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A szerkesztõ jegyzete

E
mberek! Ne barátian, sokkal in-
kább méregbõl és dühösen: vágja

már valaki jól hátba az elkötelezett
vadászokat, hogy az almacsutka ki-
bukjon összeszorított torkukból és
fölébredjenek Csipkerózsika álmukból,
mert ez így nem mehet tovább! Ta-
lán egy kicsinykével több határozott-
sággal, talán egy picikét több bátor-
sággal tenniük kellene valamit! Nem
lázadást, nem forradalmat, sztrájkot
vagy demonstrációt szorgalmazok,
csupán azt, legyen vége az érdekte-
lenségüknek, a birka-türelmüknek,
hogy hangosítsák fel – az élet más
területein meghatározóan csengõ –
befolyásos hangjukat… ahogy ezt

tették néhány
éve a tavaszi
szalonkázás be-
tiltása ellen.

Miért bizony-
gatjuk unos-
untalan, hogy
szeretjük a ter-
mészetet, elbû-
völnek bennün-
ket az erdõk-
mezõk …, s
hogy jobban véd-

jük hazai flóránkat és faunánkat,
mint a mindenhez jobban értõ, kor-
látlanul „okosabb”, kiiskoláztatott, va-
dászatellenes felkentek.

Ki tudja ép ésszel megérteni a
sunyi és értelmetlen, „örülök, hogy
rúghatok rajtatok” szellemû sanyarga-
tásokat. Mintha egy hintában ülnénk,
amely egy EU-s kényszerpályán, de
Magyarországon sokkal nagyobb ív-
ben ide-oda lengedez: egyszer enge-
délyez, másszor ugyanazt tiltja.

Már akkor is ki voltunk akadva,
amikor „természetkárosításnak”, mi
több: szabálysértésnek, majd bûncse-
lekménynek minõsítették a nálunk elõ
sem forduló vadfajok elejtését, bármely
porcikájának birtoklását, tartását… or-
szágunkon áthaladó tranzitját… miköz-
ben a világ rugalmas értelemmel ke-
zelte a legális vadászattal elejtett tró-
feák sorsát. Minden magyar vadász –
ha pénztárcája engedi – szabályosan,
az adott ország CITES engedélyével
lõhet elefántot, krokodilt, hegyi kecské-
ket, zergét, siketfajdot, farkast, barna
medvét vagy fürjet … de a határon
be nem hozhatja, vadász-szobájába ki
nem rakhatja… mert nálunk a védett
vadfajok listáján szerepelnek. Az el-
múlt években lendült egyet a hinta,
és néhány külföldön megszerzett trófe-
át – külön engedéllyel, amelyet elõze-

tesen 25-30 ezer forintos illeték lero-
vása után megkaphattunk – kegyesen
engedélyezett a hatóság.

Január óta – a 348/2006 (XII.23.)
rendelet megjelenésével – ismét sem-
mit nem lehet behozni! Hiába pen-
getjük ki az utazás, a vadászat, a
szervezés, a trófea-kikészítés, stb. dí-
jait, fölöslegesen szerezzük be a
nemzetközileg érvényes CITES enge-
délyeket … ha elkapnak a határon
vagy a saját otthonunkban: bûnösen
károsítjuk a természetet – Magyaror-
szágon! És ennek súlyos következmé-
nyei is vannak: a rendõrségen „rabo-
sítanak”, azaz mint bûnelkövetõket
nyilvántartásba vesznek (fotó, ujjle-
nyomat, miegymás), azonnal bevonhat-
ják a lakott épületben, páncélszek-
rényben õrzött vadászfegyvereinket,
majd a megújításkor meg sem ad-
hatják a tartási engedélyüket.

Kivétel a közérdek … a saját tu-
lajdonunkat fölajánlhatjuk iskolák bio-
lógia-szertárainak, múzeumok közgyûj-
teményeinek, akik megõrzésre „kihe-
lyezik” a lakásunkba. Ez egyrészt rö-
hejes, másrészt csalásra, az igazság, a
valóság elhallgatására buzdít… normá-
lis, elfogadható rendszer, ami hazudo-
zásra, trükközésre, demokratikusnak
nevezett álságosságokra kényszerít?

Meggyõzõdésem, hogy nem!
A szomorú az egészben, hogy a

348-as rendelet – állítólag – megjár-
ta a tárcaközi egyeztetést, még ter-
vezetben olvashatták az érdekvédelmi
és érdekképviseleti szervezeteink … s
nem emeltek kifogást ellene!

Hónapról-hónapra lapunk hasábjain
kesergünk a magyar vadászokat érõ
sérelmeken, nem túl sok eredmény-
nyel… legyen szó a fegyvertartási
rendelet õrületeirõl, a kötelezõ egész-
ségügyi és pszichológiai vizsgálatokról,
a vadállomány csökkenésérõl-túlszapo-
rodásáról, a vadászterületek kialakítá-
sa körüli anomáliákról, az üzemterve-
zés értelmetlen költségeirõl, a nem-
zeti vadgazdálkodási stratégia hiányá-
ról, a zsíros illetékekrõl, a vadászati
kultúra és etika eldeformálódásáról,
oktatásunk és okulásunk nehézségei-
rõl, gittegyleteinkrõl, az egyéni érde-
kek felpörgésérõl … soroljam még,
hogy csak a vadászat, a vadászok
gondjainál maradjunk?!

Emberek! Térjünk már észre, mert
mi magyarok, lehet, hogy a világ 
leghülyébb nemzetei közé kerülünk.
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VADÁSZLAP: Ön vadászik?

Dr. Czoma László: Nem, a családban atyai nagyapám vadászott
a pacsai dombokon, mint engedélyes parasztpuskás. A puska
helye mindig a tisztaszobában volt, a fogason lógott. Mindenki
tiszteletben tartotta, senkinek nem jutott eszébe sem, hogy
hozzányúljon.

VADÁSZLAP: Vadászott együtt a nagyapjával?

Dr. Czoma László: Sajnos nem, mert amikor az ötvenes évek
közepén õt kulákká nyilvánították, elvették a puskáját. Legidõ-
sebb fiát, aki örökölte volna a földjeit és a puskáját, néhány
hónapra el is vitték. Ekkor én még kisgyermek voltam. 
A zalaszentiváni vadászokat, miután köztük nõttem fel, mind
ismertem, idõnként el is vittek magukkal, mint „vendéghajtót”.
Kicsit kívülállóként vettem részt a vadászatokon, mert miután
szüleim mindketten tanítók, pedagógusok voltak, sosem fogad-
tak be igazán maguk közé.

VADÁSZLAP: Hogyan lett múzeumigazgató?

Dr. Czoma László: Zalaegerszegi bejáró diákból Budapestre, 
a bölcsész karra kerültem, de már az egyetemi évek alatt 
elkezdtem dolgozni a Falurádiónak és a Magyar Televíziónak.
Amikor végeztem, ez lett a munkám is, 1968-tól szerkesztet-
tem a gödöllõi egyetem „Mezõgazda mérnök” címû saját lap-
ját, itt tettem szert olyan neves vadász-kutatók barátságára,
mint Fábián Gyula professzor, dr. Széki Pál, vagy dr. Nagy
Emil. A rádiós-tévés évek után több társadalmi szervezetnél
sajtófõnöki beosztást töltöttem be, majd 1984-ben kineveztek
Keszthelyre a Helikon Kastélymúzeum igazgatójának. 

VADÁSZLAP: Akkor tartott az épület felújítása.

Dr. Czoma László: Igen, pont a munka közepén kaptam ezt
a megbízást, melyet akkor is nagyon megtisztelõ feladatnak
éreztem, s ez a jó érzés mind a mai napig tart. Izgalmas
idõk voltak, a rendszerváltás korszakában az szerzett birtokot,
aki gyorsabb volt. Nekünk is sikerült elég gyorsnak lenni, sok
más „igénylõ” elõl megszereztük az évek során a teljes keszt-
helyi Festetics birtok mûemléképületeit, több mint 100 hektárt.
A magyar államtól megvettünk 50 hektárt a lovas örökség
épületeivel – a múzeum, azaz a magyar állam javára…

VADÁSZLAP: Ezt azért akkoriban sem lehetett biztos háttér
nélkül megtenni…

Dr. Czoma László: Valóban. 1986-ban, mint képviselõjelölt, 
bejutottam a parlamentbe, ahol két cikluson – nyolc éven – 
keresztül vettem részt a törvényalkotói munkában. Nem titok,
tagja voltam az MSZMP-nek, de amikor kötelezõen meg
akarták szavaztatni a Bõs-Nagymarosi vízlépcsõ megépítését,
bejelentettem kilépésemet a párt frakciójából, és független
képviselõ lettem. Az én javaslatomra szavazta meg 1992-ben 
a Parlament azt a listát, amelyben 500-nál több olyan nagy
értékû mûemlék-ingatlan szerepelt, amelyet mindig állami 
tulajdonban kell tartani. Ki tudja, hogyan, mára ez a lista
már alig 270 ingatlant tartalmaz…

VADÁSZLAP: Akkor Ön részt vett a Vadászati Törvény
megszavazásában is?

Dr. Czoma László: Igen, részt vettem, de nem csak a szava-
zásban, hanem az elõkészítésben is. A 90-es években sokan
privatizáltak jelentõs nagyságú birtokokat, és ezek részérõl 
óriási nyomás nehezedett a képviselõkre, hogy az új magánbir-
tokokon a rajta élõ vad is kerüljön magántulajdonba. 
Sok képviselõtársammal együtt azon az állásponton voltunk,
hogy ez hosszú távon a vadállomány minõségi és mennyiségi
leromlásához vezethet, így – ma is ez a meglátásom – 
szerencsére sikerült a vadat állami tulajdonban tartani.

VADÁSZLAP: A vadászathoz ezek szerint szoros 
az érzelmi kötõdése. Milyen kötõdése volt az egykori birtokos
Festetics családnak és a múzeumnak a vadászathoz?

Dr. Czoma László: A Festetics család híres vadászdinasztia
volt. A mai kastély elõdje az 1400-as években épült vadászkas-
tély volt, melyet késõbb védõbástyának erõsítettek meg. 
Szerencsére a török birodalom határa a Balaton déli partján, 
a somogyi oldalon volt, így a Keszthelyi hegység lábánál, 
a Kis-Balaton mocsárvilágának szélén álló birtokot elkerülte 
a törökdúlás. 1745-ben kezdték mai formájára átépíteni, elkészült
az L-alakú szárny, a századfordulóra a könyvtár épülete, majd
1883-87 között a vendégszárny, s akkor kapta meg mai, neo-
barokk homlokzatát. A kastély nyugati átjárójának vadászfolyosó
volt a neve, végig díszítve trófeák tömegével. A második világ-
háború végén és utána széthordták, legtöbbje dicstelen módon
késesek nyersanyagaként végezte. Egyetlen, bizonyíthatóan 

A múzeumépítõ

Interjú

Ritka ember mostanában, aki hivatala folytán a
„szentek” közé soroltatik, s mégsem hajlik maga felé
a keze. Dr. Czoma László honatyaként részt vett a

privatizációban, s az ország legértékesebb helyei
közé sorolható Keszthelyen - a híres Festetics bir-

tokon - nem saját maga, hanem a Helikon
Kastélymúzeum részére privatizált pénzben felbe-
csülhetetlen értékû ingatlanokat. Huszonnegyedik

éve igazgatója hazánk egyik legszebb mûemléki
együttesének, vezetésével épül és rövidesen megnyitja

termeit az ország elsõ önálló vadászati múzeuma.

dr. Czoma Lászlóval, 
a keszthelyi Helikon Kastélymúzeum 

igazgatójával
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Festetics Tasziló nevéhez fûzõdõ szarvasagancs került vissza 
a régi gyûjteménybõl – ajándékozója öt pakli dohányért vette
meg a szekérrõl, amely a késeshez tartott.

VADÁSZLAP: Akkor honnan származik az a nem minden-
napi kiállítás, amely ma is látható?

Dr. Czoma László: 1986-ban került ide Windischgrätz Ferenc
József királyi herceg trófeagyûjteménye. A herceg, mint családtag,
világhírû gyûjteményét végrendeletileg a gödöllõi királyi kastély-
ra, vagy a keszthelyi Festetics kastélyra hagyományozta, azzal
a megkötéssel, hogy azt ki kell állítani. Ezt a feltételt a Helikon
Kastélymúzeum tudta biztosítani, így ebbõl lett az elsõ, akkor
még emeleti kiállítás. 1999-ben a leglátványosabb termekbe, 
a földszintre lett áthelyezve, ezt látta meg báró Dózsa György,
Amerikában élõ vadász-üzletember és felajánlotta saját kollek-
cióját a múzeumnak. Hasonló módon döntött Hídvégi Béla 
világjáró magyar vadász is, aki gyûjteménye egy részét –
amennyinek jutott hely – szintén a kiállítás rendelkezésére 
bocsátotta. Hármuk gyûjtése e messze
földön híres és nagy népszerûségnek
örvendõ kiállítás, mely 500 négyzetmé-
ternyi területet ölel fel.

VADÁSZLAP: Amit már szemmel
láthatóan kinõttek…

Dr. Czoma László: Igen, sõt a vadá-
szati kiállítás más témájú, de a maga
nemében egyedülálló látnivalóktól is el-
veszi a helyet, amit szeretnénk bemu-
tatni. Csakhogy ismert a hazai gyakor-
lat, ahol sok fontos dologra sem, a
múzeumokra pedig végképp nem jut
elegendõ állami pénz. Így aztán meg-
ragadtuk azokat a lehetõségeket, ame-
lyeket az Európai Unió nyújtott, s 800
millió forintos támogatást nyertünk el
a Regionális Operatív Program kere-
tében. A történelmi kastélypark 35
hektár volt, ebbõl 25-öt a honvédség használt 1996-ig logiszti-
kai és rakétairányitó központként. Amikor ez a részleg meg-
szûnt, az 59 épületbõl 57-et le kellett bontanunk, mivel csak
kettõ volt alkalmas arra, hogy múzeumi célra át lehessen ala-
kítani. Ebbõl az egyik, ami e program elsõ lépcsõjében elké-
szül, az önálló vadászati múzeum lesz mintegy 2000 négyzet-
méter alapterületen, benne két hatalmas, 6 méter magas, dio-
rámának alkalmas különálló térrel. Az épületben, melynek
csak a külsõ váza maradt eredeti formájában, már a belsõ
burkoló és villanyszerelõ munkákat végzik, míg a környezeté-
ben a parképítés, füvesítés folyik.

VADÁSZLAP: Milyen látogatottságra számítanak az új 
részleg megnyitása után?

Dr. Czoma László: Szerencsére nem panaszkodhatunk, eddig 
is azon ritka múzeumok közé tartoztunk, ahol viszonylag ke-
vés állami hozzájárulással tudunk mûködni. Átlagosan 450 millió
forintos éves költségünkbõl 350 milliót saját erõbõl, belépõdí-
jakból, rendezvényszervezésekbõl meg tudunk „termelni”. 
A 90-es évek végére teljesen fel lett újítva a kastély, 2004-ben
megnyitottuk a hintómúzeumot, idén látogathatóvá válik 
a teljesen rekonstruált, az 1500-as években épült lóváltó-állomás,
pálmaházunkban és kovácsoltvas üvegházainkban, saját kerté-
szetünkben állítjuk elõ azt a 70.000 tõ virágot is, amelyet
évente a kastélykert díszítésére felhasználunk. Örvendetes, 
hogy az évi 200-210.000 látogatónak már nagyobb része magyar,
öt évvel ezelõtt még alig 40 százalék volt a hazai érdeklõdõk
aránya. A vadászati múzeum tetõterében egy több száz négy-
zetméteres terepasztalon vasúttörténeti bemutatót építünk, 
mûködõ modellvasutakkal, így jó eséllyel számítunk további

40-50000 látogatóra évente. Mivel a Balaton környékén rossz
idõjárás esetén nagyon kevés programlehetõség adódik, várha-
tólag nagy sikere lesz a gyerekek, a gyerekes szülõk körében
a vasútmodelleknek, s nem utolsó sorban hasznos információ-
kat, reális képet kaphatnak a magyar vadászatról, s megismer-
hetik a világ számos egzotikus állatát valósághû környezetben,
látványos diorámákban.

VADÁSZLAP: Hogyan fog összeállni az új kiállítás, mely 
a most láthatónál majd négyszeres nagyságú térben fog 
elhelyezkedni?

Dr. Czoma László: Természetesen átkerül oda – kibõvítve – 
a kastélyépületben elhelyezett anyag, s bírom Hidvégi Béla
ígéretét, hogy híres gyûjteményének további jelentõs részét 
is itt fogja elhelyezni. Önálló részként bemutatjuk Szederjei
Ákos, vadászati kutató és volt állatkert-igazgató trófeagyûjte-
ményét. Ez évben jutott tudomásunkra – hála egy idõs bácsi
emlékezetének – hogy Széchenyi Zsigmond európai trófeáinak egy

része Szántódpusztán,
egy régi magtárban van
összegyûjtve, ez is itt
lesz kiállítva. Komoly
anyagot kapunk a Nép-
rajzi Múzeum gyûjte-
ményébõl, amibõl a va-
dászat relikviáit, egykori
használati tárgyait tudjuk
bemutatni. Az Országos
Széchenyi Könyvtár a
hazai vadászirodalom
eredeti példányaival járul
hozzá ahhoz, hogy az
ország elsõ vadászati
múzeuma e szakma tel-
jes átfogó anyagát be
tudja mutatni. Az állan-
dó kiállítások, bemutatók
a terület 75-80 százalé-
kát foglalják majd el, 

a fennmaradó térben vadász-alkotóknak, idõszaki kiállításoknak
biztosítunk bemutatkozási lehetõséget. Ezek sorában az elsõk
között lesz a Magyar VADÁSZLAP által megszervezett „150 éves
a magyar vadászsajtó” címû vándorkiállítás is.

VADÁSZLAP: Hozzájárulhatnak-e a vadászok saját különle-
ges trófeáik, relikviáik ajándékozásával a múzeum anyagá-
nak teljessé tételéhez?

Dr. Czoma László: Természetesen, minden adományt szivesen
fogadunk, amely méltó arra, hogy egy ilyen környezetben be-
mutatható legyen. Ugyanakkor azt is természetesnek tekintjük,
hogy a kiállított trófeák, tárgyak feliratánál megjelenjen az
adományozó neve is. 

VADÁSZLAP: Mikor lesz a hivatalos megnyitó?

Dr. Czoma László: Szeptemberre tervezzük, s reméljük, az er-
re az alkalomra rendezett ünnepség méltó módon fogja emlé-
kezetessé tenni ezt a napot.

SOMFALVI ERVIN
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Felhívás a vadászokhoz !
A keszthelyi Vadászati Múzeum kiállítási anyagának

bõvítéséhez várja vadászati relikviák, különleges trófeák,
vadászhagyatékok felajánlását, adományozását. 

Az adományozó nevét a kiállított tárgyakon feltüntetjük!
Helikon Kastélymúzeum, 8360. Keszthely, Kastély utca 1.,

Telefon: 83/315-039.



A kezdeti helykeresés

A havonta háromszor megjelenõ Nimród-nak a számunkra
titokzatossá vált és sok írást publikáló Szabó Kálmán után
1915 augusztusától dr. Massány Ernõ, majd 1916. február 10-
étõl lovag Kerpely Béla lett a szerkesztõje. A „képes vadász-
újság” 1917-tõl a frissiben megalakult „Hubertus”
Magyar Vadászok Országos Egyesület hivatalos
közlönye, a vadászat, ebtenyésztés, céllövészet,
fegyvertechnika szaklapja.

A Nimród történetének ez volt az elsõ küz-
delmes periódusa, mely az úgynevezett békeidõ-
ben, az ország jelentõs fejlõdésének utolsó évé-
ben kezdõdött és az I. világháború kitöréséhez,
majd a frontok eseményeihez kapcsolódva zajlott
és a háború végén – mint annyi más lap ese-
tében is – megpecsételõdött a Tanácsköztársa-
ság kikiáltásával. 

(Sajtótörténeti kutatásunk részletes anyaga –
amely hely hiány miatt nem kerülhet 
a lap hasábjaira – elérhetõ, elolvasható 

a www.vadaszlap.hu honlapunkon, 
a 150 éves a magyar vadászsajtó sorozatban.)

Kittenberger 28 éve

A Nimród második sajtótörténeti szakaszát egyér-
telmûen a két világháború közé tehetjük és ez a
sikeres, „fényesen ragyogó” pályafutás Kittenberger
Kálmán nevéhez kötõdik, aki 1920 szeptemberétõl
1948 augusztusáig volt a Nimród-Vadászlap, majd
a Nimród vadászújság fõszerkesztõje.

Ez idõ alatt vált a Nimród a korabeli vadász-
újságok „leg”-jévé, melyet a lapban megjelenõ

írások szakmai hitelességével, szerzõgárdájának sokoldalú-
ságával és témaválasztásának sokrétegûségével ért el a
szerkesztõség. Kittenberger szerkesztõi indulását szeren-
csésen megelõzte, hogy 1920 októberében az 1881-ben ala-
kult Országos Magyar Vadászati Védegylet és az 1917-ben
indult  „Hubertus” Magyar Vadászok Országos Egyesüle-

te fuzionált, elhunyt a
Vadászlap-ot szerkesztõ
Sugár Károly és így a la-
pok összeolvadása elõl is
elhárult minden akadály.
Kerpely örömmel adta át
a lapszerkesztést az afri-
kai cikkei által ismert
Kittenbergernek, aki 28
éven keresztül meghatá-
rozó stílusú, szakmailag
elfogadott, a vadászok
körében népszerû va-
dászújságot szerkesztett.

A szerkesztõi munká-
ban nagy segítséget ka-
pott a mosonmagyaróvá-
ri tanártól, Láng Rezsõ-
tõl, írói nevén Sólyomtól,
aki nemcsak rangos
publicisztikákat küldött
a lapnak, hanem mint-
egy kritikus „olvasó
szerkesztõ” is közremû-
ködött a lapszámok elõ-
állításánál.  Nem hanya-
golható el Kittenberger
szerkesztõi tevékenységé-

Megérne egy külön sajtótörténeti kutatást, hogy 1913.
december 1-jén Szabó Kálmán (róla sem tudunk sokat)

miért indította útjára a Nimród vadász és verseny-
sportlapot, merthogy aki a vadászatról akart olvasni,

forgathatta a legrégebbi Vadász és Versenylapot, 
az 1880-tól megjelenõ Vadászlap-ot és még több 

természeti témájú lap közül is választhatott. 
(Szerkesztõségünk rendületlenül biztatja az oktatási

intézményeket és hallgatóit, válasszák szakdolgozatuk,
diplomamunkájuk témájául a vadászsajtó történetének

feldolgozását, mert még nagyon sok az érdekes, 
de fehér folt… melyek térben és idõben elválaszthatat-

lanok a magyar vadászat és vadgazdálkodás 
történetétõl, részei vadászati kultúránknak. (A szerk.)
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Korszakok 
a Nimród
történetébõl

A Nimród és a Vadászlap
egyesülését megelõzõ

„mutatványszám”, amelyet
Kittenberger Kálmán és Nagy
László társszerkesztõ jegyzett
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ben, hogy szívesen bátorította az új szerzõket, a magyar
irodalom is gazdagodott Fekete István felfedezésével… 

(Töredékek c. sorozatunkban tervezzük a valamikori
Nimród szerkesztõség nevesebb külsõ 

és belsõ munkatársainak bemutatását. A szerk.)

A visszakeresztelkedés

1948-ban az új hatalom elindította a Magyar Vadász-t, és
gyakorlatilag ellehetetlenítette a Nimród kiadásával küszkö-
dõ, 67 éves Kittenbergert, aki – mint ez a levelezéseibõl
kiderül – sosem tudta feldolgozni ezt az életkudarcát.

A Nimród harmadik szakaszának kezdete 1969-re tehe-
tõ, amikor dr. Karczag Iván átkereszteli ismét Nimródra
a húsz éven keresztül Magyar Vadász néven megjelent va-
dászújságot. A néha színes borítóval, mélynyomású tech-
nikával megjelenõ Nimród a MAVOSZ kiadásában jelenik
meg és csak a vadászok belsõ köreiben terjesztik. Erre a

periódusra esik az 1971-es Budapesti Vadászati Világkiállí-
tás, amikor a vadászat Magyarországon a közvélemény ér-
deklõdésének középpontjába került. A kis létszámú szer-
kesztõség országosan jó kapcsolatokat épített ki a kor ne-
ves szakembereivel, hosszú évek után ismét rang volt a
Nimród hasábjain publikálni. 

Kádár János kedvére

1976 jelentette a lap történetében az újabb és jelentõs ál-
lomást, amikor a legkorszerûbb nyomdatechnikával elõál-
lított színes magazinná vált a Csekõ Sándor szerkesztet-
te Nimród. Az MSZMP fõtitkára, Kádár János – aki kor-
rekt vadász hírében állt – úgy vélte, a magyar vadászat
megérdemelne egy színvonalához méltóbb vadászújságot.
A megjegyzést a pártapparátus és a MAVOSZ  „parancs-
nak” vette és lépéseket tettek a Nimród fejlesztésére. 
A fiatal fõszerkesztõ a kittenbergeri hagyományok folyta-

tójaként neves munkatársi gárdát
szervezett, amelyet dr. Studinka Lász-
ló (olvasószerkesztõ), dr. Fodor Tamás
(szakmai lektor, fõszerkesztõ-helyet-
tes), Nagygyörgy Sándor (fotómûvész),
Csergezán Pál (mûvészeti szerkesztõ)
neve fémjelez. A négynyelvû össze-
foglalóval, szakmai mellékletekkel
(Fórum), igényes fotókkal, illusztráci-
ókkal megjelenõ magazint nemcsak a
hazai magazinok elsõ helyén, az euró-
pai vadászújságok között is elõkelõ he-
lyen jegyezték.

A demokratikus centralizmus jelle-
mezte MAVOSZ helyett stabil és pro-
fesszionális kiadók (IPV, Lapkiadó Vál-
lalat, Mezõgazdasági Kiadó) vették át
a lap kiadásának gondozását, így va-
lamennyire függetlenné válhatott a
szerkesztõség tevékenysége, a lapban
semmilyen formában nem kellett 
érvényesíteni az „önkéntes” cenzúrát.
A havonta 30-35 ezer példányban
megjelenõ Nimród magazint az újság-

A lapfej és a címlap változásai 
a két világháború között

90 éve – még a fényképezés kezdetén – írták ki az elsõ 
„természet és vadfotó” pályázatot, amelynek 

értékelése külön érdekesség
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árusoknál is megvásárolhatták az érdeklõdõk és minden
vadász – vadásztársasági tagdíjának befizetésével – egyben
a lap elõfizetõje is lett. Ez a lapterjesztési rendszer 1987-
ig kiválóan mûködött, jól oldotta meg elsõsorban a vadá-
szat belsõ kommunikációját, de a „kirakat-elvnek” is meg-
felelt, hiszen a szép – természetrõl és vadról készült –
fotókkal, érdekes írásokkal a nem vadász közvéleményt is
pozitívan tudta a lap befolyásolni. Miután a vadászok „kö-
telezõ” elõfizetése megszûnt, a lap bevezetettsége, vala-
mint a megszokás lendülete – a konkurens lapokkal
szemben – még hosszú évekig garantálta a Nimród va-
dászsajtóban elfoglalt elsõ helyét.

Önálló vállalkozás

Már napjaink sajtótörténetéhez tartozik, hogy a rendszer-
váltással egy idõben, 1991-tõl dr. Zoltán Attila került a lap
fõszerkesztõi székébe, aki azóta szerkeszti a „vadászok és
természetvédõk lapja” alcímmel ellátott, az
Országos Magyar Vadászati Védegylet által né-
miképp „gazdaként” felügyelt, adminisztráció-
ját tekintve az Officina 96 Kft. által kiadott,
de a szerkesztõség önálló vállalkozásában
fenntartott vadászújságot.

DR. ÁDÁMFI TAMÁS

A lapfej és a címlap változásai 
1969-tõl napjainkig

Hirdetés a Nimród címlapján 1924-bõl



A kezdetek kezdetén

1881. október
10-én született
Léván, szegény
iparos családban.
Már kora gyer-
mekkorában meg-
mutatkozott a ter-
mészet iránti rajon-
gása, s bújta a vá-
ros környéki mezõ-
ket, nádasokat, er-
dõket, gyûjtéseivel
gazdagította az is-
kola szertárát. A
gimnázium után,
hogy mihamarabb
kenyérkeresõ le-
hessen, a tanító-
képzõt végezte el.
A brassói havasok tövében, egy kis faluban, Tatrongban
kezdte tanítói pályafutását, s kezdett vadászni,  de rövi-
desen sikerült segédpreparátori állást kapnia a Termé-
szettudományi Múzeumban, Budapesten. Munka mellett
szerette volna a tanári diplomát is megszerezni, de ez
sajnos késõbb sem sikerült. 1902 õszén kapott ajánlatot
Damaszkin Arzén bácskai földbirtokostól, aki preparátor-
ként magával vitte a kelet-afrikai vadászexpedíciójára.
Kittenbergert a mú-
zeum egyévi munka-
bérének  elõre kifi-
zetésével támogatta,
hogy az utazása so-
rán az intézmény ál-
lat-, rovar- és ma-
dárgyûjteményét gya-
rapítsa. Ekkor tanul-
ta meg az „Afrika-
vadász” mesterség
csínját-bínját. Számos
– számára addig
csak szakkönyvekbõl

ismert – nagyvadfajt sikerült zsákmányolnia, preparálnia
a kor eszközeivel, igencsak szélsõséges körülmények kö-
zött. Damaszkin hazautazása után Kittenberger önálló-
sította magát, Afrikában maradt, és hivatásszerûen
folytatta a vadászatot és a zoológiai gyûjtõmunkát.
Mindvégig nyomasztó anyagi gondokkal küzdött, s
az akadozva küldözgetett múzeumi támogatások mi-
att, a világ más múzeumaitól is vállalt gyûjtõmun-
kát és az állatkertek részére állatbefogói feladato-
kat. 1906-ig bejárta a híres Teleki expedíció egy-
kori útvonalát. 1912-ben 120 befogott állattal tért

haza, amely állomány alapozta meg késõbb a
fõvárosi állatkert afrikai állatainak a
törzsállományát. Visszatérve a fekete
földrészre, tovább folytatta a gyûjtõ és
befogói munkáját, Ugandában egy ál-
latbefogó telepet létesített, s egyre szé-
lesebb körû nemzetközi elismerésre és
kapcsolatokra tett szert. Ehelyütt érte az
elsõ világháború kitörése és mivel osztrák-
magyar állampolgár volt, az angolok inter-
nálták. Minden felszerelését, vagyontárgyát

elkobozták, a szó szoros értelmében földön-
futóvá vált, és öt évig raboskodott egy indiai fogolytá-
borban. 

