondolhatnánk, hogy ilyen elõz-
mények után nem indult probléma-
mentesen a kapcsolatunk, azonban
Gary olyannyira korrekt módon kezelte
a váratlanul kialakult helyzetet, hogy ez
a kis fiaskó még csak árnyékot sem
vetett az ott eltöltött napokra.

A repülõutunk Frankfurton és Szin-
gapúron keresztül vezetett Aucklandig,
az északi sziget legnagyobb városáig.
Innen egy menetrendszerinti belföldi
járattal Queenstownig repültünk volna,
azonban a város repülõterére hatalmas
hó esett, így sem fogadni, sem indíta-
ni nem tudta a járatokat. A módosí-
tott útvonalunk így Invercargillig, a 

déli sziget legdélibb
pontjáig szólt, ahonnan
autóbuszokkal szállítot-
tak minket vissza
Queen-stownig. Szerda
este 6 órakor indultunk
Budapestrõl, és mire el-
foglaltuk a szállásunkat,
itthoni idõ szerint péntek
délelõtt 10 óra volt. Mondanom sem
kell, mennyire jól esett a fürdés, a va-
csora, és az ezeket követõ pihenés.
Másnap kora délután jött értünk John
Ellem, Gary egyik legkiválóbb hivatásos
vadásza, akivel tovább utaztunk a déli
szigeten északi irányba, egészen
Waimate-ig, Gary házáig. 

Gary többféle vadászati módot, le-
hetõséget vázolt fel nekünk. Számom-
ra rendkívül érdekes volt a rugalmas-
sága, hiszen eddigi külföldi útjaim so-
rán nem találkoztam még ilyesmivel.
A vadász vérmérsékletétõl, fizikai ere-
jétõl és szokásaitól függõen lehet he-
likopterrel vadászni vagy cserkelni,
ezen belül lehetõségünk volt minden
este visszatérni Gary házába, a szál-
láshelyünkre, vagy a hegyek között sá-
torban éjszakázni. A magam részérõl
ragaszkodtam volna a cserkeléshez, de
hosszas tanácskozás után elfogadtam
Gary javaslatát, mely szerint a hima-
lájai tahr vadászatához segítségül hívjuk

a helikoptert, a késõbbiekben pedig
sétálhatok, amennyit csak bírok.

Természetesen – mint minden új-
donságnak az életemben – izgalommal
teli kíváncsisággal vágtam neki az elsõ
vadásznapunknak, és az izgalmamat
csak fokozta, amikor megláttam a se-
gítségünkre kirendelt „szöcskét”. Ezzel
indultunk neki a hegyeknek a tahrok
után, és nem is kellett sokat repül-
nünk, hogy az elsõ csapatot észreve-
gyük. Az igazi, zsigereket is átjáró iz-
galom azonban innen kezdõdött csak
igazán, hiszen az egyetlen módja a lan-
dolásnak az volt, hogy a szikla pere-
méhez illesztett helikopterbõl járó rotor
mellett óvatosan ki kellett ugranunk,
megvárni, míg a helikopter tovább re-
pül, és innen folytathattuk utunkat -
többnyire futólépésben, a hegytetõ irá-
nyába. Mindezek után talán monda-
nom sem kell, hogy a lövés nem volt
egy egyszerû feladat. Az elsõ lövésem
célba talált, de nem megfelelõen, mert

Nyolc nap a Paradicsomban
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Fárasztó, 24 órás repülés, rendkívüli 
izgalmak, lélegzetelállító tájak, és barátságos,

vendégszeretõ, segítõkész vendéglátók – 
röviden így lehetne jellemezni azt a nyolc

napot, amit Édesapámmal együtt Új-Zélandon
töltöttünk 2006 júliusában. 
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kicsit hátracsúszott. Õrült
hajsza vette kezdetét, hogy a
sebzett vadat mielõbb meg-
váltsuk szenvedéseitõl. Be a
helikopterbe, ki a helikopter-
bõl, közben pedig borzasztó-
an bosszantott, hogy ismer-
vén saját képességeimet, nem
vagyok képes kihozni ma-
gamból a legtöbbet, ráadásul
éppen akkor nem, mikor a
legnagyobb szükségem volna
rá. Talán a szokatlan körül-
mények, talán a túlélési gya-
korlathoz hasonlatos akció,
talán a nem mindennapos iz-
galom volt az oka, nem tu-
dom, de egy biztos: alaposan
leblokkoltam. A negyedik ugrás
után erõsen megszédültem,
egy pillanatig végigfutott az
agyamon, hogy nem bírom tovább. Az-
tán arra gondoltam, hogy ezért jöttem
ide, ezért utaztam közel két napot,
ezért küzdöttem eddig, úgyhogy össze
kell szednem magam, mégpedig a le-
hetõ leghamarabb. A tahr szemben állt
velem egy vízmosás szélén. Lefeküd-
tem a földre, hogy – remélhetõleg im-
máron utoljára – megfelelõ támaszté-
kot találjak remegõ kezemnek és tes-
temnek. Mélyet lélegeztem, visszatar-
tottam és lõttem. Ahogy újra belenéz-
tem a távcsõbe, láttam, hogy a tahr
helyben maradt. A megkönnyebbüléstõl
fejem ráhanyatlott a puskámra, miköz-
ben még mindig zakatoltak a gondola-
taim, próbáltam összerakni a képet,
próbáltam megérteni az okát a leblok-
kolásomnak, és próbáltam helyrerakni
romokban heverõ önbizalmamat. Ebbõl
csak Gary tudott kizökkenteni, aki si-
etve tessékelt be az idõközben vissza-
érkezett helikopterbe. A délutánt leg-
nagyobb örömömre cserkeléssel töltöt-
tük, közel négy órát jártuk a hegye-
ket, eredmény nélkül. Sötétedés elõtt
még egy utolsó próbát tettünk a heli-
kopterrel, így sikerült végül elejtenem
egy kiváló vadbirkát (feral sheep) és
egy még kiválóbb wapitit.

Most bizonyosan sokakban vissza-
tetszést kelt, hogy a modern technika
eszközeit vettük igénybe ehhez az õsi
szenvedélyhez. Nem védekezésként, in-
kább csak magyarázatként azért en-
gedjék meg, hogy két igen nyomós
érvet is felsorakoztassak a helikopter
mellett. Egyrészt a terepviszonyok, a
sziklás, kellemetlenül szúrós bozótos-
sal borított hegyoldal, melyen a koráb-
ban leesett hó éppen olvadni kezdett,

rendkívüli nehézséget jelentettek a va-
dászat során. Nem voltunk képesek
megfelelõ tempóban haladni rajta,
nem voltunk képesek lõtávolságba be-
cserkelni a vadat, de még csendben,
zaj nélkül sem voltunk képesek rajta
közlekedni, ráadásul a hegyoldalon
semmiféle úthálózat nincs, így az el-
ejtett vadat gyakorlatilag képtelenség
visszaszállítani az autóhoz. Másrészt
pedig – mint ahogy a leírtakból kitû-
nik – ennek is megvannak a maga iz-
galmai, a maga szépsége, a maga ne-
hézségei, ami igazán komoly kihívást
jelent a vadász számára.

Másnap délelõtt rövid barkácsolás
után egy kifogástalan lövéssel sikerült
terítékre hoznom a vadkecskét (feral
goat) is, így délután vízivad vadászatra
indultunk a Csendes Óceán közvetlen
közelében fekvõ édesvizû tórendszerre.
Igazi kikapcsolódásnak és felüdülésnek
számított a megterhelõ elsõ vadásznap
után, bár nehézségek azért itt is adód-
tak. A kölcsönkapott gumicsizma
mindössze öt számmal volt nagyobb a
kelleténél, így a combközépig érõ, isza-
pos vízben folyamatosan estem-keltem,
ami persze nem kis derültséget váltott
ki a csapatból. A harmadik nap rész-
ben egy rögtönzött vaddisznóvadászat-
tal, részben pihenéssel telt.

