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Talán több mint jelképes, hogy már bőgtek a bikák, amikor Muray 

Róbert természetfestő szeptember másodikán elindult az örök va-

dászmezőkre. Nincs olyan halálhír, amelyik ne lenne megdöbben-

tő, akkor is, ha tudjuk, hogy ez természetes része, befejezése egy 

életnek. A test elfáradt, a sok megpróbáltatást átélt szervezet 78 

év után feladta a harcot. Érző ember azonban nem hisz a lélek, a 

szellem pusztulásában, mert csak az hal meg igazán, akit elfeled-

nek. S aki olyan életművet hagyott maga után, mint Muray Róbert, 

akinek szellemisége, alkotásain átsejlő természetszeretete és felső 

szintű szakmai tudása generációk természetszemléletét formálta, 

nem fog nyom nélkül elenyészni.

1931. július 11-én született Budapesten, felsőfokú tanulmányait a 

Képzőművészeti Főiskolán folytatta, ahol 1954-ben szerzett diplo-

mát. A Képzőművészeti Egyetemen 1955-től tanárként dolgozott. 

1971-ben a Budapesten megrendezett Vadászati Világkiállításon 

öt témát, négy pavilont tervezett és kivitelezett. 1976-tól 10 éven 

keresztül főmunkatársa volt az Országos Környezet- és Természet-

védelmi Hivatalnak. 1981-ben megtervezte a plovdivi Vadászati 

Világkiállítás magyar pavilonját. 1990-ben címzetes egyetemi do-

cens kinevezést kapott a Képzőművészeti Egyetemen. 1996-tól volt 

az elnöke az Altamira Egyesületnek, amely a természethez kötődő 

képzőművészek csoportja. 

1994-ben megkapta A Magyar Köztársasági Érdemrend lovag-

keresztje kitüntetést, majd 2001-ben Csergezán Pál díjjal tüntették 

ki, és ugyanebben az évben megkapta a Vadászati Kulturális Egye-

sülettől – amelynek tagja volt – az „Arany túzok toll” életműdíjat. 

2001 óta vezetett nyári képzőművészeti táborokat „Muray Műhely” 

címen. 2004-ben ismét rangos állami kitüntetést kapott, elnyerte 

a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje kitüntetést, ugyan-

ebben az évben megjelent háromnyelvű életrajzi albuma „Témám 

a természet” címmel. 2005-ben lemondott a gyakorlati vadászat-

ról, megvált fegyvereitől, így csak lélekben és festményein „vadá-

szott” tovább. 2008-ban Csepel díszpolgára lett.

Mi, vadászok is sokat köszönhetünk Neked, Robi bácsi! 

Egész életedet a madarak, állatok, a romlatlan természet szere-

tete határozta meg. Nyugodj békében!

Somfalvi Ervin 

Muray Róbert
(1931-2009)

Videcz  Ferenc

TÁLTOS-BÚCSÚZTATÓ
(Muray Róbert emlékére)

Ősz üzenetje lapul néhány színes falevélben:
Új életművén munkálgat a mesterek atyja
Október, festők fejedelme. Mutatja tudását:
Szorgos ecsetje nyomán szaporán feltárul a nagy mű:
Természet templomfalait freskói borítják;
Ős-eposzát Naturának pasztellszínbe regéli.
Oltárát ág-boltozatos törzs-oszlopok őrzik,
Völgy kebléből szarvasok orgona-hangja szakad fel,
Már csak társát, hű követőjét várja a mágus.
Késik az ősz főpap, ki kezével holt elemekből
Életet ébreszt: ékszereit daloló csalitosnak,
Téli pagonyba bozontos serte-vadat, koranyárba
Hetyke bakocskát, csacska gidát, nyuszt fürge szökését,
Őszi ködökbe vesző koronás nagyurak viadalját,
Fancsali rókafi tól rebbent fácán repülését.
Mért várjátok? Messzire ment, örök útra a táltos,
Csillagpor kél égbe szökő lova lába nyomából,
Büszke Hunor s Magorunk vár rá; felbúg szarukürtjük,
Villámló kelevézük tisztelgőn a magasban,
Sastollas párducsüvegek lekerülnek előtt e.
Ott  les rá Pali bátyó is Péter kapujában,
Nyújtja kezét, mosolyog, szent köztük a régi barátság:
„Törzsasztalnál ül csapatunk, Robi, kész a helyed már,
Szükségünk van egy új, rutinos kurzus-vezetőre;
Számos kérdésről, ha vitázunk, kell a segítség;
Égi modellek dolgában nehezebb igazodnunk:
Ménrótot, Emesét, ha vadászik, mint örökítsük,
Hogy mintázd csodaszarvas léptét félreszökőben,
Vagy zsákmánya fölött  diadalmas, szent madarunkat?
S néha szeráfot, prófétát is festeni illik,
Mert szponzort idefent se lehet hipp-hoppra szerezni.”
Lenti világ ne kötözzön, okod nincs aggodalomra:
Gondos gazda-nyomodban rendre virágzik a birtok;
Féltve neveltél jó magból regimentnyi utódot,
Kik méltó követői szivárvány mű-folyamodnak.
Emléktóvá duzzad a forrás Altamirádban,
Bölcs tudományod pajzsként szolgál tiszta kezekben.
Hisszük, Urunk jókedvében, mosolyogva tekint Rád,
Áldásából – mit Teneked szán – futja miránk is:
Vadra, madárra, mezőre, pagonyra, e csöppnyi hazára,
Mely gyökerét emlékezetednek örökbe fogadta.
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Ha az elmúlt öt esztendőben csak és kizárólag a hivatalos KSH index szerint emeltük 
volna a lap előfi zetésének árát, akkor most már – alsó hangon is – 9240 forint lenne az 
éves előfi zetés díja. Ezzel szemben – mint az a laphoz mellékelt csekkünkön olvasható 
– 2 ezer forinttal kevesebbért, azaz változatlanul 7200 forintért újíthatja meg mindenki 
a jövő évre szóló előfi zetését. Biztos vagyok benne, hogy 2005 és 2008 között, de még 
inkább napjainkban ez a „változatlanság” az előfi zetőinknek, a vadászoknak egyér-
telműen azt jelzi, a helyzetünk annyira stabil, hogy az elkötelezettségünk kommuni-
kálására ezt a gesztust is megengedhetjük magunknak, magyarul: a lap megjelenése 
hónapról-hónapra biztosított. (Csak zárójelben: az elmúlt öt év alatt ez a kiadói gesztus 
meghaladta a 40 millió forintot.) 

Ugye azt nem kell senkinek bizonygatnom, hogy „a nap 24 órából és egy éjszakából 
áll” jegyében mennyit kell robotolni, irdatlanul sokat küszködni, folyamatosan szervez-
kedni és sokszor bizony megalkudni egy ilyen, látszólag nem nagy ügynek tekinthető és 
sokaknak fel sem tűnő „változatlanság” , a lap előfi zetői díjának befagyasztása miatt.

A nyomtatott szakmai magazinok kiadása, hazai megjelentetése általában nem nagy 
üzlet. Sőt, nem az első számok, hanem néhány hónap után még az is bebizonyosodhat, 
hogy havonta több milliót lehet rajta bukni. Csak újabb és újabb ötletekkel, több lábon 
állással, s talán némi hozzáértéssel érjük el évek óta, hogy életben tudunk maradni. 

Ezen a kicsi, mindössze 50-60 ezer vadászt számláló partikuláris piacocskán – hosz-
szabb távon – a vadászlapok sorsát nem a tulajdonosok, a legfeljebb erkölcsi támogatást 
nyújtó vadászati szervezetek vezetői döntik el, hanem az Olvasók, az előfi zetők és ezzel 
párhuzamosan, az előfi zetett és eladott példányok arányában a hirdetők. Ha tetszik 
nekik a szerkesztőségek havonként mérhető, összehasonlítható, mérlegelhető munkája, 
a lapszám minőségi előállítása – akkor kitartanak mellette. 

Ha negatív a megítélésük, ha bakiktól hemzsegő szakmai cikkeket, a hirdetések 
miatt kevés olvasnivalót, vagy érdektelen külföldi csevegéseket kapnak – előbb-utóbb 
átpártolnak a konkurenciához.

És ez így van jól! Szerkesztőségünk ebből élt és ebből él... örömmel fogadjuk a má-
sokban csalódott, kiábrándult, de nekünk bizalmat szavazó Olvasókat. 

S ha még a terjesztésünk se döcögne, ha reklamációk nélkül, időben eljutna min-
den címzettünkhöz a lap, ha minden benzinkútnál, áruházban, üzletben hozzá lehetne 
jutni a VADÁSZLAP-hoz, talán még elégedettebbek lehetnének a híveink és kisebbet 
nevetnének rajtunk az osztrák-német-cseh és szlovák vadászújságok szerkesztői. Ezek-
ben az országokban – a vadászok számához viszonyítva – jóval magasabb az előfi zetett-
eladott vadászújságok mennyisége. 

Idén – kiadónk tulajdonosai – ismét úgy döntöttek, nem mondanak le e nemes gesz-
tusról, fenntartják az előfi zetői díj „változatlanságát”, így a Vadászati Kulturális Egye-
sület sem kényszerül 2010-ben tagdíjemelésre... ugyanakkor növelik az előfi zetés és az 
áruspéldányok ára közötti különbséget. 

Az előfi zetők havonta két nappal korábban és 600 forintért kapják meg a lapot, az 
újságárusoknál-hírlapüzletekben egy lapszám ára 700 forint lesz. (Csak zárójelben: ez öt 
év után kemény 50 forintos áremelést jelent.) Nem olyan nagy a valószínűsége, hogy ezzel 
a döntéssel ugrásszerűen megemelkedik majd az előfi zetők aránya, de látványosabb lett 
a különbözet az előfi zetés javára.

Apropó, gesztus. Ha netán valaki nem tudná, kőkeményen a kommunikációs eszkö-
zök közé tartozik. Az első jelentése a testbeszéd körébe tartozik, hiszen a beszédet kí-
sérő vagy helyettesítő kézmozdulat. Átvitt értelemben valaki irányába megnyilvánuló 
viselkedés, cselekedet. Nyilvánvaló, hogy a kiadói gesztus a vadászoknak, az Olvasók-
nak, az előfi zetőknek szól... és a válasz? 

Ha minél többen döntenek a lap éves előfi zetése mellett, ha minél többen fi zetik be 
a mellékelt csekket, ha minél többen válnak a VADÁSZLAP olvasóivá... megértjük 
a gesztust, a beszédet helyettesítő megnyilvánulást.

(Csak zárójelben: személyesen is reménykedem abban, 
hogy a válaszuk nem az autósok körében jól ismert 
gesztus, az egyujjas kézmozdulat lesz.)

CSEKŐ SÁNDOR

sandorcseko@vadaszlap.hu

Címlapon:
Az év bikája – 267,03 IP
Fotó: Polster Gabriella
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TERÍTÉKEN

Magyar VADÁSZLAP

A címlapbikánk
A Zalaerdő Zrt. Lenti erdészetének területén egy külföldi vendéget 

szeptember 2-án este különös vadászszerencse ért. Az általa lőtt 

páratlan 28-as bika a budapesti trófeabírálaton 267,03 CIC pontot 

kapott. Az agancs súlya 12,26 kilogramm. Zala megyében ez az el-

múlt évtizedek legnagyobb pontszámú bikája, amely a világrang-

listán a 7., a magyar listán pedig a 3. helyre kerülhet, ha a nemzet-

közi bírálat helyben hagyja az eredményt. P. G.

Sikeres idénykezdet
Egy igazán kívánatos, torz bikával indult az idei gímszarvas vadá-

szati idény Sellye- Körcsönyepusztán. A páratlan huszonkettes bika 

trófeasúlyát a szakemberek a terítéken még 8,5-9 kilóra saccolták, 

de a trófeabírálat kellemes meglepetéssel szolgált. Az agancs hu-

szonnégy óra elteltével 10,70 kilogrammot nyomott a mérlegen. 

A bika szeptember 3-án, hajnali cserkelésen került a boldog elejtő, 

Galgóczy Béla vendégvadász puskája elé. A kísérő Jung Jenő főva-

dász volt. A. G.

Születésnapi 
ajándék

A felvételen látható páratlan 

24-es bikát szeptember 12-

én este Burghart Rolf-Pieter 

német vendégvadász hoz-

ta terítékre, a Válickavölgye 

Vadászklub területén. A 70. 

születésnapját ünneplő elejtő 

kilenc éve visszatérő vendég 

ezen a területen. Az őt kísérő 

hivatásos vadásszal, Horváth 

Imrével ez volt a tizennyolca-

dik „közös” bikájuk. A trófea 

bírálati súlya 12 kilogram, 

pontszáma 246. Polster

Mesterhármas
A Ligetfalva Vt. (Zala megye) 

területén, szeptemberben kül-

földi vadászok három igen erős 

agancsú, egyaránt aranyérmes-

re bírált szarvasbikát hoztak 

terítékre. A páratlan 20-as bikát 

Kozma József, a vadásztársaság 

fővadásza, a páratlan 18-as bikát 

Koronczi László és a páratlan 16-

os bikát Nagy Miklós hivatásos 

vadász lövette. P. G.

 10,70 kg – 229,48 IP,
 8,59 kg – 211,07 IP,
 10,39 kg – 220,28 IP



000619

INTERJÚ

2009. október  www.vadaszlap.hu

VADÁSZLAP: A magyar fogatsport olyan 
hungarikum, mint a vízilabda, vagy a ma-
gyar gímszarvas. Ez részben a ti sikerei-
teknek is köszönhető, de ehhez meg kellett  
nyerni a médiát is. Úgy tűnik, jól kezelitek 
a népszerűséget…

Lázár Vilmos: Huszonhat „fogatév” van 
mögött em, tele nagy versenyekkel, világbaj-
nokságokkal. A testvérem mögött  tizenki-
lenc végighajtott  év áll, ugyanilyen sikerek-
kel. Azt hiszem, Amerikában éreztük meg 
először a siker ízét. Egy világbajnokságon 
voltunk, ahol én hajtott am és Zoli volt a se-
gédhajtóm. Ez kilencvenhárom környékén 

lehetett  és az amerikaiak nagyon felkaptak 
bennünket. Tetszett  nekik a két testvér, az, 
ahogy együtt  dolgoznak, és hogy minden-
ben összetartanak. Talán a kinti benyomá-
sok hatására kezdtük tudatosan építeni az 
életünket és a pályánkat. Jött ek a sikerek 
és az első időszakban valóban minden le-
hetőséget megragadtunk, hogy felépítsük 
magunkat. Hála Istennek eljutott unk arra 
a szintre, hogy ma már abszolút szelektálha-
tunk. Csak olyan felkéréseket vállalunk el, 
melyekkel mindkett en azonosulni tudunk. 
Ez nem azt jelenti, hogy leszóljuk a bulvár-
sajtót, de nyilván lehett ünk volna „bulvár-
hősök” is. Gyakran előfordul, hogy külön-

böző főzőműsorokra kérnek fel bennünket. 
Az eff ajta meghívásokat nem vállaljuk, 
mert úgy gondoljuk, a népszerűségnek is 
van egy olyan szintje, ami a jó ízlés határait 
nem feszegeti. Az a nívó, ahol mi vagyunk, 
talán még élvezhető. De ami efölött  van, az 
már a bulvár-körforgás, s ez szerintem nem 
a mi világunk.

VADÁSZLAP: Ha a vadászok felől jönne 
felkérés?

Lázár Vilmos: Ha a rendezvény és a felké-
rés komoly, akkor nagyon szívesen jövünk. 
Ezt a felkérést is szívesen vállaltuk, mert 

Az interjú apropójához az is elég 
lenne, ha egyszerűen felsorol-
nánk a két testvér eddigi fogathaj-
tó eredményeit, valamint azokat 
a díjakat és világbajnoki címeket, 
melyeket az elmúlt húsz évben 
nyertek. A közelmúltban rende-
zett  kecskeméti Kett esfogathajtó 
Világbajnokságon a Lázár testvé-
rek egy ezüstéremhez segített ék 
a magyar csapatot. Lázár Vilmos 
(42) hétszeres és testvére, Lázár 
Zoltán (36) hatszoros fogathaj-
tó világbajnokok, amellett , hogy 
tucatnyi férfi as sportot űznek, 
még vadásznak is. Elég megje-
lenniük egy sporteseményen, 
vagy bármilyen rendezvényen, az 
olyan, mintha a magyar vízilab-
da-válogatott  érkezne. Mindegy, 
hogy nyernek vagy veszítenek 
(bár az utóbbit nem szokták), az 
emberek szeretik őket. A régóta 
várt  találkozásra a Lázár család 
birtokán, a Gödöllőhöz közeli 
Domonyvölgyben került sor, ott , 
ahol olyan híres lipicai lovak do-
bognak az istállóban, mint a sok 
csatát és versenyt megélt Mythos, 
Bella, Figaró és a többiek.

Lázár Zoltánnal és Lázár Vilmossal
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A Lázár testvérek
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szeretünk arról beszélni, hogy a mi életünk-
ben mit jelent a vadászat. Bár hozzáteszem, 
hogy nem tartjuk magunkat „nagy vadász-
nak”. Zoli szerényen és persze viccből, csu-
pán „lúzervadásznak” nevez bennünket. 
Viszont, a természethez való viszonyunk 
nagyon mély, hiszen a lovakkal szinte állan-
dóan a szabad ég alatt  vagyunk, kint az er-
dőn. A természet nagyon közel áll hozzánk, 
én például nagyon sokáig erdész szerett em 
volna lenni, és hogy belőlünk lovas lett , az 
ezeken a gyökereken is alapszik. 

VADÁSZLAP: Szinte naponta 
adtok interjút különböző sajtó-
orgánumoknak. Minden nyilat-
kozatotokból kitűnik a mérhe-
tetlen tisztelet elődeitek iránt. 
Az egykori nagy fogathajtó-
kat, például Bárdost, Juhászt, 
Abonyit, mindig példaképként 
említitek. A vadászatban is van-
nak ilyen mentorok? 

Lázár Zoltán: Több mento-
runk is van, ilyenek például 
a hivatásos vadászok. Szeretjük 
hallgatni a történeteiket, mert 
ezekből sokat lehet tanulni. 
Egyszer Lábodon vadásztam, és 
Buzgó Jóska volt a kísérőm. Az-
nap mindent elhibáztam, sokat 
kínlódott  velem, mégsem lőt-
tünk semmit. Ett ől függetlenül 
nagyon tanulságos volt, és sokat 
okultam belőle.

Lázár Vilmos: Mindenképp meg kell emlí-
teni két kedves barátunkat, Mondok Jóskát, 
aki a szakágvezetőnk és ízig-vérig, minden 
porcikájában vadászember, valamint Sas 
Emilt, akit különösebben nem kell bemu-
tatni, sem a lovasoknak, sem a vadászok-
nak. Tőlük minden téren sokat tanultunk.

VADÁSZLAP: A lovak, a család és az üzle-
ti élet mellett  mennyi idő jut a vadászatra, 
miközben mindegyik egész embert kíván?

Lázár Zoltán: Mi a vadászatot mindig ösz-
szekötjük a barátokkal. Időnk nem nagyon 
engedi, hogy sokat vadásszunk, de ha vége 
a nyári versenyszezonnak, akkor szeptem-
berben éppen indul a vadászidény. Nem 
vagyunk eredménycentrikus vadászok,a 
vadászat kapcsán sok barátunkkal találko-
zunk és van, akivel a vadászaton keresztül 
tartjuk a kapcsolatot. Így aztán együtt  van 
a család, a barátok és az üzleti élet is.

VADÁSZLAP: Hogy fogadta a család az 
újabb szenvedélyt?

Lázár Zoltán: Ez nem új szenvedély, hisz 
édesapánk vadászott  és ugyanúgy, mint a 
lószeretetet, ezt is tőle örököltük. A halála 
után megörököltük a puskáit és nagy becs-
ben őrizzük őket. A gyerekeinknek tetszik, 
hogy az apjuk vadászik, az asszonyainknak 
pedig fel sem tűnik, amúgy is állandóan 
úton vagyunk. Egyébként Vili már húsz 
éves korában letett e a vadászvizsgát. 

VADÁSZLAP: Saját területen, bérle-
ményben, esetleg vadásztársaságnál va-
dásztok? 

Lázár Zoltán: Nincs saját területünk és 
nem is bérlünk egy fi a hektárt sem. A bará-
taink meghívásai teljesen lekötik ez irányú 
kapacitásunkat. Nekünk az a fontos, hogy 
jó emberekkel legyünk együtt  a vadászato-
kon is.

VADÁSZLAP: Sokat utaztok, és elsősor-
ban lovas szemmel járjátok a világot. Szer-
veztek külföldi utat kimondott an vadásza-
ti céllal, voltatok már a „fekete földrészen” 
vadászni?

Lázár Vilmos: Én Dél-Afrikában vadász-
tam az év elején, sikerült elejtenem egy jó 
varacskos disznót és egy impalát. Sajnos 
egy kapitális kudut elhibáztam. Nagy él-
mény volt, de amikor túl sok volt a kerítés 
és közvetlen mellett e kellett  meglőni a va-
dat, akkor abbahagytam a vadászatot. 

Lázár Zoltán: A legutóbb Szerbiában 
voltunk közösen fürjészni. Nekem habi-
tusomnál fogva jobban fekszik a társas-
vadászat, legyen az disznóhajtás, vagy fá-
cánozás. Nem szeretek lesen ülni, inkább 
cserkelek.

VADÁSZLAP: Sajnos, nem lehet kikerül-
ni a „kedvenc” kérdéseket. Történetesen 
azt, hogy melyik vadfajra vadásztok a leg-
szívesebben? Melyek a kedvenc puskák és 
kaliberek, valamint, hogy mi volt az első 
elejtett  vad?

Lázár Vilmos: Nekem a magyar gímszar-
vas a kedvenc vadam, erős, kecses és olyan 
lenyűgöző látványt nyújt, mint egy lipi-
cai ló, a férfi ember egyszerűen nem tudja 
levenni róla a szemét. Az első vadam egy 
fácánkakas volt – természetesen hajtás-

ban lőtt em. Jelenleg a sörétes 
Merkel mellett  egy .30-06-os 
Blaser Att aché-val vadászom. 

Lázár Zoltán: A dám a kedvenc 
vadam és egy dámbika volt az 
első vad, amit elejtett em. Lehet, 
hogy elítélnek érte, de ezüstér-
mes lett . A puskák közül az édes-
apánk által ránk hagyott , szépen 
vésett  Merkelek és az a .30-06-
os Blaser Att aché, melyet a test-
véremtől, Vilitől kaptam kará-
csonyra. Annyi szépet mesélt 
erről a puskáról, hogy látt am, 
neki is nagyon tetszik. Ezért én 
is vett em neki egy ugyanolyan 
Blasert. Így megleptük egymást 
egy-egy golyóssal karácsonyra. 

VADÁSZLAP: Kíváncsi va-
gyok... a fogatos barkácsolásnál 

kibírjátok-e, hogy nem szóltok bele a „ve-
zetésbe”?

Lázár Vilmos: Biztosan kibírnánk, de 
sajnos még nem vadásztunk fogatról. A mi 
lovaink másképp vannak trenírozva, de 
egyszer talán ezt is kipróbáljuk.

VADÁSZLAP: Vége a világbajnokságnak, 
elvileg van egy szusszanásnyi időtök. Hova 
mentek legközelebb vadászni? 

Lázár Zoltán: Nem tudom, nekem Vili 
szokott  szólni, általában egy nappal előbb, 
hogy holnap indulunk…

Lázár Vilmos: Legközelebb a Bakonyba 
megyünk vadászni, aztán Mondok Jóska 
hívott  Somogyba, de van több meghívá-
sunk az őszi-téli apróvadvadászatokra is. 
Már nagyon várjuk. A VB után jól fog esni 
a kikapcsolódás…

Vilmos „munka közben” a vizes akadálynál

AGYAKI GÁBOR

agabor@digistar.hu
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A hazai mezeinyúl-állomány zömében az Alföld és 

a Kisalföld területein található. Főleg azokon az élő-

helyeken él nagyobb számban, ahol többféle élő-

hely-típus találkozik, érvényesül a szegélyhatás, van 

búvóhely és táplálék, ráadásul a rókák s egyéb külön-

féle szőrmés-szárnyas „jóakarók” sem hemzsegnek. 

Magyarország területének 57,7 százaléka apróvadas 

jellegű, melyeknél az egyik legjelentősebb bevételi 

forrást a mezeinyúl-gazdálkodás adja – vagyis adta…

A múlt idő használata sajnos indokolt, hiszen vészesen 

fogy az állomány, ami a számok nyelvére lefordítva 

egészen megdöbbentő mértékű: napjainkban ötszáz-

ezerre becsülik, s ez a hetvenes évekbeli egymillióhoz 

képest – bárhogy szépítenénk – komoly visszaesés. 

Pesszimista vélemények szerint a mezei nyúl sűrűsége 

néhány évtizeden belül elérheti a vadászhatóság kü-

szöbértékét, a 4 egyed/100 hektárt.

„Fogyókúrán” a mezei nyúl„Fogyókúrán” a mezei nyúl

folytatás
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VADGAZDÁLKODÁS

Magyar VADÁSZLAP

A csökkenés okaként korábban elsősorban a monokultúrás me-

zőgazdálkodás terjedését említették. Valami lehet benne, de ne 

felejtsük el, hogy a szerkezetátalakítás a 70-es évek elején kezdő-

dött, és még jó tíz évig szépen mutatkozott a nyúl, szinte az ország 

egész területén. Nyilvánvaló, hogy a nagy kiterjedésű, homogén 

táblák, a fokozott vegyszerhasználat, valamint a kultúrát határo-

ló gyomos szegélyek, bokor- és fasorok hiánya csökkenti a mezei 

nyulak számára alkalmas élőhelyi feltételeket, de a statisztikák 

egyértelműen bizonyítják, hogy az okokat nem lehet kizárólag 

ebben keresni. Elsősorban a kukorica- és napraforgótáblák csök-

kentik a mezei nyúl életterét, ahogy azt élőhely-preferencia és táb-

laszegély-használat vizsgálatokkal kimutatták, de a vetésszerkezet 

elemzése során kiderült, hogy az évek során szinte egy jottányit 

sem változott ezeknek a növényeknek a vetésterülete.

Súlyosbítja a helyzetet, hogy a földalapú támogatás reményé-

ben a mezőgazdálkodók igyekeznek minden talpalatnyi földterü-

letet hasznosítani, és még akár a fasorok szélét is beszántják, beve-

tik, sőt még adott esetben „csípnek is” az erdősávokból egy kicsit 

– ez azután a szegélyhatás csökkenésével jár. A szelektív gyom-

irtókat széles körben használják, ezzel összefüggésben, illetve 

a táblaszegélyek eltüntetésével a táplálékbázis minősége és meny-

nyisége leszűkül, s a kultúrnövények betakarításakor fellépő hirte-

len táplálékváltással együtt járó – coccidiosis okozta – hasmenés 

komoly elhullást eredményezhet. Még tovább tetézi a gondokat 

a technológiai és technikai fejlődés, melynek eredményeképpen 

a gyors, nagy munkaszélességű 

erő- és munkagépek károkozá-

sa is jelentőssé vált a fasorok 

és táblaszegélyek hiányában 

művelt területekre szorult 

vadban. Egy 2003-as kutatási 

eredmény felhívta a fi gyel-

met a mezőgazdasági gépek 

okozta sebesülések hatására, 

amikor az állat végtagja sérül, 

amputálódik. Ilyenkor nem fel-

tétlenül pusztul el, de állandó 

mozgászavar léphet fel nála, ami a továbbiakban a reprodukció és 

a túlélés esélyeit jelentősen rontja.

A 90-es évek elejére jellemző mezőgazdasági szerkezetátalaku-

lás, s az ennek következtében sok helyen újra kialakuló kisparcellás 

termelés egyáltalán nem hozta meg a szakemberek által remélt 

eredményt, és az apróvadállomány tovább csökkent. A tábla-

méretek csökkenése nem javított az élőhely korábbi állapotán, 

s a búvó-, szaporodó- és a téli táplálkozó területek radikális fogyá-

sának káros következményeit sem kompenzálta.

A nyári, őszeleji időszak fokozott veszélyt jelent a mezei nyulak 

számára, hiszen ekkor a szárazság miatt kisebb a növények ned-

vességtartalma, ami szinte az egyetlen vízfelvételi forrás, hiszen 

a faj a vegetációs vizet veszi fel. A nagy táblák közelében élő ál-

latok számára komoly gondot jelent továbbá a betakarítás után 

robbanásszerűen fellépő táplálék- és búvóhelyhiány.

Ugyancsak nem könnyíti meg a helyzetet a ragadozók, különö-

sen a róka elszaporodása, de a vaddisznó állománynövekedése is 

fokozza az éves szaporulatra vonatkozó mortalitást.

Mivel a mezei nyulak viszonylag kis területen élnek, és nemze-

dékeken keresztül ragaszkodnak ugyanahhoz az élőhelyhez, a leg-

főbb problémát az élőhelyük leromlása jelenti. A kedvezőtlenebb 

életfeltételek ellenére sem vándorolnak el jobb adottságú terü-

letre, vagyis az élőhely-vesztés automatikusan az adott populáció 

kihalását is jelenti.

A hazánkban elvégzett vizsgálatok szerint 1,7-3,5 felnevelt utód 

számítható egy nőivarú nyúlra, ráadásul az adott szaporodási idő-

szakban felnövekvő egyedek közül a fi atal nőstényeknek csupán 

1 százaléka hoz létre utódot ugyanabban az évben. A terítékre ke-

rült nőstények placentaheg-vizsgálatával ez egyértelműen megál-

lapítható. Ugyancsak érdekes adat, hogy akár a 35-40 százalékot is 

elérheti egy adott évben a szaporodásból kimaradó nőivarú egye-

dek aránya, melynek oka a méhgyulladásban keresendő. Ez is ál-

lománycsökkentő hatású tényező lehet, de arra még mindig nem 

ad magyarázatot, hogy miért tűnik el a nyáron még szép számban 

tapasztalható „nyúlsereg” az őszi apróvadvadászatok idejére?

A mortalitás okai között vizsgálták egyes abiotikus hatások sze-

repét is, melyek közül a csapadékmennyiség és a hőmérséklet ala-

kulását elemezve kimutatták, hogy a kedvezőtlen időjárás csök-

kentheti a törzsállomány nagyságát. A mezei nyúl pusztulására 

a belvíz és az árvíz is hatást gyakorolhat, de ez nem bizonyított, 

inkább csak feltételezés. Sokkal nagyobb veszélyt rejt magában 

az aszály. A végrehajtott meliorációk, a meliorációs csatornákból 

a víz gyors elvezetése egyes területrészek mezei nyúl állományá-

nak teljes összeomlását okozta. Igen ám, de ahol még van víz, ott 

sem mindenhol mondhatjuk, hogy „nyúleldorádó” volna. Elképzel-

hető, hogy valamilyen betegség felelős az állapotok romlásáért…

Dr. Gál János, aki Sopronban védte meg disszertációját, vizsgála-

tai során bizonyította, hogy a Lajta-projekt területén, ahol egymást 

követő két évben is lezajlott egy EBHS járvány, jelentősen csökkent 

az állomány. A nyár végi időszakban a területen elhullott és megta-

lált állatok boncolásával, illetve a vadászati idényben az elejtett nyu-

lak vérsavójának szerológiai (ELISA) vizsgálatával tudta bizonyítani 

a betegség lezajlását. Az EBHS járványos fellépése akár ésszerű ma-

gyarázata lehetne a kora őszi 

tömeges pusztulásnak, főleg 

ha hozzávesszük, hogy külföldi 

szakemberek véleménye sze-

rint az elhullás mértéke akár a 

szaporulat 60-70 százalékát is 

meghaladhatja.