A második újrakezdés 

A fogságból szabadulva, 1919. december 31-én érkezett
haza Budapestre teljesen nincstelenül, még megfelelõ
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A „fõ” szerkesztõ
Kittenberger Kálmánt azon kevés jeles magyar vadász- tollforgatók között
tiszteljük, akiknek megadatott, hogy már életükben legendává váltak.
Könyveinek, publikációinak hatására több generáció vált igaz vadásszá.
Kalandokkal és viszontagságokkal teli élete, és tragikus „magyar sorsa” 
az utókor számára is példát mutat elhivatottságból, töretlen és törhetetlen meg
nem alkuvásból. A hálás utókor soha nem feledkezett meg róla. Munkái minden
magyar vadász könyvespolcának ma is féltve õrzött kincsei. Nagymaroson, a
hajóállomásnál 1971 óta köztéri mellszobra áll, ahol 1995-óta minden évben a
város megrendezi a Kittenberger Napokat, idén éppen június 9-én. A helyi
vadásztársaság idõtlen idõk óta, a város általános iskolája pedig 1998 óta viseli a
nevét. Szülõvárosában, a szlovákiai Léván 2003-ban utcát neveztek el róla.
Mellszobrát az OMVV székházában õrzik.

A világutazó
fõszerkesztõ
eredeti
útlevele,
amely
1925 és 1929
között volt érvényes 

Utolsó munkáltatói igazolványa, 1955-bõl a "vadnemesítõ" 
telepvezetõi beosztásában
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ruházata, pénze, lakása, állása sem volt. Szinte minden-
ben önzetlen barátai segítségére szorult. Az 1916-ban el-
hunyt neves Afrika-kutató, Kovács Ödön Nagymaroson
élõ családja fogadta be. Késõbb Kovács Ödön húgát,
Líviát feleségül vette, akivel egészen a haláláig – 38
éven át – éltek együtt.

1920 szeptemberében nevezték ki a Nimród fõszer-
kesztõjének. Hatalmas ambícióval látott munkának, és
olyan – mára már klasszikussá vált – vadászírók sorát
„fedezte fel” és biztosított számukra rendszeres publiká-
ciós lehetõséget, mint Bársony István, Maderspach Viktor,
Zsindely Ferenc, Fekete István, Láng Rezsõ, alias „Só-
lyom”, dr. Szederjei Ákos, dr. Sterbetz István és a sort
még hosszan lehetne folytatni. A trianoni csapás után 
a Nimródon keresztül tartotta a kapcsolatot és egyben
a „lelket” a megcsonkított hazánk határain kívül rekedt
vadászírókkal, neves vadászokkal. Szókimondó természe-
te, megalkuvást nem tûrõ egyénisége miatt sajnos ké-
sõbb egyre több alantas politikai támadás is érte. Le-
nyûgözõ tudásanyagát autodidaktaként szerezte és folya-
matosan fejlesztette, amiért korának egyik legnagyobb
hazai s nemzetközi hírû szaktekintélyének tartották és 
a véleményét pedig egyfajta „zsinórmér-
tékként” tisztelték. Ezért
aztán – magyar
átokként – nem ke-
vés irigyével és
rosszakarójával kellett
késõbb folyamatos és
értelmetlen szélmalom-
harcot vívnia. 1925 és
1929 között járt újra
több alkalommal gyûjtõ-
és vadászúton Ugandá-
ban és Kongóban. 
Összességében: a világon
is talán egyedülálló mó-
don, több mint 300 – ad-
dig ismeretlen – állatfajjal
gazdagította a tudományt,
és 57 ezer gerinctelen, va-
lamint 3700 gerinces faj
egyedét gyûjtötte be. Gyûjté-
sének egy részét – zömében
rovarokat és alsóbbrendû állat-
fajokat – még ma is feldolgo-
zatlanul õrzi a Természettudo-
mányi Múzeum. Kalandos életét Fekete
István ugyan a maga sajátos szépírói
eszközeivel számunkra megörökítette, de
a teljes Kittenberger-i „curriculum
vitae”-vel mindmáig adós a hazai tudo-
mány. Útikönyveiben azonban nem csak
korának afrikai zoológiai érdekességeit
írta meg, hanem a néprajzi sajátossá-
gokat éppúgy, mint az addig ismeret-
len hit- és mondavilágot is. 1930-ban
megpályázta a fõvárosi állatkert igaz-
gatói állását, amelynek sikertelensé-
gét rendkívül nehezen dolgozta fel.

A Kittenberger gyûjteménybõl
készült késõbb a múzeum – 

minden túlzás nélkül – világhírû és csodálatos Afrika-
tárlata, amely a háború viharait ugyan nagyobbrészt túl-
élte, de az 1956-os forradalom idején porrá égett.

A harmadik „kezdet”, 
amely végkifejletté vált
A vészterhes idõket, az 1945-ös esztendõt, az ostromot
is szerencsésen átélve, megint mindent a nulláról kellett
kezdeni, de a lap még csaknem három évig megjelent.
A kommunista hatalomátvételt követõen, a 1948-as „for-
dulat évében” azonban egy tollvonással megszûntették
szeretett lapját, a Nimródot, és ezzel vált újra munka-
nélkülivé. Fegyvereit elkobozták, a vadászat lehetõségétõl
megfosztották. Ám, hogy mégis valami kis keresethez
jusson, vadászbarátai segítségével, az ERTI Nagymaro-
son egy szõrmésállat-kutató- és -tenyésztelep létesítésével
és vezetésével bízta meg. 1955-ben visszakapta egyik
fegyverét, de akkorra már egészsége erõsen megromlott,
az erõszakkal elrabolt vadászéveket pedig pótolni már
soha nem lehetett. 1956 júliusában a rádió riportot ké-
szített a „rehabilitált” világhírû vadásszal, amely sajnos
egyben az utolsó közszereplésének is bizonyult. Ennek
alkalmából barátai és tisztelõi egy emléklapot készítettek.

Az életút vége

A múzeum leégése, a forradalom leverése utáni zûr-
zavaros helyzetben újra veszni látszott minden. Szá-
zezrek hagyták el az országot, menekülések, letar-
tóztatások, megtorlások következtek, az ország népe
újra mély apátiába és gyászba borult. Kittenberger
egészségi állapota folyamatosan romlott, járta a
kórházakat, s betegségét egyre fogyó lelkierõvel
viselte. Széles körû levelezéssel tartotta vadászba-
rátaival a kapcsolatot. A Fekete Istvánnal és Láng
Rezsõvel váltott háború utáni levelei közül sok
már két gyûjteményes kötetben is megjelent.

Igaz barátai mindhalálig hûek maradtak
hozzá, rendszeresen látogatták, és segítet-

ték, amiben tudták. Sajnos ma már
egyre kevesebben vagyunk, akiket a

sors abban a kegyben részesített,
hogy lelkükben még ma is a
személyes találkozások emlékeit
õrizhetik. Minden szavának,
mozdulatának és gesztusá-
nak megvolt a maga jelen-

tõsége. Barátai, tisztelõi tár-
saságában – természetesen –
mindig kínosan igyekezett
leplezni az egyre jobban el-
uralkodó borúlátását. 1958. ja-
nuár negyedikén, 77 éves korá-
ban költözött át a végsõ nyu-
galmat hozó örök vadászmezõkre.

H.Zs.Hadipostai, cenzúrázott levele 1919
március 26 -i keltezéssel, az indiai

angol hadifogolytáborból
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A díjazott képek:
1. díj:
Szerencsi Gábor – 
Vuk és zsákmánya
2. díj:
Nagygyörgy Péter – 
Támadásra készen
3. díj:
Körtvélyesi László – 
Jelentés
VKE különdíj:
Szerencsi Gábor – 
A kis méregzsák
VADÁSZLAP különdíj:
Adorján Péter – 
Rejtõzködõ

Fotópályázat – 2007.

1. díj1. díj

3. díj3. díj

2. díj2. díj

Ez évi pályázatunkra 
14 szerzõ 276 elektronikusan 
feldolgozott képe érkezett be
szerkesztõségünkbe.
A képek összességében 
jó színvonalat képviselnek, 
természetesen most sem 
mentesek lelkes kezdõk elsõ 
próbálkozásaitól, de több szerzõ
nagyon szép, igényes 
kollekcióval jelentkezett. 
A zsûrizés során nem volt nehéz
kiválasztani azt az 50 képet,
amely Várpalotán, a Vadászati 
Kultúra napján rendezett 
kiállításon falra került, 
annál több gondot jelentett 
a nyertes képek kiválasztása, 
mivel tíznél több olyan színvonalú
pályamû volt, amelyek azonos 
minõséget képviseltek.
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VADÁSZLVADÁSZL APAP
különdíjkülöndíj

VKEVKE
különdíjkülöndíj

Szerencsi Gábor: Õszi konda

Kocsi István: Üzekedés



A www.vadaszlap.hu honlapon 
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 megren-
delheti 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,-
Ádámfi Tamás, dr.: Vadászbibliográfia  . . . . . . . . . . . . . . . .750,-
Agroinform kiadó: A magyar állattenyésztés nagyjai  . . . .4.200,-
Albert-Locsmándi-Vasas: Ismerjük fel a gombákat 1.  . . .1.450,-

Ismerjük fel a gombákat 2.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.450,-
Alberts-Mullen-Spohn: Fák, bokrok gyógyító ereje  . . . . .2.980,-
Alexandra Kiadó: A vadászat gyakorlati kézikönyve  . . . . .8.990,-

Gombalexikon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.980,-
Horgászok ABC-je  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.999,-

Alexay Zoltán: Évszakok  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.980,-
Altmann, Horst: Mérgezõ növények, mérgezõ állatok . . . .1.440,-
Ambrózy Á.: Egy vadászíjász kalandozásai...  . . . . . . . . . 1.600,-
Ángyán-Tardy-Vajnáné: Védett és érzékeny term. ter.  . . . 6.500,-
Apatóczky I.: Ettünk falombot  - humoros erdésztörténetek  . . .850,-
Arany Cs.: A puli tar tása, tenyésztése, kiképzése  . . . . . .3.500,-
Attenborough, D.: Emlõsök élete . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.990,-
Avarffy Elek: Vadászképek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.700,-
Babulka.: Ismerjük fel a termesztett gyógy- és fûszernöv.-t  .1.450,-

Ismerjük fel a vadon termõ gyógynövényeket  . . . . . .1.450,-
Bakonyi Gábor: Állattan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.500,-
Balogh Gábor: Véges vadászmezõk  . . . . . . . . . . . . . . . . . .450,-
Bán István: A medve árnyékában  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.500,-

A medve karmai között  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.200,-
Harc az elemekkel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.200,-
Vadóc vakációk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.200,-
Zimankó  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.900,-

Barassó Péter: Vadõr voltam, vadõr lettem újra . . . . . . . .2.400,-
Bársony István: Elveszett Paradicsom  . . . . . . . . . . . . . . .2.450,-

Vadászhangok, hangulatok  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.100,-
Magányos órák  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.100,-
Fekete vér  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.000,-

Bartha Dénes: Magyarország fa- és cserjefajai  . . . . . . . .2.800,-
Basche: Vadak és vadszárnyasok  . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.000,-
Bauer Ervin-Bauer Peggy: Medvék  . . . . . . . . . . . . . . . . .4.200,-
Baumann, Doris: Kölyökkutya  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .600,-
Bécsy László: Magyarország állatatlasza . . . . . . . . . . . . .4.900,-
Beffa, Maria Tereza Della: Vadvirágok  . . . . . . . . . . . . . . .2.300,-
Békés megye: Békés megyei almanach  . . . . . . . . . . . . .7.500,-
Békés Sándor: Emlékekbe kapaszkodva  . . . . . . . . . . . . .2.900,-

A természet bûvöletében  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.590,-
Imádkoznak a fák  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.940,-
Vadászok, vadászotthonok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.800,-
Vadászetika  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.900,-

Benton, J. Michael: Emlõsök . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.980,-
Bérczy Károly: Vadász mûszótár  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.980,-
Beregszászi György: Pernye  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.400,-
Berta László: Vadászpuskával és horgászbottal . . . . . . . .2.100,-
Bertóti István: Õzhívás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.800,-
Bicsérdy-Egri-Sugár-Sugár: Vadbetegségek  . . . . . . . . . .3.200,-
Bíró Andor: Kutyakiképzõk kézikönyve  . . . . . . . . . . . . . .2.900,-
Bogenfürst Ferenc, dr.: A keltetés kézikönyve  . . . . . . . . .3.990,-
Boros-Illyés: Nagy díszfa- és cserjelexikon  . . . . . . . . . . .4.999,-
Bozóki László: Vándorvadász  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.500,-
Bõhm István: A hannoveri véreb  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.480,-
Brehm, Alfréd: Az állatok világa egy kötetben  . . . . . . . . .3.250,-

5100 Ft 3950 Ft
Faragó Sándor dr.: Magyar vadász enciklopédia  
Muray Róbert: Témám a természet  

Iváncsics-Köller: A természet harmóniája...   
A.E. Hartink: Golyós és sörétes vadászfegyverek enciklopédiája 

5800 Ft 5800 Ft
Takács Viktor: A vaddisznó vadászata II.. DVD 
Takács Viktor: A vadászíjász DVD

14 980 Ft 6800 Ft

Chris McNab: A fegyverek nagykönyve   
Rockenbauer: … és még egymillió lépés Mo.-n I-V. DVD   

11 980 Ft 2890 Ft /db

Ragadozók  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.400,-
Burton, Robert: Madarak a kertben . . . . . . . . . . . . . . . . .5.900,-
Casparek, E.-Törk kan: Halak és a tenger gyümölcsei  . . .6.000,-
Chapman Steve: Vallomások a vadászatról  . . . . . . . . . . .1.699,- 
Clevely, Andi: Gyógynövény határozó  . . . . . . . . . . . . . . .2.990,-
Collins Képes Madárhatározó: Európa madarai  . . . . . . . .4.500,-
Corelli, Igles: Vadételek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.999,-
Corvin Természetjárók: Gombáskönyv  . . . . . . . . . . . . . . . .990,-
Czibulyás-Tóth: A japán fürj és tenyésztése . . . . . . . . . . .1.680,-
Csapody I.-Csapody V-Jávorka S.: Erdõ-mezõ növényei  .2.500,-
Csathó Kálmán: Szarvasbõgés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.000,-
Csávossy György: Jó bornak szép hazája, Erdély  . . . . . .5.900,-
Cséplõ József: Hajnaltól késõ estig  . . . . . . . . . . . . . . . . .1.600,-

A lista folytatása a következõ számban…

150 ÉV 150 Ft

Öntapadós matrica

2800 Ft 2550 Ft

1800 Ft 3360 Ft
Szabó Péter: Különös vadászat a kotorékozás gyakorlata    
Szabó Péter: Rókák és terrierek    

CD-k, VHS-ek, DVD-k:
Abonyi Kürtegyüttes: Egy vadászat emlékére CD  . . . .2.500,-
Baranya Vadászkürt Együttes: Hubertus mise CD  . . .2.980,-
Baranya Vadászkürt Együttes: Vadászüdv CD  . . . . . .2.980,-
Concerto-Boldog: Vadász-zene CD  . . . . . . . . . . . . . .2.500,-
D T S: Afrika: A Serengeti Nemzeti Park DVD . . . . . . .1.500,-
Farkasok,  Medvék DVD  . . . . . . . . . . . . . . . . .1.500-1.500,-
Értékõrzõ Mo.: Nemzeti parkok, világörökség, CD  . . .4.550,-
Homoki-Nagy I.: Cimborák hegyen-völgyön DVD  . . . .1.280,-
Cimborák nádi szélben DVD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.280,-
Gyöngyvirágtól lombhullásig DVD  . . . . . . . . . . . . . . .1.280,-
Ignácz M. dr.: Apróvadvadászat VHS, DVD  . . .3.500-4.200,-
A szarvasbõgés titkai VHS, DVD  . . . . . . . . . . .3.500-4.200,-
Élõhelyfejlesztés és vadgondozás (nagyvad) VHS  . . .2.000,-
Nagyvad egyéni vadászata VHS, DVD  . . . . . . .3.500-4.200,-
Nagyvad társas vadászata VHS, DVD  . . . . . . .3.500-4.200,-
Örökség Fekete Istvántól VHS, DVD . . . . . . . . .3.000-3.500,-
Õzhívástól a vaddisznóhajtásig dupla DVD . . . . . . . . .6.300,-
Szalonkától a vadlibáig dupla DVD . . . . . . . . . . . . . . .6.300,-
Természetvédelem és vadászat VHS  . . . . . . . . . . . . .2.000,-
Vadászati Múzeumok VHS, DVD  . . . . . . . . . . .3.500-4.000,-
Vadászösvényeken ecsettel VHS, DVD  . . . . . .3.000-3.500,-
Világrekordok nyomában I-II. DVD  . . . . . . . . . . . . . . .6.500,-
Kossuth Kiadó: A család kedvencei: -kutyák CD  . . . .4.990,-
Fák és cserjék, Gombák, Vadvirágok, Növénytan CD . .4.990,-
Oxigén-Magazin: Csergezán Pál vadvilága DVD  . . . . .7.200,-
Rácz Gábor: Tizenkét hónap az erdõn 2 DVD . . . . . . .2.980,-
Rockenbauer P.: Másfélmillió lépés Mo.-n I-III. DVD  . .2.890,-
Szalonka VHS, DVD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.900-4.000,-
Takács V.: A nagyvad találatjelzése VHS, DVD  .3.500-5.800,-
A vadászíjász I-II.DVD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.800-5.800,-
A vaddisznó vadászata I-II.. DVD . . . . . . . . . . .5.800-5.800,-
Hidvégi Béla vadászélete - Volt egy álmom I. DVD  . . .4.800,-
A vadászíjász II.DVD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.800,-
Õzhívás VHS, DVD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.360-5.800,-
Erdõ-mezõ állatai VHS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.700,-
Meghívás vadászatra VHS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.700,-
A vaddisznó vadászata I. VHS  . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.200,-
Tesztvadászat VHS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.950,-
Velünk élõ természet VHS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.700,-
Uys, Jamie: Sivatagi show DVD  . . . . . . . . . . . . . . . .1.280,-
Vetter János dr.: Gyógyító, mérgezõ növények CD  . . .1.690,-

2400 Ft 2400 Ft
Merán Fülöp: Az emlékek nem hazudnak    
Merán Fülöp: Vadászpasszió   

Matyikó Tibor: Állatok közelrõl    
Schmidt-Kalotás: A vadludak vízre szállnak    
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N
em ez az elsõ alkalom, hogy szóvá tesszük - és
igenis újra és újra szóvá kell tenni – a különbö-
zõ „hatalmakkal” a valós, hatékony és értelmes

egyeztetések teljes hiányát. Nevezetesen azt, hogy a
megjelenõ rendeletekben legalább kémiai nyomokban
visszaköszönjön valami a szakmai szervezeteink szá-
mára „egyeztetés” céljából megküldött tervezetekbõl.
Ugyanis maga az egyeztetés egyfelõl számon kérhetõ
elõírás, másfelõl pe-
dig így mérhetetle-
nül antidemokrati-
kus az egész eljá-
rás, kiváló mutatója
a másik – csak a
papíron egyenran-
gú fél – gõgõs lené-
zésének, de egyfaj-
ta súlyos nevelet-
lenség is. Hogyan
lehet „egyeztetés”-
nek még csak nevezni is azt, amikor péntek délután
megküldenek egy tervezetet azzal, hogy legkésõbb hét-
fõ reggelig az észrevételekkel együtt vissza kell külde-
ni? Tanult, nagykorú, értelmesnek tartott emberek kö-
zött vajon komolyan lehet-e venni egy ilyen ajánlatot?
Ilyen csak a mesékben van, ahol három nap egy esz-
tendõ, azaz: megküldtük  is, meg nem is, egyeztettünk
is, meg nem is… Mit lehet tudni, talán mert ez nem vált
be, még rosszabb eset – és ilyeneket is sorolni lehet –
ha a tervezetet egyáltalán nem küldik meg. Megint más
esetben a rendeletkészítõkkel való véletlen találkozás
adta meg éppen a „homlokra ütés” apropóját. Erre
küldték meg például a fegyverrendelet tervezetét ha-
sonlóan „röpke” határidõvel, s nem is köszönt vissza
egyetlen javaslat sem. De – persze – így már az egészet
ki lehet „pipálni”. Volt valami, ha még nem is az igazi. 
A csúcs azonban mégsem ez volt, hanem – ahogy an-
nak idején errõl hírt is adtunk – egy külön, a felelõs sze-
mélyeket nevén nevezõ, a vadászkamaránk és a termé-
szetvédelmi tárca között megkötött, a mai napig érvé-
nyes együttmûködési megállapodás alapján kellett vol-
na jelesül a 348. számú kormányrendeletet is „egyezet-
ni”. Hatályossá vált éppen tavaly december 23-án, azaz
szenteste elõtt éppen egy nappal. Ha ugyanis lett volna
bármiféle készség az adott szó és az együttmûködési
szerzõdés betartására, akkor talán nem lehetett volna
az egész EU-val totálisan szembe menetelve, egyszerû-
en „származék” címszó és elbírálás alá vonni a külföl-
dön legálisan elejtett, az illetõ ország szabályos CITES
kiviteli engedélyével rendelkezõ vadfajok trófeáinak ma-
gántulajdonú és magáncélú behozatalát. Ráadásul
több, eddig simán engedélyezett fajra a tiltás többnyire
csak akkor derül ki, ha már a 25 000 forintos behozata-
li kérelmi és 5000 forintos tartási engedély illetékét vala-
ki már befizette. A trófeákra ugyanis a nálunk – úgy tû-
nik – lényegesen hozzáértõbb és kulturáltabb EU orszá-
gokban nem találták ki a „származék” szót. Ott a trófea,
az trófea. Nem azért, mert esetleg nem tudtak volna
odaát ilyen egetverõ ökörséget kiagyalni, mert a hülye-
ségért ott sem kell a szomszédba menni, hanem egy-
szerûen azért, mert mélységesen szégyellenék. Ezen

kívül bizonyára van mögöttes értelme az „érdekérvénye-
sítés” szónak is.  A magántulajdonhoz való jogot az al-
kotmányunk garantálja, és tõlünk nyugatabbra elkép-
zelhetetlen az, hogy a saját pénzen megvásárolt és ki-
készített trófeákat a hazaérkezés után a tulajdon és ren-
delkezési jog teljes semmibevételével, azonnal valami
közgyûjteménybe „államosítják”. A vadászokon kívül
nincs is ember ebben az országban, aki ezt elhinné, tör-

ténetesen a rend-
szerváltás után nem
kevesebb, mint 17
évvel. Hab a tortán,
hogy a jogszabályt
alkotó szaktárcának
– és ezt õk állítják,
nem én – irányítása
„liberális szellemû”.
Nálunk, vadászokon
kívül már csak az a
maroknyi – talán

száz – „hagyományõrzõ” solymász szívott még nagyob-
bat ezzel a fene nagy szabályozással. Nehogy már el-
higgyük, hogy már bejutottunk oda, ahová egykor nép-
szavazással olyan nagy csinnadrattával önhibánkon kí-
vül beléptünk. Az út legalább olyan hosszúnak és kalan-
dosnak tûnik, mint ahogy egykor a fákról lemásztunk.

A naponta megélt mulasztásos törvénysértések hal-
mazát, a hatóságokkal való egyenlõ jogokat – nem az
alá-, hanem éppen a mellérendeltségi egyenlõ jogvi-
szonyt garantáló –, közigazgatási törvénysértések özö-
nét megszokni pedig egyszerûen nem lehet. A másod-
fokú szakhatósági eljárások határidejét a vonatkozó jog-
szabály 30 napban határozta meg, amely határidõ, indo-
kolt esetben – egy külön szakhatósági határozatban
hosszabbítható meg újabb 30 nappal. Ez van leírva, és
kész. Nos, ki, hol és mikor kapott ilyet? Sokszor még a
beadástól számított 90 nap után sem „jön” az égvilágon
semmi. Az idézett jogszabály tételesen rendelkezik to-
vábbá arról, hogy ha az ügygazda az elõírásokat nem
tartja be, akkor fegyelmi eljárás során vonják felelõsség-
re. A fehér hollókról már sokat hallottam, de ilyesmirõl
eddig még nem. A mulasztásokra rendszerint az a vá-
lasz, hogy „õk” is emberbõl vannak, sok az ügy, kevés
az ember. Azért talán mi sem vagyunk „más anyagból”
gyurmázva, de ha mi késünk – akárcsak egyetlen napot
is – az viszont már rögvest teljes jogvesztéssel jár. A tör-
vény módosításában is az szerepel csak, hogy ha én ké-
sek, mennyi büntetést fizetek, fordítva nincs semmi
szankció. Itt válik aztán halványlila légvárrá az egész
ügyfélközpontúság, s a jogegyenlõség csak és kizáró-
lag papíron létezik. A magasságos hatóságosdi játék
ideológiai talpköve, így kerül vissza az ókori bölcsesség
fejlõdésképtelen alapjaira: „Quod licet Jovi, non licet
bovi”, azaz amit szabad Jupiternek, nem szabad az
ökörnek. Így aztán talán nem új és új szabá-
lyokat kellene fúrton-fúrt hozni, hanem elég
volna a már meglévõket maradéktalanul be-
tartani. De bármennyire nehéz, egyformán,
mindkét oldalon.

Homonnay Zsombor
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N éhány napja az egyik legjobb
barátom meghívott vadászni.

Mivel pézsmapocokra hívott, amelyre
utoljára talán húsz éve vadásztam, a
meghívást azonnal elfogadtam.

Kimentünk a területre, és a bará-
tom közölte velem, hogy mikor kell abba-
hagynunk a vadászatot ahhoz, hogy le
ne késsük a vacsorát. Lassan alkonyo-
dott, tudtam, hogy perceken belül
megjelennek. Így is történt, de amikor
lövésre emeltem puskámat, megszólalt
a telefonom, amelyet sajnos elfelejtet-
tem kikapcsolni. A hívásjelzõ hangjel-
zését rögvest kinyomtam, de a pézsmát
elszalasztottam, és reménykedve lestem
újbóli megjelenését. Újabb, kemény
hangú telefon érkezett helyette, amely
ellentmondást nem tûrõen közölte ve-

lem, hogy a vadászatot befejeztük, a
beírás idõtartama már lejárt, s az idõ-
re szóló vacsora meghívásról nem illik
elkésni. A találkozáskor aztán a szép
estébõl a maradék hangulat is elszállt,
mert barátom közölte, hogy a vendég-
joggal nem illik visszaélni. Bûnbánóan
nyomtam a gázt hazafelé, és amikor
barátom neje elé kerültem, bocsánatot
kértem a késésért, indoklásul csak any-
nyit jegyeztem meg, hogy szerettem
volna lõni mutatóba legalább egy pézs-
mát, amely talán csak néhány percet
kellett volna várni. A hölgy megértette,
de a vacsora ennek ellenére feszült
hangulatúra sikeredett. Fájó szívvel,
rosszkedvvel indultam hazafelé.

Pedig a barátommal mindketten régi,
elhivatott képviselõi vagyunk a vadászati

kultúra és a vadászetika népszerûsíté-
sének, és lám, mégis milyen gondokat
tudunk egymásnak okozni. Mert, ha
jobban belegondolunk, ugyan hol van
a határ a vadászati-, balesetvédelmi-,
baráti-, írott és íratlan etikai szabályok
között, hol járhatók át ezek, meddig
vagyunk rabjai az elõírásoknak, mit
engedhetünk meg magunknak egy-egy
baráti közösségben? Meghívhatunk-e
úgy valakit vadászni, hogy elõre nem
készülünk fel, nem tudjuk mikor,
merre mozog az a vadfaj, amelyre ba-
rátunkat meghívtuk? Megengedhetjük-
e magunknak, ha csak ketten va-
gyunk, és semmiféle balesetveszélyt
ezzel nem okozunk, hogy nem me-
gyünk vissza a nyilvánvalóan az elõre
beírt, de – mint kiderült – rosszul
meghatározott idõre? A szabályok van-
nak-e a vadászért, vagy a vadászat
van-e a szabályokért? Biztos vagyok
benne, hogy barátomat az eset óta ha-
sonló gondok kínozzák. Örülnék, ha
például a VKE Etikai Bizottsága el-
gondolkodna esetünkrõl, és az összes
olyan vadász nevében is állást foglalna,
akik egész életükben nem akartak
mást, mint csodálni azt a csodát, amit
Természetnek hívnak.

DOMBOS ENDRE, Csemõ

A mézesmadzag húzogatásaA mézesmadzag húzogatása
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Április 15-én hajnalban Kisújszálláson, a Nagykunság szí-
vében ritka vadászszerencse ért egy német vadászt.

A Petõfi Vadásztársaság nyugdíjba készülõ hivatásos va-
dásza, Szabó Lajos lövette a képen látható kapitális agan-
csú bakot Clemens Tönies vendégvadásszal, akinek el-
akadt a lélegzete, amikor egy jól irányzott lövéssel terí-
tékre hozta a szinte hihetetlen nagyságú „fejdíszt” viselõ
õzbakot.

A trófea a megyei bírálóbizottság mérlegén 750 gram-
mot nyomott, és 205,60 ponttal értékelték. Az agancsot a
Magyar Nemzeti Trófeabíráló Bizottságnál is bemutatták,

ennek alapján a hivatalos
bírálati eredménye meg-
változott: 671 gramm, va-
lamint 202,43 IP lett. A
jobboldali szár hossza 29,
a baloldalié pedig 27,8
centiméter.

A történet érdekessé-
ge, hogy ugyanezen a te-
rületen 38 évvel ezelõtt
élt egy megszólalásig ha-
sonló aganccsal rendelke-
zõ õzbak, amelynek a
kiskoponyás súlya 622
gramm volt. Az a bak
sajnos nem golyó (vadász)
által került a terítékre,
hanem a tartózkodási he-
lyétõl 300 méterre lévõ
Budapest-Debrecen vas-

útvonalon haladó mozdony áldozata lett. Ezt a méltatlan
véget elkerülendõ, született meg a döntés, hogy – talán
kicsit korán – de ilyen derék bakhoz méltó módon, egy
jól irányzott lövedék által fejezze be földi életét.