A negyedik nap hajnalán zergeva-
dászatra indultunk az Aoraka folyót
övezõ hegyekbe. Háromórás autóút
után kilenc óra tájban indultunk ne-
ki gyalog az elsõ látásra nem túl ha-
ragos hegyvidéknek. Közel egy óra
cserkelés után megpillantottunk egy
zergebakot, ami tekintélyes trófeájával
lenyûgözött minket. Még inkább tisz-

teletet parancsolt rutinos-
sága, hiszen több mint
másfél órán keresztül kö-
vettük, mire olyan távol-
ságba meg tudtuk köze-
líteni, hogy egyáltalán fel-
emeljem rá a puskámat.
Amikor az elsõ lövést le-
adtam, 250 méterre állt
tõlem, amikor a másodi-
kat, akkor már 300 mé-
ter felett. Csendben
megjegyeztem Johnnynak,
kísérõmnek, hogy sem
jómagam, sem 7x64-es
kaliberem nem alkalmas
ilyen távoli lövésekre, így
sebtében alternatív „hadi-
terv” kidolgozásába kezd-
tünk: a hegygerincet meg-
kerülve, hátulról felka-

paszkodunk a hegyre, onnan szinte
észrevétlenül lövésre alkalmas távol-
ságba kerülhetünk a kiszemelt vad-
hoz. A terv kitûnõen hangzott, meg-
valósítása azonban különleges érzése-
ket ébresztett bennem. Õszintén szól-
va kifejezetten féltem. Egyáltalán nem
jellemzõ ez rám, hiszen többször
megjártam már az afrikai szavanná-
kat, bivalyok után kutatva, sokszor
10-30 méterre megközelítve egy-egy
tekintélyes bivalycsordát, de akkor
sem féltem ennyire. A hegy irtózato-
san meredek volt, havas-latyakos bo-
rítása alatt sziklák, apró kavicsok ne-
hezítették utunkat, a helyenként fel-
bukkanó növényzet pedig semmilyen
kapaszkodási lehetõséget nem kínált.
Gondolataim ismét nagy erõvel kezd-
tek zakatolni: egy rossz lépés, egy
meggondolatlan mozdulat, és a sorso-
mat többé nem én irányítom. Nagy
nehezen felértünk a gerincig, ahon-
nan a bak már csak 80 méter távol-
ságra állt. Alkalmi lõbotként a spek-
tív háromlábú állványa szolgált volna,
de az a lövés pillanatában cserben ha-
gyott, mert kártyavárként csuklott
össze a puskám alatt. A zerge meg-
indult a völgy felé. Rövid vágtázás
után tõlünk 150 méterre megtorpant,
ismét célba vettem, de ismét hibáz-
tam. Johnny nyugtatott engem, de
próbálkozását nem sok siker koronáz-
ta, mert csak egyre idegesebb lettem.
A bak visszaindult a hegy csúcsa fe-
lé, mi továbbra is mozdulatlanul áll-
tunk és vártunk. Már majdnem elér-
te a hegy csúcsát, amikor a bak –
talán utolsó pillantást akarván vetni
üldözõire – felénk fordult. Lövésem
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immáron hibátlanul célba talált. Önfe-
ledt örömömet csak egyetlen, látszó-
lag jelentéktelen körülmény árnyékol-
ta be: az elejtett zsákmányt valahogy
meg kell közelítenünk, ráadásul vala-
hogy le is kell hoznunk errõl a ba-
rátságosnak éppen nem nevezhetõ vi-
dékrõl. A boldogság azonban elnyom-
ta sötét gondolataimat, így könnyedén
kapaszkodtam tovább, hogy közelebb-
rõl is szemügyre vehessem a gyönyö-
rû trófeát. Hosszasan csodáltuk,
többször körbejártuk, fényképeztük,
végül Johnny megnyúzta a zergét,
gondosan betette hátizsákjába, és el-
indultunk visszafele. Csakhogy a leg-
rövidebb út a hegyen keresztül veze-
tett, így a meredek lejtõn ismét rám
tört a félelem. Ekkor azonban már
nevetve voltam képes megküzdeni az
akadállyal, hiszen a különleges élmény
és a páratlan trófea feledtette velem
a nehézségeket. Fél öt elmúlt, mire
fáradtan, csatakosan visszaértünk az
autóhoz. Este a vacsora mellett büsz-
kén nézegettem trófeámat. Büszkén,
mert még fényképen sem láttam ek-
kora zergebakot, és büszkén, mert ez
volt az elsõ trófea, ami – Johnny sza-
vaival élve – „betehette a lábát” Gary
házába. 

A hátralévõ napokat többnyire ki-
rándulással és városnézéssel töltöttük,
megnéztük a Mount Cook-ot, Új-Zé-

land legmagasabb hegycsúcsát, a Fox
gleccsert, Geraldine-t, a „sajtok váro-
sát” és Christchurch-öt, a déli sziget
legnépesebb városát. A kint töltött
napok alatt többször is úgy éreztem,
hogy nem vagyok képes több csodát
átélni. Ez az ország kétségkívül a
Föld legcsodálatosabb helye, számom-
ra legalábbis biztosan.

Gary Herbert a lehetõ legjobb vá-
lasztásnak bizonyult, hiszen szakmai
tudásával, képességeivel, vendégszere-
tetével olyan tökéletessé varázsolta
utunkat, amilyenre még legmerészebb
álmainkban sem gondoltunk volna.
Hitvallása szerint számára a vadászat
jóval több, mint üzlet, neki ez jelen-
ti az életét. Ha Új-Zélandon véget ér
a vadászszezon, gyakran jár át Kana-
dába és az Egyesült Államokba va-
dásztatni, és többször jár maga is va-
dászni a Föld különbözõ pontjaira.
Bevallása szerint „megjárta már a ke-
rítés mindkét oldalát”, így olyan mér-
tékben szeretné elégedettnek látni
vendégeit, amennyire õ is elégedett
szeretne lenni egy-egy saját vadászata
során. Higgyék el nekem, ezek nem
üres szavak. Nem véletlenül nyerte el
idén a Safari Club International leg-
rangosabb díját, az „Év hivatásos va-
dásza – 2006” kitüntetõ címet.

BÁN BEATRIX

SCI tag

Nem árt tudni: Új-Zélandon valamennyi nagyvadfajt eredményesen
telepítették, egyikük sem õshonos
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A z elõzõ számokban megjelent
cikkek alapján könnyen beláthat-

juk, hogy a sörétlövés technikájának
kellõen magas szintû elsajátítása nél-
kül aligha lehetünk sikeresek a vadá-
szatokon, illetve a különféle koronglö-
võ versenyszámokban. Birtokolhatjuk
bár a legjobb fegyvert, az elõadásnak
kudarc lesz a vége.

Kétségtelen, rosszul lõni nagy kín-
lódásokkal jár. A szokatlan, sete-suta
mozdulatokkal végrehajtott lövés még
egy hozzá nem értõ számára is eset-
lennek tûnik. Minél jobban erõltetjük
a dolgot, annál makacsabban ellenáll
a szervezetünk, annál koordinálatla-
nabb lesz az egész folyamat, és sok-
szor még fizikai fájdalmak is kísérik.

Valamit jól tenni, azaz esetünkben
jól lõni, egyszerûnek néz ki, a cselek-
vés mindenféle kapkodás és pánik nél-
kül történik. A célt is könnyebben és
gyakrabban eltaláljuk, a mozdulatsor
pedig könnyednek és elegánsnak hat.

Egy kezdõnek gyakran okoz zûrza-
vart a lövés alapjainak megtanulása.
Kész csoda, hogy néhányan – kedvü-
ket nem vesztve – az évek során el-
fogadhatóan megtanulnak lõni, bár
soha nem érik el a lehetséges poten-
ciáljukat.

Szerencsére az átlagos embernek
magas szinten megtanulni a sörétlö-
vést nem lehetetlen feladat akkor, ha
az erejét (a mentális erejét) a gyakor-
lások során helyesen felhasználva a
pontos mozdulatok megtanulására és
begyakorlására fordítja.

Hasonlóképpen az autóvezetéshez,
amelyet embertársaink nagy része jól
képes elsajátítani, a jó sörétlövéshez
sem kellenek különösebben kiemelke-
dõ tulajdonságok.

Persze, ha egy olimpiai részvétel,
vagy egy világbajnoki gyõzelem a cél,
akkor már más a helyzet!

Hogyan tanulhatjuk meg ezt a leg-
könnyebben? Hogyan mászhatunk fel
a leggyorsabban a tudás képzeletbeli
létrájára?

Elõször próbáljuk megérteni azokat
az alapokat, amelyeket a jó lövés kö-
vetel, különös tekintettel a lövés fo-
lyamata során a bennünk lezajló fo-
lyamatokra.

A legtöbbünk – gyermekéveiben a
légpuskás korszakból, vagy ha máskor
nem, hát a katonai szolgálat alkalmá-
val – már szerzett némi ismeretet a
golyós fegyverrel történõ célzásról. A
golyós puskával viszonylag nagyobb
távolságra egyetlen lövedéket elereszt-
ve, a puska nyílt vagy optikai irány-
zékával tudatosan célozva, (valamit
összehasonlítva valamivel), általában
álló célpontra, aránylag nagyobb távol-
ságra lövünk. A lényeg itt a tudatos
célzáson van. Ekkor fõleg a baloldali
agyféltekénk dolgozik, végzi az össze-
hasonlítást, a célzóberendezést a cél-
ponton tartatja a megfelelõ izmokkal,
ellenõrzi a fegyver elsüléséig a cselek-
vést, némiképp hasonló módon, mint
ahogy azt egy matematikai példa
megoldásánál is tesszük. A folyamat
lebonyolításához a lassú kalkuláció –
a célzás – végett aránylag sok idõ
kell. Ez nem baj, mert ha az elejten-
dõ vad nyugodt, „megvárja” azt a né-
hány másodpercet.

