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A magyar vadászatba és vadgazdálkodásba is elkerülhetetlenül begyűrűzik a világ és 
az ország pénzügyi-gazdasági válsága. Már most érzékelhető, hogy kiestek, elmarad-
tak vadászatok, csökken a számuk a fi zető vadászvendégeknek. Ezzel párhuzamosan 
érthetően csökken a vadászatra jogosultak, a vadászterületek bevétele. (Arra nem igen 
lehet számítani, hogy az árbevétel csökkenésével párhuzamosan a költségek, a kiadá-
sok is kisebbek lesznek.) Ha ezt egyértelműen látjuk, felismerjük, diagnosztizáljuk és 
a „jujgatás-jajgatás” helyett megpróbálunk megoldásokat keresni és találni, van/lesz 
esélyünk a kilábalásra. Az állam által ránk bízott vadállomány megőrzése, gondozása 
mellett új marketinget, új értékesítési lehetőségeket kell kitalálnunk. 

A VMR – ami egy általam kreált betűszó - ebben és ehhez nyújt segítséget. Persze 
csak azoknak, akik időben felismerik az újítás, a megújulás szükségességét… alaposan 
felfordult kis világunk problémáinak megoldási lehetőségeit. (A vadásztársaságok egyik 
elképzelhető átalakulásáról ebben a számunkban is olvashatnak magvas gondolatokat 
megfogalmazó vitaindító cikket.)

De mit jelent a VMR? 
Az első betű több kifejezés rövidítése. Természetesen a „V” betű első helyen a vadá-

szatot, annak minden formáját és módját, a vadászható vadfajok mindegyikéről, legyen 
szó madarakról, vagy emlősökről, növény vagy húsevőkről, apróvadról, vízivadról, 
tarvadról vagy agancsos-csigás-agyaras vadról. 

A „V” betű mozaikszavunkban (talán a második helyen) a vadászterületet jelenti, 
annak méretét, élőhelyi adottságait, vadgazdagságát, felszereltségét… mindazt, ami 
szolgálja, vagy akadályozza a vaddal történő gazdálkodást. A „V” ugyanakkor a va-
dászházat és a szolgáltatások palettáját is jelenti, hiszen ez is nagyon lényeges, elenged-
hetetlen tartozéka a fi zető vadászok hangulatának, forrása az élményeknek. (Lehet egy 
vadászház három csillagos, ha gyatra a konyhája, és fordítva, elviseljük a kopottabb 
bútort, ha megnyaljuk minden ujjunkat Julika főztje után.) Végül a „V” betűnek azt is 
kell jelentenie, hogy milyen szakmai felkészültségű, nyelvtudású, viselkedésű a vadász-
terület vadőre, azaz a hivatásos vadásza.

Nos, gondolom, „nem semmi” önmagában sem „V” betűnk jelentéstartalma, de 
mégsem itt, hanem a következő betűben, az „M”-ben van a betűszó lényege. 

A magyar vadat, a vadászatok értékesítését, az erdészeti részvénytársaságok vadásza-
ti árbevételeit, a vadásztársaságoknál „előállított” vadászati lehetőségek eladását – a 
vadászatszervező irodák közreműködésével vagy nélkülük – az fogja meghatározni, 
hogy milyen biztonsággal, milyen ár-érték arányban és milyen „körítéssel”, (azt is ki 
merem jelenteni, hogy show-val) tudjuk az itthoni és a világ fi zetőképes vadászainak 
felajánlani, reklámozni... és garantált szinten lebonyolítani. Talán nem túlzás, ez lehet 
a jövőnk kulcsa!

Nem is titkolódzom tovább, elárulom, az „M” betű „minősítő”-t jelent. 
A két első betű ismeretében már gyerekjáték megfejteni, hogy az „R” betű – mit 

ad Isten – az első két betűt rendszerbe állítja, így válik teljessé és értelmessé a VMR 
mozaikszavunk.

Szerkesztőségünk, mint rendszergazda arra vállalkozik, hogy megszervezze, felépítse 
és a jövőben működtesse a VMR-t. 

Egyrészt – rövid életrajz és vadászati háttér mellékelésével - várjuk a jelentkezését 
az önkéntes, de a nevüket is vállaló minősítőknek, akikkel részletesen megismertetjük 
a minősítés sokoldalú szempontjait, felkészítjük őket az VMR minősítő vizsgájára.

Másrészt összegyűjtjük, kategorizáljuk azokat a vadászterületeket, amelyek érdemes-
nek tartják magukat a minősítésre. Ezt nem nekünk, hanem a vadászterületnek kell 
majd eldöntenie, vállalják-e a megmérettetést, az előre bejelentett vagy akár a titkos 
minősítést… amely alapján a „világ vadászainak” szimpatikus vagy a felejthető-hanya-
golható kategóriájába kerülnek. 

A VMR adatbázisa ma még „tök üres”, de 2009 
áprilisától – a jelentkezések első ütemének lezárása 
után – feltöltjük, folyamatosan fejlesztjük és frissít-
jük… és ami a legfontosabb: a világhálón, a hazai és 
külföldi vadászati honlapokon közzétesszük.

CSEKŐ SÁNDOR

sandorcseko@vadaszlap.hu

Címlapon:
Vaddisznó szőrváltásban
Blaumann Ödön felvétele
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INTERJÚ

Magyar VADÁSZLAP

Emberként, vadászként, vendéglátó házigazdaként, sportlövőként, gyűjtőként, munkatársként, férjként, 
apaként… és még sorolhatnám azokat a fogalmakat, amelyben Palkovics György az elmúlt 60 évben jeles-
kedett , amiben önmagánál és másoknál is jobb akart lenni. Tatán volt fővadász, amikor megismerkedtünk, 
s ugyancsak meglepett , hogy a nagyhangú, lehengerlő stílusú fővadászt mi minden érdekelte. Bán István-
nal a biomatematika egyenleteiről csevegett , majd horoszkópokat készített  halomra. Az Állami Gazdaságok 
skeet-csapatában lőtt , akkortájt – állítólag – neki volt az országban a legnagyobb fegyvergyűjteménye. Nem 
tagadom, hogy hol közelről, hol távolabbról, de folyamatosan tanúja voltam, ahogy a fi atal, olasz-mániás 
showman „Dzsordzsiból” mára – még mindig ezerrel pörgő -  „Dzsordzsi bácsi” lett . 

dr. Palkovics Györggyel

Mindig jobb 
akartam lenni
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VADÁSZLAP: Azt mesélik, egyszer 
Gödrén kiszóltál a Mercédeszedből, hogy 
ilyen autója a birtokaid környékén csak 
neked lehet és te gyakorolod a „feudális 
földbirtokosi jogokat”? 

Dr. Palkovics György: - Kitelik tőlem, de 
ez csak poén lehetett, senki nem veszi tő-
lem komolyan. Világéletemben szerettem 
a humort, a nagy nevetéseket, ez is hozzá-
tartozott a hangulatteremtő „showman-
ségemhez”.

VADÁSZLAP: A kapu alatt megtaláltam 
a postaszekrényedet. Van rajta jó néhány 
felirat, mindegyikkel foglalkozol?

Dr. Palkovics György: - Nincs minden 
vállalkozásom rajta. A Humán Profi l Kft-
ben az emberekkel, a munkavállalókkal, 
oktatással és kompetencia-minősítéssel 
foglalkozunk, ez az alapja a tevékenysége-
imnek. Ehhez kapcsolódik a Neting Kft. 
keretében indított e-learning, elektroni-
kus távoktatás, amelyben társ ügyvezető 
vagyok, és amelyik egyre sikeresebb lesz. 
A környezetszennyezés megelőzését tűzte 
ki célul az „Egy tiszta levegőjű bolygóért” 
Közhasznú Alapítványunk, melyet egy 
amerikai barátommal közösen viszünk, 

és olyan üzemanyag-adalékokat forgal-
mazunk, melyek hatásaként a járművek 
kevésbé szennyezik a környezetünket. És 
valóban földbirtokos vagyok Gödre kör-
nyékén, ahol gazdálkodom, ahol már 760 
hektárra bővítettük a vadaskertet, rövide-
sen elkészül a vadászház rekonstrukciója 
és a minden nagyvadra kiterjedő vadásza-
tokat, szolgáltatásainkat a saját alapítású 
St. George Vadászatszervező és Utazási 
Irodán keresztül igyekszünk értékesíteni. 

VADÁSZLAP: Még mindig szívesen len-
nél miniszterelnök és kapnék egy tárcát a 
kormányodban?

Dr. Palkovics György: - Sose mondtam 
komolyan, amikor ezzel kecsegtettem a 
barátaimat. Viszont ez a provokáló szö-
veg általában megmozgatta az emberek 
fantáziáját, biztatta őket, hogy legyenek 
nagyratörők, akarjanak elérni valamit 
… Én nem vagyok egy politikus alkat, 
sokszor akkor is megmondtam a vélemé-
nyem, amikor nem kellett volna...

VADÁSZLAP:… az életpályád nem feltét-
lenül ezt bizonyítja, hiszen a nagybajomi 
szófogadó, engedelmes kisfi úból mára be-
folyásos üzletember lett.

Dr. Palkovics György: - Aranyos vagy, 
hogy ezt mondod. Tényleg szerencsésen 
alakult az életem, amelynek a középpont-
jában mindig a vadászat állt. Kaposváron 
jártam gimnáziumba és úgy 16 éves ko-
romban a nagybátyám elvitt Gosztonyi 
Géza bácsihoz, a Somogyi Erdőgazdaság 
vadászati főfelügyelőjéhez. Egy gyönyörű 
vadász-szobában találtam magam, min-
den volt ott, amiről álmodtam, ami engem 
érdekelt, könyvek, trófeák, puskák, kések, 
pipák. Géza bácsi megkérdezte tőlem, mi 
akarsz lenni fi am? „Rezervátumvezető, 
fővadász” – válaszoltam, mire Géza bácsi 
azt mondta a nagybátyámnak: Te, hisz’ 
ez a gyerek tudja, hogy mit akar! Jó ta-
nuló voltam, nem okozott gondot, hogy 
diplomát szerezzek a Keszthelyi Agrártu-
dományi Egyetemen és párhuzamosan, 
még egyetemistaként az elsők között el-
végezzem Sopronban a felsőfokú vadgaz-
dálkodási szakot. Amikor végeztem, rög-
tön állást kaptam a Magas-Bakonyban, 
Huszárokelőpusztán lettem műszaki veze-
tő, Világi András munkatársa.
Egyetemistaként kezdtem el lőni, az er-
dőgazdaság futóvadlövő csapatában let-
tem I. osztályú versenyző, s a sportlövői 
kapcsolataimnak köszönhettem, hogy 
már 1969-ben felvettek tagnak a hévízi 

Nem mi találtuk ki, de jó az ötlet:

mi is visszafi zetjük 
a FeHoVa belépőjegyének árát azoknak, 

akik a FeHoVa-n, a standunkon fi zetnek elő 
a Magyar VADÁSZLAP-ra!

Az előfi zetési díj így az év végéig 

csak 3900 forint.

(A kilenc lapszám előfi zetési díja eredetileg 
5400 forint lenne, ebből levonva a belépőjegy árát 

– 1500 forintot – kapjuk meg az igen kedvező 
előfi zetési díjat, a 3900 forintot.)

Ne hagyja ki, súgja meg a lehetőséget másoknak is.

Legyen kiváncsi ránk!
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Magyar VADÁSZLAP

Gyöngyösmente Vt-be, és állást kaptam 
az erdőgazdaságnál. Tudod, mi volt eb-
ben a fantasztikus? Az hogy mindig, min-
denhova, időben odaértünk, pedig nem 
volt terepjáró autónk, mobiltelefonunk, 
leggyakrabban lovas kocsin jártunk és 
simán tudtuk kezelni a 22 ezer hektáros 
vadászterületen a vadászatokat, irányítani 
tudtuk a vadgazdálkodást. 
Két év után, 25 éves koromban valósult 
meg a gyerekkori álmom, a Tatai Állami 
Gazdaság vadászati ágazatvezetőt keresett 
és rám esett a választás. Virágot vittem és 
körülrajongtam a személyzetis hölgyet, 
hogy ne „vadászati akármit”, hanem azt 
írja be a munkakönyvembe, hogy „rezer-
vátumvezető, fővadász”. 

VADÁSZLAP: Ekkor már nős voltál és 
Tatán születtek a fi aid. Itt lettél az olasz 
vendégek vadásztatása során „Dzsordzsi” 
és showman. (Gyuri olaszul Georgi, kiejt-
ve dzsordzsi. A szerk.)

Dr. Palkovics György: Igen, a felesé-
gem egyetemi csoporttársam volt. Sokáig 
együtt lőttünk és ma is aktív vadász. Ren-
geteget köszönhetek neki, mert mindig ő 
volt számomra a megbízható „hátország”, 
a gyerekeink nevelője, támogatott minden 
hülyeségemben.  Annak ellenére, hogy 13 
éve elváltunk, a kapcsolat, a jó barátság 
megmaradt közöttünk. 
Az igazat megvallva, sosem esett nehe-
zemre a showman szerep, azt láttam, 
hogy gyorsabban és közelebb tudtam 
kerülni az emberekhez és tetszett, hogy 
engem nem tudtak beskatulyázni. Emlék-
szem, Te is rendesen meglepődtél, hogy 
a poénkodásaim mögött nem csak egy 
doktori cím, hanem komoly és széles körű 
szakmai felkészültség áll. Ma sem hagytam 
abba a tanulmányaim, állandó késztetést 
érzek arra, hogy folyamatosan tanuljak.

VADÁSZLAP: Hát ez igaz. Az olasz, 
német, angol nyelvek tanulása mellett 
zongoráztál és elmélyültél a szcientológia 
tanaiban. Erre még visszatérünk, folytas-
suk a karriereddel. A 80-as évek elején 
elsők között végeztél a vadgazdálkodási 
szakmérnökin Gödöllőn, és 1984-ben 
felkerültél a minisztériumba, a Rácz 
Antal-féle protokoll vadászati főosztály-
ra. Csányi Sándorral, az OTP jelenlegi 
elnök-vezérigazgatójával, a korán elhunyt 
Egyed Istvánnal nem csak együtt dolgoz-
tatok, szomszédok is voltatok a csillag-
völgyi FM-házban. Azért ez sorsfordító 
lehetett az életedben.

Dr. Palkovics György: - Természetesen. 
Mind a hárman fi atalok voltunk és lelke-

sek, komolyan vettük a feladatainkat..., 
mert minden a vadászatról szólt. Nem 
csak a munkahely, a szomszédság, a közös 
törekvéseink - a barátság is összekötött 
bennünket. Egyed Pistával és Büki Laci-
val közösen írtunk könyvet a vaddisznó 
zárttéri tartásáról, Csányi Sanyi pedig 
később több üzleti vállalkozásomban tá-
mogatott. 

VADÁSZLAP: Üzlet. Úgy gondolom, a 
hajdani MAVAD vadászati igazgatója-
ként kóstoltál bele az üzleti életbe, hiszen 
korábban kormány-hivatalnok, állami al-
kalmazott voltál. 

Dr. Palkovics György: - A MAVAD-
nál is alkalmazott voltam, de valójában 
itt kerültem közel az üzleti élethez és itt 
lettem valamennyire ismert a vadászok, a 
vadásztársaságok körében. Jó iskola volt, 
sokat köszönhetek az ott eltöltött évek-
nek. Később, a privatizáció során komoly 
banki hitel felvételével az üzlettársaimmal 
együtt megvettük a Füzesabonyi Állami 
Gazdaságot és egy nagy vadászterületet 
alakítottunk ki a Fauna Rt. égisze alatt. Ez 
persze sok helybéli vadásznak sértette az 
érdekeit, de akkor, ott, azt kellett tennem. 

Később eladtam a Faunában lévő üzlet-
részem, ebből tudtam megvenni a gödrei 
saját birtokot. 

VADÁSZLAP: Sokan féltettek, ami-
kor kiderült, hogy elkötelezted magad 
a szcientológiának. 

Dr. Palkovics György: - Nekem bejött, 
amit ez az egyház az egyének boldogulá-
sáról, a sikerességről, az emberek jobbá 
válásának lehetőségeiről tanít. Mindig ér-
dekelt, hogyan férkőzhetnék közelebb az 
emberek belső világához. Ezért kezdtem 
el és fejlesztettem a horoszkópok adta is-
mereteimet, ezért alapítottam „fejvadász” 
céget, ezért foglalkoztam IQ- és pszicho-
lógiai tesztekkel, ezért kezdtem érdeklődni 
a szcientológia iránt. Mivel én mindig jobb 
akartam lenni, szerintem törvényszerű 
volt, hogy eszközként a szcientológia ta-
nításait is felhasználtam és felhasználom. 
Sajnos, ma már nem én vagyok, akinek 
a legmagasabb a szcientológiai képzettsége 
Magyarországon, többen is leköröztek.

VADÁSZLAP: Gondolom, nem titok, 
hogy kedvenced a szalonkázás. Hogyan 
látod a vadászat jelenét és jövőjét?

Dr. Palkovics György: - Válasszuk ketté 
a kérdést. A szalonkázás valóban a ked-
venceim közé tartozik, mert semmi más-
sal nem hasonlítható össze. Lassan 40 
esztendeje lesz, hogy a Bakonyban, Világi 
Bandi bácsi oldalán meglőhettem az első 
madaram és azóta nem hagytam ki évet, 
hogy ne álltam volna ki hajnalban vagy 
este szalonkalesre. A szalonkázás a legfé-
nyesebb bizonyítéka annak, hogy nálunk, 
Magyarországon a vadászat sport és nem 
a hússzerzésről szól. Remélem, hogy csak 
idén nem vadászunk az erdők királynőire, 
jövőre lesz annyi kurázsi a magyar minisz-
tériumokban, hogy a szlovák példa alapján 
ismét vadászati idényt állapítanak meg. 
Tessék visszaemlékezni, hogy az idősebb va-
dászok, az apáink mindig attól féltek, hogy 
mi, a fi atalok, a fi aik rosszabbak leszünk 
náluk, elrontjuk, amit ők alkottak. Aztán 
eljött a mi időnk...  s most mi, az én kor-
osztályom kezdi azt mondani, mennyivel 
jobb volt régen és ez a mai fi atalság minden 
szempontból mást akar és mást csinál, mint 
amit mi jónak látunk. Én hiszem és tudom, 
hogy ők is megtalálják a helyes utat. A ma-
gyar vadászatnak pozitív a jövőképe, főleg, 
ha a megerősödő magántulajdon révén 
több tőkét injekciózunk bele, véget vetünk 
a semmiért nem felelős vadásztársasági 
áldemokráciának és hatékonyabban érvé-
nyesítjük az érdekeinket.

Csekő Sándor

„A nagyvadas területek ellenére, meg-
maradt kedvencemnek a fácán”
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MuzeálisMuzeális
értékteremtésértékteremtés

Négy év megfeszített munkájával az év elejére készült el a Keszthelyi 

Helikon Kastélymúzeum Vadászati Kiállítása. A világháború alatt és az 

56-ban bekövetkezett múzeumpusztulások óta Magyarországon ilyen 

nagyszabású és látványos állattani bemutatót nem lehetett látni – amely 

már most kinőtte a rendelkezésre álló teret... Három „nagy kaliberű” 

gyűjtő-vadász, herceg Windischgrätz Ferenc József (1904-1981), báró 

Dózsa György (1924-) és Hidvégi Béla (1936-) által öt földrészen teríték-

re hozott, több mint 200 fajhoz tartozó félezernyi vad látható, egészben 

preparálva, illetőleg fejmontázs, bőr vagy trófea formájában.

Még a preparátornál van a három markhor alfaj egyike,

mely együttes világviszonylatban is egyedülálló lesz

folytatás
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A „szocreál” stílusú, egykor a katonai hír-

szerzés céljaira épített „objektumot” igé-

nyesen felújították. A kulturáltan kialakí-

tott zöld parkban álló épület már nem hat 

zavaróan a barokk stílusú kastélyegyüttes 

szomszédságában. Egyedül a parkot hatá-

roló külső kerítés jellegtelen betonfala em-

lékeztet az egykor szigorúan védett terület 

múltjára.

A macskakö-

vekkel kirakott 

főbejárat „Múze-

um” felirata alá 

később egy élet-

nagyságú bronz 

állatszobor kerül 

– majd, ha lesz rá 

anyagi fedezet.

Belépve az 

épületbe, a föld-

szinti előtérben 

- a tájékoztató 

pultnál - információs anyagok, ismertető 

füzetek, képeslapok kaphatók. A jobb ol-

dali üvegajtó a kiállító terembe vezet, ahol 

a falra szerelt és a lábakra állított üvegvitri-

nekben történelmi fegyverek, vadászati re-

likviák láthatók, míg a kettős oszlopsor és a 

szabad falfelület ad helyet az éppen aktuá-

lis kiállítás képeinek – most éppen Keszthe-

lyi Jenő intarziáit lehet megtekinteni. 

Az előtérből balra nyílik a történelmi 

trófeakiállítás terme, ahol a múlt századi 

szokásoknak megfelelő elrendezésben 

látható a 267 darabból álló Windischgratz-

gyűjtemény egy része, az indiai tigrisektől 

az afrikai bivalyszarvak 27-es sorozatáig. A 

páratlan gazdagságú kollekciónak többek 

közt 5 pár elefántagyar és 5 orrszarvútü-

lök is része, 1939-ben lőtt 

hargitai barnamedvéje 

akkor világrekord volt. 

Míg a szomszédos kiállító 

teremben az oszlopsorok 

jól kihasználhatók a képek 

elhelyezésére, itt kifeje-

zetten „agyonnyomják” a 

teret... de a bemutató így 

is látványos.

Sajnos kevés helyet 

foglal el – a relikviák és 

trófeák kis száma miatt – 

Kittenberger Kálmán és 

gróf Széchenyi Zsigmond 

emlékhelye, de folyama-

tosan törekednek minél 

több eredeti tárgy beszer-

zésére. Tágasabb sarok jutott dr. Szederjei 

Ákos relikviáinak - ahová felkerült az 1940-

es években világrekorddá nyilvánított kár-

páti medvéje is – valamint a dr. Nagy Endrét 

bemutató vitrinnek. (Nem messze Keszt-

helytől, Balatonedericsen tekinthető meg 

a feketék „doktor Nagi”-ja által életre hívott 

Afrika-múzeumban kiállított hagyaték.)

Tovább haladva, a terem másik felében a 

báró Dózsa György által a múzeumnak ado-

mányozott afrikai, ázsiai, európai és ameri-

kai vadfajok egyedeinek trófeái láthatók. 

Közülük kiemelkedik az 1971-től 1990-ig 

világelső kaff erbivaly, a szintén egykori vi-

lágrekord kelet-afrikai bongó és a sarkkör-

től északra elejtett hatalmas jegesmedve.

A hátsó átjáróból egy megdöbbentően 

élethű, 10 méter magasan felépített ázsiai 

sziklavilágba jutunk, itt kezdődik a Hidvégi 

Béla által a múzeumnak adományozott 

másfélszáz, egészben kipreparált vadnak 

– élőhelyek szerint diorámákba rendezett –

gyűjteménye. Ebben a környezetben lesz 

látható a három markhor alfaj együttese, 

mely világviszonylatban is egyedülálló. A 

több éves munkával elkészített, valósághű 

környezetben – amelynek kialakítása és jó 

néhány preparátum elkészítése Magyarovics 

Károly, esztergomi preparátor hozzáértését 

dicséri – a magashegyi tájegységre jellemző 

fajok sokasága látható, s a választék folya-

matosan bővül... Az emeletre vezető lépcső 

tetejéről mindezt fentről is megtekinthet-

jük, így a látvány egész más, talán sosem 

átélt dimenziókba viheti a néző fantáziáját. 

Az emeleti szint egyik fele az amerikai és az 

óceániai földrészre kalauzolja el a látogatót.  

Itt látható az Új-Zélandba betelepített hima-

lájai tahr és különlegesség a kapitális vapiti. 

A dioráma háttérképe hol a kéklő hegyek, 

hol a végtelenbe vesző 

pampákon legelő bölény-

csorda irányába vezetik el 

a néző tekintetét. Boros Zoltán festői fantá-

ziáját és tudását hirdeti valamennyi élőhely 

hiteles ábrázolása.

Az emeleti kiállítótermeket elválasztó 

előtérben egy döbbenetes méretű szibé-

riai tigris állatkertből származó példánya 

uralja a teret, s itt kaptak helyet Hidvégi 

Béla gyűjteményének kedvenc hazai őz-, 

Fent: A Magyarovics 

Károly által készített, 

remekbe szabott bi-

valypreparátum

Középen: A bivalyszarv-

kollekció Windischgrätz 

herceg trófeagyűjte-

ményének részlete

Alul: Amerikai bölényt 

támadó szürke farkas
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dám-, gím és mufl ontrófeái, s a 

vaddisznóagyarak kis kollekciója. 

Két különálló tárgyaló- és iroda-

helyiség nyílik még innen, egyikük 

bejáratát hatalmas elefántagyarak 

fogják közre, míg a másik ad helyt 

egy majdani vadászklubnak, aho-

vá a világ bármely részéből érke-

ző, bármilyen rangú vadászt mél-

tó környezetben lehet fogadni.

Az emelet másik oldali nagytermének 

első része az afrikai mocsárerdők és sza-

vannák vadvilágát mutatja be, benne egy 

egészen elképesztő méretű agyarakkal 

„felszerelt” varacskos disznóval, amely tró-

fea ma is tanzániai rekord, és a világranglis-

tán a hatodik. 

A terem hátsó része félsötétbe borul, 

ahonnan vihar hangjai hallatszanak, ég-

zengés és villámlás teszi élethűvé a párás 

egyenlítői dzsungel hangulatát. Itt látható 

jó néhány ritka törpeantilop, köztük az alig 

10 centiméternyi hosszúságú, mégis világ-

rekord szarvat viselő fekete hátú bóbitás 

antilop. 

Az őserdőből a folyosón át egy másik kon-

tinens hegyi világába, az európai vadfajok 

egyedeit bemutató kétszintes „toronyba” 

jutunk, ahol fentről és 

lentről elemezhetjük 

az egymáshoz na-

gyon hasonló, mégis 

különböző zerge- és 

vadkecske alfajok 

példányain látható különbségeket. Ehe-

lyütt találkozhatunk a hazai vadfajokkal is, 

s így bezárult a kör, visszaértünk kiindulási 

pontunkra, a kiállítási helyiségbe.

Ebben a vadfaj-dzsungelben a járat-

lan látogatót nagyon szellemes, az állat 

fényké-pét tartalmazó magyarázó táblák 

igazítják el, így mindegyik könnyen be-

azonosítható, megismerhető. Az élőhely, a 

környezet kialakításánál a diorámák építői 

igyekeztek a legélethűbben megközelíteni 

az eredetit, azonban a növények „eredeti-

sége” csak a hasonlóság szintjéig egyezik, 

mivel a beszerezhető műnövények szegé-

nyes választéka miatt nem törekedhettek 

botanikai hitelességre, így pusztán dekorá-

ciós szerepet töltenek be.

A múzeum – bár kimagaslóan gazdag 

anyagot mutat be – jelenlegi állapotában, 

helyszűke miatt nem tudja maradéktalanul 

betölteni azt a funkciót, amit egy klasszi-

kus múzeumtól elvárna a vadászat minden 

részterülete után érdeklődő látogató. 

Az eddigi támogatásokat – közel egymil-

liárd forintot, melynek 90 százaléka EU-s 

pénz - trófea- és vadfajbemutató kialakí-

tására kapta a múzeum. A további hiányzó 

szegmensek - ami a vadászat történetéhez, 

napi gyakorlatához, irodalmához és művé-

szetéhez kapcsolódó kiállításrész, képtár, 

könyvtár - megvalósításához újabb pályá-

zati pénzek elnyerésével van esély.

Dr. Czoma László, a Helikon Kastélymúze-

um igazgatója szerint az uniós és a magyar 

költségvetés is támogatja, ha valaki minő-

séget akar. A Vadászati Múzeum 

ma 90 százalék feletti készültségi 

állapotban van, a látogatók szá-

ma már így is jóval meghaladta 

a százezret, melyből 70-75 ezer 

gyerek volt. Ezért hangsúlyozott 

a szerepe a fi atalok oktatásában a 

tematikus, látványosan elkészített 

kiállításoknak, a belépődíjakból 

származó bevétel 40 százalékát 

fejlesztésre, gyűjteménybővítés-

re fordítják. 

A szomszédos, háromszintes 

lovarda felújítására beígért pénz-

ből az igazgató reményei szerint 

nem csak a 390 ülőhelyes szín-

házterem ki-

alakítására jut 

pénz, hanem 

a vadászat is 

kaphat továb-

bi kiállítóteret, 

és oktatásra, 

konferenciára,

valamint to-

vábbképzésre 

is megfelelő  

helyiségeket. 

Így a múzeum 

méltó lehet a 

magyar vadásztársadalom elismerésére, és 

a Festeticsek felvilágosult szellemi öröksé-

gének továbbvitelére.

Somfalvi Ervin

2009. március 5-én a Vadász Könyv 

Klub és a Vadászati Kulturális Egye-

sület tagjai, valamint a VADÁSZLAP 

szerkesztősége látogatást tett a 

keszthelyi Vadászati Múzeumban 

Dr. Czoma László és Hidvégi Béla 

szakavatott kalauzolásával.

Fent: Állatkertből származó 

hatalmas szibériai tigris

Középen: Az afrikai szavannák 

változatos vadvilágát 

bemutató egyik dioráma, 

 a 46 centiméteres agyarú 

varacskos disznóval

Alul: A rekord nagyságú jeges-

medvét báró Dózsa György 

hozta terítékre Kanadában
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A Szombathelyi Erdészeti Zrt. Káld-Hidegkúti vadászháza melletti 

lőtéren, február 28-án megrendezett „Nozdroviczky Lajos emlék-

kupára” harminchárom szalonkavadász nevezett be. A program 

szervezője a 2007-ben alakult, jelenleg tizennyolc tagot jegyző Vasi 

Szalonka Klub volt, az ötlet gazdája, Faller László hivatásos vadász, a 

klub kutatási és kulturális felelőse elmondta, hogy amikor kitalálták 

ezt a rendezvényt, még nem tudtak a szalonka vadászati tilalmá-

ról. Ezzel az emlékkupával az idényt szerették volna ünnepélyesen 

megnyitni, és a „bemelegítő ko-

ronglövészetet” követően a részt-

vevőket vendégül látták volna az 

esti húzáson. Mivel vadászni nem 

lehet, úgy gondolták, hogy szak-

mai előadásokkal helyettesítik a 

közös vadászatot…

A délelőtti „korongozás” ünne-

pélyes eredményhirdetése, vala-

mint az ebéd elfogyasztása után 

Takács Viktor szalonkavadászatról 

szóló rövid fi lmje vezette fel Prof. 

dr. Csányi Sándornak, a gödöllői 

Szent István Egyetem dékánjának 

az előadását, melyben részletesen 

ismertette a magyar vadászokat 

fájdalmasan érintő Európai Uni-

ós madárvédelmi irányelv előírásait, a derogáció lehetőségeit, va-

lamint az ezzel kapcsolatos jövőbeni teendőket. A leglényegesebb 

szempont – véleménye szerint –, hogy a derogációs kérelemben 

foglaltakat nem kell előre bizonyítani, az illetékes bizottság utólag 

vizsgálja annak tartalmát, így talán korai volt a szalonka vadászati 

idényének kivétele a végrehajtási rendeletből. 

Fluck Dénes, a VKE Szalonka Klubjának elnöke képekkel és fi lmve-

títéssel illusztrálta a szalonka viselkedéséről, a gyűrűzésről, valamint 

a folyamatban lévő kutatási eredményekről szóló beszámolóját.

Ezt követően Feiszt Ottó, az OMVK elnöke, a Zalaerdő Zrt. vezér-

igazgatója beszélt arról, hogy miért alakult így a szalonkavadászat 

sorsa. Azt mondta, hogy már jóval korábban – mondjuk 2006-ban 

– elő kellett volna készíteni a brüsszeli irányelvnek a magyarorszá-

gi jogrendszerbe való beillesztését. 

A derogációs lehetőségek értelmezési hibáiból tanulva a va-

dászkamara mindent megtesz, hogy 2010-ben ismét lehessen 

mintavételezéssel monitoringozni... Lehetőségként említette, 

hogy egy kötelező szalonkajegy 

kiváltásával, és adott területekre 

szabott terítékkvótával – szigorú 

szabályok betartása mellett – ta-

lán ismét lehetne vadászni a „ta-

vasz hírnökére”.

Tény, hogy az időjárás tréfát 

űzött azokkal a vadászokkal, akik 

elfogadták a Vas megyei szalon-

kások meghívását – a délelőtti 

lövészeten végig esett az eső, 

délután az előadások alatt vi-

szont már vakítóan sütött a nap 

– ennek ellenére a házigazdák-

nak, s nem utolsó sorban a Gaál 

és Dala Pincészet kiváló borainak 

köszönhetően egy nagyon jó 

hangulatú baráti találkozóval köszöntötték a „puskamentes” sza-

lonka-idényt a résztvevők.