POSZTÓS JÁNOS, Vt. ELNÖK

Másodszor fordul elõ Magyarországon,
hivatalos bírálaton ezt a súlyhatárt meg-
haladó õzbak trófea, melynek viselõjét
április 18-án este ejtette el a Földesi
Nimród Vt. mankói területrészén Halasi
Károly hazai vadászvendég.

Ifjabb Benke Gyula hivatásos vadász
kíséretében került terítékre a páratlan
10-es, rövid szárú, de rendkívül vaskos
agancsot viselõ bak, melyet már évek óta ismertek, sõt,
tavaly egy spanyol vendég „elidegeskedte”. Jellemzõ erre a
területrészre a minõségi õzállomány, jó vadföldjeik vannak,
s ezenkívül rendszeresen rájárnak a fácánetetõkre, így té-
len sincs takarmányban hiány. Itt minden évben esnek 5-
600 grammos agancsú bakok. Ez a területrész jól körül-
határolt, vizekkel, nádasokkal szabdalt, ahol évrõl évre
gondot jelent az, hogy leégetik a nádasokat, elpusztítva
ezzel az õzeknek takarást jelentõ növényzetet. Ez lett a
veszte ennek a baknak is, melynek nagykoponyás agan-
csa friss lefõzéskor 937 grammot nyomott, 24 órás mért
súlya 912 gramm, így a fizetõ súlya 828 grammként lett
a Magyar Nemzeti Trófeabíráló Bizottság bírálata alkal-
mával regisztrálva. Csak látszólagos ellentmondás, hogy a
nemzetközi bírálat szabályainak megfelelõen a trófea
C.I.C. formula szerinti bírálati lapján 742 grammos szá-
raz tömeggel szerepel, ugyanis ott csak a 90 nappal az
elejtés után mért súlyt lehet alapul venni, illetve erre kell
a mért súlyt korrigálni. A megyei bírálat 212,03 pontot,
a felülbírálat fenti korrekcióval 202,45 pontot adott a tró-
feára, mellyel – ha a nemzetközi bírálaton is ezt a pont-
számot kapja – a hazai ranglista 10., a nemzetközi 13.
helyezését kaphatja meg.

–SOM

A csodájára jártak 800 gramm felett
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M ost, hogy a vendégek hála Istennek elmentek, csak
nektek mondom el, de nem kell terjeszteni, hiszen

a baj soha nem jár egyedül.
Az egész úgy kezdõdött, hogy március elején a va-

dászatszervezõ irodával négy külföldi vendégre, vendégen-
ként három, 200-tól 300 grammos agancssúlyú bakra, le-
foglalt panzióra megkötött szerzõdésünk csaknem kútba
esett. Kiderült, hogy még az idény kezdetekor sem va-
dászhattunk. A fûhöz, fához
rohangászás sem sokat segí-
tett, mert az egyik szom-
széd ugyanúgy járt, mint
mi, s végül egy másik vet-
te át a vendégeket. Igen
ám, de közben már õk is
eladták a bakjaik egy részét.
Ráadásul pár nappal elõtte,
mikor már minden papír a
kezemben volt, kiderült,
hogy eggyel még többen
jönnek. Tiszta bolondokháza
kezdett kialakulni, végül az
érkezésük elõtt egy órával
került meg az utólag, pos-
tán küldött egyetlen utólagos engedély és az egyéb papí-
rok. Így aztán minden elõre megbeszélt tervünk kártya-
várként omlott össze már az elsõ délután, mert az elõre
jelzettekkel ellentétben öten, három különbözõ napon és
idõpontban érkeztek, ráadásul, egy másik szervezõ irodá-
tól érkezõ vendég is éppen akkor toppant be. Persze
mindezekbõl a vendégeknek nem volt szabad az égvilágon
semmit észrevenni, és ez igazán nem volt egyszerû. Az
elsõ vendég este egy jó bakot nyolcvan méterrõl elhibá-
zott. Lógatta is az orrát…de az igazán nagy meglepetést
azzal okozta, amikor azt mondta, hogy a vadõrnek haj-
nalban nem kell jönnie, sõt még este sem, mert sürgõs
és halaszthatatlan üzleti ügyben haza kell autóznia. Vi-
szont, rá egy napra, hajnalban legyen készenlétben, mert
visszajön. Ilyet még életemben nem pipáltam, Végül az-
tán tényleg ott volt, amikor mondta, sõt lõtt egyet reg-
gel, s még egyet másnap. Közben megjött délután öt órá-
ra két vendég, azokkal társaim ki is mentek vadászni. Két
vendég azonban telefonált, hogy késnek, de hétig odaér-
nek, és este mindenképpen vadászni akarnak. Mit lehe-
tett tenni, tûkön ülve vártunk rájuk, mikor úgy a lõvilág

vége elõtt vagy félórával bezuhantak. A szerzõdés szerint
a vendégek 200-tól 300 grammos agancssúlyú bakra jöt-
tek, de már az elején kikötötték, hogy háromszáz gramm
alattiakat ne is mutassunk. Lóhalálában elindultunk, de
igazán nem volt egyszerû nekik elmagyarázni, hogy az út-
közben látottak egy olyan terület jobbnál jobb bakjai,
amelyre hatósági kijelölés hiányában vadászni ez idõ sze-
rint nem szabad. Mire a „tiltott zónán” átvergõdtünk, már

szürkült, és csak arra volt
idõ, hogy az egyikük vagy
hetven méterrõl elhibázzon
egy jó háromszázas bakot.
A rálövés helyét tüzetesen
megvizsgáltuk, vért nem
találtunk, de ekkorra már
szinte tök sötét volt. Sze-
rencsére a kollégák a töb-
biekkel estére behoztak
négyet, sõt a másik iroda
vendége is lõtt egy jó ba-
kot. Volt hát lapogatás, ta-
pogatás, hátba veregetés,
azaz alapos ok a szapora
hátradõlésre. Érdekes, hogy

ilyenkor mindenki a másik bakját mustrálgatja. A lõtt vad
rendbetétele után hajnalra aztán megint csak merõben új
terület-, vendég-, és kísérõelosztást kellett csinálni, mert
arra kínosan ügyeltünk, hogy minden vendég minden al-
kalommal, más-más területrészen vadásszon, nehogy meg-
unja. Egyikük, egy idõsebb úr, mivel este szerencsés volt,
mindenképpen magaslesrõl szeretett volna vadászni, így a
többieknek annak a területrésznek még a környékét is
nagy ívben el kellett kerülniük. De a hétvége miatt pon-
tosan tudnunk kellett, hogy mikor eszi ki a rosseb és
merre járnak majd a józan ész határán dübörgõ, eszeve-
szetten száguldozó terepmotorosok, quadosok, valamint az
egyre jobban sújtó aszály miatt hatalmas porfelhõkbe bur-
kolódzó gépek merre vetik éppen a kukoricát… Az egyik
vendég azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy bár a szer-
zõdésben 300 gramm a felsõ határ, egy nagyobbat is sze-
retne lõni. Ezért – a késõbbi vitákat elkerülendõ – egy
„elõre gyártott”, erre vonatkozó nyilatkozatot akartunk ve-
le aláíratni, de sértetten elhárította, mert szerinte a va-
dászok között az adott szó náluk, Szlovéniában, minden
papírnál többet ér. Bár a mi tapasztalataink sajnos mások,

Mindig a vége a legjobb
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ezek után ezt erõltetni már csak a jó hírnév védel-
mében sem lehetett. Másnap, még nem jött fel a nap,
amikor száz méteren belül úgy ált az akácsorban az egyik
keresett bak, ahogy az a nagy könyvben meg van írva. A
vendég a lövés engedélyezésekor a terepjáróból kiszállt, az
ajtót becsapta (!) és szabad-
kézbõl hosszasan célozva
lõtt. A bak jól jelzett, „gyer-
tyázva” egyenesen a magas-
ba vetette magát, és hanyatt
esett a következõ, de már be
nem látható akácsorba. Ez-
után fölpattant és rövidesen
kámforként tûnt el az akác-
sorok között. Nyugi, nyugi –
mondom – pedig valahogy
az egész nekem se nagyon
tetszett. Rágyújtunk, aztán
rámegyünk a rálövés helyé-
re… Nem mondom, megle-
hetõsen kínosan telt el a bõ
negyedóra. A rálövés helyén
vagy kétméteres csíkban ta-
láltunk vágott szõrt, de vért, egy cseppet sem. A bakot
a 7X 64-es RWS lövedék szinte végig borotválta. Keres-
tük még vagy félórát a vendég szapora erõsködésére, de
az égvilágon semmi értelme nem volt. Késõbb sem volt
szerencsénk a lõhetõ bakokkal, mert vagy még a távcsö-
vezéskor, vagy már a lövéshez készülõdésre ugrottak el.
Nem sokkal a hazaindulás elõtt láttuk meg az elõzõleg
már ismert bakot, de az úgy állt az akácsorban, hogy a
fejét a fasor takarta. Késõbb átment a másik sorba, de
ott is rögvest bedugta fejét a fasorba, s mint borotválko-
záskor, csak nézegethettük magunkat a tükrében. Végül
– több mint fél óra múlva – nagy nehezen visszafordult,
és egyértelmûen megbizonyosodtunk arról, hogy ez az,
amelyiket keressük. Lassan és szépen – szinte az idege-
inken hárfázva – keresztbefordult. A vendég eleresztette
a lövését, s a bak, mint a villám sújtott vágta földhöz
magát. Mivel az akác még nem fakadt, gyorsan – hogy
a vendég ne lássa – törtem egy virágzó aranyvesszõ ágat.
Mikor odaértünk, kerestem a lapján a lövés bemeneti,
majd megfordítva a kimeneti nyílást, de nem volt ott
semmi. Néhány csepp vért láttam az agancstõ alatt, a ko-
ponyaalapon, abba mártottam meg a töretet… Alig akar-
tam a szememnek hinni, mert ha a lövés csak egy cen-
tit balra megy, szanaszét lövi az agancsot, ha pedig jobb-
ra, akkor meg úgy elhibázza, mint az elõzõt. Most már
persze mindegy volt. A vendégnek mindig igaza van, hi-
szen a sikerélményért jött ide, ezért gratulálni akkor is

kell, ha éppen nem jó, hanem csak „szép” a lövés. Ha
viszont arra gondolok, hogy a lapocka közepe és a tarkó
csaknem fél méterre esik egymástól, akkor egyre idege-
sítõbb a helyzet, mert még kettõt kellene terítékre hoz-
nunk. Ám, hogy valami öröm is keveredjen a lehetõ leg-

jobban titkolt ürömbe, a va-
dászháznál derült ki, hogy
eddig ez a bak lett az egyet-
len, amelynek elsõ osztályú
minõsítésû a húsa. A többit
úgy meggyomrozták a 8X68-
asokkal, 30-06-osokal, mintha
az 5-ös úton a kamion zúz-
ta volna halálra õket. Néze-
gette is a bakot hitetlenked-
ve a többi vendég, és irtó na-
gyot nõtt a szemükben, ami-
re persze alaposan rá is ját-
szottunk. Az önbizalom és a
sikerélmény – amint tudjuk –
akár csodákra is képes, mert
talán éppen a visszatért ma-
gabiztossága miatt, hibázás

nélkül meglõtte a két másik bakját. Este már társait
örökérvényû okosságokkal traktálta, nagyot lépve elõre va-
dásztársai „ranglétráján”. Másnap aztán délben, mivel –
ha nem is kalandoktól mentesen – de végül mindegyik
meglõtte a maga három bakját, elégedetten és hatalmas
gaudiummal távoztak. Az agancsok lefõzése után mért 24
órás súlyok azonban számunkra – enyhén szólva – még
nagy meglepetéseket tartogattak. Más évekhez viszonyítva
minden várakozást alulmúltak, úgy átlagban 30-40 gram-
mal voltak könnyebbek, mint egy „normális” évben. És
végül még egy jó tanács, mert a mai világban, ebben is
nagyon nagyokat lehet „szívni”. A szerzõdésben elõre rög-
zíteni kell, hogy mennyi a szervezõ iroda jutaléka, és azt,
hogy az elszámolási alapja az eurónak a számlázás nap-
ján érvényes banki középárfolyam. (Akadt ugyanis szerve-
zõ, aki – meglehetõsen „szubjektíve” – az eurót jócskán
a középárfolyam alatt számolja, és ebbõl vonja le még a
húsz százalékos bizományosi jutalékát is. Az ilyeneknek
pedig soha nem utólag kell kiderülni.) Mindent összevet-
ve, idén mégis a vendégvadászok jártak jobban, mert a
tetszetõs, a valóságnál nagyobbat mutató agancsok a le-
fõzés után 24 órával történt mérlegelésekor a szokottnál
jóval – 30-40 grammal is – könnyebbeknek bizonyultak.
Ezt pedig csak a tél hiányával lehet magyarázni, hiszen
ha nem elég baj a globális felmelegedés, minden rossz-
ban mindig van valami még rosszabb. 

H.Zs.
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A gyakorlatban ugyanis megvalósít-
hatatlan a ragadozók hatásának

minimalizálására tett javaslata. Jelesül
az, hogy  „az apróvad élõhelyének oly
módon történõ átalakítása, hogy az
egész évben kedvezõbb lehetõségeket
nyújtson a vad részére”. A szerzõ hol
csinálta ezt eddig, vagy egyáltalán hol
látott ilyesmit? Ugyanis egy vadászte-
rület élõhelyi viszonyait megváltoztatni
a vadgazdálkodók jelenlegi anyagi
helyzetében és jogviszonyai között
egész egyszerûen: lehetetlen.

Ha például volna is anyagi erõ a
vadföldek megvásárlására, a törvény
erre lehetõséget nem ad. Ezenkívül
igen nehéz a ragadozók
negatív hatásait

úgy minimalizálni, ha mindeközben a
létszámuk lassan, de biztosan, az élõ-
helyi adottságok által megengedett
maximum felé közelít, vagy azt már
jócskán meg is haladta. A szerzõ ál-
tal is idézett múlt század hetvenes
éveire visszaemlékezve: alig-alig volt je-
len a vidékünkön, Békés megyében –
vagy teljesen hiányzott – például a
holló, a parlagi sas, a héja és a bar-
na rétihéja. Jelenleg – bár a nádasa-
ink teljesen eltûntek – mégis több tu-
cat barna rétihéja költ, sûrûn elõfor-
duló vendég a héja, megjelent a holló
és állandó lakos lett három parlagi
sas. Meg merem kockáztatni, hogy a
ragadozó madarak szaporodása

szempontjából a hetvenes évek
voltak a „boldog béke-
évek”. Ekkor ugyanis a
több millió kihelyezett
elõnevelt fácán bizto-
sította a Kárpát-

medence középhegy-
ségeiben nyár végén kirepült

összes fiatal ragadozó madár táplá-
lékát. Azaz közvetve mi vadászok tet-
tünk rendkívül sokat azért, hogy a je-
lenlegi, védett ragadozópopuláció mai
nagysága kialakulhasson.

Tõlünk, vadgazdáktól, évente folya-
matosan bekérik a vadállománybecslé-
sek adatait, ám még soha nem volt

A közelmúltban volt
szerencsém olvasni 
dr. Kalotás Zsolt 

írásait, amelyekben 
a ragadozó madarak 

és a varjúfélék apróvad-
gazdálkodásban betöltött

szerepét igyekezett többé-
kevésbé részletesen elemezni.
Alapvetõen egyet lehet 
érteni a leírtak többségével,
azonban a cikkeket újból 
és újból átolvasva, összevetve
harmincéves vadgazdálkodási
tapasztalataimmal, egyre
inkább hiányérzetem támadt,
mintha az igazság nem volna
„teljes egészében kibontva”.

Dögöljön meg 
a szomszéd lova…is
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alkalmam tanulmányozni, hogy a vé-
dett ragadozó madarak állománya mi-
lyen módon változott az elmúlt évek
során. Csupán azt hallani, hogy folya-
matosan csökken a létszámuk, néha-
néha több tucatot elpusztulva talál-
nak, de arra nézve még soha senki
nem tett említést, hogy az ország,
vagy megye hány védett ragadozó ma-
dárnak lehet az otthona, mennyit ké-
pes „eltartani” a terület, ki, mikor,
hogyan becsülte ezt fel? Bizonyára a
természetvédelemrõl szóló törvény ré-
gen várt végrehajtási rendelete a kö-
vetkezõ húsz-harminc évben talán
meg fog jelenni és ezt a nyitott kér-
dést is – több más mellett – talán
majd szabályozza.

A szerzõ által java-
solt, a ragadozó ma-
darakkal történõ bé-
kekötésrõl szólva kije-
lenthetem, hogy mi
vadászok nem va-
gyunk háborúban ve-
lük, sõt sokszor a
legnagyobb csodálat-
tal figyeljük, ha egy-
egy példány feltûnik
vadászterületünk egy-
re szûkülõ egén. Ak-
kor viszont, amikor
kora tavasszal védett
barna rétihéják, szür-
ke varjak és szarkák
soha nem látott tö-
mege módszeresen
kutatja végig a területet, keresve a
földön fészkelõ madarak tojásait, bi-
zony ingerülten nézzük. Nem is a fá-
cánfészkeket féltjük elsõsorban, hiszen
ebbõl a fajból már alig találni, hanem
a védett madarak szaporulatának ki-
látástalan sorsa aggaszt: a mezei- és
búbos pacsirta, a pityer, a bíbic, a
fürj, a fogoly, a réti fülesbagoly, a ri-
gó- és poszátafélék mind közvetlenül
érintettjei, elszenvedõi a szorgos „ár-
mádia” módszeres és alapos kutató-
munkájának. Lõfegyverrel védekezni –
a szarka, a szajkó és a dolmányos
varjú kivételével – tilos, illetve ezen
fajok esetében szinte eredménytelen
is. (Sõt, a megállapított „vadászidé-
nyükben” való elejtésük engedélyezé-
sét, a teljesen más élõhelyi adottsá-
gokkal rendelkezõ unióból lõcsölték
ránk. Így, ebben a formában pedig
valójában csak egy teljesen értelmet-
len, felesleges és utólagos „bosszúál-
lásnak” nevezhetõ, semmi másnak. A
szerk. megj.)  A csapdázás a héja

esetében szigorú szabályok betartása
mellett eredményes lehet ugyan a te-
rület kis részén, ám a varjúfélék to-
jással történõ apasztása – ami a leg-
megbízhatóbb és leghatásosabb mód-
szer – mára éppen  gyakorlatilag el-
lehetetlenült.

Kissé utópisztikusnak tûnik az a
gondolat is, hogy a ragadozó mada-
rak nélkül az apróvad állománya ge-
netikai romlásnak indulna. Felelõssé-
gem teljes tudatában kijelenthetem,
hogy akár harminc, vagy húsz évvel
ezelõtt, mikor közel sem volt ennyi
ragadozó madár a vadászterületünkön,
egy szemmel sem volt a fácán és a
nyúl „romlottabb” genetikailag, mint

manapság. Dr. Kalotás Zsolt szerzõi
megállapításai egész egyszerûen nem
fedik a valóságot!

Mi, gyakorló vadgazdák, vadászok
tiszteletben tartjuk, és tudomásul
vesszük a természetvédelmi elõíráso-
kat, ugyanakkor hangot adunk annak
a meggyõzõdésünknek, hogy ezeket az
elõírásokat néha-néha nem ártana fe-
lülvizsgálni, aktualizálni. Ehhez pedig
nélkülözhetetlen a területeket kezelõ
szakemberek véleményének meghallga-
tása és azok figyelembe vétele. Annak
még soha nem volt eredménye, ha
egyik fél a másik felvetéseire csak egy
szót tud folyamatosan – mint egykor
a régi szovjet vezetõk a fegyverzet-
csökkentési tárgyalásokon – ismételni:
nyet. Az értelmes párbe-
szédre itt is – mint az
élet minden területén –
múlhatatlan szükség van,
és nem nélkülözhetõ.

FARKAS LÁSZLÓ
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Amint arról már beszámoltunk, et-
tõl az évtõl kezdve az elõállító cég
megszüntetése és a terület eladása
miatt befejezõdött az F-2, a varjúfé-
lékre szeletív hatású mérgezett tojás
gyártása Fácánkerten. Ez pillanatnyi-
lag azt is jelenti, hogy ha beletörõd-
nénk, akkor az apróvad és a többi
földön fészkelõ védett madárfaj kárte-
või létszámcsökkentésének utolsó
eredményes módszerérõl lennénk
kénytelenek lemondani. Gondolom,
senkinek nem kell különösebben ecse-
telni, hogy ennek következményei be-
láthatatlanok, mert a sors gyorsabban
pecsétel, mint bármilyen hivatal. Egye-
bek között ez azért is fontos, mert a
fészkelési idõszakban történõ gyérítési,
szabályozási munkát hosszú évtizedek

– sõt évszázadok – óta folyamatosan
végezzük. A kártevõfajok szaporodási
rátái pedig – értelemszerûen és a lét-
számadatokkal bizonyíthatóan – min-
dezeknek megfelelõen alakultak ki, s
az egyik évrõl a másikra bekövetkezõ
ilyetén változás igazán drasztikusnak
mondható, hiszen évszázadok óta nem
a „szûzföldeken” élünk. Sokakat riaszt
továbbá a megjelent törvénymódosítás-
ban a mérgek generális tiltása, a ró-
kakotorékok kifüstölése, holott ugyan-
akkor egy egész sor engedélyezett,
súlyosan mérgezõ szer van forgalom-
ban a mezõgazdaság egyéb ágazatai-
ban. Minden gazdaboltban kapható
például a rágcsálóirtó füstgyertya,
amellyel a kotoréklakókkal is kiválóan
el lehet bánni, csak éppen nem egyet,

A mérgelõdés 
közügy
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hanem kettõt, hármat kell belõlük
gondosan beföldelni. A hörcsög példá-
ul egész Nyugat-Európában szigorúan
védett, CITES „A” listás faj, nálunk
viszont – derogáció folytán – ma is
büntetés terhe mellett rendeletileg kö-
telezõen irtandó mezõgazdasági kárte-
võ, és a sort hosszan lehet folytatni a
kárókatonával, a szürke gémmel, a
sárgalábú sirállyal…

Nos, az F-2-es tojást gyártó gépsor
eladó, akadna is a gyártásra vállalko-
zó, csakhogy… a szer és a módszer
engedélyezése éppen az idén jár le.
Dr. Kalotás Zsoltné tájékoztatása sze-
rint mind magát a módszert, mind
pedig a gyártást újra kell engedélyez-
tetni, amely az eljárás – egyebek kö-
zött – a környezetvédelmi ökotoxikoló-
gia vizsgálatok megismétlését is elõír-
ja, amelynek költsége mintegy tízmil-
lió forint. A vizsgálatok elvégzésére
van hely, kapacitás és idõ is. Csak a
legfontosabb, a pénz hiányzik, mert
ezt a gyártásra és forgalmazásra vál-
lalkozók nem tudják vállalni, hiszen a
gépsor megvásárlása, a hely, a gyártás
beindítása önmagában is igen jelentõs
beruházást igényel. Maga a „termék”
viszont szezonális jellegû, mert ható-
anyaga hamar lebomlik, s éppen ez
utóbbi az egyik legnagyobb környe-
zetvédelmi elõnye is egyben. Rácz Fo-
dor Gábor elmondása szerint a szak-
tárca jó elõre jelezte a gyártás meg-
szüntetését és keresték a megoldás
lehetõségeit, amelyet fölajánlottak az

érdekvédelemnek, valamint
a szakintézményeknek. Dr.
Csányi Sándor tájékoztatása
szerint: bár magára a gyár-
tásra nem tudnak vállalkoz-
ni, de a leszerelt gyártó
gépsort megvásárolták és
tárolják a gödöllõi SZIE
Vadgazdálkodási és Vadbioló-
gia Tanszékén. Ez most ön-
magában is egy hatalmas
segítség, mert a jól bevált
szerkentyûk nem kerülnek
ebek harmincadjára, amíg
az engedélyezési eljárás tart
és a gyártó személye végle-
gesen el nem dõl. Most –
úgy tûnik – az engedélye-
zési eljárás költségeinek elõ-
teremtése a feladat, amely
létfontosságú apróvadvédel-
mi és természetvédelmi
közérdek. Éppen ezért az
ügyért végre félre kellene
tenni a személyes jellegû vi-

tákat, el kellene felejteni a közelmúlt-
ban adott és kapott „sebeket”, mert
rendkívül sok – a magyar apróvad jö-
võje – múlik, múlhat mindezeken. Ha
ugyanis az elmúlt idõszakban több
százmilliót sikeresen elköltöttünk a fo-
golyprogramra, akkor ennek ez a tíz-
milliós engedélyeztetési költség csupán
a százalékos töredéke, viszont valójá-
ban a siker lehetõségének alapfeltéte-
le volna. De… ugyanilyen fontos ér-
deke volna a vadászoknak, a vadászat-
ra jogosultaknak, minden érdekvédel-
mi szervezetnek, a területeiket felelõs-
séggel kezelõ nemzeti parkoknak, a
szaktárcáknak és a sort bizonyára
hosszan lehetne még folytatni. Talán
nem kellene úgy járnunk, mint példá-
ul a megoldhatatlanná „valósult” par-
lagfûvel. Ha minden vadász csak 200
forinttal – mondjuk egy jó korsó sör
árával – hozzájárulna, mindjárt meg-
volna az engedélyezési eljárás teljes
bruttó költsége. Ám, ha az OMVV a
bankban „fialó” dugipénzébõl a vizs-
gálati díjat megelõlegezné, bõven vol-
na idõ megyénként a 200 Ft többle-
tet tagdíjemelésként a küldöttekkel
megszavaztatni. Így a „kölcsön” év vé-
géig, a vadászjegyek kiváltásával még
busásan meg is térülhetne. De ami
ennél sokkal fontosabb: a krónikus si-
ránkozás helyett végre már tennénk is
valami „kézzelfoghatót” a folyamato-
san egyáltalán nem tenyészõ, hanem
a szemünk láttára „enyészõ” hazai
apróvadért.  H.Zs.
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A csapdák változatos, adott esetben speciálisan egy-egy
faj megfogására kidolgozott típusainak használatával

elsõsorban a rejtett életmódú, ritkán meglátható ragado-
zók (görény, nyest, nyuszt, menyét, hermelin) kártétele el-
len tudunk hatásosan védekezni – vallja Lóki György. A
Berekben, ahol sok a csatorna, a legjobb csapdázóhelyek
a víz felett átvezetõ bürük, átjárók, azok a kényszervál-
tók, amit nem tud kikerülni a ragadozó sem. Amikor a
legnagyobb mennyiségû fácán volt kibocsátva, nem volt
olyan nevelõtér, amelynek környéke ne lett volna körül-
csapdázva, a vadõrök komoly pénzeket kaptak a leadott
dúvadjelek után. Aki ismeri a területét, tudja, hogy a ra-
gadozóknak ugyanúgy megvannak a kedvelt útvonalai, vál-
tói, mint a nagyvadnak. Nem csak elejtésükre, befogásuk-
ra is itt van több esély. Ismerve azt a szokásukat, hogy
szívesen közlekednek kijárt ösvényeken, kerülik a harma-
tos aljnövényzetet, csapda felállításra ezen helyeket is ér-
demes kiválasztani, ez akár egy cserkészút is lehet. Ma
már szinte csak élõcsalis csapdákat használnak, így nem
csak a kényszerváltó elõnyeit, hanem a zsákmányolási vá-
gyat is a vadász hasznára lehet fordítani. Az intenzív csap-
dázás és a vadászat hatására érezhetõen megfogyott a ró-
kaállomány a Berekben. A magas talajvíz miatt sokkal ke-
vesebb helyen tud kotorékot ásni, így az utánpótlást fõ-
leg a környezõ területek „biztosítják”. Hatékonyan véde-
kezni csak úgy lehet, ha azt minden területen egyaránt
fontosnak tartják, tesznek is érte, ellenkezõ esetben belép
a „szivacshatás”: a kiürült élõhelyet lassan újranépesítik a
környéken fölös számban élõ bevándorlók, az új életteret
keresõ fiatalok. Átrendezõdött a fajok aránya is, a befo-
gott és terítékre került szõrmés kártevõk 60 százaléka ró-
ka, közel 30 százalék nyest, és alig 10 százalék az egyéb
fajok részesedése. Természetesen a lakott helyekhez köze-
ledve egyre nagyobb részarányt képvisel a kóbor kutya és
macska. Lóki György kinn lakik a Berek szívében, a Nyugati
övcsatorna partján, csapdáit naponta kétszer végigjárja, a
fehér-tarka csaligalamboknak vizet, kukoricát visz. A csap-
dázás számára természetes kiegészítõje fõvadászi munká-
jának, része életformájának, eredményes módja a gondja-
ira bízott apróvad védelmének – amelyben a technika csak
segítség, nem öncél.

Látszattakarékosság

Valamikor csak olyan embert tettek meg vadõrnek, akinek
természetes volt, hogy kinn lakik a területen, fel sem me-
rült, sem benne, sem alkalmazójában, hogy faluból, – hor-
ribile dictu, városból – kijárva is lehet „õrizni” a terüle-
tet. Éppen ez volt az oka, hogy ezek az emberek beha-
tóan, mindig naprakészen ismerték a revírt, a vad moz-
gását, beleértve a kártevõket is. A terület gazdájának pe-
dig jól felfogott érdeke volt, hogy legyen vadja, s ha már
van, az meg is legyen védve mindenféle károsítástól - és
ezt nem bízta a véletlenre. A vadõröknek, hivatásos vadá-
szoknak sosem volt magas fizetésük, azonban a vadász-
gazda lehetõséget adott akár a fizetést többszörösen meg-
haladó mértékû jövedelem megszerzésére, mégpedig a dú-
vadpénz formájában. Ennél közvetlenebb érdekeltséget ne-
héz elképzelni; a szorgalmas vadõr sokat kereshetett, a
lusta meg szidta a munkáltatóját a kevés juttatásért. Te-
gyük hozzá, nagyon kevés korlátozás volt idõben és mód-
szerben is, ami a dúvadazás hatékonyságát csökkentette. 

A csapdázás
– életforma
Ezt saját tapasztalatából állítja Lóki György fõvadász,
aki kezdõ vadõr kora óta minden lehetséges
csapdázási módot kipróbált, s ma is aktív csapdázó.
Munkahelye, a híres Nagyberek speciális adottságai
folytán minden szárnyas és szõrmés kártevõnek ideális
élõhely, ennél fogva kiválóan alkalmas csapdázásra.
Fenntartás nélkül elhihetjük neki, hogy az egykori
híres „bereki fácán” soktízezres tömege állandó és
hatékony kártevõgyérítés, folyamatos csapdázás
nélkül nem lett volna megvédhetõ.