A lövéstudás ezen alapjaival felvér-
tezve nagyon sokan úgy gondolják,
hogy sörétet lõni is éppen olyan
könnyen és jól tudnak, de
nagyot tévednek...

A sörétlövést tanulni kell
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A sörétlövés teljesen más gondolko-
dást követel. Még a koponyánkban el-
helyezkedõ szürke massza is máskép-
pen funkcionál a kétféle lövés helyes
lebonyolítása során. A sörétes puskánk-
ból már a 40 méteres lövés is arány-
lag hosszúnak számít, és mozgó cél-
pontra adjuk le a lövést. Nem egy
adott pontot, (egy viszonylagosan mini-
atûr felületet, pláne egy optikai irány-
zékkal felnagyítottat), hanem „területet”
lövünk, kihasználva a sörétraj szórását.

A golyóssal ellentétben a sörétes
puskát ösztönösen használva, tehát az-
zal nem célozva, hanem a mozgó cél-
pontra odamutatva vagy odalendítve
adjuk le a lövést, kihasználva a szer-
vezetünknek azt a képességét, hogy
bármilyen mozgó/repülõ tárgyra gon-
dolkodás nélkül képes a mutatóujjal
(jelen értelmezésben annak meghosz-
szabbításával – a fegyverrel) rámutat-
ni. Ekkor, ha a lövés során mindent jól
teszünk, a bal agyféltekénk tevékeny-
sége „elcsöndesül”, és a jobb agyfélte-
kénk aktívabban dolgozik. A szituáció
megkövetelheti, hogy a lövés legyen vil-
lámgyors, a rendszer ennek ellenére
képes a folyamatot „megszervezni” és
pontosan lebonyolítani, persze csak ak-
kor, ha hagyjuk, és nem akarunk min-
denáron beavatkozni, azaz célozni.

A sportok között tallózva, a sörét-
lövést bármelyik labdajátékkal össze-
hasonlíthatjuk, a helyzet hasonló. A fi-
gyelmünk mindig a labdára összpon-
tosul és sohasem a szerszámra (pél-
dául a ping-pong- vagy teniszütõre)
vagy éppenséggel a kezünkre. Éppen
így kell tennünk a sörétessel is, mert
szemünk fókuszát a célpontra kell
„ragasztani” és nem a puskára.

A szem-kéz koordináció a megfele-

lõ tréninggel összekötve, a pszichomo-
torikum, az izom-ideg kapcsolat kellõ
mélységû és helyes bevésése, beideg-
zése a lényeg.

A kezdõnek és néha még a közép-
haladóknak is sok esetben éppen azt
a legnehezebb elhinni, hogy a puska
helyett a célpontra kell koncentrálni.
A sörétlövéskor a látás során a fegy-
vert a periférián hagyva, – arról szin-
te tudomást sem véve – különös pon-
tossággal és élességgel kell a célpon-
ton ragadnunk. Ez a jó sörétlövés
egyik sarokköve.

Ha egyszer ez sikerül és a tuda-
tos célzás helyett a szemünket a cél-
pontra ragasztva, – a fegyverrel nem
foglalkozva – húzzuk el az elsütõ bil-
lentyût, akkor a helyes betanulás fo-
lyamata elkezdõdött.

A kezdõkkel való tréningek alkalmá-
val jól megfigyelhetõ az a pillanat, ami-
kor a tanítvány „elkapja a fonalat”. Ké-
sõbb a gyakorlások alkalmával a „elrak-
tározott képek”, (azaz a csõ és a cél-
pont viszonya) által kialakított „adat-
bank” és az ösztönösen jól funkcionáló
szem/kéz koordináció már gyorsan és
hatékonyan mûködteti a rendszert. Pá-
lyafutásunk kezdetén éppen ezt a leg-
nehezebb elhinni, hiszen a kezdeti gya-
korlások során elsõ pillantásra nincs sok
logika benne. Egy jó oktató azonnal ki-
szûri, ha a tanítvány – a puska lendí-
tése közben – „le akarja ellenõrizni” az
elétartást, mert ekkor a csõ mozgása
lelassul, és mögélövés lesz a mozdulat
vége. Az „önképzõ körökben” ekkor –
„még többet tegyél elé” – vagy valami
hasonló felkiáltással nyújtanak „szakava-
tott segítséget” az önkéntes oktatók.

Ahhoz, hogy a sörétessel ennyire
„gondtalanul” tegyük a dolgunkat, a
puskának úgy kell „passzolni”, mint a
legjobb zakónknak. Ellenkezõ esetben
mindig valamilyen kompenzációra
kényszerítjük a szervezetünket, mint-
egy azt követelve tõle, hogy az amúgy
jól felépített automatikus folyamatba
minduntalan tudatosan beavatkozzon.
Ez pedig nagyobb erõfeszítésbe kerül,
pontatlanságot és idõveszteséget okoz.

Összességében megállapíthatjuk,
hogy a lövés technikájának elsajátítá-
sakor, az egyéni adottságaink, fizikai
felépítésünk, idegrendsze-
rünk, és az ahhoz igazo-
dó, céljainknak megfelelõ,
jól méretre agyazott pus-
ka, együttesen nyújtja a
jó megoldást.

SZOLLÁR ANDRÁS

FOTÓ: SIKLÓSI KÁLMÁN
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Hihetetlen és egyben érthetetlen, hogy a vadá-
szok mennyire érdektelenek tudnak lenni, még
akkor is, ha a pénztárcájuk kímélésérõl van szó.
Nem akarunk egymás között ingyenesen és kor-
látlanul telefonálni … inkább fizetjük a vadász-
flottán kívüli „húzós” tarifákat? Úgy tûnik, hogy
igen, hiába nyújt rendkívüli kedvezményeket és lehetõsége-
ket a vadász-flotta tarifája.

Csak emlékeztetõül: a vadász-flottába a vadászjeggyel
vagy a VKE érvényes tagsági igazolványával lehet bekerülni.
Egy elõfizetéssel további három – akár a családon vagy a
vadásztársaságon belül is felhasználható – telefonszám és

készülék vásárolható …  és tavaly október 15-e óta
az ingyenes számhordozás is lehetséges.

A 06-70/702-50-00-ás telefonon felvilágosítást
kaphatnak azokról az értékesítési pontokról, ahol a
belépésen és számhordozás intézésén kívül a va-
dászok további 10 százalékos vásárlási kedvez-

ményt kapnak a kiegészítõk megvételénél.
Most azon dolgozunk, hogy a Vodafone-nal kötött szerzõ-

dést módosítsuk, a VKE igazolásával a vadásztársaságok, a
vállalkozások is élhessenek a vadász-flotta elõnyeivel, minél
többen beszélhessünk ingyenesen egymás között, és kedvez-
ményesen a vadász-flottán kívüli mobiltelefon-tulajdonosokkal.

Vadász-flotta

Januárban: gímszarvasra – dámra – õzsutára, gidára – muf-
lonra – vaddisznóra – üregi nyúlra – borzra – aranysakálra –
házi görényre – nyestre – fácánkakasra – vetési lúdra – nagy-
lilikre – tõkés récére – csörgõ récére – szárcsára – barátrécé-
re – kercerécére – balkáni gerlére – dolmányos varjúra –
szarkára – szajkóra.

Februárban: gímszarvas ünõre, borjúra – dámtehénre, ünõ-
re, borjúra – õzsutára, gidára, muflonra – fácánkakasra – bal-
káni gerlére – házi görényre – nyestre – borzra – aranysakálra
– dolmányos varjúra – szarkára – szajkóra.

A fácántyúk és fogoly csak azokon a területeken vadászható,
ahol kibocsátás történt, a vadászati hatóság által kiadott 
engedélyben foglaltak szerint.
Egész évben vadászható: vaddisznó kan, süldõ, malac –
róka – pézsmapocok – nyestkutya – mosómedve.

Mire szabad vadászni?