A rendezvényből – úgy tűnik – hagyomány lesz, hiszen már 

most eldőlt, hogy jövőre a Zalai Szalonka Klub látja majd vendégül 

a hosszúcsőrűek szerelmeseit 

egy hasonló, lövészettel egy-

bekötött, közös – és remél-

hetőleg szalonkavadászattal 

kiegészülő idénynyitón.

POLSTER GABRIELLA

polster@t-online.hu

Szalonka helyett emlékkupa

A lövészverseny helyezettjei (balról jobbra): Szilágyi Imre, Tuboly Tihamér, Németh László, Gróf András, Sohár Dezső, 

Bárdosi András, Bodó László, Bársony György, Simon Szabolcs

EREDMÉNYEK

Csapat:

I. Őrség

(Szilágyi Imre, Tuboly Tihamér, Németh László) .... 54 találat

II. Zala megye

(Gróf András, Bárdosi András, Sohár Dezső) ......... 53 találat

III. Vas megye

(Simon Szabolcs, Bársony György, Bodó László) ... 48 találat 

Egyéni:

I. Szilágyi Imre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 korong

II. Bárdosi András . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 korong

III. Németh László  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 korong



000215

VADÁSZATI TURIZMUS

2009. április  www.vadaszlap.hu

A vadászati turizmus az idegenforgalom speciális része, amelynek a vidékfejlesztésben betöltött szerepe 

igen jelentős lehet(ne). Egyrészt, mert a vadászati tevékenység tipikusan a vidékhez kötődik, másrészt 

mert nem csak és kizárólag a vadgazdálkodó, hanem az ott található vendéglátó egységek (vendég-

ház, étterem, szálloda, egyéb szórakozóhely), valamint rekreációt szolgáló létesítmények (termálfürdő, 

wellness-szálloda), illetve egyéb turisztikai látványosságok, idegenforgalmi attrakciók is – közvetve vagy 

közvetlenül – részesülnek a vadászturizmusból származó jövedelemből.

Hogyan tovább, 
vadászati turizmus?

folytatás
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Az évente mintegy 25 ezer külföldi vadászturista a Magyarország-

ra egyéb idegenforgalmi céllal látogató vendégek számához vi-

szonyítva nem számottevő, mégis a minőségi turizmus egyik meg-

határozó szereplője, ugyanis az átlagos költekezéshez viszonyítva 

nagyságrendekkel nagyobb összeget költ el rövid itt tartózkodása 

alatt. Az egy turistára eső átlagos 220-230 eurós költséggel szem-

ben, az egyik vezető vadászatszervező irodánál 3200 euró bevételt 

regisztrálnak átlagosan egy-egy külföldi vendég után.

Európa keleti részének egyik leggyorsabban elérhető, jól meg-

közelíthető vadászati célországa Magyarország. A fejlődő infra-

struktúra révén – elsősorban a nyugat-magyarországi autópályák 

és autóutak, illetőleg a vidéki nemzetközi repterek – gyakorlatilag 

az ország bármelyik régiójába gyors és kényelmes utazási lehető-

séget biztosítanak. Ennek ellenére a korábban kialakult pozíciónkat 

kezdjük elveszíteni. A piacvezető státuszunk elsősorban a jelentős 

mértékben felduzzasztott, világviszonylatban is kiemelkedő minő-

ségű vadállománynak volt köszönhető, ami lehetővé tette, hogy a 

külföldről érkezett vadászvendég viszonylag rövid idő alatt, nagy 

biztonsággal ejthette el az általa kívánt számú és elvárt minőségű 

vadat. A kilencvenes évek elejétől csökkent a vadállomány meny-

nyisége, s egyre nagyobb szerepet kap a színvonalas kiszolgálás. A 

fokozódó és élesedő konkurenciaharcban, ma már lassan egyedül 

ezzel tudunk a környező országok fölé kerekedni. A szomszédos, 

vadászati vonzerőiket és adottságaikat tekintve azonos – vagy 

akár jobb – feltételekkel rendelkező közép-európai országok 

rendkívül erős versenytársként jelentek meg. Ráadásul nagymér-

vű állami szerepvállalással és innovációval folyamatosan fejlesztik 

az idegenforgalmi szolgáltatásaik színvonalát, alternatívát nyújtva 

ezzel azoknak a fi zetőképes nyugat-európai vendégeknek, akik 

korábban szinte kizárólag Magyarországra jöttek vadászni.

A tapasztalatok szerint a vendégvadászok a vadászaton kívül 

más szolgáltatást is igényelnének, s ha ennek az infrastruktúrája 

ki lenne épülve, szívesen érkeznének családostul vadászkirán-

dulásukra. A városnézés, kulturális programok, kiállítások, sport, 

kerékpározás, lovaglás, horgászat, különféle fesztiválok, valamint 

az egészségmegőrzés (gyógyfürdő, szépségápolás) vadászati tu-

rizmusba való bekapcsolásával bővülhetne a paletta – és nőhetne 

a jövedelmezőség is, nem beszélve arról, hogy az év jelentős részé-

ben kihasználatlan infrastrukturális háttér (például a vadászház) 

felesleges kapacitásának egy része leköthető lenne. A jelenleg is 

családostól érkező vadászturistákra azonban egyelőre az erős te-

rületi koncentráltság jellemző (Budapest és a Balaton környéke a 

legkeresettebb), hiszen a szabadidő eltöltésére alkalmas, idegen-

forgalmi szempontból jelentős vonzerőt képező létesítmények 

leginkább ott találhatók. További problémát jelent, hogy a csalá-

dos vadászturizmus gyakorlatilag csak az őzbakvadászatot érinti, 

mert a vadászati főidény (bőgés, barcogás, vaddisznóhajtás, apró-

vadvadászatok) a tanítási idővel átfedésben van. 

Fontos megjegyezni, hogy a bérvadásztatás szerződéses meg-

állapodáson alapuló üzletszerű gazdasági-vállalkozási tevékeny-

ségnek minősül. Ha a vadászatra jogosult a vadászati szolgáltatás 

mellé csak egyféle szolgáltatást nyújt (pl. szálláshelyet biztosít, de 

étkezést nem ad), akkor nem kell vadászatszervező (utazásszerve-

ző) irodával szerződnie. Minden más esetben igen!

A vadászatra jogosult bizományi szerződést köt a vadászatszer-

vezővel a bérvadászok közvetítéséért. A vadászatszervezőt bizo-

mányosi díj, jutalék illeti meg, ami általában az elejtett vad árának 

8-18 százaléka, esetenként azonban több is lehet.

Apróvadra 

és őzbakra 

az Alföldön 

döntő 

többségben 

az olaszok 

és a spanyolok 
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A vadászatszervező irodák az agrárágazathoz tartozó mikro- 

vagy kisvállalkozások közé tartoznak, a Gazdasági és Közlekedési 

Minisztérium felügyeli tevékenységüket, létrehozásukhoz a GKI 

és az Országos Idegenforgalmi Bizottság engedélye szükséges. A 

vadászatszervező irodák a hazai minőségi turizmus egyik vezető 

ágazatát képviselik, mégsem részesülnek állami támogatásban, 

mert túlságosan speciális utazási szolgáltatónak számítanak. A 

vadgazdálkodás kimaradt az olyan fejlesztési célokból, mint ami-

lyen a Nemzeti Turisztikai Program, és – a lovas- és borturizmustól 

eltérően – nem rendelkezik a kormány, illetőleg az Országgyűlés 

által elfogadott nemzeti stratégiával sem.

A jelenlegi piacon szereplő mintegy 1100 utazásszervező irodá-

ból körülbelül 120 vállalkozás tevékenységi körében van utalás a 

vadászatszervezői tevékenységre. Ennek ellenére nyugodtan kije-

lenthető, hogy nagyjából 20 vadászatszervező iroda produkálja az 

éves bérvadászati árbevétel döntő hányadát (80 százalékát), akik kö-

zött meglehetősen éles verseny folyik a vendégekért. Mégis sokan 

gondolják úgy, hogy vadászatszervezőkből túlkínálat van a piacon, 

ráadásul alaposan felhígult a szakma. Az adott vállalkozás éppen 

ezért a kínálati piacon – csökkenő összkereslet mellett – csak jobb 

minőségű vagy alacsonyabb árú szolgáltatással tudja a vendégei 

számának emelésén keresztül piaci pozícióját megtartani.

A vendégkör az utóbbi évtizedben jelentősen átalakult, a leg-

több fi zető bérvadász azonban még mindig a német nyelvterü-

letről érkezik hazánkba, de dinamikusan növekszik a mediterrán 

térségből beutazó turisták száma is. A különbségek leginkább a 

területi megoszlásban fordulnak elő, a nyugati országrészt – első-

sorban nagyvadvadászati céllal – az osztrákok és a németek, vala-

mint a dánok, hollandok keresik fel, míg apróvadra és őzbakra az 

Alföldön döntő többségben az olaszok és a spanyolok vadásznak. 

Újabban megfi gyelhető a nagyterítékű - akár vadaskerti - vaddisz-

nóvadászatok iránti fokozódó kereslet, főleg a spanyolok, illetőleg 

az olaszok körében.

A jelenleginél jóval több vadászati lehetőséget lehetne érté-

kesíteni az Egyesült Államokban és a skandináv országokban, ám 

ehhez erőteljesebb reklám- és marketingstratégiára lenne szük-

ség. A tengeren túli vadászok általános vélekedése, hogy túlontúl 

drágának találnak minket, és nem ismerik a „trófea-rendszerünk” 

adta hatalmas árkülönbségek okait sem. Ha belegondolunk, hogy 

annyi pénzért, amennyiért Magyarországon egyetlen 8-9 kilo-

grammos gímbika lőhető, Afrikában egy varacskos disznóból és 

3-4 antilopfajból álló csomagot is le lehet kötni… Ráadásul, az 

amerikaiak a „darab-darab” szerinti fi zetéshez vannak szokva, azaz 

számukra mellékes az agancs minősége, és árban nincs diff erencia 

szarvas és szarvas között. Talán az sem mellékes, hogy az amerikai 

vadászati rendszer a gyors sikert tartja szem előtt, ami egy afrikai 

farmon gond nélkül biztosítható, nálunk viszont nem garantálható 

egy kimenetel alkalmával több vad elejtési lehetősége.

A bérvadászok a felgyorsult életvitel következtében manapság 

jóval kevesebb időt töltenek Magyarországon és rövid, 2-3 napos 

vadászatok során kénytelen a vadászatra jogosult mindent meg-

tenni annak érdekében, hogy eredményesen távozzon a vendég. 

Egyéni vadászatoknál éppen ezért a könnyebben elejthető ígére-

tes fi atalabb és középkorú egyedek elejtésére is rábólint a vadász-

tató, hiszen a fi zetővendéget vad nélkül nem lehet elengedni, mert 

súlyos – akár a fennmaradást veszélyeztető – bevételektől eshet el 

a vadászatra jogosult. A sikertelen vadászat káros hatásairól nem 

is beszélve, hiszen negatív élményét követően nem biztos, hogy az 

újfent visszatér, és itt költi majd el a pénzét.

Manapság gyakran találkozunk olyan nézetekkel, hogy nincs 

szükség a nehezen megtalálható, nagy kockázattal vadásztatha-

tó, kiemelkedően nagy trófeával rendelkező szarvasbikákra. Ezzel 

szemben mind nagyobb igény jelentkezik a középkategóriás tró-

feasúlyúakra. Ennek a szemléletnek a gyakorlati megvalósulását az 

átalányszerződéses „pausál” csomagvadászatok elterjedése jelzi.

A felsoroltakon kívül a remélt fejlődésnek gátat vethet a virágzó 

feketegazdaság, a „saját zsebre” történő vadásztatás, a „sötétzöld” 

mozgalmak erősödő vadászatellenessége, valamint az egész vilá-

gon tapasztalható gazdasági válság is. Szintén káros hatásokkal jár a 

mind szélesebb körben alkalmazott trófeamanipuláció, amely – ha 

záros határidőn belül nem választják szét a szabad területen és zárt 

kertekben elejtett vad trófeájának bírálati eredményeit – jelentős 

keresletcsökkenést fog eredményezni. A problémák forrása közt kell 

említeni még a megfelelő színvonalú szálláshelyek alacsony számát, 

a nyelvismeret hiányát, valamint a szállás és az étkezési szolgáltatás 

minőségéhez mérve az aránytalanul magas árképzést.

A magyar államnak a vadászati turizmus fejlesztésében hangsú-

lyosabb szerepet kellene vállalnia, a kisebb térségekben szükséges 

volna az idegenforgalmi, vala-

mint a vadgazdálkodási terület 

szakembereinek együttműkö-

dése, és egy közös turisztikai 

stratégia kialakítása.

NÉMETH ZOLTÁN

zoltannemeth.hunter@gmail.com
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Véget ért a 2008/2009-es vadászati év, amelynek átfogó mérlegét 

még kissé korai volna megvonni, hiszen az Országos Vadgazdálko-

dási Adattár csak mostanság kezdi összesíteni és rendszerezni azt 

a tengernyi, végtelennek tűnő számhalmazt, amiből a terítékre, 

illetve a trófeabírálatra vonatkozó konkrét mutatók kialakulnak. A 

statisztikai összesítőben feketén-fehéren ott fog állni, hogy tavaly 

március elseje óta mennyi vadat ejtettek el kis hazánk területén, 

hogyan oszlott meg az ivararány, és hogy milyen a korszerkezete 

a hasznosított (azaz lőtt és befogott) állománynak. Ezek a számok 

objektív betekintést nyújtanak az előző idényben végzett szakmai 

munkába, és természetesen – a vadgazdálkodás sajátosságából 

adódóan – a többéves tapasztalatokat hozzávéve később az ága-

zat egészére vonatkozó következtetéseket is le lehet majd vonni. 

Erre azonban még cirka egy esztendőt várni kell.

Az előző év – a 2007/2008-as – összefoglaló jelentését viszont a 

minap nyilvánosságra hozta az OVA. A táblázatok, grafi konok bön-

gészése során egyre inkább lefelé konyul a bajszom, mert ami ab-

ban foglaltatik, több mint érdekes, és bizony cseppet sem bíztató 

a jövőre nézve…

A 170 pontnál erősebbre bírált őztrófeáknál 

mindjárt egy meghökkentő ténnyel kellett 

szembesülni, ezeknek az agancsoknak a 

„viselői” ugyanis – átlagosan – alig halad-

ták meg az ötéves kort. Sokan mondják 

persze, hogy nem lehet kategoriku-

san kijelenteni, mikor kulminálnak 

a bakok, és akár 4-5 esztendősen 

„kész” fejdíszt rakhatnak fel, de is-

merjük azt a sajnálatos szempon-

tot is, mely szerint nem a bak kora 

vagy az agancs minősége a döntő 

szempont a vadászatnál, hanem 

az, hogy milyen messze van a mű-

úttól az adott egyed territóriuma...

A vaddisznó országos összterítéke 

94 015-re emelkedett, s ez 46 százalék-

kal több, mint az előző évben, de ha eh-

hez hozzávesszük, hogy mindössze 4475 

agyarat vittek el bírálatra, akkor újabb kéte-

lyeink merülhetnek fel. Nem valószínű ugyanis, 

hogy minden 16 centiméternél hosszabb „bicskát” 

bemutattak, hiszen ez a szám alig haladja meg a teríték négy 

és fél százalékát. Ki tudja: vagy túl sok a koca, vagy túl fi atalok a ka-

nok, vagy fütyülnek a vadászok a jogszabályi kötelezettségre…

A vadaskertben lőtt vaddisznók szabadterületihez viszonyított 

aránya – az éves összterítékhez képest – először érte el a 10 száza-

lékos küszöböt, s ez annyit jelent, hogy az elmúlt évtizedben 350 

százalékkal nőtt a kerítésen belül elejtett vaddisznók száma.

A mezei nyúl állománya közel tízezerrel elmaradt a 2006-os év-

től, a fácán becsült létszáma pedig mintegy 7 százalékkal csökkent, 

s arányaiban fogolyból is ennyivel kevesebb van, a több tízmillió 

forintot felemésztő repatriációs program ellenére…

Egészen elképesztő, hogy milyen magas a gímbikák hibás lelövé-

seinek (a régi szép időkben: mínuszpontosok) aránya. Nógrád me-

gyében a terítékre került agancsárok 15,7 százaléka „bukott meg” a 

következmények nélküli bírálaton, Somogyban ez az arány 14,7, míg 

Zalában 14 százalék. Még rosszabb a helyzet Borsod-Abaúj-Zemp-

lén megyében, ahol a 415 elejtett gím agancsából 25 „érdemelte ki” 

a -3 pontot. Egyértelműen megállapítható tehát, hogy a pénzügyi 

kényszer(?) teljes mértékben felülírta a szakmát, így kortól függet-

lenül meglövetik a vendéggel akár a fi atal, vagy középkorú ígéretes 

bikákat is – csak csengjen a kassza. Nem biztos, hogy hosszú távon 

ez a legcélravezetőbb megoldás, hiszen a kapitális, öreg bikákkal 

együtt előbb-utóbb elfogynak majd az igényes vendégek is…

Ugyanez – ha nem siralmasabb – a helyzet az őzbakokkal, hiszen 

a terítéken fekvő bakok 84 százaléka 7 évesnél fi atalabb, ráadásul 

az érmes arány az ezredforduló óta 9-ről 6,7 százalékra csökkent.

A pénzügyi vonalon kutakodva az előző évhez képest a legszem-

betűnőbb változás, hogy 10 százalékkal alacsonyabb az ágazat pá-

lyázatokból származó bevétele, s így az állami szerepvállalás egyre 

inkább közelít annak a bizonyos kétéltűnek a hátsó fertályához. En-

nek ellenére szinte hihetetlen, de a vadgazdálkodásból származó 

egyenleg 800 milliós pozitívumot mutat, s ez nem kevesebb, mint 

44-szerese a korábbinak. Üröm az örömben, hogy mindez a 16 mil-

liárd forintos bevételből maradt, tehát a bevételek és költségek ará-

nyát tekintve jövedelmezőségében még mindig jócskán 

elmarad az átlagtól, ráadásul a vadgazdálkodók 

harmada továbbra is veszteséges.

A pénzügyi válság közepette – vagy 

egyes szkeptikus becslések szerint az 

elején – nyilvánvaló, hogy a vadászatra 

jogosultak többsége kényszerpályán 

mozog, hiszen valamiből elő kell 

teremteni a hivatásos vadász bérét 

és járulékait, ki kell gazdálkodni a 

takarmányköltséget, biztosítani 

kell a vadföldművelésre fordítandó 

pénzösszeget, miközben ott van 

még a vadászház rezsije, na és a 

legmélyebb pénztemető, a vadkár 

is csak úgy nyeli a forintokat. A ki-

látások nem éppen kecsegtetőek, a 

recesszió valószínűleg előbb-utóbb a 

vadászatba is begyűrűzik, ami a fi zető-

képes vendégek számának csökkenését 

vonhatja maga után.

Az új területek számára mindenképpen sors-

döntő év következik, vagy tönkremennek, vagy 

a csillagos egekig emelik a tagi hozzájárulásokat, esetleg 

„schwarz-ban” vadásztatnak, a legvalószínűbb azonban, hogy 

meglövetnek a fi zetővendéggel minden vadat, ami éppen kereszt-

beáll. Ezt ma már – sajnos – bármiféle hatósági retorzió fenyegető 

réme nélkül megtehetik…

Sokan még mindig képtelenek felfogni azt, hogy ingyen nem le-

het vadászni. Tetszik, nem tetszik: áldozni kell rá – nem is keveset. 

A vadászat üzletté vált, javarészt a pénzről szól, s ebben a kö-

nyörtelen, anyagi érdekektől átfűtött világban talán az a legmeg-

rázóbb, hogy éppen a vaddal nem foglalkozik senki. Ez pedig nem 

csak a valaha szebb napokat látott magyar vadállomány, hanem 

minden (vadász)ember tragé-

diája is. 

Madách Imre írta: „Ember 

küzdj és bízva bízzál” Igen 

ám, de miben…?

Volt jobb...

A kapitális, öreg bikákkal 
együtt előbb-utóbb 

elfogynak majd 
az igényes vendégek is.

WALLENDUMS PÉTER

wpeter@vadaszlap.hu
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A tengeri kígyóként tekergő ügy úgy kezdődött, hogy évek óta 

ősztől, egészen késő tavaszig a húszhektáros búzatábla szomszéd-

ságában fekvő tóról a nap szinte minden szakában rájártak a nyári 

ludak a vetésre. Szorgalmasan csipegettek elöl, radikális „lomb-

talanítót” fröcsögtettek hátul. A károsult idejében bejelentette a 

folyamatos kártételt, ki is jött egy természetvédelmi őr, aki azono-

sította a kártevő faji hovatartozását, miközben különösebben nem 

is vitatta a kárt, de konkrét becslésre – jogosultsága hiányában – 

nem vállalkozott. A természetvédelmi szakhatóságnál a kártételt 

később a károsult 5000 forint illeték leszurkolása mellett írásban 

is bejelentette. A fegyveres riasztásra szóló engedély május utolsó 

hetében érkezett meg, amikor a búza már javában kalászolt...

A károsult, Lázár Tamás agrárszakember, régi, tapasztalt vadász, 

a helyi vadásztársaság tagja saját bőrén tapasztalta, mekkora költ-

séggel és mennyi macerával jár a kárelhárító tevékenység. Kell hoz-

zá legalább 3000 töltény (70 forintjával számolva ez pontosan 210 

ezer forint), naponta legkevesebb 60 kilométert autózott oda-visz-

sza, ami üzemanyagárban szintén nem nevezhető csekély összeg-

nek. A búzatáblában a 

libakárt később felbe-

csültette egy igazság-

ügyi szakértővel, a az 

eljárás költségét szin-

tén ő maga viselte.

Eljött az aratás ideje. 

Az erősen károsított, 

tóhoz közelebb eső 

6,4 hektáros terület-

részt (amelyet GPS-szel 

pontosan bemért) kü-

lön aratta le. A hektá-

ronkénti termésátlag 

mindössze 730 kilo-

grammra jött ki, más-

hol ezzel szemben 3115 

kilogrammnyi szemet 

sikerült egy hektárról 

betakarítani. Az aratás-

kori átvételi ár 3700 Ft/

mázsa volt, így a ter-

méskiesés összességé-

ben nettó 562 400 Ft.

A szakhatóság a kártérítés elöl mind első, mind pedig másod-

fokon jogerősen elzárkózott. A természetvédelem tehát úgy gon-

dolta, hogy ezt a kárt a földhasználó úgy nyelje le, mint a liba a 

búza zöldjét...

A gazda bírósági perre vitte a dolgot, amelyben a több mint fél-

milliós eff ektív búzakárhoz költségként hozzájött még a 100 ezer 

forintos szakértői díj, a riasztási tevékenység részletezett költsége, 

a perköltség, az ügyvédi díj, plusz a kamatok. Mivel a szóban forgó 

terület Natura 2000-es védettséget élvez, ez esetben több jogsza-

bály is biztosítja (azaz biztosítaná) a terméskiesés kompenzáció-

ját, vagyis a kártalanítást. (Ehhez hivatkozási alapnak tekinthető a 

45/2006 (XII.8.) KvVM rendelet, valamint a 275/2004 kormányren-

delet, és a sokféle „beetető” szórólap, meg /félre/ismertető kiad-

vány.)

Korántsem mellesleg a természetvédelmi szakhatóságnak a köz-

igazgatási törvény (KET) eljárása értelmében kötelező lett volna 

megtartania az ügyfél jogairól való kioktatást, méghozzá – ugyan-

csak a KET szerint – fegyelmi felelősségre vonás terhe mellett. A 

károsult jogairól, a kompenzációról, a valós kártérítés további jog-

orvoslati lehetőségeiről azonban semmiféle érdemi „kioktatás” 

nem volt, hacsak nem tekintjük a mélységesen lekezelő, hatalmi 

szóval már eleve eldöntött, hivatali bikkfanyelven megfogalma-

zott végzéseket szó 

szerinti „kiokításnak”. 

Vajon mi történne, 

ha mi vadászok ugyan-

így állnánk hozzá más, 

olykor milliós nagyság-

rendű vadkárok ügy-

intézéshez? Végtére is 

a vadászható vad egy 

másik, de ugyanolyan 

állatfaj, ugyanolyan jo-

gon eszik, rág, túr, teszi 

tönkre a termelő mun-

kájának a gyümölcsét, 

veszi el a jövedelmét, 

mint a védett nyári lúd. 

Csakhogy… a vadásza-

ti törvény ezt a kérdést 

kétoldalú kötelezettsé-

gekkel rendezi, van a 

törvényünknek ponto-

san leírt eljárási rendje, 

végrehajtási rendelete. 

Az ugyancsak 1996-

ban született természetvédelmi törvénynek azonban a mai napig 

nincs! Erre pedig nem létezik semmiféle elfogadható magyarázat, 

hacsak az nem, hogy valakiknek valamiért ez így jó. Véleményem 

szerint ez nem más, mint a joggal való durva visszaélés.

2007/augusztusi számunkban a darvasi (Békés megye) nyári ludak búzában okozott kártevéseiről, vala-

mint annak anomáliáiról írtunk riportot. A végsőkig elkeseredett és elszánt károsult, Lázár Tamás végül 

csak a bíróságon kereshette igazát. A természetvédelmi hatóság elismerte ugyan a kárt, ennek ellenére 

mégsem fi zetett egy árva vasat sem, ráadásul a védekezés tetemes költségeinek megtérítését – de még 

annak csak bármiféle részét is – kerek perec megtagadta.

Kártérítés elhárítás

A libák a búzatábla szomszédságában fekvő tóról jártak rá a vetésre
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A közelmúltban a Natura 2000 program felkent prófétái egyfajta 

„road-show” keretében, nagy garral járták – gondolom, jó pénzért 

– sorra a megyéket, és ígérgettek fűt-fát. Persze akadt néhány olyan 

tökkelütött, aki még el is hitte ezeket a látványos „kecsegtetése-

ket”, a busás kompenzációkkal együtt. Nem kellett azonban sokat 

aludni, mert már ősszel kitört a botrány, mivel a földtulajdonosok 

feje felett elkészített, mintegy kétmillió hektárt érintő program 

lebonyolítása még a szaktárca első emberének véleménye sze-

rint sem volt korrekt módon végrehajtva. Azaz legyünk pontosak: 

inkorrekt volt. A legkülönbözőbb pénzügyi ígérvények röpköd-

tek a legkülönbözőbb mérvadó szájakból. Hol 11 milliárd forint, 

hol a többszöröse volt az „előirányzat”. Az EU Tanács 1698/2005 

/NK Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap forráselosztási 

ajánlására is folyvást hivatkoztak, amely szerint a kompenzációra 

nem kevesebb, mint 13,6 milliárd forint állt (volna) rendelkezésre. 

A jelenlegi véres valóságban azonban a keret semmivel sem több 

nulla forintnál. A pénzt – állítólag – valakik átcsoportosították va-

lahová. Ami biztos: ez a forrásfedezet (vagyis fedezetlenség) még 

a Natura 2000-be bevont területek termelés-kiesési kompenzációs 

támogatási programjának elindításához sem nyújt fedezetet.

Úgy tűnik, hogy a végső érvként hangoztatott EU-s irányelveket 

két nagy csoportra lehet osztani: az egyik fajta irányelveket be kell 

tartani (lásd: szalonkavadászat betiltása), a másik fajtákat pedig 

nem. Ám, hogy esetleg az időjárásnak megfelelően éppen melyik 

kötelező, melyik nem, az nem a balga alattvalókra tartozik.

Mindezek fényében Lázár Tamás „nyári lúdügyi” Natura 2000 

területen elszenvedett kártalanítási keresetét a bíróság a felül-

vizsgálati kérelemmel együtt mélyenszántó és szakszerű indok-

lással jogerősen elutasította. „Jogszerűen, de nem erkölcsösen”. 

Az egész ügy kálváriája – a károsultra nézve különböző stációkon 

végigvergődve, sokszor elesve, és többször felállva – itt akár véget 

is érhetne. De nem így történt...

A csatározásban megfáradt károsult ugyanis az év elején a ká-

rának elhárítására újfent engedélyért folyamodott, amelyet soron 

kívül meg is kapott. Apró szépséghiba, hogy a hatóságnak – mint 

írják – nincs sem jogszabályi lehetősége, sem anyagi fedezete a 

költségek viselésére vagy megosztására. Mindezek a károsultat 

terhelik, aki egészen az aratásig annyi töltényt puff ogtathat a le-

vegőbe, amennyit csak akar. Az öncélúnak mondható jogszabály 

szerint csak akkor lehet jogos a kártérítés, ha a riasztást a hatóság 

megtagadja. Megnyugtatásul hozzátették – és ez szó szerint így 

is van leírva –, hogy ez nem okoz a madárvilágban visszafordítha-

tatlan folyamatokat. A terméskiesésnek az Európa Tanács által is 

jogosnak ítélt kompenzációs lehetőségeiről megint egy szó sem 

esett... Vélhetően azért, hogy a megmaradó pénzt megint át le-

hessen valami rejtekhelyre csoportosítani…

Azt viszont nem mulasztotta el a gondos ügygazda hozzátenni, 

hogy az ügyfélnek – kezdő rúgásként – be kell fi zetnie az idei „kár-

évre” 5780, majd 10 880 forint „hatósági eljárási, igazgatási-szol-

gáltatási díjat”. Kezdődhet te-

hát minden elölről, az összes 

költség önkéntes vállalásával 

és a búzatermesztés eredmé-

nyének kockáztatásával.

HOMONNAY ZSOMBOR

homonnay@vadaszlap.hu
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Baden-Württemberg tartományban, ahol 

élek, a vizsgára bocsátás feltétele egy ál-

lamilag elismert és szervezett tanfolyam 

elvégzése. Ez a procedúra általában heti 

két órában másfél-két évig is eltarthat, 

így a türelmetlen vadásztanonc számára 

nem marad más választás, mint a vadász-

újságokban hirdetett, államilag elismert 

magán-vadásziskolákban gyorsabban el-

végezni az előírt tanfolyamot.

Az érdeklődő telefonok után a 

wiesensteigi vadásziskolából az öndicsérő 

jelzők és színes képek helyett házilagos kivi-

telű pontos órarendet és tantervet kaptam. 

Ezt választottam. A tanfolyamok három 

részből álltak: az első egy tíznapos, úgyne-

vezett alapozó kurzus, melyet kétszer ötna-

pos felkészítő konzultáció követett.

Elküldtem jelentkezésemet és postafor-

dultával hatalmas paksaméta jött, benne a 

részletes leírás a vizsgára jelentkezés pon-

tos koreográfi ájával, valamint a könyvek-

könyvével, a „KREBS”-szel, melynek pontos 

címe: „Vadászvizsga előtt és után“. Úgy 

döntöttem, hogy a vadásziskola területileg 

illetékes vadászati vizsgabizottsága előtt 

akarok vizsgázni, így egy elbocsátást kell 

kérnem a lakóhelyem szerinti „AVH”-tól. 

(Alsófokú Vadászati Hatóságtól). Erkölcse-

im rendben találtattak, így a „magas hiva-

tal” elfogadta a jelentkezésemet, utazhat-

tam a tanfolyamra.

A vadásziskolaként szolgáló faház tan-

termeiben körben vitrinek, bennük gondo-

san preparált csontok, koponyák, kitömött 

madarak, a falon oktatási célú plakátok 

voltak. Minden vadászjelölt előtt pedánsan 

kikészítve hevert egy, az iskola emblémájá-

val ellátott üres fehér iratrendező, szöveg-

kiemelő és toll.

Az első anyag a vadászati módokról és 

vadászati hagyományokról szólt. A negy-

venöt perces óra végén megválaszoltuk 

az ellenőrző kérdéseket, majd szünet kö-

vetkezett. A tantermi foglakozások során 

vadászati jog, erdészeti és mezőgazdasági 

ismeretek, húshigiénia, vadbetegségek, 

valamint „kutyatan” is terítékre került. 

A negyedik napi program lövészet volt. 

Amerdingenben, a Bajor Tartományi Va-

dásziskola vezetője, Detlef úr kétfelé osz-

totta a csoportot. A trap-pályán hatalmas 

lyukakat lőttünk a levegőbe, ebéd után pe-

dig a golyós lőállásokba vonultunk. A vizs-

gaszabályzat szerint golyóval egy 100 mé-

terre álló őzbak-alakra kell lőni, a következő 

feladat pedig egy hatméteres nyiladékon 

átfutó disznó eltalálása.