Néhány évtized alatt megváltozott a hazai vadászok
mentalitása – és ez igaz a hivatásos állományra is. Tisz-
telettel adózva a kivételnek, ma már nem sok becsülete
van az apróvadnak, mindenki nagyban (nagyvadban) gon-
dolkodik, szinte minden bevételi forrást abban látnak, még
akkor is, amikor jó területi adottságaik vannak (lennének)
az apróvad szaporítására – ha foglalkoznának vele. A ró-
kára a vadász (sokszor még a vadõr is!) csak rálegyint,
nem pocsékolja a drága lõszert, meg hát, ugye, nem sza-
bad „felesleges” lövöldözéssel zavarni a „szent” nagyvad
nyugalmát! A felette átrepülõ szarkára, szürkevarjúra nem
a puskát, a fejét se nagyon emeli fel… Nagyon nem jól
van ez így! Sok hivatásos vadász kikéri magának, mert
sértõnek találja a vadõr kifejezést, hiszen õ nem bakter
vagy portás! Meg hát a vadõr kifejezésben benne van a
vad õrzése, azaz védelme is, ami ugye számos gonddal és

bajjal jár, ráadásul strapás is. Hát nem egyszerûbb ura-
san beülni a vendéggel a terepjáróba, s a kocsiból ki se
szállva meglövetni a nagyvadat (majd eltenni a „jól meg-
érdemelt” borravalót), mint szemfüles és óvatos szarkák,
kitanult varjak, neszes rókák után koslatni nap, mint nap.
Ha sok idõ és energiaráfordítással aztán sikerült egy ma-
rékra való dúvadjelet összelõni-fogni, még tán le is tolja
a „szakképzett” vadászmester, hogy miért ilyen haszonta-
lan dolgokkal tölti az idejét. Ja, hogy ezért ráadásul még
pénzt is kérne? Felejtse el, rosszul áll a társaság, örüljön,
hogy még megkapja a minimálbért, s nem kell (papíron)
4 órásra csökkenteni a foglalkoztatását.

Pedig nincs nagyobb pazarlás, mint a vadõrön megspó-
rolt duvad-lõdíj! Ha nincs érdekeltség, nincs komoly ered-
mény, s marad az általános siránkozás a felett, hogy nincs
apróvad. Miért sajnálják odaadni nagyon sok helyen azt a
pénzt (amit ráadásul a törvény kötelezõen elõír), amely-
nek ellentételeként több apróvad lesz a terítéken, s köz-

vetve vagy áttételesen nagyobb bevétel a gazdálkodásban?
Milyen jó lenne, ha nem csak a „hivatásos vadászoknak”,
de a vadõröknek is lenne – nem csak papíron – valósá-
gos érdekképviselete!

Mit engednek a jogszabályok?

Mára úgy be lett kerítve jogi drótakadályokkal a vadász,
hogy örülhet, ha ép bõrrel ki tud gabalyodni belõle. A va-
don kívül minden károsítót jogszabályok védenek és óv-
nak.

– A kóbor kutya és macska „vagyontárgy”, melynek
pénzben kifejezhetõ értéke van, melyet a bíróság szem-
rebbenés nélkül megfizettet a „jogtalan” elejtõvel, mivel
az nem tudja 2 tanúval bizonyítani, hogy a területre „vé-
letlenül” kitévedt házi kedvenc éppen vadat ûzött. Viszont
soha ebben az országban bíróság még nem fizettetett
kártérítést kutya vagy macska gazdájával a vadban oko-
zott kár miatt!

– Az egyetlen rókán kívül minden kártevõ védett! Van-
nak fajok, melyek állandóan, mivel természetvédelmi olta-
lom alatt állnak. Másokra tilalmi idõ lett megállapítva,
„etikai okokból”, egy rosszul értelmezett és még rosszab-
bul alkalmazott EU direktíva miatt, miszerint szaporodá-
si idõszakban minden madarat megillet a védelem. Csak-
hogy… azon madár- és emlõsfajok is, amelyek mások
fészkeit, szaporulatát pusztítják, benne vannak ebben a
körben. Fából vaskarika, hogy „máskor” vadászhatók, mi-
vel károsításukra csak és kizárólag a szaporodási idõszak-
ban kerül sor – s éppen ekkor nincs mód ez ellen vé-
dekezni.

– Betiltottak mindenféle mérgezést, idén még az ed-
dig egyedül engedélyezett szelektív mérgezett tojás is ki-
került a kártevõk elleni védekezés eszköztárából.

– Csapdázni már csak sérülést nem okozó, élvefogó
csapdákkal szabad. Ez viszont annyit jelent, hogy napjá-
ban kétszer „illik” megnézni minden élesre állított csap-
dát, mivel ennek híján a megfogott kártevõ szomjan
pusztulhat, vagy akár hõgutát kaphat. Ráadásul, ha vé-
dett állat került bele, azt sérülésmentesen kell szabadon
engedni, a vadászhatót pedig „humánusan” átsegíteni a
másvilágra (erre legjobb eszköz a kisgolyós fegyver).

– Fegyveres vadászat esetén azonos szabályok vonat-
koznak a kártevõkre, mint a nagyvadra, azaz, ha akár
egyetlen szajkót is elejtett a vadász, azt ugyanúgy le kell
adminisztrálnia (beírókönyv), mint pl. egy bikát, azaz
esetleg újabb tízkilométereket kell autózni emiatt a vadá-
szat után.

– Egyedül a róka az a faj, amelynek vadászata min-
den idõben szabad – a jogszabályi korlátok határain be-
lül. Már tilos mérgezni, betiltották a csapóvasat, legutóbb
a füstgyertyázást is. Állománycsökkentési le-
hetõségként megmaradt a kotorékozás ku-
tyákkal és ásással, a ládacsapdás befogás, va-
lamint a fegyveres vadászat, melynek legha-
tékonyabb módja, az éjszakai lámpázás szin-
tén csak külön engedéllyel végezhetõ. 

SOMFALVI ERVIN
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A magyar mezõgazdaság egyik legnagyobb seregszemléje
a Hódmezõvásárhelyi Állattenyésztési Napok. A kiállításon
és vásáron idén április 27-29-én elõször, a vadászok is
részt vettek.

Az ötlet nyilván abból a meggondolásból ered, hogy a
vadászat és a vadgazdálkodás a mezõgazdaság része. Kö-
zös standon mutatkozott be az OMVK Csongrád Megyei
Szervezete, a Dalerd Zrt., a Vadászati Kulturális Egyesü-
let és a VADÁSZLAP. A kiállított trófeákat igen sokan
megcsodálták, és rengetegen érdeklõdtek a könyvek és a
DVD-k iránt is. A VADÁSZLAP régebbi számaihoz és a
Csongrád megyében megjelenõ Vadászrész címû laphoz
ingyen juthattak hozzá a látogatók.

Pénteken kiállítás nyílt természetfestõk alkotásaiból.
Többek között Valaczkai Erzsébet, Muray Róbert, Kiss 
Richárd, Simon Ferenc és Mráz János festményeit láthatta
a közönség. Délután hagyományteremtõ jelleggel õzbakvadá-

szati nyitányt tartottak s egyben a Vándorsólyom Fogadó
mellett fölavatták Farczádi Gyõzõ szabadszállási fafaragó
mûvész õzbak-szobrát. Az avatóbeszédet Koncz István va-
dászíró tartotta. Este Hubertus Misét tartottak a Szent
István téri katolikus templomban, ahol a Baranya Vadász-
kürt Együttes játszotta Kiricsi László kompozícióját.

M.T.

Április 28-ától – négy napon át – több
ezren keresték fel Putnokon a IX.
Gömör Expo nemzetközi vásár kereté-
ben megrendezett vadászati kiállítást.

A Serényi László Általános Iskola
tornatermébe lépve még a legkénye-
sebb ízlésû vadászoknak is tátva ma-
radt a szája az állványokon látható tró-
fearengeteg láttán. Minden bemutatott
agancs és agyar a romantikus gömöri
táj erdeibõl származott. A csarnok
másik részében elhelyezett, igényesen
berendezett dioráma Monostori László
preparátor munkáját és szakértelmét
dicséri, mert az állatpreparátumokat
természetes élõhelyi környezetükben
mutatta be. Sok látogatót vonzott a
Vadászati Kulturális Egyesület által
rendezett vadászfestmény-bemutató is.
A folyosók falain Muray Róbert ké-
pei mellett a nevével „fémjelzett” al-
kotói mûhely munkáiban gyönyörköd-
hettek a látogatók. Dedinszky Márta,
Meszlényi Attila, Boros Zoltán, és
Kovrig Miklós festményei a laikus ér-
deklõdõk körében is osztatlan elisme-
rést arattak. Az aulában is érdemes

volt elidõzni. A folyamatosan
vetített természeti- és vadásza-
ti témájú filmek megállásra
késztették a látogatókat, akik
vadászfestményeket, fafaragáso-
kat és könyveket is vásárolhat-
tak. A Gömör Expo Putnok

város által adományozott különdíját –
egy díszes serleget – a vadászati ki-
állítás kapta, amelyet Tamás Barnabás
polgármester adott át a rendezõknek.
Érdemeik igazi elismerése volt ez,
mert a vadászok, a kamara munka-

társai, a helyi vadásztársaságokkal kar-
öltve sokat dolgoztak a kiállításért, és
ennek köszönhetõen olyan parádésan
sikerült, hogy arról valóban csak fel-
sõfokon lehet beszélni. Borsod megyé-
ben, a tavalyi lillafüredi vadásznapon
megrendezett trófea-bemutatóval
ugyan magasra tették a mércét, de
Putnokon sikerült még ezt is felül-
múlni. Kár, hogy az utóbbi években
más megyékben csak ritkán lehet ha-
sonlókat látni.

W. P.

Vadászok 
a vásárhelyi vásáron

Gömöri vadászünnep
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„Borzasztó” vadászat

Bármely vadfaj eredményes vadászatá-
nak feltétele az adott faj életmódjá-
nak, viselkedésének alapos ismerete. 
A borz esetében ez különösen nehéz
az éjszakai életmódja miatt. Könnyíti
a helyzetet ugyanakkor az a tény,
hogy viszonylag kicsi a mozgásterüle-
te, s jellemzõ a borz nagycsaládok –
klánok – territoriális viselkedése. Va-
dászati idénye június 1-tõl, február 28-
ig tart, tehát mindössze három hóna-
pig védi a törvény.

A borz ma már trófeás vadnak szá-
mít, a koponyáját bírálják, de szép va-
dászemlék lehet a kikészített, zöld
posztóval alászegett bõr, a péniszcsont
és a szemfog is. A múltban fõleg tet-
szetõs gereznájáért vadászták, az
ecsetkészítõk jó pénzt fizettek érte, ki-
sütött zsírja az egyik legjobb csizma-
kenõcs volt. Egykoron minden valami-
revaló „kerülõ” tarisznyája szõrös borz-
bõrbõl készült. A borzhúst sokhelyütt
szívesen fogyasztják, sõt például a
huculoknál a rendszeres borztöpörtyû
evést a hosszú élet titkának tartják.

Mindezek ellenére kevesen vadász-
nak borzra, talán azért, mert a teljes
tilalmat nemrégiben oldották fel. Jó-
magam a nagyvadvadászati lehetõsé-
geim megcsappanása után szerettem

bele a borzvadászat türelmet és kitar-
tást igénylõ módjába. Az így szerzett
tapasztalataimat szeretném megoszta-
ni a kedves olvasókkal.

Az idény kezdetén még találkozha-
tunk ivarzó példányokkal. Az ilyenkor
sok esetben még lõvilágnál a kotorék-
ból elõbújó nõstényt követi a domi-
náns hím és olykor 1-2 mellék kan. 
A domináns hím agresszív, a nõstény
mellett haladva a mellék kanoknak,
más állatfajoknak, nyúlnak, õznek, sõt
esetenként a közelükbe férkõzõ em-
bernek is nekiugrik. Az ilyen „talál-
kozások” azonban ritkák. A ma vadá-
sza – úgy gondolom – a borzvadászat-
ban is inkább élmény gyûjt, mintsem
a trófeát. Szerintem a tudatos vadá-
szat alapvetõen feltételezi a vadászte-
rületen fellelhetõ kotorékok és lakói-
nak ivar és kor szerinti ismeretét.

Az állomány fölmérése

Nemcsak a nyomokból következtethe-
tünk egy-egy borzvár lakóira, hanem
inkább a kotorék jellegzetességeibõl is.
A nõstény borzok kotorékainak bejára-
tánál a tavaszi és õszi idõszakban min-
dig nagy mennyiségû szénát, falevelet
(almot) találunk. Ezek a borzra jellem-
zõ kotoréktisztítások „melléktermékei”.

Az idegeket borzoló
vadászati mód 
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Ezt inkább csak tavasszal találjuk meg
az öreg kanoknál is, de jóval kisebb
mennyiségben. A fiatal vagy éppen
csak ivarérett kanoknál ilyen szalmás
kihordás, tisztítás ritkán található.
Ugyanakkor ezek a fiatal kanok figyel-
hetõk meg leginkább rókakotorékok-
ban, sok esetben a rókával „társbérlet-
ben”. Ha a lakott kotorékokat feltérké-
peztük, akkor dönthetünk arról, hogy
melyik vár lakóját kívánjuk elejteni.

A kotorék közelében látható nyo-
mok árulkodnak gazdája nagyságáról,
koráról. Elejtésére készülve minden-
képpen célszerû az illemhelyeiknek
alapos szemrevételezése. Ezek az il-
lemhelyek nem közvetlenül a kotorék
környékén, hanem sok esetben 80-100
méterre, vagy még messzebb találha-
tók a kotoréktól. Esetenként 40-50
„WC-gödröt” találunk, amelyekbe csak
egy-egy alkalommal ürít a borz, és
nem kaparja be. Az egészen száraz
napokat leszámítva ezeket az ürülék-
csomagokat néhány nap alatt jellegze-
tes penész lepi be. A frissek penész-
tõl mentesek. Ezekben a friss göd-
röcskékben található ürülékmaradvá-
nyok tartalma elárulja gazdája étrend-
jét is. A napraforgó, kukorica, borsó,
gyümölcsmaradványok jelzik, hogy éj-
szakánként melyik területrészeket lá-
togatja. A borzra jellemzõ, hogy õsz-
elõn bizonyos táplálékot – például a
magas olajtartalmú napraforgót – na-
pokon keresztül kizárólagos elõnyben
részesíti. Majd miután „telítõdik”, táp-
lálékot vált. Ezek a táplálékváltások jól
láthatók az ürülékcsomókból. Ugyan-
akkor az ilyen táplálkozó helyekhez jól
látható és rendszeres váltót tart. Õszi
vadászatra ez az idõszak a legalkal-
masabb. Jól megválasztott leshelyrõl a
váltón, vagy táplálkozó helyén kaphat-
juk puskavégre. 

Ha pedig a kotorék lesvadászatra al-
kalmas helyen van, egy diszkréten elhe-
lyezett hordozható magaslesrõl a koto-
rékból elõbújó borz elejtésének lehetõ-
sége tûnik a legkézenfekvõbbnek. Véle-
ményem szerint mégis ez a módszer
talán a legbizonytalanabb. Mégpedig
azért, mert az esti, éjszakai órákban ki-
számíthatatlan, hogy mikor indul por-
tyájára a borz. Lehet, hogy közvetlen
sötétedés után már elindul, de könnyen
elõfordulhat, hogy csak az éjszakai

órákban, úgy éjfél után. Ugyanakkor
gondokat okozhat a kijáratok egymás-
tól való távolsága, beláthatósága, de
kétségessé teheti az egészet a legrosz-
szabb pillanatban megforduló szél is.

A legjobb módszer

Utoljára hagytam a szerintem legsport-
szerûbb és talán a legnagyobb vadász-
élményt nyújtó télvégi, kotoréknál tör-
ténõ hajnali, lesvadászatot. Mint tud-
juk, a borz nem alszik téli álmot,
azonban a tél folyamán sokszor napo-
kon keresztül szunyókál, csak ritkán
jön elõ, mert tápanyagszükségletét

zömmel az õsszel felhalmozódott zsír-
készletébõl fedezi. Január végére, feb-
ruárra azonban zsírkészlete már ala-
posan leapad. Ugyanakkor táplálkozási
lehetõsége ilyenkor a legszûkebb. Ké-
sõn indul éjszakai portyáira, nem tá-
volodik messzire a kotorékjától, taka-
rékoskodik az energiával. Vitaminban
gazdag, fõleg hagymás (tyúktaréj, für-
tös gyöngyike) vagy gyöktörzses (par-
lagi ligetszépe) növények után kutat és
kapar. Egy-egy jó termõhelyre napokon
keresztül rendszeres váltót tartva kijár.
Késõn indul a kotoréktól, s mivel
ezekben a hónapokban már egyre ko-
rábban világosodik, sokszor csak a haj-
nali szürkülettel vagy már a teljes
lõvilágnál érkezik haza. Erre az évszak-
ra jellemzõ, hogy egy-egy erõs éjsza-
kai fagyos idõszakban a kotorékban
marad, azonban a lehûlést követõ elsõ
melegebb éjszakán biztosan útnak in-
dul. Ráadásul ez az enyhülés sokszor
pár centis havat is hoz. Na, ekkor jön
el igazán a borzvadász ideje.

A legtöbb esetben – ellentétben a
rókával –, a borz nem szél alól köze-
lít kotorékához, hanem szigorúan a vál-
tóját tartva. Január végen, február elsõ
napjaiban még a kotoréktisztítás elõtt
állunk. Valószínûleg ez az oka annak,
hogy a borz ebben az idõszakban dön-
tõen csak egyetlen kijáratot használ,
amely tovább könnyíti a vadász dolgát.
A szélirányt figyelembe véve az éjsza-
kai mozgáskörzet, valamint a használt
váltó ismeretében, kora hajnalban a ko-
torék közelében foglaljuk el leshelyün-
ket. Ilyenkor már gyakori, hogy a vál-
tóján igyekvõ borzot egy-egy énekesma-
dár riasztva jelzi. A borz észlelési távol-
sága persze jóval nagyobb az emberé-
nél. Tapasztaltam már, hogy olykor
megkésve, lõvilágnál a kotorékjába érke-
zõ borz minden elõvigyázatosságot fél-
retéve, „futólépésben” próbál a kotorék-
hoz jutni, s éppen ez lesz a veszte. 
A legtöbbször azonban lassan, meg-
megállva közelít a váltóján, fülel, szima-
tol, hallgatódzik. A legkisebb gyanús
jelre csöndben elvonul. Az egyébként
mozgásában lomhának tûnõ borz a ko-
torék közelében felismert emberre rea-
gálva, mint a villám megpördül és me-
nekül. Ilyen esetben legtöbbször a lö-
véssel el is késünk. Ezért
viselkedésünket ehhez kell
igazítani. Ha azonban elej-
tése sikerül, egy igazán pá-
ratlan vadászélménnyel le-
szünk gazdagabbak.

ZSIN GÉZA
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N émetországban élõ népes családja, barátai, egykori
munkatársai és tisztelõi gyûltek össze a dr. Szeder-

jei Ákos születésének 96. évfordulója alkalmával rendezett
bensõséges szoboravató ünnepségre, a PEG Zrt. Budakeszi
erdészetének hangulatos szoborparkjában, április 13-án. Dr.
Persányi Miklós miniszter egykori elõdjére, a Fõvárosi Ál-
lat- és Növénykert néhai fõigazgatójára emlékezett, Feiszt
Ottó, az OMVK elnöke a magyar vadászok, dr. Faragó
Sándor a NyME rektora az Alma Mater, dr. Nagy Emil
professzor a kutató pályatársak nevében mondott méltató
emlékbeszédet, míg Adolffné, Szederjei Ágnes a neves tu-
dós családja nevében köszöntötte a megjelenteket. A közö-
sen elénekelt Székely Himnusz után Benedek Fülöp, az
FVM szakállamtitkára, az OMVV elnöke leplezte le Lász-
ló Péter szobrászmûvész alkotását, dr. Szederjei Ákos mell-
szobrát, amely a hetedik „tagja” a millecentenárium évé-
ben alapított „Nagy Magyar Vadászok” idilli szoborparkjá-
nak. Ezt követõen családja, a szakmai szervezetek, barátai
és tisztelõi helyezték el a szeretet és a kegyelet koszorúit
és virágait a szobor posztamense elé. A vadászias külsõsé-
gek ünnepélyes hangulatát nagymértékben emelte a kiváló
OMVK Vadászkürt Együttes osztatlan sikert aratott szerep-
lése. Az avató ünnepséget baráti hangulatú fogadás követ-
te és az ország szinte minden részébõl érkezett, legkülön-
bözõbb rendû- és rangú résztvevõk közvetlen baráti beszél-
getéseken emlékeztek a nemzetközi hírû vadászati szakem-
berre, tudósra, pályatársra. Szinte mindenkinek volt egy-egy
emlékezetes, újra felidézhetõ szomorú, vagy vidám történe-
te a fejünk felett igazán vadul „elhúzott” félévszázad kü-
lönbözõ „ízû” évtizedeibõl, amelynek hitelét éppen a közös
túlélés személyes jellege adta.

Az ünnepelt emlékezetére

Dr. Szederjei Ákos életmûve és
munkássága egy olyan igazán ne-
héz és küzdelmes korszakhoz kö-
tõdik, amely a magyar vadgazdál-
kodást méltán tette világhírûvé
annak ellenére, hogy a második
világháború szinte teljesen romba
döntötte a hazát, és vadállomá-
nyunk a korabeli becslések sze-
rint 80 százalékban elpusztult.

1911. április 13-án született az
észak-erdélyi Szelestyehután. Az
erdõ és a vad szeretetét, tisztele-
tét erdõmérnök nagyapja és édes-
apja révén szó szerint a szülõi
házból hozta. A piaristák szigorú
nevelési elvei alapján végzett gim-

náziumi évei után Sopronban szerzett erdõmérnöki dip-
lomát, majd a Német Birodalmi Erdészet rominteni terüle-
tén végezte gyakornoki éveit. Az ott tanultakról jelentek
meg elsõ publikációi Kittenberger Nimródjában. Hazatérte
után, 1939-ben erdõgondnoknak nevezték ki Kárpátaljára,
Szinevérre. Ide, a szó szerinti „vadonba” vitte magával ifjú
feleségét, Magda asszonyt, aki addig sosem látott erdõt. En-
nek ellenére mindvégig hû munka- és késõbb szerzõtársá-
vá vált. Két leánygyermekük született, és olyan szeretettel-
jes és példás családi életet éltek, amelyhez még csak ha-
sonlót sem tudnak mondani mindazok, akiknek volt alkal-
muk a családot közelebbrõl is ismerni. A front betörésig,
a teljes összeomlásig híven szolgálta a koronauradalmat.
1945-ben Budapestre, a MALLERD Nv.-hez (Magyar Állami
Erdõgazdasági Nemzeti Vállalathoz) került, amely az FM
közvetlen irányítása alatt állt. Feladatul kapta, hogy a há-
ború hihetetlen pusztításait átélt és csak töredékeiben fenn-
maradt hazai vadállományt átgondolt szívós szervezõmunká-
val felfejlessze. Abban az idõben alakították ki az új va-
dászterületeket, és – bármilyen hihetetlen – de a vadászte-
rületek határai néhány apróbb változást leszámítva, több

mint egy fél évszázadig
álltak. A nehéz idõkben
emberségbõl mindenki
számára példát muta-
tott, amikor számtalan
politikailag üldözötté vált
nagynevû szakembertár-
sának állást, megélhetést
szerzett a hazai vadgaz-
dálkodás újraszervezésé-
ben. Kapott is érte
nemtelen és aljas táma-
dásokat bõséggel. 1950-
ben került tudományos
kutatónak az ERTI-be
(Erdészeti Tudományos
Intézet), ahol egyebek

Egy igaz élet 
a magyar vadászatért

A Nobel-díjas Konrad Lorenzzel, feleségével és
Huszár Károly fõápolóval az állatkertben

A világhírû írónõvel, Joy Adamson asszonnyal,
egy fiatal hímoroszlán tanítása alkalmával.
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között a hazai apró- és nagyvadállomány minõségi fejlesztésének feladatát kap-
ta. Rendkívüli érdeme a nadleri hagyományokon alapuló trófeabírálati rendszer
tudatos továbbfejlesztése és országossá tétele volt. Munkáját mindvégig rendkí-
vüli szívósság és következetesség jellemezte, amelyben nem tûrt megalkuvást, de
mégis valami különleges diplomáciai érzékkel „el tudta adni” a diktatórikus ha-
talom gyakorlóinak, akiknek pedig akkoriban – mindig és mindenhol – szinte
minden tanult ember „gyanús” volt. Sorra jelentek meg – ki ne ismerné – a
ma is alapmûveknek számító szakkönyvei, mint a dr. Studinka Lászlóval közö-
sen írt „Nyúl, fogoly, fácán”, „Az õz”, „A szarvas” a „Vadcsapáson”, „A vad ete-
tése, óvása és befogása” vagy a „Mit kell tudni a vadászsportról?”. Ebben az
idõben kandidált az akadémián. Az Otto Sartorius erdõmesterrel közösen írt

„Goldmedallien Hirsch
Ungarn” (1960) viszont
már meghozta a nem-
zetközi elismerést is. 
A vasfüggönyön kívül-
rõl figyelõ „vadászvilág”
érdeklõdése rendkívül
nagymértékben meg-
nõtt a magyar vadá-
szati lehetõségek iránt,
és segítette az egyre
fejlõdõ hazai vadásztu-
rizmusunkat. 1964-ben
az Országos Trófeabí-
ráló Bizottság levált az
ERTI-tõl, és – a vilá-
gon egyedülálló módon
– fõállású szakembe-
rek végezték a fejlett

„Nyugat” által is a legnagyobb elismeréssel díjazott munkát. Sorra jöttek a mû-
velt világ csodálatát egyre inkább kiváltó eredmények, a világrekordok, a kapitá-
lis trófeák soha nem látott özöne. Az 1971-es Vadászati Világkiállítás megrende-
zésének lehetõségét ezek az elismerések segítették. Bár akkor már Szederjei az
állatkert fõigazgatója volt, a világkiállításon mind a nemzetközi zsûri, mind pe-
dig a magyar trófeabíráló bizottság vezetését elvállalta. Az állatkert fõigazgatója-
ként is töretlenül folytatta tudományos munkásságát, számtalan vadtartás-tech-

nológiai, tenyésztéstechnikai, higiéniai, vadta-
karmányozási és úgynevezett „munkaterápiás”
módszert vezetett be, építette a nemzetközi
kapcsolatokat, tudományos expedíciókat
szervezett és vezetett. Érdemei elismeréséül
dr. Nadler Herberten kívül dr. Szederjei Ákost
vették fel teljes jogú tagként az Állatkert-igaz-
gatók Nemzetközi Szövetségébe (IUDZG).
1978-ban vonult nyugdíjba, de ezt követõen
még sokáig tanította a gödöllõi vadgazdálko-
dási szakmérnök-hallgatókat. Magyar és né-
met nyelven nem kevesebb, mint 22 könyve
jelent meg, de a sok száz szakmai jellegû
cikke és tanulmánya ma is forrásmunkának
számít mind a hazai-, mind a nemzetközi
tudományos életben. Munkásságát számos
rangos hazai és nemzetközi díj és kitüntetés
fémjelzi. Így azon kevés honfitársunk közé
tartozik, akik megkapták a Német Vadász
Szövetség (DJV) irodalmi díját, a CIC Nívó-
díját, a Széchenyi díjat, az „Egy élet a vad-

gazdálkodásban és kutatásban kifejtett munkásságért” CIC érdemérmet is. Ma
a nyírkátai vadásztársaság viseli a nevét. 1991. szeptember 19-én hunyt el. Teme-
tésén családjának gyászában osztozott a hazai hivatásos- és sportvadászok népes
tábora. H.Zs.

A háború utáni elsõ zerge-
bakjával, 1981-ben, veje

Kurt Adolff osztrák
vadászterületén  

Rekord kafferbivaly bírálatán az 1971-es
Vadászati Világkiállításon, dr. Szederjei

Ákos, dr. Nagy Endre, dr. Werner Trense és
Francois Edmond Blanc, a CIC néhai elnöke 
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– Sokat vagy egyedül?
– A gondolkodáshoz, a rendszerezéshez nem kell 

társaság, nem kellenek ivócimborák…
– De a derûhöz, a jókedvhez igen…
– Nem is állítom, hogy jókedvû vagyok. A múló idõ

és a nagyon is ellentmondásos változások nyomot hagy-
nak az emberben. Szomorúbb lettem és keserûbb, nem
tagadom. De talán, immár túl a hatvanon, egy kicsit böl-
csebb is…

Bozóki László balatonföldvári szülõi háza – amelyet
édesanyja halála után megörökölt –, a város délkeleti szé-
lén áll. A Babits Mihály utca itt már csupán egyetlen ház-
sor, az épülettel szemben fás, bokros sûrûség terül el, élõ
kapcsolatot teremtve Külsõ-Somogy erdõkkel borított, dim-
bes-dombos térségeivel.  Nem is olyan régen még vaddisz-
nót is lõtt az otthona közelében. Ám március óta már nem
nézhet vadászként a jól ismert és szeretett tájra. Bozóki
László egyike annak a sok ezernek, akik terület nélkül ma-
radtak a közelmúltban lezajlott nagy átrendezõdési folya-
mat következtében.

– Csalódott vagy? 
– Talán inkább megkönnyebbült. A vadásztársaságok az

elmúlt évtizedekben elveszítették közösségi tartalmukat, és
a legkülönbözõbb emberek indulatokkal átszõtt, áttekinthe-
tetlen gyülekezetévé váltak. Közösséget csak azonos kultú-
rájú és erkölcsû, azaz egyívású emberek alkothatnak. Szó-
val, manapság nem is olyan rossz dolog egyedül lenni…

A szoba, ahol beszélge-
tünk, sok mindent elmond
Bozóki László küzdelmes
és kalandos életérõl.  Négy
földrészen vadászott. Elju-
tott Alaszkába, Grönland-
ra,  Indiába, Pakisztánba,
Törökországba, Iránba,
Botswanába, Zimbabwébe,
Dél-Afrikába – és persze,
számos európai országba
is. Pedig nem örökölt va-
gyont, és a rendszerváltást
követõen se vált nagypén-
zû vállalkozóvá.