Mivel kutatásfi nanszírozás 

jelenleg hazánkban gyakorlati-

lag nincs, az okok feltárásához 

pedig nem kevés pénzre van 

szükség, az állománycsökke-

nés valós indokainak megismerése várat magára, bár valószínűleg 

ez egy komplex probléma, s különböző mértékben a fentiek mind-

egyike közrejátszik a vészhelyzet kialakulásában.

Nem biztos, hogy helyes úton járnak azok a vadgazdálkodók, 

akik nem a környezet állapotát (eltartó képességét) javítva akarják 

ellensúlyozni a veszteségeket, hanem a terítékkorlátozás passzív 

védelmi módjához folyamodnak. A vadászatra jogosultak rosszul 

értelmezett takarékosságból nem veszik tudomásul ezeket az 

alapvető ökológiai tényezőket, melyet a mezei nyúl, mint indikátor 

az egy éven belüli növekedési rátájával jelez. Ne felejtsük el, hogy 

a mezei nyúl r-stratégista (a veszteségeket szaporaságával ellensú-

lyozza), gyorsan reagál az élőhely-fejlesztésre, kis beavatkozással 

is komoly létszámemelkedést lehetne elérni.

A tenyésztés és kibocsátás egyelőre nem megoldott és nem 

járható út, tehát mindenképpen a természetes állománnyal kell 

gazdálkodni.

A mezei nyúllal való megfelelő gazdálkodás alapja az élőhely 

javításán túl az állomány reprodukciójának és halandóságának az 

ismerete. Ennek érdekében folyamatos adatgyűjtésre van szükség, 

és a jelenleg csak kevés helyen gyakorolt szeptemberi vadászatok 

alkalmával el lehetne végezni a koreloszlás-, valamint szaporulat-

becslést is. Egyáltalán nem lehet februárban meghatározni, hogy 

mennyit lehet majd az idényben hasznosítani, ezért a szeptem-

beri létszámbecslések alapján meghatározott állományhoz kell 

igazítani a terveket. Ha ez a lépcsőfok kimarad, könnyen túlhasz-

nosíthatjuk az állományt, s ez akár végzetes következményekkel 

járhat. Amennyiben a vadgazdálkodási egység teljes területére 

vonatkoztatott mezeinyúl-sűrűség nem éri el tavaszi becslésnél 
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a 0,2 egyed/ha, az őszi becslésnél pedig 

a 0,4 egyed/ha sűrűséget, akkor a decem-

beri vadászat létjogosultságát alaposan át 

kell gondolni, nehogy túlságosan lecsök-

kenjen a törzsállomány.

Nem mindegy a hasznosítás módja sem, 

hiszen az élve történő befogásnál jóval 

több kockázati tényezőt kell szem előtt tar-

tani, ráadásul nagyobb hatást gyakorol egy 

hálózás az állományra, mint mondjuk egy 

körvadászat. A januári befogást egyelőre, 

úgy ahogy van, el kellene felejteni, hiszen 

ekkor már tulajdonképpen az áttelelt, 

szaporodási ciklus előtti törzsállományt 

hasznosítjuk. Szerencsére az elejtés díja az 

utóbbi években megközelítette az élő nyúl 

felvásárlási árát, így viszonylag kevesen 

próbálkoznak az élőexporttal.

Ugyancsak problémát jelent a kései, de-

cemberi vadászat, így javasolt már ősszel, 

szeptemberben megkezdeni a hajtásokat, 

ezáltal az egyébként „természetes” módon 

elhulló egyedek egy része is hasznosulna. 

Az idény elején, lehetőleg kevésbé fedett 

területeken rendezzünk vadászatokat az 

alacsonyabb sebzési arány érdekében. 

A nem ritkán 10-20 százalékot meghala-

dó, magas sebzési arány elkerülhető volna 

a 8-as (3,5 mm) vagy annál nagyobb sörét 

használatával. Ügyelni kell továbbá arra 

is, hogy egy területrészt évente csak egy-

szer vadásszunk meg. A helyes ivararányt 

a vadászat alaposan megváltoztathatja, 

ezért célszerű már az eligazításnál felhívni 

a fi gyelmet arra, hogy – főleg a decemberi 

hajtásokon – a lábtól kelő nyulat, amely fel-

tehetőleg nőstény, ne lőjék a vadásztársak.

Hogy mit lehet ezen felül tenni? Először is 

tudnunk kell, hogy az év során milyen aka-

dályokat kell leküzdeni. A tavaszi időszak-

ban a legfőbb gondot a búvóhely hiánya 

jelenti, majd a nyár közepén a vízhiánnyal 

kell megbirkózni, ősszel a táplálékforrások 

szűkössége, míg télen a szakszerűtlen hasz-

nosítás okoz problémát. Éppen ezért janu-

ár-februárban az intenzív takarmányozásra 

kell nagy hangsúlyt fektetni, márciusban 

és áprilisban a fő feladat a ragadozómen-

tesítés (a kotorékok „kipucolása”), ezzel 

egyidejűleg szükséges elvégezni a bokor- 

és erdősávok telepítését, a nyári hónapok-

ban a vízpótlással célszerű törődni, aratás 

után indokolt nagymennyiségű lédús ta-

karmányt kijuttatni a területre, szeptem-

berben kezdődik a vadászat, a november 

pedig már ismét az etetés időszaka.

Egyértelmű, hogy az éves teendők tel-

jes embert és sok-sok pénzt kívánnak. Ha 

tehát eredményt akarunk elérni, kvázi né-

hány éven belül nagyterítékű nyúlvadá-

szatot szeretnénk rendezni, akkor mélyen 

a zsebünkbe kell nyúlni. Ehhez azonban 

– a szükséges anyagi forrásokon túl – szem-

léletváltozásra is szükség van…

Wallendums Péter
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Hazugságra alapozott statisztikai adataink után nézzük végig 

a vadászat-vadásztatás folyamatát, hogy ki, hol, miben hazudik. 

Természetesen ezen a területen is illesse kellő tisztelet azokat, akik 

nem mennek bele ilyen stiklikbe, azért, mert magasabb erkölcsi 

normákat tartanak magukra nézve kötelezőnek, mint a „megszo-

kott” (ne tessék nevetni, van még ilyen!). Sok más esetben lehet, 

hogy „bevállalnának” pár trükköt, csak egyszerűen nincsenek rá-

szorulva anyagilag…

A vadászterületek hazugságai

Kevés olyan kivételes adottságú vadászterület van, amely úgy ki 

tudja gazdálkodni a fenntartás költségeit az elejtett vadból, hogy 

ne kelljen vadászatot eladnia. A másik véglet, amikor olyan sze-

gény a terület, hogy egyszerűen nincs mit felkínálni. A nagy több-

ség azonban kénytelen értékesíteni évről évre vadja egy-, vagy 

nagy részét – esetleg mindet. Ahol ez korrektül történik, azokra 

a területekre nemigen lehet „beférni”, elégedett, visszajáró cso-

portok, vendégek sokszor évekre előre lekötik a vadászatokat 

a főidényben. Máshol viszont a vendégvadászok egymásnak ad-

ják a kilincset (egy darabig), s a terület sír, hogy soha nem jönnek 

vissza. Nos, itt már valami baj van a „menyasszonnyal”, mert lehet, 

hogy nagyon szépnek lett ígérve a messzi földről érkező kérőnek, 

ki is lett adjusztálva az esküvőre, de a nászéjszakán csak kiderült, 

hogy ronda is, öreg is – az ártatlanságáról nem is beszélve…

Ezeken a területeken az egyszer odaérkező vadász mindjárt há-

romszor vadászik: először, utoljára és soha többet.

A vadászirodák mindig próbálnak régi partnereik mellett (eset-

leg helyett) új területeket találni, ahol első számú (sőt, sokszor az 

egyetlen) szempont, hogy a keresett vadfajból kellő mennyiségű, 

és/vagy trófeanagyságú van-e a kért időpontban. Ha a válasz igen, 

akkor a közvetítő időt és költséget rászánva lemegy a területre, 

és maga is meggyőződik az állítás valódiságáról, esetleg azt más, 

megbízható referenciánál ellenőrzi - vagy elfogadja azt bemondá-

sos alapon. Ebben az esetben azonban vendégét is, majd elszámo-

láskor őt is nagy, de nem mindig kellemes meglepetések érhetik.

Vadállomány: A terület a mindenáron való vendégszerzés ér-

dekében több, nagyobb, szebb vadat hazudik, mint amennyi van. 

Aztán ha ott a vendég és nincs a beígért vad, akkor megy a sza-

badkozás, a púderhintés, miszerint minden nap láttuk, épp csak 

most nem jön elő. Rossz az idő, a szél, a holdjárás, az időpont, 

amikor a vendég jött, vagy épp a globális felmelegedés a hibás… 

Ha a területnek „szerencséje” van, a vendég beéri a kisebbel, vagy 

kevesebbel, és bosszúsan bár, de fi zet. Ha nincs, akkor elmegy a 

vendég, oda a bevétel – s az átvert iroda sem fog másikat küldeni 

helyette. Csak hát sok iroda van, máshol is lehet próbálkozni.

Többes felajánlás: A trükköző terület ugyanazt a vadat több 

irodának is felajánlja, sőt, még az esetleges előszerződéseket is 

aláírja, gondolván: a konkurensek úgysem beszélnek egymással, s 

valamelyik majd csak küld vendéget. A baj akkor kezdődik, amikor 

több csoport is jön egy időben, egymásról nem tudva. A terület 

gazdája vakarózhat, hogy szervezze meg, hogy különböző helyen 

elszállásolva, egymással nem találkozva vadásztassa a vendégeket 

– ugyanarra a kevés vadra. Nagyobb terítékre szerződött apróvad-

vadászatnál sok vendég kéri, hogy a területen abban az idényben 

elsőként vadászhasson. Ezt meg is ígérik – mindegyiknek. Aztán 

egymás után több csoportot is végigküldenek ugyanazokon a ré-

szeken, s nemegyszer még annyi fáradságot sem vesznek a helyi-

ek, hogy az előző csoport üres töltényhüvelyeit összeszedjék. Nem 

sok kell a botrány kirobbanásához. 

Hogy a vadászatban is hazudunk, ez – sajnos – szinte természetes. Ugyan mitől lenne más, jobb, erkölcsö-

sebb a vadásztársadalom, mint az ország egész „nagy” társadalma? A vadászat sajátos gyűjtőhelye a tár-

sadalom minden visszásságának, csak ott sokkal sűrítettebben, szinte „zanzásítva” jelennek meg azok. 

„Gyere velem vadászni, megmondom milyen ember vagy!” – bizony sokszor beigazolódik ez a mondás, 

a vadászat lázában sokan akaratlanul levetik addig tüntetően viselt, szépre sminkelt álarcukat, s kibújik 

alóla valódi énjük… 
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Kamu hajtások, „preparált” teríték: Sok helyen hirdetnek 

disznóhajtást, újabban terelővadászatot is magas részvételi díjas 

(50-80 000 Ft/fő) feltételekkel, olyan területeken is, ahol disznó 

csak kis számban fordul elő, az sem garanciával. Eleve gyanús, ha 

az ajánlatban nem szerepel 3-5 darabos minimális terítéknagyság, 

vagy leadott lövésszám, ami alatt csak csökkentett díjat, vagy sem-

mit sem kell fi zetni – ott lehet, hogy nem is lesz disznó, de számla 

igen. Az is gyanús lehet, hogy ha limitlépcsők sincsenek, azaz 5-ös 

teríték után ugyanannyit kell fi zetni, mint mondjuk a 25-ösért, kicsi 

a valószínűsége, hogy az alsó határnál lényegesen több vad essen. 

Szintén óvatosságra int, ha az ajánlók 20-nál több résztvevőtől 

akarják beszedni a részvételi díjat. Ha nincs, vagy 1-2 vad van a te-

rítéken és a leadott lövések száma dönti el a fi zetési tarifát, kínosan 

ügyelni kell, hogy se a szervezők, se a hajtók ne vihessenek puskát 

magukkal, mert ember nincs, aki teljes biztonsággal megmonda-

ná utólag, ki adta le a lövéseket. Hasonlóan gyakorolt trükk, hogy 

sok kutyával hajtóbrigádot fogadnak, ahol a teríték egy részét 

a kutyák által lefogott és leszúrt süldők, malacok adhatják. Az igazi 

nagy átverés, amikor a már korábban elejtett, s a vadászat regge-

léig hűtőházban tartott vadat is a terítékre raknak, esetleg olyat is, 

amit már másik vendég egyszer kifi zetett.

Területbérlet: Egyre több vadászterület adja ki bérvadászatra 

területének egy, vagy több részét, persze nem területbérlet, ha-

nem lelövési kvóta eladása formájában. Ha az tisztességes, akkor 

a bérlet díja körülbelül megegyezik az ott ténylegesen meglőhető 

vadmennyiség egyéni vadászati lista szerinti árával. Ha nagyot akar 

„kaszálni” a terület, akkor az elejthető vadmennyiség beszélő vi-

szonyban sincs az ígérttel. Másik hazugsági forma, hogy a területen 

senki más nem vadászik a bérlet ideje alatt. A vendég mindig előre 

bejelentett, vagy ismert időpontokban érkezik, a köztes időkben 

– a vezetés hallgatólagos tudtával, vagy anélkül – egyesek, vagy 

mindenki szabadon garázdálkodik a „bérbe adott” területen. 

A vendég a szerződés szerint előre fi zet, a területnek minden befek-

tetés nélkül megvan a maximálisan levehető, vagy annál nagyobb 

bevétele – a vendég fut a pénze után, hogy meg tudja lőni, amit 

előre kifi zetett. Bónuszként megkapja a viszonylagos szabadságot 

a területen, s ha szerencséje van, nem keserű szájízzel fogja élvezni.

Szállás, ellátás: Az állami és az igényes társasági területek va-

dászházainak többsége ma már szinte minden „normális” vendég 

igényeit kielégítik. Van azonban egy sajátos – de teljesen érthe-

tő – árukapcsolás: csak azt a vendéget fogadják, aki igénybe veszi 

a vadászházat, ha itt vadászik, nem lakhat és étkezhet máshol. Jó 

pár területen így aztán szinte nagyobb bevételt hoz a szolgáltatás, 

mint magának a vadnak az elejtési díja. Nem úgy a huncutkodók-

nál, ahol a szálláslehetőségként jó pénzért felajánlott „vadászház” 

nem egyszer csak ócska kóceráj, lepusztult, elhanyagolt, vizesedő, 

penészes épület – másodosztályú áron, huszadosztályú színvona-

lon. A másik bevételi trükk (persze, ez már nem a társaságé), hogy 

a terület valamelyik „főembere” saját lakásában altatja-eteti a ven-

dégeket, hiába van panzió, hotel, esetleg alkalmas vadászház. Ter-

mészetes, hogy ennek időtartamát aztán igyekeznek növelni, ha 

már vége a vadászatnak. Lehet hivatkozni trófealefőzésre, trófea-

bírálatra – s közben eladni jó pénzért a napfényt és a jó levegőt… 

Szerencsére ma már egyre több helyen van európai mértékkel 

mérve is elfogadható magánszállás, az ide hozott vendégek után 

többnyire a tulajdonos ad némi „hálapénzt” a közvetítőnek.

Terepjáró használat: Az árjegyzékekben elég magas, budapes-

ti taxitarifát meghaladó árszinten szereplő szolgáltatás, kilométe-

renként átlagosan 1 euró, vagy 300 forint. Igen népszerű terepe az 

extra bevétel (többnyire adómentes) elérésének. Ha becsületesen 

működik, akkor csak a ténylegesen a vadászatra felhasznált kilo-

métert fi zettetik ki, céges autónál nemegyszer a menetlevelet is 

aláíratva. Persze, nem mindenhol megy ez így. Sajnos számtalan-

szor látni ócska, szakadt, kívül-belül mocskos „harci szekereket”, 

amiből talán még az előző évi vért sem törölték ki rendesen, tre-

hányabb vadőrnél az alja még takarmánnyal is meg van szórva. 

Éltesebb korú Niváknál, UAZ-oknál beázik a tető, vagy a rozsdaette 

lyukakon alulról befröccsen a sárlé, s ez az elszámolt árhoz képest 

kritikán aluli szolgáltatás. Ha egyszerre sok a vendég, előkerül-

nek a még mindig futó „vadász-Wartburgok”, rendszám nélküli 

ősmaradványok, igen nagy csodálkozást váltva ki a vendégből. 

Persze, a tarifa egységes, mindegy milyen gépjármű, csotrogány, 

vagy krühőce viszi a vendéget a tetthelyre – s ha szerencséje van, 

egyenesen oda. Mert itt aztán helyenként elszabadul a pokol, 

s a gátlástalan lenyúlás olyan magasiskolája tapasztalható, hogy 

csak na! Van, hogy a vadászt a 2 kilométerre lévő lesre „kis kerü-

lővel” 20 kilométert autózva viszik, de sok helyen „természetes”, 

hogy a szálláshelytől több tíz kilométernyire lakó kísérő minden 

alkalommal felszámítja a haza és visszaút költségét is. Az ismert 

helyen lévő bakok megközelítésének tarifája is megsokszorozód-

hat, ha a vezető előbb a terület másik részén kocsikáztatja meg 

a vendéget, majd egy-két „kamubak” megnézése után – persze 

más útvonalon – viszi vissza a neki szánt vadhoz. A rossz széllel 

tudatosan elugrasztott vadra nagy sajnálkozások után újra lehet 

próbálkozni, persze megint sok kilométernyi autókázás után. 

Találkoztam már olyannal is, amikor a társaság korifeusa három 

vendéget gyömöszölt maga mellé felszerelésestől személyko-

csijába, sorba elszállította őket a vadászat helyszíneire kirendelt 

kísérőkhöz, ott kirakta őket, hazament, majd a vadászat végére 

visszatérve ugyanolyan módon összeszedte őket – s a tarifát mind-

hárommal kifi zettette… 

Ha zsebből-zsebbe történik a fi zetés, akkor a vendég többnyire 

kap „árengedményt” a hivatalos tarifából, ha a lőjegyzékre kerül, 

akkor a vadászatszervezőnek 

kellemetlenül huzakodnia kell 

a vendéggel, ha nem akarja 

kifi zetni a számára gyanúsan 

magas összeget. 

SOMFALVI ERVIN

somfalvi@vadaszlap.hu
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Távol álljon tőlem, hogy a hazai jogrendet szapuljam, bár a szöve-

vényes előírások agyonszabályozott útvesztőjében talán még a tör-

vénykezésben munkálkodók is nehezen igazodnak ki, de a minap 

egy napilapban olvasott cikk hatására „agymenésem” támadt…

Az írás stílusa kísértetiesen hajazott ama szemellenzős, már-már 

vallási alapon működő, állatvédelmi szektákban oly gyakran és 

fennen hangoztatott szlogenekre, amelyektől általában feáll a 

szőr a hátamon.

A téma örökzöld: állatkínzás. A gazdátlan ebek és hontalan macskák 

védelmében íródott anyag szerzője a kóbor jószágokat lemészároló 

vadászokat ördögtől való, démoni, csúnya és gonosz „lényeknek” 

állítja be, és nem habozik hozzátenni, hogy sokszor pontatlan lövés-

ből eredő, fájdalmas, lassú halálhoz vezető végtagsérüléssel, vagy 

kilógó béllel vánszorognak az ártatlan kutyulik és cicuskák. Az illető 

szerint ez kimeríti az állatkínzás fogalmát.

Na, kérném szépen, akkor nézzük csak, hogy is 

van pontosan az állatkínzásról szóló, Büntető 

Törvénykönyvben (Btk. 266. §) és az állatok 

védelméről, valamint kíméletéről ren-

delkező törvényben (1998. évi XXVIII. 

törvény és végrehajtási rendeletei) 

szereplő néhány passzus.

Az állatvédelmi törvény értelmé-

ben állatkínzás „az állat szükségte-

len, fájdalmat okozó bántalmazá-

sa, vagy olyan hatást eredményező 

beavatkozás, bánásmód, valamint 

szükségleteinek olyan mértékű 

korlátozása, amely tartós félelmet 

vagy egészségkárosodást okozhat”. 

Az állatnak tilos indokolatlan vagy 

elkerülhető fájdalmat okozni, így kü-

lönösen az állatot nem szabad kínozni, 

emberre vagy állatra uszítani (kivéve pl. 

a rendőrkutyát), illetőleg állatviadalra idomí-

tani, kényszertakarmányozásra fogni, a kíméletét 

nem biztosító módon mozgatni és szállítani, elhelyez-

ni, a teljesítőképességét felismerhetően meghaladó teljesít-

ményre kényszeríteni, illetve természetellenes és önpusztító tevé-

kenységre szoktatni.

A Büntető Törvénykönyv alapján, aki gerinces állatot indokolatla-

nul oly módon bántalmaz, vagy gerinces állattal szemben olyan 

bánásmódot alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy annak maradan-

dó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza, illetve állat-

tartóként háziasított emlősállatot vagy az ember környezetében 

tartott veszélyes állatot elűzi, elhagyja vagy kiteszi, vétséget követ 

el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával 

vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

Szerencsére a jogszabály kivételt tesz, így a fentiek nem vonatkoznak 

egyebek mellett az érett libatoll tépésére, illetve a házilagos vagy az 

engedélyezett technológia szerinti liba- és kacsatömésre, valamint 

az engedélyezett módon történő vadászatra és halászatra.

Fellélegezhetünk! Oké, de a paragrafusok között szemezgetve to-

vábbi érdekességekre bukkanhatunk…

A törvény II. fejezetének 4. §-a alapján „az állattartó köteles a jó 

gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani 

szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni. Az állat-

tartónak gondoskodnia kell az állat igényeinek megfelelő rendsze-

res, de legalább napi egyszeri ellenőrzéséről.”

Ezek szerint a tanyaőrzésre alkalmazott, sok esetben napokig meg 

nem látogatott, s időközben gyakran elkószáló „csahos vadorzók” 

gazdája felelősségre vonható, azaz törvénysértő magatartása mi-

att feljelenthető?

Mondja már meg, legyen kedves, valamelyik szimpatikus elvakult 

„állatbarát”, hogy miért kell óvni, teszem azt egy élve félig szétmar-

cangolt, habzó szájú, kimerült őzsutával szemben az orvvadászó 

kutyát? Na jó, ha „vadat űz, vagy betegséget terjeszt”, és a gazda 

fennhatósága alól kikerül, akkor ráemelhetjük a puskát, vállalva egy 

évekig elhúzódó perrel járó macera-sorozatot. De megéri kitenni 

magunkat egy ilyen procedúrának, melynek a kimenetele kétesé-

lyes? Vagy elveszik a fegyvereinket vagy megmaradnak a puskáink. 

Rosszakarókkal tele a padlás…

Nekem bevonják a fegyvertartási engedélyemet, 

ha véletlenül lebillentek egy szürkületben 

nehezen azonosítható „étkezési vadlibát”, 

ha viszont egy kóbor kutyus jóízűen el-

fogyaszt egy védett állatot, őt akkor is 

védi a törvény. Engem nem – őt igen! 

Ez lenne az igazság?

S ha már a védelmi viszonyoknál 

tartunk, arra is várom a választ 

a rendíthetetlen állatmentőktől, 

hogy milyen alapon és szempon-

tok szerint rangsorolják előbbre 

a kutyát-macskát mint egy rend-

szertanilag alacsonyabb rendű fajt?

Ez ugyanis véleményem szerint nem 

más, mint diszkrimináció! Nem értem 

tudniillik, hogy miért van több joga egy 

erdei-mezei portyára induló, őz- vagy 

nyúlhúsra éhező, korgó gyomrú négylá-

búnak, mint adott esetben egy szúnyognak, 

légynek vagy kisegérnek. A szúnyogot ugyebár 

egy langyos nyári estén puszta kézzel, saját, tulajdon 

tenyerünkkel tucatszám „gyilkoljuk”. Szívesen megkérdezném 

továbbá a légypapírba beleragadó hártyásszárnyút is arról, hogy 

mennyire kellemes élmény elszakíthatatlanul odaragadt lábakkal 

küzdeni az életben maradásért. Az egérfogó ragasztó- és ölőcsap-

dákkal ugyan mi a helyzet? Mivel gerinces állatok, az állatvédelmi 

törvény hatálya alá esnek… mégis, minden gazdaboltban kapható 

ez az egérélet kioltására alkalmas eszköz. Ez nem állatkínzás?

Inkább nem folytatom, mert esetleg lesz néhány mimózalelkű ak-

tivista, aki az előbbieken felbuzdulva majd javasolni fogja, hogy 

védjük a vérszívókat, és csupán súlyos büntetés terhe mellett 

csapkodjuk a kellemetlenkedő rovarokat. Ha lehet, nem adnék to-

vábbi tippeket, nehogy fordítva süljön el a puska.

Száz szónak is egy a vége: így vagy úgy, végre valahára rendezni kel-

lene a kóbor állatokkal kapcsolatos kesze-kusza jogi helyzetet, tiszta 

vizet kellene önteni a pohárba, és belátni, hogy az állategészségügyi 

problémákon túl a (vad)gaz-

dálkodói érdekek is fi gyelem-

be veendők egy új, epekedve 

áhított, sokkal gyakorlatiasabb 

jogszabály megalkotásnál.

Kóbor kutyák a légypapíron

Térjünk vissza

a „kóbor-rabsicokká” avanzsált 

házi kedvencekhez!

Lőni vagy nem lőni? –

ez itt a kérdés…

WALLENDUMS PÉTER

wpeter@vadaszlap.hu
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Kell-e biztonsági körzeteket kijelölni? – tet-

te fel a kérdést az egyik apróvadas jellegű 

vadásztársaság szakembere. Az utóbbi idő-

ben náluk is megjelent a vaddisznó, meg 

aztán szépen akad a területen őz is. Tehát 

lehetőség van egyéni vadászati módok 

gyakorlására, golyós puskával a kézben. Az 

újsütetű vezetésnek azonban gondja akadt 

a biztonsági körzetek kijelölésével, ugyanis 

az érvényben lévő vadászati törvény és an-

nak számtalanszor módosított végrehajtási 

rendelete nem foglalkozik a témával, nem 

írja elő a biztonsági körzetek kötele-

ző kialakítását. Hát ez igaz…

Többször átnéztük, és hiába ke-

restünk erre vonatkozó paragrafust, 

kádenciát. És még mondja valaki, 

hogy nálunk a vadászat túlszabá-

lyozott…

Az állítás részben igaz, valóban 

labirintusszerű jogi útvesztőben 

kell manapság egy vadásznak el-

igazodnia. Csakhogy sokszor apró, 

mondhatni lényegtelen dolgokról 

is oldalakon át rendelkezik egy-egy 

joganyag, ami pedig fontos volna, 

arról egy árva szóval sem.

A biztonsági körzet kifejezés 

meghatározása egyaránt hiányzik 

a Vtv.-ből és a Vhr.-ből is. Csak ráuta-

ló megfogalmazást találtunk. A Vhr. 

47. §. (1) bekezdésében egyéni, illet-

ve társas vadászati napló (közismert 

nevén: beíró könyv) vezetését előíró 

tételben közölt 13. sz. minta szerin-

ti nyomtatványon olvasható, hogy 

„vadászat: bejegyzés sorszáma, kez-

dete (dátum, idő), biztonsági körzet 

(terület) vagy les megnevezése, va-

dászati mód…”

Ebből arra következtetünk, hogy kell biz-

tonsági körzeteket kijelölni, vagy ha mást 

nem, leseket megjelölni, de ez még mindig 

nem egyértelműsíti a helyzetet.

Ki tudja, milyen szempontok szerint 

kell a körzethatárt kijelölni, a kialakításnál 

kell-e valamilyen – mondjuk biztonsági 

lőtávolságra vagy terepadottságra vonat-

kozó – écát szem előtt tartani? Erről bizony 

nem szól ama bizonyos fáma. A legtöbb 

helyen a szokásjog alapján átvett körzete-

ket ismerik. Igen ám, de mi van az új terü-

letrészekkel?

A Vhr. 65. §. (2) szerint: „A jogosult a va-

dászat részletes rendjét a vadászterületnek 

megfelelően, a helyi viszonyok szerint kö-

teles megállapítani, és a helyi szabályzatot 

a vadászati napló és teríték-nyilvántartás 

mellé bejegyezni, illetve csatolni.” 

A Vhr. 13. sz. melléklete a fentieket még 

megtoldja azzal, hogy: „Egyéni vadászati 

módok esetén a jogosult köteles a vadásza-

tok rendjére vonatkozó rendelkezéseket is-

mertetni, továbbá azt a vadászati naplóba 

is bejegyezni.”

Véleményem szerint ebbe beletartozik 

a biztonságos vadászat érdekében kialakí-

tott biztonsági körzetek megállapítása is. 

De miért nem nevezik nevén a dolgokat? 

A megkülönböztető kalapszalag, a tilos 

lőirány feltüntetése, a síkterületi emelt lő-

állások alkalmazása mellett miért nem szól 

a jogszabály a biztonsági körzetekről? Hol 

van itt a következetesség? A társasvadá-

szatok rendjét töviről hegyire agyontaglaló 

rendelet szerint az egyéni vadászat kevés-

bé veszélyes? Érthetetlen…

Korábban mindenki természetesnek 

vette, hogy biztonsági körzetek márpedig 

vannak, kellenek… és lesznek. Most itt van, 

tessék...

A vadászati baleset-elhárításról szóló ki-

adványok, a szakértői anyagok, az állami 

vadászvizsga-kérdések, a tankönyvek és 

egyetemi-főiskolai jegyzetek tényként ke-

zelik a biztonsági körzetek meglétét.

A körzetek kijelölése elsősorban az élet- 

és vagyonbiztonság miatt szükséges, hi-

szen amellett, hogy kvázi területet foglal 

vele a vadász, ahol a belső szabályozásnak 

megfelelően folytathat lesvadászatot vagy 

cserkelhet, egyszersmind bizonyos védelmi 

zónában érezheti magát, ahol – ha az elő-

írásoknak megfelelően vadászik – sem őt, 

sem másik vadászt nem érhet baj. S ha még 

a megközelítési útvonal betartására is ügyel-

nek, akkor a biztonság szavatolt, egyszerre 

akár több vadász is kint lehet a területen, 

csak éppen más-más körzetben.

Újabban – és főleg erre irányult az 

alapkérdés – egyre-másra hallunk 

egyes hazai vadászterületek eseté-

ben a „saját” magasles, meg a „sa-

ját” szóró fogalmáról. Vadászetika-

ilag talán kifogásolható, bár, ha azt 

vesszük, hogy valaki rendszeresen 

etet, szór, „pihenteti” a területrészt, 

nyugalmat biztosít a vadnak egy 

adott szóró környékén, akkor miért 

ne élvezhetné a saját munkájának, 

szorgalmának és esetleg hozzáérté-

sének a gyümölcsét? Ha tudja, hogy 

a környékére más nem iratkozik be, 

akkor a baleset esélye minimálisra 

csökken. Merőben más a helyzet a 

hordozható „magán-lesekkel”, ezek 

ugyanis egyenesen életveszélyesek. 