Az elméleti órák során némi megnyug-

vással tapasztaltam, hogy nem csak ne-

kem, idegen anyanyelvűnek okozott gon-

dot a német vadásznyelv régies szavainak 

és fordulatainak elsajátítása. A vizsgán az 

azonnali bukást kockáztatja, aki a vaddisz-

nóból felel és „tányér“ helyett fület mond, 

míg a szarvasnak „fülelője“, a nyúlnak „ka-

nala“ van. Itt igazán vadásznyelvében él a 

nemzet…

A vadászvizsga anyagának elsajátítása 

közben kialakult bennem egy összehason-

lítás az autóvezetői vizsgával. Nehézségi 

foka olyan, mintha ott számon kérnék a 

polgári és büntetőjogot, az útépítési alap-

ismereteket, valamint a radiál gumiab-

roncsok acélbetéteinek méretezését a jár-

mű végsebességének és keréknyomásának 

függvényében.

Elérkezett a március, a második, illetve a 

harmadik tanfolyami résszel. Iskolameste-

rünk, Andy rövid üdvözlés után kiosztotta 

nekünk egy teljes vadászvizsga tesztkérdé-

seit, melynek a megoldására két órát kap-

tunk. Az eredmény siralmasra sikerült, ezért 

hatalmas letolást kaptunk. A kurzus végén 

elvégeztük még a csapdakezelői tanfolya-

mot is, Németországban ugyanis – mert 

rend a lelke mindennek – csak az állíthat 

csapdát, akinek erről bizonyítványa van.

Ettől kezdve mindenki egyénileg készült 

a közeledő nagy megmérettetésre. Amikor 

időm engedte, elmentem Amerdingenbe a 

sörétlövést gyakorolni.

A megmérettetés előtti este a hangulat 

a vacsoránál határozottan nyomott volt. 

Üveges szemekkel méregettük egymást, 

és favicceken szórakoztunk.

Ha egy földi halandó Németországban is vadászni 

szeretne, le kell tennie a vadászvizsgát, azaz meg 

kell felelnie a híres-hírhedett „zöld érettségin”.

Németország 16 tartományból áll, 16 különböző 

vadászati törvénnyel, tizenhatféle követelmény-

rendszerrel. Az eltérő vadászati jogok miatt előfor-

dulhat, hogy a vadászterületen húzódó tartományi 

határ miatt a vadászterület egyik végén más va-

dászati jogszabályok vannak érvényben, eltérő kí-

méleti időkkel és vadászidényekkel, mint a terület 

másik végén.
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Reggel ötkor volt a találkozó az iskola 

parkolójában, ahonnan konvojban vonul-

tunk a göppingeni rendőrségi lőtérre. Elő-

ször rajtszámot húztunk – stílszerűen az 

elnök viseltes vadászkalapjából -, majd el-

foglaltuk a kijelölt lőállásokat. Az állócélra 

tett öt golyólövésből háromnak legalább 

nyolcasnak kellett lennie, s a futó vaddisz-

nó alakban is legalább két értékelhető 

találat volt a szint. Két társam nem tudott 

uralkodni az idegein, az álló őzalakon csak 

egy-egy találatot ért el, ezt a futó disznón 

elért öt találattal sem lehetett már kom-

penzálni. Mindketten elvéreztek…

Délután következett a sörétes lövészet. 

A találatokat a gyorsan „inaló” bádognyúl 

jól jelezte. Akinek megvolt a négy találata, 

rögtön be is fejezhette ezt a számot. Ezután 

már csak két találat kellett a korongon és a 

lövészet ezzel le is volt tudva. Én – sajnos – 

egy találatot sem tudtam elérni a trapban 

a lehetséges nyolcból, így számomra nem 

maradt más, mint a „reményfutam”. Ha az is 

sikertelen, akkor csak jövőre adódik újabb 

esély. Nem ragozom tovább… sikerült!

Az írásbeli vizsga egész Baden-

Württembergben ugyanabban 

az időpontban volt. A körzeti ta-

nács épületében betereltek ben-

nünket a Barbarossa-terembe. 

Az elnök névsor szerint ültette 

le a jelölteket, majd pontban 

nyolckor elővette aktatáskájából 

a vizsgakérdéseket tartalmazó 

lepecsételt borítékot. Szertartá-

sosan felhasította zsebkésével, 

és elkezdte kiosztani a vadbio-

lógia, a fegyverismeret, valamint 

a fegyverjog húsz-húsz kérdését 

tartalmazó feladatlapot.

Néhány kérdés ízelítőül: Fejtse 

ki, hogy miért szaporodik jobban 

az őz, mint a zerge? Sorolja fel, 

hogy a vezérkoca elejtése után 

mi történik a kondával? Nevez-

ze meg a három legfontosabb 

fagyökér típust és mondjon rá 

példát is! Miért előnyös a harma-

dik reteszelő szemölcs a zárdugattyú hátsó 

részén? Mit jelent, ha egy puska ovális lyu-

kakat lő a céltáblába?

A két óra letelte után beszedték a sorszá-

mozott dolgozatokat, melyeket két vizs-

gáztató egymástól függetlenül javított és 

osztályozott. 

A szünet után soron következő tárgy a 

„kutyatan”, természetvédelem, vadbeteg-

ségek és a vadászati jog volt. Cifra kérdé-

sekből itt sem volt hiány, de valahogy azért 

sikerült megoldani…

A szóbeli vizsgára pár nap múlva a 

göppingeni mezőgazdasági iskolában 

került sor. Az írásbeli eredményét még 

nem ismertük, és ez még feszültebbé tet-

te a várakozást. Név szerint szólítottak az 

egyik terembe, ahol vadbiológiából és 

„kutyatanból” vizsgáztam, majd egy ajtó-

val odébb fegyverismeretből és vadásza-

ti jogból adtam számot. Két vizsgáztató 

várt rám, udvariasan bemutatkoztak, majd 

hellyel kínáltak, s miután leültem, rögtön 

kérdéseket szegeztek nekem. Egyetlen 

apró problémámat csak az jelentette, hogy 

32 elismert vadászkutyafajta felsorolásá-

ból vesztemre kihagytam a Stájer Hegyi 

Brakkot. Ebbe remekül belekapaszkodtak a 

biztosok, és tovább kínoztak gonosz kis se-

gédkérdésekkel… Nem esett jól, de sebaj: 

túl voltunk rajta, az összesített eredmény 

viszont még mindig ismeretlen volt.

A nagy ijedtséget a közeli benzinkútnál 

egy narancslével öblítettük le, és vissza-

autózunk a vadásziskolába. Másnap dél-

után ötkor az aulában volt az ünnepélyes 

eredményhirdetés. Atyamesterünk, Andy 

is megjelent egy kimenős fővadász orná-

tusában. A jegyző beszólította a nagyér-

deműt az egyik tanterembe és kihirdette, 

hogy minden érintettel egyénileg közli az 

eredményt. Szerényen félreálltam, mert a 

névsorban én voltam az első. Miután a töb-

biek kicsörtettek, a jegyző hellyel kínált. 

Az egyetemen a hallgató számára ilyen lé-

lektani bevezető után a „mi lesz magából 

kolléga” című hegyi beszéd szokott követ-

kezni.

A szigorú hivatalnok belenézett a papír-

jaiba, jelentőségteljesen végig mért, majd 

megszólalt:

„Bálint úr, Ön sikeresen letette a va-

dászvizsgát. Waidmannsheil” – állt fel, és 

kezet nyújtott. Örömteli zavarodottsá-

gomban csak egy „Waidmannsdank-ot” 

tudtam kinyögni, pedig Andreas oktatá-

sa szerint a „Waidmannsheil-re” mindig a 

„Waidmannsheil” a válasz, kivéve az elejtett 

vad melletti töretátvételkor.

A csoportunkból egyedül Kurt bukott 

meg, ő a vadászati jogból találtatott tú-

lontúl könnyűnek. Szegény párás szemmel 

menekült ki a zajos ünneplők közül az isko-

la udvarára, és mint a sebzett vad, egy bo-

kor mögött keresett menedéket. 

Fenn az iskolánál a fenyvesek határolta 

tisztáson már vártak az obligát sörsátrak, 

sült a kolbász és a rostélyos, volt menü és 

patakokban folyt a habos nedű.

Este tíz óra felé elérkezett az új vadászok 

avatása. Az ösvényen két zajosan közeledő 

alakra fi gyeltünk fel, egyikük hátán egycsö-

vű fl inta, a másik kezében hatalmas fekete 

műanyag felmosó vödör. Öltözködésük 

is az alkalomhoz illett: a kánikula ellenére 

mindketten kalapban, földig érő lódenka-

bátban, alatta kacéran villogó fehér jéger-

alsóban, kaff ogó gumicsizmában voltak. 

A két maskarában Andyt és Ullit ismertük 

fel. Andreas az avatandó vadászokat maga 

köré térdepeltette, majd fennhangon kihir-

dette, hogy a ceremónia során a jelöltek-

nek „farkasvért” kell inniuk, puskacsőből. 

A „farkasvért” a fekete felmosó vödör tar-

talmazta, olyan illatot árasztva, 

mint a szeszgyár szennyvize. A 

tortúra után végre átvehettük 

az összegöngyölt, zöld szalaggal 

átkötött vadászoklevelet, mely-

ben ez állt:

„Bálint Elemér a Szövetségi Vadá-

szati Törvény 15. § 5. bekezdése 

szerint előírt vadászvizsgát 199…-

ban letette a Baden-Württembergi 

Tartományi Vadász Szövetségnél. 

Adassék számára gazdag va-

dászélet, melynek során puskáját 

vadjaink vadászias őrzőjeként és 

vadászaként viselje.

199... június 20.

Andreas Pohl pagonyvadász”

Ezután folytatódott tovább 

a dáridó, kivilágos-kivirradatig. 

Akkor éjjel mi voltunk a legbe-

levalóbb leányok és legények a 

svájci határtól fel, egészen Dániáig.

Néhány nap múlva megjött a vizsgabi-

zonyítvány. A felelősségbiztosítással és két 

igazolványképpel elzarándokoltam az AVH-

ra, ahol az ügyintéző hölgy barátságosan 

fogadott. „Vadászigazolvány külföldieknek”. 

Aggodalmaskodva olvastam a kiadott enge-

délyen. Kérdésemre, hogy ez nem jár-e kor-

látozással a fegyvervásárlásnál, azt válaszol-

ta: „De hiszen Ön sikeresen letette a német 

vadászvizsgát, és bár nem német állampol-

gár, semmilyen jogában nincs korlátozva.”

BÁLINT ELEMÉR

Balint-Elemer@t-online.de
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Dortmundban, a február 3-8. között meg-

rendezett Jagd und Hund kiállítás nyitotta 

meg az idei vadászati vásárok sorát. A 28 

esztendős múltra visszatekintő esemény-

ről már régóta hatalmas elismeréssel szól 

a nemzetközi közvélemény. Köszönhető ez 

a város földrajzi helyzetének és a tökéletes 

szervezésnek. A Ruhr vidék szívében elhe-

lyezkedő, 590 ezer lakosú város kitűnő inf-

rastruktúrával, a Westfalenhalle létesítmé-

nyeiben pedig olyan kiállítócsarnokokkal 

rendelkezik, ami Európa minden részéről 

idevonzza egy-egy nemzetközi vásárra az 

érdeklődőket. 

A hat csarnokot zsúfolásig megtöltő 653 

kiállító 35 országból érkezett, s összessé-

gében 33,5 millió eurós (1 milliárd forintot 

is meghaladó) forgalmat bonyolított, mely 

3 százalékkal elmaradt ugyan a tavalyitól, 

de a gazdasági-pénzügyi válságot is fi gye-

lembe véve ez egyáltalán nem mondható 

rossznak.

Szintén fi gyelemreméltó adat a látoga-

tók száma is: a hatnapos rendezvényre kö-

zel 74 ezer látogató volt kíváncsi.

Az idei „Jagd und Hund” kiemelt 

vendégkiállítója, az Európai Unió 

soros elnöke, a Cseh Köztársaság 

volt, akik éltek is a lehetőséggel és 

parádés pavilonjukban részletesen 

mutatták be országuk vadászati 

hagyományait, valamint napjaink 

cseh vadászati kultúráját. 

A vadászfegyvereket és optikai 

felszereléseket gyártó cégek közül 

a piacot meghatározó vállalatok 

mindegyike eljött; impozáns fegy-

verekkel, csodaszép famunkákkal 

és meghökkentő árakkal találkoz-

hattunk ebben a szekcióban.

Az abszolút slágert a Zeiss új, 

Rapid Z 5 típusjelű, távolságmérős 

céltávcsöve jelentette. Szintén a 

vásár különlegessége volt a német 

Armatix GmBH által gyártott elek-

tronikus, vagy biometrikus azono-

sítókkal zárható fegyverblokkoló. 

Ezt a berendezést a fegyver csö-

vébe kell helyezni, és szakemberek szerint 

is ez az eddigi legbiztosabb fegyverzárak 

egyike.

Vadászutakat kínáltak a világ minden 

tájára, az egyenlítőtől mindkét sarkkörig. 

A fekete kontinens alig veszített a von-

zerejéből, de többen kötöttek üzletet az 

Oroszországba, a közép-ázsiai országokba, 

valamint Kanadába vadászokat delegáló 

cégek standjainál is. Szép számmal voltak 

jelen magyar cégek is, akik – bár előzetesen 

tartottak a kereslet csökkenésétől – jelentős 

mennyiségű vadászatot kötöttek le, így elé-

gedetten távoztak Észak-Rajna-Vesztfália 

harmadik legnagyobb városából.

A kutyás csarnokban minden berende-

zést, gépet, kiegészítőt meg lehetett vásá-

rolni, ami a kiképzéssel, vadászattal, takar-

mányozással és ebtartással kapcsolatos. A 

Németországban működő vadászkutya-

egyesületek elsősorban az ismeretterjesztő 

munkára fektették a hangsúlyt, bemutatva 

egy-egy fajta tulajdonságait.

A vásár virtuális céllövöldéjében hatalmas 

képernyőre kivetített, különböző vadfajokra 

lehetett gyakorló lövéseket leadni. A hor-

gász-halász pavilont egy, a csarnok közepén 

kialakított mesterséges tó uralta, melyet a 

standok és éttermek vettek körül, sajátos 

hangulatot teremtve a vizek szerelmesei 

számára. Ez a kiállító terem adott 

helyet továbbá a favágó-, a soly-

mász-, a vadászkürt- és a vadászku-

tya bemutatóknak. Természetesen 

a felsorolt programok, egyéb, gye-

rekek számára összeállított ismer-

tető előadásokkal és bemutatókkal 

együtt, a kiállítás öt napján eloszt-

va voltak látogathatók.

A sok érdeklődőt vonzó off -road 

bemutatón a legnépszerűbb már-

kák közül képviseltette magát a 

Subaru, a Mercedes, a Land Rover, 

a Volkswagen és a Jeep, de jelen 

volt a Lada is. A rendezők megle-

hetősen nehéz útvonalat állítottak 

össze az ezerháromszáz négyzet-

méteres tereppályán, ahol még 

egy háztetőn átbillenő hidat is le 

kellett küzdeniük a pilótáknak, akik 

mellé az érdeklődők is beülhettek, 

hogy az „anyósülésen” testközel-

ből élvezhessék a terepautózást.

Összforgalom ide, magas látogatottság 

oda: a korábbi évekkel ellentétben az idén 

láthattunk üresen kongó éttermet és ma-

gányosan üldögélő eladókat is, s ez talán 

előrevetíti a közeljövő vadászatban várha-

tó nehézségeit…

KŐHALMY TAMÁS

tamkohalmy@citromail.hu

Minden, ami számít

A hatnapos rendezvényre 74 ezren voltak kiváncsiak

Különleges preparátumok Afrikából
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Ha van Önnek tacskója, mindegy, hogy 

sima vagy drótszőrű, akkor pontosan tudja, 

nagyon nehéz megakadályozni az önfejű 

csavargásait, a kert különböző részeinek 

felásását. A vizslák, főleg a németvizslák 

valamivel könnyebben kezelhetőek, de az 

esetek többségében, ők sem tartoznak a 

könnyen kezelhető kutyák közé. Éveken 

keresztül nem találtunk megoldást, ho-

gyan akadályozzuk meg kutyáink rend-

szeres „városnézéseit”. Ez az állapot egé-

szen addig tartott, míg nem találkoztunk 

a FeHoVa-n Vargyas Csabával és fi ával, aki 

a háta mögé nyúlt és átadott egy dobozt, 

benne egy LACME kutya-riasztóval. Aztán 

osztottunk-szoroztunk és a következő na-

pokban már feszültek a vezetékek a telken, 

néhány keserves vonyítás jelezte, kutyá-

ink megismerkedtek a rendszerrel, azóta 

tiszteletben tartanak minden kihúzott ve-

zetéket, függetlenül, hogy van vagy nincs 

benne „ménkű”.

Az 1991-ben alapított Cont-Eco Kerítés-

technikai és Kereskedelmi Kft. az elmúlt év-

tizedben fi gyelemre méltó eredményeket 

ért el a legeltetéstechnika, a vadkárelhárítás 

és a vadászkertek létesítésében, s már nem 

csak az egyik legnagyobb villanypásztoro-

kat gyártó francia LACME, hanem az angol 

– kerítésfonatairól világhíres -  TORNADO 

Wire Ltd. termékeit értékesíti a megrende-

lők legnagyobb megelégedésére.

Azt mondják, már nincs Magyarorszá-

gon olyan erdőgazdaság, erdészet, ahol 

ne lenne jelen a Cont-Eco Kft. valamilyen 

formában, legyen szó napelemes elektro-

mos vagy mechanikus vadkárelhárító ke-

rítésről, vadrezervátumok, vadaskertek, 

vadföldek, vadlegelők kerítéséről, villany-

pásztor-rendszeréről, napelemes itatók-

ról. A kerítésépítéshez a legkorszerűbb 

gépi háttérrel, hidraulikus oszlopverőkkel, 

szállítóeszközökkel és a legmagasabb 

szakmai színvonalon képzett, összeszokott 

szakembergárdával rendelkezik.

Természetesen a Cont-Eco kerítései, vil-

lanypásztorai, vezetékei és oszlopai – gya-

korlatilag a társaság teljes termék-skálája 

megtalálhatóak a mezőgazdaságban, a 

gyümölcsösökben, az ipartelepeken és 

egyre több családi ház körül, hiszen 2003-

tól hazánk egyik legnagyobb, villanypász-

torokat és kellékanyagokat forgalmazó 

cége lett.

Kiképző-, illetve ugatásgátló nyakörvek 

forgalmazásával is foglalkozunk.

Kerítéstechnika – 
világszínvonalon
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Októberben dámbikára vadásztunk Temesvár környékének három, 

egymástól távol eső területén. A barcogás még tartott, ha nem is 

könnyedén, de majd’ mindenki meglőtte a neki tetsző lapátost. 

Miután nem egyszerre utazott el a több csapatból álló társaság, 

ráadásul nem is egy erdészet terü-

letén történt az elszámolás, módom 

volt háromszor is részt venni a bírá-

laton. A digitális mérlegen gramm 

pontossággal mért, ténylegesen 24 

órás súly volt az elszámolás alapja, 

korrigálni csak egy esetben kellett 

az éjszakai lefőzés miatt. Az elszá-

molást és a bírálatot végző főva-

dász, illetve ágazatvezető – egyik 

helyen az erdészetek vadászati fel-

ügyelőjének jelenlétében – bírálta a 

trófeákat, ott helyben, a vadászház-

ban és minden érdeklődő számára 

nyilvánosan. Az előre kinyomtatott 

bírálati lapon - amely a számla mel-

lékleteként is szerepelt – rögzítette 

a trófea valamennyi, segítségünkkel 

felvett méretét, hozzáadta a szub-

jektív pontokat, amelyeket szóban 

meg is indokolt. (Kicsit vitatkoztunk 

egyik-másik bika korán, de ennek 

ott valójában semmiféle gyakorlati 

jelentősége nincs!) Ezt követően kiszámolta a teljes pontszámot, 

kiállította a nemzetközi előírásoknak megfelelő eurós számlát, 

majd a kifi zetett pénzt egy fémkazettába, a számla és a bírálati 

lap másolatával elzárta. Mindezt előre megbeszélt időpontban, 

a vendégek elutazásához igazodva, trófeánként alig negyed óra 

alatt, ott helyben megoldották, majd az agancsszárra felrakták a 

fémplombát, és a vadász már vihette is magával, minden szüksé-

ges okirattal együtt. Megjegyzen-

dő, hogy az egyik területen a bíráló 

fővadász még nem rutinból, hanem 

egy szakkönyvből olvasta a méret-

felvétel módját, ezen azonban senki 

nem rökönyödött meg.

A jó megoldásokat érdemes vol-

na átvenni, még akkor is, ha a hazai 

gyakorlatban általában ennek az el-

lenkezőjét szoktuk meg. Különösen 

akkor, ha a trófeabírálat nálunk való-

jában már csak a puszta statisztikai 

adatgyűjtés szintjére süllyedt. A va-

dászterületeinken rengeteg képzett 

szakemberrel rendelkezünk, akik-

nek ez semmiféle szakmai nehézsé-

get nem okozna. Így talán a mai, a 

vadászvendégeket sújtó plusz „va-

dásznap”, kényszerű utazás, sorban 

állás és a bírálóbizottságon történő 

várakozás helyett egyfajta telje-

sebb, tényleges szolgáltatást kap-

hatna a fi zetővendég. Ráadásul az 

állandó agyonterheltségről panaszkodó vadászati felügyelőknek 

is maradna idejük a hasznosabb feladatokra. 
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Azonnali trófeabírálat

Előző számunkban Farkas László 

„Vitaindító a trófeabírálatról” című 

cikkében azt írta, hogy jó volna 

a helyszíni trófeabírálat lehetőségét 

hazánkban is megteremteni. 

Kitalálni nem kell, csak átvenni, 

Romániában ugyanis ez a rendszer 

tökéletesen működik…
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A vadászatra jogosultaknak Veszprém 

megyében a Mezőgazdasági Szakigazga-

tási Hivatal Élelmiszerbiztonsági és Állat-

egészségügyi Igazgatósága (továbbiakban 

MGSZH) által meghatározott, a vadászterü-

let nagyságától és az előző évben terítékre 

került vaddisznók számától függő mintát 

(mandula és vér) kell egy vadászéven be-

lül monitoring vizsgálat céljára gyűjteni, 

a mintához mellékelt adatlapot kitölteni, 

majd lehetőleg 48 órán belül a területileg 

illetékes hatósági állatorvosnak eljuttatni. 

A hatósági állatorvos ellenjegyzi a minta-

kísérő lapot, és megrendeli a vizsgálatot 

az MGSZH Diagnosztikai Igazgatóságánál 

(továbbiakban DI). Az összegyűjtött min-

tákat heti három alkalommal a DI körjárata 

viszi vizsgálatra Budapestre, az elvégzett 

vizsgálat eredményét a DI postai levélben 

közvetlenül a vadászatra jogosultnak, ezzel 

párhuzamosan az ellenjegyző hatósági ál-

latorvosnak is megküldi, pozitív minta ese-

tén sürgősséggel. Az eredmény megérke-

zéséig a vadat hűtőházban, + 4 C fokon kell 

függesztett állapotban tárolni, illetőleg az 

ország mentesnek nyilvánított területein 

– ezek közé tartozik Veszprém megye is –,

amennyiben az állati test nyomon követhe-

tősége biztosított, elszállítható, de nem ér-

tékesíthető. Negatív eredmény esetén a vad 

szabadon értékesíthető, ha szeropozitív 

(továbbiakban pozitív) az eredmény, a ha-

tósági állatorvosnak kötelező elkobozni a 

vadat, amelyet a megsemmisítésre történő 

szállításig kötelező tárolni. 

Költségek

A vizsgázott személy által végzett elsődle-

ges vadhús-vizsgálat és a vad gyűjtőhelyre 

szállításának költségei a vadászatra jogo-

sultat terhelik – függetlenül attól, hogy a 

vizsgált vad értékesíthető, vagy kobozásra 

kerül. Az állatorvosi húsvizsgálat költsége 

(kiszállási távolságtól függően 340-442 

Ft/vaddisznó) csak akkor jelentkezik a va-

dászatra jogosultnál, ha a negatív ered-

mény után a vadat értékesítik (közvetlen 

közfogyasztásra kerül). A vérvizsgálat 

díja (amennyiben a minta alkalmas) 1100 

Rengeteg mendemonda kering a vadászok között a sertéspestis terjedésének megakadályozására tö-

rekvő vaddisznó-monitoring vizsgálatokról, a mintavételről és az ezzel kapcsolatos anyagi vonzatokról. 

Nem mindenki tudja azt, hogy kinek mi a dolga, a felelőssége és hogy „ki fi zesse a révészt”, azaz az óha-

tatlanul felmerülő költségek mely részét kell a vadászatra jogosultnak, illetve az államnak viselni. Ennek 

tisztázásában volt segítségünkre dr. Lukács Attila pápai hatósági állatorvos - aki 31 éve gyakorló vadász 

és SCI tag –, elmondva a Veszprém megyei gyakorlatot.
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Vaddisznópestis – 
tévinformációk és a valóság

A kifejlett egyedeket kevésbé veszélyezteti a vírus...
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Ft+Áfa/db. Amennyiben a vérminta nem 

alkalmas, vagy a vizsgálat eredménye nem 

egyértelmű, a mandulát kell vizsgálni, 

amelynek költsége 4500 Ft+Áfa/db, azaz 

legfeljebb 5600 Ft+Áfa monitoringozásra 

került vaddisznónként. Amennyiben ne-

gatív a minta, a vizsgálat díját a vadászat-

ra jogosult köteles viselni, kivéve, ha ezt a 

vadfeldolgozó átvállalja. 

Pozitív minta esetén az állatot el kell szál-

líttatni a legközelebbi állati fehérje feldol-

gozó telepre (ÁTEV) ahol azt megsemmisí-

tik. Ennek költségeit az ÁTEV a vadászatra 

jogosultnak kiszámlázza. Ha sertéspestis 

miatt került az állat elkobzásra, az állam tel-

jes kártalanítást fi zet a kerületi főállatorvos 

által kiállított kárbecslési jegyzőkönyv 

alapján. A kártalanítás összege kiterjed 

a vad aktuális felvásárlási átlagárára és a 

megsemmisítés költségeire, de nem terjed 

ki a vizsgálati díjra. A kártérítést a Magyar 

Államkincstár fi zeti ki a vadászatra jogo-

sultnak a határozat jogerőre emelkedésé-

től számított 30 napon belül. 

Problémák a folyamatban

A mintavétel akkor a legoptimálisabb, ha 

azt a vad zsigerelésekor azonnal elvégzi 

akár az elejtő, akár a hivatásos vadász, akár 

a minősített húsvizsgáló – ehhez semmiféle 

szaktudásra nincs szükség. Amennyiben ez 

nem történik meg a zsigerelés helyén, – ezt 

sokan nem tudják - a vadtesthez a szívet is 

mellékelni kell a későbbi vérmintavételhez. 

Ha nem érkezik meg a minta a hatósági ál-

latorvoshoz a szállítási nap reggeléig (08 

óra), az már csak a következő körjárattal 

(2-4 nap múlva) jut el a vizsgáló laborató-

riumba. Amennyiben a vadfeldolgozó szál-

lítja el a vadtestet és a hozzá csatolt mintát, 

a folyamat meghosszabbodik, ráadásul 

a vadászatra jogosult nem is tudja ellen-

őrizni, hogy az esetleges későbbi kobzás 

milyen okból következett be. Extrém eset-

ben az is előfordulhat, hogy a pestisgyanú 

miatt megsemmisített vadnál a feldolgozó 

ugyan közli a kobzás miatt a nemfi zetés té-

nyét a vadászatra jogosulttal, de a kapott 

állami kártérítés összegét már nem utalja 

tovább. Amennyiben a vizsgálati eredmény 

valamilyen okból késve érkezik, lehetséges, 

hogy a hús minőségében értékcsökkenés 

áll elő, ami anyagi veszteséget is okozhat. 

Ennek valószínűsége csökkenthető, mivel 

az eredmény után telefonon – a mintaszám 

alapján – a beérkezést követő nap délután-

ján már lehet érdeklődni. 

Megoldások

A vadászatra jogosultak egy jelentős része 

már saját, vagy működtetésre kapott, az 

előírásoknak megfelelő, függesztett táro-

lásra alkalmas hűtőkonténerrel rendelkezik. 

Döntés kérdése, hogy a lőtt vadat az erdőn, 

a zsigereket kint hagyva törik fel, vagy a hű-

tőkonténer közelében nem túl sok anyagi 

ráfordítással kialakított, akár hideg-meleg 

vízzel ellátott zsigerelő helyen történjen 

a vad kezelése. Ezen a minősített vadhús-

vizsgáló is ténylegesen el tudná végezni a 

szemlézést, illetőleg a hatósági állatorvos 

is a húsvizsgálatot. Ennek azonban van egy 

szépséghibája: a gyűjtőhelyre beszállított 

bármilyen állati eredetű maradvány a jog-

szabály szerint II. kategóriás állati eredetű 

hulladéknak minősül, aminek kezelése csak 

a fentiekben leírtak szerint történhet – és 

költségvonzata van.  Az itt keletkezett hulla-

dék (belek, fej, láb, bőr) gyűjtéséhez egysé-

gesített, az ÁTEV általi elszállításra alkalmas, 

fedett, csurgásmentes konténerekre lenne 

szükség minden gyűjtőhelyen. Éppen ezért 

ennek költségeit az államnak kellene ma-

gára vállalnia, ahhoz hogy egy élelmiszer 

– mert a vadhús az – egészségügyi kockáza-

tait a minimumra lehessen csökkenteni. Ezt 

a kezelési módot kötelezővé lehetne tenni. 

Ma a vadászatra jogosult a terítékhelynek 

minősülő zsigerelő helyről – hatósági állat-

orvosi húsvizsgálatot követően – szabadon 

értékesítheti bárkinek a vadat egészben, 

bőrben. 

Térségi, vagy néhány közeli terület közös 

összefogásával a vadászatra jogosultak akár 

– a jogszabályoknak megfelelő – saját vad-

húsfeldolgozóban is gondolkodhatnak, így 

a lőtt vadjaikat a lehető legmagasabb napi 

áron tudnák értékesíteni, ahelyett, hogy a 

közvetítő cégek jövedelmét gyarapítanák.

Somfalvi Ervin
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A vadászterület nagyságától és az előző évben terítékre került vaddisznók számától 

függő mintát kell egy vadászéven belül monitoring vizsgálat céljára gyűjteni

...a sertéspestis hatása leginkább a szaporulat csökkenésén érezhető
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A Lazi Könyvki-

adó gondozásá-

ban megjelenő 

Fekete István 

műveiből össze-

állított sorozat 

újabb kötete. 

Sánta Gábor, a 

szerkesztő a kö-

tet végén sok 

érdekes tényt  

közöl az íróról, a 

vadászról. Alapvetően két nagy csoportra 

osztja a megjelent írásokat, az első csoport-

ba azok a művek kerülnek, melyek többé-

kevésbé valós élményeken alapulnak, míg a 

második csoportba már az „emlékvadásza-

tok”, azaz az újraélt és inkább irodalmi igény-

nyel megírt esszék, novellák, stb. kerülnek. 

