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Kezd elnőiesedni a világ. Konkrétan a magyar vadászat. Húsz évvel ezelőtt még rácso-

dálkoztunk egy-egy női vadászra, pátyolgattuk minden lépésüket, pózoltunk előttük 

…aztán tessék, Dianáink megszervezték magukat, szép csendesen, amolyan kifi nomult 

női fi fi kával kezdenek lassanként beépülni a vadásztársaságok, a megyék – lefogadom, 

a következő választáson pedig – az országos vezetésbe is.

Babits Mihály szerint mindig az újnak, a távolinak, az elzártnak van presztízse, 

„s minden presztízstünemény visszavezethető az ismeretlen tiszteletére, vágyára vagy 

félelmére, azokra a mély és nagy érzésekre, melyekkel az emberi lélek minden újdon-

sággal szemben áll. S ez valóban nagy dolog; mert hisz az emberi élet nagy eseménye az 

újdonság, az új érzés: tisztelünk mindent, ami ismeretlen, távoli, ami számunkra még 

új érzések forrása lehet, semmit sem tisztelünk, amitől ezt nem várjuk.”

Lehet, hogy a vadászhölgyek manapság egyre kevésbé igénylik a tiszteletet, fonto-

sabb lenne számukra a presztízs, a vadászatban elfoglalható státusz? 

Nagyon nem csodálkozhatnánk ezen sem, hiszen az elmúlt évszázadban a női egyen-

jogúság vitathatatlanul teret hódított. A szemünk előtt játszódott le a folyamat, ahogy 

a nők megkaparintották a kormányt, egyelőre az autókban… és annak is részesei, tanúi 

vagyunk, hogy a hölgyek számára a vadászat – mint férfi as(!!!) sport, hivatás, foglal-

kozás, életpálya – azok közé a tevékenységek közé került, amit meg lehet, sőt, amit – 

újdonságként, presztízsért – még meg kell hódítani. 

Nem vagyok nőgyűlölő! 

Sosem küzdöttem a nők, a Dianák presztízs-hódításai ellen.  Az sincs kizárva, hogy 

az Európában, sőt a világon egyedülálló Diana Vadászhölgyklub életre hívásával pin-

durkát segítettem a „szellemnek” kiszabadulni a palackból.  Most is csupán az elnőie-

sedés kapcsán egy rendkívül fi gyelemre méltó példaként hozakodtam vele elő. 

Mindenféle tudálékoskodás nélkül megállapítható, hogy a presztízs olyan érték, 

amely a vadászaton belül is egy-egy vadász, vagy csoport pozitív (vagy annak tartott) 

tulajdonsága, megszerzett, mások által elismert tekintélye, státusa. 

A presztízs – hangsúlyozom, leszűkítve a vadászatra – nem velünk született, eleve elren-

delt tulajdonság, tulajdonképpen megszerezhető, kialakítható és nem is rajtunk, hanem 

a környezetünk ítéletén múlik. Függ a származásunktól, hogy milyen családba sikerült 

születnünk. Függ a neveltetésünktől, az iskoláinktól, a tanítóinktól. Függ a foglalkozá-

sunktól, a beosztásunktól, a rangunktól. Függ a korunktól, az adottságainktól. Függ az 

anyagi helyzetünktől és nem utolsó sorban a viselkedésünktől, a kultúránktól.

Mert hiába van R 93-as Blaserünk, 12-es Perazzink, Svarowski távcsöveink, Seelandos 

ruháink, drága terepjárónk, egyedül bérelt területünk, stb. … ha ez nem párosul tekin-

télyt parancsoló lelkiismeretességgel, elismert kiválóságokkal, hiteles etikával, egyéni-

ségünk valóságos értékeivel. 

Sajnos a való életből tudjuk, hogy a presztízs nagyon is kétélű, olyan vadászoknak 

is van presztízsük, akik erre alapvetően érdemtelenek, akiknek a vadászathoz kötődő 

csoport-tudata elkorcsosult, akiket csak az egyéni érdekeik vezérelnek, akik képtelenek 

az áldozatvállalásra… akik a vadászatban nem az élményt, az izgalmat, a barátságot 

találják meg, akik –  az eredendő női feladatoknak megfelelően – életvitelükkel, közeli 

és távlati céljaikkal nem a boldogságot, a harmóniát, a szeretetet keresik. 