A mobil berendezések vadászte-

rületen történő ide-oda hurcolása 

csak és kizárólag a biztonsági körze-

ten belül képzelhető el – már ha van 

ilyen körzet…

Ahol a lesek számát jegyzik be 

a zöldruhások a beírókönyvbe, ott 

a hordozható ülőkék áttelepítése 

könnyen balesetekhez vezethet. Ez 

a módszer tehát csakis állandó – vagy ha 

úgy tetszik: fi x-lesek esetében alkalmazha-

tó biztonságosan.

A helyzet egyértelmű: kellenek a bizton-

sági körzetek, de ez a rendszer csak akkor 

működik, ha a vadászok ismerik a körzet-

határokat és következetesen be is tartják 

a vonatkozó előírásokat. Mármint a belső 

használatú, házi előírásokat. Jogszabályi 

kötelezettség hiányában ugyanis ez az 

egyetlen, ami az egyéni vadászatokat biz-

tonságossá teheti.

Nevezzük nevén…

DR. BALÁZS ISTVÁN

dr.balazs.istvan@t-online.hu
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Több mint valószínű, hogy elsődlegesen az ár. Pedig a szupermar-

ketekben más húsokhoz képest is drágán kínált vadhúst a feldol-

gozók bagóért vásárolják meg a vadászterületekről. Gondolnák 

például, hogy az átlagban 1400 forintért árult vaddisznó gulyás-

húst a vadfeldolgozó 120-160 forintos kilónkénti pénzösszegért 

vásárolta fel a területektől? A felvásárlási árak azóta minimálisan 

emelkedtek ugyan, de így sem nagyon mennek 200 forint fölé. 

Igaz, ez szőrben-bőrben értendő, de a különbség így is mellbevá-

gó. A vadhúsfeldolgozók szerint ez becsapós, hiszen egy vaddisz-

nónak csak 35-40 százalékát tudják hasznosítani, a többi kidobott 

pénz. Csak egy gyors számolás, az átlagárakat alapul véve: a te-

rületekről a feldolgozó üzem felvásárol egy 100 kilós vaddisznót, 

ez akkor ugye 20 000 forintot jelent szőrben-bőrben. Ha ebből 35 

százalékot hasznosítani tud, és 1400 forinton értékesít (ami a legol-

csóbb, leggyengébb minőségű nyesedékhús), akkor ez már 49 000 

forint. Vonjuk még le ebből a dolgozók bérét, a technológiai költ-

séget, az üzem rezsijét, a csomagolóanyagokat, a szállítási díjat, 

a veszélyes hulladék megsemmisítését, valamint az állategészség-

ügyi vizsgálat díjait, ami összesen legyen disznónként 10 000 fo-

rint, és legrosszabb esetben kapjunk 39 000 forintot. Ez még akkor 

is 19 000 forintos tiszta haszon – lenne… A boltok hűtőpultjaiba 

kikerülő, csomagolt vadhúsra ugyanis elég jelentős, akár 30 száza-

lékos kereskedelmi árrés rakódik, ezt pedig le kell vonni. Így talán 

már nem is annyira egyértelmű a feldolgozók extraprofi tja. Hát, ha 

még hozzávesszük, hogy a különféle élelmiszerhigiéniai jogsza-

bályoknak és előírásoknak is meg kell felelni, s egy-egy beruházás 

több tízmilliós tételt jelenthet, vagy akár 100 millióra is rúghat.

Nézzük a mérleg másik serpenyőjét. Itt rögtön azt látjuk, hogy 

a vadászatra jogosultak tulajdonképpen kiszolgáltatott helyzet-

ben vannak. A hazánkban működő 5-6 nagyobb vadhúsfeldol-

gozó üzem ugyanis monopolhelyzetben van a piacon. Szerte az 

országban hűtőkamrákat helyeznek el, a berendezések fenntartási 

költségei viszont már a vadászokat terhelik, de legalább tudják hol 

tárolni a vadhúst az átvételig. Ezek után a feldolgozóüzem hetente 

egyszer, vagy akár többször is elviszi az „árut” a már előbb említett 

csekély áron. A terület pedig nem tehet mást, mint neki adja el, hi-

szen a ma érvényben lévő jogszabályok értelmében legálisan csak 

ennek a pár feldolgozónak bocsáthatja rendelkezésére a vadhúst, 

hiszen csak nekik van a feldolgozásra engedélyük, csak ők tudják 

teljesíteni a kőkemény humán- és állategészségügyi feltételeket.

A vadászatra jogosult még válogatni sem nagyon tud, hiszen ha 

az egyik régióba tartozó feldolgozó nem a legjobb ajánlatot te-

szi, még akkor is jobban jár azzal, mint egy másik, messzebbről és 

messzebbre szállító céggel, a szállítási költség ugyanis több lehet, 

mint a haszon.

Pedig az sem „könnyű menet”, amíg a vadászterületről eljut 

a vad a gyűjtőhelyre. Az elejtést követően először azonosító jel-

lel látják el a vadat, majd előzetes húsvizsgálaton esik át. Ha a zsi-

gerelés három órán belül nem történik meg – a szigorú hatóság 

azonnal elkobozza a lőtt vadat. Tegyük fel azonban, hogy minden 

a legnagyobb rendben van, tehát mehet a hűtőbe a krotáliával és 

a húsvizsgáló-papírral együtt. A begyűjtőhelyre vonatkozóan sok 

előírás van: könnyen mosható, hézagmentesen zárható legyen 

a rágcsálók miatt, legyen megfelelő a világítás, álljon rendelkezés-

re hulladékelkülönítő, meglegyenek a megfelelő kézmosási és fer-

tőtlenítési feltételek – és még hosszasan sorolhatnánk.

Január-február környékén van az igazi dömping, a tömeges vad-

húsfelvásárlás, amikor, ha lehet, talán még kisebb összegért vásá-

rolják fel a vadat. Rejtélyes módon ilyenkor az összes felvásároló 

üzem egyszerre emeli, vagy csökkenti árait, ami felveti a kartell 

gyanúját, lehetőségét...

Ezek után joggal merül fel a vadászokban a kérdés: érdemes-e 

egyáltalán a húst eladni, hiszen a megalázóan alacsony ár – még 

ha a vadásztatásból származó bevételeket mellé teszik is – alig fe-

dezi a vadgazdálkodással járó kiadásokat, pláne a vadkárt.

Aki a mai, lehetetlenül szigorú jogszabályok mellett vadhúsfeldol-

gozó üzemet tud létrehozni, és azt az előírások szerint üzemeltetni, 

az előtt le a kalappal. Igencsak szigorú és már-már teljesíthetetlen 

jogszabályok vonatkoznak a vadfeldolgozó üzemek higiéniai köve-

telményeire, a vadhús burkolására és csomagolására. Külön-külön 

helyiséget követelnek a feldolgozó üzemtől a húsvizsgálathoz, dara-

boláshoz és kikészítéshez, a csomagoláshoz és feladáshoz, valamint 

a tároláshoz. Ezekre a helyiségekre vonatkozik a legtöbb paragrafus, 

köztük olyanok, mint a könnyen tisztítható padló, fal és mennyezet, 

a bűzelzáró aknával lezárható külön vízelvezető, a kopásgátló, vizet 

át nem engedő falak, a világos színű burkolat...

Megdöbbentő számadat a KSH-tól: egy, a felnőtt 

lakosság körében végzett kutatásból kiderül, hogy 

Magyarországon évente 58 és fél kilogramm húst 

fogyasztunk el, ebből a mennyiségből a vadhús 

mindössze 0,2 kilogrammot, vagyis évente 20 de-

kát tesz ki! De mi ennek az oka? Kereskedelmi ér-

dektelenség, vagy a kínálat hiánya? Netán a vadhús 

még nem kellő ismertsége a nem vadász lakosság 

körében? Vagy éppen a magas ár?
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A trófeakultusz mellett mindig is döntő 

szerepet játszott a vadászat, mint a jó mi-

nőségű, értékes hús beszerzési forrása. 

Németországban a második világháború 

után, mint az egyetlen lehetséges húshoz 

jutási lehetőség, faluhelyeken virágzott az 

orvvadászat, a városokban pedig a feke-

tepiac. A német vadorzók egészen 1951-ig 

szedegették a vadlopás tiltott, de zama-

tos gyümölcseit, ugyanis német ember 

lőfegyvert kizárólag halálbüntetés terhe 

mellett tarthatott. A mai német törvények 

szerint a lőtt vad trófeája az elejtőé, húsa 

a vadászati jog tulajdonosáé, csontja az 

enyészeté. A vadhús áruba bocsátásával 

a vadászati jog birtokosa némi mellékjöve-

delemhez juthat, nagy vadbőség és magas 

húsárak idején egyes szerencsés esetekben 

az eladásból származó bevétel fedezheti 

a vadászterület egész éves bérleti díját is!

A német Húshigéniai Törvény az elejtőre 

bízza az elsődleges húsvizsgálat elvégzé-

sét és amennyiben a vadász semmi gyanús 

jelét vadbetegségnek nem észlelte, úgy 

a vadhús minden további nélkül közvetlenül 

forgalomba hozható, azaz bárkinek eladha-

tó. Ezért a német vadászvizsgák egyik ki-

emelt fontosságú fejezete a vadbetegségek 

körül forog. A vadhús hibátlan minőségéért 

a vadász büntetőjogi felelősséggel tartozik 

és már volt arra is példa, hogy romlott hús 

forgalomba hozataláért vadászokat marasz-

talt el a bíróság, értelemszerűen „ugrott” 

a vadászigazolvány és a fegyvertartási en-

gedély. Külön érdekességnek számít, hogy 

a vadhúst a vadász akár az egész EU-n belül, 

tehát Szicíliától Finnországig értékesítheti!

Az árusítási lehetőségek bőséges tárháza 

ellenére a vadászok költségérzékenységük 

folytán inkább a baráti körükben vagy isme-

rős henteseknek és vendéglősöknek adják 

el a vadat. Minden jobb vendéglőnek meg-

vannak a maga „udvari“ vadhús-beszállítói. 

Néhány évvel ezelőtt egy brüsszeli javaslat 

folytán felmerült a német törvényhozókban 

az ötlet, hogy a vadászok a vadhúst kötele-

zően csak kereskedőknek adhassák el, akik 

majd azt a szokásos csatornákon keresztül 

forgalmazzák. Az ötlet nyilvánosságra kerü-

lését a vadászok elemi erejű felháborodása 

követte, mert egy piacgazdaság nem lehet 

szabad, ha egyeseknek a törvény privilegi-

zált helyzetet biztosít. A felháborodás hatá-

sára a javaslat lekerült a napirendről.

A padló és falak találkozásánál le kell kerekíteni a falat, korha-

dásmentes, szagtalan szigetelőanyag szükséges, az ablakokra sűrű 

háló kell a rovarok ellen, megfelelő méretű és számú szellőzőnyí-

lás, lábbal működtethető csapok, speciális fertőtlenítő berende-

zés, korróziómentes munkaeszközök, és a drákóin szigorú feltétel-

rendszer egyes elemeit még hosszasan lehetne citálni.

A csomagolást illetően sem enyhébbek a szabályok. Darabolás 

után azonnal csomagolni kell a vadhúst az előírt higiéniai sza-

bályok szerint. A göngyöleg újabb vadhús csomagolására nem 

használható, kivéve, ha korróziómentes anyagból készült. A bur-

kolóanyagnak átlátszónak és színtelennek kell lennie, ráadásul 

a csontozás, burkolás és csomagolás akkor lehet csak egy helyi-

ségben, ha elég nagy, és úgy van elrendezve, hogy az egyes mű-

veletek higiéniája biztosított legyen. 

Feltűnhet, hogy sok helyen szerepel a megfelelő szó. A vadhús 

feldolgozására, tárolására, csomagolására, stb. vonatkozó jogsza-

bályokban egészen pontosan 28 alkalommal olvasható a „meg-

felelően” kifejezés. Arra azonban nincs semmilyen utalás, hogy 

vajon mit is jelent a megfelelő számú, a megfelelő méretű vagy 

a megfelelő nagyságú kifejezés.

Az alapproblémára – vagyis a vadászatra jogosultak kiszolgálta-

tott helyzetére – az sem jelentene megoldást, ha még több vad-

húsfeldolgozó lenne a piacon, és a „monopol-kartell” enyhülne.

Mi lenne mégis a teendő?

Mindenekelőtt olyan törvényi hátteret kellene teremteni, amely 

azoknál a vadászterületeknél, ahol vállalnák a reálisan megvaló-

sítható előírások teljesítését, lehetőséget adna arra, hogy saját 

maguk értékesítsék a vadhúst. A higiéniai előírásoknak maximáli-

san megfelelve, de mégsem a nagyüzemi vágóhidakra vonatkozó 

százmilliós beruházásigénnyel bíró feltételek szerint.

Ezután létre kellene hozni egy olyan kereskedelmi rendszert, 

melyben a vadhús közvetlenül a területen lévő vadfeldolgozóból 

kerülhet a fogyasztóhoz, kihagyva azokat a köztes „pénznyelő” 

lépcsőket, amelyek megdrágítják a folyamatot.

Mindezekkel párhuzamosan (vagy inkább mindenekelőtt) az 

lenne a legfontosabb, hogy 

a vadhús népszerűsítése ér-

dekében egy átfogó marke-

tingkampány induljon. Akár 

kamarai kezdeményezésre…

MÉSZÁROS JUDIT

mjudit@vadaszlap.hu

Ahol egy kicsit másképpen működik…Ahol egy kicsit másképpen működik…

„Vadhús az egészséges alternatíva, csak friss áru a saját vadászterületről,

őz és vaddisznóhús kapható.” Németországban még a benzinkútnál is lehetséges…

BÁLINT ELEMÉR

Balint-Elemer@t-online.de
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Igazán büszkék lehetünk hazai dámállományunkra, hiszen különle-

ges trófeát ad és élményszerű vadászata szinte a legnemesebb vad-

fajunk, a gímszarvas szintjére emeli. Igaz, nem övezi annyi kultikus 

hiedelem, nem szerepel az eredetmondákban sem, de elég csupán 

a világranglistára tekinteni, s máris dagadhat a mellünk.

Bizony, vannak olyan területrészek az országban, ahol a „lapátosok-

kal” gazdálkodva kimagaslóan nagy eredményt lehet elérni, ezért 

nem is kérdéses, hogy ott ezt a fajt részesítik előnyben. A fi zetőké-

pes kereslet és a vadászati igény – az állomány nagyságával együtt – 

folyamatosan nő, ugyanakkor az utóbbi években igazán kapitális tró-

feát nem, vagy csak elvétve zsákmányoltak hazánk területén. A szak-

emberek között sem eldöntött kérdés, hogy a szabadterületi vagy 

a kerti állományok fejlesztése a kívánatosabb. De hogyan is állunk? 

Van-e jövője Magyarországon a dámnak?

Van dám?Van dám?

folytatás
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Vadgazdálkodásunk egyik büszkesége a dámvad, hiszen már 1991 

óta, azaz 18 éve, hogy a világranglista tetején magyar bika foglal 

helyet, és az első ötven között is 30 trófea magyar. A jelenlegi rang-

listavezető – amely szintén egy hazai, gúthi agancsot „taszított le 

a trónról” – 2002-ben, a Nyírerdő Zrt. Gúthi Erdészetének területén 

került terítékre.

Az állomány 1997-től, az előző üzemtervi ciklus kezdetétől rob-

banásszerűen – 32 százalékkal – megnőtt. Az idei évben 26 717 

példányt becsültek. Egyes vélemények szerint drasztikus állo-

mánycsökkentésre volna szükség, mert a túlzott egyedszám nega-

tívan hat az agancs méretére és a testtömegre.

A dám helyzetének megítélése ellentmondásos, mivel gazda-

sági jelentősége nagy – jól szaporítható, az élőhellyel szemben 

igénytelen, jól tűri a zárt tartást –, ugyanakkor a természetvédelmi 

hatóság a faj létszámát jelentősen csökkenteni kívánja, ergo „ki 

akarja irtani”, mert álláspontjuk szerint nem őshonos...

Magyarországon az elmúlt tíz év alatt 70 791 példányt ejtettek 

el, és ebből csak 21 százaléknyi esett kerítésen belül. Ezt a számot 

egyes szakemberek 40 százalékra szeretnék „felhozni”. Egy biztos: 

könnyebb, biztosabb, kiszámíthatóbb a dám vadászata zárt körül-

mények között. Viszont vannak buktatói is: a környezet elviselhe-

tetlen mértékű terhelése, a vadegészségügyi kockázat, és talán 

még lehetne sorolni a hátrányait. De nem érdemes… A dámva-

dászat iránti kereslet egyre fokozódik, s egyértelmű, hogy gyors 

eredmény a kertekben biztosabban érhető el.

Az országban hét, jelentős állománnyal rendelkező terület talál-

ható, ezek közül a legnagyobb a Gyulaj Zrt. vadászterülete, ahon-

nan hazánk sok területére és több európai országba is telepítettek 

dámot. Egyrészt vérfrissítésre, másrészt állománytelepítés céljá-

ból. A Tolna megyei állami területen ma körülbelül 2500-ra tehető 

a törzsállomány, ami jócskán meghaladja a vadeltartó-képességet, 

ezért továbbra is kívánatos a létszámapasztás. Ezt támasztja alá, 

hogy kiugróan nagy trófeasúlyú bikák nem kerültek itt terítékre az 

utóbbi években. Az állománycsökkentésre több okból is szükség 

van, egyrészt, hogy újra „életre kapjon” az élőhely, s hogy majd 

ennek hatására javuljon a trófea minősége. Az agancsminőség ja-

vításához azonban radikális beavatkozás szükséges.

Gúthon tapasztalatokra alapuló, tudományos vadgazdálkodást 

folytatnak. Bartucz Péter, a Nyírerdő Zrt. Gúthi Erdészet igazgatója 

elmondta, hogy náluk milyen szempontokat vesznek fi gyelembe 

a szelekciónál.

- Nincs ebben semmiféle csoda. A hatvan százalékos erdősült-

ség – ami évről évre növekszik – fontos minden vadfaj számára, de 

Helyzetkép Németországban

A XIX. században Belzig közelében találtak egy dámszarvas csontvázat, 

ez egyértelmű bizonyíték volt, hogy a dám már harmincezer évvel ez-

előtt honos volt Németországban. Az utolsó jégkorszak idején eltűnt, 

majd vélhetően a rómaiak hódításával került vissza Közép-Európába. 

Az említett tények alapján egyes vadászkörök késhegyig menő vitá-

kat folytatnak a dám őshonossága kérdésében. Az első németországi 

betelepítés 1577-ben Sababurgban történt, ahol egy vadaskertbe 30 

dám került. A mai németországi dámállományt megalapozó betelepí-

tések a XVIII. és XIX. században történtek. Egy 1971-ben végzett német 

tudományos vizsgálat kimutatta, hogy a dám azonos természeti felté-

telek megléte esetén az őzzel és szarvassal szemben kétszeres meny-

nyiségű vadhús „termelésére” képes. Az egykori NDK-ban ismerték fel 

először a dám vadgazdasági jelentőségét és eredményesen telepítet-

ték be az addig „lakatlannak“ számító Brandenburg és Mecklenburg-

Előpomeránia területére. Jelenleg is ebben a két tartományban lövik 

a legtöbb dámot, évente közel tíz-tíz ezret. 

 B.E.
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további élőhely-fejlesztési beavatkozásokat is tervezünk. A dám-

állományunk kiegyenlített, 1000-1100 egyedre tehető a létszám. 

Mi a mennyiségi „termelés” helyett inkább a minőségre fektet-

jük a hangsúlyt, a lehető legnagyobb trófea elérése a vezérlőelv. 

Tarvadból az ünőborjút és az ünőt csak testméret alapján bíráljuk, 

a borjakból meg csak a „muszájt” lőjük. A tarvad selejtezését fő-

ként a hivatásos személyzet végzi. Az első agancsú bikákból 25-

30 százalék kerül terítékre, a kanalas, tehát a harmadfű bikákból 

5-10 százalékot vesznek ki, így évente körülbelül 80-90 bika marad, 

amelyik lapátos „korba” léphet. Gazdálkodásunk alapelve, hogy 

a legerősebbet a legkésőbb lövetjük – mondja a szakember.

Gúthon – a gyakorlat szerint – tíz megöregedni hagyott dám-

bikából 8 visszarak, de még így is megéri, mert a maradék két 

bika trófeája kapitális lesz, ezért mindenképp szükségessé te-

szi a korosbítást. A nyársas bikákat a személyzettel lövetik meg. 

A barcogási időben csak 3,5, de inkább 4 kilogramm agancssúly 

fölötti bikákra fogadnak vendégeket. Persze, a vendégeket is csak 

ott lehet „megválogatni”, ahol van fi zetőképes igény a kimagasló 

agancssúlyú dámbikákra. Gúthon ráadásul van is annyi nagy bika, 

hogy fedezze a keresletet.

A vadásztársaságok és a földtulajdonosi közösségek sokkal ne-

hezebb helyzetben vannak. Őket is köti a korosztályi szabályozás, 

de a jóval kisebb létszámú dámállományból nehéz a tervszámok-

nak is megfelelő gazdálkodással jó eredményt elérni. A bikákat 

nem mindig hagyják, azaz hagyhatják megöregedni, hiszen a ke-

reslet leginkább a 2,5-3 kilogrammos kategóriára korlátozódik, így 

– s ez most már szankciók nélkül megtehető – ha egy bika eléri a kí-

vánt agancssúlyt, visznek rá vendéget, szinte függetlenül a lapátos 

korától. Így a szelekció nem minden esetben érvényesül, a gazda-

sági kényszer azonban gyakran fölülírja a szakmai szempontokat 

is. A vendégeket csak az erdőgazdaságok tudják „kategorizálni”, 

a többi területen szinte kizárólag lasszóval lehet vastag pénz-

tárcájú fi zetővendéget fogni, s aki esetleg „beesik”, azt meg kell 

becsülni. Mivel általában ezeken a területeken az állománysűrű-

ség jóval kisebb, mint az állami területeken, nehezebb a kísérők 

dolga, ennek következtében könnyebben mondják ki a boldogító 

„schiessen-t”. Ez a gyakorlat azután sajnos a minőség leromlásá-

hoz vezet – a jó képességű bikák a korai elejtés miatt nem tudnak 

éveken át örökíteni – s a jelentkező bérvadászok igényeit egyre 

kevésbé tudják a jogosultak kielégíteni.

Megoldás lehet a kert, melynek azonban már az induláskor je-

lentős beruházásigénye van: a kerítésépítés pénzügyi feltételeinek 

megteremtése, a törzsállomány betelepítésének anyagi vonzata, 

illetőleg az élőhely előkészítésének költségei súlyos tízmilliókba 

kerülhetnek. Az üzemeltetés szintén nem olcsó mulatság, de hosz-

szú távon megéri, és 5-6 év múlva kezd hasznot hozni. Nagyjából 

akkorra, amikor a jelenlegi üzemtervi ciklus véget ér. Biztosra men-

ni pedig ugye nem lehet. De hát, bátraké a szerencse…

A dám kevésbé hajlamos a terjeszkedésre, mint mondjuk a vad-

disznó, de tudatos élőhely-fejlesztéssel előbb-utóbb elérhetjük, 

hogy ne csak szórványosan, szigetszerűen helyezkedjen el hazánk 

vadászterületein, hanem ott is megtelepedjen, ahol eddig nem 

voltak meg számára a környezeti feltételek. 

Persze, az élőhely javí-

tásával nem csak a dám-

nak teszünk jót, hanem 

a többi vadfaj is meghá-

lálja a beavatkozást.

FARKAS BERTRAM

farkasb@vadaszlap.hu
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A 05-651710-4-3-0 kódszámú vadászterület Borsod-Abaúj-Zemp-

lén megye északi részén, az Aggteleki Nemzeti Park területén 

helyezkedik el. Az Igazgatóság 1997-től, mint ANPI, 2007-től, mint 

a 651710 számú Ftv. közös képviselője gazdálkodik a vadászterü-

leten.

A természetvédelmi különleges rendeltetésű vadászterület med-

ve, farkas, és hiúz által járt, védett, illetve fokozottan védett stá-

tuszt kapott. A 4068 hektár 63,3 százaléka erdővel borított, 35 szá-

zaléka kisparcellás művelésű mezőgazdasági terület.

Az állományszabályzás során az elmúlt vadászati évben 4 gímbikát 

(ebből 1 ezüst és 1 bronzérmes), 23 gím tarvadat, 14 őzbakot, 25 őz 

tarvadat, és 99 vaddisznót (közte 2 ezüstérmes kant) ejtettünk el.

A vadállomány-szabályozást egyéni és társas vadászat (vaddisz-

nóhajtások) formájában bérvadászok részére értékesítjük. A vadá-

szatokon a kísérés és a vadászatvezetés a természetvédelmi őrök 

feladata.

A természetes környezetben szervezett vaddisznóhajtásokon ko-

moly kihívás a vadászok számára a farkas és hiúz jelenléte miatt 

„edzett és sportos” vaddisznók terítékre hozatala.

A mellékelt felvételek tanúbizonyságul szolgálnak, hogy a termé-

szetvédők is képesek okszerűen és szakszerűen vadgazdálkodni. 

A hozzáértő állománykezelésnek kézzelfogható eredménye is van, 

a területen zsákmányolt trófeák minősége ugyanis jelentősen ja-

vult az elmúlt években.

Kanyok Zsolt vadászati ágazatvezető

Így is lehet…

Augusztusban egy belföldi vadász ejtette el a képen látható, 160 kilogramm 

leadási súlyú kant, amelynek 22,7 centiméteres agyarai a bírálaton ezüstérmes 

minősítést kaptak

Vass Gábor bérvadász által elejtett, 109,80 pontos, bronzér-

mes, 418 gramm trófeasúlyú őzbak, amely az élőhelyi viszo-

nyokhoz képest kiugróan erősnek számít
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A nap első előadója Harsányi Antal, a Hajdú-

Bihar megyei MgSzH főigazgatója volt, aki 

ismertette a térség apró- és nagyvadállomá-

nyának jelenlegi helyzetét. Elmondta, hogy 

drasztikusan lecsökkent a mezei nyúl és 

a fácán törzsállománya, a nagyvad létszáma 

ezzel szemben a régióban egyre jobban nö-

vekedik, több aranyérmes bak kerül teríték-

re, és ez nagy részben a hivatásos vadászok 

magasabb szakmai hozzáértésének köszön-

hető. A megyében 76 területen gazdálkod-

nak a vadászatra jogosultak, akik összesen 

193 hivatásos vadászt foglalkoztatnak, s ez 

háromszor annyi, mint a rendszerváltáskor. 

Közülük 20-25 vadőr rendelkezik felsőfokú 

végzettséggel. A területek a mostani üzem-

tervi ciklusra alaposan felaprózódtak, bár 

ennek némileg ellentmond, hogy az átlagos 

területnagyság 6 ezer hektár körül van.

A gúthi állománykezelési elveket Bartucz 

Péter, a Nyírerdő Zrt. Gúthi Erdészetének 

igazgatója osztotta meg a hallgatóság-

gal. A tizenháromezer hektáros terület 

erdősültsége igen magasnak mondható, 

a legjellemzőbb fafaj a tölgy és az akác, 

s ez – vadföldekkel és legelőkkel kiegészül-

ve – kiváló élőhelyet biztosít a nagyvad szá-

mára. Tudatosan, a szakmai szempontokat 

fi gyelembe véve folyik a vadgazdálkodás, 

a „fővad” a dám, a vaddisznó, és most már 

a gímszarvas. Az őzet fokozatosan kezdik 

visszaszorítani. A dámállomány 1000-1100 

egyedre tehető, amiből évente átlagosan 

120 bika kerül terítékre. A trófea-világrang-

lista első két helyezettjét itt ejtették el, ami 

bizonyítékul szolgál a szakszerű erdő- és 

vadgazdálkodásra, valamint a szelektív va-

dászatra.

A harmadik felszólaló, dr. Elek Balázs, a 

Debreceni Ítélőtábla büntetőbírója igazán 

meghökkentő információkat osztott meg 

az orvvadászat jogi megítéléséről. Alapvető 

jogszabályi kérdések várnak letisztázásra – 

állította, hozzátéve, hogy kis hazánkban az 

orvvadászat csak szabálysértésnek minő-

sül, ezért büntetőjogi megítélés szempont-

jából csak akkora a súlya, mint egy eldo-

bott csikknek vagy egy „utcai vizelésnek”. 

Más országokban, mint például Ausztriá-

ban vagy Németországban „kicsit más” a 

szemlélet, ott ugyanis bűncselekménynek 

számít a vadorzás. Magyarországon legfel-

jebb a lopással, állatkínzással vagy fegyver-

rel való visszaéléssel társult rabsickodásért 

jár visszatartó erővel járó ítélet.

A nyírfajdprogram kezdeti lépéseiről 

Juhász Lajos, a Debreceni Egyetem AMTC 

tanszékvezetője tartott részletekbe menő 

beszámolót. A projekt célja, hogy a 100 

éve kipusztult nyírfajdot visszatelepítsék, 

s ennek érdekében egy önfenntartó, sza-

porodásra képes állományt neveljenek 

fel. A 2004-es esztendőben a Hortobágyi 

Nemzeti Park kezdeményezésére először 

Gúthon készült el a repatriációs telep, 

s a program mára kiegészült még két, a 

halápi és a tiszacsegei területtel. Eddig 29 

madár nevelkedett fel, a keltetőbe rakott 

150 tojáshoz viszonyítva azonban ez nem 

túlzottan jó arány. A tervek szerint 2010 

A cím egy kicsit furcsának tűnhet, de aki ott volt, tudja, hogy mesz-

szemenőkig igaz. Augusztus 28-án, az első alkalommal megrende-

zett „Kelet-Magyarországi Vadgazdálkodási Fórum” a XVIII. Farmer-

expo keretében, igazán nagyszabásúra sikeredett, közel 70 szakem-

ber és a téma iránt érdeklődő hallgatóság gyűlt össze. És ami a leg-

fontosabb a gyakorló vadászok számára, hogy nem volt „irodaszaga” 

az előadásoknak, minden igényt kielégítő, gyakorlati szempontból 

értékes információkat kaptak a jelenlévők. Nemcsak a vadászok, 

a vadgazdálkodók, de még a természetvédők szájízének is megfelelő 

volt mind a nyolc előadás. Merthogy akadt jó néhány nemzeti parkos 

vendége is a fórumnak…

A pótszékes 
rendezvény
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őszén szeretnék az első egyedeket kibo-

csátani a szabad területre.

A négy előadás után a szervezők egy rö-

vid szünetet iktattak be, melynek során egy-

ből kialakultak a „szakmázó” társaságok, és 

parázs vitába, heves véleménynyilvánításba 

torkollott a népes vendégsereg beszélgeté-

se. Csupán pár kérdést elkapva szemezget-

nék belőle: Mi az oka, hogy csak szabály-

sértésnek minősül az orvvadászat, és miért 

nem kapnak hatósági jogkört a hivatásos 

vadászok? Hol maradnak az érdekképvi-

seleti szervezetek, amikor lobbizni kellene 

a szakmai érdekek mentén? Miért ennyire 

rossz a felnevelési index a nyírfajdok ese-

tében? Néhányan annyira belefeledkeztek 

a folyosói érvelésbe, hogy csak kés-

ve érkeztek vissza a fórumnak helyt 

adó egyetemi Fényház konferencia-

termébe. Pedig még négy meglehe-

tősen érdekes előadás volt hátra…

A „pihenő” után, a Nagyerdő 

Vadásztársaság fővadásza, ifj . Iván 

János mutatta be a náluk alkalma-

zott élőhely-fejlesztési módszere-

ket, melynek lényege az intenzív 

vadföldgazdálkodás. A közel 6 ezer 

hektáron működő társaság 2 mély-

fúrású kúttal rendelkezik, ahonnan alag-

cső-vezetékek segítségével juttatják a vizet 

az itatókba, illetve töltik fel a dagonyákat. 