A tanulmány szinte kronológiai sorrendben 

végigvezeti az olvasót Fekete István vadász-

pályáján, ennek művekben megvalósuló 

stációin, ahogy a fi atal gazdatiszt elkezd 

írásokat küldeni a Kittenberger Kálmán szer-

kesztette Nimródnak, miért lett életre meg-

határozó találkozás a főszerkesztővel, ho-

gyan változott a fővárosba költöző Fekete 

írói nézőpontja Csathó Kálmán hatására … 

és talán az sem érdektelen, hogy miért nem 

írt élete utolsó évtizedében a vadászatairól, 

pedig vadászott. Ha netán akadna olyan va-

dász, aki még nem olvasott Fekete István-

tól, ebben a kötetben töményen megkapja, 

amit a vadászatról érdemes tudni. -dor

Magyar Világjárók

Vadászok

CD, DVD
Balogh István: Vértelen vadászat DVD  . . . . . . . . .4680,-

Baranya Vadászkürt E.: Hubertus Mise CD . . . . . .2980,-

Bársony I.: A láp és a pagony dalnoka DVD . . . . . 2700,-

Concerto-Boldog: Vadász-zene CD . . . . . . . . . . . . .2500,-

Dénes Gábor: Tanuljunk kutyául DVD . . . . . . . . . . 1280,-

Erdő PR Bt: Dámszarvasok földjén DVD  . . . . . . . .3000,-

 A magyar erdő királya DVD . . . . . . . . . . . . . . . . .3000,-

Homoki: Gyöngyvirágtól lombhullásig DVD . . . . 1280,-

Hunting: The life of the roebuck DVD  . . . . . . . . . .8900,-

 Abnormal Roebucks DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . .8900,-

 Bow Hunting in South Africa DVD . . . . . . . . . .8900,-

Ignácz M.: Vadászati Múzeumok DVD . . . . . . . . . .4500,-

 Mormotától a fürjvadászatig DVD . . . . . . . . . .4500,-

Magyar Közlöny: Trófea CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2400,-

Media Art: Vérebvezetők nyomában DVD . . . . . .5400,-

MOKÉP: Mo. nemzeti parkjai I-II DVD . . . . . . . . . . .2890,-

Naturhun: Hunting in Hungary I-II DVD  . . . . 5900,-/db

Oxigén: Csergezán Pál vadvilága DVD  . . . . . . . . . 6240,-

Rácz Gábor: Tizenkét hónap az erdőn 2DVD . . . . 2950,-

Rockenbauer: Másfélmillió lépés... I-III DVD 2890,-/db

 …és még egymillió lépés I-V DVD . . . . . . 2950,-/db

Sáfrány József: Az én Afrikám I-II DVD . . . . . . 2100,-/db

Select Kft: Afrika prédái, ragadozói DVD  . . . . . . . 1500,-

 Medvék DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500,-

 Óriásdévérek földjén DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500,-

 Kerekek és lépések 1. DVD. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500,-

Takács V.: A vaddisznó vadászata 1-2. DVD . 5800,-/db

 A vadászíjász 1-2. DVD  . . . . . . . . . . . . . . . . . 5800,-/db

 Európa vadvilága . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5800,-

Természetfi lm: A Monarchia hajóroncsai DVD . . 1990,-

 Víz, víz, tiszta víz (hazai édesvizek) DVD . . . . 1990,-

 

KÖNYV 
Alexandra: Vadételek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1999,-

 Az erdő állatai (kirakós)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2499,-

Ambrózy: Egy vadászíjász kalandozásai...  . . . . . .1800,-

Andrésiné-Andrési: Az erdészmester könyve . . . 2490,-

Attraktor: Régi magyar halételek. . . . . . . . . . . . . . .2800,-

Bagi-Fekete: A szarvasgombász mesterség  . . . .4990,-

Bakay-Papp: Lovasíjászat és őstörténet . . . . . . . . 1880,-

Bán István: Az X-es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3000,-

Bársony István: Vadásztáska . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1090,-

Bartha Dénes: Fa-és cserjehatározó . . . . . . . . . . . .2800,-

Basche: Vadak és vadszárnyasok . . . . . . . . . . . . . . .5990,-

Bauer Erwin-Bauer Peggy: Medvék  . . . . . . . . . . . .4200,-

Békés Sándor: Elröppent évek  . . . . . . . . . . . . . . . . .3680,-

Berta L.: Vadászpuskával és horgászbottal . . . . . 2100,-

Bicsérdy: Vadbetegségek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3200,-

Bíró Andor: Kutyakiképzők kézikönyve . . . . . . . . .2800,-

Bodó-Walter: Lótenyésztők kézikönyve . . . . . . . .4800,-

Bornemisza Péter: Varázslatos vadászatok . . . . .3990,-

Bozóki László: Vándorvadász  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2500,-

Bőhm István: A hannoveri véreb . . . . . . . . . . . . . . . 1480,-

Capstick: Halál a fekete kontinensen . . . . . . . . . . .4300,-

Cey Bert Gy.: Hunok és magyarok konyhája  . . . .2500,-

Csányi Sándor: Vadbiológia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2900,-

Csathó Kálmán: Szarvasbőgés . . . . . . . . . . . . . . . . .2000,-

Csiák Gyula, dr: A pagony dalnoka . . . . . . . . . . . . . 2100,-

Damaszkin Arzén: A maszáj fennsíkon  . . . . . . . . .3900,-

Deák I.: A nagyvad és vadászata Erdélyben . . . . .2980,-

Dictum Kiadó: Kutyafajták . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2730,-

Domonkos L.: Kommandó a Kárpátokban . . . . . . 1980,-

Draskovich Iván: Szarvasgazdálkodás . . . . . . . . . .3900,-

Dúcz László: A közöttünk élő Turulmadár . . . . . . 1995,-

Eibisberger: Nagy nevek-híres vadászok  . . . . . . . 1680,-

Elek: A vadászszenvedély bűncselekményei  . . . 3213,-

Fáczányi: Fejet hajtunk... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3500,-

Faragó: Magyar Vadászenciklopédia . . . . . . . . . 14 980,-

 Élőhelyfejlesztés (apróvad)  . . . . . . . . . . . . . . . .4900,-

Farkas Dénes: Nézd és lásd! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2900,-

Farkas Zoltán: Bográcsszéli történetek . . . . . . . . . 1970,-

Fehér György: Állatpreparátumok készítése . . . .4900,-

Fekete István: A magam erdeiben . . . . . . . . . . . . . . . 950,-

 Kísértés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2200,-

 Matula és egyebek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2200,-

 A három uhu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598,-

 Ci-Nyi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598,-

Ferjetsik, Kolloman: Hatnyelvű vadászszótár . . .2400,-

FotoNatura: Az ezerarcú természet  . . . . . . . . . . . .5000,-

Frank Júlia: Magyar parasztkonyha . . . . . . . . . . . . . 1950,-

Galambosi: Fűszer- és gyógynövények . . . . . . . . .2500,-
Szili István:
Gombatermesztők 
könyve

4900.-
Dr. Vörös István: 

A teremtő tenyerén 2990.-
Molnár Gábor:

Dráma az őserdőben 2500.-

Horányi Gábor 

és Pivárcsi István 

könyve  2001-

ben jelent meg, 

de zanzásított 

i s m e r e t a n y a -

gát bizonyára 

egyetlen magá-

ra valamit is adó, 

anyanyelvünkön 

olvasó sem nél-

külözheti. Az el-

múlt két évszázadban élt tudós kutatóink 

a világ minden táját bejárva, hihetetlen ka-

landok árán járultak hozzá a mai kor tech-

nikai szintjén talán már kissé szűknek is ér-

zett földgolyónk megismeréséhez. Tették 

ezt olyan időkben, amelyekben maga az 

utazás, de a célok elérése már önmagában 

is felért egy-egy hatalmas történelmi hadi-

tettel. Vannak közöttük olyanok, akiket ma 

is sokszor emlegetünk, idézünk, vagy pél-

daképül állítunk, de a nagyobb részüket – 

sajnos – igencsak méltatlanul elfeledtük. És 

voltaképpen ebben van az igényes kivitelű, 

korabeli illusztrációkkal gazdagon díszített 

könyv legnagyobb szellemi értéke. Saj-

nálatos módon többen még ma is sokkal 

ismertebbek külföldön, mint idehaza. Az 

igaz emberi értékek mélységes válságba 

jutását mindennél jobban jelzi, hogy párat-

lan életműveik ellenére sem váltak ifj úsá-

gunk köreiben „ismert emberekké”, divatos 

szóval „celebekké”, pedig bízvást meg-

érdemelnék. Gondolom, a szerzők egyik 

ki nem mondott célja és messzemenőkig 

tisztelendő hátsó szándéka is ez lehetett. 

Öröm lapozni, olvasni, de ezen kívül szent 

kötelességünk is ezt a felbecsülhetetlen 

értéket mind a szívünkben, mind pedig a 

magyarságtudatunkban a lehető legmé-

lyebben elraktározni. – hy –

ÍZELÍTŐ KÍNÁLATUNKBÓL:

2500,-

2960,-

ÚJÚJ
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Az osztrák vadászati szakíró könyve ere-

detileg 1994-ben jelent meg Grazban, ezt 

fordította le Bíró Ágnes és adta ki 2001-ben 

az Elektra Kiadóház. A fekete-fehér fotókkal 

illusztrált, 156 oldalas kötet 25 neves sze-

mélyiség vadászati szokásairól, vadász-mi-

voltáról szól, meglehetősen egyéni és az el-

szaladt évek miatt kissé elavult szemlélettel. 

Tizenöt év alatt sokat változott a világ, a spa-

nyol király például azóta már többször vadá-

szott Magyarországon. Ettől eltekintve, aki-

nek a kezébe kerül ez a mű, bizonyos, hogy 

érdeklődéssel fogja elolvasni. Különösen 

azok számára ajánlhatjuk az olvasmányos, 

kellemes nyelvezetű könyvet, akik kíván-

csiak a Habsburg-ház nagyjainak vagy ép-

pen az amerikai 

színész Charles 

Bronsonnak a 

v a d á s z a t a i r a . 

Sajnos sok ér-

telme nincs a 

megjegyzésnek, 

de erre a kötetre 

is jócskán ráfért 

volna, hogy lássa 

egy vadászatban 

jártas szakmai 

lektor, talán nem tévesztették volna össze 

benne az amerikai bölényt az afrikai kaf-

ferbivallyal. (Robert Ruark: Amikor a bölény 

bestiává válik)… -css-

A Nova Toma gondozásában, Spanyolor-

szágban megjelenő DVD-k mindegyike 

vadászatról szól – vadászoknak. A magas 

hegyek szerelmesei ép-

pen úgy megtalálják az 

ízlésüknek megfelelő 

fi lmet, mint a fekete föld-

rész megszállottjai. A 

60-80 perces időtartamú, 

parádés felvételeket tar-

talmazó műsorok nem 

csupán a természetfi lmek 

kedvelőinek az igényeit 

elégítik ki, hanem azokét 

is, akik szeretnek a képer-

nyő előtt az operatőrrel 

együtt „cserkelni”. Egy-

egy jellegzetes vadász-

terület bemutatásán túl 

olyan egzotikus vadfajok-

kal is megismerkedhetünk, mint például az 

ibex, vagy éppen az oroszlán. A Namíbia, 

Dél-Afrika, Zimbabwe, Botswana szavannás 

és erdős vidékén forgatott anyagokban a 

különböző antilopfajok, a varacskos disznó, 

a zebra, a kudu, az oryx, az 

orrszarvú, a kaff erbivaly, 

valamint az elefánt vadá-

szati praktikáival kerülhe-

tünk „közvetlen” kapcso-

latba, miközben az egyes 

vadfajok találatjelzéseiből, 

a szafarivadászat izgalmai-

ból is ízelítőt kaphatunk. A 

leglátványosabb, s talán a 

legjobban sikerült fi lm az 

5 veszélyes afrikai nagy-

vad vadászatát tárja elénk. 

Egyvalamit azonban fon-

tos megjegyezni: csak és 

kizárólag azoknak ajánljuk 

ezeket a fi lmeket, akik sze-

retik a „tömény”, lövésekkel sűrűn tarkított 

felvételeket. wapeti

Nagy nevek

Csak vadászoknak!

Gerhardt, Ewald: Gombászok kézikönyve . . . . . . 5999,-

Gyöngyöshalászi: Vadászösvényeken . . . . . . . . . . 2700,-

Halmágyi: Vadászatok idegen tájakon  . . . . . . . . .6400,-

Hangay György: A kacagó koponyák földjén . . .2400,-

Hankó László: A medvék országa  . . . . . . . . . . . . . .3000,-

Hargitai György: Hal-és vadételek . . . . . . . . . . . . . . . 550,-

Hartink: Golyós és sörétes vadászfegyverek . . . .6999,-

 Sörétes és vegyescsövű vadászpuskák . . . . .4990,-

 Billenőcsövű golyós vadászfegyverek . . . . . .4800,-

Heltay: Amit a fegyverismereti vizsgán... . . . . . . . 3100,-

 Az állami vadászvizsga tesztkérdései . . . . . . .3050,-

 Vadásziskola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8550,-

 Vadászatszervezés, vadászetika . . . . . . . . . . . .4600,-

Hidvégi Béla: Vadászként a csúcsokon I-II . . . . . .7500,-

Igali M József: A hal, a horog és az ember  . . . . . . 3100,-

Iglói P.: Perőcsényben puskával és fakanállal . . .2480,-

Ignácz Magdolna dr: Vadásznapló . . . . . . . . . . . . .3900,-

Iváncsics-Köller: A természet harmóniája… . . . . 5100,-

Juhász Lajos: Természetvédelmi állattan . . . . . . .4200,-

K Rhédey Zoltán: Verébtől a szarvasbikáig  . . . . . 2700,-

Karácsonyi Dezső: Mesék az erdészházból . . . . .3500,-

Kittenberger: Vadász-és gyűjtőúton... . . . . . . . . . . 6100,-

Kovács D.: Billenőcsövű golyós fegyverek . . . . . .4800,-

 Luxus vadászfegyverek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8000,-

 Vadászfegyverekről nemcsak...  . . . . . . . . . . . .4500,-

Kovács Zs.: Farkasok a Kárpát-medencében . . . .1600,-

Kovácsy-Monostori: A ló és tenyésztése . . . . . . . .6000,-

Kristó: A vadász-vadtenyésztő mester... . . . . . . . . 2490,-

Lajkó István: Halászmester kézikönyve . . . . . . . . . 2490,-

Lazi Kiadó: Harmat és vér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2400,-

Maderspach: Az oláhok vérnyomában... . . . . . . . .3490,-

 Menekülésem Erdélyből . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1980,-

Magyar Vadászkürt E.: Szóljon a vadászkürt . . . . 1950,-

Mátray: Vadásztárcák és vadásztörténetek . . . . . 2700,-

Matyikó Tibor: Vallomás a természetről . . . . . . . .4000,-

McNab, Chris: A fegyverek nagykönyve . . . . . . 11 980,-

Mess Béla: Két szenvedély rabságában . . . . . . . . . 2499,-

N Nozdroviczky Lajos: Vadászemlékeim . . . . . . . .3200,-

Nadler H.: Cserkészeten és lesen Nagymo.-n . . .4200,-

Nagy-Nagyné: Vadászatok és vadételek . . . . . . . .1400,-

Oggolder: A magyar horgászat kézikönyve  . . . . 1699,-

Oláh Csaba: Rablóhalak bűvöletében . . . . . . . . . . 1700,-

Palatinus Kiadó: A másvilági vadász . . . . . . . . . . . .2400,-

Páll Endre: Vadászszemmel Amerikában . . . . . . .2400,-

Park Kiadó: Madárhatározó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7900,-

Pető János: Mitől hízik a vadász? . . . . . . . . . . . . . . . 1500,-

Pintér Károly: Magyarország halai . . . . . . . . . . . . . . 2100,-

Pomázi: Nemzeti kincsünk, a magyar vizsla  . . . .3990,-

Rakk: Göröngyös égi és földi utakon... . . . . . . . . . .2500,-

Rimóczi: Mo. leggyakoribb gombái . . . . . . . . . . . .2500,-

Schmidt Egon: Napsütötte ösvényeken . . . . . . . . . 450,-

 Tollas albérlők  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900,-

Schwartz: Siketfajd ketyegés és zergefütty . . . . .2200,-

Szabó Péter: Rókák és terrierek  . . . . . . . . . . . . . . . .3360,-

Szajkó István: Sörétlövés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2200,-

Szalay Kiadó: Tradícionális magyar konyha . . . . .4000,-

Széchenyi Zsigmond: Nahar . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3499,-

 Két kecske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2499,-

Székely Dénes: A lőpor és a töltény  . . . . . . . . . . . . 2180,-

Szilágyi Virgil: Pirosbetűs vadásznapok . . . . . . . .3450,-

Szilárd Ferenc dr: Ébredés az erdőn . . . . . . . . . . . .3800,-

Tanos Pál: Erdőzúgás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2900,-

Tráser Ferenc: Tanzániai tavasz . . . . . . . . . . . . . . . . . 1384,-

Varga Zoltán: Ők élnek Pannóniában . . . . . . . . . . .4990,-

Végh Endre, dr: Megvadult szótár . . . . . . . . . . . . . .4990,-

Vén Zoltán: A görényezés rejtelmeiről  . . . . . . . . .2800,-

Videcz Ferenc: Zsugorított görbetükör. . . . . . . . . 1700,-

Vadászlap Kft: Etikett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500,-

Wass Albert: A titokzatos őzbak . . . . . . . . . . . . . . . . 1180,-

 Mesék, erdők könyve, tavak könyve . . . . . . . . 1100,-

 A harkály meséje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500,-

Xantus: Hazai vadászatok és sport Mo.-n . . . . . 19 990,-

Zoltán János dr: Emlékek Éváról . . . . . . . . . . . . . . . .2900,-

Hidvégi Béla: 
A vadontól 
a múzeumig

4500.-
Volker Dierschke: 

Melyik ez a madár? 3999.-
Kliment Emilia:
Otthoni gyógy-
növény használat

2490.-

Web-áruházunk kínálata 

a www.vadaszlap.hu honlapon található!

Valamennyi árucikk megrendelhető:

Vadászlap Kft.

1031 Budapest, Pákász u. 7.

Telefon: 06-70/702-5000,

Tel./fax: 06-1/242-0042

e-mail: info@vadaszlap.hu

Megrendelését

postai utánvéttel szállítjuk.

6700,-/db

1680,-
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A hagyományos (hazai gyártású), viszonylag nagy refl ektor-tükör-

rel szerelt puskalámpák egyes típusain is módosítottak a gyártók, 

de az igazi dömping az új gyártási technológiát követő, ütés- és  

sok modellnél vízálló, nagy szilárdságú könnyűfémből készült cső-

házú, kis átmérőjű, refl ektor-tükörrel szerelt lámpák szinte követ-

hetetlen modellválasztékánál tapasztalható. Már szinte minden tí-

pus működtetéséhez kapható beépített, vagy cserélhető, sokszor 

újratölthető akkumulátor, ezért a „klasszikus”, külső akkumulátor-

ról vezetékkel összekötve működtetett modellekkel nem foglalko-

zunk – használhatók, de eljárt felettük az idő.

Rögzítés, felfogatás

Alapvetően háromféle rögzítési mód, vagy ennek kombinációi 

léteznek. A csőre oldalt vagy alsó pozícióba állítható, fém, vagy 

műanyag bilinccsel történő rögzítés (Kacsa és csőházas lámpák), 

a puska agyára rugófeszítésű bőrpánttal (Héliátor), vagy az agyba 

befúrt hüvelyekkel (Kacsa) rögzítve, illetve a céltávcső fölé mű-

anyag vagy fém szorítóbilinccsel szerelt megoldás (csőházas lám-

pák). A csőre rögzítés optikailag a legjobb megoldás, a jó minősé-

gű bilincs a csővel párhuzamos fényvetést biztosít, és nem világítja 

meg a csövet, vagy az irányzékot. Aki nem sajnálja a puskaagyat 

megfúratni, annak stabil rögzítést ad a párhuzamos fémhüvelyek-

be csúsztatható felszúróvillával a cső irányához beállított lámpa, 

aki viszont ragaszkodik a farész sértetlenségéhez – különösen a 

végigagyazott (stucni) puskáknál – marad a szalagpántos megol-

dás, vagy a céltávcső fölé bilincselés, aminek viszont a méret és a 

súly szab határt. Mindkettő hátránya, hogy a fény oldalról, illetve 

fentről indul, és megvilágít(hat)ja a céltüskét, mely adott esetben 

akár vakító refl exfényt juttathat a távcsőbe. 

A csőházas lámpáknál megfi gyelhető bizonyos „szabványoso-

dás”: a puskához rögzítésre alkalmas gerincrészen a modellek háza 

(tubusa) 25 mm átmérőjű, egyik vagy mindkét oldalon párhuza-

mosan fel van síkolva, 20-23 mm szélességben. Ez lehetővé teszi, 

hogy egy, akár állandóra felszerelt csatlakozóra több, különböző 

funkciójú, fényerejű, súlyú lámpát percek alatt tudjunk átcserélni. 

Szolgáltatások, komfort

Praktikus, ha a puskalámpa használható kézilámpaként is, gya-

loglás közben folyamatos helyzetjelzésre, vagy hosszú ideig tartó 

utánkeresésre is alkalmas. Több modell lát el „többfunkciós” fel-

2008/áprilisi lapunkban 11 itthon forgalmazott puskalámpa műszaki adatait és gyakorlati használha-

tóságát hasonlítottuk össze. Azóta a „lámpapiac” robbanásszerű választékbővítést produkált, a hazai 

kínálatban fellelhető típusok száma meghaladja a százat. Az új generációs, elsődlegesen a különleges 

harci egységek számára kifejlesztett, csőházas „taktikai” fegyverlámpák minimális energiafogyasztással 

garantálnak nagy fényerőt, s emellett rendkívül hosszú élettartamot. A hagyományos és a xenon izzók 

mellett előretörtek a led, valamint az újabb fejlesztésű Cree-led fényforrások, s a lámpák „szolgáltatásai” 

is bővültek. Mostani tesztünk további 18 lámpa összehasonlítását tartalmazza.

Puskalámpák – egymás közt
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adatot, melyet vagy több, különböző teljesítményű és fogyasztású 

fényforrás beépítésével, vagy fényerőt szabályozó elektronikával 

oldanak meg. Vannak modellek, ahol akár vészjelzésre is alkalmas 

villogó (sztroboszkóp) üzemmód is beállítható. Még sokoldalúbb 

a lámpa, ha a fénysugár szöge állítható, így célpont és környezet 

egyaránt megvilágítha-

tó. Különböző előtét-

szűrőkkel módosítható 

a fény színe és erőssége, 

a kék a vér jobb látha-

tóságát biztosítja, míg 

a vörös és zöld – egyes 

tapasztalatok szerint – 

kevéssé hat riasztóan a 

vadra. Emellett hordfül, 

övre felcsatolható tok, 

akkumulátortöltő, rög-

zítő-bilincsek, puská-

hoz erősíthető fl exibilis 

kapcsoló is bővítheti a 

tartozékokat, nem egy 

modellt szettben is for-

galmaznak. Ezeknek 

azonban többnyire bor-

sos ára van. 

Tesztelés és 
eredmények

A fényszórók teszteléséhez a valóságoshoz hasonló környezetet 

igyekeztünk teremteni: kitömött rókát és vaddisznóbőrt tettünk 

ki mezei és erdei környezetbe, csepergős-párás, majd por- és pá-

ramentes, tiszta, enyhén szeles időben, hold nélküli csillagfényes 

estéken. 50-100-200 méterről - céltávcsövön át - végeztünk össze-

hasonlítást, pontozva a cél felismerhetőségét és láthatóságát.

A tavalyi tesztünk „nyertesének” új változata, a hazai gyártású 

Heliátor-Lux (7) most is vezeti a mezőnyt, maximumra állított fénye 

200 méternél még lesöpörte a célt – és a többi lámpát. Robusztus 

kialakítása, nagy súlya és magas ára azonban – sok szolgáltatása 

ellenére – korlátozza használhatóságát (10 pont, 650 g, 70 000 Ft). 

Második a Kacsa (6) sorozat 6 akkus, halogénizzós modellje, mely-

nek fókusza és fényereje nem állítható, viszont mind csőbilinccsel, 

mind tusba épített csatlakozóval felfogható, de szintén vaskos és 

nehéz (9 pont, 560 g, 31 000 Ft). Azonos, 200 méteres távolságig 

elér a Thunder (3) márkanevű, 3 cree-leddel világító csőházas nagy-

ágyúja (9 pont, 480 g, 100 000 Ft). Negyedik lett a 150 méter felett is 

elegendő fényű Eagle-4 

(4) lámpa (8 pont, 370 g, 

49 000 Ft), míg holtver-

senyben 7 ponttal a 150 

méterig kiváló Cree Q-5 

(180 g, 17/35 000 Ft) és az 

Eagle-3 (2) márkanevű 

lámpa (270 g, 23 000Ft). 

A száz méterre elegendő 

fényű modellek sorában 

az Eagle-2 (2-es, 260 g, 

70 000 Ft), a Rattlesnake 

(5-ös, 450 g, 90 000 Ft), a 

Sniper (11-es, 185 gram-

mos, 21 000 Ft) szerepel, 

míg ez alatti távolságra 

a zöld fényű Wild Finder 

(8-as, 180 g, 39 000 Ft) és 

a Super Fire WF-501 (10-

es, 190 g, 8300 Ft) volt 

alkalmas. Ötven méterre 

szinte mindegyik, ma 

forgalomban lévő puskalámpa megfelelő, itt már csak a komfortban 

és az árban van különbség, még a vörös fényű MXDL jelű íjászlámpa 

is elér erre a távra (9-es, 180 g, 19 300 Ft). Összefoglalásként elmond-

ható, hogy nagy távolságon legjobb alakfelismerést biztosítanak a 

„fehér” fényt kibocsájtó lámpák (halogén izzók). Ha van refl ektoros 

vadászatra engedély, közeli szórón, gabonában elegendőek a kis-

méretű, könnyű csőházas lámpák, kukoricavetéseknél, tarlón már 

bizony kellenek a 100-150 métert tudó, pockosabb modellek, míg a 

kitanult rókák elejtéséhez szükség van a csúcsfényű, de jóval nehe-

zebb típusok használatára. 

A teszt és további puska-

lámpák részletes adatait tar-

talmazó táblázat megtekint-

hető honlapunkon.

CÉLTÁVCSŐRE SZERELT PUSKALÁMPA 

A kis súlyú, rövid építésű, szűk fény-

sugarú lámpák alkalmasak ilyen 

magas szerelékkel való használatra, 

egyedüli nehézséget a kapcsoló tá-

volra, a tartó kéz fogási helyére való 

„elvezetékelése” okozza. A puska 

súlyeloszlása lényegesen nem vál-

tozik, mivel többnyire a súlypont a 

zár térségében helyezkedik el. Ha a 

lámpa sugara fentről megvilágítja a 

céltüskét, oldalra kell fordítani. 

CSŐRE ÉS PUSKAAGYBA SZERELÉS

A szabadon álló csövű golyós és 

sörétes puskákra különböző típusú 

szerelékek kaphatók, legfőbb elő-

nyük, hogy a cső alá fordítva a lámpa 

fénye sehonnan nem refl ektál a cél-

távcsőbe. Az agyba befúrt fémhüve-

lyekbe rögzített Kacsa lámpa fény-

sugarát mozgatható gömbcsuklóval 

kell beállítani, a külső kapcsoló az 

agyba van beépítve, vagy a lámpán 

lévő kapcsolóról működtethető.

HEVEDERES SZERELÉS

Végigagyazott puskákra, ha nem 

akarjuk megfúrni a puskaagyat, 

felületi sérülést nem okozó szorító-

hevederrel ellátott lámpa rakható. 

A Heliátor-Lux fénysugarának iránya 

2 csavarral oldalt és magasságban ál-

lítható, a hátsó állítócsavar a fókuszt, 

míg a rögzítőtalpba épített elektro-

nika állítókereke a fényerőt szabá-

lyozza, így több órás utánkeresésre 

is alkalmas egy feltöltéssel. 

SOMFALVI ERVIN

somfalvi@vadaszlap.hu

A tesztben szereplő tucatnyi puskalámpa közül tizenegy: 1. Eagle-2, 

2. Eagle-3, 3. Thunder, 4. Eagle-4, 5. Rattlesnake, 6. Kacsa, 7. Heliátor-Lux, 

8. Wind Finder, 9. MXDL, 10. Super Fire, 11. Sniper
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A rendszerváltás előtt bizony engedte a 

kommunista diktatúra és rendőrsége a lő-

szertöltést. Az idősebb generáció még kéz-

zel foghatóan emlékszik az otthontöltős 

korszakra, amikor a boltokban nem lehetett 

kapni jóformán semmit, a ritka kaliberek-

hez főleg nem. Hogy ezt miért engedte a 

Kádár rezsim és miért nem engedi demok-

ratikusan megválasztott kormányzatunk? 

Hogy ez miért volt így? Mert a lőszertöltés-

ben semmi különös nincs. Úgy ideológiai, 

mint munkavédelmi szempontból gyakor-

latilag veszélytelen tevékenység. Néhány 

kézi gép, egy patikamérleg, töltési tábláza-

tok és a puskadörrenés iránt vájt fülűeknek 

egy ballisztikai sebességmérő kell hozzá.

Az újratöltés Mekkája ma az Egyesült Álla-

mokban van, ezért úgy gondoltam, hogy a 

lőszertöltésnek a kommunizmusban elejtett 

fonalát a kapitalizmus sasfészkében veszem 

kézbe újra, ötleteket adva a jövőbeni hazai 

szabályozáshoz. Milyen biztonsági szabá-

lyok betartását ajánlják az Atlanti óceán túl-

partján a lőszertöltőknek, és melyek azok, 

amit ezekből itthon is érdemes megfontol-

ni? A legfontosabb, hogy töltés közben ne 

dohányozzunk, viseljünk védőszemüveget, 

a lőszerelemeket mindig a gyári csomago-

lásukban tartsuk, kövessük az újratöltési 

kézikönyvet, és lövészet közben mindig 

keressük az esetleges túlnyomásra (vagy túl 

alacsony nyomásra) utaló jeleket. 

A hasznos tanácsok közül, a teljesség 

igénye nélkül néhány okosság: 

A különböző lőporokat, csappantyúkat 

még véletlenül se keverjük össze, az isme-

retlen eredetű lőszerelemeket eleve zárjuk 

ki, vezessünk a töltött lőszerről a magunk 

számára emlékeztető naplót és ne bízzunk 

az amúgy kiváló memóriánkban. Töltés 

közben lehetőleg ne nézzünk focimeccset 

a tévén, ne telefonálgassunk, ne hagyjuk, 

hogy a gyerekünk, a párunk vagy a ku-

tyánk megzavarjon, de főleg ne együnk és 

ne nyúlkáljunk a szemünkhöz (hacsak nem 

akarunk úgy járni, mint a nyomdai szedők az 

ólombetűk idején!). Alakítsuk ki saját lőszer-

töltési rituálénkat, fejlesszük készségszintre 

tudásunkat. Ha pedig valami nem úgy sike-

rült, mint az, az asztalon nyitva heverő szak-

könyvben áll, forduljunk a forgalmazóhoz 

vagy fegyvermesterhez, ne próbáljunk meg 

magunk okosabbak lenni, mint a gyártók!

Tudván, hogy Amerikában korlátlan 

mennyiségben tárolható otthon a lőszer 

és az ahhoz valók, viszont Európában az új-

ratöltést engedélyező országokban ez kü-

lönböző mennyiségi korlátozások alá esik, 

ezért egy ésszerű, szelektív és biztonságos 

plafont a magam részéről is elképzelhető-

nek tartok. A tároló helyenkénti (helyisé-

genkénti) egyidejű legnagyobb mennyi-

séget a csappantyúknál 2000 darabban, 

lőporból 5 kg-ban lehetne meghatározni, a 

többi lőszerelem mennyiségét maximálni 

értelmetlen. A tárolás történhet a fegyver-

szekrényben, a fegyverekkel egy rekesz-

ben, gyári csomagolásban. Ha nem fér el, 

úgyis lesz másik szekrény. Amit feltétlenül 

szükségesnek látok, az egy pirotechni-

kai szaktanfolyami részvétel igazolása a 

rendőrhatóságnál, amely ezt bepecsételi a 

fegyvertartási engedélybe, amivel az illető 

jogosulttá válik saját kalibereihez lőszerele-

meket vásárolni a fegyverboltban. Az 5 kg-

os felső határ csak látszólag tűnik soknak. 

Mert legyen csak a vadásznak golyós fegy-

verből egy 7x64-ese és egy .243-asa, egy 

kegyelemlövésre szolgáló .357 revolvere, és 

egy 12-es sörétese, töltse mindegyiket há-

romféle lövedékkel (vagy 8-as és 10-es sö-

réttel), máris alsó hangon 10 féle lőport és 

ugyanennyi csappantyút használhat, ami 

tekintetbe véve a 0,5 kg-os legkisebb gyári 

kiszereléseket, bizony igencsak közelít az 

5 kg-hoz. A gyakorlatban egy átlag magyar 

vadásznak vagy sportlövőnek azért ennél 

több fegyvere van, és többféle lőszer-vari-

ációt szoktak tölteni. Ez a mennyiség már 

fekete lőporból is elég kell, legyen.

A Teve utcai verebek csiripelése szerint 

az 1991-es jogszabályból tényleg fatális 

véletlenségből kimaradt rendelkezéseket 

mindenképpen vissza akarják hozni az új 

jogszabályba. A kérdés csak az: felisme-

rik-e, hogy úgy jó az ajándék, ha annak 

a megajándékozott örülni tud.
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Mi a különbség a szarvaskolbász, a nyári szabadság, a káposzta, a vörösbor, a csirke, az IQ-teszt és a lő-

szer között? Az, hogy az utolsó töltéséért börtön jár. Legalábbis a törvény azzal fenyegeti azokat, akik ma 

szívesen spórolnának az égbe szökkent lőszerárakon, szakértelmük folytán minőségi elitisták vagy csak 

egyszerűen kísérletező, újító kedvűek. A házi lőszer olyan, mint a házikolbász. Legjobb a hazai.

Mit tölthetek?

DR. NYIKOS ATTILA

nyikosdr@t-online.hu
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Vers, operett, 
humoristák...