2007 JANUÁR 31 nap
Közép-európai zónaidôben Budapesten

A hó A hét Nap Hold

napja napja kel nyugszik kel nyugszik fázisai

(h min) (h min) (h min) (h min) (h min)

1 Hétfõ 7 32 16 03 13 34 5 46
2 Kedd 7 32 16 04 14 29 6 57
3 Szerda 7 32 16 05 15 35 7 54 14 57 O
4 Csütörtök 7 32 16 06 16 49 8 36
5 Péntek 7 32 16 07 18 04 9 06
6 Szombat 7 31 16 08 19 18 9 30
7 Vasárnap 7 31 16 09 20 28 9 48
8 Hétfõ 7 31 16 11 21 35 10 03
9 Kedd 7 30 16 12 22 40 10 17

10 Szerda 7 30 16 13 23 46 10 30
11 Csütörtök 7 30 16 14 – 10 44 13 44 C
12 Péntek 7 29 16 15 0 53 11 00
13 Szombat 7 29 16 17 2 01 11 19
14 Vasárnap 7 28 16 18 3 12 11 44
15 Hétfõ 7 27 16 19 4 24 12 17
16 Kedd 7 27 16 21 5 33 13 02
17 Szerda 7 26 16 22 6 34 14 02
18 Csütörtök 7 25 16 24 7 23 15 16
19 Péntek 7 25 16 25 8 00 16 37 5 02 I
20 Szombat 7 24 16 26 8 29 18 02
21 Vasárnap 7 23 16 28 8 51 19 26
22 Hétfõ 7 22 16 29 9 10 20 48
23 Kedd 7 21 16 31 9 27 22 09
24 Szerda 7 20 16 32 9 44 23 30
25 Csütörtök 7 19 16 34 10 03 –
26 Péntek 7 18 16 35 10 25 0 52 0 01 D
27 Szombat 7 17 16 37 10 53 2 15
28 Vasárnap 7 16 16 38 11 30 3 35
29 Hétfõ 7 15 16 40 12 19 4 47
30 Kedd 7 13 16 42 13 21 5 47
31 Szerda 7 12 16 43 14 31 6 33

ÚJHOLD l ELSÕ NEGYED D
TELIHOLD O UTOLSÓ NEGYED C

„Elromlott a mérleg, szedjék le az agancsot és igazítsák meg”
– e szavakkal utasította Jánosi Emil, a gyótai vadásztársaság
elnöke 1981. szeptember 16-án, az elõzõ nap lõtt szarvasbi-
ka koponyáját tisztogató vadõröket az elsõ súlymérésnél,
mert nem akarta elhinni, hogy a mérleg nyelve 15 kilogramm-
nál állapodott meg. Pedig a mûszer hibátlanul mûködött, és
végül 16,04 kilogrammot mutatott.

Egy negyed százada, 25 éve, 1981. szeptember 15-én lõtte
Werner Petznik  – akkor még nyugat-berlini – építész életbiká-
ját, amelynek agancsát – két hónappal késõbb – a nemzetközi
zsûri 269,89 ponttal nyilvánította világrekordnak. Kilenc ponttal
haladta túl elõdjét, pedig a bírálóbizottság szigorúan és szûk-
markúan, beszáradási tartalékként 2 pontot és szabálytalansá-
gért további 2 pontot levont a végeredménybõl. 
A trófeával visszahódítottuk az 1975-ben elvesztett világelsõ-
ségünket, amelyet idõközben Bulgária és Románia nyert el.

A vadásztársaság a „csodaszarvas” ravatalának helyét
kopjafával örökítette meg. Ám az elszaladt negyed évszázad
még a kemény tölgyet is kikezdte, az emléktábla írása is
megfakult, olvashatatlanná vált.

Az új emlékmûvet október 21-én avatta fel a vadásztársa-
ság közgyûlése.

Az emlékmû Svédországból származó sziklakõbõl készült,
amelyen szürke márvány fedõlap nyugszik. A márványba mû-
értõ kezek bõgõ szarvasbikát véstek, és az elejtés idejét, va-
lamint az elejtõ nevét írták.

Az alkotás kivitelezõje Papp Lajos, Szentendrén élõ kõ-
szobrász vadász.

Az avatáson Páll Endre, akkori vadászmester az elejtés kö-
rülményeirõl beszélt. Elmondta, hogy már csak egyedül kép-
viseli egykori vadásztató társait, de a leleplezett emlékmû biz-
tosítja azok emlékét és tiszteletét a jövõben is.

A gyótai világrekord
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Az ugodi erdészet területén található Witt
kilátónál a Bakonyerdõ Zrt. emlékmûvet
avatott október 20-ikán. A tájegység és
az itt élõ emberek tiszteletére emelt em-

lékhely gondolata, tervezése és kivitele-
zése Fodor Zoltántól származik. Az avató-
ünnepséget a pápai katonai hagyomány-
õrzõk bevonulása után a Bakony Vadász-
kürt Együttes nyitotta meg. Az erdõgaz-
daság vezérigazgatója, Horváth László -
aki egyben az emlékhely fõvédnöke is -
avatóbeszédében kiemelte, hogy köte-
lességüknek érezték a természeti érté-
kek, a táj, és a bakonyi emberek elõtti
tisztelgést. Az ünnepségen dr. Kovács
Zoltán, országgyûlési képviselõ elmond-
ta, hogy a távolban látható pannonhalmi
apátság és az emlékhely mintegy hidat
alkotva kötheti össze az ide látogató turis-
ták szemét, és ez által a lelkeket is. Ezek
után az alkotó szólt arról, hogy munkájá-
val a Bakony tisztelete mellett az itt ezer
éve megtelepedõ magyarságot és ke-
resztény hitet kívánta szimbolizálni. Az ál-
dást és a koszorúzást követõen Kincses
László elszavalta Tóth Árpád „Erdõszél”
címû versét, majd a vadászkürtök hangja
zárta le az ünnepséget. F.Z.

Dicsértessék a Bakony

November 29-én Hódmezõvásár-
helyen adták át a Csongrád megyei
vadászkamara által – az õzgazdál-
kodás érdekében végzett kimagas-
ló tevékenység elismerésére - a ta-
valyi évben alapított „Spektív díjat”,
melyet idén a Fábiánsebestyényi
Önkormányzati Vt. kapott. A díjat,
egy 30 X 75-es Swarovski spektívet
dr. Kós György elnök vette át, Uram
Zsolt hivatásos vadász és Sarkadi
Szabó Gábor gyakornok kíséreté-

ben. A 2006-ban, a megyében elbírált 1872 õzagancsból 362 lett érmes (72 arany,
137 ezüst és 153 bronz) és 212 kapott mínuszpontos értékelést. M.Gy.

Spektív díj

Az OMVK Baranya megyei Területi
Szervezete, a Baranya megyei Va-
dásztársaságok Szövetsége és Bóly
város önkormányzatának támogatá-
sával rendezték meg az elsõ megyei
Hubertus napot november 29-én,
Bólyban. A program az európai ha-
gyományoknak megfelelõen este
hat órakor, a Ronta László esperes
által celebrált Szent Hubertus misé-
vel kezdõdött. A liturgia menetében
a pontos énekrendet követve hallha-
tók voltak a Hubertus mise tételei a Baranya Vadászkürt Együttes elõadásában. A
vadászok fáklyákkal vonultak a templomig, majd a mise után közös vacsorára és
ünnepségre az Erzsébet fogadóba. Itt adták át az ebben az esztendõben a megyei
vadászkamara által alapított Hivatásos Vadász Érdemérmeket. A kitüntetést olyan
hivatásos vadászok kaphatják, akik húszéves, vagy annál több szolgálati idõvel ren-
delkeznek. Elsõ ízben 53 vadõrnek ismerték el ily módon eddigi munkáját. Kircsi
László zenetudós, komponista a magyar vadászati kultúra terén kifejtett kimagasló
tevékenységéért a Hubertus Kereszt bronz fokozatát vehette át. A.G.

Hubertus nap Baranyában



H
ír
e
k
, 

tu
d

ó
s
ítá

s
o

k

5050 Magyar VADÁSZLAP/2007. január

A rábapordányi Rábamenti Vt. területén
(Gyõr-Moson-Sopron megye) találták a
képen látható hullajtott õzagancsot. A
háromszárú agancsnak külön érdekes-
sége, hogy a szárak a koszorúnál telje-
sen összenõttek, így a bak egyben dob-
ta le „fejdíszét”. W.P.

Hullajtott õzagancs-ritkaság

November 8-án, reggeli lesvadászaton
egy hazai vendégvadász kapitális vad-
kant hozott terítékre a VADEX Zrt. vérti
területén. A kan agyarai 28,0 és 25,0
centiméter hosszúak voltak, a trófeabí-
rálaton 118,1 pontot kaptak.

Közel harminc centiméter

A Vadászati Kulturális Egyesület, a 
VADÁSZLAP Kft., és az OMVK Baranya
megyei Területi Szervezete 2007.március
12-18. között Hosszúhetényben, a
Kövestetõ Hotelben vadászkürtös tanfo-
lyamot rendez. A tanfolyamvezetõ tanár
Szilágyi Lajos, a Liszt Ferenc Zenemûvé-
szeti Fõiskola tanára lesz. A részvételi díj
szállással és teljes ellátással (6 éjszakára)
70 ezer forint, szállás nélkül 25 ezer forint.
A hallgatók napi hat órában kürtös foglal-
kozásokon vesznek részt, reggel és este
szalonkavadászatokon, ezt követõen pe-
dig elõadásokat hallgatnak meg a vadá-
szati kultúra tárgykörébõl. 
Jelentkezni lehet Agyaki Gábornál 
a 72/215-119, a 06/30/318-79-69 és a 
06/70/702-50-07 mobilszámon.