A tuskósoroknál kialakított 110 hektárt 

kitevő vadföldek eredménye megkérdő-

jelezhetetlen: az utóbbi években ötven 

százalékkal nőtt a vadállomány létszáma, 

ráadásul a dámbikák és őzbakok növekvő 

érmes aránya is alátámasztja mindezt.

Nálunk a vadgazdálkodás kizárólagosan 

a természetvédelem szemszögéből zajlik 

– mondta mintegy bevezető gyanánt a Hor-

tobágyi Nemzeti Park igazgatója, Sándor 

István. Az Igazgatóság vadászterülete Jász-

Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar megye 

területén fekszik, a nagysága 14 206 hektár. 

Évente mintegy 350 rókát és 110 vaddisznót 

lőnek, és a sertevadat élve is értékesítik. 

A nemzeti park vadgazdálkodásáról átfo-

gó képet nyújtó előadásból kiderült, hogy 

igenis össze lehet hangolni a két, látszólag 

ellenérdekeltségű „iparágat”, a természet-

védelmet és az okszerű vadászatot.

„A fácántenyésztés és kibocsátás hatása 

a természetes fácánállományok dinami-

kájára” címmel Szendrei László egyetemi 

adjunktus tájékoztatta a jelenlévőket. Be-

szédében felvázolta, hogy a faj szabadte-

rületi törzsállománya rohamosan csökken, 

a lehetséges okokról szólva a nem kellőkép-

pen átgondolt kihelyezéseket tette felelős-

sé. A kibocsátott madarak a szabadterületi 

„törzsmadarak” genetikai leromlásához 

vezethetnek, és ezen felül is számos káros 

hatása lehet a területre „rászabadított” 

nevelt tollasoknak, ami akár a természetes 

állomány eltűnését is eredményezheti. Egy 

adott területrész „pihentetésével”, vagyis 

a kibocsátás többéves szüneteltetésével, 

tudatos élőhelyfejlesztéssel és hatékony 

ragadozókontrollal a természetes állomány 

is helyrehozható. Az eredményes tenyész-

tésről szólva hozzátette, hogy akár január 

végéig, egy nagy területen elhelyezkedő 

röpdében tartással, s a hajtás előtti napon 

történő közvetlen kibocsátással a vissza-

vadászhatósági arány akár meg is 

duplázható.

A programot Papp László, az 

OMVK Hajdú-Bihar megyei titká-

ra és Szuromi Antal, a Gömöri Vad 

Tanulmányi Vadásztársaság hivatá-

sos vadásza zárta, akik egy külön-

leges rendeltetésű vadászterületet 

kezelnek azzal a céllal, hogy a va-

dászvizsgára felkészítő tanfolyam 

hallgatói a gyakorlatban, egy gon-

dosan előkészített „tanösvényen”, 

vagy ha úgy tetszik, tan-cserkelőúton, élet-

szerű körülmények között sajátíthassák el 

a legfontosabb tudnivalókat. Az egyhetes, 

bentlakásos rendszerű gyakorlati foglalko-

záson 50-50 százalékban tartanak elméleti 

és gyakorlati oktatást. 

Berti

Juhász Lajos, Szendrei László, Harsányi Antal, Sándor István, ifj. Iván János, Bartucz Péter, Szuromi Antal, Papp Zoltán

Az előadások végeztével mindenki egybehang-
zóan állította, hogy szükségesek az ilyesfajta 
magas színvonalú fórumok, konferenciák, mert a 
tapasztalatcsere, és a folyamatos szakmai önkép-
zés elengedhetetlen ahhoz, hogy a vadgazdálko-
dásunk ismét elfoglalja méltó helyét a világban, 
és a nemzetközi megítélés alapján újra etalonná 
váljon a magyar szakemberek tevékenysége.
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Dolgok, amelyek nem változnak…
„… a rendezvényen megforduló több mint tízezer látogató kö-

zül, becslésem szerint nem volt több három-négy ezernél a va-

dász…” „Talán majd jövőre, addigra lehet, hogy minden megye 

vadásziasan öltözött vadászati vezetősége együtt vonul fel saját 

zászlója alatt…”   (1999)

Idézetek, amelyeket olvasva az idén megrendezett Vadászati Kul-

túra Napja jut eszembe. Idézetek, amiket az 1999-es vadásznapo-

kat követően vetett papírra lapunk főszerkesztője. Vannak dolgok, 

amelyek változnak, pedig nem kellene nekik… És vannak dolgok, 

amelyek nem változnak… pedig ideje lenne már!

Eltűnő értékek
A hazai vadállomány kiváló genetikai adottságainak és a szak-

emberek munkájának köszönhető a magyar vadászat világhíre – 

számolt be vadgazdálkodásunk eredményeiről a Vasárnapi Hírek. 

A gazdálkodás sikerét jelzi az is, hogy 1994-ben például a világ első 

öt dámlapátjából négy (1., 2., 3., 5. helyezett) magyar dámvad fejét 

díszítette.(1994)

Mára – ki tudja miért – ez a lista erőteljesen átalakult, már csak az 

első és második helyen állnak magyar dámok. 

Lépések
A vadorzó-probléma egyik lehetséges okát, a fegyvertartási en-

gedélyek kiadásának faramuciságát tárja elénk 15 éve egy szak-

ember. Ugyanis a 8/1993. (I. 30) FM. rendelet szerint az kaphat 

vadászjegyet, aki vadászlőfegyver-tartási engedéllyel rendelkezik, 

nem pedig fordítva. (Magyarán ha autóvezetői engedélyt szeret-

nék, vegyek előbb egy autót, hogy vizsgát tehessek.) Az említett 

visszásság miatt a leendő vadászok előbb jutottak fegyverhez, 

mint vadászati engedélyhez, aztán sokan – mondván az autó is 

benzinnel megy, nem műszaki vizsgával – a vadászjegy kiváltását 

„elfelejtették”. Pár éve az OMVK és a rendőrség együttműködési 

megállapodása értelmében a két hivatal kölcsönösen fi gyelmez-

teti egymást a fegyvertartást érintő személyi változásokról. Ezzel 

a probléma megoldódni látszik… De mit kezdjünk a legálisan 

fegyvert tartó „tagi orvvadászokkal”? (1994)

Nyuszi hopp!
1999-ben a IV. Szeri Expo keretében rendezték meg a III. Vadgaz-

dálkodási Konferenciát, amelynek fő témája a mezei nyúl volt. Dr. 

Kovács György, „A mezei nyúl” című könyv egyik szerzője kiemelte, 

hogy a mezei nyúlról rejtett életmódja miatt keveset tud a tudo-

mány, a populáció hirtelen összeomlásának oka eddig ismeretlen. 

Vajai László, az FM osztályvezetője ismertette a vadászidény mó-

dosításának tervét, amely a Kovács-Heltay modellt alapul véve, az 

alulhasznosítás miatti elhullás csökkentése érdekében – október 

1-je helyett szeptember 15-étől engedélyezné a nyúlvadászatot. 

(1999)

Kérdezz-felelek
„Az Év Vadászati Kérdése 1994” címet 

minden bizonyára a talán valamikor megszülető vadá-

szati törvény egyik sarokpontját képező – sokaknak és sok 

helyen feltett – „Kié a vadászati jog?” nyerné. A vadászati törvény-

nyel kapcsolatosan dr. Orosz Sándor, a Parlament mezőgazdasá-

gi bizottságának elnöke az Országos Vadásznapok Békés megyei 

rendezvényén bejelentette, hogy 1995-ben nem lesz vadászati 

törvény. (1994)

Buktatók
Érdekes fénykép-pár jelent meg a Magyar VADÁSZLAP 1999 októ-

beri számának címlapján: az év bikájának lebírált trófeája – és az 

év bikája élő állapotban. A 243,10 nemzetközi pontra bírált, érett 

agancsot viselő bikát a VADEX Mezőföldi Rt. területén ejtették el. 

Ugyan a mezőföldi bika még a magyar ranglistán sincs az első öt-

venben, a VADEX vezetősége mégis tiltakozott a fotók és a „kulisz-

szatitkok” közlése miatt. (1999)

Hasonló fénykép került elő a 2005-ben, Bulgáriában terítékre ke-

rült, s bírálata alapján a világranglista első helyét elfoglaló bikáról. 

A fénykép az állatot egyértelműen kerítés mögött ábrázolja, en-

nek alapján a C.I.C. bírálóbizottsága a világranglistáról törölte az 

Etropoli-i bikát.

Kompromisszum
Nem esett jól… – írta Csonka Tibor, a Gemenci Erdő- és Vadgazda-

ság Részvénytársaság vezérigazgatója az Oxigén című műsorban 

elhangzottakról. A vádakra reagálva elmondta, hogy a Gemenc 

Rt. költségtakarékos gazdálkodás mellett évi félmilliárd forint be-

fi zetést teljesít a központi alapokba. Az erdőgazdálkodást a ter-

mészetvédelmi érdekek fi gyelembevételével végzik, így például 

a nagyobb gazdasági értékkel bíró, de tájidegen fajokkal szemben 

az őshonos fafajokat, a fakitermelések során pedig a gazdaságilag 

is kifi zetődőbb természetes felújítást részesítik előnyben. Céljuk, 

hogy a természeti értékek védelme mellett az erdőgazdálkodás 

haszna se menjen veszendőbe, és biztosítsa a területen élő embe-

rek megélhetését. (1999)

Az év bikája
Futótűzként terjedt a hír az év nagy bikájáról, volt aki 14 és fél ki-

lósnak „gondolta”, látta, hallotta. A végleges pontszám azonban 

elmaradt az előzetes várakozásoktól, de így is büszkék lehetünk rá. 

A nagykanizsai Hubertus Vt. területén elejtett, Josef Bitzinger által 

terítékre hozott gímbika agancsa végül 14,37 kilogrammot nyo-

mott a mérlegen, a bírálati 

pontszáma 256,78. Ez a trófea 

jelen pillanatban a világrang-

lista 17. helyét foglalja el.

(1994)

Visszapillantó
Rovatunkban a VADÁSZLAP 15 és 10 évvel ezelőtt, októberben megje-

lent írásaiból szemezgetünk, amelyek aktualitásukkal, különlegességük-

kel, mondanivalójukkal talán még ma is érdekesek lehetnek.

4” címet

MOLNÁR ZSUZSA

molnarzs@vadaszlap.hu
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Mi az, amikor éjnek évadján, a sötétnek látszó terepjáróban haza-

felé tartó sportvadászokat a faluszélen feltartóztatnak vagy a köz-

útról erős, nagy autókkal leszorítanak a közbiztonságra különö-

sen veszélyes tárgyakkal felfegyverkezett emberek, és az utasok 

szabadon bocsátását attól teszik függővé, hogy azok igazolják-e 

magukat, átkutathatják-e a gépjárművüket, áttúrhatják-e a pogy-

gyászukat, a fegyvertokokat?

Többünk szakmai véleménye szerint ez emberrab-

lás. A Büntető Törvénykönyv 175./A. §-a szerint. 

Adott esetben fegyveresen (5-15 év), de mindig 

csoportosan (tucatnyi társtettes), éjjel, rend-

szeresen, visszatérő jelleggel, emberi élet ki-

oltására alkalmas szúró- és vágófegyverekkel 

felszerelkezve.

Ez itt kérem Afrika? – kérdezte egy 

német vendégvadász, mivel az ő 

tapasztalatai szerint ott fordulnak 

elő ilyenek, hogy „szafarizó” turis-

tákat, vadászokat, kísérőikkel együtt 

foglyul ejtenek bennszülöttek, és pénzt 

követelnek a továbbhaladásért. Ilyen ki-

zárólag éhínség sújtotta, volt gyarmati 

és jelenlegi harmadik világbeli fejlődő or-

szágokban, olyan helyeken dívik, ahol nincs, 

vagy gyenge a központi hatalom, és szakadár 

hadurak, törzsfőnökök élhetik kényükre-kedvük-

re csákmáté-földi életüket. Az ilyen országok csak 

az ENSZ térképein léteznek, elméleti síkon, nemzet-

közi jogi értelemben, kormányuk pedig züllött, kor-

rupt és eme optimális körülményeken nem is kíván 

változtatni, mert neki így jó. Az ilyen helyeknek, ha 

csak a nevét kiejtjük, meg vagyunk győződve ar-

ról: ha a Világnak beöntést adnának, a csövet itt 

kellene bevezetni.

Látsz különbséget drága Hazám? Te ezer-

éves! Te Szent István óta nem egynyelvű! 

Hogy juthattunk odáig, hogy fi aid 

emberrablásra, jó eset-

ben – ha követelés nem 

hangzik el – embertársa-

ik személyi szabadságá-

nak megsértésére vete-

mednek (Btk. 175.§)?

Jó okuk van rá, mond-

ják egyesek – mert az életüket 

féltik…

Nem tudom elfogadni. Nem tudom elfogad-

ni, mert ez nem a törvényeink, nem az erkölcseink 

szerint való. Ez a kirekesztés politikája és nem az összefogá-

sé. Ha ugyanis bárki nem bízik a rendőrökben, hogy tényleg a XXI. 

századi Magyarország legkegyetlenebb sorozatgyilkosságának 

tetteseit kapták el, akkor a még félelemben élő polgároknak ösz-

sze kellene fogniuk a környezetükben élő vadászokkal, nem pedig 

kirekesztő módon bánni velünk. Mi, vadászok ugyanis kirekesztve 

érezzük magunkat.

Kirekesztettnek érezzük magunkat, mert hovatovább nem vesz-

nek bennünket emberszámba sem rendőrök, sem ma is rettegő 

honfi társaink, sőt, ma már tényleges gyilkosoknak tart bennünket 

mindenki. Mindez történik annak ellenére, hogy – mint hírlik – 

a cívis város cégbíróságának pincéjében működő mulatóhely rej-

tekhelyéről lefoglalt lőfegyverek egytől egyig illegális eszközök 

voltak. Nem engedéllyel tartott, műszaki kártyás, céljuk szerint 

vadászlőfegyverek, hanem illegális, törvénytelenül megszerzett 

és tartott lőfegyverek.

Ide jutottunk. Megbélyegeztek bennünket. Méregetnek. Szabad 

préda lettünk. Honfi társaink indokolt vagy indokolatlan félelme 

a polgári lőfegyverektől és az össztársadalmi vadászellenesség 

kézzel fogható.

Mi vezethetett idáig? Szerintem a mindvégig láthatatlan és 

hallhatatlan kamarai érdekképviseletünk tehetetlensége, meg 

a hatósági és jogalkotói inkvizíció fejlehajtott elnézegetése…

Már régen, az első ilyen ordas tett után, a megkötött 

együttműködési szerződések tömkelegére támaszkodva 

megkérhettek volna bennünket, hogy éjjeli leseken, 

cserkeléseink során fi gyeljünk, tartsuk nyitva a sze-

münket és fülünket, szóljunk nekik vagy akár az 

érintett települések kisebbségi vezetőinek, pol-

gárőröknek, ha gyanúsat láttunk. Én azonban 

ilyenről nem tudok…

Helyette jött az, hogy lőpróbára citálták 

a fegyvereinket, és százszámra tettek „csa-

ládlátogatást” tisztességes sportvadá-

szok otthonában a rend őrei, sokoldalnyi 

kérdőíveik rubrikáiban keresve a választ. 

Megalázó volt. Hiába mondták, hogy Ők 

is tudják: a gyilkosokat nem a vadászok 

körében, nem a legális fegyvertartók 

között kell keresniük. Hogy mégis miért 

tették? Mert a vadász mindig kéznél 

van. A fegyverei miatt, a tárolóhelye 

miatt, a vadásztársasága miatt. Kilóg a 

globalizáció magyar sublótfi ókjából. 

Sehogy se fér bele atavisztikus hob-

bijával, önállóságával, áruházakat 

kerülő biofogyasztási kultúrájával, 

természetszeretetével, megrögzött 

lokálpatriotizmusával. Ráadásul pus-

kája meg tölténye is van. Az nem jó. 

Az olyan izé…

Miért nem lehetett összefog-

ni: vadászoknak, polgároknak és 

rendőröknek?

Mibe került volna megadni a 

vadásztársasági tagok és vendé-

geik terepjáróinak rendszámát, 

szólni esténként nekik is, ha 

kimegyünk a területre? 

És sokba került volna 

hetente egyszer egy érte-

kezletet tartani, ahol össze-

dugjuk a fejünket, és meg-

osztjuk, hogy ki, mikor, hol, mit látott, hallott? Lehet, hogy előbb ért 

volna véget a gyilkosságsorozat? Ki a felelős? Hány ártatlan áldozat 

élhetett volna tovább? Ki felel 

arra, mi lett volna ha…? Ha 

összefognak velünk?

Hát ezért érzem vadász ön-

magamat kirekesztettnek.

DR. NYIKOS ATTILA

nyikosdr@t-online.hu

Emberrablók
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A szoborkompozícióval a Paul Riegel 

által 1972-ben elejtett világrekord 

szarvasbikának állított emléket a va-

dásztársaság. A vadászhimnusz után 

Dr. Bencze Katalin, a Diana Vadász-

hölgy Klub zalai tagja mondta el Bárdosi 

Németh János: „Az erdő terebély fái” című 

versét.

Avatóbeszédében Feiszt Ottó, az OMVK 

elnöke a Diana-mítosz ismertetése mellett 

kiemelte a vadásztársaság tevékenységé-

nek vadászati kulturális jelentőségét.

Az emlékmű megkoszorúzását követő-

en a vadászháznál folytatódott az ünnep-

ség, amelynek fénypontja a vadásztársaság 

Vadászati Múzeumának felavatása volt.

A nem mindennapi elhatározás 

megvalósításának alapját Gonda Zsolt 

adománya jelentette. A negyvenéves 

sportvadász teljes trófeagyűjtemé-

nyét és vadászati témájú festményeit, 

grafi káit ajánlotta fel a vadásztársasá-

gának.

A közgyűlés egyhangúlag elfo-

gadta, és megírták az Adományozási 

és Alapító Okiratot, amely a múze-

um létrehozását illetően kimondja: 

”…abból a célból, hogy az a természet 

és vadászat iránti elkötelezettséget 

továbbítsa embertársaink felé, hogy 

bemutassa a vadászat ősi tevékeny-

ségének kulturális és természetvédel-

mi vonatkozásait és annak átadását 

a jövő nemzedékek számára, hogy az 

ismereteket és a megértést töké-

letesen szolgálja.”

Az okirat felolvasása után Dr. 

Lugosi József, a Hadtörténeti 

Intézet és Múzeum igazga-

tója megnyitó beszédében 

példaértékűnek nevezte a 

kezdeményezést és annak 

megvalósítását.

Az ötletgazda felajánló, 

Gonda Zsolt tizenöt éve 

vadászik, 2000-ben vették 

fel a lovászi vadászok tag-

jaik sorába. Nem véletle-

nül jelentkezett ebbe 

a társaságba, hiszen 

gyermekként minden nya-

rat Máhomfán, a nagyszü-

leinél töltötte és így már 

érthető a természet iránt 

érzett szeretete is. Ami-

kor családjával hosszabb 

időre Amerikába költö-

zött, úgy gondolta, azzal 

szolgálja a legjobban 

a vadászat ügyét, 

ha másoknak is be-

tekintést enged 

vadászati emlé-

keibe. Reméli, 

hogy a zalai 

vadászok kö-

vetik példáját 

és értékes 

v a d á s z a t i 

tárgyakkal, 

trófeákkal bővítik majd a múzeum anyagát. 

Jelenleg negyvenhárom őzbak, két dámbi-

ka, két gímbika, egy mufl onkos, tizenhárom 

afrikai vad, egy-egy mormota, zerge, fehér-

farkú szarvas, róka, valamint nyolc vaddisz-

nó trófeát lehet megtekinteni. Valamennyi 

kiállított preparátum és trófea alatt a vad 

pontos leírását olvashatják az érdeklődők. 

A múzeum végleges formába öntését Bo-

ros Zoltán festőművész segítette, akinek 

grafi kái, festményei díszítik a falakat.

Az ünnepség befejezéseként az „Életfá-

ra” helyezték Tóth László és Kepe Miklós 

vadásztársak nevét, akik alapítói voltak 

az ötvenegy éves Lovászi Olajbányász Va-

dásztársaságnak és sokat tettek a vadgaz-

dálkodásért, a vadászati kultúráért.

Az emlékezetes, szép napot az esti va-

dászbál zárta.

A Lovászi Olajbányász Vadásztársaság a hagyományhoz híven augusztus utolsó előtti szombatján, 22-én 

tartotta vadászünnepét, amely az idén is értékteremtő, kulturális meglepetésekkel szolgált. Az ünnep-

ség a Lenti-Máhomfa kápolnája melletti téren felállított Diana szobor leleplezésével és felavatásával kez-

dődött. A vadászat istennőjét ábrázoló alkotást Palaics Gábor faszobrász művész készítette.

A lovászi vadászok ünnepe

POLSTER GABRIELLA

polster@t-online.hu

Feiszt Ottó (balra) a múzeumban található afrikai trófeák előtt 

 A világrekord gímagancsnak emléket állító Diana-szobor
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Fiatal vagy idős?

Nyomról nyomra

CD, DVD
Bársony I.: ...a láp és a pagony dalnoka DVD . . . 2 700,-

Blaumann Ödön: Dámbarcogás, Gyulaj DVD . . 2 500,-

 Dámbikák bírálata DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 500,-

 Gímbikák bírálata DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 500,-

Erdő P.R. Bt.: A magyar erdők királya DVD . . . . . 3 150,-

 Dámszarvasok földjén DVD . . . . . . . . . . . . . . . 3 150,-

 Solymászat Magyarországon DVD  . . . . . . . . 3 150,-

Halmágyi: Vadászatok idegen tájakon (hk.)  . . . 3 200,-

Heltay I.: Amit a nagyvadról tudni illik DVD . . . . 5 550,-

Hidvégi Béla: A vadontól a múzeumig DVD  . . . 4 900,-

Hunters: Hirschpirsch und Drückjagd DVD . . . . 8 900,-

 Kapital Rothirsche DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 900,-

 Traumtrophäen in Ungarn DVD . . . . . . . . . . . 8 900,-

Ignácz M.: Mormotától a fürjvadászatig DVD . . 3 800,-

 Élőhelygazd. és vadgondozás I.-II. DVD . . . . 6 500,-

 Nagyvad egyéni vadászata DVD. . . . . . . . . . . 3 800,-

 Nagyvad társas vadászata DVD  . . . . . . . . . . . 3 800,-

Magyar Közlöny: Muzsika Magyarországról . . . 1 800,-

Média Art: Vérebvezetők nyomában 2 DVD  . . . 6 250,-

Nova Toma: Namíbia DVD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 900,-

Rockenbauer: Másfélmillió lépés... I-III. . . . . .2 890,-/db

 … és még egymillió lépés DVD I-V. . . . . . . . . 2 950,-

Select Kft.: A csuka horgászata DVD . . . . . . . . . . . 1 560,-

 A harcsázás rejtelmei DVD  . . . . . . . . . . . . . . . . 1 560,-

 Farkasok DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 560,-

 Feederbottal állóvízben DVD  . . . . . . . . . . . . . 1 560,-

Takács Viktor: A vadászíjász 1-2. DVD . . . . . . .5 800,-/db

 Európa terítéken DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 800,-

 A vaddisznó vadászata DVD . . . . . . . . . . . . . . . 5 800,-

Természetfi lm: A termv. a Hortobágyon DVD . . 1 990,-

 Farkaslesen DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 500,-

 

KÖNYV 
Alexandra: Vadételek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 999,-

Alexandra: Az erdők állatai (kirakójáték)  . . . . . . 2 499,-

Avarff y Elek: Vadászképek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 700,-

Avaff y-Botár-Fehér-Tóth: Hol horgásszunk? . . . 1 990,-

Bakonyi Gábor: Állattan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 500,-

Baranya Vadászkürt E.: Szóljon a vadászkürt  . . 1 950,-

Barassó P.: Vadőr voltam, vadőr lettem újra  . . . 2 400,-

Bartha Dénes: Fa- és cserjehatározó  . . . . . . . . . . 4 200,-

 Magyarország fa- és cserjefajai . . . . . . . . . . . . 3 500,-

Basche: Vadak és vadszárnyasok . . . . . . . . . . . . . . 5 990,-

Bauer Erwin-Peggy: Medvék . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 200,-

Bársony István: Az elveszett Paradicsom . . . . . . 2 450,-

 Fekete vér  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000,-

 Magányos órák (Vadászhangok II.)  . . . . . . . . 2 100,-

 Vadászhangok, hangulatok . . . . . . . . . . . . . . . 2 100,-

Bán István: Az X-es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 000,-

 Szarvasbőgés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 000,-

Békés Sándor: A természet bűvöletében  . . . . . 1 590,-

 Elröppent évek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 680,-

 Emlékekbe kapaszkodva   . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 900,-

 Imádkoznak a fák  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 940,-

Békés-Körtvélyesi: Vadászotthonok . . . . . . . . . . . 2 800,-

Bicsérdy-Egri-Sugár: Vadbetegségek  . . . . . . . . . 3 200,-

Bornemisza Péter: Varázslatos vadászatok . . . . 3 990,-

Callec, Christian: Borenciklopédia . . . . . . . . . . . . . 4 990,-

Corelli, Igles: Vadételek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 999,-

Csathó Kálmán: Szarvasbőgés . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000,-

Cser Kiadó: A retriver  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 995,-

Csányi Sándor: Vadbiológia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 900,-

Deák I.: Az apróvad és vadászata Erdélyben . . . 2 980,-

Draskovich Iván: Szarvasgazdálkodás . . . . . . . . . 3 900,-

Dúcz László: Istennek háttal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 499,-

 Harmatcseppek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 500,-

Elek: A vadászszenvedély bűncselekményei  . . .3 213,-

Élővilág Könyvtár: Úszó- és gázlómadarak . . . . 2 200,-

 Énekesmadarak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 200,-

Faragó S.: A vadállomány szabályozása   . . . . . . 3 900,-

 Élőhelyfejlesztés az apróvadgazd.-ban . . . . 4 900,-

 Magyar vadászenciklopédia  . . . . . . . . . . . . . 14 980,-

 Vadászati állattan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 200,-

Fáczányi Ödön: Egy hajdani vadásztársaság  . . 2 500,-

 Vadászati emlékhelyek Mo.-n . . . . . . . . . . . . . 3 500,-

 A népiskolától az akadémiáig . . . . . . . . . . . . . 3 500,-

Fekete István: Az erdő ébredése . . . . . . . . . . . . . . 2 400,-

 Erdély. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 200,-

 Matula és egyebek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 200,-

 Sárgaréz patkók. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 400,-

 Vadászatok erdőn-mezőn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990,-

 Vuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 490,-
Magyar Közlöny:
Jogszabály-
gyűjtemény

2400,-
Horváth László:
Halbiológia
és haltenyésztés

4800,-
Kászoni Zoltán:
Székelyföldi
vadászatok

4300,-

A csülkös vad 

terepi értéke-

lése – ezt az 

alcímet viseli 

a német szer-

zőpáros köny-

ve, amely a 

M e z ő g a z d a 

Kiadó gondo-

zásában nem-

rég újra meg-

jelent. Az első 

kiadást szinte 

hetek alatt 

elkapkodták, s a sportvadászok csakúgy, 

mint a szakemberek régóta vártak az után-

nyomásra. Mostantól ismételten kapható 

ez a gyakorlatias tudnivalókat összefoglaló, 

igen hasznos könyv, amelyben minden lé-

nyeges szempont megtalálható, ami a vad 

élő állapotában történő korbecslésére, kor-

meghatározására utal. Mivel gyakran csak 

néhány perc áll rendelkezésre ahhoz, hogy 

el lehessen dönteni a lőhetőséget – s eb-

ben a kormegállapításnak lényeges szerepe 

van – nem árt tisztában lenni azzal, hogy mi 

alapján lehet felismerni a fi atal, a középkorú 

vagy az idős egyedet. A fotókkal gazdagon 

illusztrált, képekkel alátámasztott szakkönyv 

ehhez nyújt segítséget. A két rutinos szakíró 

a vad külső jegyei mellett azokra az ökoló-

giai és magatartásbeli ismérvekre is felhívja 

a fi gyelmet, amelyek még biztosabbá tehe-

tik a dolgunkat. Az öt hazai nagyvadfajon: a 

gímszarvason, a dámon, az őzön, a mufl o-

non és a vaddisznón kívül a zergék korbecs-

lése is szerepel, azért, hogy közülük egy-egy 

példány csak akkor kerülhessen terítékre, ha 

meggyőződtünk arról: fi atal vagy idős vad-

dal állunk-e szemben.

Szeptember elején került a 

boltokba a neves vadászíró 

életművét feldolgozó és be-

mutató „Vadászhangok, han-

gulatok” című sorozat leg-

újabb kötete, amely egyben a 

„trilógia” záró darabja. 

A „Nyomról nyomra” címmel 

napvilágot látott könyv a 

természetet kiválóan ismerő 

Bársony István korabeli napi-

lapokban és folyóiratokban 

olvasható természeti-, vadá-

szati és szociográfi ai munkáit 

gyűjti egy csokorba. A magas-tátrai nyírfajd 

dürgés, illetve a néhány oldallal később 

„megénekelt” alföldi rucahúzás ugyancsak 

egy régi, talán kellemesebb, 

de mindenképpen romanti-

kus vadászvilágba röpítenek 

vissza bennünket. 

A kötetben Bársonynak egy 

másik arca is megmutatko-

zik, amikor elvisz bennünket 

a Vág völgyébe, ahol Dankó 

Pista dúdolgat; bemutatja a 

budapesti éjszakát, s a vörös 

terror által feldúlt falu képét 

csakúgy, mint az égbe nyúló 

hegyek világát, ahol egy sze-

relmi dráma tanúi leszünk… 

Az igényes kivitelű, értékes olvasnivalót 

Matyikó Tibor grafi kái és Blaumann Ödön 

fotói teszik teljessé. dr. Csiák Gyula

ÍZELÍTŐ KÍNÁLATUNKBÓL:

3200,-

2730,-

ÚJ

ÚJ
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Dr. Elek Balázs, a Debreceni Ítélőtábla bün-

tetőbírája újabb könyvvel 

jelentkezik. A jogi ügyekben 

jártas szerző gyakorló sport-

vadász, így nem véletlen a 

témaválasztás… „A vadász-

szenvedély bűncselekmé-

nyei” című korábbi munká-

jában vadászbalesetek, a 

vadorzás és a vadvédelem 

leglényegesebb kérdéseit 

dolgozta fel, ám ezúttal 

alaposan leszűkítette a 

tárgykört: kizárólag az 

orvvadászokra és az orv-

vadászatra, mint nap-

jainkban fokozódó mértékű jelenségre 

koncentrál, részletekbe menő alapossággal. 