Igazán színes műsorral lepte meg az il-

lusztris vendégsereget Kári János, az est 

házigazdája február 14-én, a fővárosi Unió 

Hotelben megtartott vadászbálon. A szál-

lodatulajdonos két éve, hagyományterem-

tő szándékkal találta ki a vadászati idény-

kezdet tiszteletére rendezett mulatságot, 

melynek „leánykori neve” Szalonka-bál volt, 

ám az ismert okok végett az idén „elrepült” 

a kedves, hosszúcsőrű madár a meghívó fe-

dőlapjáról… A Kamara Vadászkürt Együttes 

szignáljai vezették fel a tartalmas – és nem 

utolsósorban változatos – programot, majd 

Bánff y György Kossuth- és Jászai Mari díjas 

színművész örvendeztette meg egy vers-

sel a lelkes publikumot. Ezt követően két 

parodista, Varga Ferenc és Aradi Tibor gon-

doskodott a jókedvről, több ízben harsány 

kacagásra késztetve az asztaloknál helyet 

foglaló hölgyeket és urakat. Utóbbiak közül 

jó néhányat a következő fellépő, a szép han-

gú és táncos lábú, fi atal és csinos énekesnő, 

Szeredy Krisztina is bevont az előadásába… 

Az ízletes vacsora elfogyasztása után ki-ki 

vérmérséklete szerint táncra perdült, szivar-

ra gyújtott, avagy kedélyes beszélgetésbe 

elegyedett a jelenlévőkkel. Gazdasági vál-

ság ide, szalonka-elvonókúra oda, a kelle-

mes környezetben és jó társaságban észre-

vétlenül repült az idő, azt bizonyítva, hogy 

az önfeledt szórakozásra, a kikapcsolódásra 

annak ellenére szükség van, hogy vitatha-

tatlanul nehéz időszakot élünk. Az pedig, 

hogy ezen az estén senki sem foglalkozott 

ezekkel a problémákkal, egyértelműen a 

szervezők munkáját dicséri.

E. Sz.

Idénynyitó

A vadászbálok szezonját idén is Veszprém 

megye nyitotta. Január 17-én, a Helyőrségi 

Művelődési Otthonban – amely már évek 

óta biztosít „állandó” helyszínt a rendez-

vénynek – a megyei vadászkamara pro-

minensei, Pap Gyula elnök, és Baracskai 

Lajos titkár köszöntötték az érkezőket, a 

hölgyeknek pedig még egy szál virággal 

is kedveskedtek. A bált dr. Radovics Tibor, 

az MgSzH Veszprém megyei főigazgatója 

nyitotta meg, majd a műsorból is kivette 

részét: örömmel vállalva a hastáncosok kí-

sérését. A vendégek jól szórakoztak Dóka 

Zsuzsanna énekesnő, Liza hastáncművész, 

és nem utolsósorban Ihos József, valamint 

Polgár Péter humoristáknak köszönhetően. 

A vacsorát követően értékes tombolanye-

remények találtak gazdára, majd egészen 

hajnalig folytatódott a tánc. Pap Gyula kö-

szöntőjében fergeteges hangulatot ígért 

– s igaza lett: a jókedvre valóban nem lehe-

tett panasz…

Punk János

Vasi kalóriaégetés a táncparketten
Nemcsak Vasból, de Zalából és Győr-Moson-Sopronból is érkez-

tek vendégek január 24-én este a Vas megyei vadászbálra, ahol 

háromszázötvenen vigadtak másnap hajnalig. A bükfürdői Fürdő 

étteremben zajló rendezvény vendégeit – akik között jelen volt 

Feiszt Ottó, az OMVK elnöke, valamint Prof. dr. Faragó Sándor, a 

Nyugat-magyarországi Egyetem rektora is – László Győző, a vasi 

vadászkamara elnöke köszöntötte. A bőséges és fi nom – természe-

tesen vadételekből álló – vacsora, valamint az éjfél utáni svédasztal 

étkeinek elfogyasztásával keletkezett plusz kalóriák egy részének 

megszabadításához a Percsák zenekar szolgáltatta a talpalávalót, 

fellépett a szombathelyi One Step Táncegyüttes, s nagy sikere volt 

az est sztárvendégének, Soltész Rezsőnek is.

A farsangi időszak az önfeledt mulatozásról, evésről-ivásról, tánc-

ról és jókedvről szól. A vadászoknak emellett persze még a terüle-

ten is akad jócskán „tennivalójuk”, de az idényvégi társasvadászatok 

után – amolyan levezetés gyanánt – sokan elegáns ruhát öltenek, s 

az év során sokszor mellőzött feleségükkel, élettársukkal vagy ba-

rátnőjükkel az oldalukon a báltermek felé veszik az irányt. A témát 

azonban – mi sem természetesebb – a szépen terített asztaloknál is a 

közös szenvedély szolgáltatja...

Vadászbáli körkép



000237

TUDÓSÍTÁS

2009. április  www.vadaszlap.hu

Mulatság pancsolással 
A tizedik alkalommal rendezték meg február első hétvégéjén a hagyományos vadász-

farsangot a hajdúszoboszlói Barátság Gyógyszállóban. Nem csak a környékbeli vadá-

szok jöttek el, hanem messzi dunántúli és Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vadászok és 

családtagjaik is részt vettek az eseményen. Soós Sándor igazgató – egyben házigazda 

– igazán gazdag programmal lepte meg a vendégeit. Volt bowling, póker, sütemény és 

borvásár, a Zsindelyes Pálinkaház bemuta-

tója, Macsuga Ervin vadászkés készítő mes-

terműveinek kiállítása és vására, valamint a 

gasztronómiai különlegességek rendkívül 

széles, svédasztalos választéka. A vadászok 

egy külön teremben légpuskás futóvad-

lövészeten és egy, a maga nemében egye-

dülálló „plüssnyúl vadászaton” mérhették 

össze lövészeti képességeiket, miközben a 

szívüknek kedves hölgyeik a neves gyógy-

szálló szépészeti „boszorkánykonyhájának” 

remekeivel hozták magukat csúcsformába 

a várva várt esti bálra. Miután a vadászok 

nagyobb része a sok-sok esti és éjszakai 

leseik alkalmával foglalkozási ártalomként 

közvetlen ismereteket szerezhettek a reu-

máról, elsöprő sikere volt a napközi gyógy-

fürdős „dagonyázásnak”, szaunázásnak. Ilyen előzmények után kezdődött igazi szombat 

esti lázzal a vadászbál, amelynek egyik nagy sikerű műsora volt a vadászható vadfajok 

hangjainak felismerése. Bajor Imre színművész parádés magánszámával tette próbára a 

rekeszizmokat, ezután újból a táncparkett ördögei vehették át a főszerepet.  hy - 

Múlt és jelen…
A B-A-Z megyei vadászszövetség február 

14-én, Miskolcon rendezte meg hagyo-

mányos vadászbálját, amelynek idén is a 

Pannónia Szálló konferenciaterme adott 

otthont. A régi, ismerős arcok között sok új 

is felbukkant.

Tóth Á. Dénes megyei fővadász köszöntő-

je után dr. Székely László, a megyei vadász-

kamara elnöke nyitotta meg a bált, és kívánt 

jó étvágyat a közelgő vacsorához. Előtte 

azonban egy meglepetésműsorral folytató-

dott a programok hivatalos része. A Borso-

di Vadászkürt Együttes közreműködésével 

színesített, mai magyar vadászvalóságot 

pellengérre állító, kissé cinikus hangvételű – 

kürtszignálokkal tarkított – prózai „karikatú-

ra” nagy sikert aratott. A lírai módon induló 

„virtuális” vaddisznóvadászat történéseinek 

záróakkordjaként Vadász István, megyei 

vadászati főfelügyelő ugrott be a rendha-

gyó módon felavatandó, újdonsült vadász 

szerepébe, s térdelt a terítéken fekvő plüss-

vadkan mellé…

A bőséges, háromfogásos 

vacsora után a Miskolci Nem-

zeti Színház művészei, Seres 

Ildikó és Homonnai István elő-

adásában egy operett-csokrot 

hallhatott a nagyérdemű. Az 

örökzöld slágerek meg is ala-

pozták az est hátralevő részére 

a kiváló hangulatot, nem csoda 

tehát, hogy amint a zenekar rá-

zendített, rögtön megtelt az al-

kalmi tánctér, s fáradhatatlanul 

ropta idős és fi atal egyaránt.

A tombolahúzáson sok érté-

kes nyeremény talált gazdára, 

majd hajnalig folytatódott a 

dáridó. A sikeres vadászbálnak minden bi-

zonnyal ezúttal is híre megy, arra csábítva a 

távolmaradókat, hogy egy esztendő múlva 

ők is eljöjjenek. Nem kell különösebb jóste-

hetség ahhoz, hogy előre kijelentsük: jövő-

re a „kemény mag” mellett ismét sok „első 

bálozó” fogja koptatni a parkettet…

BBO

Elsőbálos
vadászhölgyek

Február 21-én, a kora esti órákban va-

dászkürtök hangjától volt hangos a tolnai 

Bezerédj Pál Szabadidőközpont épülete. A 

kürtszignálok hívó szavára – férjükkel, ud-

varlójukkal, családtagjaikkal az oldalukon 

– egyre-másra érkeztek az első-bálos va-

dászhölgyek, hogy részt vegyenek a Tolna 

Megyei Diana Vadászhölgy klub első – de 

minden bizonnyal nem az utolsó – bálján. 

A megnyitó után a népes közönség férfi  és 

női tagjait egyaránt elkápráztatták műso-

rukkal a gemenci társastánc együttes tag-

jai. Az ámulatból nem sok idő volt felocsúd-

ni, hiszen a közvetlenül ezután felszolgált 

ínycsiklandozó fogások újfent lenyűgözték 

a jókedvű kompániát. A séf igencsak kitett 

magáért, az asztalra a tárkonyos vadma-

lac-leves mellé burgundi szarvasragu és 

vaddisznósült került röstivel, párolt garní-

rungokkal, mártásokkal, lekvárokkal „körít-

ve”. Arra a megállapításra, mely szerint „teli 

hassal nem jó táncolni”, mindenki fi ttyet 

hányt, így a párok hamar birtokba vették a 

parkettet…

A főszereplők, a tolnai vadászhölgyek 

egy külön meglepetésműsorral is előruk-

koltak, melyet szűnni nem akaró tapsvihar-

ral jutalmazott a hálás nézősereg. Éjfélkor 

húzták ki a nyertes tombolaszelvényeket. 

A sok értékes díj mellett egy – az SCI által 

felajánlott – dél-afrikai szafarivadászat volt 

a legkívánatosabb „sorsolnivaló”. Kántor 

Gábor, a Gemenc Zrt. munkatársa örömé-

ben táncot lejtett, amikor megtudta, hogy 

ő utazhat a fekete földrészre, s az ötnapos 

program során elejthet egy gnúbikát, egy 

varacskos disznót, valamint egy impalát, 

ráadásul még egy kísérőt is magával vihet 

Afrikába.

Schuszterné Dobó Katalin



238 Magyar VADÁSZLAP



000239

PUBLICISZTIKA

2009. április  www.vadaszlap.hu

A sajtóban megjelenő ostobaságokról már többen, többfélét ír-
tak. E helyütt egyetlen konkrét esetről, az egyik televíziós mű-
sorújságban február elején megjelent, „Állati támadások” című 
cikkről szólnék.

Az alcím („Életveszélyes őzikék”) már önmagában mosolyt 
csalhat a kicsit is hozzáértő olvasó arcára. Az illusztrációként 
szolgáló fotónál viszont végképp eltörhet a mécses… A kép tud-
niillik nem vérszomjas fenevadat, hanem egy alig két-három hó-
napos, pettyes sutagidát ábrázol. Neki biztosan soha nem lesz 
olyan agancsa, amelyet a szerző szavai szerint „egy váratlan moz-
dulattal” a gyanútlan ember hasába döf…

Vélhetően a cikk nagybecsű írója még nem látott őzbakot, bár 
gyermeteg módon hosszasan elemzi azok viselkedését. Ráadás-
képpen ehhez még felvonultatja Konrad Lorenz etológus egyik 
– eltérő szövegkörnyezetből – kiragadott szavait, melyek ebben 
a formában biztosan nem hagyták el a nagytekintélyű zoológus 
száját.

A totális hozzá nem értéséről tanúbizonyságot tevő B.I. (aki a 
szóban forgó írást jegyzi) a következőket állítja: „az őzek hímje-
ire jellemző az ilyen alattomos támadásmód, ahogyan látszólag 
szelíden, kedves fejmozgással közelítik meg a gyanútlan embert” 
és hasába döfi k a „bajonettet”.

Javaslom, B.I. kíséreljen meg – félelmét leküzdve – a szabad ter-
mészetben megközelíteni egy őzet, s hamarosan rá fog jönni, hogy 
a „gyilkos állatnak” esze ágába sem jutna bármiféle támadást esz-
közölni, lévén hangos riasztással (nem tévesztendő össze az „Élet-
veszélyes őzikék” harci üvöltésével) sebesen menekülőre fogná.

Ha B.I. még ekkor sem nyerne az őzek ártatlansága felől bi-
zonyosságot, el kellene bandukolnia egy könyvtárba, s legalább 
a szakirodalomból tájékozódni téves feltevéseinek igazáról, me-
lyek szerint az őzek „sajátos módon” támadják a „betolakodó 
embert” … 

Nem szabad persze elfelejteni, hogy a háznál nevelt őzbak 
(mely tartásmód egyébként kimeríti a bűncselekmény fogalmát) 
kivételes esetben a család hölgytagjaira nézve – fajfenntartási 
ösztöneiből adódóan – esetleg veszélyt jelenhet. A szabad terü-
leten élő fajtársainál viszont ez szinte kizárt, s az ominózus cikk 
gyanútlan gazdája is legfeljebb csak valamilyen „eszement” ka-
tasztrófafi lmben láthatott hasonlót.

Ami az egészben számomra legfájóbb: mi ketten a szerzővel 
„monogram-rokonságban” állunk egymással…

Így hát, kedves B.I., ha ezek után többet szeretne tudni az 
őzek életéről, keressen fel bátran, állok rendelkezésére!

Dr. Balázs István (B.I.)

A vadászkamarák irodáiban év elején nagy a nyüzsgés. A több 
ezer vadászjegyes kuncsaft egymásnak adja a kilincset, minden-
ki feszült, ideges, szeretne mielőbb túl lenni az érvényesítéssel 
járó hercehurcán. Bélyeg, számla, évkönyv – potom 14 ezerért. 
Ha ennyi, hát ennyi…

A küllemre nem túlságosan tetszetős „Állami vadászjegy” 
megéri a pénzét! Két részből áll: a „bélyegberagasztós”, névre 
szóló kartonlapból, meg az „Egyéni lőjegyzékből”, amiből tud-
valevőleg évente újat kapunk.

Patikamérlegen lemértem: a súlya a biztosításról szóló tájékoz-
tatóval, valamint a kártyanaptárral együtt 12 gramm. Na már 
most, ez azt jelenti, hogy februárban (a vadászok számával, tehát 
55 000-rel beszorozva) 660 kilogramm, azaz több mint fél tonna 
hulladékot „termelünk” ezáltal… Fölöslegesen. Mert ugye – elő-
írás ide, jogszabály oda – a többség, bár saját elmondása szerint 
„hülyére vadászta magát”, tök üresen adja le, illetve pontosabb 
a kifejezés: mutatja be. Aztán visszakapja, és tehet vele, amit 
csak akar… holott, ha a kamara a benne szereplő adatokból sta-
tisztikát csinálna, érdekes összevetéseket lehetne tenni például 
az OVA által nyilvánosságra hozott terítékadatokkal...

Hanem az még mindig nem teljesen kristálytiszta számomra, 
miért kell cserélni, ha egyszer nem telt be? Aláhúzva, lepecsétel-

ve nyugodtan lehetne tovább vezetni. E helyett méregdrágán, 
nyomdaköltséget nem kímélő módon előállítják az újat. A szűz 
rubrikákat tartalmazót a „nejlonkotonba” csúsztatjuk, a régi 
meg – néhány kivételtől eltekintve – egyetlen tintapaca nélkül 
a köztisztasági gyűjtőedényben landol. Pedig lenne még benne 
hely jócskán, de a kamara nagyvonalú: a tizennégyezerben egy 
másik, ugyanolyan is benne van.

Van ennek egyáltalán értelme azon kívül, hogy egy esetleges 
rendőri ellenőrzés során, a saroglyán utazó, örök álomra szende-
rült vadat igazolni tudjuk általa? Nem hinném, de jó: legyen.

A kis nyomtatványt egyébként szakadó esőben, vagy tüskék-
kel ékesített kefesűrűben, többméteres nádban, tűzön-vízen és 
árkon-bokron áthágva mindig magunknál kell tartanunk vadá-
szat közben. Igaz ugyan, hogy ha elázik, könnyen szakad, elmo-
sódik rajta a felirat, az is igaz, hogy nem fér bele a szivarzsebbe, 
s szintén tagadhatatlan, hogy nem ez a hazai kiadványtervezők 
legékesebb műremeke. Mert hát, valljuk be őszintén: nem iga-
zán elegáns, írhatnám, ronda. Olyan, amilyen…

Amúgy a vadászjegyemet erre az évre a korábbiakhoz hasonló-
an ismét zökkenőmentesen újították meg. Azaz, bár csak „meg-
újították” volna...

Wallendums Péter

Már a tv-újságban is?

Tele van azzal, hogy üres…
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Ezeknek az előírásoknak egy része a jog-

szabályokban megfogalmazott kötelmek-

ben is fellelhető, de sok közülük csupán a 

szokásjog, vagy ha úgy tetszik, „szájhagyo-

mány útján terjedő” magatartásmodell. A 

régmúltban gyökerezik, de folyamatosan 

követi egy adott kor társadalmi és vadásza-

ti viszonyait, elvárásait és természetesen az 

egyes emberek egyéni kulturáltságát is. A 

törvényekben és rendeletekben megfo-

galmazottak betartása minden érdekeltre 

nézve kötelező, míg az egyéb módon köz-

zétett „szabályok” betartása az emberek 

belső igényeinek és intelligenciájának van-

nak alárendelve.

Mostani írásomban csupán a vadásza-

tokon elvárható, alapvető vadászkutya-

vezetői viselkedésről fejtem ki vélemé-

nyem. Mindenekelőtt felhívom a fi gyelmet 

arra, hogy a vadászkutya-vezető legyen 

eredménycentrikus, de kutyája munkájával 

ne rontsa mások vadászélményét. 

Fontos, és a vadászatokon való részvétel 

alapvető szempontja,  hogy a kutya megfe-

lelően felkészített fi zikai és lelki állapotban 

legyen. Etikátlan a vadászaton részt venni 

rossz kondícióban, elhanyagolt állapotban 

lévő, netán beteg kutyával. Nem csupán 

etika kérdése a vadászatra tüzelő szukát 

kivinni, hanem egyszerűen mérhetetlen ta-

pintatlanság, ugyanis ilyen esetekben győz 

a fajfenntartás ösztöne, minek következ-

tében a résztvevő kan kutyák fi gyelme je-

lentősen csökken a vadászat iránt. Sokszor 

voltam már szemtanúja a vadászterületen, 

vadászat közben történő „spontán fede-

zés” bekövetkeztének, amely a résztvevők 

között többnyire jelentős tetszésnyilvání-

tást váltott ki, de semmi esetre sem szol-

gálta a vadászat céljait! Azt hiszem, nem 

férhet kétség az ilyen és hasonló esetek 

jogos elmarasztalásához.

Fontos, - de a vadászok közt nem jellem-

ző - a kutya megfelelő felszerelése, aminek 

hiányában nem lehet megfelelni a vadá-

szaton elvárható viselkedésnek. 

Jellemző kép tárul elénk a társas va-

dászatok gyülekező helyein: a vadászok 

érkezésüket követően, kutyáikat szaba-

don engedve kezdenek társalogni, míg a 

kutyák rohangálnak, végzik egészségügyi 

szükségleteiket, vagy jobb híján az egymás 

közti rangsort döntik el. Mindezt teszik az 

arra járok megdöbbenésére és megbotrán-

koztatására. Ilyenkor az etikus magatartás 

az, hogy az indulásig a kocsiban kell tartani 

kutyáinkat, vagy azonnal pórázra kell venni 

őket. Így nincs módjuk az emberi mércével 

nemkívánatosnak minősíthető szokások 

felvételére. Gyakori eset, hogy a kutya ve-

zetője azért nem jár el etikusan, mert nincs 

póráza és nyakörve sem, mondván, az ő ku-

tyája nem igényel ilyen fölösleges eszközö-

ket. Aztán persze a vadászaton fog kiderül-

ni, hogy bizony nem minden vadászkutya 

viselkedése olyan, amelyre szükség lenne. 

Mit is nevezhetünk elvárható magatar-

tásnak? 

A válasz rendkívül egyszerű, csak olyan 

vadászkutyát vigyen vezetője vadászatra, 

amelyik nem zavarja saját, de főképpen 

mások vadászatát. Továbbá a vadászat ki-

A vadászat olyan perifériális területével kívánok foglalkozni, amely méltatlanul került oda, ahová egyéb-

ként egyáltalán nem való! Szereplői elsősorban a vadászkutyák, s ennek kapcsán természetesen vezetőik 

is. Az ő etikettjük évezredes múlttal bíró, szigorú hagyományokon és íratlan törvényeken nyugvó, ám fo-

lyamatosan változó viselkedéskultúra. Betartásuk és betartatásuk közös érdek, hiszen a vadászat sikere, 

s ami talán még fontosabb, a hangulata múlhat rajta…
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menetelét úgy esztétikailag, mint eredmé-

nyesség tekintetében pozitív irányba viszi. 

Röviden a kutya mindenben követi veze-

tője elvárásait, munkáját parancsra, nem 

saját örömére végzi!

A vadászkutya vezetése úgy történjen, 

hogy az másokat minél kevésbé zavarja. 

Ez úgy érhető el, ha a parancsokat síppal 

adja a kutya vezetője. Számtalan vadásza-

ton vettem részt, ahol előre rettegtem, ki 

mellé kerülök. Volt néhány ismerős kutyás 

vadász, akiről tudott dolog volt a harsány 

kutyavezetési stílusa. A kutyáik „alulképzet-

tek”, így mindegy, hogy a számukra isme-

retlen parancsokat halkan, középerősen, 

avagy ordítva kapják. Néhány óra elteltével 

a kutyák vadászat zavarása változatlan, de 

a vezetőjük legalább a rekedtség következ-

tében elviselhetőbbé vált. No így a kutyás 

vadászat nem válik vonzóvá!  

Az sem rokonszenves, ha a vadászat-

ra megfelelő felkészítés helyett, a kutyát 

vezető kutyájával válogatott „kínzó” esz-

közökkel felszerelten jelenik meg és azo-

kat „nagy szakértelemmel” alkalmazza is. 

A képzettséget nem helyettesítheti sem 

a szöges, sem az elektromos nyakörv hasz-

nálata. Normális érzelmű vadászokból je-

lentős ellenszenvet vált ki (joggal!), ha viny-

nyogó, az áramütéstől fel-fel visító vizslával 

kell szabadidejüket eltölteni. Ne feledjük, 

hogy a vadászat a sportvadászoknak egye-

bek között a szórakozást is hivatott bizto-

sítani! 

Az apróvad társas-, illetve nagyterítékű 

vadászati módjánál jellemző kutyaveze-

tési hibákról is meg kell emlékezni. Ezek 

zöme nem csupán etikai problémákat vet 

fel, hanem a vadászat eredményességét is 

negatívan befolyásolhatják. A vadászku-

tyák munkáját a fegyelemmel lehet mérni. 

Annak mindig olyannak kell lenni, hogy a 

kutya bármikor, bármilyen parancsra azon-

nal, feltétel nélkül reagáljon. A gazda iránti 

lojalitásnak a vadászat iránti szenvedélynél 

is erősebbnek kell lenni. A hibázások a még 

nem teljesen érett és kiképzett kutyáknál 

jellemzőek. 

A lőállásban lévő vadász mögött dolgozó 

kutya és vezetője feladata, hogy a lőtt vad 

minél nagyobb számba kerüljön terítékre. 

Arra illik fi gyelni minden kutyavezetőnek, 

hogy kutyája más kutya munkáját ne gá-

tolja, illetve esélyeit ne gyengítse. Hosszú 

vadász és vadászkutyás múltamból szám-

talan negatív példával élhetek, ezek közül 

néhány jellemző és gyakori etikai problé-

mára teszek említést.

A kívánt viselkedés, hogy a kutya a pus-

kás vadász mögött, a terület fedettségének 

megfelelő távolságban ülve vezetője mel-

lett, élénk fi gyelemmel kövesse a vadászat 

eseményeit. Parancsra, elsősorban a seb-

zett vad után menjen, azt keresse meg és 

hozza vezetőjéhez. Ezzel szemben a nem 

megfelelően képzett eb a lövés pillanatá-

ban önként indul és őrült iramban követi a 

repülő fácánt még akkor is, ha az találatot 

sem kap. Vezetője tudva azt, hogy kutyája 

megállíthatatlan, gyorsan ad egy keresésre 

küldési parancsot, ezzel álcázva vezetői 

hiányosságait. Természetesen kutyájában 

ezzel megerősíti a már beidegződött rossz 

reagálást a lövésre. Rövid idő elteltével, né-

hány vadászat után a kutyában kialakul az 

ún. „lődüh”, amiről nem egyszerű a leszok-

tatása. Az ilyen kutya ritkán tér vissza veze-

tőjéhez vad nélkül, ami látszatra elismerést 

érdemlő. Azonban ha megvizsgáljuk, hogy 

miből ered ez, akkor véleményünk is meg-

változik. 

Számtalan esetben le sem esett a fácán, 

a kutya másik lőállásból az ott összegyűj-

tött lőtt vadból „lop” és mint aki jól végezte 

dolgát, visszatér a „bázisára”. Az sem ritka 

az ilyen rontott kutyánál, hogy a szájában 

lévő vadat kiköpi és a másik eső vad birtok-

lása reményében, rohan őrült tempóval. Az 

így elhagyott, kicserélt vad holléte többnyi-

re ismeretlen marad és az enyészeté lesz. 

Érzékelhető, hogy a látszatra lelkesen 

dolgozó kutya a vadászat eredményessé-

gét, másik, fegyelmezetten parancsra váró 

társa esélyeit rontja, megfosztja a vadászat 

élményétől, nem ritkán begyűjti a nem 

megérdemelt elismerést is a kutya munká-

jához nem értő „szakemberektől”, akik csak 

a halomba rakott fácánt látják.

Másik, az előzőekhez hasonló probléma 

az oktalan rohangálás a lőállások, illetve a 

hajtóvonal előtt. 

Ezekre a kutyákra vizuális keresés a jel-

lemző. Arra összpontosítanak, hogy mer-

ről hallanak lövést, ott esik-e vad. Ameny-

nyiben meglátják a találatot, minden 

parancs nélkül megindul a verseny az eső 

fácánért. Ekkor az erősebb kutya elve dia-

dalmaskodik. Az ilyen körülmények között 

szerzett túlzott önbizalom megszerzése 

következtében válhatnak kezelhetetlenné 

és vadászatra alkalmatlanná az egyébként 

megfelelő vezetés mellett kiváló adottsá-

gú kutyák.

A vadászkutya-vezetőknek a vadászat 

végén, a teríték készítésekor kutyáikat illik 

vezetékre venni. Ez többnyire el szokott 

maradni. Az elejtett vadnak kijár az a tiszte-

let, hogy a terítéken sem vadász, sem kutya 

nem mászkálhat keresztül. 

A vadászkutya vezetője köteles a vizsgát 

tanúsító VAV igazolványt vadászat közben 

magánál tartani. Ellenőrzéskor ennek hi-

ánya a vadászat rendjének megsértését 

jelenti, ami megfelelő módon szankcionál-

ható. 

A vizsga és az ott megszerzett bizonyít-

vány csak esélyt biztosít a jó munkára. 

Annak beteljesülése viszont szorosan ösz-

szefügg az etikus, magas szakmai hozzáér-

téssel párosuló vadászkutya-vezetéssel. A 

kettő együtt biztosítékot jelent a páratlan 

élményt nyújtó kutyás vadászatra.

POMÁZI ÁGOSTON

agoston.pomazi@gportal.hu

A kutya vezetője mellett ülve, élénk fi gyelemmel kövesse a vadászat eseményeit
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Csere-bere fogadom…

1994. március 24-én Fülöp Mihály 40 kanadai fogoly társaságában 

érkezett az óhazába, melyeket az abádszalóki Hubertus Vadásztár-

saságnak ajándékozott vérfrissítés céljából. Érdekesség, hogy a fog-

lyok az egykor tőlünk Kanadába telepített madarak leszármazottai.

A vadásztársaság egyébként nemcsak a fogolyvédelem terén, 

hanem a nagyvad minőségének javításában is kiemelkedő munkát 

végez. Az éveken át tartó gondos selejtezés eredményeképpen a 

Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács (C.I.C.) Abádszalókon 

értékelhette az eddigi legjobb magyar őzagancsot. Már ekkor 

felmerült, hogy a kiemelkedő vadgazdálkodási tevékenység elis-

merésképpen a C.I.C. aranyérmet adományozzon a vadásztársa-

ságnak, amelyet 1994. február 25-én, a Földművelésügyi Miniszté-

riumban át is vehettek a társaság képviselői.

Referencia - lett volna

Mindenre kiterjedő szakmai fi gyelemmel, és az új technológiák-

ra fogékonyan, hosszú távra tervezve kezdte meg gazdálkodását 

a Pannonvad Vadásztársaság - amelynek a Magyar VADÁSZLAP 

szerkesztőségének három munkatársa is tagja volt –, amikor meg-

nyerte a KEFAG Erdő Rt. 13 és fél ezer hektáros 5-301 számú va-

dászterületének bérleti jogát. A terület azonban alig két év után új 

bérlőhöz került, így a nagy nekifutás eredménytelen lett.

Nyomozás a nyomok után

Vadászok a sajtóban rovatunk egy 1999-es, a Népszabadságban 

megjelent cikket idéz: „Farkas-család tűnt fel Bács-Kiskun megyé-

ben. A szarvasokat és őzeket féltő vadászok és a jószágaikat óvó 

juhászok ki szeretnék lövetni a farkasokat, ám ezt tiltja a törvény. 

A farkas vadászatát nem engedélyezi a magyar természetvédelmi 

törvény, emellett hazánk aláírta az Európai Parlament tagjaként 

a berni egyezményt, amely szintén tiltja a farkasok elejtését.”

A farkassal kapcsolatban közölt jogi szabályozás igaz, azonban 

a Bács-Kiskun megyében megfi gyelt állat valószínűleg aranysakál 

(Canis aurelius) volt. Ez a kutyaféle ragadozó azóta folyamatosan 

terjeszkedik hazánkban, a gödöllői egyetem kutatócsoportjának 

1999. és 2003. között 32 példányt sikerült egyértelműen megha-

tároznia, amelyek egy kivételével Somogy, Baranya és Bács-Kiskun 

megye területéről származtak.

Eredmények és tervek

A megalakulása óta eltelt 8 évben a Vadászati Kulturális Egyesület 

az ország legstabilabb civil vadászati szervezete lett – mondta el 

Csekő Sándor elnökhelyettes az 1999. február 23-án megtartott 

ünnepélyes Or-

szágos Közgyű-

lésen. Beszámolt a 

hivatásos vadászok 

formaruhájának elfo-

gadtatása kapcsán tett 

kétéves erőfeszítésekről. A VKE regi-

onális szervezeteinek fő feladataként a megyei hírleve-

lek kiadását, megjelentetését jelölte meg. Több résztvevő 

is kifejezte sajnálatát a megszűntetett Hubertus vadászmagazin 

miatt, és felhívta a fi gyelmet az új anyagi források felkutatásának 

szükségességére. Az 1999-es év új elnököt is hozott a VKE számára 

Tollner György személyében, aki fontosnak tartva az együttműkö-

déseket, nagy lendülettel fogott bele az egyesületi munkába.

Territórium-foglalás

A VKE közgyűlése a működés biztonsága érdekében 1994-ben úgy 

döntött, hogy megvásárolja a Magyar VADÁSZLAP szerkesztőség 

és a VKE közös irodahelyiségét. A vásárláshoz szükséges anyagi-

ak előteremtésére a Vidám Színpadon két jótékony célú előadást 

szervezett az egyesület. 

Önzetlen segítséget nyújtott egyesületünk egyik képzőművész 

tagja Muray Róbert, aki egy kiállításon eladott festményének árá-

val támogatta kezdeményezésünket.

„Amerikából jöttem”

Peter Lewis Horn, a Safari Club International Vadvédelmi Szakbi-

zottságának tisztségviselője mesélt arról, miben más az amerikai 

vadászélet a hazaihoz képest. 