Kürtös tanfolyam

November 10-én ünnepélyes keretek
között felavatta új, saját tulajdonú szék-
házát az OMVK Zala Megyei Területi
Szervezete és a Zala megyei vadász-
szövetség. A Zalaegerszeg belvárosá-
ban, a Petõfi Sándor utca közepén álló
kétszintes ingatlan udvarán dr. Nádor
László, a megyei kamara elnöke kö-
szöntötte az egybegyûlteket és beszá-
molt az épület felújítási munkáiról, vala-
mint annak költségeirõl. P.G.

Zalai házszentelõ



Õz tarvad-vadászat közben bukkantak rá
az Ópusztaszeri Vízügyi Vt. vadászai erre
a nem mindennapi parókás bakra a Tisza
mentén. A bak rendkívül érzékeny volt
bárminemû jármû közeledésére, minden
bizonnyal a szemére is rálógó és látható-
an sérült, elburjánzott agancsképzõd-
mény miatt. Az ötévesre becsült bak,
amint 6-800 méteres közelségben gép-
jármûvet észlelt, azonnal egy távolabbi
búvóhely felé rohant. Már erõsen látszot-
tak rajta a több mint egy kilogramm súlyú
fejdíszének cipelésébõl eredõ fizikai le-
épülés jegyei. Az utólagos állatorvosi
vizsgálat is igazolta azon feltételezésün-
ket, hogy a heresérült bak nem érte vol-
na meg a telet. A szerencsés elejtõ így
egy rendkívül ritka, a maga nemében pá-
ratlan vadászemlékre tett szert. H.Z.

Óvatos parókás

Október végén, Csongrád megye nyu-
gati részén, Öttömös körzetében került
terítékre a képen látható aranysakál.
Szabó József egy dögkút mellé ült ki
esti lesre, és a várakozásnak meg is lett
az eredménye, mert egy középkorú
aranysakál kant sikerült zsákmányolnia.
A szerencsés vadász másnap reggel
egy rókát is elejtett. Csongrádnak ezen
a részén már számítottak az aranysakál
megjelenésére, mert a közelben lévõ
balotaszállási és kelebiai erdõségek-
ben meglehetõsen régóta honos. A ter-
jeszkedésre kedvezõen hatott, hogy
ebben a térségben az elmúlt években
sok erdõt telepítettek. A megyében az
elsõ nádi farkas – vagy ahogyan sokfe-

lé hívják, toportyán – 2004 júniusában került puskavégre, azt azonban innen vagy
60 kilométerre, a megye északi részén, a Csongrád környéki Tisza-ártér szom-
szédságában lõtte Asztalos Zoltán. M.T.

Sakálok Csongrádban

Heréi nem voltak, az
agyara viszont 16 centis-
re nõtt annak a vaddisz-
nónak, mely a Gemenc
Zrt. bátaszéki erdészeté-
nek Báta-Gyûrüsalj nevû
kerületében esett no-
vember 10-én. Az agya-
rak tipikusan hímnemû
állatra utaltak, de a nemi
szerve helyén mindössze
egy kicsinyke péra volt
látható. Az elejtõ Szabó
Sándor sportvadász esti
lesen hozta terítékre a
különleges vadat. Kísérõ-
je Kenéz József, kerület-
vezetõ vadász volt. 

A.G.

Minek nevezzelek? 





Januári vadászati árak

Õzsuta és gida: 30-60 eurót illetve 10-12 ezer forintot; sebzés esetén 
15-25 eurót, illetve 5-6 ezer forintot kell fizetni. Hibázást nem számítanak fel.
Elõfordul, hogy tarvadra kedvezményt is adnak: 2-6 sutavad elejtése után a
lelövési díjból 5-25 százalékot minden egyes elejtett vad árából elengednek.

Vetési lúd és nagylilik: 20-30 euró, illetve 6 ezer forint. Elvitel: 2-6 euró, 
illetve 1500 forint.
Vadréce: vadréce lelövéséért húzáson 8 eurót, hajtásban 6 eurót, röptetett 
réce elejtéséért pedig 7-11 eurót, illetve 2-3 ezer forintot számolnak fel. Az
elvitel 4 euró, illetve 1000-1500 forint.
Szárcsa: lelövési díj, elvitellel 6 euró, illetve 1800 forint.
Fácánkakas: elejtés és elvitel 13-19 euró, illetve 3500-4200 forint.

Íjászat: szervezési díj naponta 40-100 euró/vadász. Az elejtési és sebzési díj
(hibázásért nem kell fizetni) megegyezik az adott vadfaj lõfegyverrel történõ
elejtésének árával.

Vadhús árak:

Lõtt vad elvitele esetén:

EUR/kg Ft/kg
õz 8 870

szarvas 5 450

vaddisznó 5 410

dám 5 450

muflon 3 370

Kiskereskedelmi árak (Ft/kg):

comb lapocka ragu pörkölthús
szarvas 1790-2990 2390 1690 1773

õz 6260 - - 2190

vaddisznó 1990-3490 - 1690 1982

Fácán: 1700 forint/db.
DR. BALÁZS ISTVÁN

Mikor – mi – mennyiért

Diana Bál

A VKE Diana Vadászhölgy Klubja – együttmûködve az OMVK Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei Területi Szervezetével –  február 3-án Sárospatakon, a Makovecz
Imre tervei alapján készült Árpád Vezér Gimnáziumban (3950 Sárospatak, Arany
János u. 3-7.) rendezi meg IV. Országos Diana Bálját. Olyan különleges étkek 
kerülnek este az asztalra, mint például a vadpástétom tésztában sütve, konyak-
ban áztatott aszalt gyümölcsökkel, a tárkonyos vadragu-leves, vagy éppenséggel 
a kék oportóban érlelt szarvas-szeletek vargányás gombaraguval. 

A belépõ 7.500 forint, amely tartalmazza a vacsorán kívül az aperitifet, 
valamint ásványvizet, kávét, és az éjfélkor tálalt svédasztalos finomságokat. 
A szervezõk a Hotel Bodrog Wellness-ben a bál résztvevõi részére kedvezményes
szálláslehetõséget biztosítanak, és lehetõség van egy akciós wellness hétvége 
igénybevételére is 13.480 forintért.

Helyfoglalás Tóth Á. Dénesnél a 06-30/239-4920-as, vagy Bán Beatrixnél 
a 06-30/962-0930-as és a 06-70/702-5164-es telefonszámon lehetséges.
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Érsekvadkerti Vadászati Kft.

Kedvezményes árú 
lesvadászatot, cserkelõvadászati

lehetõséget kínál 
az Érsekvadkerti Vadászati Kft.

Budapesttõl 60 km-re, 
Nógrád megyében.

Érdeklõdni: 
06-20/346-1397
06-20/426-0307

Köszönjük a vadkárelhárító 
vadászaton és a hajtásokban

résztvevõ vadászoknak 
a sportszerû, fegyelmezett 

vadászatot.
Boldog új évet kívánunk!

Felhívás
A jövõ évi FeHoVa-n  elsõ alkalommal kerül sor 

a régi vadászkönyvek aukciójára.
Ha van Önnek vagy a környezetében olyan 

vadászkönyv, ötven évvel régebbi szerzõi kézirat, 
a 150 éves magyar vadászsajtó példányai, stb. ,

amelyet ér tékesnek talál és amelytõl 
– ha nehéz szívvel, de jó árér t – megválna: 

kérjük jelezze Nagy Kálmánnak az alábbi 
telefonszámon: 06-20/3141-741
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Kisbágyon a Belsõ-Cserhát egyik hangulatos kis faluja, ahol Kopka László született
1945. november 6-án. Innen indult a gazdag életút, amelynek beteljesüléseként egy
Heves és Nógrád megyét is érintõ tekintélyes családi nyomdaipari vállalkozást ala-
kítottak ki. A munkában rengeteget segített felesége, Léna asszony, valamint az idõ-
közben férfivá cseperedett két fia, Viktor és Miklós. A család anyagi lehetõségéhez
képest mindig támogatta, ha valaki okos ötlettel, értelmes célokkal kereste meg
õket. Támogatták többek között a Heves és Nógrád megyei vadásznapok rendez-
vényeit, a Nógrád Megyei Millenniumi Vadászati Almanach kiadását, és a „Nógrádi
Vadász” címû újságunk rendszeres megjelentetését, terjesztését is. Igazi lokálpatri-
ótákként segítik Kisbágyon települést is, támogatják a falu labdarúgó csapatát, de
jelentõs szerepet vállaltak az evangélikus templom felújításában is.

Kopka László az 1980-as évektõl vadászik. Az eltelt idõszak alatt az ország szám-
talan vadászterületén gyûjtötte az élményeket és a trófeákat. 1995-tõl Viktor fia is be-
lépett a vadászok táborába, s ettõl kezdve együtt hódolhattak nemes szenvedélyük-
nek. A Kopka család tehát nem csak mecénásként, hanem családi és baráti szálak-
kal is kötõdik Nógrád megye vadásztársadalmához.