Kétségeim vannak, hogy időben fölismerjük és le tudjuk bontani, el tudjuk majd  

távolítani az üres presztízs-fi gurákat, és megpróbálunk türelmesen rendet teremteni 

a magyar vadászatban, ahol – valljuk meg – egyelőre még a célokat sem sikerül közös 

nevezőre hoznunk?

Egyébként tudják-e, hogy a gyógyszerek, a műtrágyák és a növényvédő szerek vízbe 

kerülése miatt elnőiesednek, nemet váltanak a halak? 

Angol kutatók azt is megállapították, hogy mindez a férfi akra is veszélyes! 

A vizeinkbe kerülő vegyi anyagok csökkentik a férfi ak nemzőképességét, mert blok-

kolják a férfi  hormonok termelését. 

Uraim!  Vadászurak!

Hol kezdődik és hol végződik a presztízsünk?

Címlapon:
Ki itt  a főnök?!
Fotó: dr. Almási István
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A Fonói Kerekesmenti Ftk. vadá-

szó tagja, Hideg Sándor Zimány  

(Somogy megye) területén tavaly 

szeptemberben hozta terítékre 

a képen látható bronzérmes gím-

bikát, majd az év végén egyetlen 

éjszaka alatt 6 rókát ejtett el.

Szenvedély
és szerencse

Keszthelyen, a Gazdász Vadásztársaság területén került terí-

tékre február 28-án, késő délután az első ottani – bizonyított –

 aranysakál. A területen már az előző évben több alkalommal 

is láttunk, illetve hallottunk aranysakált. De most sikerült Zsiga 

Miklós vadásztársunknak Alsópáhok községhatárában egy kifej-

lett szuka aranysakált szép lövéssel terítékre hozni.

Tóth Csaba, fővadász

Afrikai
dámrekord
Március 29-én Jason Stone dél-afrikai fehérvadász-

tól érkezett a kép, melyhez szűkszavú közlésként 

csak annyit fűzött hozzá: „az SCI vagy Rowland 

Word pontozása szerint világrekord-várományos 

dámbika szerepel a képen”.

-som

A balatoni sakál
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Aggodalomra és felesleges idegeskedésre nekünk, gyakorló sportva-

dászoknak nincs okunk. Már az elején szeretném megnyugtatni az 

olvasókat, hogy akik jelenleg rendelkeznek fegyvertartási engedély-

lyel, azoknak nem kell pszichológiai vizsgálatra „bevonulniuk”! Ők 

– az OMVK közbenjárásának eredményeképpen – továbbra is csak 

a körzeti (azaz házi) orvosukhoz kell, hogy elzarándokoljanak, ha 

a fegyvertartási engedélyük orvosi alkalmasságát szeretnék meg-

hosszabbítani.

Kevésbé örvendetes viszont a módosítás a leendő vadászoknak, 

akiknek jelenleg nincs fegyvertartásijuk, nekik ugyanis az első meg-

szerzés iránti kérelem beadása előtt úgynevezett előzetes egészség-

ügyi alkalmassági vizsgálaton kell átesniük. Márpedig ennek a szer-

ves (és kötelező) részét képezi a pszichológiai vizsgálat is.

Nem érinti a jogszabály a régi és új hivatásos vadászokat, az ő ese-

tükben tudniillik eddig is előírták a pszichológiai vizsgálatot.

A sportlövőkre külön nem térnék ki, annyit azonban érdemes meg-

jegyezni, hogy a legnagyobbat rajtuk „rúgtak” a jogalkotók, mert 

a különféle személyi feltételek drákói szigorítása mellett kétfordulós 

„lélekturkászi” (értsd: pszichológiai) próbatételt is teljesíteniük kell 

a fegyvertartáshoz.

A jogszabály egyébként megkülönböztet előzetes (új kérelmezők-

re vonatkozó), időszakos (már érvényes fegyvertartási engedéllyel 

rendelkezőket érintő) és soron kívüli (például szakorvosi javaslatra 

elvégzendő) alkalmassági vizsgálatokat.