Azon túl, hogy ismerteti az orvvadászat 

magyarországi történetét, az orvvadászat 

elkövetési magatartásait, valamint ezen jog-

ellenes cselekedeteknek a szinte 

felmérhetetlen káros hatá-

sait, a büntetőjogi következ-

ményeket is taglalja. S ami a 

száraz jogi témák feldolgozá-

sa során lényeges: közérthető 

és világos stílusban előadott 

mondanivalója olvasmányos, 

sőt már-már élvezetes olvasni-

valót nyújt a vadászati jog iránt 

érdeklődőknek. Ahogy a szerző 

korábbi könyve, ez a mű sem hi-

ányozhat a vadászok, az erdészek 

és a téma iránt érdeklődők könyv-

tárából, a fogadtatás – megjósol-

hatóan – a korábbi könyvhöz hasonlóan 

kedvező lesz.

Látszólag egy olcsó kis semmiség, de sok 

pénzt takaríthat meg vele! A vad-gépjármű 

ütközések elkerülése érdekében kifejlesztett 

kis „kütyü” számtalan bosszúságtól és sú-

lyos százezrekre rúgó karosszériaszámláktól 

kíméli meg a használóját. A működése igen 

egyszerű: tulajdonképpen egy 18 000 Hz 

frekvenciájú sípról van szó, amely ultrahan-

got bocsát ki. Ez az emberi fül számára nem 

hallható, de a vadnak igencsak kellemetlen, 

s így az egyre közeledő és erősödő hangtól 

menekülőre fogja. A vadriasztó síp magas 

frekvenciájú hangját az autó mintegy 50 

km/h menetsebességétől hallja a közútra 

tévedő vad. Az eszköz hatótávolsága 400 

méter, így még bőven van ideje akár egy 

népesebb kondának is arra, hogy elhagyja 

a veszélyes területet. Az öntapadós talppal 

egyszerűen felhelyezhető a jármű elejére 

(akár a hűtőrács bordái közé, akár a lökhárí-

tó oldalára). Az időjárásnak és a menetszél-

nek egyaránt 

ellenáll, és még 

autómosás köz-

ben sem sérül. 

Az elszomorító 

statisztikai ada-

tok tükrében – 

különösen, ha 

hozzávesszük, 

hogy a vaddal 

való ütközések 

n e m e g y s z e r 

a vezető halá-

lával végződnek – mindenképpen megéri 

megtenni a szükséges óvintézkedéseket. 

Emberéletet nem vásárolhatunk, vadriasztó 

sípot azonban igen…

„Orvvadász-könyv”

Vadriasztó síp

Földi László: Új vadregény . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 490,-

Fuchs Antal: Trilógia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 500,-

Gyöngyöshalászi: Vadászösvényeken   . . . . . . . . 2 700,-

Hargitai György: A legjobb halételek  . . . . . . . . . 2 242,-

 Hal- és vadételek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550,-

 Vadételek a javából  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 880,-

Hartink: Antik lőfegyverek enciklopédiája  . . . . 4 990,-

 Billenőcsövű golyós vadászfegyverek  . . . . 4 800,-

 Golyós és sörétes vadászfegyverek . . . . . . . . 6 999,-

 Sörétes és vegyescsövű vadászpuskák . . . . 4 990,-

Határozó kézikönyvek: Fák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 800,-

Hecker, Frank: Az erdő állatai és növényei . . . . . 2 680,-

Heltay I.: Amit a fegyverismereti vizsgán...  . . . . 3 100,-

 Az állami vadászvizsga tesztkérdései  . . . . . 3 050,-

 Vadásziskola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 550,-

Iglói P.: Perőcsényben puskával és fakanállal . . 2 480,-

 Perőcsényi vadászatok  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 980,-

Ignácz Magdolna dr.: Vadásznapló . . . . . . . . . . . . 3 900,-

Juhász Lajos: Természetvédelmi állattan . . . . . . 4 200,-

Kászoni Z.: A Kárpát-medencei vadaskönyv . . . 1 600,-

 Vad és vadászat Erdélyben . . . . . . . . . . . . . . . . 1 890,-

Király Klára, dr.: Jagdterrier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 490,-

Klátyik József: Nemzeti kincsünk a vad…  . . . . . 3 990,-

Kluwe-Yorck: Horgász abc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 590,-

Kovács-Heltay: A mezei nyúl . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 290,-

Kopa János, dr.: Egyperces vadászatok . . . . . . . . 3 990,-

Kovács D.: Billenőcsövű vadászfegyverek . . . . . 4 800,-

 Luxus vadászfegyverek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 000,-

 Vadászfegyverekről – vadászoknak  . . . . . . . 4 500,-

Kőhalmy Tamás, dr.: Vadászati enciklopédia . . . 5 900,-

Lazi Kiadó: A szarvasok háreme . . . . . . . . . . . . . . . 2 200,-

Lükő Sándor: Trófeás történetek . . . . . . . . . . . . . . 2 500,-

Maderspach: Az oláhok vérnyomában... . . . . . . . 3 490,-

 Havasi vadászataim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000,-

 Medve!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 400,-

Matyikó Tibor: Állatok közelről . . . . . . . . . . . . . . . . 2 800,-

Merán Fülöp: Vadászpasszió . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 400,-

Mercz-Kádár: Borászati kislexikon . . . . . . . . . . . . . 4 200,-

Mess Béla: Vadász tanmesék . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 999,-

Molnár Gábor: Dráma az őserdőben . . . . . . . . . . 2 500,-

Móra Kiadó: Állat- és növényhatározó . . . . . . . . . 4.990,-

Nadler H.: Cserkészeten és lesen Nagymo.-n . . 4.200,-

Nagy László: Vadászgörények a családban  . . . . 2 998,-

Nagy-Nagyné: Vadászatok és vadételek  . . . . . . 1 400,-

N. Nozdroviczy Lajos: Vadászemlékeim . . . . . . . 3 200,-

Oggolder Gergely: A horgászok ABC-je  . . . . . . . 2 999,-

 A süllőhorgászat módszerei . . . . . . . . . . . . . . . 1 699,-

 Békés halaink horgászata . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 699,-

 Horgászati ismeretek kezdőknek és...  . . . . . 1 699,-

 Képes nagy horgászkönyv  . . . . . . . . . . . . . . . . 2 999,-

Pataki Tamás: Erdőszegélyek létesítése  . . . . . . . . . 792,-

Pomázi: Nemzeti kincsünk a magyar vizsla . . . . 3.990,-

Schmidt Egon: A vadászat mellékszereplői . . . . 2 200,-

Schmidt-Kalotás: A vadludak vízre szállnak  . . . 2 500,-

Sütő András: Hargitai vadászkalandok . . . . . . . . 2 500,-

Sterbetz István: Puskával a Nagypusztán . . . . . . 3 000,-

Szabó Péter: Rókák és terrierek  . . . . . . . . . . . . . . . 3 360,-

Szajkó István: Sörétlövés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 200,-

Széchenyi Zs.: Alaszkában vadásztam . . . . . . . . . 2 238,-

 Csui! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 499,-

 Elefántország . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 999,-

 Hengergő homok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 699,-

 Nahar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 499,-

Szy Ferenc: Vadászéletem Kanadában  . . . . . . . . 2 200,-

Ugray Tamás: Gavallérral a csúcsokon . . . . . . . . . 3 500,-

Végh Endre, dr.: Vadászni emberi dolog . . . . . . . 2 900,-

 Megvadult szótár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 990,-

Videcz Ferenc: Vendégkönyv   . . . . . . . . . . . . . . . . 3 200,-

Vörös István, dr.: A teremtő tenyerén . . . . . . . . . . 2 990,-

Wass Albert: A funtinelli boszorkány I-II-III. . . . . 5 000,-

 Farkasverem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 780,-

Zoltán János dr.: Emlékek Éváról . . . . . . . . . . . . . . 2 900,-

 Hatvan év vadászpuskával . . . . . . . . . . . . . . . . 3 300,-

Baranya Vadászkürt
Együttes:
Vadászüdv CD

3100,-
dr. Zoltán János:
A legkedvesebb
vadásztársam...

3300,-
Zsigárcsik Gyula:
Diana másként
akarta

3200,-

Web-áruházunk kínálata 

a www.vadaszlap.hu honlapon található!

Valamennyi árucikk megrendelhető:

Vadászlap Kft.

1031 Budapest, Rozália u. 59/a.

Telefon: 06-70/702-5000,

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

e-mail: info@vadaszlap.hu

Megrendelését

postai utánvéttel szállítjuk.

980,-

3980,-

ÚJ
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Még szerencse, hogy vannak megszállott fotósok, akik örök kész-
tetést éreznek, hogy megmutassák az általuk ellesett és megörökí-
tett pillanatokat az arra fogékony embereknek. Ilyen fotóművész 
Antli István is, aki főállásban a Gyulaj Zrt. 37 éves főmérnöke.

Tamási környékének csodálatos növény- és állatvilága már 
kisgyermekként rabul ejtette, az általános iskolai rajzszakkörön 
grafi kákon, festményeken jelenítette meg élményeit. A madár-
barát szakkör tagjaként részt vett a gyűrűzésekben, megismer-
hette a madarak életét és ez meghatározta első témáit is, amikor 
tizenhárom évesen megkapta első fényképezőgépét, egy Szmena 
8M-et. Természetszeretete egyértelművé tette pályaválasztását, 
Sopronba, az erdészeti szakközépiskolába jelentkezett, majd az 
érettségi után az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki ka-
rán végzett. Szinte csak madarakat fotózott az első tükörrefl exes 
fényképezőgépével, egy Praktikával. Mérföldkőnek tartja, ami-
kor a soproni évei alatt Ausztriában megvette első komolyabb 
gépét, egy Canon EOS vázat. Onnantól szabadidejének vala-
mennyi percét a természetfotózásnak szentelte.

Az egyetem után a katonaság helyett a polgári szolgálatot vá-
lasztotta és a Fertő-Hansági Nemzeti Park zoológusa mellé ke-
rült. „Életem egyik legszebb időszaka volt ez a másfél év, a lábam 
előtt hevert a téma, szinte állandóan fényképeztem, és közben 
visszajárhattam az egyetemi programokra, Sopronba.”

Erdőmérnök gyakornokként az akkori Gyulaj Rt.-nél kezdett 
dolgozni. Rövid idő után műszaki vezetője lett a Pincehelyi, 
majd a Tamási Erdészetnek. 2001-ben főmérnöknek nevezték 
ki. Akkoriban ő volt az ország legfi atalabb erdőgazdasági főmér-
nöke. 1997-óta vadászik, de számára első a fényképezés. Szeret 
utazni, legnagyobb élménye, amikor először eljutott Kenyába, 
majd Tanzániába, azóta „Afrika-betegségben” szenved.

„A Serengeti síkságon utazva érzed igazán a Természet nagysá-
gát. A Ngorongoro-kráterben majdnem ínhüvelygyulladást kap-
tam, annyiszor kellett lenyomni az exponáló gombot”– meséli tel-
jes átéléssel. A forró szavanna ellenpólusa az Alpok valamely 2000 
méteres csúcsa. Egyik kedvenc sportja a síelés, amely nagyszerű le-
hetőséget nyújt a lenyűgöző, jégbe fagyott világ megörökítésére.

Belegondoltak már abba, hogy milyen lenne az életünk fotók, főleg a természet csodás pillanatait elénk táró 
képek nélkül? Mennyi minden örökre rejtve maradna, milyen szegény lenne az emberiség a természetfotók 
és fi lmek nélkül! Ugye el sem tudják képzelni, hiszen ismereteink jelentős részét vizuálisan szerezzük be. 

Két exponálás között 
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A legtöbb segítséget Vajda János fotóművésztől kapta, aki je-
lentősen hozzájárult az elért eredményeihez.

„Az őszinte kritikánál nincs hasznosabb, azok segítségével le-
het kijavítani a hibákat, mind tökéletesebben visszaadni a ter-
mészet mások által nem látott pillanatait.”

Kicsit elszomorodik, amikor a fotózás mai helyzetéről, megbe-
csüléséről beszélünk. Sajnos az emberek nem tudják, hogy egy-
egy kép mögött mennyi munka, kitartás, idő, természetismereti 
tudás és milyen egyedi látásmód bújik meg. Azt hiszik, számí-
tógépen minden előállítható. Ez látszik, amikor egy fotó árát 
megkérdezik, sokallják még a tízezer forintot is...

Számos kiállításon láthatták páratlan felvételeit, a hazai és 
külföldi pályázatokon 1999 és 2006 között minden évben díjat 
nyertek a képei. 2006-ban, Somogyzsitfán „A vadászatért, vadá-
szati kultúráért” emlékplakettet is átvehette.

„A természetfotós hisz a képek varázserejében, a megörökített 
szépség és harmónia lélekre ható erejében, amivel képes hosz-
szabb időre visszacsempészni rideg, mesterséges világunkba 
a Természet egy-egy titokzatos darabját”– vallja Antli István.

Alkony-sziluett ek

Hófenyők

Halfogó „rakéta”
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Most joggal kérdezhetnék, „hogyan kerül 
a csizma az asztalra”, azaz mi köze egy 
vadászmagazin olvasóinak ahhoz, hogy 
a cívisváros – és ezzel együtt talán kis ha-
zánk – manapság legnépszerűbb „labda-
zsonglőrjei” beírták a nevüket a magyar 
labdarúgás valaha szebb napokat látott 
aranykönyvébe? A válasz pofonegyszerű: 
Kiss Zoltán és Mészáros Norbert meg-
szállott – és ami még ennél is örvende-
tesebb –, szakmailag felkészült és etikus 
vadászember hírében áll.

A Levszki Szófi a elleni, kétgólos sikerrel 
megvívott visszavágó közben a tévéripor-
ter említette, hogy a csapatkapitánynak 
különleges hobbija van: vadászik, majd 
néhány nappal később, amikor a cso-

portellenfeleket kisorsolták, már több 
napilapban megjelent Kiss Zoltán azon 
nyilatkozata, amelyben párhuzamot vont 
a kupaesélyeket latolgatva a Bajnokok 
Ligája és a vadászat között. Nagyvad-
ra megyünk – jelentette ki, hozzátéve, 
hogy nem a trófea megszerzése, hanem 
a tapasztalatszerzés és az élménygyűjtés 
a legfontosabb.

Különös érzés fogott el. Meglepő, 
örömteli és példás, hogy manapság, ami-
kor a zöldkalaposok tábora – fi noman fo-
galmazva – nem tartozik a civil lakosság 
körében a legszeretetreméltóbbak közé, 
valaki nyíltan vállalja vadász mivoltát, 
s fennen hirdeti nemes szenvedélyét. 
Büszke rá, s ezt nem rejti véka alá.

Ezek után természetesen kíváncsian 
vártam a találkozást a két labdarúgóval, 
bár voltak kételyeim.

Ezek szerencsére később eloszlottak, bár 
nem tagadom, csalódtam bennük. Még-
pedig kellemesen, nagyon kellemesen. 
Úgy látszik, a két szimpatikus fi atalem-
ber nem csak a pályán képes meglepetést 
okozni… Alaposan meglepett ugyanis 
kettejük hozzáértése, szakmai alázata, el-
hivatottsága.

Zoli – barátainak unszolására – egy fél 
évvel korábban tette le a vadászvizsgát, 
mint csapattársa. Ez hét-nyolc esztendővel 
ezelőtti történet – mondja a középpályás. 
Kísérőként több alkalommal mentem ki 
egy-egy esti vagy hajnali lesre a cimbo-

Viszonylag ritka, sőt, hazánkban 
szinte egyedülálló jelenség, hogy 
valakinek két különböző „trófea-
gyűjteménye” legyen. Az egyik 
érmekből, kupákból és serlegek-
ből áll, míg a másik agyarakat és 
agancsokat foglal magába. Mint 
ahogyan egyáltalán nem hétköz-
napi eset az sem, hogy egy, azaz 
két profi  labdarúgó – akik tör-
ténetesen még csapatt ársak is – 
a vadászat szenvedélyével legyen 
megáldva. A futballt – bátran 
kijelenthető – igen magas szin-
ten űzik, hiszen a földkerekség 
legrangosabb kupasorozatában, 
a világ legerősebb csapatai ellen 
lépnek pályára. Ezek után nem 
csoda, hogy Kiss Zoltán és Mé-
száros Norbert, a DVSC focistái 
a vadászatban sem adják alább…
A debreceni együtt es játékosai 
a közelmúltban sportt örténelmet 
írtak azzal, hogy a selejtezőkörön 
könnyűszerrel túljutva, vidéki 
magyar csapatként elsőként ke-
rültek fel a Bajnokok Ligája fő-
táblájára. 

Magaslesről a BL-be
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rákkal, így rákaptam az ízé-
re, s rászántam magam, hogy 
immáron hivatalosan is csat-
lakozzam a vadászok népes 
táborához. Érdekes módon a 
lődühönc időszak nálam nem 
jelentkezett, sokkal fontosabb 
volt számomra a természet 
közelsége, a vadászat hangu-
lata, és az, hogy legalább arra 
a kis időre kiszakadjak a min-
dennapok stresszes világából. 
Ha cserkelek, vagy a ma-
gaslesen ülök, teljesen ki tu-
dok kapcsolni, ilyenkor száz 
százalékig átadom magamat 
a vadászat semmihez sem hasonlítható 
élményének, s még a fontosabb meccsek 
előtt sem gondolok az előttem tornyosuló 
feladatokra – vallja.

-…azért nekem néha eszembe jutnak 
a soron következő ellenfelek csatárai, de 
az első gyanús neszre vagy ágroppanásra 
tovaillannak ezek a gondolatok – veszi át 
a szót Norbert, vagy ahogy a szurkolók, 
rajongók és vadászbarátok nevezik: „Mé-
szi”, aki már régóta kacérkodott a vadá-
szat gondolatával, hiszen nagyapja is er-
dőjáró ember volt, de a végső elhatározás 
Zoli hatására született meg.

Együtt is több alkalommal jártak már 
az ország különböző vadászterületein, de 
leginkább amolyan „magányos farkas-
ként” szeretnek cserkelni.

- Ez számunkra egyfajta mentális felké-
szülés a meccsekre. A lelki ráhangolódás 
fontos eszköze, igyekszünk tehát úgy ala-

kítani az életünket, hogy lehetőleg kijus-
sunk egy-két nappal a bajnoki vagy kupa-
találkozók előtt „levegőzni”. Ma már nem 
tudjuk nélküle elképzelni az életünket. 
A sorozatterhelést csak úgy lehet elviselni, 
ha közben van, ami kikapcsol, megnyug-
tat, ellazít – állítják egybehangzóan.

Magától értetődően profi  labdarúgó-
ként nem sok szabadidejük van, igen szi-
gorú és feszes menetrend szerint élnek. 
A napi egy-két edzés és a meccsdömping 
mellett nem egyszerű feladat megszervez-
ni akár egy néhány órás hajnali vagy esti 
vadkárelhárító vadászatot sem.

Az idegenbeli fellépések immár több 
fronton zajlanak, a Bajnokok Ligájában, 
a Magyar Kupában, a Ligakupában és a 
bajnokságban is helyt kell állni. Ez azonban 
hosszadalmas utazásokkal jár együtt…

- Ilyenkor legalább jut időnk olvasni – 
vágnak egymás szavába, s nevetve mond-

ják, hogy a hazai vadászújságok mellett 
bizony a vadászati szép- és szakirodalom 
jelenti számukra az idő eltöltését a repülős 
vagy autóbuszos „túrák” alkalmával.

Zoli menyasszonya egyébként nem 
tekint túlságosan jó szemmel vőlegénye 
szenvedélyére, de megérti. Nyilván azt 
szeretné, ha párja azt a kis szabadidőt vele 
töltené, amit idény közben engedélyez 
a szigorú mester, Herczeg András, mégis 
elfogadja: a felkészülésnek ma már a va-
dászat is szerves tartozéka…

Mészi szerencsésebb helyzetben van, 
hiszen a felesége egyáltalán nem ellenzi 
a vadászatot, sőt, közösen is lőttek már őz-
bakot – természetesen Zoli kíséretében.

A Loki sztárjaival egy kerthelyiségben 
beszélgetünk, s észre sem vesszük, hogy ro-
han az idő. Hát igen, ha egyszer vadászem-
berek találkoznak… Bőven van témánk. 
Megtudom például, hogy legszívesebben 

vaddisznóra vadásznak, hogy mindkettő-
jüknek .30-06-os puskája van, és hogy iga-
zán az egy-két hetes téli szünetben tudják 
átadni magukat a vadászat örömeinek. Azt 
is elmondják, hogy ha edzés előtt találkoz-
nak, az első kérdésük kapásból az előző esti 
vadászatra irányul…

Azután hosszasan anekdotázunk, me-
séljük emlékezetes kalandjainkat. A kro-
nométer kismutatója pedig ismételten 
ugrik egyet…

- Mihez kezdtek, ha egyszer szögre 
akasztjátok a stoplis csukát, vannak ter-
veitek? – faggatózom.

- Hát, jó lenne egy disznós kert… – 
vágják rá ellentmondást nem tűrően, azu-
tán jóízűt kacagnak.

A cinkos mosoly mindvégig ott ül az 
arcukon. Barátok, mi több, igazi vadász-
barátok. Látszólag élvezik a beszélgetést. 
Mi tagadás, én is élvezem…

Később szóba kerül a foci, 
egy kis politika, de végül még-
is minduntalan visszatérünk 
a fő csapásirányhoz, s „vadá-
szunk” tovább…

- Az őznász idején alaposan 
be voltunk fogva, így az üze-
kedésben nem tudtunk sípol-
ni. Majd talán a bőgéskor lesz 
egy-egy szabad délutánunk… 
Ha kell, a magaslesről me-
gyünk edzésre – kacsintanak 
össze, majd órájukra néz-
ve gyorsan búcsúzkodnak. 
Edzésre sietnek, irány az Oláh 
Gábor utcai stadion...

W. P.

Mészáros Norbert 29 éves. Pápán kezdett futbal-

lozni, majd Dunaújvárosba és a BKV Előréhez került, 

ahonnan Siófokra vezetett az útja. A Balaton-partiaktól 

a német  Bundesligában szereplő Cottbusba igazolt. A 191 

cm magas védő 2005 nyarán érkezett a DVSC-hez. Azóta 

alapemberré vált, s ma már el sem lehetne nélküle képzelni 

a Loki hátsó alakzatát. 135 első osztályú mérkőzésen hétszer 

talált az ellenfelek kapujába.

A hajdúságiak csapatkapitánya, Kiss Zoltán is 29 esztendős.  

Az ötszörös válogatott játékos Hajdúszoboszlón kezdte pá-

lyafutását, majd a DVSC korosztályos csapataiban szerepelt.  

A 182 cm magas középpályás kétéves belgiumi kitérőt kö-

vetően – a Germinal Beershot Antwerpen idegenlégiósa 

volt – tért vissza nevelőegyesületéhez. Itthon kizárólag 

a Debreceniek mezében lépett, s a 200 bajnokin 17-szer 

zörgette meg a hálót. A nemzeti csapatban öt évvel 

ezelőtt mutatkozott be.

Mészáros Norbert

Kiss Zoltán
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Augusztusi számunkban az „Ámok-

futások korszaka” című cik-

künkben ismertettük – „ha-

rag és elfogultság nélkül” 

– a legálisan tartott fegyve-

rek és a fegyveres bűnözés összefüggéseit Németországban és 

Nyugat-Európában. A cikk megírása után bombaként robbant 

a német vadász- és lövészsajtóban a hír, mely szerint a crailsheimi 

városházáról egy betörés során elloptak a rosszul lezárt(!) trezor-

ból 11 darab pisztolyt a hozzátartozó töltényekkel együtt, amelyet 

egy felhívás nyomán a derék törvénytisztelő polgárok adtak le. Azóta a német fegyverfor-

gatók sajtótermékei és sajtómunkásai kéjes élvezettel köszörülik tollukat a „Magas Ható-

ság” ilyetén felsülésén, de a történetnek itt még koránt sincs vége.

A polgármester urat is kérdőre vonták, aki szerint ebben az ügyben nincs semmi külö-

nös, hiszen ez bárkivel előfordulhat. Ez a könnyed megjegyzés lett a crailsheimi polgár-

mester politikai hattyúdala, aki ezek után sürgősen lemondott hivatali székéről pártbéli 

társai nyomására. Ha ugyanis egy vadásztól vagy sportlövésztől lopnak el ilyen módon 

fegyvert, akkor az úgy tehet, mint Ernest Hemingway – búcsúzhat a fegyverektől. 

Az ez év nyarán hatályba lépett német fegyvertörvény ugyanis lehetővé teszi, hogy 

minden alapos gyanú nélkül a hatóság bármikor előzetes bejelentés nélkül ellenőrizze 

a fegyverek előírásos tárolását, és jaj annak a vadásznak, akinek nincs meg a törvényileg 

előírt biztonsági fokozatú páncélszekrénye, vagy ne adj Isten, vadászatból hazajövet elöl 

felejtett néhány patront. Még a trezorkulcs helyes tárolása is fontos jogi kulcskérdés!

És még mindig nincs vége. Augusztus végén, két hónappal a betörés után, a rendőrség 

elfogta a tettest, egy harmincéves kábítószer élvezőt. Egy kivételével valamennyi pisz-

toly és töltény is megkerült. A fegyverügyekben illetékes hivatalvezetőt büntetésből át-

helyezték a városi szeméttelepre, közben legalább harminc feljelentés érkezett a baden-

württembergi rendőrség honlapjára a fegyvertörvény megsértése miatt ismeretlen tettes 

ellen. Időközben vesztegetés miatt egy névtelen feljelentés is befutott a volt hivatalveze-

tő ellen, aki július végén főbe lőtte magát. 

A crailsheimi vadászok azóta is a fejüket csóválják az események kapcsán, mentesek 

minden kárörömtől, „Hála az Égnek ez nem velünk történt.” Az ügynek csak egy furcsa 

mellékíze maradt számukra.

A rendőrség pedig tovább folytatja a nyomozást a betörés ügyében, mivel az irodába 

behatolni gyerekjáték volt és ez sok gyanús körülményt is felvet.

(A Deutsche Jagdzeitung 2009/08-09. számai nyomán.)

Közelednek a német parlamenti választások, kampányolnak a pártok, a német vadászsaj-

tó pedig áttekinthető ismertetéseket közöl táblázatos formában az egyes pártok vadásza-

tot és a fegyvertartást érintő álláspontjáról, illetve terveiről. Németországban közel 350 

ezer vadász és közel egymillió sportlövész van, ami nem elhanyagolható számú szavaza-

tot jelent. A választási megmérettetés során ki tudja hány mandátumot és parlamenti he-

lyet fog jelenteni a vadászok és családtagjaik által leadott szavazatok száma. A spektrum 

nagyon széles, kezdve az FDP által képviselt liberális szellemtől, amely szerint a jelenlegi 

vadászatot és fegyvertartást érintő törvények jók, nem szorulnak változtatásra, szemben 

a spektrum átellenes oldalán álló zöldekkel, akik a természetet és fegyvereket egy zöld 

ideológiai szemüvegen keresztül szemlélik, fi gyelmen kívül hagyva a tényeket és alapo-

san megszigorítanák a fegyvertartást és korlátoznák a vadászatot is.

Eredményhirdetés szeptember utolsó vasárnapján.

Bálint Elemér

Epilógus

A pártok harcolnak a voksokért... 

A vadász is választópolgár
Tájékoztatjuk ügyfeleinket,Tájékoztatjuk ügyfeleinket,

hogy vizsgálóállomásunkhogy vizsgálóállomásunk
2009. december 23-tól2009. december 23-tól

2010. január 3-ig zárva tart.2010. január 3-ig zárva tart.
Nyitás: 2010. január 4-énNyitás: 2010. január 4-én
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Szép kis falu. Pécstől nyugatra, 25 kilométerre, egy déli lejtésű 
domboldalon épült, a Bükösdi-víz közelében. Árpád-kori tele-
pülés, egy 1305-ben keltezett írásos forrás már név szerint is 
említi. Két utcája van, s mindkettő Fő utca. Az egykori Alsó- és 
Felsőfalu találkozási pontján magasodik az 1722-ben emelt ba-

rokk templom, melynek tornyát megtépázta az idei nyár egyik 
nagy vihara. Gondos Gyula jövet-menet feltekint a toronyra, s 
gondolatban újabb és újabb leveleket, kérvényeket, pályázatokat 
fogalmaz. Helesfán rend, tisztaság és ápoltság uralkodik.

A hatvanegy éves Gondos Gyula a rendszerváltás óta folyama-
tosan, immár 19 éve polgármester. Negyven éve vadásztársasági 
tisztségviselő, és 1984 óta, tehát éppen 25 éve megyei fővadász, 
vadászmester, kamarai titkár. 

Apai ágról székely. A családi gyökerek Csíkszentmártonba 
nyúlnak vissza, mely Tusnádfürdő és Csíkszereda közelében ta-
lálható, és Alcsík központi településének számít. A szétszóródott 
család, a rokonság fenntartja és ápolja kapcsolatait. A Volkswa-
gen Polo, mely most az öreg szőlőhegyi ház előtt álló fák alatt 
hűsöl, sokat tudna mesélni a székelyföldi útviszonyokról.

Gondos Gyula azokról mesél, akik máig hatóan alakították 
az életét. Paller Gáspár, az egykor volt szentlőrinci Déli Őrszem 
Vadásztársaság elnöke (aki mellett kezdő vadász, majd később 
titkár, vadászmester volt, és akinek a halála után az utóda, 
a társaság elnöke lett) ma is gyakran siet a segítségére bonyolult 

BÉKÉS SÁNDOR

bekes.sandor@chello.hu
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Egy földrajzilag különleges helyen, a Mecsek, a Zselic 
és az Ormánság találkozási pontján, a helesfai szőlő-
hegyen üldögélünk, madárdalt hallgatva, mókusokat 
lesve. Az épület, amely előtt  a rönkasztal áll, három-
száz éves, ráadásul az aradi vértanú, Pöltenberg Ernő 
tábornok családjáé volt valamikor. Most Gondos 
Gyuláé, aki reggel nyolctól késő délutánig a vadászka-
mara Baranya megyei titkára, késő délutántól reggel 
nyolcig pedig Helesfa polgármestere…

Az ajtó mindig
nyitva áll…



000653

VADÁSZOTTHONOK

2009. október  www.vadaszlap.hu

helyzetekben. Igényes és ember-
séges szigorúságának az emléke 
sok év távlatából is irányt mutat 
és erőt ad. Vogel Henrik a vad-
gazdálkodás, a vadóvás terén áll 
mellette mindmáig. Kamasz fi ú-
ként ismerte meg. Az „Öreg”, azaz 
„Heinó” bácsi Hohenlohe her-
ceg javorinai vadparadicsomából 
1920-ban került Kaszóba. Szolgált 
a Retyezáton és Gemencen, majd 
kétszer is – 1948-ban és 1956-ban 
– a baranyai Bakócán. Néhai dr. 
Czvaliga István feljegyezte róla, 
hogy a gyereket és a kutyákat ma-
gázta, a felnőtteket azonban rend-
re és rangra való tekintet nélkül 
letegezte. A szarvasgazdálkodás 
legfontosabb és legfelelősségtelje-
sebb mozzanatának a selejtezést 
tartotta, nem is igen bízta ezt a feladatot másra.