– Nagyapám ismert erdélyi vadász volt, aki kutyafalká-
ival a Regátot és Bukovinát is bejárta. Nyilván tõle örö-
költem a vadászszenvedélyt. Kamaszkorom minden álma
vadászkalandokról, nagy utazásokról szólt. Végzettségem
szerint erdész vagyok, de kitanultam egy építõipari szak-
mát is. A sokak által dicsért és megcsodált kandallómat
például én magam építettem. Ámde itthon mindez kevés
volt – és talán még ma is kevés lenne – az álmok meg-
valósításához. 1972-ben Németországba mentem. Nulláról
kellett kezdenem mindent, hisz még a nyelvet se bírtam.
De aztán eljött az elsõ utazás – az alaszkai – nagy nap-
ja és aztán sorra jöttek a többiek is…

– „Vándorvadász” címû könyvedbõl tudjuk, hogy az el-
sõ afrikai vadad egy kafferbivaly volt…

– Amelyik ráadásul az elsõ afrikai vadászatom elsõ
napján, az Afrikában leadott elsõ lövésemmel került terí-
tékre!

– Szerencsés vagy. És bátor is. 1977-ben például isme-
retlenként levelet írtál dr. Nagy Endrének Tanzániába…

– Mindenáron afrikai „fehér vadász” akartam lenni. Ek-
kor már mögöttem volt két kenyai év és meglehetõsen
sok tapasztalat, ámde Kenyában máról-holnapra betiltot-
ták a vadászatot. Az utolsó szalmaszálként kapaszkodtam
dr. Nagy Endrébe. És a válasza pozitív volt!

– A könyvedben közzé is tetted. Azt írta, hogy
„…munkás, fáradtságot nem ismerõ, passzióval teli mun-
katársra lenne szükségem. Hogy meddig? Milyen anyagi
és erkölcsi feltételek mellett? Nem tudom!…”

A remetekan kerüli a sokadalmat és a fényt. Takarásban áll, figyel,
észlel, elemez, és csak mosolyog azokon, akik mindig és mindenütt az
elsõk akarnak lenni. Az egyedüllétet azonban nem magányként éli meg.
Erõs kötõdései vannak. Kevés magyar vadász van, aki több idõt és
energiát áldozott a nagy kanok felkutatására és elejtésére, mint Bozóki
László. De aki remetékhez kíván közel férkõzni, nos az bizonyos 
értelemben elõbb-utóbb remetévé lesz maga is…

Bölcsebben és
szomorúbban…
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– Az én szakmai „csiszolásomat” dr. Nagy Endre fe-
jezte be. De a szemléletmódomat is alakította. Sorsdöntõ
levele kézhez vétele óta is úgy élek, úgy vágok bele nagy
dolgokba, hogy vállalkozásaimnak sem az anyagi, sem pe-
dig az erkölcsi vonatkozásait nem ismerem elõre…

– Nagy vállalkozásokban pedig nincs hiány. 2003-ban
például az „Európai trófeakatalógus” címû hatalmas adat-
gyûjteménnyel lepted meg a hazai és nemzetközi szakmai
közvéleményt. Mi adta az ötletet?

– Egy szívbemarkoló látvány. Németországban dolgoz-
tam, hazafelé tartottam a munkából, amikor az egyik ház
elõtt – sok kiöregedett háztartási eszköz mellett
–, egy derék gímagancsot pillantottam meg. Ki-
tették, hogy elvigyék a szemetesek. Megakadt
rajta a szemem – és soha többé nem tudtam
elfelejteni. Elindított bennem egy gondolkodási
folyamatot. Mi lesz a trófeáink sorsa? Mi ma-
rad meg belõlük, mit tud majd róluk a hálás
(vagy éppen hálátlan) utókor? A trófeakatalógus
egyebek mellett értékmentés. Ha nem más, hát
az adatok maradjanak meg! Harminchétezer
trófea adatait tettem közzé…

– És a visszhang?
– A mellékzöngékkel ne foglalkozzunk. A lé-

nyeg az, hogy elindított egy folyamatot. Azóta
is kapom a leveleket, adatokat. Több mint száz-
ezer trófea adatai vannak a birtokomban. Ang-
liából például nemrégiben érkezett meg egy õz-
agancs fotója és adatsora. A súlya 1271 gramm!
Egy bak, amely 275,65 bírálati pontot kapott!
Ez nem csak szenzáció, de egyben figyelmez-
tetés is. Semmi okunk az önteltségre, elégedett-
ségre…

– Nem szeretsz szerepelni, szónokolni pedig különös-
képpen nem. 2007. március 24-én mégis Brüsszelbe utaz-
tál és felszólaltál a FACE, az Európai Unió vadászegye-
sületekért és fajmegõrzésért felelõs szövetségének a köz-
gyûlésén…

– A lehetõséget Pechtol Jánosnak köszönhetem, aki
megszervezte, hogy jelen lehessek a közgyûlésen. Európá-
nak nincs egységes trófea-nyilvántartása.  Én azt javasol-
tam, hogy csináljunk ilyet! A központi fénykép- és adat-
tár tudományos lehetõségeit és hasznát aligha kell magya-
rázni. De kultúrtörténeti szempontból is felbecsülhetetlen
érték lenne egy ilyen nagy ívû összegezés. A munka meg-
kezdéséhez személyes tapasztalataimat, adataimat és a se-
gítségemet is felajánlottam…

– És?
– És ismételten meg kellett tapasztalnom, hogy a hi-

vatal mindenütt hivatal. Óvatos, nehezen mozdul. Cselek-
vés helyett magyarázatokat hallunk. Például azt, hogy a
trófeakultusz ez idõ szerint nem igazán jó reklám a va-
dászat számára…

Nyitott ajtó mellett beszélgetünk, az utcáról behallat-
szik a feketerigók rikkantása. Aki belép a lakásba, elõ-
ször a hazai, illetve európai trófeákkal találkozik.   Az
egzotikus trófeák a szoba mélyén, a kandallóval szemben,
illetve a kandalló felett kaptak helyet. A bejárat közelé-
ben egy széles terpesztésû kárpáti bika agancsa függ, az
ajtóval szembeni falon egyebek mellett huszonöt vaddisz-
nóagyar. Van közöttük huszonhat centis is.  Alighanem az
arcomra van írva, hogy még soha sehol nem láttam
együtt ilyen gyûjteményt.

– Akár hiszed, akár nem, a nagy kanok többségét vi-
lágosban, hogy azt ne mondjam, fényes nappal lõttem.
Nem használok puskareflektort, még soha sem volt a ke-
zemben éjjellátó készülék. Szórót se üzemeltettem soha.
Hiszem és hirdetem: ha az ember ismeri a területet, ha
olvas a nyomokból, és ha nem sajnálja a fáradtságot, ak-
kor elõbb-utóbb a legokosabb remetekannal is összetalál-
kozhat. A vadászatnak ez a formája már-már személyes
kapcsolatot hoz létre az ember és a vad között. Újvár-
falván négy vagy öt évig kerülgettük egymást az „Öreg

Ravasszal”. És aztán, amikor
végre terítékre került, úgy
éreztem, mintha kiürült vol-
na az életem. Szóval: a va-
dászat és a hentesmunka
között az érzelmek jelentik
a határvonalat…

– Nincs területed, az eu-
rópai trófea adatbank meg-
valósulása bizonytalan. Ho-
gyan tovább?

– A brüsszeli tapasztala-
tok nyomán egy új nemzet-
közi vadászati érdekképvise-
let szervezésének a gondola-
tával foglalkozom. Ha úgy
tetszik, a „vadászok ügyvéd-
je” lehetne ez a non-profit
társaság. Csak és kizárólag
olyasmivel kellene ennek a
szervezetnek foglalkoznia,
ami nem érinti a FACE és

a CIC érdekeltségi körét. Két nagyon fontos tématerület
maga magát adja. Az egyik: a vadászatot, mint életformát
kell védelmezni és népszerûsíteni. És a másik: az új, ke-
let-európai tagországok természeti és vadgazdálkodási ér-
tékeit kell feltárni, népszerûsíteni, és a Nyugattal el kell is-
mertetni. Mert az EU-ban, bizony, ez idõ szerint ebben a
tekintetben is másodrangú tagok vagyunk. A lettek, litvá-
nok, lengyelek máris érdeklõdnek. És az oro-
szok is. Folytatom a trófeakatalógusok kiadá-
sát is, de most már vadfajonkénti bontásban.
A sorozat elsõ kötete az õztrófeák európai ka-
talógusa lesz. Ja! És még nincs aranyérmes õz-
agancsom. Valahol, valamikor szeretnék még
lõni egy igazán jó bakot… BÉKÉS SÁNDOR
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A z öreg dikó felnyögött a férfi súlya alatt, ahogy leült az alvó gyermek
lábához. Nézte a sápadt gyertyafényben a kislány ártatlan arcát. Lágyan

végigsimította kis homlokát, félresöpörve a rakoncátlan tincseket. A meleg
szoba az olvadó viasz és a gyermek illatával volt tele. A férfi ismét elcsodál-
kozott, mily határtalan nyugalom és boldogság vesz körül mindent, ahol a
lánya van. Még itt – messze a várostól, a kényelmes otthonuktól – ebben a
félévszázados öreg házban is minden biztonságos, lágy és otthonos lesz, ha õ
megérkezik. Nos igen, ha Isten létezik és figyel minket, akkor jól tudja,
hogy hol van az Õ biztonságos vára, hol élnek az Õ igaz emberei.

Ahogy nézte a gyermeket, érezte, hogy könnyei újra elõbukni készülnek,
s a torka újra szorítani kezd. Elöntötte a szeretet, megfogta a gyerek ke-
zét, amitõl az felébredt. Kinyitotta a szemét és csodálkozva nézett apjára.
Nem szólt semmit, csak némi meglepetéssel a szemében kérdõn pillantott
rá. Hosszú másodpercekig néztek így egymásra. Kutatták egymás
arcát egy ideig, míg a kislány halovány hangon megszólalt:

– Szia Apa!
– Szia Kicsim! – válaszolt a férfi, s már megbánta

hogy felzavarta álmából. – Aludj csak nyugodtan, még
nincs reggel.

Az éjszaka közepén jártak.
– Miért ülsz itt? Vadászni voltál? – kíváncsiskodott

a gyerek.
– Igen, vadászni voltam, de már megjöttem.

Csak szerettelek volna megnézni és látni, hogy jól
alszol, aludj csak tovább, kimegyek...

– Ne menj el, olyan jó „apu” illatod van! Maradj
itt, és én visszaalszom mindjárt.

De nem aludt, nagyokat pislogva figyelte apját. Ta-
lán megérezhette apja rezdüléseit, s ez nem engedte,
hogy elnyomja újból az álom.

– Jól van kincsem, itt maradok!
– Apu, te sírtál? Vörös a szemed.. – állapította meg

a gyerek tévedhetetlenül.
– Dehogy, csak füst ment bele. – hazudta, de hirte-

len meg is bánta, hiszen sosem akart hazudni, sõt úgy
érezte, a gyerek pontosan tudja mi az igazság. – Vagyis
tényleg sírtam egy kicsit. – helyesbített gyorsan.

– Még sosem sírtál.
– Dehogynem kicsim, – mosolyodott el a férfi – csak

te sosem láttad. Tudod az apukák is szoktak néha egy
kicsit sírni, csak nem úgy, mint a gyerekek. Sírunk néha
boldogságunkban és néha mikor nagyon szomorúak va-
gyunk. – Remélte, hogy a csöppség megelégszik a válasszal, és
nem firtatja tovább, de õ egyre éberebb és kíváncsibb lett. 

– És most miért sírtál, szomorú vagy?
Az apa lehajtotta a fejét, nem készült erre a beszélgetésre, és nem is

tudta hirtelen hogyan is magyarázza el.
– Igen egy kicsit szomorú vagyok. Meglõttem egy disznót. – Bökte ki a

választ, de nem hitte, hogy ennyibõl megérti a gyerek a felindultságát.
– De hát mindig vidám vagy ilyenkor, most nem örülsz?
– Nem kicsim, egy kocát lõttem. Tudod, a kismalacok anyukáját. – Hir-

telen eszébe villant, hogy talán a gyerek most csalódni fog benne, hiszen
olyan büszke rá, és tévedhetetlennek hiszi.

– És ezt most nem szabad?
– Hát, szabadni-szabad, de ennek még kicsi malacai voltak. – válaszolta

tanácstalanul.  
– És miért lõtted akkor meg?
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– Azt hittem, hogy nem koca, és miután meglõttem, elõjöttek a malacai.
A férfi sutának érezte a gondolatot és azt, hogy magyarázkodni kezd. 

– Apu! Sírtak a malackák?
– Sírtak kicsim.
– És Te is ezért sírtál?
Felesleges volt válaszolni, csak állta a gyermek kutató tekintetét.
– Akkor Te most rossz vadász vagy? 
Hosszú másodpercek teltek el némán. Oly sok beszélgetésük volt a jóról

és rosszról, helyes és helytelenrõl az életben, hogy a vadász érezte, nincs
helye magyarázkodásnak, nincs helye semmi másnak. Csak õk vannak ott

ketten, ahol szembesülnek az élet dolgaival.
– Igen szentem, azt hiszem, hogy most rossz va-
dász vagyok.

A gyerek csak nézte apját nagy okos szemeivel,
amiben furcsa fény gyúlt. Nem öröm, nem bá-

nat, nem csodálat és nem csalódás, ha-
nem valami más, a szeretet.

– Apu, szerintem Te még-
sem vagy rossz vadász!

A férfi felemelte a fejét, nagyot nyelt és a szeme körül apró táncot jár-
tak az idegek. Csak ült ott a kislány mellett és megfordult a világ vele.
Nem gondolt már sem puskával, erdõvel, megszûnt létezni a világ. Érezte a
gyerek szeretetét, úgy tûnt, semmi sem számít már igazán az életben, csak
ez a pillanat ott ezzel a csöpp tündérrel, s nem állta tovább feltörõ indula-
tát...

- Mert csak a jók sírnak, ha valami rosszat tesznek... Apu, de már ne
sírj!... Érted?... Csak a jók sírnak...

Büdi Gábor
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A 1970-es évek legelején, egy június végi hétköznap dél-
elõttjén Csizi, az erdészet hivatásos vadásza kopogta-

tott ajtómon. 
– Fõnök kartárs, az alsóerdei nagy zabtáblában megje-

lentek a disznók! Félszobányi területeket cafoltak le. Ma
este okvetlenül ki kell menni és közibük durrantani, mie-
lõtt a TSZ bereklamálna. 

Meg kell védeni az alsóerdei zabot! – gondoltam én is
végig. A hatékony védelemnek akkor egyetlen formája léte-
zett: az éjszakai terepautós-lámpás riasztás és vadászat.
Késõ este ezzel a céllal indultunk. A falu kevéske fényei
gyorsan mögénk kerültek. Rövid autózás után Csizi törte
meg a csendet. 

– A Bakos tanyától közelítsük meg a zabot. 
– Igenis fõvadász úr! – vidámkodott Tóni, az erdészet

gépkocsivezetõje. 
A Bakos tanya egy kisebb dombon omladozott, a zab-

tábla szélétõl 40-50 méterre, onnét nappal majdnem az
egész táblát látni lehetett. Amikor a tanyához vezetõ lejtõs
dûlõútra értünk, Tóni lekapcsolta a lámpákat, egy idõ
után a motort is kikapcsolta és sötétben gurultunk a ta-
nyáig. 

Hold és felhõk nélküli csillagvirágos éjszaka vett körül
bennünket. A zabtábla, mint elhajított, kopott zsebkendõ
terült elénk. Tompa fényei bizonytalan kontúrú foltokat
mutattak, melyekkel távcsöveink igyekeztek megbirkózni:
disznó vagy nem disznó? Konda vagy szarvascsapat, amit
látunk vagy látni vélünk? Végül megegyeztünk: a tábla leg-
közelebbi sarkában, nem messze az erdõtõl szarvascsapat
táplálkozik, talán bikák. Tõlük beljebb kis létszámú vad-
disznókonda. Kimagasló egyed nincs közöttük. A távolabbi
szürkés-feketés foltok nem adták meg magukat. Reménye-
ink disznónak, a realitás árnyaknak becsülte a látottakat. 

– Na, mihez kezdünk fõvadász uram? – provokáltam
Csizit. 

– Induljunk már! Ha itt álldogálunk, sosem lesz ka-
nunk! – kontrázott Tóni.

A fõvadász kitartóan hallgatott. Látszott, hogy gondban
van, viszont a „haditerv” hamar elkészült:

– Motor és lámpa nélkül gurulunk a zab széléig. 
A szarvasok majdnem biztos elrohannak, hisz' közel táplál-
koznak az erdõhöz. Ha kibírják a gurulást, akkor rájuk 
világítok és meglessük, milyenek a bikák. A lámpafény 
biztos elugrasztja õket és magukkal viszik a mellettük
csámcsogó kondát. Ezzel a vadriasztásnak eleget teszünk,
következhet a vadászat. Remélem a nagy tábla túlsó végén
lévõ beszögellésig nem hallatszik el az itteni zûrzavar és
az óriás bagózásokat hagyó disznót meglephetjük csemegé-
zés közben. 

Úgy történt, ahogy Csizi elmondta. Legurultunk, felvillan-
tottuk a keresõt, szemrevételeztük a fényben unottan koco-
gó bikákat, két ígéretes barkás fejdíszt láttunk. A konda
zajongva futott a szarvasok után. Hamarosan beállt a csend,
Tóni indította a motort, aztán az erdõ és a zabtábla talál-
kozásánál autólámpa nélkül elindultunk. Csizi komótos pász-
tázással tapogatta végig a zabot. Egy kis kan ugrott meg a
sugárnyaláb végén, kár lett volna ricsajozni miatta. Aztán

két koca méltatlankodó röffenésekkel vezette ki népes ma-
lachadát a gabonából. Odébb négy szarvastehén, három pöt-
työs borjúval vágtázott az erdõ felé, zabot sisteregtetve. Kö-
zeledtünk a beszögelléshez. Végigsimítottam kiszolgált 7,62-
es dióverõmet. Jó lenne, ha most pontos lennél, „öreg”. Az
„öreg”, katonai fegyver volt, kortalan, kissé agyusztált. Kilõtt
csõvel, keresõtávcsõ nélkül. Többszöri próbalövés után sem
lehetett pontos tájékoztatást kapni szórásának szokásáról.
Legtöbbször talán jobbra fel hordott, amit a nyílt irányzék-
kal nem lehetett korrigálni. Ha 100-150 méterre balra álló
termetes szarvasnak a térde elé fogtam egy kisarasszal, ak-
kor valószínû jó lapockalövést produkált az „öreg”. Emiatt a
találatok pontosságát úgy lehetett javítani, hogy közel kellett
lopakodni a kiszemelt vadhoz. Lopakodás közben sok vad
elugrott, ám a vadászat így fokozott izgalmat, különleges él-
ményeket és több gyakorlatot nyújtott. A nagyfõnökség rég
beígérte az új 7x64-es cseh Mausert, de abban az idõben
egy golyós fegyverre majdnem annyit kellett várni, mint egy
Trabantra. Ez a két-három éves várakozás egy ilyen, golyót
lötyögve köpködõ fegyver mögött bizony-bizony idegeket
igénylõ helyzeteket teremtett. Különösen így este, sötétben
vagy lámpa mellett, nagy kan közelében.

– Ott a nagy disznó! – sziszegte Csizi. 
Tóni azonnal leállította az autót. A keresõ fénykévéjében

megláttam a nagy fekete testet. A zab itt a beszögellésben
érettebb, alacsonyabb volt, ezért csak félig takarta a pú-
pos, csapott hátú, nagyfejû disznót, amely olyan szögben
állt, hogy a lövéshez ki kellett szállnom. A nyikorogva nyíló
ajtó indulásra késztette a kant.

– Fõnök, gyorsan-gyorsan, mindjárt eltûnik az erdõben. 
A kocsi orra mellé léptem, közben Csizi kiállt az ajtóba

és a keresõvel követte a gyorsuló disznót. Intésemre Tóni
felkapcsolta az autó fényszóróit, amelyek kivilágították az er-
dõszegélyt, ám disznónk nem váltott tempót. Az irányzékom
már ott mozgott a rohanó test oldalán, de a hátulról jövõ
fény nagyon zavart. Közben sebesen közeledett autólámpáink
fénysávjához és amikor a disznó a fénybe ért, ekkor egy ki-
csit az orra elé húztam a célzást és ment a lövés.

– Kapott, megrogyott a hátulja! – mondták kórusban a
segítõim. Gyerünk a beugrás helyére! Beszálltunk, a motor
köhögött, de elindult. A beváltást könnyen felfedeztük,
mert a sebzett kan széles-véres pásztát rombolt a zabban.
Megálltunk. Tónival a nyomokat tanulmányoztuk, Csizi pe-
dig a motorháztetõre kapaszkodott, keresõjével kutatta az
erdõbe tûnt disznót, de annak maradt annyi ösztöne, hogy
a legsûrûbb bokros felé kormányozta magát, amelybe a
fény nem tudott egy-két méternél mélyebbre hatolni. Néma
csendben keresgéltünk és figyeltük lámpánk birkózását a
sûrû bokrossal, közben zörgés, agyarcsattogtatás, fújtatás
hangjai érkeztek hozzánk, ebbõl megállapítottuk, hogy a
sebzett 20-30 méternél nem lehet messzebb.

Tanakodás: gyorsan kell cselekedni, mert hátha lábra
kap és odébb áll. 

– A sebzett kan nem piskóta, nagyon elõvigyázatosnak
kell lennünk! – ezt Csizi jelentette ki, jogosan. 

A sûrû folt bal oldalán, amelyben a disznót hallottuk, a
ritkán álló öreg cserfák alatt kevesebb bokor mutatkozott.
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Zabszem-próba
Rakk Tamás
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Onnét kell megközelíteni. Ilyen esetekre számítva, a nagy
rúdlámpámat, három góliát elemmel mindig magammal hoz-
tam és a tartalék lapos zseblámpámat is. A nagylámpa kitû-
nõen és messzire világított, de jó egy éve nem kaptam hoz-
závaló erõs égõt, a gyengébb égõk fényesebben világítottak,
de hamar kiégtek. Ezért ezekbõl a gyengébbekbõl lapult a
zsebemben mindig tartalék. Vonulásunk rendjét ezek után így
alakítottuk. Csizi, kezében a rúdlámpa, hátán a fegyvere.
Tóninál a lapos zseblámpa. Õk lehetõleg egymás mellett
mennek, Tóni világít, Csizi pedig csak akkor kapcsol lámpát,
ha a disznó közelébe érünk. Én közvetlen mögöttük csõre
töltött fegyverrel. Ha megpillantjuk a disznót, Csizi felkattint-
ja a lámpát, Tóni oldalra lép, én a helyébe és megy a lövés.
Ha rohamozna a kan és nem sikerül helyben marasztalnom,
akkor lekattintott lámpákkal háromfelé ugrunk, aztán majd
meglátjuk hogyan tovább. A disznó közben hol elhallgatott,
hol a fogait csattogtatta. Tónin jól látszott az idegesség, a
zseblámpa remegõ fénye jól mutatta lelkiállapotát. Nagyon
óvatosan haladtunk. Az utunkba esõ bokrok ágait hajtogat-

tuk és  egymás kezébe adtuk. Ennek ellenére a galagonya-
bokrok kíméletlenül hasogatták bõrünket, ruhánkat. Néhány
lépés után megszólalt Csizi. 

– Fõnök, hagy lõjek én! – hangjában bizonytalanság vibrált.
– Te csak világíts pontosan, ha a közelébe érkezünk! –

mordultam – Haladjunk.
Három lépés után ágcsapódás, majd fájdalmas sziszegés

hallatszott és a zseblámpa elaludt. A pillanatnyi sötétben
megtorpantunk, füleltünk. A mozgás már egész közelrõl
hallatszott. A sebzett állat fogcsikorgatása pedig hátborzon-
gatóan félelmetes volt. 

– Nem kéne várni még egy kicsit? – suttogott Tóni re-
megõ hangon és nagyot csuklott mellé. 

– Csússzunk tovább! – vágott ismét Csizi hangja. 
A galagonyatüskék sértéseit már egyikünk sem érezte,

kalapom leverték az ágak, Csizi zsebkendõjét kitépték zse-
bébõl a bokrok, Tóni lámpatartó kezének ingujját kettéha-
sította valamelyik erõszakos tüske. 

– Ott a disznó! – Csizi lámpája felvillant. Tóni nem
kapcsolta le az övét, hanem össze-vissza hadonászva keres-
te a disznót, amely nyilván nem az ágakon ült, hanem egy
öreg cserfa tövében habzó szájjal csattogtatott. Elõreléptem,
céloztam. Az oldalfénytõl nem láttam tisztán a nézõkét. 

– Fõnök, gyorsan lõjön, mert mindjárt ránk jön. 
– Csizi lépj közelebb, nem látok pontosan célozni. 
Mellém lépett, ismét céloztam, a habzó pofájú álla alá

és ebben a pillanatban kiégett az égõ. Villanásnyi néma
csendben, csak a kaffogással keveredett agyarcsattogtatás
hallatszott. Aztán ezt a hangot is elnyomta az ágak töré-
se, ahogy Tóni keresztül rohant a bokrokon, a Gaz-kocsi
felé. Kezében a lámpa szabálytalanul pásztázott össze-visz-
sza és már csak az autó motorháztetejének koppanását
hallottuk, ahogy felpattant a biztonságos magasságba. 

– Ez a lámpát is magával vitte. – sziszegtük egyszerre.
Fegyveremet a kaffogó disznó irányába igyekeztem tartani,
amelybõl persze nem láttam semmit. 

– Csizi, nyúlj a zsebembe a tartalék égõért, csak siess! 
Matatás a zsebben, lámpafej le, rossz égõ ki … a jó

égõ pedig leesett az avarba. 
– Fõnök, elveszett! 
– Keress a zsebemben egy másikat és ne remegjen 

a kezed. 
Az izzadtság nem gyöngyözött,
hanem ömlött rólunk, kalap hí-
ján szemembe csorgott a sós
lé. Közben az égõ a helyére
került és rivaldafényben láttuk
ismét a habzó szájú disznót.
Céloztam és amikor bal sze-
mem becsuktam, alig láttam
valamit a másikkal. Gyorsan le
a fegyvert, tenyeremmel eltöröl-
tem az izzadtságot. Így sem
láttam tisztán, szememet csípte
a lé, de segítségül nyitva hagy-
tam a másikat is. Lõttem, a
kan leejtette fejét. A lámpafény-

ben még láttam, hogy oldalára dõl
és búcsúzkodó, utolsó rúgásokba

kezd. Ekkor ismét kiégett az égõ.
A zabföld és az erdõ találkozásánál a

gyorsan készített zabkévékkel és cserfaágakkal díszített ra-
vatalon nyugodott a méretes, öreg kan. Hátracsúszott lövé-
sét a kitépett zabszárakkal terítettük le. Óriási erejét mu-
tatta, hogy ilyen lövéssel képes volt behúzni magát a bok-
rosba és szembefordulni velünk. Komolyan támadni a sú-
lyos medencecsonttörés miatt szerencsére már nem tudott.
A végzetes toroklövést rövidke cserrönkkel takartuk úgy,
hogy arra fektettük fejét. Így még nagyobbat, félelmete-
sebbet mutatott. Több helyen véreztünk, ingeink megté-
pázva lógtak rajtunk, de némán, meghatottan álltuk körül
a ravatalt.

Tudom, hogy akkor elég nagy marhák voltunk, mert sö-
tétben a sebzett kan után eredtünk. Tudom azt is, hogy a
sebzett kan közelében az óriástábla legkisebb zabszemével
sem sikerült volna a zabszem-próba egyikünknél sem. 

Azokban az idõkben gyakran mérgelõdtünk az ütött-ko-
pott terepjáró, az agyonhasznált fegyverek, a gyermeteg hi-
ánycikkek, a megnyirbált szabadságunk miatt. De azt is
tudom, hogy fiatalok voltunk és egy-egy olyan pillanat,
mint amikor összeölelkezve álltunk a „zabos-disznó” csilla-
gokkal világított ravatalánál, feledhetetlen, pótolhatatlan és
megismételhetetlen élményt, emléket, boldogságot adott
mindhármunknak. 
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Júniusban: õzbakra – vaddisznóra – borzra – aranysakálra

Júliusban: õzbakra – vaddisznóra – borzra – aranysakálra
– dolmányos varjúra – szarkára

Egész évben vadászható: vaddisznó kan, süldõ, malac –
róka – pézsmapocok – nyestkutya – mosómedve.

Mire szabad vadászni?

A Diana Vadász-
hölgy Klub tagjai
április 10-én Bor-
sod-Abaúj-Zemp-
lén megyében, a
Bélusvölgye Va-
dásztársaság te-
rületén búcsúz-
tatták el a 2007-
es szalonkavadá-
szati idényt. Az
esti húzást jó hangulatú szalonnasütés követte, amely-
nek igazi apropóját az adta, hogy Juhászné Évinek szü-
letésnapja volt. A meglepetés nem maradt el, az ünne-
pelt könnyes szemmel köszönte meg a barátságunkat
és azt, hogy a kedvéért képesek voltunk egy este lefor-
gása alatt átautózni az egész országot.

Diana hírek
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2007 JÚNIUS 30 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 Péntek 3 51 19 33 20 41 3 25 2 04 O
2 Szombat 3 51 19 34 21 36 4 11
3 Vasárnap 3 50 19 35 22 21 5 09
4 Hétfõ 3 49 19 36 22 56 6 17
5 Kedd 3 49 19 36 23 22 7 32
6 Szerda 3 48 19 37 23 44 8 50
7 Csütörtök 3 48 19 38 – 10 08
8 Péntek 3 48 19 39 0 02 11 26 12 42 C
9 Szombat 3 47 19 39 0 19 12 45

10 Vasárnap 3 47 19 40 0 36 14 05
11 Hétfõ 3 47 19 41 0 55 15 29
12 Kedd 3 47 19 41 1 18 16 56
13 Szerda 3 46 19 42 1 47 18 22
14 Csütörtök 3 46 19 42 2 26 19 41
15 Péntek 3 46 19 43 3 19 20 46 4 13 I
16 Szombat 3 46 19 43 4 26 21 34
17 Vasárnap 3 46 19 44 5 43 22 09
18 Hétfõ 3 46 19 44 7 01 22 34
19 Kedd 3 46 19 44 8 17 22 54
20 Szerda 3 46 19 45 9 30 23 10
21 Csütörtök 3 47 19 45 10 39 23 25
22 Péntek 3 47 19 45 11 45 23 38 14 15 D
23 Szombat 3 47 19 45 12 51 23 53
24 Vasárnap 3 47 19 45 13 57 –
25 Hétfõ 3 48 19 45 15 05 0 09
26 Kedd 3 48 19 45 16 14 0 28
27 Szerda 3 48 19 45 17 24 0 52
28 Csütörtök 3 49 19 45 18 30 1 23
29 Péntek 3 49 19 45 19 30 2 05
30 Szombat 3 50 19 45 20 19 2 59 14 49 O

ÚJHOLD l ELSÕ NEGYED D
TELIHOLD O UTOLSÓ NEGYED C

A nyári idõszámítás kezdetétõl az idõpontokhoz
egy órát hozzá kell adni.
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Debrecenben negyedik alkalommal rendezték meg a
Hajdú-Bihar megyei Dianák saját, megyei báljukat, már-
cius 4-ikén.  A hangulat ismét fergeteges volt, hiszen
már a leves és az elõétel elfogyasztása után komoly ne-
hézséget jelentett visszaültetni a vendégeket a helyükre.
A jókedv egészen hajnalig kitartott, amit csak fokozott
Hevelei Éva népdalénekes mûsora. Ismét hatalmas si-
kert aratott a Hajdú-Bihar megyei lányok bajor sörtán-
ca, de nagyon kedves színfoltja volt a bálnak, hogy a lá-
nyok itt, a nagyközönség elõtt avatták szalonkavadász-
szá 67 éves vadásztársukat, Pankotainé Erzsikét, aki
március 15-én lõtte élete elsõ szalonkáját. Az este folya-
mán Bótáné Batta Olga fújta a kürtöt.