Mielőtt a „régi” sportvadászok teljesen megnyugodnának, hoz-

zátenném, hogy pszichológiai vizsgálatra utalható be az időszakos 

és a soron kívüli egészségügyi alkalmassági vizsgálat keretében az 

a fegyvertartó is, akinél ilyen vizsgálat elvégzésének szükségessége 

orvos-szakmailag valószínűsíthető. Hogy ez konkrétan mit takar, 

arról ne nyissunk vitát, de érzésem szerint amolyan gumiszabályról 

van szó, vagyis, ha az orvos úgy dönt, akkor menni kell...

Ezzel szemben egyértelműen lefektették az új rendeletben, hogy 

a sportvadászoknak milyen esetekben kötelező az időszakos és soron 

kívüli orvosi alkalmassági vizsgálat. Ha a fegyvertartó:

- pszichiátriai kivizsgálás, vagy kezelés alatt áll,

- neurológiai kivizsgálás vagy kezelés alatt áll, vagy

- központi idegrendszere sérült, akkor „mese nincs”, irány a pszi-

chológus. Ez – a józanész legalábbis ezt diktálja – teljesen rendjén is 

való. Mint ahogyan az is, hogy egy krónikus szívbetegnek kardio-

lógiai szakvéleményt, vagy egy látáscsökkent illetőnek szemészetről 

hozott igazolást kell bemutatni az orvosi alkalmassági igazolás, ille-

tőleg az engedély érvényesítéséhez.

Lényeges tudnivaló, hogy a pszichológiai alkalmassági vizsgálatra 

a háziorvos utalja be a fegyver megszerzését igénylő „pácienst”.

A pszichológiai alkalmassági vizsgálat elvégzéséről a leendő vadá-

szok esetében első fokon az Országos Munkahigiénés és Foglalko-

zás-egészségügyi Intézet gondoskodik, míg a hivatásos vadászok 

pszichológiai alkalmassági vizsgálatát klinikai szakpszichológus 

végezheti.

Változott valamelyest a sportvadászok időszakos orvosi alkalmas-

sági vizsgálatának érvényességi ideje. Nevezetesen, ha a jáger:

- a 60. életévet még nem töltötte be, 5 évenként (a jelenlegi 4 év 

helyett!)

- a 60-70 éves kor között 2 évente,

- 70 év fölött pedig évente köteles időszakos orvosi vizsgálatra je-

lentkezni.

A 40 esztendősnél fi atalabb hivatásos vadászok 5 évente, a 40-60 

év közöttiek 2 évente orvosi, és 4 évenként pszichológiai, a hatodik 

iksz fölöttiek pedig évente orvosi, kétévente időszakos pszichológiai 

alkalmassági vizsgálatra kötelezettek.

Az egészségügyi miniszter rendeletével 

egyidejűleg megjelent a fegyvertartás 

szabályait tisztázó 67/2010. (III. 

18.) kormányrendelet ugyan-

csak a sportlövők számára 

hozott már-már teljesít-

hetetlen és példátlanul 

drasztikus előírásokat. 

A vadászokat ezzel 

szemben csupán a 42. 

§ (3) bekezdése érinti, 

mely szerint azon túl, 

hogy a tárolásra szolgá-

ló helyiség nyílászá-

róit acélráccsal vagy 

ultraerős biztonsági 

fóliával kell ellátni, 

még őrszemélyzet-

tel is őriztetni kell 

vagy távfelügyeleti 

rendszerbe bekötött 

elektronikus riasztó-

berendezéssel kell el-

látni, ha 10 darabot meg-

haladó számú lőfegyver, 

illetve 1000 darabot 

meghaladó számú lő-

szer lakozik a lemez-

szekrényben.

dr. Balázs István

A sportlövők mellett leginkább a kezdő vadászokat érinti a fegyvertartási jogszabályok változása 

Nekünk még jó…
…az egészségügyi miniszter új, „kézi-lőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és 
tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló” paragrafushalmaza. A szívderítőnek 
jóindulattal sem igazán nevezhető, 9/2010. (III.8.) EüM számon napvilágot látott joganyag több helyütt mó-
dosította a korábban hatályos 22/1991. (XI.15.) NM rendelet rendelkezéseit.
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Április 9-én kettős vadászünnep helyszíne volt a szlovákiai Léva 

(Levice). Először a város szülötte, Kittenberger Kálmán – az erdészet 

épületének homlokzatán elhelyezett – háromnyelvű emléktáblájánál 

mondott beszédet Petrovics 

László, Nagymaros  polgármes-

tere, a szlovák mezőgazdasági 

miniszter jelenlétében.