Gondos Gyula a dr. Aradi László, Arató István, dr. Bodnár 
József és Zsuff a Béla alkotta baranyai csapat tagjaként sok éven 
át eredményes sportlövő volt. Máig példás fegyelemmel és rá-
termettséggel kezeli a puskát. E tekintetben is jó mestere volt: 
Hőnig-Büki Aladár, aki 1927-ben százszázalékos eredménnyel 
nyerte Budapesten a nemzetközi élőgalamb-lövő bajnokságot. 
Szentlőrincen, ahol körállatorvos volt, fáklyás menet várta a vas-
útállomáson a hazaérkező bajnokot. 

Tizenegy év alatt, amíg versenyzett, 26 első, 10 második és 16 
harmadik helyet szerzett. Idős korában Gondos Gyula volt rend-
szeres vadászkísérője. Persze, gyakran faggatta a sikeres sörét-
lövés titkairól. „Egészség, jó idegállapot, biztos kéz és sok gya-
korlás kell hozzá” – volt a válasz. Aztán mosolyogva hozzátette: 
„no, és persze születni kell rá!” Egy kiváló belga Pieper Bayard 
16-ossal vadászott – emlékezik Gondos Gyula. Élete utolsó éve-
iben Pécsett élt, ám séta közben halálbiztos kézzel, csúzlival még 
elejtett néhány galambot…

Választott tisztséget viselni so-
hasem volt egyszerű és hálás do-
log. Mostanság pedig már-már 
rémálom. Vendéglátónk nem vi-
tatkozik ezzel, de árnyaltabban 
fogalmaz. A választott tisztség 
nem több és nem kevesebb, mint 
lehetőség a munkára, a szolgálat-
ra – mondja. Az emberek fenn-
tartással vannak a hivatalok iránt, 
bizalmatlanok a hivatalnokokkal 
szemben. Aki tisztségét, pozícióját 
hatalomként éli meg, egyedül ma-
rad, és előbb-utóbb félni kezd…

Teszünk egy kis sétát a ház kö-
rül. Fügék és tiszafák, bukszusok és 
mamutfenyők, keleti tuják, atlasz 
és gyantás cédrusok harmonikus 
elegye ez a kies, pedánsan ápolt kis 
arborétum. A fák alatt nyaranta 

legalább tízszer le kell vágni a füvet, és ez a feladat csak a számos 
teendő egyike. Megállunk a mamutfenyő alatt, melyet Gondos 
Gyula ültetett, s amelynek törzsét aligha tudnám körbeölelni…

A kert és a ház sajátos átmenetet képez a polgármesteri hivatal 
és a magánlakás között. Itt mindig éppen jön, vagy megy vala-
ki. A manzárdos épület földszintjén, közvetlenül a bejárati ajtó 
mellett egy trófeákkal díszített kis szobának az ajtaja mindig 
nyitva áll. Az én tekintetemet a vaddisznó-agyarak szép gyűjte-
ménye ragadta meg. Gondos Gyula eddig 167 tizenhat centinél 
nagyobb agyarú kant ejtett el! A titkot fi rtató kérdésre lakonikus 
a válasza: helyismeretre, kitartásra és naprakész információkra 
van szükség. Mint ahogy az élet minden területén...

Helesfa határában hat év óta nehéz földmunkagépek dolgoz-
nak. Egy 72 hektáros tó épül, mely egészségmegőrző vízi cent-
rum lesz, kempinggel, üdülőfaluval, sokirányú üdülési és spor-
tolási lehetőséggel. Az eddigi, mintegy két és fél milliárd forintos 
ráfordítás eredményeképpen a tómeder már kész. A meder alján 
itt-ott már csillog is a víz…
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Pista nincs elcsüggedve, neki ez már a sokadik felfedező útja. 

Ő nem irodán keresztül vadászik a világ mindenféle táján, hanem 

saját maga járja ki a különböző lehetőségeket, több-kevesebb si-

kerrel. Az elmúlt huszonöt év mintegy felét Afrikában töltötte. Hét 

évig tartott, ameddig kitaposta, hogyan lehet szitatungára (mo-

csári antilopra) vadászni a Bangwelu mocsarak vidékén.

Mivel időnk van bőven – és jobb dolgunk nem lévén – régi va-

dásztörténetekkel mulattatjuk egymást. Nekem az egyik legked-

vesebb a közös zambiai szitatunga vadászatunk.

A Bangwelu mocsarak Zambia észak-keleti részén fekszenek. 

A Lukulu és Lumbatva folyók táplálják a szinte áthatolhatatlan ős-

lápot. Mi a Lukulu folyó melletti papiruszrengetegben próbálhat-

tunk szerencsét.

Csikuni nevű táborhelyünkről hajnali háromkor indultunk, és 

fél órás autózás után értük el a kiindulási pontot, ahol már vártak 

ránk fekete kísérőink. Hozzávetőleg másfél óráig tartott, amíg át-

verekedtük magunkat a magaslesig. Ebben volt csónakban eve-

zés több átszállással, jéghideg vízben mezítlábas iszaptaposás és 

csónaktologatás is. Öt alkalommal kellett 

levennem és újra felhúznom a cipőmet, 

mert a mashanin való üldögélés közben vi-

zes lábbeliben könnyen felfázhat az ember. 

Mondanom sem kell, hogy az utolsó pár 

méteren süllyedtem térdig a mocsárba. Ha 

előre tudtam volna, akkor megspórolhatok 

jó pár fűzögetést.

Még sötétben értünk a lesre, így lehe-

tőségünk volt teljes színpompájában és 

hihetetlenül változatos hangorgiájában vé-

gigcsodálni a láp ébredését. Nagy csobo-

gással egy fekete lechwe csapat húzott el 

mellettünk. A felkelő nap első sugarai több 

hektár füves területet tártak a szemünk elé. 

Pisti elragadtatva súgta a fülembe:

- „Sokat ültem ezen a lesen. Már láttam 

egy-két szitatungát, de olyat, hogy egyszer-

re három jó bak legyen kinn, olyat nem.”

Pedig ez történt és nagy szerencsénkre 

a legnagyobb volt a legközelebb hozzánk, 

mintegy kettőszáz méterre. A les vékony 

fákból volt összetákolva és nagyon ingott, 

ezen kívül nem a saját puskámat használ-

tam, hanem egy olyan fegyvert, amelyet lő-

szer hiányában két lövéssel lőttünk be. Úgy 

döntöttem, hogy testközépre célzok, majd 

útjára engedtem a golyót. A .375 H&H KS lö-

vedéke azonnal lefektette a szitatungát.

Az, hogy Afrikában az idő és a távolsá-

gok relatív fogalmak, azt jelen esetben az 

jelezte, hogy a fekete kísérőink több mint 

Patakokban folyik rólunk a víz, amikor a rekkenő hőségben Soltész Pistával tervezgetjük a bongó-va-

dászatunkat Brazzawillben, a Kongó folyó partján. Oessoba szeretnénk feljutni, a Kongói Köztársaság 

Kamerunnal határos esőerdei területére, ahol ez a csodálatos csavartszarvú antilop él. Állítólag ott sokkal 

melegebb és párásabb a levegő, szinte kibírhatatlan. Tíz napja egy lépést se haladtunk előre. Az egyet-

len út, ami oda vezet (a kongói 2. számú főút) csak egy rövid szakaszon aszfaltos, a további földes része 

a nagy esőzések miatt járhatatlan. Marad az iszonyatosan lassú hajóút, vagy a méregdrága repülő.

Vadászélményekről
a Kongó partján

Mocsári lechwe
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egy óra alatt, hatalmas kerülővel értek oda a rálövés helyére. Mi 

akkor már vígan ünnepelve irányítottuk őket a magaslesünkről. 

Ekkor jött a döbbenet. A bak felugrott, és száz méter májlövésre 

utaló púposított futás után összeesett a magas fűben. Gyorsan ha-

ditervet kovácsoltunk: a feketék kifejezetten vadászatra idomított 

kutyáival meghajtjuk azt a helyet, ahol összeesett a bak, miközben 

én elállom fegyverrel a menekülés útját. Sajnos, amikor már csak 

pár lépésre voltunk az összeesés helyétől, egy fekete lechwe ug-

rott fel az ugatásra és el is vitte a kutyákat magával. Nem is láttuk 

többet őket. A szitatunga a zajtól megijedve oldalra tört ki, egye-

nesen a papiruszrengetegbe. Egész délután, majd másnap is ke-

restük. Azóta is sok álmatlan éjszakát okozott az oktalanul elpusz-

tult csodaszép antilop. Harmadik nap aztán viszonylag könnyen 

sikerült elejteni egy szép példányt.

A Bangwelu ezen területein fokozott vadászati ellenőrzés van, 

mivel itt fészkel nagy számban a papucscsőrű gólya. Az egyik vé-

delemre kirendelt vadőr mutatta meg a helyet, ahol a nagy bakot 

látta. Vadászat közben sikerült közelről megfi gyelnünk a gólyát. 

Kár, hogy Széchenyi Zsigmond a maga zseniális módján már meg-

emlékezett az Elefántországban című könyvében erről a bumfordi 

ősmadárról, mert akár külön fejezetet lehetne írni róla.

A váltóján jött a mocsár tetején a bak egyenesen a puskám elé. 

Amint összeesett, boldogan rohantam felé és egy pár lépés után 

derékig süllyedtem a mocsárban. A feketék alig tudtak kihúzni.

A hosszan tartó ünneplés a Zambien Csipolopolo eléneklésével 

kezdődött, ahol a kísérőim körében nagy tetszést keltett, hogy 

velük táncoltam. Meggyőződésem, hogy az én mozgásom szebb 

volt, mint az övék, mivel az igazi hastánchoz has is szükségeltetik. 

A további napokban még oribit, szeszebit és fekete lechwe-t is si-

került zsákmányolnom.

Eddig tartott a mese. Egészen beleéltem magam, csak a frissen 

habzó jéghideg sör tud visz-

szarántani a kongói valóság-

ba. Remélem, a bongóról is 

hasonló történeteket tudunk 

előadni pár év múlva...

DR. GERGELY IMRE

gergelydr@invitel.hu

Bongó – a legszebb antilopok egyike
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Szerinted? – faggatóznak vadászcimborá-

im, amint a vajdasági világrekord-váromá-

nyos őzbaktrófea szóba kerül. Nem említi 

a haverok közül senki, hogy „hát hiába, a ki-

váló élőhely…”, vagy hogy „a genetikai po-

tenciál…”, illetve a „céltudatos szelekció…” 

Nem, mindenki kurtán, foghegyről odaveti 

a kérdést: „Szerinted?”

Márpedig ez azért „szerintem” jelent vala-

mit. Nézegettem én a fotókat szabad szem-

mel és nagyítóval, monitoron és újságban, 

este és reggel, napsütésben és lámpafény-

nél… Az eredmény ugyanaz: GYANÚS.

Azután egy elismert hazai szakember 

„rám dobott” egy baráti e-mailt, amely-

ben leírja kétségeit – nem éppen irodal-

mi stílusban. Az általa küldött szöveg – 

a durva kifejezések és az indulatos, nemi 

aktusra biztató igekötős szószerkezetek 

„kimazsolázása” után – valahogy így szól: 

„Elég már a disznóóli bakokból. Ilyet már 

láttam párat: tipikusan hormoninjekciózott 

(az okozza a burjánzását) és hipermangán-

nal színezett, nevelt jószág! Az elejtéséről 

szóló lelkendező cikk is csak fokozza a gya-

nút: bemesélik, hogy van egy nagyon nagy 

bak, de napokig nem látja a felspannolt 

vadász. Ám az utolsó reggel, az egyébként 

legkönnyebben vadászható, revírjéhez ra-

gaszkodó vad egyszer csak magához tér az 

altatásból és előlép a bokorból. A vadász se 

nem lát, se nem hall, csak lő, és utána örül 

mindenki. Remélem, ki-

zárják a bírálatból...”

Egyik legpatinásabb 

hazai vadászújságunk, 

függetlenül az olvasók 

egy részének a vélemé-

nyétől óriási „csodabak-

ról” hozsannázik, kitörő 

lelkesedéssel fogadva a 

hírt, hogy egy sohasem 

látott „őzbak” egyszer 

csak úgy kisétál egy 

dúsgazdag, eddig 609 

bakot elejtő vendégva-

dász elé, 100 méterre az 

oldalát felkínálva této-

ván ácsorog, majd a lövést követően ille-

delmesen tűzben rogy.

Nem vagyok egy matuzsálem, de a dajka-

mesékből azért már jócskán kinőttem. Sze-

rintem ez egyértelműen egy „csinált” vagy 

ha úgy tetszik doppingolt, felturbózott, 

tuningolt, hormonkezelt, háznál nevelt jó-

szág. A jelzőkből perpillanat kifogytam, de 

ha a világ folyása ebben 

a mederben és ebben 

az ütemben csordogál 

tovább, akkor bizonyára 

még számtalan szinoni-

mája elterjed a köztudat-

ban ezeknek a – hogy is 

fogalmazzak – állatoknak. 

Mert hát állatok ezek a ja-

vából: háziállatok. Karám, 

ad libitum agancsnövelő 

granulátum az etetőbe, 

egy-két injekció, szeretet, 

gondoskodás – jó dolguk 

van. Nem úgy, mint a ter-

mészetben élő társaiknak, 

akik télvíz idején áznak, 

fáznak, éheznek. A végén 

persze ugyanarra a sorsra 

jutnak. Igen ám, de nem 

mindegy, hogy mennyiért…

Ez aztán üzlet a javából! Emlékezzünk a 

szintén csodálatosként beharangozott bol-

gár gímagancsra, a néhány éve szóbeszéd 

tárgyát képező – valljuk be, magyar érde-

keltségű – „ultrakapitális” kanok és bakok 

itt-ott tetten érhető felbukkanására, a mi-

nisztériumi páncélszekrényben hétpecsétes 

titokként őrzött trófeákra. Van, amelyikről ki-

derült az igazság, és van, amelyikről nem…

Ez az eset viszont – szerintem – igenis 

gyanús! Az elejtés előzményei és körülmé-

nyei – számomra – például nem teljesen 

hitelesek. Véleményem alapján a töksötét 

és barna gyöngyvégekre egy természetes 

körülmények között történő tisztításnál 

esély sem volna. Azután a visszafelé hajló 

ágvégek, a már-már gusztustalan sejtbur-

jánzás, a szerteszét folyó koszorúk, a tompa 

ágvégek mind azt a nézetet támasztják alá 

– melyet tehát én magam is vallok –, hogy 

ennek a baknak nem csak az agancsépítés 

érdekében tanúsított mérhetetlen szorgal-

ma járult hozzá ahhoz, hogy ilyen fejdíszt 

növesszen, hanem valami más is.

Nem tudom, hogy a Vajdaság azon szeg-

letében, ahol ez az „élharcos” elesett, mek-

korák az átlagsúlyok, az élőhelyet viszont is-

merem. Hát… Nem rossz, de ez azért túlzás.

Jó, lehet ez egy rákos burjánzás is, csak 

éppen nem parókában maradt „vitézről” 

van szó, lehet, hogy valamilyen különleges 

sérülés, illetve betegség okozta a torzulást, 

de hogy nem természetes és normális kö-

rülmények játszottak közre a sikeres „vadá-

szatban”, az hétszentség.

Szerintem ez a bak nem a „délvidéki me-

zőkön nevelkedett” – ahogyan a már citált 

magazinban ez olvasható a gyönyörtől 

olvadozó szerző tollából –, nem is szabad 

területen, de még csak nem is a jelenleg 

Szerbiához tartozó Bánságban látta meg 

a napvilágot. (Az elejtés helye alig egy-két 

kilométerre van a magyar határtól.) Szerin-

tem ez egy „csinált” bak. Nem tudom, hogy 

világrekord lesz-e, mindenesetre én fenn-

tartásokkal fogom kezelni a bírálat ered-

ményét, és kézzel-lábbal tiltakozom az el-

len, hogy ezt a „hiperbakot” a földkerekség 

legjobb őzurának nyilvánítsák. Az aranyér-

met, oklevelet, egyéb plecsnit és egekig 

magasztaló újságcikket a tenyésztő és az 

állatgondozó sokkal inkább megérdemli, 

mint a félrevezetett, átvágott és alaposan 

„lehúzott” elejtő...

W.P.

Gyanús...

Véleményem szerint: természetesen természetellenes
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A kisközség nagy napja

A 18. Nógrád megyei vadásznap augusztus 

15-én, Szentén, az erdőkkel ölelt kis falucs-

kában „tárta ki szívét” a közönségnek. En-

nek a kisközségnek már másodjára sikerült 

elnyernie a rendezés jogát. A megnyitó 

után a Szent Hubertus mise következett, 

majd a kitüntetések átadása zajlott a szín-

padon. Délben jó ebédhez szólt a nóta, 

ami jól is jött a hallgatóságnak, ugyanis 

a vadásztársaságok sátrainál a fi nomabbnál 

fi nomabb vadételek addigra elkészültek. 

Aztán a környékbeli színjátszó és tánccso-

portok tartották meg műsoraikat, s emel-

lett íjász és divatbemutató is szórakoztatta 

a közönséget. Az egész napos trófea-be-

mutatón a környék vadállományának mi-

nőségéről kaphatott képet a szemlélődő. 

Az est sztárvendége Szűcs Judit énekesnő 

volt, aki hol latinos, hol pedig nosztalgikus 

hangulatot varázsolt a nézőtérre. A hajnalig 

tartó bál méltóképpen zárta le a kisközség 

nagy napján megrendezett eseményt.

Pilinyi Gábor

A hagyományokhoz híven

A 18. Tolna megyei vadásznapnak ezúttal 

is otthont adó Sióagárd a Mezőföld déli 

csücskén, a Sió és a Sárvíz közötti hátságon, 

a megyeszékhelytől, Szekszárdtól nyolc ki-

lométerre fekszik. A főzőversenyen össze-

sen 41 étket kellett összevetnie a zsűrinek, 

s ez azt jelenti, hogy a megye vadászatra 

jogosultjainak fele képviseltette magát 

az eseményen. A helyi Diana Klub hölgyei 

külön sátorban, érdekes programokkal fo-

gadták a gyerekeket. 

A Tolna megyei vadásznapi rendezvé-

nyek szervezésében immáron közel két 

évtizede vállalt önzetlen munkájáért a Hu-

bertus Kereszt arany fokozatú kitüntetését 

Szabadiné Babruskai Éva és ifj . Szabadi Ist-

ván, a gyémánt fokozatát pedig a családfő, 

Szabadi István vehette át.

További kitüntetések és kitüntetettek:

Hubertus Kereszt arany fokozat: 

Gréczy Tamás, Lubiczki János, Füle József, 

Berczek Péter, Berczek Zoltán, Keller Ádám

Hubertus Kereszt ezüst fokozat: 

Erdélyi István posthumus, Schuszterné 

Dobó Katalin, Kiss Ferenc, Klotz István

Hubertus Kereszt bronz fokozat: 

Karika Ferenc, Fördős József, Mátyás Gyu-

la, Szatmári Lajos

Gróf Nádasdy Ferenc emlékplakett: 

Kocsolai Földtulajdonosi Közösség

Magyar Vadászatért Érdemérem: 

Tamás Lajos

Nimród Érem: Dékány Ferenc, Gallyas 

Vilmos, Buják Imre, Karácsonyi György 

posthumus

Kamarai aranyérem:

Ifj . Fodermayer Vilmos

Már megint...

…a Rábaköz szívében hívta össze au-

gusztus 15-én – immár 11. alkalommal – 

a  „zöldruhásokat” Szany nagyközség. Az 

érdeklődőket a Baranya Vadászkürt Együt-

tes „invitálta” a Szent Anna kápolnában 

tartott Szent Hubertus misére, melyet 

Tóth Imre celebrált. A képzőművészeti-, 

Pillanatképek
Nem szeretnénk abba a hibába esni, hogy a nyári vadásznapokról 

szóló tudósításokat rétestészta módjára elnyújtsuk. Egyrészt, mert 

a legilletékesebbek, maguk a vadászok részvételi aránya is évről-

évre csökken ezeken a rendezvényeken – feltételezhető tehát, hogy 

egyre kevésbé mozgatja meg a hazai jágerokat a jeles ünnep –, más-

részt, mert szinte minden programról ugyanazt tudnánk csak írni. 

A solymász-, íjász- és kutyás bemutatók, a trófeakiállítások, a vásá-

rozók, valamint a különféle versenyek semmiben sem különböznek 

egymástól – legyenek Keleten vagy Nyugaton, Északon vagy Délen. 

A lerágott csonton pedig fölösleges tovább csámcsogni... A hiteles tá-

jékoztatás alapelve, a hivatásunk és a vállalt kötelezettségünk mégis 

azt kívánja, hogy – ha csupán egy-egy „pillanatfelvétel” erejéig is – 

röviden beszámoljunk az idei eseményekről.

A Szabadi család
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természetfotó-, valamint a trófeakiállítást

a sportcsarnokban tekinthették meg a lá-

togatók, míg a fi nom ízekre vágyókat kü-

lönféle ínyencségekkel kecsegtette a több, 

mint ötven főzőcsapat. Délben „Jó ebéd-

hez szól(t) a nóta”, majd a vadászkutya és 

solymászbemutató következett. A nyári 

délután izzasztó pillanatai ellenére sokan 

ellátogattak a rendezvényre, melyen új-

donságnak számított az ingyenes vérnyo-

más- és koleszterinszint-mérés, és aki még 

ennél is „bátrabb” volt, az adhatott vért. 

A nagy színpadon nagy sikernek örven-

dett a fűrészelő- és a bőgőverseny, az 

eredményhirdetést és a tombolasorsolást 

követően a Loyd Egylet nyitotta meg az ut-

cabált, a főszereplő azonban Marót Viki és 

a Nova Kultúr Zenekar volt. F. B.

Kitüntetések: 

Hubertus Kereszt ezüst fokozat: 

Horváth László, Dr. Juhász Miklós, Rédai 

László, Csapó József, Zsirai Péter

Hubertus Kereszt bronz fokozat: 

Soós Attila, Ávár István, 

Nimród Érem: Nagy Balázs, Szűts Gábor

Magyar Vadászatért Érdemérem: 

Szűcs László

Gróf Nádasdy Ferenc emlékplakett:

Tó-közi Vadásztársaság

A megyei vadászkamara „Sólyom”- díja 

a megye vadgazdálkodásáért: Takács 

Tibor, Dr. Tóth József, ifj . Kuslits István

OMVK aranyérme: Orbán Henrik

Zalai idénynyitó

A szép idő fél siker a szabadtéri rendez-

vények lebonyolításánál. Ezt sajnos nem 

mondhatjuk el a zalai vadásznap esetében 

augusztus 29-én, Nagykanizsán, a Csóna-

kázó-tónál, mert ennél cudarabbat aligha 

képzelhettünk el. A gyönyörű helyszínt 

viharos, csípős szél, gyakori zápor tette ko-

morrá. A Szent Hubertus mise után lovas 

fogattal hozták be az idényben elsőként 

terítékre hozott szarvasbikát. Ezt követően 

dr. Bencze Katalin olvasott fel Békés Sándor 

novellájából, majd Feiszt Ottó, az OMVK el-

nöke mondott megnyitó beszédet, végül 

Marton István, Nagykanizsa polgármestere 

köszöntötte a vendégeket. A negyvenhat 

új vadász ünnepélyes felavatása után meg-

kezdődtek a programok a szabadtéren és 

a színpadon egyaránt. A képzőművészeti ki-

állítást szó szerint elmosta az eső és elfújta 

a szél. Talán a rossz időnek köszönhetően 

többen választották a színpadi programo-

kat, ahol a Zala Kürt Együttes mellett Koncz 

Gábor és Rékasi Károly színészek, valamint 

Tarján Pál operett-énekes is fellépett. Első íz-

ben rendezték meg a zalai szarvasbőgő ver-

senyt, melyben a tizenegy versenyző közül 

Horváth Imre, a Válicka-Völgye Vadászklub 

hivatásos vadásza végzett az élen, megelőz-

ve Egle Zoltánt és Farkas Károlyt. P.G.

Kitüntetettek:

Magyar Vadászatért Érdemérem:

dr. Fatalin Gyula

Nemzeti Vadászrend: Gondos Gyula, 

Hidvégi Béla, Páll Tamás

Nimród Érem: Balázs Árpád, Jakabfi  

Ferenc, Rékasi Csaba, Hegyi József

OMVK aranyérme: Paál Tibor

Hubertus Kereszt bronz fokozat: 

dr. Vígh-Varga Katalin

Gróf Nádasdy Ferenc Emlékplakett: 

Hubertus Vt., Nagykanizsa

Férfi könnyek

A Hortobágy folyó, a Kilenclyukú híd és a ró-

naság hamisítatlan hangulata számos fest-

mény, népdal, nóta, regény, novella, vers 

ihletője… és egyszersmind a Hajdú-Bihar 

megyei vadásznapok megszokott helyszí-

ne. A díszlet idén egy újabb kellékkel bő-

vült: az elhunyt hajdúsági vadászok emlé-

kére állított kopjafával. Az élet körforgását, 

a születés és halál misztériumát szimbolizá-

ló oszlop Nyeste László fafaragó munkája. 

A kopjafát az avatásnál patetikus hangu-

latban állták körül az emlékezők. Az egész 

vadásznap legmeghatóbb pillanata volt, 

mikor három éltes korú nénike odasántikált, 

hogy az elhunyt vadászférjek tiszteletére 

elhelyezzen egy szál virágot az oszlop tövé-

nél. A jelenet hatására az ott lévő vadászok 

szemébe könny szaladt, bizonyítva, hogy 

a napszítta, kemény férfi as vonások érző 

lelket takarnak. A vadásznap ettől fogva a 

megszokott mederben folyt tovább. Egyes 

vadásztársaságoknál a jóféle borok és étkek 

mellett zenészek gondoskodtak a jó kedv-

ről. Volt, ahol még késő délután is szólt a 

hegedű, s a zöldkalaposok torkát keserédes 

dallamok hagyták el. Hát igen, „sírva vigad a 

magyar”. A vadásznap tehát könnyek között 

kezdődött és könnyekkel ért véget – mégis, 

micsoda különbség… W. P.

Kitüntetettek: 

Magyar Vadászatért Érdemérem:

Iván János

Gróf Nádasdy Ferenc emlékplakett: 

Debrecen Nagyerdő Vadásztársaság

OMVK aranyérme: Varga Ferenc

Nimród Érem: Pinczés Csaba, Balla Béla, 

Gencsi Zoltán, Papp István, Gyöngy Lajos

Hubertus Kereszt arany fokozat: 

Csiha Márton, dr. Kozák Imre

Oladi vadászünnep

Szeptember 5-én, Oladon, a Herman Ottó 

Szakképző Iskola szépen feldíszített torna-

termében László Győző, a megyei vadász-

kamara elnöke, Dr. Czeglédy Csaba, Szom-

bathely város alpolgármestere, valamint 

Dr. Hegedűs Csaba olimpiai bajnok, vadász 

köszöntötte a megjelenteket. A Szent Hu-

bertus mise után 26 ifj ú vadász, köztük 

5 hölgy tett fogadalmat. Az idei évben újra-

éledő Diana Vadászhölgy Klub Vas megyei 

szervezete rajzpályázati felhívásának kö-

szönhetően, több mint 360 alkotást küld-

tek el a környék óvodáiból és iskoláiból, 

s a beérkezett festményeket, rajzokat egy 

nagyszabású kiállítás formájában legelő-

ször a megyei vadásznapon tekinthették 

meg az érdeklődők.  Németh Erzsébet

Kitüntetések: 

Magyar Vadászatért Érdemérem:

Bogács László

Nimród Érem: Rojkó János, Schrődl László

OMVK aranyérme: Bakó Csaba

OMVK ezüstérme:

Kiss Győző, Varga József

Hubertus Kereszt arany fokozat:

Németh Károly

Hubertus Kereszt ezüst fokozat:

Németh István, Végh Rezső

Az első zalai bőgőverseny győztese, 
Horváth Imre
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Szép szeptemberi este volt. A szél hozzánk kísérte a nyolcórai 
harangszót a faluból. Távolról a bodonyi erdőkből, és közelebb-
ről a tó túloldalán, a bükkösből is bőgés hallatszott. Hosszan el-
nyújtott vágyakozó bikahang és a teheneket terelgető szaggatott 
böff entések. Lassan besötétedett, a bikák elcsendesedtek.

Családom már nyugovóra tért a házban. A kéményből barát-
ságosan gomolygott a füst. A szobában jó meleg volt. Sándor, a 
vadászmester és én kint maradtunk, beszélgettünk még egy kicsit. 
Az almafa alatt a rönkasztalnál takarókba burkolva talán el is szu-
nyókáltunk. Sándor mocorgására ébredtem. 

- Induljunk hölgyem, ma éjjel közelről hallgatjuk a koncertet 
– mondta vidáman, kis titokzatossággal a hangjában.

Álmos voltam, szívesen aludtam volna tovább, de a kíváncsi-
ság gyorsan elűzte az álmot a szememről. Még nem voltam szar-
vasbőgéskor éjszakai cserkelésen. Kezdő vadász vagyok, bár már 
lőttem két disznót. Nagyon vártam ezt az izgalmasnak ígérkező 
éjjeli kalandozást. Izgatottan vettem vállamra a puskát. Kevés-
sel múlt éjfél, amikor elindultunk a Gunyhó-lápa felé. A hold 
megvilágította a fák közötti göröngyös földutat. Kétoldalt sö-
tétlett az erdő, a nyiladékokon ezüstös fény szűrődött át, élesen 
világítva meg a tisztásokat. A földútról letérve, keskeny gerincen 
igyekeztünk felfelé. A távolból elnyújtott bőgés hallatszott, kez-
dődött az éjszakai szerenád. Kis pihenőt tartottunk. Egy kidőlt 
fa törzsén ülve elrágcsáltunk egy-egy almát. 

A király bilincsei
Kortesz Mari

folytatás
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A vadászház, mint veszteglő hajó úszott a földhöz tapadó köd-
tenger tükrén. A kazán kéményéből vastag füstszalag kígyózott 
lomhán a hatalmas lucok redős sapkája alá. 

Valahol lejjebb, a Szárazéri-lápon, három-négy bika is szó-
váltásba keveredett egymással. H. Géza fővadász még egyszer 
körbejárta a birtokot, aztán megállt a lépcső pihenőjén. „Jöhetne 
már…” Bosszantotta, hogy vendége ennyit késlekedik, pedig jó 
időben felébresztette. A ködoszlop lassan megmozdult a pince 
lejáratában és szürke, széles nyelvét kinyújtotta a Cseres-pagony 
völgye felé, amerre a házhoz felkúszott az út. „Jó az áramlat, 
indulni kéne már…”

A vendég – D. Károly ügyvezető igazgató – soha életében nem 
sietett. Precíz, megfontoltan és mindig érdekből cselekvő, kitű-
nő vénájú üzletember volt. A reklámszakmában nagy a verseny, 
és keményen meg kellett dolgozni a vagyonáért másfél évtized 
alatt. Ötvenöt évesen – ahogy tegnap elmesélte – „adta a fejét” 
a vadászatra. „Már megtehetem” – mondta. A fővadász szak-
mai rutinja minden lényeges tudnivalót kicsalt belőle a jóféle 
lukuhegyi olaszrizling mellett. Nem lepte meg, hogy az első 
szarvasbikájára nagy pénzt áldozna, hogy „szarvasgidát” mon-

dott borjú helyett, és a trófeák mustrálásánál csak egyetlen mon-
dat hagyta el az ajkát.  „Ilyen nekem is jó lenne.” Aztán roppant 
izgalommal készült a lőgyakorlatra. Nem tudta megmondani, 
hogy a fegyvere milyen távolságra van belőve. Keze-lába reme-
gett, és az ötven méterre álló táblába kétszer bele sem talált, 
csak harmadikra lőtt egy alsó négyes köregységet. A fővadász 
borongós gondolatai botladozva közelítettek az elkövetkezendő 
események felé. Vacsora utáni búcsúzáskor a vendég még kikö-
tötte, hogy az ő Volkswagen terepjáróját fogják használni, mert 
„szereti, ha kéznél van minden cucca”. Nem nyerte el ez sem 
vendéglátója tetszését.