A sikeres vállalkozások megteremtették a lehetõségét annak, hogy Kopka Lász-
ló 1998-ban elutazhasson a vadászálmok birodalmába, elsõ afrikai vadász szafári-
jára. Bár az átalakult Afrikában nyilván nem találhatta ugyanazt, mint nagynevû va-
dászelõdeink, Teleki Sámuel, Kittenberger Kálmán, vagy Széchenyi Zsigmond, azért
az „Afrika-kórral” õ is megfertõzõdött. Összesen hat alkalommal vadászott a Dél-Af-
rikai Köztársaságban, Zambiában, Tanzániában. 

A Fekete-földrészen tett vadász-utak természetesen nem csak élményekkel, ha-
nem különleges trófeagyûjteménnyel is gazdagították a családot. Szerette volna,
hogy ez a gyönyörû gyûjtemény – amelyben több, a rekordok könyvébe illõ trófea
is található – méltó körülmények közé és mások számára is láthatóvá váljék. Ekkor
határozták el Viktor fiával, hogy Kisbágyonban létrehozzák a mára megvalósult
Afrikai-Magyar Magánmúzeumot, s a kettejük által zsákmányolt trófeákból váloga-
tott és összeállított kiállítást itt helyezik el.

A november 10-én megnyílt gyûjteményt Bartos Zoltán lelkész szentelte fel a kör-
nyékbeli vadásztársaságok, a vadászati kultúra és a vadászat társadalmi szervezetei
képviselõinek jelenlétében. A tárlatot Hídvégi Béla, az SCI Közép-Magyarországi Egye-
sületének elnöke, a hazai trófeák kiállítását pedig Plachy Péter, a Széchenyi Vadásztár-
saság elnöke ajánlotta meleg szavak kíséretében a nagyközönség szíves figyelmébe.

A 63 afrikai és 27 hazai trófeából álló gyûjteményt – amelynek nagyobb része
preparátum – szakszerûen helyezték el a kiállító teremben. Az elejtett állatok magyar
és tudományos neve mellé kifüggesztették rövid leírásukat is. Így az idelátogató va-
dászok, diákok, illetve más, a természet titkai után érdeklõdõk nem csupán a lát-
ványban gyönyörködhetnek, hanem Afrika faunájával is megismerkedhetnek. A mú-
zeumban a vadászemlékek mellett megtekinthetõk Valackai Erzsébet, Bihari Puhl
Levente, Czinege Zsolt , Rübe József, Kovrig Miklós, Zsoldos Tibor festõmûvészek
és Vörös Tibor fafaragó alkotásai is. 

A Kisbágyoni Afrikai-Magyar Magánmúzeum elõzetes bejelentkezést követõen
látogatható. Telefon: 06-32/481-053. Rottenhofer Attila

A mecénás magánmúzeuma
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S ikerrel zárult le az elsõ kihelyezett vadászatvezetõi tan-
folyam a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szalonnán,

ahol a Rakacai víztározó partján az önkormányzat tulajdo-
nában lévõ Oktatási Központ vadászias környezete adott he-

lyet a résztvevõknek. Sok újdonsággal sikerült szembesül-
nünk ez alkalommal. Talán legnagyobb jelentõségûnek azt
tartom, hogy a szervezést a BAZ megyei vadászkamara
(Tóth Á. Dénes titkár személyében) végezte – remélhetõleg
ez követendõ példát mutat a többi megye érdekképviseleti
vezetõinek is és talán még Nógrádban is megérzik ennek
a fontosságát. A jelentkezõk olyan sokan voltak, hogy már
az oktatás kezdete elõtt ki kellett tûzni egy januári idõpon-
tot is azoknak, akiket nem sikerült „bezsúfolni” az oktató-
terembe. Szintén elõször fordult elõ, hogy a résztvevõk több
mint felét hivatásos vadászok alkották. S hogy a megyében
nem csak üres szólam a vadászok és a természetvédõk kö-
zötti együttmûködés, annak kiváló példáját mutatta az 

Aggteleki Nemzeti Park három munkatársának aktív és
eredményes részvétele a tanfolyamon. Az eddigieknél hozzá-
értõbb hallgatóság érdeklõdését mutatta, hogy egy-egy ké-
nyes, de a jogszabályok által nem egyértelmûen szabályo-

zott kérdésben késhegyig
menõ vitákat folytattak
egymással – és az elõ-
adókkal. A terepi gya-
korlatokon látszott, hogy
sok „hegyivadász” nem
igazán tudta elsõre bele-
élni magát az apróvad
társasvadászat rejtelmei-
be – ám a kurzus vé-
gére mindenki megbir-
kózott a számára addig
szokatlan feladattal is.
Minden eddiginél na-
gyobb arányban végez-
tek „kiválóan megfelelt”
minõsítéssel, s alig néhá-
nyan voltak, akik a 75
százalékos vizsgamini-
mum közelében teljesí-
tettek.

–SOM

Januárban két tanfolyamon vehetnek részt az 
érdeklõdõk, 8-12-ig ismét Szalonna lesz a színhelye

a második kihelyezett BAZ megyei tanfolyamnak,
míg 15-19-ig  Csongrádon lesz a képzés. 

Februárra tervezik az elsõ, Somogy megyei kihelyezett 
tanfolyam indítását Szõcsénypusztán, így a Dunántúli
vadászoknak nem feltétlenül kell az Alföldre utazni. 
A tanfolyammal és a jelentkezéssel kapcsolatban 

a DIANA Vadász-felnõttképzõ Alapítványi Szakképzõ
Iskola és Kollégium (6640 Csongrád, Jókai Mór u. 14.,

06-63/483-790), valamint Bozó Gábor 
(06-30/437-0923) ad felvilágosítást. www.dianaszki.hu

Borsodi vadászatvezetõk
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T élen, a jó meleg szobában ücsörögve kellemesen érez-
zük magunkat, és talán nem is gondolunk azokra,

akik a szabadban töltik ezt az évszakot. Kint, a zord, fa-
gyos idõben a kopár fák ágaira repülõ madarak azonban
ínséges idõszakot élnek. A tollas apróságok a hidegben,
pláne, ha mindent hótakaró borít, nem találnak maguk-
nak elegendõ táplálékot. Sanyarú sorsuk jobbá tételét se-
gíthetjük azzal, ha kedvükre való csemegével kínáljuk
õket, és rendszeresen gondoskodunk róluk.

Az intenzív etetésre csak a kitartó fagyok esetén van
szükség, ilyenkor a kis vendégeknek a megszokottnál is
több energiára van szükségük az életben maradáshoz. Az
etetõket lehetõleg természetes anyagokból kell készíteni.

Ennek hiányában a legegyszerûbb megoldások egyike
az eldobható mûanyag üdítõs-flakonból készült madárete-
tõ. Elsõ lépésként a palack szájára tekerjük vissza a ku-
pakját, de úgy, hogy közben rácsíptetünk kötözõ zsineget
vagy drótot. A flakon testébõl vágóeszközzel ajtóként
funkcionáló nyílást vágunk. Ezen fognak be- és kiszállni
a madarak az etetõbõl, és itt töltjük be a táplálékot is.
Miután megraktuk madáreleséggel a pár perc alatt elké-
szült etetõt, már tehetjük is ki a közeli bokorra vagy fá-
ra. Ha van rá lehetõségünk, készíthetünk egyszerre több
ilyen eledeltartót is. Ezzel az amúgy környezetszennyezõ,
kukába kerülõ mûanyag palackokat is hasznosíthatjuk.

Az ügyesebbek, szüleik segítségével fából készült házi-
kókat is fabrikálhatnak, de ma már egyre több helyen ké-
szen kaphatók a célnak tökéletesen megfelelõ mutatós
madáretetõk is. A madáretetõ készítése akár egy kellemes
– és hasznos – közös hétvégi, családi program is lehet.

Az eledeltartókba tehetünk olajos magvakat (naprafor-
gómag, tökmag), dióbelet, kalászos terméseket (búzaszem,
kukoricadara), kölest, almamagot. Energiában gazdag (és
kedvelt) még a nyers szalonnacsík is. Az eleséget mindig
olyan helyre kell tenni, ahol szárazon marad.

A kihelyezett eleségtartókat érdemes gyakorta ellenõriz-
ni, eledellel utántölteni. Ha ker-
tek alján (fákon vagy bokrokban)
helyezzük ki az etetõt, minden
esetben ügyelni kell arra, hogy
lehetõleg szélvédett helyen le-
gyen. Az etetõt ne tegyük túl
alacsonyra, hogy a kóbor macs-
kák vagy a házi kedvencek ne
érhessék el. 

A madáretetõket, fõleg a
magvakkal táplálkozók keresik
fel, mint az erdei és fenyõpinty,
a tengelic, a citromsármány, és a zöldike. 