A Diana Vadászhölgy Klub népes képviselete és Oláh
Csaba, a Vadászati Kulturális Egyesület elnöke március
29-én Szõcsénypusztán járt, hogy a helyi Széchenyi
Zsigmond Szakiskola januári tûzesetben megrongáló-
dott kollégiumának helyreállításához átadjon 300 ezer
forintnyi támogatást Kiss Vince igazgatónak. Mint koráb-
ban azt már megírtuk, a IV. Országos Diana Bál bevéte-
lébõl a szervezõk (a Borsod megyei vadászkamara, va-
lamint a Diana Vadászhölgy Klub) 200 ezer forintot aján-
lottak fel, melyet a Vadászati Kulturális Egyesület továb-
bi százezerrel egészített ki. A kollégium helyreállításá-
nak teljes költsége meghaladja a 200 millió forintot,
amelynek jelenleg sajnos csak töredéke áll az intéz-
mény rendelkezésére, így továbbra is várják a felajánlá-
sokat a Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsig-
mond Szakközép- és Szakiskolája KHB 10403947-
49575349-52531020 számlaszámára. 

Március 31-én egy ba-
ráti koronglövészetre
és szalonkavadászat-
ra, Szanyba invitálta a
Gyõr-Moson-Sopron
megyei vadászhölgye-
ket Rippert Ottó. Dél-
elõtt mindenkinek le-
hetõsége volt sörétes
fegyverével gyakorol-
ni, finomítani korong-

lövõ tudását, ezt követõen délután élesben, egy verseny
keretében mérhették össze tudásukat a Dianák. A ver-
seny végeredménye: 1. Bán Beatrix 2. Kovács Magdol-
na 3. Kolonics Anita (7). Közben már a bográcsban ro-
tyogott a vargányás vaddisznópörkölt, amit jóízûen fo-
gyasztottunk el a verseny fáradalmai után. 

Bán Beatrix
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A Répce-sík középsõ részén, a
Metõc- és a Pós-patak összefo-

lyásánál található Simaság. A falu a
84-es fõút mellett fekszik, a legköze-
lebbi város Csepreg, 13 kilométerre
van a községtõl. 655 lakosával a kis-
térség negyedik legnépesebb települé-
se. Simaság néven 1928 óta szerepel,
amikor a korábbi Simaháza és Felsõ-
ság egyesítésével létrehozták. A hely
jelentõségét mutatja, hogy már egé-
szen korán, 1458-ban itt tartották a
soproni vármegyegyûlést. 

Simaság egyéb nevezetességgel is
büszkélkedhet: pontosan 40 éve ala-
kult, és azóta is mûködik a helyi Má-
jus 1. Vadásztársaság.

1967. július 13-án alapították, 24
taggal. Ebbõl húszan helybéliek, né-
gyen pedig csepregiek voltak. A va-
dásztársaság elsõ elnöke a simasági
Szabó József volt, majd 1974-tõl 1993-
ban bekövetkezett haláláig Koloszár
Elek töltötte be ezt a tisztséget. Õt
Németh Béla követte, míg 1998-tól fo-
lyamatosan Östör Vilmos látja el az
elnöki feladatokat.

Az alakuláskor 12 400 hektáron
gazdálkodtak, és a terület Csepregtõl
egészen Répceszemeréig terjedt. Ez a
területnagyság azután 30 évig válto-
zatlan maradt, majd 1997-tõl 8000
hektárra csökkent, végül idén a terü-
letviták következtében 3105 hektárra
fogyatkozott.

Az indulás évében a Tsz segítségé-
vel a nemesládi erdõben felépült a tár-
saság vadászháza, amely az idõk folya-
mán már szûkösnek bizonyult, így
1977-ben elhatározták, hogy építenek
egy másikat. 1981-ben az áldozatos tár-

sadalmi munkának köszönhetõen a va-
dászok birtokukba vehették az új léte-
sítményt. A vadászház, mely csupán
néhány száz méterre van a régitõl, még
ma is mûködik, megõrizve eredeti
funkcióját. Itt szokták elszállásolni a
vendégvadászokat, és az ebédlõben ren-
dezik a taggyûléseket is. A tetõtér je-
len pillanatban beépítésre vár. A kihasz-
náltsága elmarad a korábbitól, ezért a
közeljövõben – a gazdaságosabb mû-
ködtetés érdekében – egyéb rendezvé-
nyekre is kibérelhetõvé kívánják tenni.

Az alakulásakor vegyesvadas terü-
letként tartották nyilván a vadásztár-
saságot, bár akkoriban még inkább az
apróvad dominált. Jelentõs mennyiség-
ben bocsátottak ki fácánt, de a nyúl-
állomány vérfrissítésére is gondot for-
dítottak, ezért 1969-ben 40 vásárolt
mezei nyulat engedtek ki a területre.
A térségben jelentõs fogolyállomány
élt, 1972-ben például 4 ezer foglyot
becsültek a területen. A legfõbb be-
vételi forrás az õzvadásztatásból és a
nyúlbefogásból keletkezett.

Éljen május elseje...Éljen május elseje...
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A hatvanas-hetvenes években még
kevés vaddisznó volt a területen, má-
ra azonban a helyzet megváltozott, és
évente közel kétszáz sertevad kerül
terítékre. A Vas és Gyõr-Moson-
Sopron megye határán fekvõ terület
az évek folyamán inkább nagyvadas
jellegûvé vált. 

A társaságnál jellemzõen 6-7 kilo-
grammos agancssúlyú gímbikák ke-
rülnek terítékre. 2006-ban egy ven-
dégvadászt egészen kiváló bikával
ajándékozott meg a sors, ugyanis egy
10,68 kilós agancsú daliát ejtett el. A
terület adottságait figyelembe véve ez
az igencsak kiugrónak tekinthetõ tró-
fea a legnagyobb, ami Simaságról
származik. A legnagyobb õzbak 520
grammos volt, az átlag ezzel szem-
ben 320-350 körül ingadozik.

Az alapító tagok közül már csak
öten élhették meg a mostani jeles ju-
bileumot, és közülük is mindössze
egyetlen tag, Pados László az, aki
még aktívan vadászik. A köztisztelet-
ben álló idõs vadász a mai napig ki-
váló egészségnek örvend. Az egyéb-
ként igen fiatalos alapító tag 1990-tõl
tavalyig a közeli Sajtoskál polgármes-
tere volt. A terület elsõ bikáját – egy
félszárút – is õ lõtte. Külön érdekes-
ség, hogy Pados László – aki akkori-
ban az erdõ-felügyelõségen dolgozott
– sörétes puskával ejtette el, igaz ez
akkoriban még teljesen szabályos volt.

A társaság méltóképpen ápolja el-
hunyt tagjainak emlékét, ezért a va-
dászháznál a néhai vadásztársak tiszte-
letére márvány emléktáblát helyeztek el.

A taglétszámot tekintve a „legné-
pesebb” az elõzõ üzemtervi ciklusban

volt a társaság, akkor 35 vadász fizet-
te be a tagdíjat. Mára, a lecsökkent
területen 32-en maradtak. A terület-
vesztés nem szegte kedvüket, tovább-
ra is kitartóan dolgoznak, vadásznak.
Ez pedig a lelkes tagok mellett nagy-
mértékben Orbán Attila vadászmester
érdeme, aki fáradtságot és idõt nem
kímélve tartotta egyben a tagságot.

Az összefogásnak és a kitûnõ kö-
zösségi szellemnek köszönhetõen a
születésnapra egy nagyszabású jubileu-
mi kiállítást szervezett a vadásztársa-

ság, melynek a falu mûvelõdési háza
adott otthont. A bemutatott több mint
260 trófea kivétel nélkül a társaság te-
rületérõl származott. A ma már kortör-
téneti dokumentumnak számító alapító
okirat mellett számos, érdekes és kü-
lönleges fénykép és egyéb irat is
bemutatásra került, amely a kívülállók-
nak bepillantást engedett a társaság
negyven éves mûködésébe, életébe. A
rendezvényt mindenki magáénak érez-
te, szívesen bocsátotta közszemlére a
területen zsákmányolt trófeáit, és a va-

dásztársasággal kapcsolatos fotográfiáit,
emlékeit. Sõt, néhány korábbi külföldi
vadászvendég is elhozta a Simaságon
lõtt bakjának vagy bikájának agancsát.

A trófea-bemutató mellett sokan néz-
ték meg a Rékasi Csaba festõmûvész
vadászképeibõl összeállított tárlatot is.

Molnár László polgármester – aki
„mellesleg” 23 évig a társaság hivatá-
sos vadásza volt – elmondta, hogy az
önkormányzat segítségével sikerült
megvalósítani a jubileumi kiállítást.

A nagyszabású ünnepségre számta-
lan civil érdeklõdõ is kíváncsi volt, és
a rendezvényrõl még a megyei napi-
lap, a hatvanezer példányban megje-
lenõ Vas Népe is beszámolt.

Simaság plébánosa, Szabó Miklós
szintén a vadásztársaság tagja és ak-
tív vadász – így természetesen õ is
ott volt a kiállítás megnyitóján, me-
lyen Bogács László, a Vas megyei
mezõgazdasági szakigazgatási hivatal
vadászati osztályvezetõje tartott ünne-
pi beszédet. Köszöntõjében méltatta a
társaság elmúlt negyven évét, kiemel-

ve, hogy a megye egyik legrégebbi jo-
gosultjáról van szó. Bogács Lászlóval
együtt érkezett László Gyõzõ, a me-
gyei vadászkamara elnöke is, akinek
véleménye szerint a hasonló rendezvé-
nyek hozzájárulhatnak a vadászok és
nem vadászok kapcsolatá-
nak elmélyítéséhez, vala-
mint a vadászat társadal-
mi megítélésének javulá-
sához.

WALLENDUMS PÉTER

Pados László a terület elsõ bikájával, 40 éve és ma







T alán a leginkább az tetszett, hogy
ennek a pick upnak teljesen „sze-

mélyautós” az utastere, kényelmesek
az ülései, (a vezetõülés például nyolc
irányba állítható elektromotorok segít-
ségével) és igen gazdag a szériához
tartozó felszereltsége, amelyet érdemes
a katalógusokban tanulmányozni.

Ken Greenley brit formatervezõ –
a többi típushoz hasonlóan – elérte,
hogy a SsangYong terepjárói jellegze-
tesen robusztusak, brutális masszívi-
tást tükröznek és vitathatatlanul egyé-
niek. Az Actyon Sports tulajdonkép-
pen a coupé jellegû Actyon 4x4-es
SUV terepjárónak a módosítása. A C
oszlopnál „levágták” a csomagtartót
és egy platót tettek a kocsiszekrény
mögé, 32 centiméterrel megnövelték a
tengelytávolságot, valamint 51 centivel
a kocsi teljes hosszát. 

Nem tagadom, kezdetben nem tet-
szett a kocsi elõrenyúló „csõre”, de
miután jó néhányszor – lassú és gyors

sebességgel – belehajtot-
tam a sáros pocsolyába és
a sáros víz nem fröcskölt
fel még a motorháztetõre
sem, megértettem a csõr
és a hozzátartozó „terelé-
sek” fontosságát, nagyon is
praktikus szerepét.

A 2000-es, négyhenge-
res, turbódiesel motornak
- amely eredetileg Merce-
des-Benz fejlesztés és ma
is M-B licence – kellemes
a hangja, nagyobb fordu-
latnál sem hangos, a lánc-
vezérmû és a sebességvál-
tó is mindenben megfelel
az európai elvárásoknak.

A mély, mûanyagbélésû
platóra – igaz Olaszország-
ból – billenthetõ tetõ, ille-
tõleg boksz vásárolható, a
vonóhorog felszerelése elvi-
leg nem kérdés, viszont

Nem vagyok kimondottan autós-
újságíró, de a vadászlapoknál eltöltött
éveim alatt volt alkalmam néhány
terepjárót kipróbálni, tesztelni. 
A 90-es évek elején, egy teszt során
szerettem bele a Subaru Legacy
Hubertusba, s „tízegynéhány” éve
közlekedem vele. Valami hasonló
érzés lett úrrá rajtam, amikor 
a Csiki-Bege Plazából a SsangYong
új, platós kisteherautóját, 
az Actyon Sports típust 
vihettem ki a Nagykevély környékére,
s amikor kiszálltam a kocsiból, azt
hiszem valami olyasmit mormogtam:
meg tudnék vele barátkozni…
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Érdemes figyelni rá!



elõl nem találtam helyet a csörlõ fel-
szerelésének és csak egyik oldalon van
vontatószem, amibe a horog akasztha-
tó. Nem lelkesítõ számomra, hogy a
plató aljára van szerelve a pótkerék –
így rögtön „kétemberes” –, a raktér
hátsó ajtaja csak a vízszintesig hajtha-
tó le és a kézifék bovdenét rövid te-
repezés után sikerült kiakasztanom.

Összehasonlítva a többi japán pla-
tós kisteherautóval, a SsangYong
Actyon Sports több elõnnyel is ren-

delkezik a kategóriájában:  jó a ru-
gózása, elfogadható a fogyasztása és
a felszereltségéhez képest normális az
ára. A négy változat közül a Plus
4WD a legolcsóbb, 4 millió 940 ezer
a nettó ára, az automataváltós prémi-
um változat 6 millió 120 ezer forin-
tért vásárolható meg a Csiki-Bege
Autóplazában. 

Állítólag a vadászoknak kedvez-
ményt is adnak …

-dor
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Ssang = iker, Yong = sárkány 1954 óta, gyakorlatilag a koreai háborút követõen kezdett el kisteherautókat 
és terepjárókat gyártani. 1971-ig a Korando jeep-utánzat volt a sláger, amit 1993-tól a Musso követett. 

A két típus között óriási különbség van, ugyanis a 90-es évek elején a Mercedes-Benz beszállt a koreai 
autógyártásba, a motorok és sebváltók M-B licence alapján készülnek azóta is. 2004-ben a kínai Sanghai

Automotive cég 49 százalékos részesedést szerzett a SsangYong-ban és az elmúlt két évben mind 
a fejlesztésekben, mind az értékesítésben erõteljesen megkezdõdött a „sárkány” nyomulása.

Magyarországon a SsangYong Motor Hungary Kft. öt típust forgalmaz.

A SsangYong Actyon Sports
2.0. XDi
mûszaki adatai

Méret
Hosszúság (mm)  . . . . . . . . .4965
Szélesség (mm) . . . . . . . . . .1900
Magasság (mm) . . . . . . . . . .1755
Tengelytáv (mm)  . . . . . . . . .3060
Hasmagasság (mm)  . . . . . . .195
Önsúly (kg)  . . . . . . . . . . . . .1912

Motor
Hengerûrtartalom (cm3)  . . .1998
Max. teljesítmény . .141(104)4000
(LE(kW)ford./perc)
Max. nyomaték  . .310/1800-2750
(Nm/ford./perc)
Max. sebesség (km/óra)  . . . .160

Üzemanyagfogyasztás (l/100) 
város  . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,1
országút  . . . . . . . . . . . . . . . .6,2
vegyes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
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Koloman Ferjentsik: Vadászszótár

T alán mindenki számára ismerõs az a napjainkra már
agyoncsépeltté vált, hetvenes évekbõl származó anek-

dota, miszerint az egyszeri magyar vadõr az élete bakja
elejtésére készülõ németajkú vadászvendégének „Bitte
schiessen!” helyett a „síszen” szó magánhangzóit felcse-
rélve adta ki az utasítást arra, hogy a derék vadász út-
jára indítsa a lövedéket. Az elképedt jáger lányos zavará-
ban elhibázta a bakot, majd kézzel-lábbal megpróbálta
elmagyarázni a kísérõnek, hogy amit mondott, az – fi-
noman fogalmazva – nem szalonképes, és bizonyos
emésztési folyamatok utolsó szakaszának elvégzésére utal.

Ma már ezen túljutottunk, de még mindig visszatérõ
problémát jelent, hogy idegen nyelven, szakmailag sem ki-
fogásolható módon társalogjunk külhoni vendégeinkkel. Né-
metül azért már a vadászkísérõk zöme elboldogul, de ha
történetesen a vadász nem Németországból vagy Ausztriá-
ból érkezik, akkor bizony sokaknak meggyûlik a baja.

Az elmúlt évek tapasztalataiból kiindulva egyértelmûvé
vált, hogy a vendégvadászok köre fokozatosan bõvül, és
zömében már nem a német nyelvterületrõl érkeznek a
külföldi zöldruhások. Hazánk uniós csatlakozása után ez
a folyamat felgyorsult, és ma már a kelet-európai régi-
óból is sokan látogatnak el hazánkba egy jó bak, bika
vagy kan reményében.

Ezzel együtt a szakmán belül az idegen nyelv isme-
rete és használata is felértékelõdött, és nélkülözhetetlen-
né váltak a különbözõ szakmai szótárak.

A Koloman Ferjentsik magánkiadásában megjelent,
Prágában kiadott hatnyelvû vadászszótár pótolhatatlan
segítséget jelent, hiszen cseh, szlovák, angol, francia,
német, és magyar nyelven tartalmazza a vadászat, vad-
gazdálkodás legfontosabb szakkifejezéseit.

A szótár szókészletét a vadászat és a szorosan hozzá
kapcsolódó tudományágak területérõl gyûjtötte össze a
szerzõ, hat témakört érintve. A könyv tartalmazza a va-
dászati módokkal, a fegyverekkel, a solymászattal, a
kynológiával, az állat- és növénytannal, valamint a vad-
betegségekkel kapcsolatos legfontosabb kifejezéseket.

Külsõ megjelenését tekintve a szótár nem túlságosan
igényes, de egy ilyen kiadványnál nem is ez a cél -
amely, mint tudjuk, szentesíti az eszközt... A puha fe-
delû borító csupán a címet tartalmazza, igaz azt rögtön
hat nyelven. Egy keményborítású, fényképpel illusztrált
fedõlap valószínûleg figyelemfelkeltõbb lenne, de nyilván-
valóan növelte volna az elõállítási és nyomdai költsége-
ket, ezzel együtt az értékesítési árat is. A tartalom vi-
szont mindenben kárpótolja az olvasót!

A 3700 szócikket tartalmazó szótár használata igen
egyszerû. Az irányító nyelv a cseh. Az egyes kifejezések
és szóösszetételek a cseh ábécé szerint vannak rendezve,
és egy-egy számkóddal vannak ellátva. A megfelelõ sza-
vak bármelyik nyelvbõl való kikeresése pofonegyszerûen
és gyorsan elvégezhetõ. Ehhez nem kell mást tenni,
mint bármelyik nyelv ábécérendû szómutatója – a ma-
gyar nyelv esetében ez a 353. oldalon kezdõdik – szerint

kiválasztani a kívánt
kifejezést, és annak
számkódja alapján a
szótár cseh változa-
tában kikeresni. Így
azonnal megtalálható
mind a hat nyelven
a megfelelõ szó
vagy szóösszetétel,
és amennyiben egy
vadfajt keresünk,
annak latin neve is.

A munka természetesen nem teljes körû, de ezt
nem is lehet elvárni, hiszen minden nemzet nyelvében
vannak olyan speciális, adott esetben csak egy ottani
nyelvjárásban használatos kifejezések, melyek a nemzet-
közi vadásznyelv szempontjából lényegtelenek, és az
adott anyanyelven is inkább csak hangulatfestõ vagy ár-
nyalati különbségtevõ jelentõségük van.

Sajnos, a kötetben néhány egészen különleges, már-
már megmosolyognivaló szócikk is található. Ez talán
abból adódik, hogy a szó szerinti, nyersfordítással kiala-
kult kifejezések is belekerültek a könyvbe. Egy magyar
vadászati szakember által lektorált változattal ez a prob-
léma áthidalható lett volna. A „megugrási folyosó” kife-
jezés például valószínûleg az ördöggyûrût, a „tusavég
borító lemeze” az agytalpat, az „évkör” pedig az évgyû-
rût jelenti. Ez a jelenség azonban csak elenyészõ száza-
lékban található meg a kifejezések között, így egyáltalán
nem zavaró.

Elõfordulnak helyesírási hibák is, de igen alaposan át
kell ahhoz bogarászni a szótárt, hogy az olvasó ezeket
felfedezze. Néhány, figyelmetlenségbõl adódó szakmai ba-
ki is elõ-elõ tûnik, de ez a 3700 címszó közül mind-
össze egy-két esetben tapasztalható.

A fentiek ellenére igen alapos, átfogó és összességé-
ben szakmailag is helytálló vadászszótárt vehet kezébe
az, aki megvásárolja a hatnyelvû szógyûjteményt.

Még különlegesebbé teszi ezt a könyvet, hogy míg a
korábban kiadott vadászszótárakban a solymászat például
csak érintõlegesen szerepelt, ebben a kötetben olyan ke-
vésbé ismert kifejezések is megtalálhatók, amelyek a re-
neszánszát élõ õsi vadászati mód gyakorlóinak nemzet-
közi találkozóin mindenképpen hasznosak lehetnek.

A szótárban található kifejezések ismerete – a soly-
mászok mellett – a vendéget kísérõ hivatásos- és sport-
vadászok számára legalább annyira nélkülözhetetlen,
mint a külföldi vadászatra készülõdõknek.

A nyelvi nehézségekbõl adódó nézeteltérések és kelle-
metlen szituációk kiküszöbölésére mindenkinek ajánlható,
a vadászházaknak pedig kötelezõ tartozéka az új hat-
nyelvû kifejezéstár.
A hatnyelvû szótár 2550 forintért megvásárolható a
szerkesztõségünkben, illetve megrendelhetõ telefonon 

és faxon (06-1/242-0042) vagy 
e-mailben (info@vadaszlap.hu).

W.P.

Bábeli zûrzavar nélkül



N em készítettem róla statisztikát, az országos vadá-
szati hatóságot sem kérdeztem, de úgy tapasztaltam,

nem egykönnyen lehet hozzájutni Erdélyben a siketfajd-ka-
kas lelövési engedélyéhez … legyen szó külföldi bérvadász-
ról vagy a helyi vadásztársulat tagjáról. Merthogy a három
megyében – évente ugyan változóan – nem viszik túlzás-
ba a lelövési engedélyek kiadását. A vadásztársulatok – ál-
lítólag – érdemeik elismeréseként adnak egy-egy vadász-
nak engedélyt, a külföldiek pedig – elvileg – vadászatszer-
vezõkön keresztül juthatnak hozzá a kakasvadászat élmé-
nyéhez. Miután egy héten keresztül szinte minden percet
együtt töltöttem Gyéresi Árpáddal, az Elit Hunting
Transilvania tulajdonos-vezetõjével, elmondhatom: nem el-
sõsorban az számít, hogy kinek mennyi pénze van, régi
vagy új vendég, magyar vagy más nemzetiségû… hanem
az, milyen vadászati referenciái vannak és meg tudja-e
mászni a havas csúcsokat? Ezekhez az információkhoz
részben közvetlenül, részben másokon – már ismert vadá-
szokon – keresztül jut hozzá az iroda… s ahogy akarat-
lan, de kíváncsi hallgatózásomból kiderült, akkor volt nye-
rõ a külföldi telefonáló, ha csomagot vásárolt, a kakas
mellé – mintegy ráadásként – egy tavaszi medvevadászatot
vagy fordítva. Ezen nincs mit csodálkozni, ilyen az üzlet.

Mielõtt nekiindulnánk a hegyeknek – tetszik, nem tet-
szik, a dürgõhelyek a legmagasabb csúcsok közelében
vannak – talán érdemes néhány szót ejteni a felszerelés-
rõl. Lehet bakancs vagy gumicsizma rajtunk, a lényeg,
hogy se a patakmederben, se a változó magasságú hóban
ne ázzon be. A felsõruhánkat úgy kellene megválasztani,
hogy még az erõltetett hegymenetben se nagyon vizesed-
jen át az izzadtságunktól, viszont meleg legyen, amikor
egyhelyben kell fagyoskodni, a kakasok megszólalására
várva. Nos, nekem még nem sikerült ilyen öltözetet talál-
ni, hiába öltözöm rétegesen, vetkõzöm  induláskor, öltö-
zöm érkezéskor, felfelé szakad rólam a víz és a tetõn a
legtöbbször vacogósan fázom.

A Kelemen havasokban

Szászrégent és Marosvecsét elhagyva –
ahol a Kemény báró kastélyának kertjé-
ben található Wass Albert hamvainak egy
része és sírköve – nagy kerülõvel lehet
elérni a Kelemen havasok különbözõ pa-
takokhoz kötõdõ feljáró útjait. A kerülõ
oka, hogy az épülõ gigászi ratosnyai víz-
tározó miatt már lezárták a rövidebb
utat, mivel megkezdték a völgyzárógát
betonozását. Az nem derült ki számom-
ra, ha a hegyek alatt átvezetett források
és a völgyben rohanó patakok vizét ha-
talmas tóvá duzzasztják, hogyan lesznek
megközelíthetõek az északi részek …

Ahogy a filmeket korosztály szerint kategorizálják, 
valahogy hasonlóan lehetne minõsíteni, osztályozni 
az erdélyi siketfajd-kakas vadászatát is. 
Április utolsó napjaiban – elvileg a dürgés legjobb 
periódusában – a Maros megyei Kelemen havasokban, 
a Gyergyó megyei Görgényi havasokban és a Hargita
megyei Bucsin erdeiben - öt dürgõhelyet volt alkalmam
felkeresni és a kakasolás gyakorlatával ismerkedni.

Kakasolás Erdélyben

Lefelé már semmi sem meredek,
felfelé viszont ugyancsak izzasztó

az 1800 méterig vezetõ 
ratosnyai havas út



mivel az út jelenleg a tó fenekén, il-
letõleg a Secu patak mellett kanya-
rog… egy darabig. Azután a kanya-
rok megmaradnak, de az útra nem
mindig érvényes az út elnevezés. 

Egy nagyon fontos információ: ne-
hezen lehet megtudni a helyiektõl,
hány kilométert kell majd gyalogolni,
ugyanis õk nem távolságban, hanem
idõben – 10-20 perc, egy-másfél óra –
mérik a gyaloglások hosszát. Persze a
saját tempójukban, s nem a fájós lá-
bú nyugdíjasokhoz igazodva. 

Nos, miután Árpinak sem sikerült
terepjáróval feljutni a „zöld bódéig” –
alig két kilométerre a céltól, egy fe-
nyõfacsonk oldalt kivágta a bal hátsó
gumit – gyalogosan vágtunk neki az
1800 méteres hegynek. Az út nem
volt túlságosan meredek, kényelmes-
nek is nevezhetném … természetesen
a folytatás ismeretében. Ott azért már kapaszkodtunk,
míg elértük a hóhatáron épített, fenyõgallyakkal borított
fólia-sátrat. Kis fujtatás, a lobogó fahasábok és a csodá-
latosan csillagos égbolt rövid megbámulása után, irány a
tetõ, hogy még sötétben a dürgõhelyen legyünk. A fajdok
– kakasok és tyúkok – ilyenkor a kiválasztott dürgõhe-
lyekre repülnek és az éjszakát a fákon alusszák át. Ami-
kor pirkadni kezd, egy-egy szalonka pisszegése-korrogása,
vagy néhány rosszul alvó rigó rövid füttyentése jelzi a ka-

kasoknak, el kellene kezdeni a katto-
gást, köszörülést. 

Összehasonlítva az erdélyi kakasok
viselkedését az eddigi – az Uralban há-
rom helyen és nyugati oldalán, az
északi sarkkörtõl nem messze négy
helyen szerzett – tapasztalataimmal,
kijelenthetem, hogy az erdélyi kakasok
igen halványan, alig hallhatóan, szinte
csak fán ülve és a legtöbbször „rit-
mustalanul” köszörülnek, ami ugyan-
csak megnehezíti a beugrásos vadásza-
tukat. S ha már itt tartunk, minden
siketfajd vadászatához hozzájutó va-
dásznak elõre tudnia kell, hogy dönt-
hessen, a nagy kihívásnak számító,
már a megközelítéskor küzdelmes ma-
gas hegyi kakast vagy a csak néhány
száz méteres gyaloglást igénylõ kakas
elejtését választja. Más az élmény … s
véleményem szerint, mindkettõnek más

az értéke is… bár errõl a sikeres vadászok trófeafalai elõtt
ritkán szoktunk elmélkedni.

Aki a Kelemen havasok helyszíneit választja a „kaka-
solásra” – ahogy ezt a kifejezést Árpitól eltanultam – an-
nak számolnia kell a megpróbáltatásokkal és a kudarccal
is, bár azt is hozzá kell tennem, ezek a részek kevésbé
zaklatottak, így majdhogynem nagyobb az esély az alacso-
nyabban fekvõ dürgõhelyekhez viszonyítva… melyeket a
legtöbb külföldi vadász, fõleg a visszatérõk választanak.