A fővadász a Kilátós-tető felé navigálta az autót a szerpentinen, 
ahol napok óta „őrizte” már a kiszemelt bikát a fennsík peremén. 
Ott, a magasban köd se bénítja a cserkelést. Ahogy átkeltek 
a közúton és kúsztak feljebb, ritkult is a pára, majd a Gódor-
pihenőnél végleg elfogyott. A bika beállt helyén mörcögött, és 
a remény fellazította a fővadász torkát szorító feszültséget. Pár 
perc múlva a fennsík felé enyhén lejtő cserkelőúton csúsztak 
a bika felé. Az utolsó légmozgásvizsgálat után megkezdték 
a megközelítést a Nagytar lankás oldala felől.

Vadászias egyezség
Keszthelyi Jenő

Egyre gyakrabban hallottuk a bikák bőgését, most már kö-
zelebbről is.

Az erdő varázslatos koncertteremmé vált, középen álltunk és 
minden irányból hallatszott a szerelmes hangverseny. Tudtam, 
hogy ez bizony sokszor igazi verseny, erősek versenye az első-
ségért, a szerelemért. A tetőről egy öreg bika öblös, tiszteletet 
parancsoló bőgése hallatszott. Megremegtem. 

- Ez a mi bikánk – hallottam, vagy inkább éreztem Sándor 
hangját. Elindultunk. Mozdulatai izgatottabbak, léptei kicsit 
határozottabbak lettek. Én követtem, mint az árnyék. Feltétlen 
bizalommal lépkedtem nyomában. Egy őzbak riasztott a töl-
gyesben makk után szöszmötölő vaddisznókra. Csörtetve sza-
ladtak el. A bak ideges ugatása nem szűnt, szinte párhuzamosan 
haladt velünk. Az öreg bika borzongató bőgését egyre közelebb-
ről hallottuk. Óvatosan lépkedtünk, de hiába, a bak riasztására 
megugrott a bika. Bosszúsan hallgattuk távolodó, dübörgő ro-
hanását. Szinte éreztem, ahogy döngött a föld a patái alatt. 

- Ez elment. Hm… el – sóhajtottuk.
Áttértünk egy cserkelő útra. Az ősz „szemetelt” már a cserkelő 

utakon, így nem mehettünk teljesen zajtalanul. Fölértünk a gerin-
cen húzódó szekérútra, a völgy felőli oldalán méteres fahasábok 
voltak összerakva. Leültünk és hallgattuk a távoli szarvasok bőgé-
sét. Egyszerre a közelből hallatszott egy bika elnyújtott, vágyako-
zó hangja. Rövid csend után ismét szólt, majd reccsentek az ágak, 
dübörögtek a paták. Sándor felállt. Én visszafojtott lélegzettel fi -
gyeltem a hangokat, szememmel át akartam fúrni az erdőt.

A holdat egy felhőfoszlány takarta vékonyan, de a fürge szellő 
ellebbentette.

A felvillanó fényben az útra kilépő szarvasbikát láttam, alig 25 
lépésre tőlünk. Büszke fején gyönyörű koronája. Az erdők kirá-
lya megtorpant a hirtelen fényben. Szeme smaragdként csillogott, 
csak állt büszke méltósággal. Most ő uralkodott rajtam is, bénul-
tan csodáltam a gyönyörű állatot. Csak ültem dermedten, elvará-
zsoltan. Szívem a torkomban dobogott olyan hangosan, mintha 
az erdő is ezt visszhangozná. Nem tudtam mozdulni a csodálattól. 
Nem az ijedtség bénított, nem a félelem, csak a pillanat varázsa.

- Lőj!... Lőj! – hallottam, de a király bilincsei fogva tartottak. 
Lenyűgözött a természet csodája, az erdőszélen, büszkén álló 
csodálatos szarvasbika. Nem tudtam a fegyverhez nyúlni, tor-
kom száraz volt, szerettem volna mondani, hogy lődd Te! – de 
nem jött hang a torkomból.

- Ez nem lehet, ez volt a születésnapi ajándékod, ilyen alkalom 
talán nem lesz soha többé az életedben!

Percek múltak el, míg mozdulni tudtam. Vadászként szégyell-
tem, hogy nem lőttem. Barátként bántott, hogy nem vettem át a 
felkínált ajándékot. A lelkem mélyén viszont nyugalmat éreztem. 

- Ne haragudj! – csak ennyit sóhajtottam.
- Ötéves selejt bika volt, villás aganccsal – mondta kissé hig-

gadtabban. 
- Mi történt veled? – kérdezte később, amikor lefelé ereszked-

tünk az erdei úton. 
Én lehajtott fejjel nyeltem könnyeimet, még nem tudtam vá-

laszolni. Éreztem, hogy ez az ajándék így is az enyém és örökké 
megőrzöm a szívemben. Nem kerül agancsként a trófeák közé, 
de mindig ez lesz az „első bika”, ami legbecsesebb a trófeáim 
között. Enyém marad a csodálatos éjszaka emlékével együtt.
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A fővadász intéssel hátrahagyva a vendéget, kitérdelt a Kár-
tyás-kő tetejére és megtávcsövezte a fennsík jól belátható hajla-
tát. Tucatnyi tarvad legelészett durván száz méterre alatta, de 
a bika bent, a sűrű gyertyánosban morgolódott. Már három-
szor azonosította ezt a hangot a napokban. A vendégen az iz-
galom legapróbb jelei sem mutatkoztak, és ez megnyugtatta 
a fővadászt. A Rókás-kunyhó felől fi atal bika bőgött le sóvárogva 
a völgybe. A fővadász elsuttogta, hogy a várt bika biztosan kijön 
majd a teheneihez. Meglepte a 
vendég változatlan, szokatlan 
nyugalma, aki be-behúzott 
nyakkal célozgatta a tehene-
ket az izgalom, a vadászláz 
legkisebb jelét sem mutatva. 
A csapatbika úgy perdült ki 
a gyertyánosból, hogy recse-
gett-ropogott mögötte min-
den. Háremét számba véve 
körbeügetett, és űzőbe vett 
egy fi atal tehenet. „Jaj, csak 
nehogy ágyba vigye” – fohász-
kodott magában a fővadász. 
A vendég a céltávcsőben követ-
te a nagyúr minden mozdula-
tát, hüvelykujjával keresgélve 
a biztosítót. Várakozva tekin-
tett kísérője cserzett arcába; 
szeme tükrén abszolút nyuga-
lom honolt. A fővadász szívét 
megdobogtatta a megelőlegez-
hető vadászöröm.

- Ha keresztben megáll, 
és nem takarják a tehenek, 
lőjön a lapocka mögé félte-
nyérnyivel, középmagasan, 
ahogy az ábrán tegnap meg-
beszéltük… – suttogta. – De 
fogok szólni – tette hozzá. 
A vendég hangtalanul kibiztosított, majd a fegyverre dőlve rá-
görbítette ujját a sátorvasra. A bika megállt, és a Rókás-kunyhó 
felé keresztbe fordulva bőgte fenyegető strófáit a láthatatlan ve-
télytárs felé.

- Most lehet, lőjön! – sziszegte a fővadász, s a fegyver döreje vé-
giggurult a völgyön a fejvesztetten egy irányba menekülő tarvad 
között. A bika mozdulatlanul állt, mint egy kőszobor, a főva-
dász azt várta, hogy eldőljön, majd felhördült: - Lőjön újra! De 
az ismétlésre már nem maradt idő. A bika megpördülve, jelzés 
nélkül bevágódott a gyertyánosba, agancsának kopogása csak 
a Nagy-vízmosásban halt el véglegesen. A fővadász már tudta, 
hogy a szarvast nem érte a lövés. De azért bizakodást színlelve 
kúszott le vendégével a kőgörgetegen. Semmi jelét sem találták 
sebzésnek, és lehangoltan kullogtak a Volkswagenhez.

„Majd este megtaláljuk, vagy keresünk másikat” – vigasztalta 
a megroskadt hitű vadászt, aztán ráfordultak az aszfaltozott köz-
útra. Az „omlásveszély” táblánál fi gyelmeztette a vendéget, hogy 
a magas part alatt lassan hajtson, mert vad-mozgatta, gördülő kö-
vekkel találkozhatnak. Koppant is rögtön valami az autó tetején.

A két férfi  ölébe kapta a fejét az iszonyú robajra, ahogy a magas 
partról leugró szarvas első csülkei szétrobbantották a szélvédőt. 
Fel sem foghatták, mi történt. A nagy test zuhanási energiája 
a tetőt is meghajlította majdnem a kormányig. A bika átbukfen-
cezett a terepjárón, s törött bal első lábát húzva, lógó belekkel az 

árokba vonszolta magát. Az autót ügyesen fékezte le, s állította 
meg a vendég; kiugrottak a légzsákok alól véres üveg- és sárdara-
bokkal fejükön, vállukon. Csodával határos módon komolyabb 
sérülés nélkül, ziháló tüdővel, remegő lábakkal.

A fővadász nyerte vissza előbb lelki egyensúlyát. A halálosan 
sérült szarvasbika lógó fejjel állt a kukoricatábla szélén, aho-
vá elvánszorgott, mintegy hatvan méterre. Már nem hajszolta 
a menekülés kényszere, vére és ereje lassan elszivárgott. A ven-

dég homlokát a hideg üvegnek nyomva támaszkodott az autó-
nak, zaklatott idegrendszerével harcolva a gyors megnyugvásért. 
A fővadász megmarkolta a karját: - Ez az a bika, lője meg! – 
hazudta szemrebbenés nélkül. – Vagy nekem kell megölnöm… 
– tette hozzá hidegen.

A vadász száraz szája megrándult, szeme összeszűkült. Lőszert 
tolt a fegyverébe, föltámasztott a Volkswagen tetejére és remegő 
combjait a karosszériához feszítve, meglőtte a szerencsétlen ál-
latot. A lapocka mögött féltenyérnyivel, középmagasan, ahogy 
az ábrán megbeszélték. A szarvasbikának mindegy volt, kinek 
a fegyvere osztja a fájdalmat stoppoló, megváltó halált. Talán 
lövés nélkül is lefeküdt volna.

Levett kalappal álltak a dicstelen véget ért „erdőkirály” mel-
lett. A fővadász a töret átadása után elfújta kürtjén a szarvas 
halálát, aztán a dolog prózaibb részét is elvégezte. A páratlan 
tizenkettes, gyönyörű trófea az autó tetején valamit javított az 
összetört Volkswagen siralmas látványán, amint bebillegtek 
a vadászház udvarára.  Reggeli után aláírtak egy közös nyilat-
kozatot. A vadász nem fi zet elejtési díjat, cserébe nem támaszt 
kárigényt autója sérüléséért. A vendéget csak az bosszantotta, 
hogy a trófea bal szemágából egy kisujjnyi darabka letört a nagy 
ütközéskor, amit a fővadász ebédnél előhúzott a zsebéből és át-
adta a vendégnek. 

Köszönetet nem kapott érte.
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A sokmilliós kerítés nem sokat ért. Több hatalmas lyuk táton-
gott rajta, ahol a vad szabadon mászkált ki és vissza. Bár az utób-
bi irányt nemigen választotta, mert a terített asztalt kívül és nem 
bévül találta. A vadgazdaság egy termelőszövetkezettel és mun-
kahelyünkkel, az állami gazdasággal volt határos. A több száz 
hektár kukoricás nemcsak élelmet, hanem búvóhelyet is adott 
a vadnak. Mivel több patak szelte keresztül-kasul a mezőt, az 
élet maga a bőség lett a sok szarvasnak, disznónak. Ám egyszer 
mindenért fi zetni kell – tartja a mondás és ez itt is életbe lépett. 
A végeláthatatlan kukoricásokat – mint valami hatalmas rova-
rok – kombájnok rágták kopaszra és az egyre szűkülő táblákból 
ide-oda váltott a meglepett és megzavarodott vad. Az addigi jó-
létért akkor és ott fi zetett némelyik az életével.

- Dúcz! (ami így hangzott: Duccc!) Gyere, ülj fel az egyik gép 
tetejére, meglátod milyen jól lehet onnan lőni! – csábított a kol-
légám a szabálytalankodásra, de hiába.

- Tudod, hogy tilos. Nem jelentelek föl, de ha leesel és beda-
rál a kombájn, még fenékbe is billentelek! – helyeztem kilátásba 
a törvénynél szigorúbb büntetést lelkes munkatársamnak, aki-
nek kissé túlméretezett pocakját dús fekete szakálla ellensúlyozta 
valamennyire. A fenti súlyos testi fenyítés használt valamennyit, 
mert valahogy ki akarta kötni magát, ami azonban nem bizto-
sította volna a leadott lövések balesetmentességét. Aggódtam is 
a célt tévesztett golyók becsapódásai miatt, de nem lett baj.

A biztosító kötéllel bíbelődő barátom a vezetőfülke tetejéről 
hirtelen felordított.

- Duccc! Ott egy disznó! Lődd! – és a szemben lévő maradék-
ból kiballagott egy kan, kényelmes kocogásra váltva, úgy gyenge 
száz méterre tőlünk, szépen keresztbe, vagyis lövésre kínálva ma-
gát igyekezett a másik maradékba, azaz a még lábon álló kuko-
ricába. Az odaküldött lövésem azonban megakadályozta ebben. 
Néhány lépés után elfeküdt. Tóni barátom ideges lett odafenn 
a tetőn és belegabalyodott a kötélbe. Fél pillanat múltán újabb 
kan jelent meg az előző nyomán, amit azonnal helyben marasz-
talt a .30-06-os stucnim.

- Mire lőttél? – érdeklődött izgatottan a szakállából a kötéllel 
birkózó barátom, mert nem rám fi gyelt.

- Kanra – szóltam röviden.
- Miért, felállt?
- Nem, ez másik volt! – válaszolt helyettem a kombájn veze-

tője, majd vidám vigyorral az arcán megtoldotta – maga csak 
kösse föl magát, addig mi itt lent vadászunk!

Autózúgásra fordultunk hátra. Sándorunk, a fővadász érke-
zett egy vendéggel, aki régi jó cimborám, így hát örömmel 
üdvözöltük egymást. A főnök elképedve nézte Tóni biz-
tonsági manőverét a vezetőfülke tetején és megkérdezte.

- Mit művelsz te ott?
- Fölkötöm magam – nyögte és már szakadt róla a víz 

az ideges igyekezettől.
Ekkor lépett ki a harmadik agyaras és kíváncsian oda-

ballagott fekvő társához. Látva, hogy a vendég nem vette 
elő fegyverét, felé nyújtottam a sajátom.

- Lőj! – de nem fogadta el.
- Nem, nem, lődd csak!
Ránéztem a főnökre, aki bólintott és rám szólt – gondolom, 

mert nem tudta, kettőt már elfektettem.
- Lődd csak te, tiéd a puska!
Mit tehettem? Meglőttem a harmadik kanom is egy álló hely-

ből. Szakállas kollégám cifra káromkodások között lemászott a 
szabálytalan magasleséről és homlokát törölgetve kezet nyújtott.

- Gratulálok, te mázlista!
- Mi lesz Mester, fölköti magát vagy indulhatok? – kérdezte 

a jármű vezetője, de a főnök válaszolt.
- Senki nem ül föl a tetőre, különben is átmegyünk mindany-

nyian a másik táblához a zsigerelés után!
A vendég fegyvere is előkerült a tokból és alig mentünk néhány 

száz métert, Sándor már bele is taposott a fékbe. A frissen vágott 
kukorica helyén jókora kan jött szembe velünk, mellette egy teher-
autó, ami a sárgálló szemeket szállította. Szépen egymás mellett 
közeledtek. Vendégünk kiugrott a kocsiból, de lőni nem tudott, 
mert veszélyes lett volna. A sofőr hirtelen megállította az autót és 
jó mélyen betolatott a még lábon álló tengeribe. A vad ott maradt 
egyedül és csodálkozva nézett a tolatva távozó IFA után. Keresztbe 
fordult, majd a lövésre – ami a lapockáján porzott –, nekirohant 
a vele szemben álló teherautó bal első kerekének. A súlyos jármű 
szó szerint megemelkedett; a kan fenékre ült és néhány pillanat 
után eldőlt. Kimásztunk az autóból és odamentünk a hatalmas 
disznóhoz. Gyönyörű agyarak villogtak ránk. Tóni hirtelen újabb 
káromkodás-sorozatba kezdett, majd a terepjáró felé indult.

- Mi történt, hová mész? – bámult utána a fővadász.
- Ott felejtettem a puskám a zsigerelés után a kanok mellett! 

Ezek itt négy kant lőttek, én meg elveszítem a fegyveremet. Me-
gyek és tényleg fölkötöm magam!

Néhány perc múlva boldog vigyorral tért vissza.
- Nem találtam alkalmas fát, így inkább visszajöttem! – és 

örömmel mutatta megtalált fegyverét.

Fölkötöm magam!
Dúcz László
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Mire szabad vadászni?
Októberben: gímszarvasra – dámra – mufl onra – őzsutára – gidára – vaddisznóra – szikaszarvasra – mezei nyúlra – üregi nyúlra – fácánra 

– fogolyra – vetési lúdra – nagy lilikre – tőkésrécére – csörgőrécére – kercerécére – szárcsára – balkáni gerlére és örvös galambra – borzra 

– aranysakálra – házi görényre – nyestre – dolmányos varjúra – szarkára – szajkóra

November: gímszarvasra – dámra – mufl onra – őzsutára és gidára – vaddisznóra – szikaszarvasra – mezei nyúlra – üregi nyúlra – fácánra 

– fogolyra – vetési lúdra – nagy lilikre – tőkésrécére – csörgőrécére – kercerécére – szárcsára – balkáni gerlére – borzra – aranysakálra – 

házi görényre – nyestre – dolmányos varjúra – szarkára – szajkóra

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

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

 1 Csütörtök 05.43 17.23 16.00 02.34

 2 Péntek 05.44 17.21 16.17 03.41

 3 Szombat 05.45 17.19 16.35 04.50

 4 Vasárnap 05.47 17.17 16.54 06.00 08.10 O

 5 Hétfő 05.48 17.15 17.17 07.12

 6 Kedd 05.49 17.13 17.45 08.27

 7 Szerda 05.51 17.11 18.20 09.43

 8 Csütörtök 05.52 17.09 19.06 10.55

 9 Péntek 05.54 17.07 20.05 12.00

 10 Szombat 05.55 17.05 21.15 12.54

 11 Vasárnap 05.56 17.03 22.33 13.37  10.56 C

 12 Hétfő 05.58 17.01 23.54 14.10

 13 Kedd 05.59 17.00 --.-- 14.37

 14 Szerda 06.01 16.58 01.14 15.00

 15 Csütörtök 06.02 16.56 02.33 15.20

 16 Péntek 06.04 16.54 03.52 15.41

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

 17 Szombat 06.05 16.52 05.09 16.02

 18 Vasárnap 06.07 16.50 06.27 16.26 07.33 I

 19 Hétfő 06.08 16.48 07.43 16.54

 20 Kedd 06.09 16.47 08.56 17.28

 21 Szerda 06.11 16.45 10.03 18.10

 22 Csütörtök 06.12 16.43 11.02 19.01

 23 Péntek 06.14 16.41 11.50 19.59

 24 Szombat 06.15 16.40 12.29 21.02

 25 Vasárnap 06.17 16.38 13.00 22.07

 26 Hétfő 06.18 16.36 13.24 23.13 01.42 D

 27 Kedd 06.20 16.34 13.45 --.--

 28 Szerda 06.21 16.33 14.04 00.19

 29 Csütörtök 06.23 16.31 14.21 01.25

 30 Péntek 06.24 16.30 14.39 02.32

 31 Szombat 06.26 16.28 14.58 03.41

2009

ÚJHOLD   I TELIHOLD   OELSŐ NEGYED   D UTOLSÓ NEGYED   C

31 napOktóber

Mikor – mi – mennyiért?
Dámbika vadászati árak:

Agancssúly EUR EUR/10 g ezer Ft Ft/10 g

Spíszer 120–200 – 75 –

1,99 kg-ig 350–700 3 91–126 –

2–2,49 kg 550–1050 6–8 143–215 500

2,5–2,99 kg 600–1200 5–14 175–215 1820–2530

3–3,49 kg 900–1900 10–21 273–342 2860–3036

3,5–3,99 kg 1500–2750 16–29 416–493 5200–6000

4–4,49 kg 2700–4200 20–55 676–771 9100–16 445

4,5–4,99 kg 4500–6500 50–95 1131–1187 14 300–15 000

5,00–5,50 kg 10 050 110 – –

5,50 kg-tól 15 550 130 – –

Dámbika sebzés:
a becsült trófeasúlynak megfelelő ár 50 százaléka
Dámtehén, -ünő, -borjú elejtés:
50–130 EUR, illetve: 14 000–25 000 Ft
Őzsuta, gida elejtés: 30–80 EUR, illetve 10 000–11 000 Ft
Fácánkakas (elvitellel): 18–21 EUR, illetve 3500–5000 Ft
Mezei nyúl (elvitellel): 30–40 EUR, illetve 7000–9000 Ft
Tőkésréce, csörgőréce, kerceréce (elvitellel): 12–19 EUR
Vetési lúd, nagylilik (elvitellel): 35–38 EUR

Dr. Balázs István

Szerkesztőségünk és a VKE irodalmi, képzőművészeti, valamint 

fotópályázatot ír ki „A vadászat a kultúra bölcsője” címmel. 

Az irodalmi pályázat beadási határideje: október 31. 

Képzőművészeti/fotópályázat beadási határideje: 2010. március 31.

Az irodalmi pályázatra egy szerző maximum három – 10 ezer ka-

rakternél nem több – még nem publikált írást adhat be.

A képzőművészeti pályázatra egy szerző maximum öt eredeti al-

kotással pályázhat. A fotópályázatra egy szerzőtől maximum 10 

– eddig még sehol nem közölt és kiállított – felvételt fogad be 

a szakmai zsűri. A műveket szerkesztőségünkbe várjuk.

Kittenberger sajtódíj
Az OMVK és az OMVV által kiírt Kittenberger Kálmán sajtópályá-

zati anyagainak zsűrizése augusztus 27-én megtörtént. Ebben az 

évben 18 újságíró 36 alkotást küldött be, míg négy munka nem 

felelt meg a kiírás feltételeinek. A bíráló bizottság – Bíró Gabriella, 

Békés Sándor, Fáczányi Ödön, Kőszegi Gábor és Wallendums Péter 

– változó színvonalúnak, de többségében igényesnek találta a pá-

lyaműveket, így mindhárom kategóriában odaítélte az első díjat, 

melyet a rádiós szekcióban Beély Katalin (Európa Rádió, Miskolc), 

a nyomtatott sajtó csoportban Bors Richárd (Magyar Nemzet), 

a televíziósok és videósok között pedig Zsoldos Barnabás nyert el. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!
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Augusztus 23-ikán este, a Tuzséri 

Kossuth Vadásztársaság területén 

(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 

kapitális őzbakot hozott terítékre 

dr. Dicső Gábor vendégvadász, 

Juhász Péter hivatásos vadász kí-

séretében. A társaság szinte min-

den évben hallat ártéri „aranyos” 

bakjairól, ez a trófea azonban év-

tizedekre visszamenőleg rekord-

nak számít. A kifőzés után 24 órá-

val mért kiskoponyás súlya 680 

gramm volt, a megyei bírálaton 

177 pontot kapott, így toronyma-

gasan aranyérmes lett.

A képen látható fi atal bak a Hosszúhetény-

környéki Fvk. területén (Baranya megye) 

került terítékre, augusztus 8-ikán. A vere-

kedős bakocska agancsának bal szára le 

volt törve, a csap maradandóan sérült és 

szemből, az orrsövénynél egy eltört szem-

ág, vagy szárvég darab úgy átszúrta az 

orr-részét, hogy az a felső állkapocsban állt 

meg. Az elejtő, a földtulajdonosi közösség 

vadászmestere, Ruppert Tamás. A.G.

Nem szép, de érdekes

Az Apaj Ürbőpusztai Természetvédő Bt. 

területén (Pest megye) július 30-án, Takács 

Dániel vadőr kíséretében ejtették el ezt 

az erősen lesoványodott kétéves őzbakot, 

melynek állkapcsán ököl nagyságú, elcson-

tosodott daganatgóc volt látható. A daga-

natot valószínűleg szúrásból eredő mecha-

nikai sérülés okozta.

dr. Gergely Imre

A magyar vadászhölgyek csapata augusz-

tus 26-án lépte át a röszkei határátkelőt. 

A 16 Diana a hosszúra nyújtott hétvégét 

a vajdasági Adán kezdte, ahol Pesti Tamara 

vajdasági vadásztársunk meghívására egy 

sikeres fürjvadászaton vehettünk részt. 

A reggeli vadászat végére a 16 vadász-

hölgyből Tamara tizennégyet fogadhatott 

fürjvadásszá, s bár az esti teríték valamivel 

szerényebb volt a hajnalinál, azoknak is 

sikerült a „premier”, akiket hajnalban még 

nem avathattunk. Ezután délre vettük az 

irányt, egészen Nis mellé, a lélegzetelállító 

Suva Planina hegységben fekvő vadászte-

rületig, hogy a Zaplanje Vadászszövetség 

meghívásának eleget téve, az európai va-

dászhölgy találkozón képviseljük hazánkat. 

A 6 ország részvételével (Szerbia, Horvátor-

szág, Csehország, Szlovákia, Bosznia-Her-

cegovina, Magyarország) megrendezett 

találkozó programjában egy terelővadászat 

is szerepelt, melyen a Dianák 4 vaddisznót 

hoztak terítékre. Napközben a szervezők 

lövészversenyt tartottak, ahol egy 60 mé-

terre felállított őzalakra kellett háromszor 

egymás után szabad kézből lövést tenni. 

A magyar vadászhölgyek nagyon szép 

eredménnyel zártak, hiszen az egyéni ver-

senyben – Bagi Miklósné, Áginak és Bán 

Beatrixnak köszönhetően – egy második és 

egy harmadik helyet szereztek, míg a csa-

patok versenyében az első és a harmadik 

pozíciót érték el. BB

Tuzséri kapitális

Diana-találkozó
Szerbiában

Sakálkaland
Tarjányi Jenő vendégvadász a Kiskun-

halasi Bogárzó Fvk. vadászterületén, 

augusztus 19-én, a kora esti órákban 

a „Kék kanna” elnevezésű lesen ült, 

amikor a környező erdővonulatból hét 

süldősakál váltott ki, amelyek közül 

egymás után négyet sikeresen terítékre 

hozott. Göbölös Péter

Mesterötös
Fellélegezhet az őzállomány az Agro 

Lőrinc Kft. üzemi vadászterületén. Au-

gusztus közepén Mecsei László hivatá-

sos vadász a nyiladékok szártépőzése 

közben fi gyelt fel egy hattagú sakálfal-

kára. A munka végeztével rögtön lesbe 

ült és öt „süldőt” rövid időn belül sike-

rült is puskavégre kapnia.

Krakéler
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Bács-Kiskun megye déli peremén, a ma-

gyar-szerb határ közvetlen közelében, 

Dávodon tartotta ez évi klubnapját az 

SCI magyar tagozata. Miután Dávod 

a méltán híres Béda-karapancsai va-

dászterület tőszomszédságában van, 

Fodermayer Vilmos, a Gemenc Zrt. va-

dászati vezetője, valamint Zilahi János 

karapancsai, és Jung Jenő sellyei főva-

dász részvételével a szarvasgazdálkodás 

időszerű kérdéseiről fórumszerű beszél-

getésre és a 2003-ban teljesen felújított 

karapancsai vadászkastély megtekinté-

sére is lehetőség volt. Képünk a vadász-

kastély előtt készült, melynek II. Vilmos 

német császár és I. Ferenc József ma-

gyar király kétszer is a vendége volt.

B.S.

Augusztus 10-15. között a soproni egye-

tem vadgazda mérnök és erdőmérnök 

hallgatói a VKE Magyar Vadászkürt 

Egylet szervezésében egyhetes kürtös 

tanfolyamon vettek részt a hűség vá-

rosában. A huszonkét diák igyekezett 

minél jobban elsajátítani a kürtölés 

alapjait és annak kultúráját.

Augusztus 26-28. között a szerb tago-

zat meghívására az SCI közép-magyar-

országi szervezetének tagjai fürjvadá-

szaton vettek részt Bácskossuthfalván. 

A vendéglátó, Kurucz Tibor alelnök és 

a magyar küldöttség úgy döntött, hogy 

a jövőben szorosabbra fűzik a két szerve-

zet kapcsolatát. G. I.

Barátkozás, 
felfedezés

Szomszédolás

Ha meghökkentő és érdekes történeteket szeretne olvasni, vagy csak meg akarja 

tudni a legfrissebb híreket, esetleg szívesen értesülne az aktuális vadászrendez-

vényekről, programokról, akkor nem kell mást tennie, mint feliratkoznia a www.

vadaszlap.hu internetes oldalunkon működtetett hírlevél-szolgálatunkra. Ne fe-

ledje, az információ házhoz jön…

A helvét vadászoknak hatvan napjuk van arra, hogy elejtsék azt a három farkast, amelyik 

a kelleténél több birkát ölt meg. Svájcban törvénnyel szabályozzák, hogy a ragadozók 

mennyi prédát ejthetnek el a haszonállatok közül. Valais kantonban három farkas egy éj-

szaka alatt tizenöt birkát marcangolt szét, míg a luzerni régióban huszonhét birka esett 

a ragadozók áldozatául. A két tartományban – a környezetvédő szervezetek tiltakozása 

ellenére – szeptember folyamán húsz vadász próbálja meg terítékre hozni az ordasokat.

  
Négymillió forint eszmei értékű, Magyarországon védett, ám Szerbiában vadászható für-

jek tetemét próbálta egy olasz férfi  a nagylaki határátkelőhelyen átcsempészni. Az olasz 

rendszámú autót jövedéki ellenőrzés miatt állították félre a vámosok. A csomagtartó-

ból 79 madár került elő, ám a szállításához a sofőr nem tudott engedélyt bemutatni, így 

a vámhatóság a csaknem 4 millió forint értékű „zsákmányt” lefoglalta, valamint az olasz 

férfi  ellen természetkárosítás bűncselekmény miatt feljelentést tett.

  
Szeptember 9-én együttműködést kötött az Erdőgazdasági Dolgozók Vt. és a Nagyka-

nizsai Rendőrkapitányság. Hegyi József, a társaság elnöke elmondta, a vadásztársaság 

vállalta, hogy a vadhús birtoklásával, illetve szállításával összefüggő előírásokról folyama-

tos oktatást szervez a rendőri állomány részére, a közös járőrözésekhez pedig terepjárót 

biztosít a társaság, s ezen felül az orvvadászattal összefüggő bűncselekmények felderítőit 

jutalomban részesíti.