Röviden a különbségekről:

– a 12 éves gyerekek apai felügyelettel már vadászhatnak, de 

kötelező elvégezniük a vadásztanfolyamot,

– a hazaiaknak a vadászat lényegesebb olcsóbb, mint a külföl-

dieknek,

– az erdei vadkárt nem téríti meg senki, megoldásként több 

lelövést engedélyeznek,

– az orvvadászatot igen hatásosan fékezi meg a vadvédelmi 

rendőrség, amelynek tagjai a rendőrséggel egyenrangú jogokkal 

rendelkeznek,

– a vadászklubok szigorú 

szabályok szerint működnek, 

a klub tagjának lenni egyfajta 

viselkedési normát jelent.

Visszapillantó
Rovatunkban a VADÁSZLAP 15 és 10 évvel ezelőtt 

megjelent írásaiból szemezgetünk, amelyek aktu-

alitásukkal, különlegességükkel, mondanivalójuk-

kal talán még ma is érdekesek lehetnek.

a

ok

elfo-

sán tett

é k ől A VKE i

MOLNÁR ZSUZSA

molnarzs@vadaszlap.hu
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Rendhagyó módon ebben a portréban 
nem befutott , elismert alkotót mutatunk 
be, hanem egy szárnybontogató, tehet-
séges fi atalt, Marics Att ilát, aki az idén 
diplomázik a budapesti Képzőművészeti 
Egyetem tervezőgrafi ka szakán, majd - 
ha minden jól megy- jövőre másoddip-
lomázik az egyetem Vizuálpedagógiai 
szakán. 

Nem fotók –
festmények

folytatás
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Az 1998-as zalai vadásznap első képzőművészeti kiállításának 
zalai alkotóit gyűjtöttem magam köré, amikor egyik ismerősöm 
a fi gyelmembe ajánlotta az akkor 8. osztályos Marics Attilát, 
mondván, remek szarvasbikát festett a hegyi pince falára. Meg-
néztem a tájkép-akvarelljeit, és a következő évben, a sohollári 
vadásznapon már a közönség is láthatta első természet témájú 
munkáit. A zalaszentbalázsi fi atalember - általános iskolai ta-
nára biztatására - 10 éves korától vett részt rajzpályázatokon, 
amiken nagyon jó eredményeket ért el. Tizenhárom évesen dön-
tötte el, hogy a rajzolással szeretne foglalkozni, ennek megfe-
lelően a Művészeti Szakközépiskolába jelentkezett Pécsre, ahol 
szakérettségizett alkalmazott grafi ka szakon. Az első vadásznapi 
bemutatkozás óta örökíti meg ecsettel a természetet, a benne élő 
állatokat, a színek, a fények változatos játékát. Az egyik alapító 
tagja a Zalai Vadász-Alkotók Egyesületének, számos közös ki-
állításunkon mutatta be alkotásait. Első komoly elismerését, az 
Emlékplakettet, Muray Róbert festőművésztől vehette át 2002-
ben a pamuki alkotótáborban. Mivel a középiskolában olajjal 
nem festettek, a nyári alkotótáborokban igyekezett magába szív-
ni az olajfestészet technikai tudását. Ahogy fi gyelgettem az évek 
során, a fejlődése szemmel látható, ma már a technika nem vonja 
el a fi gyelmét a kép témájáról. Ahogy meséli, ha valami „meg-
fogja”, azt a maga nyelvére lefordítja, hozzáteszi a saját lényét és 
elkezd festeni, csak ő és a vászon létezik. Puskával nem vadászik, 
ha ideje engedi hétvégén, kimegy az erdőre és igyekszik elrak-

tározni az élményeket, hogy később a vászonra festhesse őket. 
Leginkább az őzet, a rókát és a madarakat kedveli megfesteni, 
őket tudja a legkönnyebben és a legtöbbet megfi gyelni. Tehetsé-
gét bizonyítják az elmúlt évek vizuális versenyein kapott díjak, 
az I. Vadászfestészeti Pályázaton, a Csergezán Pál emlékkiállítá-
son, valamint a Fiatal Zalai Képzőművészek Tárlatán való rész-
vétel. Az egyetem után tervező grafi kusként szeretne dolgozni, 
de a szabad idejében továbbra is a vízpartok hangulatát, az erdő-
mező életét, ezerszínű arcát kívánja visszaadni, mert a termé-
szetfestészet az örök szerelme marad. És ennek őszintén örülök, 
mert Attila megerősít abban a hitemben, hogy igenis vannak 
fi atalok, akik tovább viszik a hagyományokat, és megmutatják 
az embereknek mire, és miért kell nagyon vigyázniuk életterünk 
növelése közben. 

Marics Attila első természeti képeiből álló kiállítását „Ecset-
végen a természet” címmel Sopronban, az Erdészeti Múzeum-
ban 2009. március végéig lehetett megtekinteni.

Kép és szöveg: Polster Gabriella

Csontt ollú

Széncinege
Szerelmi harc
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Testvéri szeretet

Őszi hangulat
Figyelő őzbak
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A vadászat a focinál valahogy mindig is jobban érdekelte, emiatt 
viszonylag fi atalon szögre akasztotta a stoplis csukát, mert az 
edzések és meccsek miatt szinte alig maradt ideje, hogy elutaz-
zon a Bakonyba, egészen pontosan Rédére, anyai nagyapjához, 
aki alaposan beoltotta őt vadászszenvedéllyel.

Az öreg „Tanítómester” – akinél a gyermekkori nyarakat töl-
tötte – azóta az örök vadászmezőkre költözött, ütött-kopott ke-
resőtávcsöve és viseltes sörétes puskája azonban mindmáig félt-
ve őrzött kincs, amolyan családi ereklye… A közös vadászataik 
emlékét őrzi az a vadkanagyar is, amely egy gazdagon díszített, 
faragott táblára van felerősítve a nappali vadászfalának főhelyén, a 
jó barát, Boros Zoltán vaddisznókat ábrázoló festménye mellett.

„Nagyapa, mindenki Takács Marci bácsija akkor a 77. életévét 
taposta, ez volt az első – és sajnos egyetlen – vaddisznóm, amit 
együtt lőttünk. Amikor a gyöngygolyó helyben marasztalta a ma-
gányos remetét, akkor lakonikus egyszerűséggel csak annyit mon-
dott: ez már megvan, majd szeretettel átölelt és odasúgta nekem, 
hogy eddig akartam élni, fi am… – meséli meghatottan.

A mátrafüredi erdészeti szakközépiskola tanulójaként tanára-
inak és osztálytársainak az „agyára ment” azzal, hogy szinte ál-
landóan egy irattartóból összegöngyölt „bőgőkürttel” utánozta 
a szarvasbikák hangját, később azonban mind többen odafi gyel-
tek a képességeire, s elismerték nem mindennapi tehetségét.

Bőgőversenyen legelőször egy Győr-Moson-Sopron megyei 
vadásznapon állt rajthoz, s ha már ott volt – rögtön meg is 
nyerte. „Zsinórban” háromszor lett első a hagyományos szanyi 
bőgőbajnokságon. A harmadik siker után határozta el, hogy 
a nemzetközi porondon is megméretteti magát.

2004-ben a FeHoVa-n közönségdíjas lett, s a teljesítményéről 
a szakemberek is elismeréssel szóltak. Bár külön nem készült – és 
azóta sem készül – a versenyekre, a további fejlődéséhez elenged-
hetetlen volt a gyakorlás, egy-egy speciális hangot (például a tere-
lő bikáét) bizony sokszor át kellett ismételnie. Egy esztendő múl-
tán, szintén a Hungexpo kiállítási csarnokában már két korábbi 
Európa-bajnokot is maga mögé utasított, így neve egy csapásra 
berobbant a köztudatba. 2005-ben a gödi bőgő Eb-n – legjobb 
magyarként – bronzérmet szerzett, a szlovákiai Szentantalban 
pedig csupán alig néhány ponttal maradt le az első helyről. 

A hazai bajnokság-
ban pedig immár 
négy éve nem tud-
ták őt legyőzni…

A versenyek – 
véleménye szerint 
– inkább a show-műsor kategóriájába tartoznak, a vadászterüle-
ten viszont „bikafejjel kell gondolkodni”. Az egyéb vadhívó mód-
szerekkel ellentétben, melyek szimplán hangutánzást jelentenek, 
a bőgés a bikával történő „párbeszédre” épül. Kísérővadászként 
több száz bikát „bebőgött” már élete során, ugyanazzal a sza-
rukürttel, amit a versenyeken is használ. A bemutatókon azon-
ban bevet még egy Jung Jenőtől ajándékba kapott tritoncsigát, 
valamint egy műanyag lefolyócsövet is. Utóbbi egyáltalán nem 
ismeretlen számára, merthogy értékesítőként egy budaörsi víz- és 
fűtéstechnikai cégnél dolgozik.

Számára a bőgőversenyeken nem a többségében igen értékes 
díjak jelentik az igazi motivációt, sokkal inkább „szerelemből” 
kínozza a hangszálait. Fontosnak tartja viszont, hogy az edzőtá-
borok kapcsán eljuthatott az ország „legmagasabban jegyzett” 
vadászterületeire és vadászházaiba, ráadásul – és ez a lényeg – 
rengeteg barátot szerzett. Hálás a sorsnak, hogy megismerked-
hetett például Páll Endrével, akinek a könyveit fi atalon rongyos-
ra olvasta, és az általa igen nagyra becsült gemenci fővadásszal, 
Zilai Jánossal szintén a bőgőversenyeknek köszönhetően került 
bizalmas viszonyba. Nemrégen egy német nyelvű vadászkönyvet 
kapott tőle, melynek az első lapjára ez van írva: „Nagyfi amnak, 
őszinte vadászbarátsággal”.

Erdélyi Tamást legutoljára a FeHoVa színpadán láthatjuk, 
utána abbahagyja a versenyszerű bőgést, de bemutatókra – ha 
hívják – továbbra is szívesen elmegy majd. Reméli, hogy vadá-
szatra több ideje jut, mert mint mondja: „a családom a legfonto-
sabb a számomra, de a vadászat az életem…”

A gödöllői egyetem vadgazdálkodási mérnöki szakán idén vé-
gez, és arra vágyik, hogy hivatásos vadászként el tudjon helyez-
kedni valahol. Feleségével, valamint kislányával együtt még akár 
a költözést is vállalná, csak hogy teljesüljön gyermekkori álma…

W.P.

Másfél évtizede még ígéretes labdarúgó pályafutás állt előtt e, még-
sem a zöld gyepen tett  szert hírnévre. Bár teljesítményét sok esetben 
a nézőközönség kitörő tapsvihara és ovációja kíséri, nem az ördöngös 
cseleivel kergeti őrületbe ellenfeleit. Mint ahogy azt sem a külföldi 
pályákon ontott  góljainak köszönheti, hogy bekerült a magyar válo-
gatott ba. Kupái, érmei egy vitrinben sorjáznak, eredménylajstroma 
pedig önmagáért beszél: Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes, négy-
szeres magyar bajnok… Ha valaki nem tudná, Erdélyi Tamás szarvas-
bőgésben érte el nem mindennapi sikereit.

                    ... a bajnok
visszavonul
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Mária diplomás idegenforgalmi szakember, angol és német 
nyelvtudással. Egy nemzetközileg is ismert és elismert, fővárosi 
vadászatszervező iroda munkatársa, de a lelke mélyén – ahogy 
ő maga mondja –, mindörökre ozorai marad. Nevetve vallja be: 
minden hétvégén az első vonattal siet haza, és hétfőn reggel az 
utolsóval megy vissza. Az otthona előtt, ahol született, és ahol 
most a szüleivel él, egy kis patakban az olvadó hó vize csobog. 
Ozora utcái úgy kanyarognak, kúsznak és ágaznak szerteszét, 
mint egy hatalmas, öreg fa gyökerei. Az a bizonyos, szimboli-
kus fa pedig nem más, mint Zsigmond király itáliai származású, 
törökverő lovagjának, Ozorai Piponak a vára, a kora-reneszánsz 
első hazai épülete, mely a település középpontjában álló domb 
tetején magasodik, s amely a falu minden pontjáról jól látható. 

A Gubritzky-család portájától azonban tényleg csak kéznyújtás-
nyira van.

Egymásra torlódó korok emlékét őrzi a ház, mint ahogy a vár 
és maga a község is. Az apai nagyszülők száz évesnél is idősebb 
hajlékára épült a mai épület, annak több falát, helyiségét is meg-
tartva. A konyhában például, ahol a család saját készítésű kolbá-
szát is meg kellett kóstolnunk, én alighanem éppen Gubritzky 
József tanító úr egykori helyén ültem, akinek a felesége Ozora 
község első fényképésze volt. Egy kis utazóbőröndből hamaro-
san elő is kerülnek a régi idők épületeit, arcait és hangulatait idé-
ző fotográfi ák. Sőt, egy származási lap is, mely szerint a család 
lengyel eredetű, és az ősök egy kis „kerülővel” a vajdasági Kula 
településről kerültek a 19. században Tolnába. 

BÉKÉS SÁNDOR

bekes.sandor@chello.hu
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Élmények nélkül nincs emlékezés. Az emlékezés pedig maga a varázslat, hisz újra meg újra átélhetővé teszi 
a múltat. Gubritzky Mária ma is gyakran ül kislányként anyai nagyapja mellett  a nyikorgó szekér pokróccal 
letakart ülésdeszkáján. Érzi a lovak illatát, hallja a kerekek sajátos zaját. Esteledik, már senki sem jár az úton. 
Még messze vannak a házuktól, de már jól látják a várat. És annak a kézérintésnek a felizzó elektromosságát 
is érzi, amikor és ahogyan a nagyapja kezébe adja a gyeplőt…

Nőnek lenni jó…
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A konyhától néhány lépcsőnyivel magasabban van a nappali, 
amelynek a nagy asztala különösképpen alkalmas a fényképek, 
iratok és emléktárgyak szemrevételezésére. Ez a szinteltolódás is 
a régi és az új ház egymásra épülésének a következménye. Fel-
lépünk a lépcsőn és ezzel a lépéssel immár egy másik korba, a 
mába érkeztünk, s egyben Gubritzky Mária és édesapja „vadász-
birodalmába”. Két szarvasagancs és talán tucatnyi őztrófea dí-
szíti a helyiség falait, melynek az ékessége egy másfélszáz éves 
cserépkályha. Gubritzky Gyula régi vadász, Mária azonban csak 
2006. május 4-én, péntektől keltezi a vadászéletét annak ellené-
re, hogy kislány kora óta kísérgette az apját a vadászterületen, és 
hogy már 2004-ben sikeres vadászvizsgát tett. Félretoljuk a régi 
fényképeket, most egy bekeretezett fotóé a főszerep. Egy teríté-
ken fekvő süldő, egy örömittas lány és egy boldog apa… Saját új 
puskájával, az első vadásznapon, az első lövéssel hozta terítékre – 
mondja Gubritzky Gyula. Nem akármilyen kezdet! – mondom 
elismerően, ám Mária még rá is tromfol: és a második disznóját 
pontosan egy évre rá, ugyancsak május 4-ikén ejtette el!

Az Ozorai Pipo Vadász-
társaság – amelynek immár 
mindketten a tagjai -, 1997. 
március 1-jén alakult, har-
minc fővel, 5800 hektár te-
rületen. Ma sincsenek sokkal 
többen. A terület szinte egésze 
mezőgazdasági művelés alatt 
áll. Kevés az erdő, mint a Sió 
mentén általában. A vadászél-
ményekért keményen meg kell 
dolgozni. A falat díszítő két 
szarvastrófea egyike Gubritzky 
Gyuláé, a másik, a mutatósabb 
Máriáé. Pontosabban: az is az 
édesapjáé lenne, ha nem adta 
volna át. A bikalövés lehető-
sége volt a diploma-ajándék. 
Negyvenkétszer volt kint ezért 
a bikáért, mondja az apa, saját 
trófeáját mutatva, Mária pe-
dig kuncogva azt teszi hozzá, 
hogy ő azért nem tudta meglő-
ni első alkalommal az első bi-
káját, mert olyan közel lépett 
ki hozzá a kukoricából, hogy 
megérinthette volna a les alatt 
imbolygó agancs koronáját…

Egyre több a nő a vadá-
szok folyamatosan sokasodó, 
sokszínű táborában. Van, aki 
örül ennek – a társasvadásza-
tok, közösségi rendezvények 
légkörének, és hangnemének 
kulturáltabbá válását remélve –, van, aki háborog – miért nem 
maradnak a fakanál mellett? –, de akármit is gondol erről az új 
jelenségről az ember, a nők sikeres jelenléte immár a vadászat 
területén is megkérdőjelezhetetlen realitás. Az emancipációnak, 
a nők férfi asodásának könyvtárnyi irodalma van. Mária azt 
mondja: számára nem bizonyítási kényszer a vadászat. Semmi 
sem áll távolabb tőle, mint az a vágy, hogy férfi asnak lássék. 
Nőnek lenni jó. A falusi élet persze megkövetel bizonyos „férfi -
asságot”. Kislányként dolgozott a mezőn, segített az állatgondo-
zásban. A természetközeli élet egyrészt megkeményíti, másrészt 

érzékennyé, már-már szentimentálissá teszi az embert. Csillag, 
nagyapja lova, például emberi tulajdonságokkal felruházva él az 
emlékezetében…

Gubritzky Gyula állattenyésztő volt, mostanság, súlyos szív-
műtét után, ötvenhat évesen nyugdíjas. Nem ül le mellénk az 
asztalhoz, állva hallgatja a beszélgetésünket. Áll, fi gyel, moso-
lyog. Igencsak büszke a lányára. Máriának van egy nővére, ő 
már férjnél van, gyermekük is született, ám ő se fi ú… Minden 
vadásznak az álma, hogy legyen egy fi a, aki örökli a szenvedé-
lyét. Gubritzky Gyula azt mondja: „Marcsit időben megcsípte 
a darázs”, vadászszenvedélye, kötelességtudata, tehervállalása 
kárpótolja mindenért.

Előkerül az első disznó elejtésére emlékeztető avatópálca. 
A vadászatot körülölelő szokások, hagyományok és rítusok so-
kat jelentenek az igazvadászok számára, ám üzleti szempontból, 
Magyarország vonzereje tekintetében sem mellékesek. Mária azt 
mondja: számára kegytárgy az a pálca. De a külföldi vendégek is 
nagyra értékelik a vadászat „járulékos” elemeit. A közelmúltban 

egy angol csoport egyik tagja 
nálunk ejtette el az első vad-
disznóját. Angliában mások az 
avatási szokások. Megkérdez-
ték hát tőle, milyen legyen az 
avatása? Természetesen a ma-
gyar hagyományoknak meg-
felelő! – válaszolta. A vadászat 
nyitányaként megtartott eliga-
zítás, a kísérő vadászok öltöze-
te, a teríték, a máglya, a kürt-
szó mind-mind befolyásolja a 
vendégek hazánkról, a magyar 
vadászati kultúráról kialakuló 
képét. Sok visszatérő vendég 
mondta már: vad másutt is 
van, de csak kevés helyen ün-
nep a vadászat. Az egyik angol 
vadász például rögzítette a terí-
ték felett felhangzó „Hallalit”, 
s aztán másnap már a vadász-
kürt hangja volt a mobiltele-
fonjának a hívóhangja…

A kamaszlányok ritkán ál-
modnak vadászatról, vadászat-
szervezésről – jegyzem meg –, 
mert Mária, így „civilben” 
igazán szelíd, meleg, ottho-
nos hangulatot teremt maga 
körül. Mindenképpen szakács 
akartam lenni, vallja be, és  
mindjárt azt is elárulja, hogy a 
rántott szarvashús a nagy ked-
vence. A recept titka egyszerű: 

a húst a kisütés előtt fokhagymás borsos tejben kell áztatni…
Nem kerülgetem hát tovább a forró kását: vajon milyen jöven-

dőbeliről álmodik egy mai Diana? – kérdezem. Mária, mintha 
már várta volna ezt a kérdést, azonnal rávágja: nem kell feltét-
lenül fehér lovon, vagy szarvasháton érkeznie. Nem baj, ha nem 
vadász, de el kell fogadnia a vadászatot, és ami még talán ennél 
is fontosabb: természetszerető ember legyen, aki alkalmasint 
a kerttől, a házi állatoktól, a kétkezi munkától se ijed meg. 
És ha jön a gyerek…? Akkor, és ameddig szükség lesz rá, a gyerek, 
az anyai szerep minden mást megelőz majd…

„Számomra nem bizonyítási kényszer a vadászat” 
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Nem, nem adom még el a puskáimat, nem is vagyok az egészsé-
gem miatt otthon ülésre kárhoztatva, egyszerűen megfogadtam, 
több rókát nem lövök. 

Mielőtt leírom az indokot, el kell mondanom, hogy volt idő, 
amikor gyűlöltem minden nemzetségét a vörös-frakkosoknak, 
de annak is oka volt. Kezdő erdész koromban, miután kiköl-
töztünk feleségemmel az erdészházba, kaptunk anyósomtól 
kettő híján száz, már tollas csibét. Nem részletezem, egyetlen 
kis kakas maradt a csibékből, a többit elvitte valami. A kis ka-
kas már az első nap felgallyazott a tyúkokkal a kerítés melletti 
bokrokra éjszakázni, ezért úgy véltem, hogy valami földön járó 
csirketolvajjal van dolgom, de mire időm engedte, és megtalál-
tam a közeli rókakotorékot, már túl voltunk a csibék miatt ka-
pott nyelve-levesen is. Ha a fi nom rántott csirke elmaradt élve-
zete is eszembe jutott, hát az tényleg gyűlölet volt.

Életem nagy részében szenvedélyesen vadásztam rájuk, de so-
kat nyomott a latban a bőrükért kapott jelentős összeg is, hiszen 
egy szépen lőtt téli rókabőrért annyi pénzt kaptam, mint a fele 
fi zetésem volt akkoriban. Mentem hát utánuk, vitt a fi atalos hév, 
nem gátolt a benzin és a lőszer ára, és az sem volt utolsó szem-
pont, hogy a refl ektoros vadászatok kapcsán szinte teljes képet 
kaptam területem őz- és nyúlállományáról.

Volt más haszna is a rókák miatt eltöltött éjszakáknak, a ti-
losban járó emberrel is hamar összefutottam ilyenkor, aminek a 
haszna még nagyobb volt. Így találkoztam először – igaz utoljára 
is – az oldalkocsiban utaztatott agárral, mely a motor refl ekto-
rával elvakított vadra akkor lett kitéve az oldalkocsiból, amikor 
már biztos volt a siker. De találkoztam cseppet sem egyenes úton 
járó egész szekér lucernaszénával, és stráfkocsinyi frissen tört 
kukoricával is, nem is egy alkalommal, hasznos volt hát a róka 
vadászata ilyen szempontból is.

Később egy munkatársam jóvoltából elérkezett a kutyás va-
dászat korszaka. Rengeteg kotorék lett megsemmisítve, és cso-
dálatos élmény volt a téli ugrasztás akár kotorékból, akár nagy-
bálás szalma- vagy szénakazlakból, melyekben szinte mindig 
találtunk lakót. Ehhez azonban kutyák kellettek, méghozzá 
kipróbált, nagyvérű, de mégis kezelhető kutyák, melyeknek ido-
mítására születni kell a gazdának is. Nekem megadatott, mivel 
olyan jagdterrierjei voltak a munkatársamnak, amilyennel azóta 
sem találkoztam. 

Nagyon tudtam annak is örülni, ha egy nyúl-, vagy fácán-
hajtásban karikára sikerült lőni egy-egy ravaszdit, de ezzel azt 
hiszem, minden vadász így van. Megfi gyeltem, hogy ha a hajtás 
végén fellegekben ment is a kakas, valamelyik égetnivaló hajtó 
elkiabálta magát, hogy róka előre, mehetett a fácán, de mehetett 
volna akár a hétfejű sárkány is odafent, az elálló puskások mind 
a bokrok alját lesték, hátha…

Nem szerettem a rókát ezekben az időkben sem, ugyanis a 
kotorékok kiásása kapcsán nemegyszer találtunk az őzek ellés-

időszakában gidáknak maradványait, a fácántyúk, a nyúl szinte 
mindig megtalálható volt egy-egy ilyen alkalommal. 

Én elhiszem, hogy a rókának is élnie kell, és azzal, hogy legin-
kább a beteges, csökött állatokat ejti el, talán hasznosan avatko-
zik be a nagy körforgásba, de a vadgazda mindig felülkerekedett 
bennem, és a nevelt fácánok kibocsátását megelőzően töreked-
tem rókátlanítani a környéket. 

Aztán kezdtek meglassulni a harag és pusztítani vágyás szik-
rái, és egy nyári napon nagyot változott a véleményem. 

Aratáskor történt, már az utolsó fogásokon haladt a kombájn, 
én pedig szokásomnak megfelelően az utolsó sorok végén, a dű-
lőúton vártam, töltött puskával. Ugorhatott ilyenkor sok min-
den a kombájn elől a puskacső elé, akár disznó, de többnyire 
róka, vagy valamilyen más kártevő. Most is kilódult egy róka 
pár méterrel a gép előtt, azt még érzékeltem, hogy valami nincs 
rendben a fejével a komának, de a célzott golyót már útjára en-
gedtem, és fel is hengeredett a róka, ahogy a nagykönyvben írva 
vagyon…

Aztán amikor odamentem, és láttam, hogy négy hörcsög volt 
a szája körül, már nem is örültem. A csapzott szőrű anyaróka 
négy hörcsögöt vitt volna a fi ainak.  Egyből eszembe jutott 
Firbás tanár úr nagy igazsága, hogy augusztusban egy róka 
már több hasznot hajt, mint két rossz agronómus. Akármeddig 
gondolkodtam, ezt nem lehetett cáfolni, hiszen természetes kö-
rülmények között a vadállomány ilyenkor már régen túl van a 
szaporodási időszakon, viszont a rágcsálók egy-egy száraz évben 
ilyenkor már nem tudják, hogy hol tartanak a szaporaságban.

Ezután már szinte mindig elengedtem a rókát, és miután már 
nem közvetlenül foglalkoztam a vadgazdálkodással, inkább el-
néztem egerészésüket, vagy az anyaróka gondterhelt keresgélését 
a füléig érő harmatban egy-egy pocok, vagy hörcsög után.

Szeptember utolsó napján egy bak elejtése okán ültünk lesen 
egyik kedves vadászbarátommal. Hamar este van már így szep-
tember végén, alighogy felgallyaz az ember a lesre, máris meg-
bukik a Nap, lehet gyönyörködni a vörössé váló utolsó sugarak 
által megvilágított búcsúzó levelekben, és a szálló ökörnyál bo-
hém utazásán. 

Valahogy a szemközti erdőrész aljába tévedt a szemem, és egy 
fehér villanást véltem felfedezni a bokor sötétjében. Odakaptam 
a távcsövet, amely egy rókát hozott a látómezőbe, amint egy ki-
magasló avarhalmot dagaszt mellső lábaival, minden mozdulatára 
külön életre kelt jókora vitorlája végén a kis fehér szőrpamacs. Ké-
sőbb hatalmasat ugrott, és kicsit arrább folytatta a lehullott levelek 
dögönyözését. Átadtam a távcsövet nejemnek, és ő is mosolyogva 
gyönyörködött a ravaszdi mesterkedésén. Jó tíz percig néztük fel-
váltva, amikor szinte látomásként megjelent a várt őzbak. Gyors 
bírálat, és lövésre buzdítottam a kedvesemet. 

A lövésre a bak összekapta magát, és nagybetegen az erdő-
be ugrott, ezzel egyidőben, a szemben lévő erdő alól kiugrott 

Utolsó rókám
története

Móré János
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a lucernára a róka, és nagy ámuldozás 
közben bámult a golyó becsapódásának 
irányába.

Elkaptam nejemtől a puskát, és mivel 
nem tetszett a hátracsúszott lövés, pró-
baképpen a róka válla közepére fogtam, 
és lőttem. Szegényt majdnem arrébb tol-
ta a golyó, de így remélem a puska dur-
ranását már nem hallotta. 

Telefonáltam a terület gazdájának, mi-
közben végig azon gondolkodtam, hogy 
vajon miért lőttem le ezt a pompás kis ál-
latot…

Ez a kérdés azóta is sokszor felvető-
dött már bennem, és a meggyónt ember 
könnyebbségével fogadtam meg: ez volt 
az utolsó!

Hát így történt, és ezentúl biztos, hogy 
felőlem nyugodtan alhat, vagy foghat, 
amit akar a világ összes rókája, de van 
nekik úgyis éppen elég bajuk.

MÓRÉ JÁNOS

Pályafutását hivatásos 

vadászként kezdte, később 

vadászati felügyelő lett 

Hajdú-Bihar megyében.

Ha néha, néha nyári éjszakán

Eszembe villan egy-egy régi álom,

A holdsugarán, csillagfényen át

A régi képek halvány fényét látom...

Mikor a sötét fenyves erdők mélyén 

nekem zenélt a zúgó vadpatak,

A csendes, néma, rózsás esti fényben

Kék hegyek közt nyugodott a nap...

Mikor a párás, zöldvizű mocsárban 

Nagy hápogással keltek föl a récék,

Halkan zizegő nádas sűrűjében

Órákig lestem egy réti sas fészkét...

Mikor a hűvös nyári hajnalon

A vágott szélén jártam lopva, csendben,

Őzbaknak néztem minden barna foltot,

Lombok közt suttogó szellőt kerestem...

Mikor a sziklák égbe nyúló ormán

Előttem játszott egy zergegidó,

Körülöttem volt a kék havas,

Hol szűz-fehéren csillogott a hó...

Aztán még sok-sok minden elvonul.

Zöld tölgyfaerdő, mindenféle vad..

De egyszer minden, minden elrepül,

Csak holdsugár és csillagfény marad...

A régi képek
Wass Albert
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Tavasz volt...
Az első fecskék már megérkeztek és egyre több gólyafészek gaz-
dája is hozzáfogott a tatarozáshoz. A Nap reggelente ragyogóan 
sütött, de a frissen kibomlott nárciszok még fázósan bújtak meg 
a hűvös hajnali párában. A cinegék egyre hangosabban szólon-
gatták párjukat és a kert két sarkában felfüggesztett odú környé-
kén nagy volt a sürgés-forgás. A leendő tulajdonosok szemrevé-
telezték a lakást.

Egyszóval tavasz volt visszavonhatatlanul. Ilyenkor a vadász-
ember lelke is vágyik a kiszabadulásra és a szalonkázások közti 
szünetekben híreket hallottunk arról, hogy a disznók erősen túr-
ják a tavalyi kukoricaföldbe vetett gabonákat. Az újjáalakult va-
dásztársaságban előírták a tagoknak a vadkár lehető legkisebbre 
csökkentését. Ez jó alkalom volt arra, hogy reggel és este kint 
vigyázzuk a területet és gyönyörködjünk a természet ébredésé-
ben és a frissen letisztított bakok agancsában.

Húsz-egynéhány éves vadászmúltam alatt az évi egy kan elej-
tésének örömével eddig mindig megajándékozott Diána. Talán 
azért is, mert sohasem vágytam többre, mindig beértem ennyi-
vel, hiszen az elejtés emléke kitartott egy éven át. Csakúgy van 
ez, mint a vörös csuhájú őzbakokkal, melyek után mindig oly 
szívesen jártam, de évi egynél többet sohasem ejtettem el. Máig 
él emlékezetemben annak a selejt baknak a látványa, amelynek 
egyik nyáron – ma sem tudom, miért – megkegyelmeztem, pe-
dig hosszú ideig ott állt a céltávcsövem szálkeresztjében. Azóta 
is biztos vagyok benne, hogy ezért a bakért cserébe adta nekem 
a vadászok istennője még az év szeptemberében a Diána napján 
lőtt félagancsú őzbakot. De ez egy másik történet...

Szóval itt vannak a disznók, a hírek szerint már világosban is 
kimerészkednek, és a gazdák nem kis bosszúságára a tavalyi ku-
koricákba vetett gabonákban félméteres gödröket túrnak. Ket-
ten lőttek is már egy-egy süldőt a galibát okozó kondából, de én 
még nem találkoztam velük.

Az a délután is úgy indult, mint a többi. Jó teliholdas este 
ígérkezett, és vadőrünk arra kért, hogy a Hársasnak nevezett 
dűlőben tartsak ki legalább éjfélig, ahol több éjjel is tiszteletét 
tette a sertevad. Pár napja – ott lévő vadásztársunk örömére, 
vagy inkább bosszúságára – bejött a konda, ám négy lövésből 
nem sikerült elejtenie egyet sem. No, talán ma este nekem több 
szerencsém lesz...

Kifelé menet a már magasra nőtt, virágzás elején álló repcében 
láttam meg egy jó agancsú hatos bakot, aki méltatlankodó riasz-
tással szökellt tőlem egyre távolabbra.

- Ne kiabálj öreg, ma neked nem eshet bántódásod, de jó két 
hét múlva aztán jobban ügyelj az irhádra!