Két izgalmas hajnalt és egy estét-éjszakát töltöttünk a
Cigánkán, a Ratosnya tetõn. Az elsõ hajnalon jó volt a
dürgés, gyenge az aznapi beszállás és ennek megfelelõen
csak egyetlen „hógyalogos” kakast láttunk a rákövetkezõ
hajnali leselkedésen. Pár nappal késõbb – „jó sorsom”
eredményeként – ismét gyalogolhattam, de már egy má-
sik, sokkal magasabb kelemeni hegytetõnek, ahol az 50-
60 éves lucfenyõk ágai között három kakas dürgött, hi-
úz és medvenyomok között próbálkozhattam az egyik be-
ugrására. Talán sikerült volna a dolog, ha néhány méter-
re a kakastól nem merülök el „tökig” a hóban. A köszö-
rülésre hangolt „kimászásom” nem sikeredett teljesre,
mert a kakas – ahogy ez a fajdoknál természetes – iszo-
nyú gyors kezdõsebességgel, mint a rakéta elrepült. Jut
eszembe, Erdélyben a fán és a földön, dürgésben vagy
anélkül, álló vagy mozgó helyzetben egyaránt lõhetõ a ka-
kas, de nem etikus röptében rátüzelni. Valószínûleg azért,
mert általában nagyon kevés sebzett madár kerül meg és
a repülõ madár még meglõtten is nagy távolságra elvitor-
lázik. Mint mindenhol, úgy Erdélyben is nagy szemû sö-
rétekkel töltött sörétes puskával és kiskaliberû golyós
fegyverekkel vadásznak a siketfajdkakasokra.

A Görgényi havasokban

Kakasoláskor hihetetlen nagy segítséget jelent a mobilte-
lefon, amely ott lapul szinte minden vadász és vadászta-
tó kezében. Bármi baj történik, mondjuk elakadunk az
autóval, a hegytetõkrõl lehet telefonálni, segítséget kérni.
Egyszer mi is rászorultunk, ötórás próbálkozás, „kézi-
ásás” után hívni kellett a „TAF-ot”, az erdészeti közelí-
tõ traktort, amely kicsörlõzte a területet bérlõ Faragó csa-

A vadászatokat szervezõ 
Gyéresi Árpád 
társaságában

A gyergyói hegyben, lefelé a Szilfás környékérõl
hihetetlen nyugalommal vártak be a szarvasok,

mint akik még sosem láttak autót
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lád új, automata Mitsubishi Pajeroját, amit a külföldi vadász – azaz az én –
kedvemért vettek elõ a garázsból.

Az egyetemista Radu, aki mostanában jelen van a vadásztatásokon, rende-
sen felavatta az autót, nincs róla tudomásom, hogy mit kapott érte az apjá-
tól, aki egyébként a víztározó építkezésének vezetõje.

Minden nap telefonon jöttek-mentek a hírek, szervezõdtek a vadászatok.
Így jutottam el a Gyergyóditró fölötti Szilfás-erdõbe, ahol tavaly – meghívóm,
vendéglátóm és barátom – Rakk Tamás lõtte a kakasát, majd a hivatásos va-
dászok által is ritkán látogatott Dél-hegy felsõ fenyvesébe, ahol a kakasolás
szinte minden verzióját Szilágyi Jakabbal kipróbáltuk. Még sötétben türelme-
sen vártuk – néhány méterre attól a fenyõfától, amelyen a kakas elkezdte a
kattogását, késõbb a köszörülését – hogy az elsõ fényekkel meglássuk a ma-
darat. Ahogy kivilágosodott, s már-már láttunk volna, a kakas lerepült a ha-
vas erdõ aljára, hallottuk hol van, de nem láttuk. A „csöndes” cserkelés kö-
vetkezett lejtmenetben, a helyenként fagyott, 20-80 centis hóban … a recse-
gésünktõl, bukdácsolásunktól még kétszer reptettük fel az egyetlen kakast,
nyolc-tíz méltatlankodóan kotkodácsoló tyúk kísérete mellett, akik miatt a föl-

izgult kakas mindig megszólalt újra és
újra, mint a mesékben – számunkra
is – csalogatóan. Hallottuk, de nem
láttuk. Jakab ekkor elindult, tett egy
kerülõt, hátha vissza tudja fordítani a
kakast. Ez sikerült is, viszont nem
maradt a földön a madár, beszállt
elém egy fára … és – bár már telje-
sen világos volt – folytatta a dürgést.
A köszörülés alatt egy-két lépést ug-
rálva vagy harminc métert tettem
meg, még talán öt-hat méter kellett
volna, amikor Jakab érkezésétõl a ka-
kas elrepült. De nem messzire, úgy-
hogy kezdhettem elölrõl a beugrását.
Még két ugrás – gondoltam és meg-
látom a fán dürgõ kakast,  de ennyit
nem bírt ki, üres kézzel tértünk meg
a Dél-hegy 1550 méter magas walteri
erdejébõl..

A Görgényi havasokhoz tartozik a
Bucsin, amelyet sokan ismerhetnek,
lévén, hogy ezen a hegyen vezet ke-

resztül a Parajd-Gyergyószentmiklós közötti, korábban legendásan rossz minõ-
ségû, de most már pompásan felújított közút. A tetõn van a Búsuló nevû
csárda és mellette a panzió, ahol idõnként megalszanak, összefutnak a kakas-
vadászok és kísérõik. A gerincen van ugyanis a gyergyói és a hargitai vadász-
terület határa, természetesen kettéosztva a csak 1400 méter magasan elterü-
lõ kecskeszállási „fõ-dürgõhelyet”. (Ha vita nincs is belõle, mindkét oldalon
hallgathattam a szomszédokról szóló megjegyzéseket, elvégre ott is magyarok,
székelyek élnek.) Az idézõjel nem véletlen, több hivatásos vadász szerint azo-
kat a területeket nevezik így, melyeket ismernek. A hegységekben még szám-
talan másik dürgõhely létezhet, amirõl a vadászoknak nincs tudomásuk, sõt
az is elõfordulhat, hogy embert sem láttak az arrafelé élõ madarak.

Hét reggel öt helyen voltam Erdély hegyeiben, a Keleti-Kárpátok csúcsain
siketfajd-kakasra vadászni, ezernyi élménnyel gazdagodtam, nem állítom, hogy
mindent, de most már elég sokat megtudtam ezekrõl a madarakról… és nyu-
godtan nevezhetem magam szerencsésnek, a Bucsinról lefelé jövet az autóval,
az út szélén csipegetõ tyúkokat is sikerült fényképeznem. Már erdélyi szokás
szerint háromszor mondom egymás után az „igen”-eket helyeslésül, s ha jö-
võre a jó Isten megsegít, a Bucsin környéken, „kényelmes séta után” szeret-
ném meglõni, azaz „megkapni” az elsõ erdélyi madaram.

Szöveg és kép: 
CSEKÕ SÁNDOR

Elejtett fajdkakas





Mint minden év-
ben, az idén is az
erdõgazdaságok
közötti korongva-
dászattal vette
kezdetét a lövész-
versenysorozat
Pusztaapátiban, a
Zalaerdõ Zrt. lõte-
rén április 13-án.
Nyolc erdõgazda-
ság, a Nyugat-
Magyarországi
Egyetem Erdõ-
mérnöki Kara, a

Roth Gyula Gyakorló- és a Somogyzsitfai Szakiskola állított ki csapatokat,
így összesen 62 versenyzõ vett részt a megmérettetésben. A skeet- és a
trap-lövészet után kispuskával 35 méterrõl 5 bukó célra, nagygolyós puská-
val pedig 100 méterrõl álló célra kellett pontos lövéseket leadni. A versenyt
a Gyulaj Zrt. csapata (Csapó Károly, Kalauz Csaba, Király Attila, Tóth Péter)
nyerte a Gemenc Zrt. (Genáhl Krisztián, Gyöngyös István, Kovács Ignác,
Zilai János), valamint a Zalaerdõ Zrt. (Bárdosi András, Gróf András, Karikó
Róbert, Sohár Dezsõ) csapata elõtt. Egyéniben Borsos Zoltán (Szombathe-
lyi Erdészet) végzett az élen, az ezüstérmet Király Attila (Gyulaj Zrt.) érdemel-
te ki, míg a harmadik helyen Dobos József (Nefag Zrt.) végzett. A verseny
hangulatán és a versenyzõk kedvén nem látszott, hogy 13-a péntekre esett,
és a kiváló szervezésnek köszönhetõen valamennyien jó idénykezdésnek
tartották e napot.

Április 19-én Puszta-
apátiban rendezték
meg a hagyomá-
nyos Zalaerdõ Ku-
pát, ahol korongva-
dászatban és futó
nyúllövészetben te-
hették próbára tudá-
sukat a résztvevõk, a
Zalaerdõ Zrt. erdé-
szei, hivatásos vadá-
szai és az erdõgaz-
daság vezetõi. A futó
nyúl újdonság a

pusztaapáti lõtéren, a pálya ugyanis ezen a versenyen debütált, alaposan
megviccelve néhány versenyzõt, ugyanis a célt csak a nyolcas sörét fektet-
te el. Csapatban a Zalaegerszegi Erdészet bizonyult a legjobbnak, egyéni-
ben pedig Karikó Róbert vehette át a gyõztesnek járó díjat. – polster –

Erdészeti lövészverseny

Május elsején a kora reggeli órákban a Balatongyörök és Vonyarcvashegy
közötti kerékpárúton a vízirendõrség járõrei leállítottak egy Suzukit. A cso-
magtartóból egy frissen lõtt, zsigerelt õzbak került elõ. A kocsit vezetõ ba-
latongyöröki 46 éves bérkilövõ vadásztársasági tag elismerte, hogy haj-
nalban a település határában ejtette el a bakot, és azt a közeli lakására
szerette volna szállítani. Az elkövetõt elõállították, fegyverét lefoglalták, a
lõtt vadat pedig átadták a területileg illetékes vadásztársaságnak. Az ügy
további részleteire vonatkozó tényfeltáró vizsgálat megindult.

Baklövés a munka ünnepén 



Úgy döntöttünk, az idei irodalmi pályázat témakörének „a vadászat és
a nõ” gondolatát választjuk... Ez annyit jelent, hogy nemcsak gáláns,
izgalmas, humoros vagy furcsa szerelmi vadászkalandokat várunk,
hanem minden olyan történetet, amely valamiképpen azt példázza,
milyen sokrétû viszonyban is van a nõi nem ezzel az alapvetõen férfi-
as szenvedéllyel, szakmával, sporttal.

Az írásokat 2007. október 30-ig várjuk a Magyar VADÁSZLAP 
szerkesztõségébe, lehetõleg elektronikus adathordozón, 

vagy e-mailben az info@vadaszlap.hu címre.
A fõdíjat a Dél-alföldi Erdészeti Zrt. ajánlotta föl: egy dámbika elejtésének lehetõ-
ségét pár gyönyörû vadásznappal a cég sarkadremetei területén.
A legjobb írásokat idén is karácsonyi irodalmi mellékletünkben tesszük közzé.

Irodalmi pályázat: A vadászat és a nõ

Úgy tûnik, érdemes összehasonlítani a környezõ országok
õzbakvadászati árait. Kiderült, hogy elég jelentõsek az ár-
ingadozások. A magyarországi árakhoz képest
Csehországban, Lettországban, Litvániában,
Szlovéniában és Romániában is olcsóbban le-
het õzbakot lõni, míg a bolgár és szlovák ta-
rifák magasabbak.

DR. BALÁZS ISTVÁN

Mikor–mi–mennyiért

Súly Románia Bulgária Szlovénia Litvánia Lettország
(g) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR)

149-ig 225 150 100 60 60

150-199 225 150 100 95 175-250

200-249 225 150 100 95 175-250

250-299 225 150 100 95 175-250

300-349 225 300 100-280 299 300

350-399 450 600 480-650 455 345-500

400-449 700 950 850 455 550-600

450-499 1150 1650 1250 1135 550-600

500-549 1750 2650 1550 – –

550-599 2900 – – – –

C.I.C. Ausztria Szlovákia Csehország
pont (EUR) (EUR) (EUR)

50 150 85 70-163

50-60 150 85 100-110

60-75 150 85 130-198

75-80 200 145 150-274

80-85 230 195 250-387

85-90 285 245 250-387

90-95 325 295 370-503

95-100 375 345 370-503

100-105 485 445 500-631

105-110 585 595 570

110-115 750 745 minden 

115-120 750 995 CIC pont 

120-125 820-1250 1245 40-80 EUR

125-140 820-1250 1545



A Csongrád megyei vadászkamara és a Ma-
gyar VADÁSZLAP szerkesztõsége Vadász
Szakmai Versenyt hirdet 3 fõs csapatok ré-
szére Ópusztaszeren, június 20-21-én. 
A rendezvény fõvédnöke Pintér István, az

FVM Természeti Erõforrások Fõosztályának
fõosztályvezetõ helyettese, a védnökök

Csekõ Sándor, a VADÁSZLAP kiadó-fõszer-
kesztõje, és Hegyes Zoltán, a Csongrád megyei

vadászkamara elnöke. A versenyen hivatásos és sportvadászok – külön 
kategóriában – egyaránt indulhatnak.

Az elsõnapi programban az ünnepélyes megnyitó után sorszámhúzás,
szakmai tesztlap kitöltése, majd fácánetetõ-építõ verseny szerepel. A ver-
seny másnap, terepi körülmények között, egy 10 kilométeres kijelölt pályán
folytatódik. Feladatok: kisgolyós lövészet (0,22-es puskával, állva szabad-
kézbõl 20, 25, 30, 35, 40, és 45 méterre), korongvadászat (25 korongra, a
területellenõrzés során 6 különbözõ lõállásból), golyós lövészet (5 lövés,
150 méterre lévõ álló õzalakra, magaslesrõl), felismerések (madárhang, va-
dászkürtjel, növény, 10 tojás, toll, vadászható- és védett vízivad), távolság-
becslés és trófeabírálat, valamint ügyességi feladatok (evezés, kerékcsere,
takarmány-zsákolás, fogathajtás, íjászat).

A résztvevõk számára a szállás helyben megoldható.
A nevezési határidõ: június 9. További információ és jelentkezés: 

Mészáros György versenytitkárnál a 06-30/239-4921, vagy 
a 06-70/702-5021 telefonon, illetve az aranytolgybt@invitel.hu e-mail címen.

Dr. Studinka László emlékverseny

Körülbelül egy tonná-
nyi hullott gímagancsot
vehettek szemügyre az
érdeklõdõ szakembe-
rek április 26-án, Szent-
péterföldén. A nagy-
részt a Zalaerdõ Zrt. te-
rületén összeszedett
agancsok között volt jó
néhány ígéretes agancs-
szár is, de az idén a
nagy súlyú, öreg kor-
osztály agancsai hiá-

nyoztak a gyûjteménybõl. Valószínû egyébként, hogy aki ezeket megtalál-
ta, nem bocsátotta közszemlére, vagyis nem adta le. Évrõl évre többen lá-
togatnak el erre az immár hagyományossá vált rendezvényre, hiszen a cso-
dálatos környezetben, az agancsok mustrálgatása közben kiváló alkalom
nyílik egy-egy jó szakmai eszmecserére is. – pg –

Hullott agancs-szemle

Bács-Kiskun megye idei –
és egyben mindeddig – leg-
erõsebb õzbakját a kerek-
egyházai Dózsa Vadásztár-
saság területén cserkelve ej-
tette el Maximilian Habsburg
Lotharingen osztrák ven-
dégvadász, április 28-án. 
A kapitális trófea tömege
563 gramm, pontszáma 

pedig 144, 60.

A bács-kiskuni rekordbak



Két éve nyitotta meg kapuit a Reflex Vadász-, Horgász-,
Íjászszaküzlet Nyíregyházán. A szabolcsi megyeszékhe-
lyen lévõ áruház 500 négyzetméteren várja a vásárlókat,
így alapterületét tekintve az ország jelenlegi legnagyobb
vadászboltja.

Az áruházhoz egy tekintélyes méretû, öthektáros telek is
tartozik. Ennek egy részét beparkosították, az áruház elõtti
részen parkolót alakítottak ki, az épület mellett pedig egy
mesterséges kis tavat létesítettek. Ezzel két legyet ütöttek
egy csapásra. Egyrészt a tó lehetõséget biztosít arra, hogy
a horgászok által keresett csalik szinte teljes választékban
frissen rendelkezésre álljanak – lévén csak ki kell fogni a kis-
halat a tavacskából és már indulhatnak is a pecások „rab-
lózni”. Másrészt egy alkalmi íjászpályát létesítettek, a meder-
bõl kitermelt föld pedig kiválóan alkalmas volt arra, hogy a
vesszõfogó dombot megépítsék. A megvásárolandó íjakat
és vesszõket tehát azon nyomban tesztelni is lehet...

Persze, aki az üzletvezetõt ismeri, tudja, hogy ifjabb
Plavecz János nem elégszik meg ennyivel. A komplexu-
mot tovább bõvíti, és mostanság egy lõtér kialakítását ter-
vezi, ahol a távcsõszerelést követõen be lehetne lõni a
puskákat. Az ehhez
szükséges engedé-
lyezési eljárás fo-
lyamatban van, és
több pályázatot is
benyújtott a lõtér ki-
alakításának meg-
gyorsítására.

Azt azonban sen-
ki ne gondolja, hogy
addig megoldatlan
a fenti kérdés, a ná-
luk vásárolt fegyve-
reket és optikai cél-
zó berendezéseket
ugyanis jelenleg is „összehangolják” – csak éppen nem a
helyszínen.

A cég kis- és nagykereskedelemmel egyaránt foglalkozik,
és olyannyira kinõtte magát, hogy manapság már nem csak
az északkeleti régióból, hanem a Dunántúlról, sõt a környe-
zõ országokból is ellátogatnak hozzájuk a vadászok, vagy
postán megrendelik a termékeiket. Merthogy erre is lehetõ-
ség van. Az engedélyköteles fegyvereket és lõszereket kivé-
ve akár ki is szállítják a vevõnek a kiszemelt terméket.

Az árubeszerzésrõl és a termékskála bõvítésérõl
Plavecz János maga gondoskodik, és gyakorló vadász-
ként tudja is, hogy mire van szükségük a vevõknek.

Az árukészlet egyedülállóan változatos, az országban
természetesen a legszélesebb termékskálával rendelkez-
nek, ami annyit tesz, hogy jelen pillanatban 12 311 féle
árucikket tartanak.

Csak a rend kedvéért: gumicsizmából huszonötféle
vásárolható, a vadászok által Magyarországon használt
összes fegyvermárkát értékesítik, és a 30-06-os kaliberhez
például 47 különbözõ típusú lõszer kapható.

És ha már itt tartunk... A fegyverrészlegen dolgozó egy
férfi és két nõi alkalmazott teljesen naprakész, és ha vala-

ki igényli, szaktanácsadással is segítik a vásárló döntését
meghozni. A raktárban több mint háromszáz vadászfegy-
ver található, és még az extrém kaliberekhez is teljes a lõ-
szerválaszték. Sõt! Ha valaki afrikai szafárira készülõdik,
de nem akar méregdrágán „bivalylövõ” puskát venni, itt
akár bérelhet is.

A páratlanul gazdag ruházati választékból még a legkü-
lönlegesebb testméretekkel és -arányokkal rendelkezõ ér-
deklõdõt is ki tudják szolgálni. A nyolcéves gyerektõl egé-
szen az XXXL-ig mindenkit fel tudnak öltöztetni.

A teljességre törekednek. „Nincs, ami nincs” – állítja
egybehangzóan az üzlet hat, szakavatott munkatársa. Ez
persze erõteljes túlzásnak tûnhet, de miután néhány extra
kívánságot elõterjesztettem, és készségesen a pultra pa-
kolták azokat a kiegészítõket, melyeket korábban csak kül-
földi szakkatalógusokban lehetett látni, hihetõnek tûnt a
dolog. És ha valakinek mégiscsak valami különleges kéré-
se lenne, annak is eleget tesznek, s ha kell, külföldrõl né-
hány nap alatt beszerzik a portékát.

A belbecs mellett ugyanilyen nagy hangsúlyt fektetnek
a külcsínre is. Az áruk ízlésesen, látványosan vannak elhe-

lyezve a polcokon, a fogasokon, és a
vitrinekben. A falakon hazai, és kül-
földön zsákmányolt trófeák sokasá-
ga látható, gondoskodva arról, hogy
a betérõ vadász akár órákig bo-
lyongjon az áruházban, az agancso-
kat, szarvakat, preparátumokat
mustrálgatva.

A hihetetlen nagyságú árukészlet
ellenére mégsem nyomasztó a han-
gulat. A zsúfoltságnak nyoma sincs,
egyszerre több tucat vásárló is ké-
nyelmesen, egymás zavarása nélkül
válogathat.

Nem lehet azon csodálkozni, hogy
van is forgalom, a vevõk egymásnak adják a kilincset.

„Mindent megteszünk azért, hogy aki egyszer betért
hozzánk, jó hírünket keltse. A legjobb reklám a szájhagyo-
mány, éppen ezért mindannyian készségesen és türelme-
sen szolgáljuk ki a vevõinket.” – mondja az üzletvezetõ.

Szintén a vadászok érdekeit szolgálja az a „Törzsvásár-
lói kártya”, amelynek birtokában a visszatérõ kuncsaftok –
egy pontgyûjtõ rendszer segítségével – az akciós termé-
kek és a fegyverek-lõszerek kivételével árkedvezményben
részesülnek.

Az áruházban egyébként zömében vadászok vásárol-
nak, a forgalomnak mindössze 8 százalékát teszik ki a hor-
gászati cikkek.

A Reflex Vadászáruház hétfõtõl péntekig reggel 8 és 18
óra között, szombaton pedig 13 óráig várja a vásárlókat.
Az élmény, amit a teljes körû áruválaszték és a vadászias
környezet szavatol, egy kisebbfajta vadászati szakkiállítás-
sal és vásárral ér fel. Aki ellátogat a boltba, szánjon rá idõt,
mert amint azt látni és tapasztalni fogja, a polcok elõtt vé-
gigrohanni nem lehet, de higgyék el – nem is érdemes...

W.P.
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A 2006/2007-es tanévben a
vadász-vadtenyésztõ tanu-
lók részére megrendezett
„A Szakma Kiváló Tanulója”
verseny április 15-tõl 19-ig
tartott. Az FVM Vidékfej-
lesztési, Képzési és Szakta-
nácsadási Intézet szerve-
zésében zajló versenynek
idén a mátészalkai Baross
László Mezõgazdasági
Szakközépiskola és Szak-
iskola adott helyt. 

A vadász-vadtenyésztõk erõpróbáján Csongrád, Eger, Elek és
Szõcsénypuszta iskoláinak 15 tanulója vett részt. A verseny szóbeli, írásbe-
li és gyakorlati részekbõl állt. A vadászok gyakorlati versenyszámai a nap-
kori Harangodi erdei iskolában és környezetében zajlottak. A verseny fel-
adatai között szerepelt a növény-, nyom-, mag-, állat- felismerés, trófeabírá-
lat, távolságbecslés, motorfûrész-szerelés és kezelés, lövészet, vadbefogó
csapdák szakszerû kezelése.

Az elért teljesítmény alapján heten mentesültek a tanévvégi szakmai vizs-
gák alól és már most a zsebükben tudhatják a szakmunkás bizonyítványt.
A versenyt – szinte azt lehet mondani, hogy hagyományosan – a csongrádi
Bársony István Mezõgazdasági Szakközépiskola tanulói nyerték.
Egyéni eredmények: 1. Szabó Máté (Csongrád), 2. Sonkoly Ádám (Csongrád),
3. Kenyeres Gábor (Csongrád)
Csapatversenyben: 1. Bársony István Mezõgazdasági Szakközépiskola,
Csongrád, 2. Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola, Somogyzsitfa-
Szõcsénypuszta, 3. Kereskedelmi-, Mezõgazdasági-, Vendéglátóipari Szak-
középiskola, Eger

A Vadászati Kulturális Egyesület május 5-én, Budapesten, az Unió Hotel
konferenciatermében tartotta meg idei közgyûlését. A napirendi pontok kö-
zött a Kulturális Tanács megüresedett elnöki tisztségének betöltésére irá-
nyuló választás is szerepelt. A közgyûlésen jelenlévõ küldöttek és a vezetõ-
ség tagjai egyhangú szavazással Dr. Náhlik Andrást, a Nyugat-Magyaror-
szági Egyetem Soproni Erdõmérnöki Karának dékánját választották meg a
VKE legfõbb irányító testületének vezetõjévé. Az Oláh Csaba elnök által
megtartott éves beszámolót a tagszervezetek, a Diana Vadászhölgy Klub,
az Ifjúsági Tagozat, valamint a Magyar Vadászkürt Egylet elõzõ évi tevé-
kenységének és az idei programjainak ismertetése követte. A beszámoló-
kat és a terveket a közgyûlés látható többséggel elfogadta.

A különleges, „fehérfejû” õz-
bakot prof dr. Richard Sinn,

dél-tiroli vadászvendég, Hegyi Árpád kísérõ vadásszal hajnali cserkelésen
ejtette el, április 24-én.  Az idõs hivatásos vadász a bakot már régóta figyel-
te, és elejtésének lehetõségét – meglepetésként – a vendégnek tartogatta.

Perjési Tamás

Hókás bak

A VKE közgyûlésérõl

Vadásztanulók vetélkedõje 





B aló Attila a Tisza-Sajó menti Va-
dásztársaságnál két éven keresztül

vadászott íjjal, illetve vadásztatott íjá-
szokat, és összesen 11 db vaddisznót,
6 õzet és 3 borzot hoztak terítékre.
Náluk a vadászat a terület bemutatá-
sával kezdõdött. Több helyen alakítot-
tak ki olyan lest, ami alkalmas az íjas
vadászatra. A szórók elhelyezése eze-
ken a helyeken 20 méter körüli volt,
de aki nem akart lesre ülni, volt le-
hetõsége a famászó ülõkék használatá-
ra is. Bár a terület cserkelésre kevés-
bé volt alkalmas, azért ezt a vadásza-
ti módot is lehetett gyakorolni – fõleg
õzre. A terület bemutatása után a
vendég választotta ki a számára legal-
kalmasabbnak tûnõ helyet. Lesvadászat
esetében a kísérés a lesig tartott. 
A kísérõ csak a vadász kifejezett ké-
résére ült fel mellé. Ezután egyeztet-
ték a vadászat végének idõpontját, és
késõbb a megbeszéltek szerint ment a
vendégért. Cserkelés esetében a kísé-
rés addig tart, amíg a vadat meglát-
ják és elbírálják, utána már minden a
vadász ügyességén múlik, aki egyedül
cserkeli be a lõhetõ vadat.

Heim Tankréd hivatásos vadász
elõzõ munkahelyén egy évig kísért
íjászokat, és az új területén is azon
dolgozik, hogy mielõbb fogadhassák
az íjak szerelmeseit. Tapasztalata sze-
rint a cserkelés jóval nehezebb feladat
íjász vendég esetében, mert a vadat
észrevétlenül be kell lopni 15-30 mé-
terre. Azt se felejtsük el, hogy ha ez
sikerült, akkor még hátra van a lö-
vés, amihez ismerni kell a vad pontos
távolságát. A legcélszerûbb, ha egy
távmérõ segítségével a kísérõ vadász
méri le a távolságot, hogy az íjász
csak a lövésre tudjon koncentrálni.
Egy biztos, az íjász kísérése olyan fe-
ledhetetlen élményekhez juttatja az
embert, ami puskás vadászoknál nem
tapasztalható. 

Eredményesség szempontjából fon-
tosabb a lesvadászat. Ennek a techni-

kai feltételei nem olyan ördöngösek,
mint azt elsõre gondolnánk. Vadász-
tatni akár szórón, akár dagonyáknál,
vagy a fõváltókon is lehet. A lényeg
minden esetben az, hogy a vad „nyíl-
lövésnyire” bejöjjön, és megfelelõ ta-
karás legyen. Heim Tankréd fontos-
nak tartja, hogy az íjászszórón és a
leshelyen ne vadászhasson puskával
senki. A leshelyek kialakításánál szá-
mításba kell venni, hogy állva, kitar-
tott íjjal kényelmesen és stabilan tud-
jon lõni az íjász. Nem a bizalmatlan-
ság miatt, de ajánlatos a kísérõknek
a vadászat megkezdése elõtt a vendég
vesszõit megszámolni, és hasznos do-
log a vesszõ tollára ráíratni alkoholos
filctollal a vadászjegyszámot is. A leg-
több esetben a vesszõ átmegy a va-
don, de akkor véres is marad, így
nincs vita azon, hogy volt-e találat. 

Pétervári Gábornak, a Gyulaji Erdé-
szeti Zrt. és a Gemenc Zrt. volt vadá-
szati ágazatvezetõjének számos íjász-
vendég köszönhet élménygazdag vadá-
szatokat. Neki az a véleménye, hogy
igen nagy különbség van a kezdõ és a
tapasztalt íjász vadász kísérésében. Lé-
nyeges, hogy trófeás vad esetében köz-
vetlen kontaktusban kell lenni a va-
dásszal, hiszen a vad elejthetõségét a
hivatásos vadászkísérõnek kell elbírálni.
Tarvad, vagy süldõ vadászata esetén
„hosszabb pórázon” hagyhatjuk az íjász
vadászt – különösen gyakorlott, tapasz-
talt vendég esetében. Feltétlenül elõ
kell készíteni a terepet, ahol vadászni
akarunk, például kis jelzõkkel megjelöl-
hetjük a távolságokat, hogy ne kelljen
távmérõvel cihelõdni a lövés elõtt. 
A magasleses vadászatnál is érdemes a
jelzõ cövekek használata, és hogy a lesen
függõleges lõrések legyenek kialakítva.
Nagyon fontos a takarás és a puha,
zajmentes, súrlódásmentes öltözék, hi-
szen a vad 10-20 méterrõl a legapróbb
zajt is meghallja. Csak borotvaéles
vesszõheggyel szabad lõni! Ez nagyon
fontos. Az éles vesszõ a testbe hato-

láskor elvágja a tüdõt, húst, ereket, az
életlen csak lyukat üt és eltolja maga
elõtt a rugalmas tüdõ- és érszöveteket.
Így nem lesz halálos a lövés.

Íjas vadásztatást ott érdemes vál-
lalni, ahol alkalmanként legalább egy-
két lövéshez juthat az íjász vadász.
Ez vadaskert, vagy magas vadbõségû
terület lehet.