  
Az 1992-ben felfedezett vietnami antilop mára a kihalás szélére került. A Laosz és Vietnam 

határán élő fajból alig maradt néhány egyed. A megmentésükre kidolgozott program-

nak része a faj hatékonyabb feltérképezése, rádiós nyomkövetése és a két érintett ország, 

valamint a világ természetvédelmi szervezeteinek tájékoztatása. Állatkerti példányok 

nincsenek, csupán egy vietnami antilopot sikerült befogni még 1996-ban, de nem bírta 

a fogságot, és nagyon hamar elpusztult.

Együttműködési megállapodást írt alá múlt 

év decemberében a Bajor Vadász Szövet-

ség (BJV), az OMVK Baranya megyei Területi 

Szervezete és a Baranya Megyei Vadásztár-

saságok Szövetsége. A közös megállapodás 

értelmében az együttműködő felek folya-

matosan tájékoztatják egymást a vadgaz-

dálkodás, a vadászat, a vadászati turizmus, 

a vadászati kultúra és hagyományőrzés 

helyzetéről, gondjairól és eredményeiről. 

Azt is elhatározták, hogy évente legalább 

egyszer a vezető szervek képviselői szemé-

lyesen is találkoznak. Prof. Dr. Jürgen Vocke, 

a BJV elnöke augusztus 21-22-én látogatott 

Pécsre. Az első vezetői szintű egyeztetés al-

kalmából a bajor elnök a Hubertus Kereszt 

arany fokozatában, dr. Bodnár József, a me-

gyei kamarai és a vadász szövetség elnöke 

pedig St. Eustachius-éremben részesült.

Elnöki találkozó
az együttműködés jegyében
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A pókszabásúak az ízeltlábúak törzsének 

egyik osztályát alkotják. Mintegy 32 000 faju-

kat írták le. Méretük, formájuk és életmódjuk 

változatos, de a test alapszabása mindegyikük-

ben közös. Minden pók teste két testtájra oszlik. 

Az elülső testtáj a fej és a tor összeolvadásával jött 

létre – fejtor a neve. Minden póknak négy pár ízelt 

lába van, ezek a fejtorhoz csatlakoznak. A hátulsó 

testtáj a potroh, ebben találhatók az emésztés és a szaporodás szervei, valamint a szövőszemölcsök. 

A pókok testük elülső részén egy pár állkapcsi tapogatót viselnek. Sok póknak nyolc szeme van, de 

ismerünk olyant, amelyiknek egy sincs. A pókoknak egy pár csáprágójuk van szájuk elülső részén. 

Ezek éles karmokban végződő, üres csövecskék, amelyekkel a pók a zsákmányát döfi  át vagy védeke-

zik, és néha beássa magát a talajba. A pókok ragadozók, legtöbbjük rovarokon és más kis testű állatokon 

él. Egyes pókok a kisebb egerekre és halakra is veszélyesek, a legnagyobbak viszont még madarakat és 

békákat is képesek zsákmányul ejteni. Sok pók úgy öli meg áldozatát, hogy mérgét csáprágóin keresztül 

belefecskendezi, mások viszont halálra zúzzák a hálójukba gabalyodott prédát. Táplálékukat megrágni nem 

képesek, ezért emésztőnedvükkel elfolyósítják, mielőtt elfogyasztanák.

A pókháló
Minden pók termel pókfonalat. Sokféle célra használ-

ják, így például védelmet és meleget adó „zsákot” (kokont) 

szőnek belőle fejlődő petéik köré; növényekhez vagy levelek-

hez rögzített „biztonsági kötelek” készítéséhez használják, ame-

lyekben megkapaszkodhatnak, s végül a zsákmányszerzésre való 

pókhálók is pókfonálból készülnek. A pókok különféle célokra 

más-más fonalat készítenek. Ha a póknak arra kell a fonál, hogy 

zsákmányelejtés céljára hálót szőjön belőle, a szövőszemölcsei kö-

zelében található mirigyek ragacsos váladékkal vonják be a pók-

fonalat. Ha a póknak helyről helyre kell vándorolnia, vagy le akarja 

horgonyozni a hálót, száraz fonalat használ hozzá. A pókfonál erő-

sebb, mint az ugyanolyan átmérőjű acélhuzal. A pók azért nem esik 

bele a maga állította csapdába, mert néhány száraz szálat is bele-

sző a hálójába. Tudja, hol vannak hálójának biztonságos részei, és 

ott lapul meg, várva a hálóba gabalyodó zsákmányállatokat. Ezen-

kívül a lábain keresztül egy olajszerű anyagot is kiválaszt, amely 

megakadályozza, hogy hozzáragadjon a háló fonalaihoz. A pókok, 

fajtól függően, különféle hálókat szőnek. Az egyik legelterjedtebb 

és legszebb hálótípus a kerek háló, amelyeket gyakran láthatunk 

parkokban, hátsó udvarokon, 

különösen fagyos regge-

leken, amikor a harmat 

megcsillan a pókfona-

lon. A kerek hálók 

majdnem szabá-

lyos kör alakúak, 

középpontjuktól 

s u g á r i r á n y -

ban „küllők” 

indulnak 

ki. A kül-

lőket ra-

gacsos 

Pókok

pókselyemből készült ívek kapcsolják egymáshoz, amelyek foglyul 

ejtik az arra tévedő rovarokat. A legtöbb kerek hálós pók viszony-

lag kis hálót sző, de a trópusokon olykor hatalmasakat is láthatunk. 

A hálót szövő pókok többségének rossz a látása, és háló nélkül 

éhen halna. Ha rovar akad bele, vergődve szabadulni próbál, 

de ezzel csak azt éri el, hogy a háló rezgésbe jön, a pók felfi gyel 

a kínálkozó zsákmányra, mellette terem, méreganyagot fecsken-

dez bele, és fonalával gúzsba köti. A pókhálók egy másik típusa 

a tölcsérháló. Ezek a pókok gyakran a magas fűben vagy kövek, és 

farönkök között feszítik ki hálójukat, majd elrejtőznek a „tölcsér” 

mélyén. Ha egy préda túl közel merészkedik, a pók előront rejtek-

helyéről, és magával ragadja a tölcsér mélyére. Más fajok, például 

a zugpókok formátlan hálói nem ragacsosak, hanem úgynevezett 

buktatófonalak vannak bennük, amelyeknek nekiütközve, a ro-

varok elveszítik egyensúlyukat. Amint a gyanútlan rovar felbukik, 

belegabalyodik a háló szálaiba, már érkezik is a pók, hogy mozgás-

képtelenné tegye. Egyes pókok más módon hasznosítják fonalu-

kat. Az észak-amerikai lasszós pókok például kihúznak egy mintegy 

5 cm hosszú fonalat, ennek végére gyöngyszem nagyságú, raga-

csos cseppecskét tapasztanak, amelyet rápöckölnek a zsákmány-

ra. A hálóvető póknak kitűnő a látása. Főleg éjszaka vadászik, és 

a legtöbb állatnál érzékenyebb a fényre.
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A fekete özvegy idegmérge emberben erős fájdalmat, izomgörcsöket és bé-

nulást okozhat. A csípés nagyon veszélyes lehet, de – bár halálesetek is elő-

fordulnak – ellenméreg beadásával a legtöbb beteg néhány hét elteltével 

felgyógyul. A rovarokat azonban az idegmérgek olyan gyorsan megbénít-

ják, hogy a pók rögtön lakmározni kezd belőlük, még mielőtt elpusztulná-

nak. Ki hinné ezek után, hogy a fekete özvegyek legtöbb faja meglehetősen 

félénk, és inkább elrejtőzik, mintsem támad? Lábaikat behúzva szeretik 

holtnak tettetni magukat, ha megzavarják őket, s csak akkor mozdulnak 

meg, ha úgy érzik, elmúlt a veszély. Az embert csak védekezésből vagy 

ijedtükben csípik meg. A maguk módján a pókmérgek is lehetnek hasz-

nosak –  az afrikai Kalahári-sivatagban élő busmanok például pókméregbe 

mártják nyilaik hegyét. Egyes 

pókok, elsősorban a nősté-

nyek, saját fajtársaik ellen 

is felhasználják a mérgüket. 

A hímivarú pókok általában 

sokkal kisebbek a nőstények-

nél, és csak óvatosan mernek 

a közelükbe férkőzni, mert 

könnyedén megeshet, hogy 

ebédnek nézik őket. Amikor 

párzásra kerül a sor, a hím 

pók mindent megtesz, hogy 

meggyőzze a nőstényt szán-

dékairól, még mielőtt táplá-

lékká válna. Egyes fajok hím-

jei felkínálnak a nősténynek 

egy pókfonálba csomagolt 

rovart, hogy eltereljék vele 

a fi gyelmüket. A hímek energikus táncot adnak elő, és élénk színű lábukkal 

hadonásznak a nőstény előtt, hogy az felfi gyeljen rájuk, mint lehetséges 

párra. A hím sokszor órákig járja a nászra hívó táncát, míg végre a nőstény 

elfogadja őt. 

Tudtad-e, hogy?
Az első hálószövő pókok 250 millió évvel ezelőtt jelentek meg

 a Földön.

A hím pók, nehogy a nőstény zsákmánynak gondolja, bonyolult kódot 

 kopogtat a hálón, ha párjához közelít.

Az óriás erdei pókok például fák közé feszítik ki hálóikat, melyek

 átmérője elérheti a 2,5 métert, és olyan erős, hogy kisebb madarakat

 is csapdába ejt.

Egyes számítások szerint egy ceruzavastagságú pókfonál meg tudna

 állítani egy Boeing (362 tonna) repülőgépet.

KIVÁGHATÓ MADÁRLEXIKON 

Mérges pókok

Nádirigó (Acrocephalus arundinaceus)

Európában és Ázsia nyugati részén honos. Nádasok la-

kója. A trópusi Afrikában telel át. Leginkább rovarokkal, 

pókokkal, békák ebihalaival és bogyókkal táplálkozik. 

Tollazatára a sárgásbarna szín jellemző. Nádszálak közé 

építi mély, csésze alakú fészkét. Fészekalja 4-5 foltos to-

jásból áll, melyeken 14-15 napig kotlik. Gyakran a fészek-

parazita kakukk felnevelője. Magyarországon védett. 

Természetvédelmi értéke 10 ezer forint.

Pusztai ölyv (Buteo rufi nus)

Száraz puszták, félsivatagok, valamint nyílt hegyi terüle-

tek lakója. A tojó nagyobb és testesebb a hímnél. Csüd-

je tollas, a lába hosszabb, mint a többi ölyvé. Nagyobb 

részt rágcsálókkal táplálkozik, de megeszi a gyíkokat, 

kígyókat és rovarokat is. Síkságon általában a földön 

fészkel, de fészkét bokorra vagy fára is rakja. Védett. Ter-

mészetvédelmi értéke 100 ezer forint.

Nagy pirók (Pinicola enucleator)

Tűlevelű és lombhullató erdőkben él. A hím feje, háta, 

torka és begye piros, hasa szürkészöld. Télen a vörös 

berkenyét keresi, de elfogyasztja a fenyőmagvakat és 

a rügyeket is, nyáron az ízeltlábúakat és a levéltetveket 

is megeszi. Általában a fákról táplálkozik. A hím az éne-

kével csábítja a tojót. Magyarországon védett. Termé-

szetvédelmi értéke 10 ezer forint.

Hossz: 50-61 cm

Szárnyfesztávolság: 125-150 cm

Hossz: 16-18 cm

Szárnyfesztávolság: 24-29 cm

Hossz: 12-18 cm

Szárnyfesztávolság: 30-35 cm

ELEK SZILVIA

eleksylvi@freemail.hu
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Itt a szeptember, végre lehetősé-

gem van egy bika elejtésére. Már 

több hete fi gyeltem egy páros 

nyolcas dárdás bikát. Rendszere-

sen használt váltója közelében, 

augusztus közepén elkészítet-

tem leshelyemet, s a hónap vé-

gén párszor gondolatban már 

meglőttem róla kiszemelt agan-

csosomat. Szeptember elsejével 

azonban eltűnt a területről.

A bőgés beindulásakor a gím-

bikák sokkal nagyobb területet 

járnak be, s felhagynak nyári 

megszokott útvonalaikkal. Fel-

veszik a tarvad mozgási útvo-

nalát. Ilyenkor nagyon bírni kell 

Diana szerelmét, hogy az íjász 

egy váltó közelében lévő fán 

ülve elkapja hőn áhított bikáját. 

Ha olyan szerencsénk van, hogy 

az ősz első hetei nagy melegben 

telnek, a dagonyák közelébe fel-

gallyazva elég jó esélyünk lehet 

napközben arra, hogy elcsípjük 

a magyar erdők királyát. 2008 

szeptemberében a nagy meleg-

nek hála, eredményesen lehetett 

lesvadászatot folytatni dagonyák 

mellett, az idén azonban úgy néz 

ki, hogy kevésbé tudunk élni ez-

zel a lehetőséggel. 

A vadászíjászat szempontjából kétség-

telenül a lesvadászat a legeredményesebb 

módszer, de amikor a „hegy nem megy 

Mohamedhez”, érdemes cserkelésre adni 

a fejünket. Készüljünk fel azonban arra, 

hogy sokkal nehezebb dolgunk lesz…

Egy hangját hallató bikára rátalálni nem 

olyan nehéz, hiszen vágyait, dühét vagy 

éppen elégedettségét kifejező bőgését 

egyszerű követni. A közelkerülés utolsó 

száz méterét sem a hormonjai által „elvakí-

tott” bika nehezíti meg, hanem a vele lévő 

tarvad csapat. A rudliban lévő tehenek és 

ünők éles szemeinek hála, szinte minden 

mozgásra odafi gyelnek. Ha a hárem meg-

riad, és menekülőre fogja, basája is követni 

fogja őket, és az íjász hoppon marad. Ezért 

érdemes bőgés idején a rudlitól elcsalogat-

ni a bikát. Bőgőkürtünk segítségével egy 

gyengébb bika bőgését fűszerezzük meg a 

tehén vágyakozó böff enésével. Így jó esély-

lyel átlépjük a féltékeny háremőr érzelmi 

ingerküszöbét, s dühös válasz kíséretében 

megindul felénk, hogy a rivális bikát megta-

lálja és elzavarja. Érdemes kihúzott íjjal várni 

az érkező bikát. A nehézség viszont abban 

rejlik, hogy az esetek nagy többségében 

a rivális bőgő hang irányát kiválóan bemérő 

bika szemből érkezik, s a szügy nem tartozik 

az ideális találati zónák közé. 

Az íjásznak meg kell várnia, míg keresztbe 

fordul. A bika, amikor a vélt ellenfél tartóz-

kodási helyére ér, és nem találja a pár perc-

cel ezelőtt hangját hallató vetélytársát, azt 

gondolhatja, hogy még azelőtt inába szállt 

a kihívó fél bátorsága, mielőtt szemtől-

szembe kerültek volna. Ebben az esetben 

a bika habozás nélkül sarkon fordul, és 

igyekszik vissza csapatához. Ez az a pillanat, 

amikor az íjász a keresztbe forduló bikát 

meglőheti. Természetesen a lövés előtt meg 

kell állítanunk a távozni kívánó agancsost. 

Ezt egy fi nom böff enéssel elérhetjük.

A megfelelő álcázás elengedhetetlen 

a cserkelés során. A kezünk és az arcunk 

álcázása mellett arra is fi gyeljünk, hogy ha 

tehetjük, mellőzzük az állatok számára az 

embert igen jól defi niáló egyenes tartást. 

Ha be akarjuk lopni a bikát, pró-

báljuk egyenes vonalban meg-

közelíteni. Az oldalirányú moz-

gás ugyanis sokkal feltűnőbb, és 

a periférikus látásnak is sokkal 

egyértelműbb, mint az egyenes 

vonalú közeledés. Ha kúszni kell, 

az íjat fektessük a két alkarunkra, 

s úgy mozogjunk, hogy a kilógó 

íjvégek (esetleg a tárban lévő 

vesszővégek) ne akadjanak be 

sehová. Ha a megfelelő távol-

ságba kúsztunk, akkor próbál-

junk fedezék mögül feltérdelni 

és kihúzni az íjat. Ha nincs fe-

dezékünk, akkor óvatosan for-

duljunk a hátunkra, így hanyatt 

fekve feszítsük meg az íjat, s las-

san a lövésre kész íjjal üljünk fel. 

Ehhez elég jó hasizom kell, de 

csak így biztosíthatjuk azt, hogy 

takarás hiányába ne vegye észre 

a vad a mozgásunkat. A cserke-

lés közben elengedhetetlenül 

fontos a megfelelő szélirány fo-

lyamatos ellenőrzése.

Ha cserkelésre indulok, meg-

próbálom minimalizálni a fel-

szerelésemet, vagy legalábbis 

úgy vinni magammal a szüksé-

ges dolgokat, hogy amik zavar-

hatnak a vad megközelítésekor, 

azokat könnyen levehessem magamról. Az 

utolsó nyolcvan-száz méteren még a táv-

csövet is leveszem a nyakamból, s csak az 

íj marad nálam. Van, aki váltig állítja, hogy 

a „fi nisben” a bakancsot lehúzva, vastag 

zokniban érdemes lopakodni. Ennek tagad-

hatatlan előnye, hogy sokkal érzékenyeb-

bek leszünk a talpunk alá kerülő apróbb 

gallyakra, és a levelek is halkabban zörög-

nek alattunk.

Bizonyára tapasztalni fogjuk, hogy kez-

detben a cserkeléseink többsége meg fog 

hiúsulni. Az íjász-lőtávon belül a vad sok 

apró neszt meghall, minden gyanús moz-

gást észrevesz. Ha egy szarvas tarvad rudli 

„ezer szeme” pásztázza a területet, akkor az 

íjásznak szüksége van minden tudására és 

fortélyára. De ha sikerrel jár, az élmény ezer-

szerese lesz bármely lesvadászaténak.

SZABÓ ZSOLT

ijaszat@vadaszlap.hu

Földről vagy levegőből?

Lesen ülve – szarvasbikára várva
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Pár hete Olaszországban megismerkedtem egy német fi atalem-

berrel, Marcus Eule-vel, a Borgofortében található Valler Camp 

egyik horgászkísérőjével (guide). Az elmúlt évek során volt alkal-

mam együtt horgászni profi  kísérőkkel, de ez a fi atal srác (húszas 

évei közepén járhat) mindenkin túltett. Három éve dolgozik túra-

vezetőként a Pó-folyón, ez idő alatt több mint kétszáz két méter 

fölötti harcsát fogott, köztük egy 105 kilósat is! A nagy harcsák 

többségét speciális fenekező, illetve úszós módszerrel, a többit 

pedig pergetve fogta.

Cesole-től fölfelé és lefelé nagy-

jából 30-30 kilométer hosszú folyó-

szakasz Marcus területe, amelyet 

úgy ismer, mint a tenyerét. A Pó nem 

hétköznapi folyó Észak-Itáliában, 

a Nyugati-Alpokban, a Monte-Viso 

hegy lábánál ered, és Velencétől 50 

km-re délre ömlik az Adriai-tenger-

be. Olaszország leghosszabb (652 

km) és legjelentősebb folyója. Öt 

fő ága van: Po di Maestra, Po della 

Pila, Po delle Tolle, Po di Gnocca és 

a Po di Goro. Vízgyűjtőterülete (72 

000 km²) az ország területének kö-

zel egynegyede. Ferraratól (60 km a 

tengertől) kezdődő deltája is hatal-

mas, 380 km² kiterjedésű. 

 Mi a Po di Goro befolyója közeli 

La Motta nevű panzióban szálltunk 

meg, majd annak horgászkikötőjé-

ből indultunk Marcussal éjszakai és 

hajnali horgászatokra. Igazi német, 

tejfeles szőke, jóvágású gyerek, aki 

többnyire kalóznak öltözik. Motor-

csónakja feketére festve, tele ren-

geteg motyóval, hálózsákkal. Édesapja jómódú vállalkozó odahaza, 

aki számít a tékozló fi úra, de a hazatérés még egy kicsit várat magá-

ra, mert a folyón zajlik a harcsaszezon.

Nem akarom az olvasót untatni annak a speciális harcsafogó 

felszerelésnek a bemutatásával, amelyről oldalakat lehetne írni, 

a lényeg, hogy a megfelelő helyen egy tekintélyes kővel lesúlyozva 

szakadó kötéssel tartják egy helyben a két horoggal is megtűzött 

csalihalat (angolna, dévér, kárász stb.). A kapás észlelésekor bevágás 

után leszakad a szerelék a tízkilós kőről, és megkezdődhet az éjsza-

kai fárasztás. Ami így elmondva egyszerű, de a sebesen áradó fo-

lyón, koromsötétben, gerenda méretű uszadékfák között lavírozva 

embert próbáló!

Főleg akkor, ha a horogról egy jóval két méter fölötti, száz kiló 

körüli harcsa próbál elszabadulni. A folyón éjszaka ritka a hajófor-

galom, pechünkre épp a fárasztás közben jött felénk egy hatalmas 

tolóhajó. Amitől normális esetben is ész nélkül húz ki a partra az em-

ber, de egy százkilós harcsával a horgon kissé körülményes…

Nem cifrázom, a tolóhajó elpöfögött, én mertem a vizet a csónak-

ból, Marcus tartotta a halat, ami még tízpercnyi intenzív fárasztás 

után sem volt hajlandó egy árva buboréksort felengedni. Jó húsz 

perc múlva aztán megjelent az első gyöngyözés, és a gyér lámpa-

fényben megmutatta magát az óriás méretű harcsa. Egy pillanatra 

megállt bennem az ütő, uramisten, hová tesszük ezt a hatalmas 

állatot. A botok, különféle horgászládák, elemózsiás és csalis vö-

dör, villanymotor, akkumulátor, fotóstáska, videó kamera – no meg 

Marcus gyönyörű kutyája, amit elneveztem Lóti-futinak – a fél csó-

nakot elfoglalták. Végül nagy keservesen behúztuk a halat, amely 

két farokcsapással rögtön összerendezte az addigi átláthatatlant. 

Berántottuk a motort, aztán irány az első homokpad. Felkantároztuk 

a hatalmas halat (a hossza 235 cm), aztán kifeküdtünk a nedves ho-

mokra, és csak néztük a csillagokat. Marcus nem volt különösebben 

feldobva, az idén ez volt már a sokadik harcsája. Én meg arra gon-

doltam, más ember egy életen át nem fog még csak ehhez hasonlót 

sem, ez a fi atal gyerek meg már szakkönyvet írhatna a harcsázás tu-

dományából. Meglehetősen hűvös volt az éjszaka, szedtem néhány 

uszadékfát, aztán egy kis benzin segítségével tüzet gyújtottunk. 

Néha megnéztem a harcsát, megvan e még a pányván, aztán elnyo-

mott a buzgóság. 

Kora reggel Lóti-futi ébresztett bennünket, elképesztően eleven 

jószág, szerintem még álmában is rohangál. Ugatta a harcsát, aki 

a hosszú pányva ellenére is feltekerte magát és ahelyett, hogy 

a mélyben hűsölt volna, össze-vissza rángatta a csónakot. Marcus 

gyorsan eloldotta a kantár végét a csónakról, és ruhástul begyalo-

golt a folyóba a hallal. Kicsit aggódtam, hogy mi lesz ebből, de ma 

már tudom, igazi jó harcsás képet csak vízben lehet készíteni. Be-

kapcsoltam a kamerát, meg nyomtam a Nikonnal is, ami a csövön ki-

fért. Marcus közben eloldotta halat, aki először el sem akart indulni. 

Nem kapkodta el, unottan csapott néhányat a farkával, aztán eltűnt 

a sárga koszos vízben. Én meg 

csak álltam, szóhoz sem jutva, 

ami nem csoda, hiszen az em-

ber nem mindennap találkozik 

száz kiló körüli harcsával. 

ZÁKONYI BOTOND

zakonyi.botond@gmail.hu

Harcsahajhászok



676 Magyar VADÁSZLAP

Napelemes vaditató, amellyel 
itathat és dagonyát vízzel 

elláthat egyszerre!
Automata vadetető beállítható 
szórási idővel és szabályozható 

mennyiséggel.
Éjjellátó kereső távcső eladó.

Telefon: 06-30/467-0123

Eladó LR Defender terepjáró 

(2db 90-es és 2 db 110-es) tgk.! 

Ár: 1 390 000 Ft + áfa
Minden autó

friss műszakival rendelkezik, 

átvizsgált, csörlővel,

tetőcsomagtartóval szerelt!

Érdeklődni:

06-30/998-2638

Baja

Továbbtenyésztésre alkalmas,

immunizált üregi nyulak

megrendelhetők.

Üregi nyúl vadászati lehetőség, 

cserkeléssel vagy görényes

ugrasztással:

06-30/855-1828
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Eladó Sauer 90 Elegant 
.300 Win. Magnum, 
EAW Sauer szerelékkel, 
100 db tölténnyel, 0,22 
Anschütz 6x42 (AB-4) 
Scmidt&Bender távcső-
vel, Swarovski EL 10x42-
es keresőtávcső, vala-
mint Meopta 30x80-as 
spektív.
Telefon: 06-20/546-7667

Drótszőrű magyar vizs-
la kölykök – az egyik 
alom sötét zsemleszínű, 
rövidebb szőrzettel – 
értékes szülői pároktól 
kaphatók a Hejőcsabai 
kennelben, Miskolcon. 
Telefon: 06-46/304-175 
és 06-30/322-9991

Magyar vizsla kölykök ki-
tűnő származással, vizs-
gákkal rendelkező, va-
dászó szülőktől eladók. 
Telefon: 06-30/443-0400

Rövidszőrű német vizs-
lák vizsgával és vizs-
gára felkészítve, kiváló 
származással kaphatók. 
Minden kutya fegyelmi 
és lövés utáni munkáját 
a gyakorlatban bemuta-
tom. 
Érdeklődni:
Szénási János
06-30/443-0400
vagy 06-34/350-464

Bakonyi Betyár kennel-
ből erdélyi kopó kisku-
tyák eladók! A szülők 
mindketten vadásznak 

(utánkeresés, hajtás). Ok-
tóber közepén chipezve, 
féregtelenítve, oltva el-
vihetők.
Telefon: 06-70/433-3616, 
vereb67@citromail.hu

Aktívan vadászó szü-
lőktől hannoveri véreb 
kiskutyák eladók. Apa: 
Heiteri Gőgös.
Telefon: 06-30/947-2049

Hannoveri véreb kisku-
tyák aktívan vadászó 
szülőktől eladók.
Telefon: 06-30/234-5302

Bajor hegyi véreb kisku-
tyák eladók. 
Telefon: 06-70/967-5908

Kocsolai kutyás hajtó-
csoport, minimum há-
rom fővel, hat kutyával 
bérhajtást vállal.
Telefon: 06-30/635-3157

Bakonyi nagyvadas va-
dásztársaság gyakor-
lattal rendelkező, szak-
máját szerető, angolul 
beszélő hivatásos va-
dászt alkalmazna. Lakás 
megoldható.
Telefon 06-30/683-9516

Somogy megyei nagy-
vadas vadászterületre 
gyakorlattal rendelkező 
hivatásos vadászt ke-
resünk. Szolgálati lakás 
megoldott. 
Szakmai önéletrajzot a 
recepcio@enternet.hu 
email-re vagy a 2040 Bu-
daörs, Farkasréti út 35. 
postai címre kérem.

Somogy megyei, kü-
lönleges rendeltetésű 
nagyvadas vadászterü-
let gyakorlattal rendel-
kező hivatásos vadászt 
keres. Angol nyelvtudás, 
felsőfokú végzettség 
előny. Házastárs részére 
vadászházi munkát tu-
dunk biztosítani.
Telefon: 06-30/598-0143

Vadászatszervezőként, 
hivatásos vadászként 
munkát keresek. Német-
angol-francia nyelvtu-
dással, vadgazdálko-
dási-erdésztechnikusi 
végzettséggel, vadgaz-
dálkodási és katonai 
(külföldön) gyakorlattal.
Telefon: 06-70/649-8711

Gyarapítsa vadász-
könyvtárát a Diana 
Vadász-Horgász Antik-
várium könyvkínálatá-
ból. Ingyenes árjegyzé-
ket küldünk. 6900 Makó, 
Zrínyi u. 34. Telefon: 
06-62/211-561, www.
dianaantik varium.hu 
vagy www.vaterabolt.
hu/dianaantikvarium

Régi vadászfestmények 
igényesnek eladók. 
Telefon: 06-20/462-3867

Csicsókagumó őszi tele-
pítéshez, téli etetéshez 
eladó. 
Telefon: 06-20/995-8526

Vaddisznók – 3 éves ka-
nok és kocasüldők – el-
adók.
Telefon: 06-30/945-7882

Íjkészítő keres vadna-
rancs-rönk alapanyagot. 
Telefon: 06- 30/470-3527

Vaddisznó – 5 éves kan 
és 3 éves koca – eladó. 
Telefon: 06-70/200-7132

Éjjellátó keresőtávcső 
eladó. 
Telefon: 06-70/200-7132

Vadász–vadtenyésztő, 
valamint vadgazdálko-
dási technikusi levelező 
OKJ-s felnőttképzés in-
dul Szerencsen. Jol-Vad 
Bt. (Nyilvántartási szám: 
00995-2008)
Telefon: 06-30/289-0809, 
06-70/702-5435

Polski Fiat P126 eladó! 
(1989. VI. havi, kulcsos) 
Teljesen felújítva, frissen 
fényezve. Alufelni, riasz-
tó. Plusz téli gumi garni-
túrával lemezfelnin.
Irányár: 130 000 forint
Telefon: 06-20/512-3203

Somogy megyei, Bp-től 
120 km-re fekvő kiváló 
adottságú nagyvadas 
vadászterületen cso-
mag-vadászat, illetve 
területbérleti lehetőség 
eladó. 
Telefon: 06-30/936-6066

Borsod megyei nagyva-
das terültre 8 fős baráti-
as társasághoz 2-3 tagot 
felveszünk. 
Telefon: 06-20/956-7054 
vagy 06-30/998-9886
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Tökéletes szarvasvadászatTökéletes szarvasvadászat
a                        hozzáértésével!

TakarmányozzaTakarmányozza

erdei kérődzőiterdei kérődzőit

termékeivel!termékeivel!

Kiváló kondíciótKiváló kondíciót

biztosít az évbiztosít az év

minden szakában,minden szakában,

növeli az agancssúlytnöveli az agancssúlyt

és felkészíti vadjait a télre!és felkészíti vadjait a télre!

aa

Válassza a            szarvas és őz takarmány-
keveréket, amely biztosítja a vad számára az 
emésztéshez szükséges rostellátást még gyenge 
legelők esetén is. Magas vitamin- és ásványianyag 
tartalma kielégíti a kérődzők igényeit.
Keresse a Puri Minerál Só blokkokat, amelyek 
mikro- és makroelemei kiegészítik az élőhely 
hiányosságait és pótolják a sót a vad számára.

Érdeklődjön a                 termékek
választékáról takarmányforgalmazóinknál

vagy honlapunkon,
a www.purinatakarmany.co.huwww.purinatakarmany.co.hu-n

vagy személyesen
Tokaji IstvánnálTokaji Istvánnál a 06-30/645-255106-30/645-2551-es

telefonszámon.
                együttműködés egy kivételes sikerre!                együttműködés egy kivételes sikerre!
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