Az ablak elõtt állva az etetõhöz érkezõ madarak meg-
figyelésére is lehetõség van. Nagyvadas területek környé-
kén az ismerõs vadászoktól kérhettek szarvasfaggyút,
amely a nagyvad szakszerû ellátásának egyik „mellékter-
méke”. A faggyút zsinegre kötve, s az  ágakra kiakaszt-
va mindennél szívesebben fogadják a cinkék és csúszkák.
Ahhoz, hogy a madáretetõ leggyakoribb vendégeit felis-
merjük szeretnénk egy kis segítséget nyújtani. 

Etessük a madarakat!
Tengelic
Legtarkább mada-
raink egyike, elég
gyakori, mindenfe-
lé találkozhatunk
vele. Õsszel és té-
len kisebb-na-
gyobb csapatokban a mezõket járja, de felbukkan 
a kertekben, udvarokban is, ha ott bogáncsot talál.
Nagyszerû látvány, amikor a sok tarka madár szárnyai-
val egyensúlyozva bontogatja az apró bogáncsmago-
kat. Hullámvonalban repülnek, a fekete szárnytollaikon
lévõ széles sárga csíkról könnyû felismerni õket. Hang-
ja folyamatosan hallatott, kedves csicsergés, a tél vé-
gén és kora tavasszal néha kórusban is énekelnek. 
A párok évente kétszer, ritkán háromszor költenek, egy-
egy alkalommal 5-6 fiókát nevelnek. A szülõk a kékes-
fehér alapon foltozott tojásokból kikelõ fiókákat rova-
rokkal is etetik. Maguk kizárólag apró gyommagvakat
fogyasztanak. Leszállnak a kerti ágyások közé is és ott
keresgélnek, közben sûrûn tisztogatják, dörzsölgetik
hegyes csõrüket. A tarka tollú madarak õsszel csapa-
tokba verõdnek, és egy részük dél felé indul, hogy ott
töltse a téli hónapokat. A mieink helyett minden õsszel
sok tengelic érkezik hozzánk észak, északkelet felõl.
Számukra a magyarországi tél már elviselhetõ. Önálló
kis csapatban vagy rokonfajokkal, kenderikékkel, fe-
nyõpintyekkel társulva megjelennek azokban a kertek-
ben is, ahol etetik a madarakat. A kemény héjú napra-
forgóval nem mindig tudnak úgy megbirkózni, mint a
cinegék, ezért – mielõtt az etetõbe kerülne – kicsit meg
kell törni a napraforgó-eleség héját. Télen is vannak
enyhébb napok, néha még a napsugarak is elõbuk-
kannak a felhõk közül. Ilyenkor a tengelicek gyakran
egy magas fára ülnek, és kórusban énekelnek.

Széncinege

A kertek egyik gyakori mada-
ra, a téli etetõ kedves vendé-
ge. Februárban alig enyhül 
az idõ, amikor már hallhatjuk
a hímek tavaszt váró vidám
„nyitni-kék”-jét. Ha újra hideg,
hófúvásos napok jönnek, el-
hallgatnak, de amikor megér-
keznek a meleg áramlatok, s

olvadni kezd a hó, nyomban újrakezdik. A széncinege
hajnaltól egészen az esti szürkületig hernyók és pókok
után kutat a gyümölcsfák lombjai között. Különösen
szorgalmas akkor, amikor 8-12 éhes fióka várja az odú
mélyén épült puha fészekben. Megfigyelték, hogy egy
12 fiókáját nevelõ széncinege-családnál a szülõk na-
ponta átlag 359 alkalommal hoztak eleséget a fészek-
hez. Miután pedig egyszerre mindig 2-3 hernyó lógott
a csõrükben, a 18 napos nevelési idõ alatt kereken
húszezer hernyót, bogarat és pókot pusztítottak el.
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Azokat a hernyókat, amelyek mind a kertben álló gyü-
mölcsfákon rágcsáltak volna. A széncinegék ugyan
nem magevõk, mégis szívesen csipegetik a faggyút,
szalonnát, a kukoricából a csírát, az ablapárkányra
szórt napraforgóból a belet, de a kertben felállított
nagy dúcetetõben is szívesen lakmároznak.

Feketerigó

Csak a hím fe-
kete, a tojó és
a fiatalok bar-
nák. A fekete-
rigó korábban
félénk erdei
madár volt,
mára azonban
már a kertek
és parkok ál-
landó lakójává
vált. A hímek
gyönyörûen énekelnek, dalukat - februártól - a fák
ágairól, magas épületek tetejérõl, a kémény sarkáról
vagy az antennáról hallatják. A hajnali szürkületben
kezdik, napközben hosszabb-rövidebb szüneteket tar-
tanak, aztán alkonyatkor újra teljes hangerõvel énekel-
nek. Nagyszerûen alkalmazkodtak a városi élethez.
Miután a városokban néhány fokkal mindig magasabb
a hõmérséklet, mint a környezõ területeken, a párok
korábban kezdenek költeni, és míg az erdõben csak
kétszer, addig a városi kertekben gyakran háromszor
nevelnek fiókákat. A rigók korábban õsszel mindig el-
vonultak, az erdei állomány októberben ma is Dél-Eu-
rópába repül. A gondoskodást meghálálják, sokat for-
golódnak az eleséggel teli etetõ környékén, de a ker-
tekben és az utcákon sok ehetõ hulladékot is találnak.

Zöldike

Veréb nagy-
ságú madár,
vaskos csõr-
rel. A hímek
sárga színei
különösen
élénkek. Van
egy igen jel-
legzetes, el-
nyújtott
hangja, amit a madarászok nagyon találóan zsírozásnak
neveznek. Valóban úgy hangzik, mintha azt mondaná:
„zsííír”. Áprilisban kezdenek hozzá a fészek építéséhez,
májusban már az 5-6 fiókát nevelgetik. A zöldike vegetá-
riánus, gyommagvakkal, zöld növényi részekkel táplál-
kozik. Évente kétszer költenek, õsszel kis
csapatokba verõdnek, és így kóborolnak
egész télen, gyakran egyéb magevõkkel
társulva. Rendszerint mezei verebekkel, ten-
gelicekkel, és az észak felõl télire hozzánk
látogató fenyõpintyekkel vannak együtt.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: WALLENDUMS PÉTER

Emlékképek

Októberben és november-
ben a Nógrád megyei
Kazáron Csúzli nevû
labrador retriever 
kutyámmal többször 
vettünk részt 
nagyterítékû fácán-
vadászaton. 
Az ott készített fotóim
közül szeretnék most 
néhányat bemutatni.

Dézsi Dorina
(14 éves)
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Hazai halfogyasztási szokásaink koráb-
ban az ünnepi étkekre korlátozódtak,
de már érzõdik a változás szele – igaz
még messze nem a kívánt módon. Az
tagadhatatlan, hogy amióta tengeri ha-
lak garmadáját kínálják a nagy áruhá-
zi láncok hûtõpultjain – egy kicsit ki-
nyílt a (hal)világ  és a választék bõvü-
lésével idõben is kiszélesedik a halevés
idõszaka is. Receptjeink zöme is a
nagy családi ünnepekre készült - ami
persze nem jelenti azt, hogy az év
bármely más szakaszában, különösen a
fehérjeszegény téli hónapokban ne
tudnánk elkészíteni.

Húsz éve még biztosan ott sorakoz-
tunk valamelyik piac halárusító akvári-
uma elõtt, és a véreskezû mester ke-

gyére hagyatkozva bökhettünk rá valamelyik szerencsétlen potykára –, hogy
igen, õ lesz a Szenteste halászlevének alapanyaga. Ami rendben is van, hiszen
a halászlé remek étel, illik is az ünnepi asztalra. De más népek is élnek hal-
lal karácsony estéjén, fõképp azokban az országokban, ahol közel van a ten-
ger. Norvégiába sok magyar jár már horgászni, a következõ ünnepi recept on-
nan való. 

Tõkehal, halászosan:

Az ügyesen megfogott kisebb tõkehalat (2-3 kilós) kifilézzük, féltenyérnyi da-
rabokat vágunk belõle, megsózzuk, mozsárban összetört babérlevéllel és ka-
kukkfûvel egyenletesen beszórjuk. A tepsit kivajazzuk, beletesszük a halfilé-
ket, betoljuk a forró sütõbe, ahol néhány percig sütjük. Burgonyát vágunk vé-
kony karikára, összekeverjük finomra vágott vöröshagymával, törött borssal, só-
val, megszórjuk bõven vágott petruskával, majd ráhalmozzuk az elõsütött fi-
lékre. Vajat csipkedünk a tetejére, és készre sütjük. Olaszrizling illik mellé.