Abban mindhárom kísérõ egyetért,
hogy az íjászok etikus és fegyelme-
zett vadászok. Egyetlen alkalommal
sem került terítékre olyan vad, ami-
nek a lelövésére ne kapott volna en-
gedélyt a vadász, és az esetleges hi-
bázást vagy sebzést sem titkolta el
senki. Ezen nincs mit csodálkozni, ez
a vadászati mód ugyanis nem min-
dennapi türelmet, kitartást és nyu-
godtságot kíván. Általános tapasztalat,
hogy az íjászok többségükben meg-
bízható emberek, tartják magukat a
megbeszéltekhez. Aki az íjas vadásza-
tot vállalja, és mellette szakmailag-
technikailag felkészült, a legtöbb
esetben igen magas fokú elhivatott-
sággal rendelkezik. Szinte száz száza-
lékban állítható, hogy egy íjász nem-
igen lehet orvvadász, hiszen a „rugal-
mas” erkölcsi érzék nem biztosítja a
kitartást az íjász vadászathoz szüksé-
ges gyakorlat és tudás el-
sajátításához, nem beszél-
ve arról, hogy a legol-
csóbb vadászvesszõ is 3-5
ezer forintba kerül, és ál-
talában csak egy lövésre
elegendõ.

SZABÓ ZSOLT
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Egy új vadászterületre ellátogatva, a vadászat sikere nagyban függ 
a kísérõvadász szakértelmétõl, helyismeretétõl, na és nem utolsó sorban 
a lelkiismeretességétõl. Vadásszunk akár puskával, akár íjjal, ezen 
a ponton állhat vagy bukhat sikerességünk. Az íjászok kísérésében 
nincs nagy jártassága a magyar vadásztatóknak, ezért felkerestem három
vadászembert, akik gyakorlattal bírnak ezen a területen, és megkértem
õket, osszák meg velünk tapasztalataikat.

Vadászíjászok mellett



Itt a várva várt június, amelynek elsõ napja a meteoro-
lógiai nyár kezdete, s a hónap közepén már valóban
megkezdõdik a nyár, a várva várt vakáció. A csillagásza-
ti nyár kezdete június 20. Ezen a napon a leghosszabb
a Nap égen megtett útja. Hajdanán a nyári napforduló
kiemelkedõ ünnep volt. Hellászban sok helyütt ekkor
kezdték az évet, de a keltáknál, germánoknál, szlávoknál
is ünnep volt az év „teteje”, mely ünnep a keresztény
Európában is tovább élt a Szent Iván-napi tûzünnepben
(június 24.). A Nap, vagyis az „égi tûz” köszöntése, a
tûzugrás, tûztaposás és egyéb „tüzes” népszokások az
egész Rák hónapot jellemezték. A tûzugrásnak tisztító és
termékenységfokozó hatást tulajdonítottak és jósoltak is
belõle. Egykoron üszköt hordtak a káposztásba a hernyók
ellen, megfüstölték a forrásokat, kutakat, hogy a kígyók,
sárkányok mérgétõl megtisztuljanak. 

E tüzes hagyományok ellenére a természetben csak
rendkívüli óvatossággal szabad a tûzzel bánni. Csak az
arra kijelölt helyeken szabad tüzet gyújtani és
csakis körültekintõen! Száraz idõben, tûzraká-
si tilalom idején pedig tilos bárhol is tü-
zet gyújtani.

Itt a nyár, használjátok ki alapo-
san a szabadságotokat. Kifelé a
szabadba, a virágillatú – gyü-
mölcsérlelõ napsütésre. Minél
több idõt töltsetek a friss le-
vegõn, kiránduljatok, járjá-
tok a természetet, s akkor
valóban feltöltõdhettek az
elkövetkezõ tanévre. Ha
már megvan az elhatáro-
zás, akkor elsõ lépésként
keressetek társakat a tú-
rához, majd közösen be-
széljétek meg, hogy hová
és milyen útvonalon sze-
retnétek menni. Kérjétek
szüleitek, vagy más ismerõs
felnõtt segítségét turista út-
vonallal kapcsolatban. Segítsé-
getekre lehet a turistatérkép és
az útikalauz is. A tervezett túra
legalább 5-10 kilométer hosszú le-
gyen, de 15-nél semmiképp se több.
(Óránként körülbelül 3 kilométer megtéte-
lével számolj és gondolj az emelkedõkre is.) Ne
akarj meggondolatlanul hosszú útvonalat bejárni, és a
pihenõkre is mindig jusson idõ. Idõben beszéljétek meg
az indulás és a hazaérkezés tervezett idõpontját, ez leg-
inkább akkor fontos, ha tömegközlekedési eszközt is
igénybe szeretnétek venni.

Öltözködésünket elsõsorban az évszak határozza meg,
és persze a szabadban való tartózkodásunk idõtartama is.
Minden évszakban fontos a réteges öltözködés, tehát jú-
niusban is a nyári, szellõs öltözésünkön kívül legyen ná-
lunk esõkabát, esetleg pulóver is, mert az idõjárás né-
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Nyári természetismereti és vadásztáborainkba várjuk 6-18
éves fiatalok jelentkezését.

Programok: erdei tanösvény, madármegfigyelés, 
solymászat, íjászat, állathangutánzás, vadászkürtölés,
lövészet, gyógynövénygyûjtés, éjszakai túra, 
esti és hajnali lesek, kézmûves foglalkozások, 
egyéb vadászati programok, játékos vetélkedõk 
és versenyek.

2007. július 23-29. Szokolya, Sárkányölõ Szent 
György Udvarház

2007. augusztus 4-11. Balatonakali

2007. augusztus 6-12. Kisinóci turistaház

A tábor részvételi díja 25.000 Ft, amely tartalmazza a
szállás, étkezés (reggeli, ebéd, vacsora), programok
és az ajándékok árát.

A Vadászati Kulturális 
Egyesület Ifjúsági 

Tagozatának tagjai 
jelentõs kedvezményt kapnak!

További információ 
és jelentkezés: 

Wallendums Péter 
06-70/702-5004

Táborozzunk    
együtt!

hány órán belül is jelentõsen megváltozhat. Erdõn járás-
hoz lehetõleg mindig hosszú nadrágot vegyünk és tûr-
jük be azt a zokninkba, bakancsunkba, így némileg véd-
ve leszünk a kullancsokkal, valamint a karistoló ágakkal
szemben. Fejünkre világos sapkát tegyünk, amely a nap-
tól és a kullancsoktól is megvéd. Lábunkra könnyû, de
a bokánkat jól tartó recés „tereptalpú” bakancsot válasz-
szunk, mely egykönnyen nem csúszik meg. Túrafelsze-
relésünk igen fontos darabja a hátizsák, hisz ebben visz-
szük magunkkal mindazt, amire kirándulásunk során fel-
tétlenül szükségünk van. Fontos végiggondolnod, hogy
mit rakj a hátizsákodba! Tartalék ruhát, kulacsot vízzel,
ételt, tájolót, vagy iránytût, térképet, kullancs- és szú-
nyogriasztót, sebtapaszt, pénztárcát, diákigazolványt,
papírzsebkendõt, esetleg zsebkést, fényképezõgépet, lát-
csövet, vagy tollat, jegyzetfüzetet, stb… Hátizsákod ne
legyen túl nagy, ha csak egy, vagy fél napos túrára mész

és ne rakd tele felesleges dolgokkal, hisz akkor csak
saját magadat terheled meg. 

Ha figyelmesen, csendben, nesztele-
nül jársz a természetben és némi

szerencséd is van, akkor az ott
élõ állatvilágot is megfigyelhe-
ted! Az apró állatok megfi-
gyelése is lehet épp oly iz-
galmas, mint a nagytes-
tû emlõsöké (vaddisznó,
gímszarvas, dám, õz,
muflon). 

Nagyvad megfigye-
lésére csak az indul-
jon, aki képes
csendben, nesztele-
nül, türelmesen fü-
lelve erdõt járni.
Ügyelj arra is, hogy
szembeszélben – te-
hát a vad felõl fújó
szélben – közelítsd

meg a vadat. A vad a
szokatlan zajtól és szagtól

megriad, és elmenekül. Pa-
takok, források túlfolyásaiban,

utak összegyûlt esõvizeiben szí-
vesen fürdik, dagonyázik a gím-

szarvas és a vaddisznó. Az iszapfürdõ
után fákhoz dörzsölõdnek és ezek a sáros

nyomok árulkodnak vadak rendszeres elõfordulá-
sáról. A gímszarvas sáros nyomai a dörzsölõ fán méte-
res magasság felett láthatóak, a vaddisznóé pedig 40 cm-
tõl felfelé. Persze még sok más egyéb érdekes nyomra is
bukkanhatsz, ha figyelmesen vizsgálod az erdõt, mezõt.

Mi mást kívánhatnék még, mint jó idõt a remélhetõ-
leg élményekben gazdag vakációhoz!

CS. GYENES EMESE
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A kicsik általában felváltva szopnak, és õk is alszanak
utána. Figyeljünk oda, hogy minden csecsét szopják

az anyának. Amelyiket nem használják, becsomósodhat,
késõbb be is gyulladhat. Masszírozzuk ki belõle a cso-
mókat, indítsuk meg belõle a tejet és cuppantsuk rá a
legéhesebb kiskutyát. Ellenõrizzük naponta, minthogy azt
is, hogy telt-e a kölykök hasa, nincs-e fertõzésre utaló
hasmenésük, és feszes-e a hátukon a bõrük, csillogó-e a
szõrük, vagyis nincsenek kiszáradva. Kezdõ anyakutyák
szeretnek az egyik oldalukon feküdni, fektessük a másik
oldalukra szoptatni õket. Elõfordul, hogy nem akar szop-
tatni a szuka. Ilyenkor naponta minél többször finoman
kényszerítve fekve tartom, amíg jóllaknak a kicsinyei. 

Általában három hétig is el-
tart a szuka tisztulása. Elõször
zöldesbarna, pasztaszerû vála-
dék ürül, késõbb rózsaszínes
nyálka. Bármilyen véres folyás
esetén indokolt a szakszerû ál-
latorvosi vizsgálat.

A szelektálás szomorú köte-
lesség, de sajnos nem kerülhetõ
el. A nem kívánt kiskutyákat
sajnos nem mindig tudjuk meg-
felelõen elhelyezni. Nincs mindig
anyagi lehetõségünk arra, hogy
beoltassuk õket, amíg új gazdá-
hoz kerülnek. Legkésõbb hathetes korukban vakcinázni
kell õket, ha nem akarjuk, hogy megbetegedjenek, s szen-
vedjenek. Ha nem lesz gazdájuk, és ha még egy menhely
be is fogadja õket, az oltások nélkül szinte esélyük sincs
az életben maradásra. Talán sokkal kevésbé embertelen, ha
fájdalommentesen nem hagyjuk életben õket.

A tudatos tenyésztõ pedig nem bízza a természetre, ha a
kelleténél több kiskutya születik, hanem szelektál. Általában
4-6 kölyköt tud egy szuka károsodás nélkül felnevelni, a na-
gyobb testû fajták – optimális ellátás esetén – 7-8-at is. Volt
kopó szukám, amelyik 11-et nevelt, persze minõségi eledelen.
Van több olyan kutyafajta, amely esetében a szukák kíméle-
te miatt többek között csak 6 kiskutya törzskönyvezését en-
gedélyezi az FCI tenyésztési szabályzata. Kihalófélben levõ faj-
ták esetében, ha gyönyörû, egységesen nagy, megfelelõ ne-
mû és színû az alom, s van gazdajelölt is elég, akad ráérõ
idõnk is, érdemes elgondolkozni a részben mesterséges fel-
nevelésen. Kapható tejpótló tápszer, amivel sokan cumiztat-
nak. 8 vagy több kiskutya vagy kéthetes kor és nem kellõ
kondíció esetén szabad csak pótlást adni, elsõ mindig a szo-
pás serkentése és az anya megfelelõ etetése: amennyi tejet
nem az anyából szívnak a kicsik magukba, annyival keveseb-
bet termel az anya. Nekem cumiztatni sosem sikerült, min-
dig fuldokoltak a kicsik, mert mindkettõnek más a „techni-
kája”. Ezért magam pótanyát használok, s kettéválasztom az
almot, minél késõbb, de a föcstej miatt az elsõ 24 óra után.
Ha több, egykorú kölykezett szuka szoptat egy idõben, én a
csomósodó tejszövetû anyára átrakom a másik sokkölykös
anyakutya kölykét, ha elfogadja. Volt, hogy a nappaliban há-
rom pokrócon, három anya szoptatta a különbözõ színû, ál-

latjelölõ festéktõl csíkos hátú, nem saját kölyköket. Fõleg ár-
ván maradt alom felnevelésekor jöhet szóba a vadállatok ese-
tében használt gyomorszondás módszer, amely gyorsabb és
nem tüdõzi le a kiskutya a tápszert. Ezt a módszert újító
kedvû, ügyes kezû tenyésztõ kollegáim ajánlották.

Ha az anyakutya jól van, a kölykök rendesen szopnak,
24 óra után jön az állatorvos, és szelektálunk, s levágjuk
a farkaskörmöket.  Az újszülötteket nyáron hûvös helyen,
de száraz almon tartjuk. Télen normális hõmérsékletre fû-
tött szobában vagy szigetelt, küszöbös, függönyös kutyaház-
ban jönnek világra. A kicsik melegebbet igényelnének az el-
sõ pár napban, míg nem alakul ki testhõmérséklet-sza-
bályozásuk, de a szigetelt ól légterét befûti az anyjuk tes-

te, hozzá is bújhatnak. Ha túl
meleg van, a szuka kimenekül,
és csak kárt okozunk a túlme-
legítéssel. Magam infralámpát
nem használok. Az anyakutya
az ellés után a kiskutyát élet-
re nyalogatja, amely serkenti a
vérkeringést és a bélmûködést
megindítja. Ha az anya nem
foglalkozik velük, sokszor egy
percig is halottnak tûnve fek-
szenek a kölykök, mire meg-
mozdulnak. Az újszülöttek el-
látásának a legfontosabb fel-

adata a légutak megtisztításán túl a meleg törölközõvel va-
ló masszírozás. A hidegben házból kiesett vagy keringési
problémák miatt kihûlt testû kiskutyákat jó eséllyel lehet
életre téríteni a fordított priznic módszerrel: kézmeleg víz-
be áztatott törölközõbe, majd nejlonba csavarjuk az újszü-
löttet, és betakarjuk. Ha kis teste kihûtötte a rongyot, új-
ra meleg vízbe áztatjuk. Testének felmelegedése után haj-
szárítóval vagy fûtõtest mellett megszárítjuk a szõrét. Igye-
kezzünk már az ellés közben a szuka csecséhez tenni a
kicsiket. Olyan életrevaló kölyök is született már tenyésze-
temben, amelyik kipottyanva, még köldökzsinórral anyja tes-
téhez kapcsolva, magától a csecsekhez mászott, és szopni
kezdett! Nagyon fontos az elsõ huszonnégy óra, amikor a
föcstejbõl a betegségek ellenanyagait magukba szívják. 
A kölykök vakon, süketen, de kúszó mozgásra és szopásra
képesen jönnek a világra. Ha ujjunkat a szájukhoz tesszük,
elcsodálkozunk azon a hatalmas szívóerõn, amellyel az éhes,
életrevaló kölyök rákap az ujjunkra. Az anyjuk szagát és a
meleget érzékelik. Ha melegük van, egyenként fekszenek az
alomtestvérek, ha kapkodják a levegõt, hûvösebbre kell ten-
ni õket, mert hõgutát kaphatnak. Ha fáznak, kupacban egy-
másra másznak, anyjukhoz bújnak. Másfél hétig érzékenyek
a kiskutyák a hõmérsékletre, addig naponta többször ellen-
õrizzük hasuk alját, nem hideg-e, s ha kell, nö-
veljük a hõmérsékletet, vagy a kölyköt melegít-
sük föl az elõbb leírtak szerint. Jellegzetes han-
gon sírnak, ha melegük van, ha fáznak, ha éhe-
sek, vagy netán fájdalmuk van, például az any-
juk ráfeküdt.

K. GYURKÓ RITA

Kiskutya születik (II. rész)
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S zeszélyesen kanyarog a Mura Zala megye délnyugati
részén, miközben a Kerka folyó torkolatától a Drá-

vába ömléséig határzónát képez Horvátország és Magyar-
ország között. Mura mentének mondjuk a Zalai-dombság
és a határ közti területet, amelynek tájképét a sebesen
folyó Mura tetszése szerint alakítja.

Idõszakos árvizeivel – amelyek mostanában ugyan el-
maradnak – zátonyokat, holtágakat, újabb és újabb part-
szakaszokat épít és rombol. Árterületét járva több kis fa-
lu alján találunk horgásztavat, közülük az egyik legszebb
a Molnári határában húzódó hármas tófüzér, amelyet a
helyi egyesület tisztességgel telepít, de örömmel fogadja
azt, amit a Mura magával hoz. Igaz visz is, mondják a
helyi horgászok, de azért a mérleg mégiscsak az õ javuk-
ra billen, hiszen pár éve szlovén halastavakból hozott jó
formájú, nagytestû potykákat a folyó, és a rekordlistára
való dévérek nagy többsége is a Mura ajándéka.

A Mura Ausztriában, a Hohe Tauern hegységben ered,
teljes hossza 454 kilométer, amelybõl legalsó szakasza (48
km), és annak is csak a bal partja esik magyar terület-
re. Vándorló folyó, mondják rá az itt élõk, korábban a
határ a sodorvonala volt, manapság azonban Horvátor-
szágban és nálunk is van szárazhatár, a határvonal már
sehol sem terül rá a sodorvonalra.

A szemnek is kedves látvány az a néhány emelõháló,
amely még õrzi a halászat hagyományos formáját a folyó
partján. Holtágaiban, kiöntéseiben inkább a tapogató, a
varsa, a kis- és nagyhúzóháló foghatott halat. A régi nagy
árvizekkor a mélyebben fekvõ réteken, halbõség idején 3-
4 ágú szigonnyal zsákmányolták a halat.

A helyi horgászok neheztelnek arra a néhány halászra,
aki emelõhálóval próbál némi jövedelemhez jutni. Ellenpél-
daként a horvát szabályt hozzák fel, ahol tilos az emelõ-
hálós halászat. Én nem sajnálnám tõlük a halat, ember-
próbáló munka a sodrásban megtartani, emelgetni a há-
lót azért a néhány dévérért, kárászért, márnáért, jó eset-
ben néhány eltévedt pontyért. Már csak azért is, mert a
határszéli kavicsbányákból kialakított horgásztavakban bõ-
séges a fognivaló. Molnáriban olyan a harcsaszaporulat,
hogy csodájára lehet járni, csukáik, süllõik, pontyaik is
szépen gyarapodnak. Mindez nemcsak a szakértelemnek
és a Murának köszönhetõ, hanem az ötvenéves elzártság-
nak is, hiszen a ma horgászható vizek katonailag elzárt

területnek számítottak. Utólag hálásak is lehetünk ezért,
mert az évtizedek során kialakult élõhelyek természetes
állapotukban maradtak meg. Az erdõk békéjét sem há-
borgatta a mindent megváltoztatni akaró ember, a hagyo-
mányos erdõgazdálkodás itt nem gazdaságos, az erdõk
nagy részét a termõhelynek megfelelõ õshonos fafajok al-
kotják. 

A kutatók a Murán közel ötven halfajt regisztráltak,
közülük 13 a védett, érdekesség, hogy a felpillantó küllõ
hazai élõhelyei közül egyik éppen a Mura.  De jól meg-
fér itt az eutrofizálódott holtágakban a lápi póc, a réti
csík, együtt a compóval meg a kárászokkal. Szép állomá-
nya van az áramláskedvelõ magyar bucónak, a leánykon-
cérnak és a selymes durbincsnak is.

Jó hír a természetkedvelõknek, hogy a környezetvédel-
mi tárca tájvédelmi körzetté nyilvánította a Mura folyó
teljes magyarországi szakaszát és 1904 hektáros partvidé-
két. Hat település, Letenye, Muraszemenye, Muramátka,
Tótszerdahely, Molnári és Murakeresztúr is beletartozik a
tájvédelmi körzetbe. Ez horgász szempontból azért is iz-
galmas, mert két település, Tótszerdahely és Molnári is
jó hírû horgásztavakkal bír, ahol valószínûleg változni fog
a horgászat rendje. Nem biztos, hogy engedélyezett lesz
az éjszakai horgászat, változhatnak a tavakon az etetési
szokások, biztos vagyok benne, hogy a gépkocsiforgalmat
is korlátozni fogják. De ez nem baj, ismerve a hazai „hor-
gászkultúrát” (horgászhelyen hagyott szeméthegyek, gép-
kocsi-mosás a holtág partján stb.) õrizzék csak meg a
természet háborítatlanságát, hadd gyönyörködjünk a ritka
halászsas látványában, amely fészkel a Mura mentén, és
hagyjuk békében költeni a fekete gólyát.

Molnári horgászok zsákmányában néha feltûnik a szi-
várványos és a sebes pisztráng a Mura ajándékaként, de
a legszebbek azok a nyurga pontyok, amelyek a bojlival
horgászók zsákmányát gyarapítják. Bizonyos, hogy a folyó
hozta õket, formájuk, horgon való szívósságuk, folyóvíz-
ben edzett halra utal. Láttam ott jártamkor
néhányat megfogni és visszaengedni. Horgá-
szatuk élmény volt, viaszengedésük egy új
idõszak kezdete, amely remélhetõen éppen
olyan természetes lesz, mint a Mura járása.
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Vadkárelhárító vadászati 
lehetõség tavaszi vetésen

Budapesttõl 60 km-re
Érsekvadkerten, az Agroméra Zrt.

vadászterületén. 
Részvételi díj 5000.-Ft. 

Az ár tartalmazza az esti 
és hajnali lesvadászatot. 

Lõdíj nincs. 
Korlátozott számban 

kedvezményes õzbak vadászatra 
van lehetõség. 

Szállás megoldható. 
Érdeklõdni: 06/20/346-1397

06/20/426-0307

Ki bõg a legjobban
Európában?

Idén, szeptember 1-jén, 
14 órai kezdettel a szlovákiai
Szent Antalon (Svaty Anton), 
az Országos Szent Hubertus

Napok keretében 
rendezik meg 

a IX. Szarvasbõgõ 
Európa-bajnokságot.



FEGYVER

Egyedi agyazású, kiváló állapotú .222 Rem. IZS 18

E gavallér puska, 6 x 42 MOM távcsõvel szerel-

ve, 200 db tölténnyel, vadásztársi áron sürgõsen

eladó. Telefon: 06/70/ 702-50-04

Ferlachi .30-06-os ejektoros, nyolcszögletû, bille-

nõ csövû, ZEISS 2,5 -10×50-es világító szálke-

resztes céltávcsõvel, négykörmös suhl-i szere-

lékkel, kaukázusi dió aggyal, állatfigurás mély-

vésett rendszerkamrával, aranyozott billentyûk-

kel eladó. Telefon: 06/20/ 555-4859

7 x 64-es Mauser, végig agyazott, 1,5 - 6 x 42-es

Docter A4  céltávcsõvel, kifordítható szerelékkel,

és 12-es ezüstberakásos duplapuska eladó. 

Telefon: 06/20/ 555-48-59

Új Remington magnum 7 mm-es, 3 -12 x 56-os cél-

távcsõvel szerelve eladó. Érd.: 06/30/ 471-57-51

7 x 64-es Frankonia Mauser 8 x 56 -os. Zeiss Diatal

céltávcsõvel, Smith & Wesson .22 sportpisztoly,

egy Tolnai féle ( nyúlkorong gurításra is jó), és

egy La Porte kézi felhúzású korongdobó gép áll-

vánnyal együtt eladó. 

Érdeklõdni: 06/20/599-77-61

20-as vagy 16-os Frommert veszek:

6424 Csikéria, Pf.:6.

Merkel drilling 12/70-es 8 x 57 JRS Zeiss Diavari

3-12 x 56-os céltávcsõvel gyári szerelékkel, 

5,6 x 50 R betétcsõvel kitûnõ állapotban eladó. 

Érdeklõdni: 06/30/935-78-65

Betegség miatt eladók: Német Mauser 7 x 64-es, 

6 x 42-es céltávcsõvel, Mannl. Sch. 7 x 64-es

Herter 6 x 42-es céltávcsõvel, Sabatti 7 mm

Rem.mag. 7 x 50-es céltávcsõvel, Merkel 16-os

sörétes fegyverek. Érdeklõdni: 06/82/412-672.

FÉG .30-06-os Steyr-Mannlicher csövû golyós- és

16-os Browning sörétes puska eladó. 

Érdeklõdni: 06/30/509-49-01

Külsõkakasos Frommer Patents 16/65 lámpagyári

sörétes vadászfegyver kíváló állapotban eladó.

Írányár 90.000 Ft. Érdeklõdni:06/20/496-88- 01

KUTYA

Kitûnõ küllemû és munkateljesítményû szálkás-

szõrû tacskók elõjegyezhetõk a Von AIltenburger

kennelbõl. Marosmenti-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/ 961-94-81

Tenyészszemlézett és ÖTV vizsgát tett bevadá-

szott rövid szõrû német vizsla szuka eladó. 

Tel.: 06/62/293-295, 06/70/593-51-52

Jagdterrier kölykök import vadászó szülöktõl, va-

lamint felnõtt import kutyák eladók. Érdeklõdni:

Horváth István hivatásos vadász, Gyarmat. 

Tel.: 06/70/450-57-06

Hannoveri véreb kiskutyák eladók. 

Érdeklõdni: 06/30/947-20-49

Rövid szõrû magyar vizsla kiskutyák eladók, kitûnõ

küllemû munka vonalú, jól dolgozó, DP mentes

szülõktõl.Tel.: 36/341-683, 30/465-23-27

Június végi elvitellel rövidszõrû német vizsla kis-

kutyák kitûnõ küllemi és munkaadottságú

(CAC,CACIB,ÖTV I, IKP I, HD-0) szülõktõl törzs-

könyvvel, chippel, oltva eladók. 

Tel.: 06/30/316-74-98 és 06/30/275-26-44, 

e-mail: fazanna@chello.hu

Rénusi Vadász kennelbõl rövidszõrû magyar vizslák

kitûnõ pedigrével kaphatók. Tel.: 06/30/619-02-87

Vadászkutyák tanítása, vizsgára felkészítése. 

Ha kell egy jó kutya: Szénási János, 

06/30/443-04-00, 06/34/350-464

ÁLLÁS

Vadgazdálkodási technikus 6 év vegyes-vadas gya-

korlattal, társalgási szintû német nyelvtudással,

B-C mg. vontatói jogosítvánnyal, vadhúsvizsgá-

lói- és motorfûrészkezelõi vizsgával, (vadászkürt

tanulás folyamatban) vadõri állást keres. Szolgá-

lati lakás szükséges. Tel.: 06/30/411-03-78

Hivatásos vadász, vadász-vadtenyésztõ végzett-

séggel 22 éves vegyesvadas gyakorlattal állást

keres, a felesége, ha kell, gondnoki munkát el-

látna. Tel.: 06/30/356-22-36

VEGYES

Vadászkönyvet nyáron is! - A Diana Vadász-

Horgász Antikvárium vadászkönyv kínálata

megtekinthetõ a www.dianaantikvarium.hu inter-

netes címen! Érdeklõdõknek ingyenes árjegyzé-

ket küldünk. - 6900 Makó, Zrínyi u.34. 

Tel.: 06/62/211-561

Eladó kétszintes, 140 m2-összterületû épület

Zalaszentbalázson, a 74-es fõút mellett, Nagy-

kanizsától 18 km-re, a hozzá tartozó földrész

475 m2. Érd: 06/20/938-82-10

Automata vadetetõ beállítható szórási idõvel és

szabályozható mennyiséggel eladó. 

Telefonszám: 06/30/467-01-23

Éjjellátó keresõ távcsõ eladó. Tel.: 06/30/467-01-23

Vaddisznót vásárolnék. Telefon: 06/20/ 425-87-03

A Mátrában festõi várrom alatt 3000 m2-es panorá-

más építési telkek eladók. Tel.: 06/30/933-17-14

A nagy érdeklõdésre való tekintettel idén újra meg-
rendezzük Lánycsókon  8-13 éves gyermekek
részére a vadgazdálkodó- és környezetvédõ tá-
bort, idén július és augusztus hónapokban, egy
hetes turnusokban. Neves elõadók részvételével
a gyermekek megismerkedhetnek a vadászat, a
természet elméleti és gyakorlati tudnivalóival. El-
helyezés: állandó felügyelet mellett, komfortos
vadászházban, teljes ellátással. ( A korábban
részt vettek számára emelt színtû tábort június-
ban szervezünk). Információ: 06/30/499-22-99

Vadõri végzettséggel nagyvadas területen vadá-
szati lehetõséget keresek. Tel.: 06/30/223-04-17

36 éves vadászhölgy keresi párját független férfi sze-
mélyében komoly kapcsolat céljából 45 éves ko-
rig. Gyere és tegyük szebbé egymás életét! Leve-
let a következõ címre várok: fresia16@citromail.hu

Vadásztársasági tagságot keresek Békés vagy
Jász-Nagykun-Szolnok megye területén. 
Telefon: 06/30/248-45-21

Mazda BT 50 egyedi kedvezménnyel eladó.
Tel.: 06/20/319-7856

Somogy megyében 40 hektár erdõ terület vadásza-
ti lehetõséggel eladó. Tel.: 06/30/243-89-20

Tenyészállományból 70 db gímbika eladó, csapos-
tól a10 kilós agancssúlyúig. Tel.: 06/30/935-97-68

Üregi nyúl újratelepítését, meglévõ állományok
vérfelfrissítését, betegségeiknek kezelését, az
élõhely kiválasztását, a vadászható kártevõk
eredményes csökkentését több év- tizedes ta-
pasztalattal vállalom. Üregi nyúllal kapcsolatos
vadgazdálkodási eszközök megtekintésére le-
hetõséget adok. Ugyanitt betegségeknek ellen-
álló üregi nyulak és üregi nyúlra bevadászott
vadgörények eladók. Telefon: 06/30/855-18-28

Budaörs-Kamaraerdõn összközmûves 895 négy-
zetméteres panorámás telek eladó. Kétlakásos
ikerház építési engedéllyel. 
Irányár: 60 millió forint. Tel.: 06/70/702-5024 
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Holocsi József
(1935-2007)

72 éves korában,
rövid súlyos be-
tegség után az
örök vadászme-

zõkre távozott Holocsi József, a
Csepelszigeti Nimród vadásztár-
saság tagja. Mindig jó kedélyû
vadásztársunk 9 évig, 1985-tõl
1994-ig titkára, majd tíz évig,
1994-tõl 2004-ig elnöke volt tár-
saságunknak. Emlékét kegyelet-
tel megõrizzük.

Bakonyi nagyvadas vadásztársaság (Tés) 
10 fõ részére tagfelvételt hirdet. 

A szerzõdés 3 év idõtartamú, amely meg-
hosszabbítható. Egyszeri belépési díj:

600.000 Ft, havi tagdíj: 18.000 Ft. 
Érdeklõdni: 06/30/348-97-87
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