Gyönyörű, tiszta idő volt felhőtlen éggel, majd sötétedés után 
hamarosan, mint valami sejtelmes éji lámpás, megjelent a keleti 
horizont felett a hold sápadt képe. A baglyok rikoltása törte meg 
néha a csendet, az enyhén lejtős táblán jó messzire el lehetett 
látni. A mögöttem lévő ritkás akácos felé fújt az enyhe szellő, 
onnét nem vártam vadat. A hold egyre feljebb emelkedett égi 
országútján és eközben sokat gondolkodtam azon, miért van az, 

hogy teliholdas éjszakákon a szél szinte mindig a hold felől fúj és 
sohasem úgy, hogy a hátam mögött lévő égi fényforrás felé moz-
duljon a levegő. Ha a hold alacsonyan van, szembenézve vele, 
bizony távcsővel lehetetlen lövést leadni, a lencsében mindent 
elvakít a fény.

Teltek az órák, és egyszer távolabb, halványan, mintha egy 
sötétebb folt lenne a világos hátterű táblán. De nagyon messze 
van, és a távcsőben sem vehető ki, mi lehet az? Talán szarvas 
vagy netán disznó? Akármi is, nem közelít és egy idő után el is 
tűnik. Más irányba forognak gondolataim, nem is a disznók, 
hanem a friss tavaszi illatok, az éjszaka sejtelmes hangjai kötik 
le fi gyelmemet. A hely szép emlékeket idéz fel, hiszen itt lőttem 
tavalyelőtt egy, a kukoricából futva kiváltó kant, és itt esett el 
egy deres hajnalon az a szarvastehén is, melyről oly szép fotókat 
készítettünk barátommal azon a novemberi reggelen. De persze 
voltak hibázások is, mikor az erdőszélen turkáló magányos disz-
nót célozva belenyúltam a gyorsítóba.

Hosszan távcsövezek az előttem elterülő tájon, de minden 
üres. Pár falatot bekapok vacsora-pótlék gyanánt, és hogy az idő 
is jobban teljék. Mániám, hogy ha a lesen eszem pár falatot, és 
iszom egy-egy korty teát, utána valamilyen vad meg fog jelen-
ni. Ez eddig az esetek 90 százalékában bejött. Most szokatlan 
a csend, egy őzriasztás sem hallik, csak a baglyok rikoltoznak 
néha, mint holmi perlekedő vén banyák. Már fél tíz felé jár az 
idő, mikor kissé előre és tőlem balra a dombélen hirtelen egy na-
gyobb sötét foltot veszek észre, mintha a semmiből került volna 
oda.

Nocsak! A nagysága alapján akár szarvas is lehetne, de nem 
látom tisztán, mert egy villanyoszlop tövében nőtt bokor taka-
rásában van. Most mozdul kissé, és tisztábban látom, hogy ez 
bizony egy jól megtermett disznó. De túl messze van, és akár 
malacos koca is lehet, akit most kímélni kell és egyébként is... 
Ha kissé balra mozdulna, jobban kiérne a takarásból, de nem 
teszi meg ezt a szívességet. A szívem már egyre erősebben ver, 
mint mindig, ha vaddisznót látok. A puska még a lesnek tá-
masztva, nem is gondolok lövésre. Most lassan elindul, de kissé 
keresztben, egyre távolodik, majd újra megállva turkál. Tisztán 
látom, hogy nincs körülötte semmi, ez mégiscsak kan lehet, erős 
az eleje, kissé csapott a hátulja. Már a céltávcsőben nézem, de 
sokallom a távolságot. Ilyenkor egy gondolat vibrál az ember fe-
jében, lőjek, vagy várjak még. Közben a vad is fordul, halad arra, 
amerre érzi a tavalyi kukoricát a földben, de egyre közelebb az 
erdőhöz, és egyre távolabb tőlem. Most egy laposabb részhez ér 
és már a dombél is csaknem takarja. - No erről lemondhatsz paj-
tás! De aztán már egy jó ideje csak egy helyben áll, nem megy be 
mégsem az erdőbe. Végig fi gyelem a távcsőben és egy belső hang 
azt súgja: próbáld meg becserkelni, adj egy esélyt magadnak! És 
elindulok, a kabátot csendben levetve, ötlépésenként megállva, 
feszülten fi gyelem, ott van-e még. Nagyon elmerült a turkálás-
ban, egyre közelebb kerülök hozzá. A szívem a torkomban do-
bog már, egyre jobban látom a sziluettjét, jellegzetes kan-forma 
alakját. A hold fénye erős, még azt is tisztán látom, ahogy az 

Húsvéti ajándék
Mesterházy István
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orrával szórja a földet, keresi a megbúvó kukoricacsövet. Letér-
delek és a már kibiztosított fegyverrel a sötét árnyék lapockája 
mögé helyezem a szálkeresztet. A dörrenés szétszakítja a csendet 
és a becsapódás jó hangja után a távcsövet felkapva azt is látom, 
hogy egy rövid vágta után eldől a vad, és lábaival rugdalózva 
búcsúzik az élettől.

Egy halk fohászkodás és pár perc várakozás után odasietek 
hozzá. - Jaj, csak biztosan kan legyen! Lámpa nélkül is látom, 
hogy tényleg egy jól megtermett vadkan fekszik előttem, az 
öröm kiáltása szakad ki belőlem:- Hála néked, Diána!

Közel félóráig tartott, míg a vad közelébe lopakodtam, de nem 
volt hiábavaló a próbálkozás. Igazvadászhoz méltó módon került 
terítékre az erdők sörtés remetéje. Maradéktalanul boldognak 
érzem magam, mikor a kan agyarai közé csúsztatom az utolsó 
falatot.

Ami ezután következett, az már talán nem is annyira fontos, 
de számomra emlékezetes kínlódás volt, annyi bizonyos. Még 
soha nem szenvedtem ennyit egyetlen vad kizsigerelésével sem, 
mint ezzel. A nehézséget az okozta, hogy az elmúlt hónapokban 
bizony elfelejtettem a késemet megélezni. Hogy mit jelent élet-
len késsel egyedül kizsigerelni egy százharminc kilogrammos 
vaddisznót, csak az tudja, aki már próbálta.

Mire – nagy sokára – beértem a vadászházhoz, a hold arca is 
fátyolossá vált, mintha így siratná el az éjjeli remetét. Másnap 
reggel hárman hoztuk be a zsákmányt.

A vidám hangulatú fényképezkedés, valamint az átélt élmé-
nyek megosztása az irigykedő vadásztársakkal, na és az ilyen-
kor elmaradhatatlan tréfálkozások mind-mind hozzátartoznak 
a „szertartáshoz”, s ezáltal teljesedik ki az a hangulat, amelyet a 
kívülállók oly nehezen, vagy talán sohasem értenek meg.

A húsvéti ajándékként is felfogható, gyönyörű agyar-pár az-
óta ott díszeleg a központi helyen, a vadászszobám falának kel-
lős közepén, hogy örökké emlékeztessen egy soha el nem múló 
emlékre, mellyel azon a húsvét előtti, ünnepváró, holdfényes, 
bagolyhuhogásos éjszakán gazdagabb lettem. Ma is, ha rápil-
lantok, rögtön eszembe jut a feledhetetlen vadászat minden pil-
lanata...
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Málta mediterrán 

területen elterülő ország, 

amelyet a Földközi tenger közepén, 

Szicíliától 90, míg az afrikai partoktól 250 

kilométerre találunk. Három nagyobb és számtalan 

aprócska szigetecskéből áll, az Európai Unió egyébként legkisebb 

tagországa. Főképp cserjékkel, bokrokkal, kaktuszokkal, olajfák-

kal, leanderekkel borított, de sok helyen kopár sziklás dombokat 

láthatunk, ahol szinte mindig tűz a nap. Ottlétemkor nagyjából 

25-27 Celsius fokos kellemes meleg volt. Vadállománya fajokban 

viszonylag szegény, az emlősök 

közül a nyúl már nagyvadnak 

számít. Jelentősebb a madár-

világa, így a vadászat is főleg 

madarakra irányul. De még ho-

gyan!? Hát igazán nem minden-

napi módon. 

Sokan leírták már, hogy va-

dászni ott lehet, ahol van vad. 

Alaposan fölkészültem és utazás 

előtt sokat olvastam a máltai 

madarászokról, a különleges 

technikájukról. Elhatároztam te-

hát, hogy ezt meg kell néznem. 

Bevallom, nagyon megdöbben-

tem a valóságot látva. Az álmos 

városkák utcáin járva feltűnt, 

hogy milyen sok madárhangot 

hallok. Persze, hiszen minden 

erkélyen, teraszon, kis udvarban 

a kalitkák sokaságát láthattam, 

rabul ejtett pintyekkel, pacsir-

tákkal, rigókkal tele. A piacokon a halas kofákat is meghaladó szám-

ban találtam madárárusokat. Kezdtem elhinni, hogy ez itt tényleg 

nemzeti hagyomány.

Na de ugorjunk egyet és lássuk, hogyan is vadásznak a szigetor-

szági – magukat vadásznak mondó – helyiek.

Széchenyi Zsigmondot idézve – a vadászat vadűzés és erdőzú-

gás, de több erdőzúgás. A szigetországban erdőzúgást nem, de 

helyette a mindenhol hallható tengerzúgást hallgathattam, és sű-

rűn durrogott a puska is, csak akkor még nem láttam, mire lőnek.

Feladataim mellett végre lehetőségem nyílt vidéki kirán-

dulásra is eljutni. Nem kell nagy expedícióra gondolni, hiszen 

a szigeten a legnagyobb távolság 36 kilométer, ami a legtávolabbi 

pontot jelenti. Eljutottam a sziget északnyugati oldalán lévő Ramla 

öböl környékére. Alacsony kőfalakkal határolt, néhány száz négyzet-

méteres kerteket találhatunk itt, cserjékkel, olajfaligetekkel tarkítva. 

Gyönyörű madárének hangjai töltötték be a légteret. A területen 

mindenfelé elszórtan picinyke kőkunyhókat láttam, amelyeket – 

mint egy ritkás erdő – vettek körül a magas, kétméteres földbe szúrt 

botok, amelyek tetejére apró kalitkákat rögzítettek. Ezekben éne-

keltek a csalimadarak. Kame-

rával a kezemben közeledtem. 

Az egyik kőkunyhóból kipattant 

egy ember és félreérthetetlen 

mozdulatokkal fejezte ki nem-

tetszését a fotómasinámat ille-

tően. Beszédbe elegyedtünk. 

Gyorsan barátságosra váltott 

a hangulata, miután közöltem, 

hogy Magyarországról jöttem 

és otthon én is vadászom. Be-

tessékelt a kunyhójába, ahol 

Idősebb társával kucorogtak. A 

csendélet elképesztő volt. Kö-

zelről megszemlélve – óriás pók 

hálójaként – kötélrendszerek 

vették körül a kalitkákat. Ezek-

kel lehet mozgatni a vékony, 

láthatatlan madárhálókat. Leg-

alább 8-10 kötél vezetett be az 

ablakon, a sarokba támasztva 

rozsdás öntöltő sörétes. Hátunk 

mögött – mintegy falat alkotva – legalább félszáz kalitka sorakozott, 

jó részükben pintyféléket, pacsirtákat láttam. Hamar a lényegre tér-

tünk. David, a máltai madarász és édesapja, akivel a kunyhón oszto-

zott, elmondta, hogy azért ágált a fotózás, de különösen a videózás 

ellen, mert úgy véli, ez rossz propaganda a helyi vadászoknak. Kü-

lönösen, mióta hazájuk az Európai Unió tagja. Kétséges számukra, 

hogy meddig űzhetik még legkedvesebb szórakozásukat… Édes-

apja elmondta, hogy az egész család madarász a felmenői, testvé-

rei közül, sőt a nővére hölgy létére is kedveli ezt a sportot, amely 

 Ha valaki hobbi szinten űzi a vadászatot, akkor annak mindig e körül forog 

a gondolata, bármerre is járjon a világon. Mert mit is nevezek én hobbynak? 

Azt az időtöltést, amiért képes valaki időt, pénzt, fáradtságot ál-

dozni, esetleg az élet más javairól is lemondani, néha előre dol-

gozni, majd a vadászat miatti lemaradást bepótolni. Sokan 

vagyunk ezzel úgy, hogy egy-egy vadászat vége felé már 

a következő idényen törjük a fejünket. Jeles elődünket, 

Széchenyi Zsigmondot a legenda szerint így dorgálta 

egyetemi professzora a sűrű hiányzások miatt: „Gróf úr, 

Ön sokat vadászik. Erre a válasz: - Igen professzor úr, ez 

így igaz, de nem eleget.”

Máltai vadászok között

Csalimadaras kalitka az oszlop tetején, a leskunyhóból nézve
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egyben a megélhetését is biztosítja. Szó szót követett és megegyez-

tünk, hogy élénk érdeklődésemre tekintettel, másnap 8-ra értem 

jönnek szállásomra és kiülhetek velük madárlesre.

Másnap egy jobb napokat látott, öreg, ponyvás Suzuki Samurai-

jal érkeztek. Ez ott a tipikus átlagautó. Végigrázattuk magunkat 

a kritikán aluli minőségű parti úton és rövidesen megérkeztünk 

a leskunyhójukhoz. A csalimadaras kalitkákat felhelyeztük a botok, 

illetve oszlopok tetejére, a hálókat kifeszítettük, a köteleket el-

rendeztük és beültünk izzadni a kövekből rakott kuny-

hóba, amely ekkorra már jócskán felmelegedett. 

Kezdtem megérteni, hogy mi ebben a sport... 

Közben idősebb vadásztársunk kávét főzött a 

gázfőzőn – úgy láttam, hogy hosszabb időre 

rendezkedünk be – és olajbogyóval kínált, 

amely egy érdekes párosításnak bizonyult. 

A pacsirták és pintyek rákezdtek dalaikra. Az 

első madár pillanatokon belül bele is akadt 

az egyik hálóba. Kérdeztem, miért nem me-

gyünk érte? Várunk még – mondták - majd 

ha több lesz, no meg a sólymok miatt. Ilyen-

kor illene mondanom, hogy gyengébb ideg-

zetű madárbarátok, kérem ne is olvassák tovább 

beszámolómat. Mert ami ezután következett, az még 

a képzeletemet is felülmúlta. Már több madár – két pinty 

és egy pacsirta – vergődött a hálókban, amikor lecsapott rájuk egy 

máltai sólyom. A hálóba ugyan nem akadt bele, de sorsát elkerülni 

nem tudta, mert vendéglátóm a rozsdás sörétesével egy duplával 

lepuff antotta. Toleráns emberként próbálok mindent megérteni, 

de ez elfogadhatatlan volt a számomra. Kérdeztem, miért lőtte 

le? Óh – mondta – az idén ez már a nyolcadik sólyom, és jó pénzt 

adnak érte kitömve a helyi étteremtulajdonosok. Tudtam, hogy 

meggyőzni őket nem tudom, de azért megpróbáltam. Elmesél-

tem, hogy nálunk ez tilos, mi csak csodáljuk ezeket a gyönyörű ma-

darakat és solymászni is csak külön engedéllyel lehet. Az énekes 

madarak fogásáról gyerekkori emlék jutott eszembe, mikor korai 

légpuskás vadászként az akkor még elejthető verebek helyett egy 

sármány lett a zsákmányom, mert a szembe sütő napfénytől nem 

tudtam megkülönböztetni a sármányt a verébtől. Mikor ezt beval-

lottam, apám nem csak egyszerűen megdorgált, hanem komoly 

eltiltással is párosult a felelőtlenségem. Büntetésül pedig a kis ma-

darat nagy ceremóniával temettük el a kertben. Persze volt ennek 

pozitív hozadéka is számomra a nevelésen túl, ugyanis akkor kap-

tam meg az első céltávcsövemet, hogy többé ilyen fatális tévedés 

ne fordulhasson elő.

Aznap vendéglátóim 18 madarat fogtak élve: 10 pintyet, 6 pa-

csirtát és 2 rigót. Aggatóra pedig a máltai sólyom került. David 

elmondta, hogy az így befogott pintyeknek hosszú és boldog éle-

tük lesz, mert gondos gazdáiktól mindig kapnak enni-inni, ame-

lyek fejében énekükkel kedveskednek. Ellenérvem az volt, 

hogy nem hiszem, hogy jó lehet a madárnak egy szűk 

kalitkában repdesni és legyek, kukacok, rovarok 

helyett holmi általuk jónak vélt, de egyoldalúan 

unalmas szemes madáreleséggel élni.

Aztán beszélgettünk a mi szalonka-helyze-

tünkről és az egyéb uniós szabályzókról. Irigy-

kedve hallgatták, hogy nálunk lehet olyan na-

gyobb testű madárfajokra is vadászni, mint 

a fácán, és hazánkban nagyvad is él igen csak 

szép számmal. Kora délután visszatértünk 

a városba. Elköszönés előtt közösen kijelen-

tettük, hogy vannak nemzeti tradíciók, ame-

lyeket nem érdemes – de lehetetlen is – erőszak-

kal betiltani, hiszen az ott élőkben olyan mélyen 

gyökereznek ezek a szokások, hogy emiatt megtiltani 

nem érdemes, mert betartatni amúgy is lehetetlen.

Felnőtt ember már nehezen változik meg. Értelmetlen dolog 

másokra bármiféle akaratot rákényszeríteni, egy – a mienktől me-

rőben eltérő – emberi kultúrát megbélyegezni, kirekeszteni, a szo-

kásokat és a hagyományokat elítélni. 

A békés emberi együttélés és egyben a vadászat lényege is éppen 

a hőn vágyott szabadság érzete, az ősi életformák tisztelete, 

gyakorlása, és élvezete. 

A máltai élményekből mindenki vonja le a számára szükséges 

következtetéseket. Én is ezt tettem és minden ellentmondásos-

sága ellenére úgy érzem, gazdagabb lettem általa. A nem túl lát-

ványos képanyagot a tiltás ellenére titokban készítettem. Ezért 

szégyellem ugyan magamat, de a célom az volt, hogy a nem min-

dennapi élményeimet má-

sokkal megoszthassam. Ám, 

hogy ez az élmény valójában 

pozitív vagy negatív volt-e, 

azt döntse el mindenki önma-

RÁTONYI ZOLTÁN

zoltan.ratonyi@vnet.hu

„A nem túl látványos képanyagot a tiltás ellenére titokban készítettem.”
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Mély megdöbbenéssel vettük szomorú 

halálhírét, hiszen minden hazai kutyás 

vadász számára egyértelmű és vitatha-

tatlan, hogy megint egy rendkívüli és pó-

tolhatatlan személyiséget veszítettünk 

el. 1921. január 13-án született a Baranya 

megyei Kisnyárádon. A polgári iskolát 

Budapesten végezte, majd az esztergomi 

Érseki Tanítóképzőben folytatta tanul-

mányait, és 1942-től Udvariban tanított. 

1950-ben biológia-rajz szakos tanári dip-

lomát szerzett. Később Öcsényben taní-

tott biológiát, amely időszak alatt tanítvá-

nyainak egész seregével szeretette meg a 

természetet, vadászatot. Több mint négy 

évtizeden át az öcsényi vadásztársaság 

vadászmestere volt. A háború utáni első 

kunbajai vizslaversenyen már részt vett 

a saját kiképzésű vizslájával. A hatvanas 

évek elejétől vált legendás „motorjává” 

a hazai kynológiai életnek. Hamarosan 

meg is született a vizslák szakszerű ki-

képzésének és vizsgáztatásának rendje 

és vizsgaszabályzata. Szinte hihetetlen 

energiával dolgozott, és ettől kezdve – 

versenyzőként, szervezőként, majd bíró-

ként – szinte mindenütt ott volt, ahol a 

vadászkutyákért valamit tenni lehetett. 

Elnöke volt a MAVOSZ Tolna megyei 

Kynológiai Bizottságának, és meghatáro-

zó szerepe volt a MEOE szekszárdi helyi 

szervezetének megalakításában is. 1976-

ban létrehozta az Országos Német Vizsla 

Klubot, amelynek több cikluson keresztül 

elnöke volt. Nyugdíjazása után minden 

idejét a vadászkutyázásnak szentelte. 

1973-ban Pogány Istvánnal megírták a 

Vizslák Munkavizsga Szabályzatát, majd 

1985-ben vezetője volt annak a munka-

csoportnak, amely részletesen kidolgoz-

ta a Vadászkutyák Vizsga és Versenysza-

bályzatát. 2000-ig elnöke volt a MEOE 

Vadászkutya Teljesítménybírói Testüle-

tének, ezt követően tiszteletbeli elnök-

ké választották. Számos szakcikket írt és 

sokat fordított a német vadászirodalom-

ból. A hazai vadászkutya kiképzésben 

nélkülözhetetlen alapműnek mondható 

igényes és szakszerű fordító munkája volt 

Karl Tabel szakkönyve. Rendkívül nagy-

ra becsült és kitűnő szemű nemzetközi 

munka és küllembírónak ismerték itthon 

és külföldön egyaránt. Széles körű nem-

zetközi kapcsolatainak köszönhetően 

értékes tenyészkutyák behozatalával se-

gítette a hazai német vizslafajta tenyész-

tését. Szervezte a bírói tanfolyamokat, de 

emellett feledhetetlen és emblematikus 

előadója és szervezője volt a vadászku-

tya-vezető tanfolyamoknak. Csodáltuk 

és tiszteltük hatalmas tárgyi- és lexikális 

tudását, sok évtizedes vizslás tapaszta-

latait. Munkásságát Nimród éremmel, 

Hubertus Kereszttel, a MEOE és a Né-

met Rövidszőrű Német Vizsla Szövetség 

aranykoszorús jelvényével, valamint az 

Osztrák Német Vizsla Klub kitüntető 

oklevelével ismerték el. Halálának évétől 

a MEOE Vadászkutya Teljesítménybírói 

Tanácsa kezdeményezésére a hazai Vizs-

la Főversenyt „Bősz József Emlékverseny-

nek” nevezzük. 

Emlékét kegyelettel megőrizzük.

Bősz József
(1921–2009)
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A mai, állandóan változó világban kevés 

olyan rendezvény van kishazánkban, mint 

a Magyar Véreb Egylet és a HM Kaszó Zrt. 

által rendezett véreb fővizsga. Az idén hu-

szadik alkalommal találkoztak a kutyák és 

vezetőik. A fővizsga mellett elővizsga és 

tenyészszemle is szerepelt a február utol-

só hétvégéjére szervezett programban, 

valamint praktikusan éves közgyűlését is 

ekkor tartotta a Magyar Véreb Egylet. A 

vadászházban a közgyűlés a megszokott 

menetrend szerint zajlott, az elnöki és a bi-

zottsági beszámolók után aktuális kérdése-

ket tárgyaltak a meghívottak. A tenyésztési 

vezető, Bőhm István beszámolójából kitűnt, 

hogy a vérebek és vezetőik az elmúlt évben 

1264 sebzett nagyvadat találtak meg, ami 

összességében 181 millió forintot jelent a 

vadászatra jogosultaknak. A közgyűlés ven-

dégeként Feiszt Ottó, az OMVK elnöke, mint 

a Magyar Véreb Egylet tagja felajánlotta az 

idei mesterséges vércsapa verseny megren-

dezését június első hétvégéjén, a Zalaerdő 

Zrt. területén, Szentpéterföldén. A tagság 

immár másodízben vehette kézbe a véreb-

híradót, amely tartalmában, külalakjában 

sokat fejlődött, és úgy tűnik, felnő az immár 

száznyolc éves patinás szervezethez. 

A fővizsga szomorú mementóval kezdő-

dött. A megjelentek egyperces főhajtással 

és kürtszignállal emlékeztek a közelmúlt-

ban, 88 éves korában elhuny Bősz Józsefre, 

aki egész életét a vadászatnak és a vadász-

kutyás sportnak szentelte. A reggeli köszön-

tők, és az eligazítás után Király Attila veze-

tőbíró munkára szólította a vérebvezetőket. 

A fővizsgára tizenhárom, az elővizsgára öt 

kutyát neveztek, így ezen a hétvégén jutott 

képzett véreb Somogy megye minden va-

dászterületére. Az elővizsgás kutyák jól tel-

jesítettek és az öt nevezett kutya közül mind 

az öt sikeresen teljesítette a feladatokat. 

A fővizsgán hat eredményes munkát bírál-

hattak a bírói körök, köztük a Horvát János 

által vezetett Kálistói Díva hannoveri szuka 

munkáját, aki nyolc kilométeres vezeték-

munka és nyolcszáz méteres hajsza után 

érte el a sebágyban fekvő vadat. 

A házigazdák a fővizsga mellett egy 

megható ünnepséggel is meglepték az 

ország minden tájáról érkező vendégeket. 

Az Idős Hivatásos Vadászok Klubja, hazánk 

különböző részein immár harmadízben 

avat emléktáblát elhunyt kollégáik tiszte-

letére. Ezúttal egyszerre három nagyszerű 

emberre emlékeztek: Pitonyák Jánosra, 

Vogel Henrikre és Kiss Istvánra, akik sokat 

tettek Kaszóért – és a magyar vadért. Az 

emléktáblánál Tamás János igazgató és dr. 

Galamb Gábor méltatta a kiváló vadászok 

munkásságát.

AGYAKI GÁBOR

agyaki@vadaszlap.hu

Kaszó Kupa Fővizsga

Eredmények: 
1. Horváth János, Kálistói Díva Dorisz  . . . . . . . . . .194 pont
2. Nagy Péter, Körcsönyei Liza  . . . . . . . . . . . . . . .159 pont
3. Dákai Zsuzsanna, Gejzírmenti Jóka  . . . . . . . . . .154 pont
4. Nyúl András, Szarvaslesi Csilla . . . . . . . . . . . . . .124 pont
5. Kaczur András, Kelet-Mecseki Ajax  . . . . . . . . . .124 pont
6. Szabó Ádám, Fürtön-Bükki Cömpi  . . . . . . . . . . .114 pont

Az elhunyt szakemberek emlékfája

A boldog győztes, Horváth János
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Mire szabad vadászni?
Áprilisban: őzbakra (15-étől)

Májusban: őzbakra – vaddisznóra

Egész évben vadászható: vaddisznó kan, süldő, malac – róka – 

pézsmapocok – nyestkutya – mosómedve

Mikor – mi – mennyiért?
Őzbak vadászati árak:

Trófeasúly (g) ezer forint +forint/g euró +euró/g

149-ig 20-22 – 50-100 –

150–199 20-22 200-250 100-130 –

200–249 30-35 400-500 130-170 0,3-1

250–299 35-55 500-750 150-280 1-4

300–349 60-95 1200-1700 270-420 4-10

350–399 120-170 1800-2200 470-680 10-14

400–449 220-240 2500-3000 1000-1400 14-20

450–499 350-400 4800-6200 1750-2400 22-32

500-tól 600-750 6000-8200 2950-4180 30-47

Az egyik erdőgazdasági árjegyzékben a 600 gramm fölötti bako-

kért 7050, illetve grammonként további 50 eurót kérnek.

A trófeasúlyok megállapítása hivatalos bírálaton, 24 órával a 

kifőzés után kiskoponyával történik. Nagykoponyával való mérés 

esetén a vendégnek a trófeabíráló bizottság által kiskoponyára 

átszámított súlyt kell elfogadnia.

Hibázás: Nem mindenhol számolják fel, de egyes árjegyzékek-

ben szerepel. Ahol megtalálható, ott általában 5000 forint, illetve 

30-50 euró. Egy helyen 100 eurót kell fi zetni a hibázásért.

Sebzés: A kísérővadász által becsült trófeasúlyhoz tartozó ár 50 

százaléka. 

Kísérés: 10-15 euró/nap/vadász

 A hó A hét Nap Hold
 napja napja kel nyugszik kel nyugszik fáziasai
    (h min) (h min) (h min) (h min) (h min)

 1 Szerda 05.23 18.13 08.28 00.33 

 2 Csütörtök 05.21 18.15 09.38 01.30 16.34 D

 3 Péntek 05.19 18.16 10.57 02.14

 4 Szombat 05.17 18.18 12.17 02.48

 5 Vasárnap 05.15 18.19 13.38 03.14

 6 Hétfő 05.13 18.20 14.56 03.36

 7 Kedd 05.11 18.22 16.12 03.55

 8 Szerda 05.09 18.23 17.27 04.14

 9 Csütörtök 05.07 18.25 18.41 04.33 16.56 O

 10 Péntek 05.05 18.26 19.55 04.53

 11 Szombat 05.03 18.27 21.07 05.18

 12 Vasárnap 05.01 18.29 22.16 05.47

 13 Hétfő 04.59 18.30 23.17 06.23

 14 Kedd 04.57 18.32 -- 07.08

 15 Szerda 04.55 18.33 00.10 08.01

 A hó A hét Nap Hold
 napja napja kel nyugszik kel nyugszik fáziasai
    (h min) (h min) (h min) (h min) (h min)

 16 Csütörtök 04.53 18.34 00.52 09.02

 17 Péntek 04.51 18.36 0126 10.07 15.36 C

 18 Szombat 04.50 18.37 01.53 11.14

 19 Vasárnap 04.48 18.39 02.15 12.22

 20 Hétfő 04.46 18.40 02.35 13.30

 21 Kedd 04.44 18.41 02.52 14.40

 22 Szerda 04.42 18.43 03.10 15.52

 23 Csütörtök 04.40 18.44 03.28 17.06

 24 Péntek 04.39 18.46 03.48 18.25

 25 Szombat 04.37 18.47 04.13 19.46 05.23 I

 26 Vasárnap 04.35 18.48 04.44 21.06

 27 Hétfő 04.34 18.50 05.26 22.21

 28 Kedd 04.32 18.51 06.21 23.24

 29 Szerda 04.30 18.53 07.29 --

 30 Csütörtök 04.29 18.54 08.46 00.13

2009

ÚJHOLD   I TELIHOLD   OELSŐ NEGYED   D UTOLSÓ NEGYED   C

30 napÁprilis

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a mezőgazdasá-

gi, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és 

egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szó-

ló 2007. évi XVII. törvény 78. § (2) bekezdésében foglalt felhatal-

mazás alapján a vadgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységek 

csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 27/2008. (III. 12.) 

FVM rendeletben meghatározott támogatási jogcímek esetében 

a pályázatok benyújtási lehetőségét 2009. február 24-i hatállyal 

– további intézkedésig – felfüggesztette. A 2009. február 24-én 

postára adott pályázatok még érkeztetésre kerültek.

Vásárosnaményban, a Beregi-Tisza Vadásztársaság területén ke-

rült terítékre január 9-ikén a képen látható kan. A hivatalos bírá-

laton 127,2 pontot kapott, ezzel aranyérmes lett. Agyarainak hosz-

sza 23,9, illetve 24,1 centiméter. A szerencsés elejtő Szabó József 

sportvadász volt.

Aranyérmes kan a Beregből

TÁMOGATÁS – 
FELFÜGGESZTVE
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Az idén február közepén egy héten belül há-

rom vaddal történő gépjármű ütközés történt 

a délelőtti órákban Zalában, a Válickavölgye 

Vadászklub területét átszelő közlekedési 

főútakon. Két esetben szarvasbikák rohantak 

nagy sebességgel keresztül az aszfaltcsíkon, 

a harmadik esetben pedig őzek vágtak át az 

autók között. Szerencsére személyi sérülés 

egyik balesetnél sem történt, de az autók ri-

pityára törtek. Leginkább a február 13-án, 

pénteken szerencsétlenül járt hölgyvezető 

ijedt meg, akit szinte elgázolt egy körülbelül 

negyven szarvasból álló rudli, és pechére az 

egyik bika ugrás közben „belépett” a szél-

védőjén. Mindez délelőtt fél 11-kor történt 

a 74-es főúton, a baki tetőn. Hasonlóképpen 

járt pár nappal az eset előtt Balatonederics 

határában egy másik autós is, aki megállt az 

úton, hogy elkerülje az ütközést az előtte átro-

hanó szarvasokkal, ám oldalról egy gímcsapat 

nekiszaladt. Totálkáros lett az autója. Az emlí-

tett baleseteket egyértelműen az agancsozók 

okozták azzal, hogy a területet meghajtották, 

a közvélemény haragja azonban ismét a vadá-

szokat hibáztatja.

A rossz gazdasági helyzetben egyre többen próbálkoznak az agancsgyűjtéssel, mint 

pénzszerzési lehetőséggel, és szinte mindennap hajtják az erdőt. Az agancsgyűjtés meg-

oldásra váró feladat a törvényi szabályozásban, s lassan időszerű lenne megoldani az 

agancsfelvásárlás ellenőrzését, ez ugyanis legalább olyan fontos, mint az orvvadászat 

büntetési tételeinek szigorítása! P.G.