Maradva a karácsonynál, szólni kell az ünnepet megelõzõ adventrõl is, még
akkor is, ha már túl vagyunk rajta. Adventus latin eredetû szó, megérkezést
jelent. Jézus születésére való várakozás a felkészülés, a reménykedés idõszaka.
Advent elsõ vasárnapja legkorábban november 27-én, legkésõbb december har-
madikán lehet. Érdekes, hogy a nagyon régi idõkben harangszó jelezte az ad-
vent kezdetét, írásos emlékek szerint az V.-VI. századtól tartják, az akkori
idõkben szigorú böjt kísérte. De nemcsak a bõséges étkezést tiltották, hanem
a zajos mulatságokat, egyházi esküvõket is. 1611-ben például a nagyszombati
zsinat advent elsõ vasárnapjától vízkeresztig megtiltotta az esküvõket. Az ad-
venti koszorú hagyományának elsõ nyomait a néprajzkutatók északon, a Ke-
leti-tenger partvidékén és szigetvilágában találták meg. Az ott élõk fûzfavesszõ-
bõl koszorút fontak, és örökzöldet csavartak köré.

Természetesen a karácsonyi lakoma a bensõséges ünnepek fénypontja, amely
nem múlhat el hal nélkül. Evvel persze nem akarom kisebbíteni a gesztenyé-
vel töltött pulyka, vagy az ormánsági töltött káposzta érdemeit, de halat sze-
retõ emberként nézzék el nekem, ha inkább a potykákhoz, harcsákhoz, tõke-
halhoz húzok. Mint lengyel barátaim, akik az ünnepi vacsorát
ugyan ostyával kezdik, – amely a kenyeret szimbolizálja – de ez-
után 12 fogásos vacsorával emlékeznek a 12 apostolra, többnyire
különféle halból készült étkekkel, füstölt hallal töltött tojással, hal-
levessel, pácolt halakkal, halpástétomokkal, no és az elmaradhatat-
lan céklalevessel. 

ZÁKONYI BOTOND

Halak, nem csak az ünnepeken
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FEGYVER

Eladó egy spanyol, Lamber márkájú, 12/70-es
egy billentyûs, sorrendváltós sörétes fegyver,
2009-ig mûszaki vizsgával. 
Érdeklõdni: 06-30-4969-100. 17 óra után.

Német Mauser 7 x 64-es,6 x 42-es német táv-
csõvel, gyári Mauser szerelékkel eladó. 20-as
sörétest vagy .222, .223, .243-as fegyvereket
beszámítok. Irányár: 220 000 Ft. Érdeklõdni:
06/30-9365-349.

Eladó Steyr- Mannl. 7 mm-es Rem. Mag.
Kahles Helia CSX  3-12 x 56 éjjel-nappali pi-
ros pont (4 NP) Steger szerelékkel, ára:
660.000 Ft. Eredeti 6,5 x 68 Steyer csõ
(65cm) keveset használt, ár: 65.000 Ft. 
Érdeklõdni: 06/30-9367-229.

FERLACHI, .30-06-os ejektoros, nyolcszögletû
billenõ csövû, ZEISS 2,5 -10×50-es világító
szálkeresztes céltávcsõvel, négykörmös suhl-i
szerelékkel, kaukázusi dió aggyal, állatfigurás
mélyvésett rendszerkamrával, aranyozott bil-
lentyûkkel eladó. Telefon: 06/20/339-92-21.

Eladó Tikka 512 S típusú .30-06-os duplagolyós
vadászfegyver, 1,5-6 x 12-es Schimdt & Bender
világítópontos távcsõvel szerelve, haláleset miatt.
Telefon: 06/30-9936-227.

KUTYA

Szálkásszõrû tacskók, foxterrier kölykök és fel-
nõtt kutyák törzskönyvvel vagy nélküle, koto-
rékozásra, vaddisznóhajtásra, vércsapára,
akár bevadászva is garanciával eladó. 06/30-
296-6080.

Kitûnõ küllemû és munkateljesítményû szálkás
szõrû tacskók elõjegyezhetõk a Von AIltenburger
kennelbõl. Maros-menti-Rudifogó Miku Soma 2
x HPJ fiatal klubgyõztes, 2 x R. CAC, 5 x CAC,  2x
CACIB, 2 x HFGY BOB D.K. Európa Kupa gyõz-
tes, tenyésztésre javasolt kannal fedeztetünk.
Tel.: Szarka, 06/30-9619-481.

Drótszörû magyar vizsla kölykök és fiatalok kap-
hatók a „Hejõcsabai” kennelben Miskolcon.
Tel.: 06/46-304-175, 06/30-322-9991.

Hannoveri véreb kölykök vadászó szülõktõl el-
adók. Érdeklõdni: 06/30-384-7192

Jack russel terrier kölykök, vadászó szülõktõl
eladók, karácsonyi elvitellel. 
Érd.: Fehér Péter 06/30-901-4226.

ÁLLÁS

Fiatal erdésztechnikus gyakorlattal, német
nyelvtudással nagyvadas területen hivatásos
vadászi állást keres. Családomban vadászat-
szervezõ iroda is van. 
Telefon: 06/70-3113-601.

29 éves vadgazda mérnök 6 éves szakmai gya-
korlattal, saját terepjáróval hivatásos vadászi
állást keres nagyvadas területen. 
Telefonszám: 06/70-6256-877.

24 éves friss diplomás vadgazda mérnök állást ke-
res az ország bármely területérõl. B kategóriás
jogosítvánnyal, alapfokú német valamint erõs
szlovák és cseh nyelvismerettel rendelkezem.
Minden megoldás érdekel. 
E-mail: csintil@freemail.hu,
telefon: 421-902-73-49-85, 06/20-2471-908.

Hivatásos vadász, vadász-vadtenyésztõ végzett-
séggel, 22 éves vegyes vadas gyakorlattal ál-
lást keres, feleség, ha kell gondnoki munkát el-
látja. Tel.: 06/30-3562-236.

Vadgazdálkodási technikus 6 év vegyes vadas
gyakorlattal, német nyelvtudással, B és C kat.
jogosítvánnyal vadõri állást keres. Szolgálati
lakás szükséges. Telefon: 06/30-411-0378

VEGYES

Tökölön – igényesen megépített 450 m2 raktár-
üzemcsarnok, 94 m2 iroda - szociális helyiség-
gel kiadó. Érdeklõdni a belföldi és nemzetközi
közúti áruszállítással, valamint légi és tengeri
szállítmányozással foglalkozó Subri Kft-nél le-
het a 06/24-510-835-ös, a 06/20-944-68-92-es
telefonszámokon, az e-mail cím:
subrikft@vnet.hu

Eladó kétszintes, 140 m2-összterületû épület
Zalaszentbalázson, a 74-es fõút mellett,
Nagykanizsától 18 km-re, a hozzá tartozó
földrész 475 m2. Érd: 06/20/938-8210.

Bolti berendezés: kétoldalas, fehér álló polc-
rendszer, fatalapzatú vitrinek, zöld színû fából
készült pult és bemutató szekrény eladó. 
Érd.: 06/20/938-8210.

Száraz (1-3 méteres) kocsányos tölgy palló kis és
nagy tételben eladó. T: 06/30-949-98-90.

Vadászkönyvet az új évben is! – A Diana Vadász-
Horgász Antikvárium a vadászkönyv kínálatá-
ról ingyenes árjegyzéket küld!- 6900 Makó, 
Zrínyi u. 34. Tel.: 06/62-211-561, 
www.dianaantikvarium.hu

Vadászvizsga kidolgozott tételei és tesztgyûjte-
mény sporttársi áron átadó. 
Telefon: 06/20-321-5450.

Automata vadetetõ beállítható szórási idõvel és
szabályozható mennyiséggel eladó. 
Telefonszám: 06/30/467-0123.

Éjjellátó keresõ távcsõ eladó. 
Telefon: 06/30-467-0123.

Elõnevelt, 250 - 300  darabos terítékû nagyon jól
repülõ egynapos fácánvadászatot szervezünk
Budapesttõl 60 km-re a Jászságban -  csopor-
toknak. 2800 Ft/db  
Tel: 06 20 9454 161 (1) 357 0668

Hagyatékból származó gímszarvas, dám és õz
trófeák eladók, éttermek, panziók díszítésére
is. Telefon: 06/70-338-6756.

Megjelent! 
Bán István: A medve karmai között címû
könyvének második kiadása, amely három
generáció kézzel írott vadásznaplója, vala-
mint István Bán: Forecasting Natural
Disasters angol nyelvû könyve,amely a kör-
nyezeti állapot jellemzõk pmsb feldolgozásá-
val a természeti katasztrófák elõrejelzésének
lehetõségét ismerteti.
A könyvek megvásárolhatók és megrendel-
hetõk  szerkesztõségünkben:
Elek Ferencné 06/70-702-5040 
és a nagyobb vadászboltokban.

Köszönetnyilvánítás
Id. Somogyi Sándor a Kõhalma 
Vadásztársaság hivatásos vadásza
és Családja ezúton köszöni meg, fiuk
ifj. Somogyi Sándor, és menyük elha-
lálozása alkalmából küldött részvét-
nyilvánításokat, valamint a temetésü-
kön való részvételeket. 

Somogyi család