Cikkünk nyomán (dr. Szakács László „A 

múzeumi remete” MVL 2009/02) a buzsáki 

(Somogy megye) Cseralja Vadásztársaság 

egyhangú közgyűlési határozata alapján, 

a gazdasági nehézségeik ellenére 30 000 

forintot ajánlott fel gróf Zichy Béla mell-

szobrára. A Balaton part nagynevű egykori 

jeles vadászának és történelmi mecéná-

sának emlékművét a Fonyódi Múzeum és 

Helytörténeti Egyesület állíttatta, amely 

jeles műalkotás pénzhiány miatt a mai na-

pig nincs kifi zetve.

Közúti vészhelyzet 
az agancsozók miatt

Mindazok, akik fájlalják a hazai szalonkavadászat – remélhetőleg csak az idei évre szó-

ló – betiltását, lehetőségük lesz kifejezni együttérzésüket a lelkükben pótolhatatlan 

veszteséget szenvedett szalonkavadászokkal. A VADÁSZLAP standján felravatalozzuk 

a szalonkavadászat és a Szalonka Dublé Díj díszes koporsóját. Jelképes, 200 forintos 

összegért kapható lesz a szalonka emblémával ellátott fekete gyászszalag, amit akár 

kabátra, akár kalapra tűzve lehet viselni. A szalag egy darabját mindenki levághatja, 

melyet urnába gyűjtünk, s a FeHoVa után eltemetünk a pilisi szalonka-emlékhelyen.

SZALONKA-GYÁSZ a FeHoVa-nSZALONKA-GYÁSZ a FeHoVa-n

Tisztelet elődeinknek Helyreigazítás

A januári és februári számunkban meg-

jelent „Vannak vidékek…”  és „Mesél az 

öreg akác” című írás szerzőjének, dr. Fa-

ragó István kérésére elismerjük, hogy a 

közzétett írásokat átdolgoztuk és meg-

rövidítettük. A szerző mellékelt illuszt-

rációinak egy részét nyomdatechnikai 

okok miatt mellőztük, más fotókat – nem 

mátraaljaikat és bábolnaiakat – választot-

tunk a cikkekhez. Rombauer Tamás fotó-

jának képaláírása helyesen: „Munkában 

a híres bábolnai Shagya-arab ötösfogat.” 
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Utolsó útjára indult volna az a közel ötmázsás magyartarka bika, 

amelyik úgy döntött, mégsem lép fel a kamion platójára, és önál-

lósítja magát. Bikakötéllel a nyakában, krotáliával a fülében meg-

szökött, és nekivágott a Tenkeshegynek (Baranya megye). Közel 

három hétig tartotta rettegésben a környéket, míg február 15-én 

beteljesedett a sorsa. Hódosi Csaba sportvadász a meghosszab-

bított vadászati idény utol-

só napján gímbikára cserkelt 

a Tenkes Bérce Vt. területén, 

a Gyűdi tetőn, amikor rárontott 

a hatalmas termetű bika. A fel-

bőszült állat rögtön támadásba 

lendült. A vadász azonban egy 

jól irányzott lövéssel sikeresen 

„megfékezte”.  A.G.

Házi készítésű lándzsával „vadászott” egy férfi  január 12-én, 

Somogyaracs közelében az erdőben. Az orvvadász a kutyáival 

együttműködve próbált meg visszatartani egy szarvast, hogy a 

lándzsájával ledöfj e. Megsebesítette az állatot, de a vadnak sike-

rült elmenekülnie – számolt be a történtekről a Somogy Megyei 

Rendőr-főkapitányság szóvivője. A helyi körzeti megbízottak tet-

ten érték és elfogták az orvvadászt. A férfi  ellen állatkínzás gyanúja 

miatt indítottak eljárást.

  
Farsangi fánk, kisvasutazás, vadetetés és erdei túrázás. Így bú-

csúztatták a telet és várták a tavaszt a Gemenc Zrt. Pörbölyi 

Ökoturisztikai Központjában február 21-én. A természetjárás mel-

lett az érdeklődők megtekinthették az erdőgazdaság kiállításait 

is. A kisvasút megállójában, adózva a farsangi hagyományoknak, 

frissen sütött szalagos fánkkal várták a résztvevőket – gyerekeket 

és felnőtteket egyaránt. 

A programok között a Méhészeti Gyűjtemény, az erdészeti kiál-

lítás, a halászati múzeum, valamint Krizák István természetfotós 

tárlatának megtekintése mellett mézkóstoló, vadmegfi gyelés és 

csoportos vadetetés is szerepelt.

  
Február 23-ára virradó éjjel a Pest megyei Tatárszentgyörgyön is-

meretlenek felgyújtottak egy házat, a benne lakó öttagú családból 

pedig a 27 éves apát és 4 éves fi át lelőtték. Az elkövetőket nagy 

erőkkel keresi a rendőrség, illetve a felderítésbe bevont Nemzeti 

Nyomozó Iroda. 

Az ügy bosszantó fejleménye volt, hogy egyesek a vadászokra 

próbálják terelni a gyanút. Miután a bűncselekményt 12-es kali-

berű sörétes fegyverrel követték el, a környékbeli vadászok mind-

egyikét kihallgatták. A vadászoknak alibijüket igazolniuk kell, söré-

tes puskáikkal pedig próbalövést végeztetnek a rendőrök. Petőfi  

Attilának, a Nemzeti Nyomozó Iroda vezetőjének a nyilatkozata 

szerint „az elkövetők profi  módon bánnak a vadászfegyverrel, 

és négykerék-meghajtású járművel közlekednek. Ez utalhat arra, 

hogy vadászengedéllyel rendelkező, esetleg hivatásos vadászok-

kal állunk szemben…”

  
Hatalmas pusztítást vitt véghez az ausztráliai tűzvész: eddig 180 

ember vesztette életét, és az állatvilág is óriási károkat szenvedett. 

Közel egymillió állat pusztult el, az állatmenhelyeken és a helyi ál-

latorvosi klinikákon pedig rengeteg sérült állatot kezelnek. Negy-

ven emlős és ugyanennyi madárfaj vált veszélyeztetetté a tűzvész 

nyomán. Ezek közül a fajok közül sok már eddig is szűk élőhelyre 

szorult vissza, de a Victoria államot sújtó erdőtüzek néhányuk élő-

helyét teljesen felégették, így ezek az állatok valószínűleg elpusz-

tultak – olvasható a The Daily Telegraph brit napilap honlapján. Ez 

történhetett a King-tó területén élő sisakos mézevő madarakkal is, 

amelyekből 1990-ben összesen ötven egyed élt.

  
A Hód-Mezőgazda Zrt. kiállítási centrumában (47. sz. főút, 195-ös 

km) április 24-26. között rendezik meg a XVI. Alföldi Állattenyész-

tési és Mezőgazda Napokat. A családi programnak is beillő ren-

dezvényen, 24-ikén a „Vadász főz is” címmel főzőverseny és kós-

tolás lesz, a 2007-ben felavatott őz szobor előtt dr. Koncz István és 

Békés Sándor fog beszédet mondani, másnap pedig vadászkutyás 

bemutatóval várják a látogatókat.

Erdőn-mezőn járva

Napkori kürtszó

Vadászra támadt a bika

Nem kell új címet 

kitalálni, különösen 

akkor nem, ha ez fe-

jezi ki a legjobban, 

amit egy alkotó a ki-

állításával el tud, el 

akar mondani – vall-

ja Valaczkai Erzsé-

bet, C.I.C művészeti 

nagydíjas, a vadászati 

világszervezet FACE 

„kacsabélyegének” tervezője, a VKE „Aranyecset-toll” kitüntetettje, 

Csergezán Pál díjas festőművész. A szabadidejében egyre többet 

és többször vadászó Dianának április 3-án Keszthelyen, a Festetics 

Kastélymúzeum vadászati épületében nyílik meg a ceruzarajzok-

ból, pasztellekből és olajfestményekből álló kiállítása. A kiállítást 

a soproni Nyugat-Magyarországi Egyetem rektora, Faragó Sándor 

professzor nyitja meg és június elejéig lesz látható.

A Napkori Erdőgazdák Zrt. február 26-28. között, a Harangodi Er-

dei Iskolában kürtöstanfolyamot szervezett. A résztvevők a három 

nap alatt elsajátíthatták a vadászkürt gyakorlati használatát, és el-

méleti oktatásban is részesültek: Rosta Sándor zeneoktató avatta 

be őket a kottaolvasás és a fúvástechnikák alapjaiba, és természe-

tesen nem maradhatott el a vadászkürtös hagyományok ismerte-

tése sem. A programok között a résztvevők a vadaskertben tettek 

fogatos kirándulást. Remélhetőleg az újdonsült kürtösök egyre 

szélesebb körben fogják hirdetni és ápolni a régmúltból reánk ha-

gyott kürtös hagyományt. BBO
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A tojás

Az élet és a teremtés szimbóluma. Egyaránt magában rejti a 

születés, valamint az élettelenből élővé válás titkát. Régen a 

tojás is böjti tilalom alatt állt, így az ünnepre sok összegyűlt, 

amelyeket aztán nagy mennyiségben fogyasztottak, ajándé-

koztak az emberek. Húsvétkor a jobbágyoknak tojásbeadási 

kötelezettségük volt.

A kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, e na-

pon ünnepeljük Krisztus feltámadását. Húsvétkor 

ér véget a 40 napig tartó nagyböjt, a hústól való 

tartózkodás, innen származik az ünnep magyar el-

nevezése is.

A húsvét egyházi „mozgóünnep”: a március 21. 

(a tavaszi napéjegyenlőség) utáni első teliholdat 

követő vasárnapra esik. Ezt a napot előzi meg hét 

héttel farsang vasárnapja, ötven nap múlva pedig 

a pünkösd követi. A húsvéti szertartások közül már 

a középkorban kiemelkedett a föltámadás megje-

lenítése, valamint az étel és a húsvéti bárány meg-

szentelése. A néphagyományok szerint a húsvét 

vasárnapján szentelt sonka csontját kiakasztották 

a gyümölcsfára, hogy sokat teremjen. Szintén ezen 

a napon a hajnali határkerülés után a legények 

színes szalaggal, cifra papírossal és hímes tojással 

díszített fenyőágakat tűztek kedveseik kapujára. 

Székelyföldön a húsvéti étel morzsáját megőriz-

ték, s nyáron, a szárnyasok kártevése ellen kereszt 

alakban meghintették vele a gabonaföldeket, mi-

közben ezt mondták: „távozzatok innen kártékony 

madarak”. Húsvét második napján, hétfőn mind-

máig szokás a húsvéti locsolás, egyes vidékeken a 

húsvéti korbácsolás. Húsvét hétfőjén és fehérva-

sárnap (húsvét vasárnapja után egy hét-

tel) volt szokásban a komatál küldés, 

a leányok pedig ilyenkor azoknak 

a legényeknek 

küldtek to-

jást, akik a 

farsangi 

b á l b a n 

táncba 

v i t t é k 

őket. 

Húsvét

Húsvéti
locsolóversek

Zöld erdőben jártam,

Két őzikét láttam.

Az egyik kacsintott,

Ide a forintot!

Korán reggel útra keltem,

Se nem ittam, se nem ettem.

Tarisznya húzza a vállam,

Térdig kopott már a lábam.

Bejártam a fél világot,

Láttam sok-sok szép virágot.

A legszebbre most találtam,

Hogy öntözzem, alig vártam.

Piros tojás, fehér nyuszi,

Locsolásért jár a puszi! 

Nagyböjt: hamvazó-

szerdától húsvétva-

sárnapig, 40 napon 

keresztül  tart. A VII. 

századtól vált szokássá, 

1091-ben II. Orbán pápa 

iktatta törvénybe.

A nagyhét a nagyböjt 

virágvasárnaptól húsvé-

tig terjedő utolsó hete. 

Jézus szenvedésének, 

kereszthalálának és fel-

támadásának ünnepe. 

Népszokások: nagyheti 

takarítás, nagypénteki 

munkatilalom.
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Tojásfestés

A jól megtisztított, megfőzött tojásokat festhetjük készen ka-

pott tojásfestékkel, de növényi festékeket (növényekből nyert 

színezékeket) is használhatunk. Egyes növényekkel kezdők is 

bátran próbálkozhatnak, vannak azonban olyanok is, melyekkel 

csak több éves gyakorlat után tudunk szép tojásokat készíteni. A 

színező léhez valamilyen adalékanyagot kell adni, én általában 

ecetet szoktam, de használhatunk hozzá citromlevet és konyha-

sót is.

A barna színhez a vörös-, és lila hagyma leveleiből főzött festőlé 

szükséges. Nagyon szépen díszíthetjük a tojást, ha virágszir-

mot, levelet helyezünk rá, nylon harisnyába csomagoljuk és így 

főzzük meg. Viasszal is készíthetünk díszt, ilyenkor a még nyers 

tojásra mintákat rajzolunk, majd megfőzzük, így festés után, a 

viasszal rárajzolt minta láthatóvá válik. Barna tojást kaphatunk 

még csipkebogyó- vagy diólevél főzet segítségével is.

Hazánkban kevés növény van, melyből a piros színt kinyerhet-

nénk, de a kökény bogyója és a cékla leve piros, egyaránt hason-

ló árnyalatot eredményez.

A zöld tojást a bodza zöld bogyójából vagy a nyírfa friss levelei-

ből főzött festőlébe áztatva tudjuk „előteremteni”.

Az orbáncfű virágával együtt megfőzött tojás élénk sárga szín-

ben pompázik, míg a cserszömörce főzet narancsos árnyalatot 

eredményez.

Az írókázás sok gyakorlatot igényel. Erre a célra lehet kapni kü-

lön írókát, mellyel a tojást díszítjük. Ennek a tölcsérjébe viaszt 

olvasztunk, majd gyertyaláng felett tovább melegítjük. Az elő-

re felrajzolt minta fölött vezetve az írókát, kirajzolhatjuk a kí-

vánt szimbólumot a tojásra. Díszíthetjük még a húsvéti tojást 

dekopázs és foltvarrásos technikával, valamint gyönggyel, amit 

ragasztóval rögzíthetünk. 

ELEK SZILVIA

eleksylvi@freemail.hu

Bíbic (Vanellus vanellus)

Fekete-fehér alapszínű, bóbitás madár. Csak állati ere-

detű táplálékot fogyaszt, különféle rovarok, pókok, 

csigák, gyűrűs férgek szerepelnek az „étlapján”. Főleg 

síkvidéki vizes területek, valamint hegy- és dombvi-

déki medencék, folyóvölgyek képezik otthonát. Egy 

területen több pár is fészkelhet, a bíbic territóriumot 

tart fenn fészke körül. Magyarországon védett, termé-

szetvédelmi értéke 50 ezer forint.

Erdei fülesbagoly (Asio otus)

Erdőkben, ártéri erdőben és mezőgazdasági területek 

közelében él. Rágcsálókkal táplálkozik, kedvence a 

mezei pocok. A költési időszak áprilisban kezdődik, de 

még májusban is tart. A fészekaljában 5-6 fehér tojás 

található, ezeken a tojó 27-28 napig kotlik, miközben 

a hím hordja az eleséget. Magyarországon védett, ter-

mészetvédelmi értéke 50 ezer forint.

Mezei veréb (Passer montanus)

Szabad mezők, lomberdők lakója. Ősszel és télen 

gyommagvakkal táplálkozik. Tavasszal és nyáron her-

nyók és levéltetvek alkotják az étrendjét. Faodvakban, 

elvétve háztetőkön fészkel, évente 2-3-szor költ, és a 

fecskefészkeket is elfoglalja. Régebben kártevőnek mi-

nősítették és gyérítették, de ma már védett, természet-

védelmi értéke 10 ezer forint.

Április - Szent György hava

Április 24. Sárkányölő Szent György napja

Évszázadokon át a lovagok, fegyverkovácsok, lovas katonák, 

vándorlegények, s utóbb a cserkészek patrónusa volt.

Április 25. Márk evangelista ünnepe

Alexandria első püspöke, ezen a napon szenvedett mártírhalált. 

Régen ekkor tartották a búzaszentelő körmeneteket.

KIVÁGHATÓ MADÁRLEXIKON 
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A megbeszélt találkahelyen Businé Tóth Réka, a cég vadászati 

ágazatvezetője már várt engem. A név biztosan sokaknak ismerős 

lehet, főleg vérebes berkekben. Egy kávé mellé leülve hamarosan 

megérkezett Támba Miklós, az igazgatóság elnöke, aki nem volt 

rest bevallani, hogy a társaságnak szüksége van minden vendég-

re, így az íjászokra is. Az íjászok elcsábításának egyik bizonyíté-

ka, hogy a Napkori Erdőgazdák Zrt. kifejezetten számukra társas 

vaddisznóvadászatot kíván szervezni a télen. Amint azt Miklós 

elmondta, igyekeznek a vadászíjászat korlátait megismerve ezt 

úgy megrendezni, hogy mindenki gazdag vadászélményekkel tá-

vozzon tőlük. Szeretnék az évek során magas szintre fejleszteni az 

íjászok vadásztatását mind társas, mind egyéni szinten. A terüle-

ten már most számos olyan helyet jelöltek ki, ahol az íjász lőtávon 

belül eredményesen vadászhat. Bár az íjászok legtöbbje saját fa-

mászó-lessel rendelkezik, a társaság tervezi, hogy az igények nö-

vekedésével kifejezetten vadászíjászok számára alkalmas, épített 

leseket fognak kihelyezni a területre.

Miután Miklóst elszólította a munkája, Rékával terepjáróba pat-

tanva elindulunk, hogy az 500 hektáros kertet körbejárva, egy ki-

csit megismerhessem a terület adottságait. A hátsó ülésen két han-

noveri véreb kísér el minket. Autózás közben Réka elmesélte, hogy 

a társaságban rajta kívül még hét ember dolgozik a vadállomány 

szakszerű kezelésén. Ő, mint ágazatvezető irányítja munkájukat. 

Mint azt megtudtam, a két kertben jelentős vaddisznó-, dám-, és 

mufl onállomány található, a szabad területen pedig elsősorban az 

őz az, amire vadászhatnak a vendégek. Az íjászatról kérdezve Réka 

elmondta, hogy neki nagyon szívéhez közeli az a vadászfegyelem 

és vadásztudás, ami ahhoz kell, hogy a vadhoz közel kerüljön az 

ember. Az íjászok fegyverük adottságai miatt lopják be a vadat 

20 méterre, de ezt az élményt nemcsak a húrfeszítők élhetik át. Ő 

maga is szívesen teszi próbára cserkelő tudását. 

A vadaskertekben szálastakarmánnyal és saját keverésű táppal 

etetik a vadállományt. Ezt természetesen az idénynek megfelelő-

en egyéb lédús zöldség és gyümölcs is kiegészíti. Hetente ötször 

töltik fel az etetőket. Ezeken a helyeken nem vadásztatnak, így épí-

tett lesek sincsenek a közelben. Természetes vízforrás hiányában 

kutak biztosítják a kerti vadállomány vízszükségletét.

Kiszállva a terepjáróból, a hófedte szálerdők talaját vizslatva fel-

fel tűnnek a hatalmas disznónyomok, s a szarvasváltók elárulják a 

vad kerten belüli mozgását. Ideális hely ez az íjásznak. Éppen egy 

dombtető felé igyekszünk, amikor a horizonton megpillantunk 

egy hatalmas vadkant. Kiszúr minket, egy darabig fi gyel, majd si-

etősre fogva bevált az erdőbe. Több kondával is összefutunk te-

repszemlénk során, de egyik alkalommal sem vártak be minket 

100 méternél közelebbre. Sokáig az volt a tévképzetem, hogy egy 

kertben az állatok megszelídített bárányként „a vadász kezéből 

esznek”. Napkoron be kellett látnom, hogy ez nem így van. Bár a 

kerti vadállomány jobban hozzászokott az emberhez, az ösztönös 

bizalmatlanságnak, és a vadászatok alkalmával tapasztalt kelle-

metlen élményeknek köszönhetően a disznókban megmaradt a 

természetes távolságtartás.

Egy magaslatra érve közelebbről is megszemlélhettem egy ki-

épített leshelyet. A fedetlen, jó egy négyzetméter alapterületű 

építmény palánkja nem túl magas. Íjjal is kényelmesen ki lehet lőni 

belőle, ha feláll az ember. Néhány leveles ágat betűzve az oldalfal-

ba, ideális íjász-lessé alakítható ez a nem kifejezetten húrfeszítők 

számára készített hely. Ezen morfondírozva, tőlünk 200 méterre 

Réka megpillant egy dámrudlit. Két igen szép bika is van köztük. 

Ösztönösen nyúlnék a távcsövem után, de ezúttal fényképezőgép 

lóg a nyakamban, így sajnos nem mustrálhatom meg őket köze-

lebbről.

A majd két órás séta után visszatérve az autómhoz, nehezemre 

esett Pest felé venni az irányt. Közel háromszáz kilométer autó-

zás várt rám, de nem ez tette 

nehézzé az indulást. Szívem 

szerint ott maradtam volna 

még néhány napot íjam tár-

saságában.

Mindig örül a szívem, ha olyan vadászterületről hallok, ahol nyitottak a vadászíjászatra. Örömömet csak 

tetézi, ha a helyről ráadásként kiderül, hogy felkészülve, és a puskás vadászokkal egyenrangú módon 

fogadják a húrfeszítőket. A Napkori Erdőgazdák Zrt. mintegy 8000 hektáros területen gazdálkodik, s két 

vadaskertje (500 és 300 hektár) ideális feltételeket biztosít a vadászíjászok számára.

SZABÓ ZSOLT

ijaszat@vadaszlap.hu

Íjászok, várunk benneteket!

Businé Tóth Réka vadászati ágazatvezető
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Amennyire állóvíz a Balaton, annyira nem az, ami az utóbbi hó-

napokban történik a halászat körül. A Balatoni Halászati Zrt. több 

mint százéves története során olyan helyzetbe jutott, amelyhez 

hasonlót még soha nem kellett átélnie.

Lukács Károly, a legendás balatoni haltudós és Halászati Vállalat 

igazgatója biztosan forog a sírjában, ha a mai siófoki halásztelepre 

néz - amit néhány nap alatt elbontottak jégvermestől, műhelyestől.

Maradt még egy darabig a főépület, meg a Lukács Károly emlé-

két őrző tábla.  A magas balatoni vízállás miatt hamarosan engedni 

kell a vizet a Sióba, amivel persze jönnek majd az angolnák is a 

zsilipnél lévő csapdába, vajon hová teszik őket?

Az egyik legértékesebb siófoki ingatlan került eladásra. Gyaní-

tom, hogy aki megvette, a többszöröséért fogja majd tovább adni. 

Ahogy az manapság lenni szokott.

A halászat léte meghatározó 

a balatoni horgászatban, nem 

véletlenül vállalnának  szerepet 

a dolgok jobbra fordításában 

a balatoni önkormányzatok. A 

horgász idegenforgalom stag-

nál, ami ugyan enyhe kifejezés 

a semmire, tény, hogy eltűntek 

az őszi süllőzésekre érkező ven-

dégek, pang a szezon utáni szo-

bakiadás, csónakbérlés. 

Több tanácskozáson vitatták 

meg a tópart polgármesterei, 

civil szervezetek képviselői, 

idegenforgalmi szakemberek, 

a sajtó munkatársai a jelenlegi 

helyzetet. A Balatonfüreden megtartott kerekasztal-beszélgetés vi-

taindító anyaga a balatoni horgászat jövőjéről, a Balaton és vízrend-

szerének, a halászati jog gyakorlásának önkormányzati kezelésbe 

adásáról, a horgászturizmus jelenlegi helyzetéről és lehetőségéről, 

a balatoni halállomány megmentéséről szólt. Hogy a tópart pol-

gármesterei a horgászatot és a horgászturizmust nemcsak időtöltő 

passzióként fogják fel, azt jól jelzi többek közt a legutóbbi fórum, 

ahol érződött, hogy mindenki tenni akar! A jelenlegi állapot a lehető 

legrosszabb, a mostani áldatlan helyzetből való kilábalást minden 

bizonnyal segítené az önkormányzatok felelősségteljes részvétele 

az átalakuló és lényegesen kisebb létszámú halászati vállalatban.

A legutolsó hírek szerint az adósságaitól megtisztított cég 51 szá-

zalékban a Balatoni Felvidéki Nemzeti Park, 49 százalékban a Bala-

toni Fejlesztési Tanács birtokába kerülne. Ez már komoly előrelépés 

lenne a korábbi évekhez képest, de még mindig nem válasz arra, 

hogy milyen jellegű lesz a megmaradó halászat, hogyan oldják meg 

a halőrzést. Az tény, hogy a Balaton halállománya az összes fellelhe-

tő fajt tekintve az utóbbi évtizedekben rendkívül drasztikus csökke-

nést mutat, aminek oka lehet az intenzív halászat, a nem kellőkép-

pen átgondolt halgazdálkodási és halvédelmi tevékenység. Az több 

mint felháborító, hogy a fajtatilalom időszakában (pl. süllő) ma bárki 

horgászhat a süllő ivóhelyén - keszegre…

Számosan vitatták a jelenlegi szelektív halászati (busahalászat) 

gyakorlatot, mivel véleményük szerint az többnyire nem szelektív 

vonóhálós módszerrel történik. Eresztőhálós halászattal pedig - 

fajtaszelekció nélkül - pont azokat a kapitális példányokat fogják 

ki a vízből, ami a legnagyobb vonzerőt jelenti a sporthorgászok 

számára, valamint alapja lehetne a természetes szaporulatnak. 

Ami tény, az utóbbi évtizedben a Balaton nem adott rekordlistára 

érdemes halat. Ez több mint elszomorító!

A Mohosz „Horgászható természetes vizek megoszlása” elneve-

zésű statisztikája szerint a BH 

Zrt. kezelésében lévő vízfelü-

let (62841 ha) az ország teljes 

horgászható vízfelületének 

(134770 ha) 47%-a. A Balaton 

ebből 60000 ha, azaz a teljes 

magyarországi horgászható 

természetes vízfelület 44,5%-

a. A halászati cég kezelésében 

lévő természetes vizeken (47% 

vízterület) realizált horgász és 

halász halfogás 609 tonna, a 

magyarországi természetes vízi 

halfogás 9,6%-a. Ez a fogási adat 

tartalmazza a horgászok által, 

és a halászok által a Balatonból, 

továbbá a BH Zrt. egyéb halastavaiból kifogott mennyiségeket is. 

Így megállapítható – tekintetbe véve, hogy a BH Zrt. halastavain 

intenzív, nagymennyiségű haltenyésztést folytat –, hogy a fenti 9,6 

százalékos fogási aránynál a Balatonból mintegy 5 százalék hal szár-

mazik. Ez a mennyiség tartalmazza a halászok által kifogottakat is, 

így elmondható, hogy a horgászok által kifogott (kb. 200 t/év) jelen-

téktelen, a 6318 tonna éves teljes halászott és horgászott magyaror-

szági mennyiséghez képest.

Ahhoz, hogy jelentős változások történjenek, szükség van a tó-

parti települések összefogására és az állam támogatására, segítő 

részvételére. Annál is inkább, mert ismerve a hazai halfogási sta-

tisztikákat, a Balatonon a horgászok által kifogott hal mennyisége 

3.33 kg/ha, míg a horgász-

szervezetek horgászkezelésű 

vizein 146,4 kg/ha! Írjuk le, 

több mint negyvenszerese a 

balatoni átlagnak! 

Sokak által ismert az a régi halász módszer (főleg abból az időből ismeretes, amíg Magyarországon nem 

csapolták le a vizenyős területeket, és nem szabályozták a folyókat), ahogyan a hajdani pákász halat 

fogatott a kárókatonával. A madár nyakára bőrből készült nyakkarikát tett jó hosszú madzaggal, majd 

a megfelelő helyen vízre engedte. A madár hamarosan megfogta a halat, de a nyakkarika miatt lenyelni 

nem tudta, a halász meg rutinos mozdulatokkal kimasszírozta a torkából.

ZÁKONYI BOTOND

zakonyi.botond@gmail.hu

Hánykolódó halászok…
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.243 W. Rem. kaliberű 
700 modell, 5 éves, 6x42 
Khles távcsővel, beépí-
tett fegyverlámpa szere-
lékkel eladó. 
Irányár: 200 000 Ft.
Műszaki: 2009. 07. 
Tel.: 06-30/574-6110.

Izs egycsövű 16-os, 5,6 X 
50 R Magnum váltócső-
vel, 6 X 42 -es Bushnell 
céltávcsővel, 10 évre 
vizsgáztatva eladó. 
Érd: 06-70/702-5002 

Kengyelkulcsos 12/70-es 
olasz bock eladó.
Telefon: 06-70/702-5004

16/65-ös Belga Browing 
félautomata egycsövű 
vadászfegyver gyűjtők-
nek ajánlott. 
Ár: 50 000 forint. 
Érd.: 06-20/964-2887

Rövidszőrű magyar 
vizsla kölykök eladók 
a Lesvölgyi kennelből. 
Anya: Szentimrei Vadász 
Aliz (CINKA), AV, VÁV, 
ÖTV, HD 0. Apa: Gércei 
Vadász Cseles (BEREK), 
Hungarian Champion, 
3x Field Trial EU Bajnok. 
Érd.: 06-30/979-0069

Elajándékoznám 5 éves 
szálkás szőrű tacskó szu-
kámat vadásznak. 
Telefon: 06-20/935-2799

Börzsönyi nagyvadas 
területen lévő vadász-
társasági tagságomat 
átadnám. 
Telefon: 06-20/546-7667

Bakonyi nagyvadas va-
dásztársaság kiadó va-
dászterületére (5 millió 
forintos évi bérleti díjért) 
bérlőket keres. 
Érd.: 06-30/947-3355

Hullajtott őz-, dám-, és 
gímagancsot kilogram-
monkénti napi áron vá-
sárolunk. 
Telefon: 06-30/983-1166

Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében, Putnokon, 
a 26-os főút mentén 2 
szobás, fürdőszobás, 
külterületi ingatlan, 
melléképületekkel 1200 
nm-es telekkel eladó. 
Vadászati lehetőségek. 
Irányár: 6 millió forint 
Érd.: 06-20/964-2887

Budapesttől 130 km-re, 
20 ha: szántó, ősgyep, 
(erdő) vadgazdálkodás-
ra alkalmas bekerített 
terület eladó!
Irányár: 15 000 000 Ft. 
Telefon: 06-30/445-0036

Csicsóka eladó! 
Telefon: 06-30/467-0123

Elektromos nyakörvet 
bérelnék, Veszprém me-
gyében. Fizetés meg-
egyezés szerint. Van 
vendéghívási lehetősé-
gem apróvadas terület-
re. 06-30/348-3212

Vaddisznó 3,5 éves kan, 
kocák és malacaik el-
adók. 
Telefon: 06-70/200-7132

Magasított, felezős, ben-
zin/gáz üzemű, karban-
tartott Subaru Legacy 
Hubertus (1993-as év-
járat) + azonos típusú, 
félig komplett alkatrész-
autó eladó. 
Irányár: 800 ezer Ft.
Érd.: Csekő Sándor,
06-70/702-5001

Suzuki terepjárók gyors, 
szakszerű javítása, gyári 
alkatrészekkel, átalakí-
tással, akár helyszínen 
is! Suzuki 4x4 Club. 
Tel: 06-30/944-9466,
fax: 06-26/301-229 
www.suzukijeep.hu

Lada Niva 1,7 benzin-
gáz, 1996-os, zöld, 
vonóhorog, vadrács, 
gallytörő. Folyamatosan 
szervizelt, 1 év műszaki-
val eladó. Extrák: rádiós 
magnó, Ford tranzit ülé-
sek, új hűtő és kuplung, 
2 éves orosz terepgu-
mik, felújított motor és 
váltó. 550 000 Ft. 
Telefon: 06-30/951-4577

Karambolos, hátul sé-
rült, 6 személyes, teher-
autónak vizsgáztatott, 8 
éves Ford Tranzit eladó. 
Irányár: 800 ezer Ft.  
Érd.: 06-70/702-5001

KUTYA

JÁRMŰ

FEGYVER

VEGYES

Megjelenik havonként

a megelőző hónap utolsó hetében.

Ára: 650 Ft
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FIGYELEM !
Szerkesztőségünk 

fi atal, jó íráskészsé-

gű, az újságkészítés 

és a vadászat iránt 

elkötelezett 

gyakornokot keres.

A fényképes szakmai 

önéletrajzokat az 

info@vadaszlap.hu 

e-mail címre kérjük.

VADÁSZATI
LEHETŐSÉGEK

A nagy érdeklődés-

re való tekintettel,

idén újra megren-

dezzük 9-14 éves

gyermekek szá-

mára egyhetes 

vadgazdálkodó 

és környezetvédő

táborunkat. 

Elhelyezés: 

komfortos 

vadászházban, 

teljes ellátással. 

Turnusok: 

emelt szintű I.: 

június 19-25., 

emelt szintű II.: 

július 5-11., 

gyermektábor I.: 

július 19-25., 

gyermektábor II.: 

augusztus 9-15. 

Információ: 

Léber György 

06-30/499-2299
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