A szlovák nyelvű beszédeknek 

nem volt magyar tolmácsolása. 

Népes, legalább harminctagú 

csoport képviselte  a magyar-

országi vadászokat. A Vadász 

Könyvklub küldöttsége és az 

Ipolyerdő Zrt. vezetői mellett 

sok magánszemély is megje-

lent. Külön színfolt volt a saját 

zászló alatt felvonult Kittenberger Kálmán cserkészcsapat, a Szlovákiai 

Magyar Cserkészszövetség tagjai. 

A város Družba kultúrközpontjában rendezték meg a járás vadászai 

– immáron 15. alkalommal – a látványos „Vadászat és Ter-

mészet” kiállítást, amelynek 

megnyitóján Szlovákia köztár-

sasági elnöke, Ivan Gašparovič 

mondott köszöntőt és vágta 

át a szalagot, aki maga is gya-

korló vadász. Megtisztelték 

jelenlétükkel is a megnyitót 

Észtország, Lengyelország és 

Szlovénia vadász-szövetsége-

inek vezetői, míg a még száz 

kilométernyire sem fekvő Ma-

gyarországot nem képviselte 

hivatalos vadászati- vagy mi-

nisztériumi vezető – a meghí-

vás ellenére… 

Falra kerültek a lévai régióban, a 2009/2010-es vadá-

szati évben zsákmányolt trófeák, és erre az alkalomra 

összehívtak egy nemzetközi trófeabíráló bizottságot is 

a legerősebb agancsok, szarvak és agyarak minősítéséhez. 

A gyermekrajz-, irodalmi és képzőművészeti pályázat al-

kotásai önálló bemutatóként külön termet töltöttek meg, 

míg a színházterem 10-én nemzetközi szakszeminárium-

nak adott helyet, melynek témáját a vadászati törvények 

és azok gyakorlati alkalmazásai adták. Kétnapos vadászati 

vásár, a várudvarban gyerekeknek szóló solymász- és ku-

tyabemutatók színesítették a programot. 

Külön hagyománya van az ezen alkalmakkor rendezett 

természeti-vadászati fi lmfesztiválnak, ahol három kategó-

riában 19 versenyfi lmet indítottak. Annak ellenére, hogy 

ebből 5 alkotás Magyarországról lett benevezve, hazánk 

az előzetes felkérés ellenére sem küldött tagot a nemzet-

közi zsűribe. 

Az egy hétig nyitva tartó kiállítás és a programsorozat 

záró rendezvénye az Országos Ifj úsági Vadhívó Verseny 

volt, majd gálaesttel ért véget, amelyet a Lévai Vadászna-

pokra indított versenyek eredményhirdetései és a nemzet-

közi fi lmfesztiválon elbírált nyertes fi lmek vetítése zárt.

 -som

Északi szomszédunknál a nagyközönség és a hiva-
talos állami szervek sokkal jobban tisztelik, meg-
becsülik a vadászatot, valamint a vadászokat, mint 
nálunk. Mi sem bizonyítja jobban ezt, minthogy egy 
regionális vadászati kiállítást az államelnök nyitott 
meg több miniszter és államtitkár jelenlétében. Szé-
gyenlősnek amúgy cseppet sem nevezhető politiku-
saink tanulhatnának tőlük…

A Vadász Könyvklub és a magyar résztvevők egy csoportja az emléktáblánál

A Kittenberger nevét 

viselő cserkészcsapat

Tisztelet Lévának
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Vadászok és ínyencek sok szép jelzőt aggattak kedves madarunkra, 

a szalonkára. A titokzatos, a misztikus a legfenségesebb, és sorolhat-

nám még. A különleges ízek kedvelői előtt nem ismeretlen a „sneff  

drek”, ami nem más, mint a szalonka belsősége és belei (megsütve, 

fűszerezve) pirítós kenyérre kenve. Ezek után többen megdöbbenné-

nek - és már szinte szentségtörésnek számítana - ha a szalonkát fér-

gesnek titulálnám. Nem is teszem, de egy érdekesség ide kívánkozik.

Azt gondolom, hogy a világon nem volt még ilyen nagymértékű 

összefogás egy madárral kapcsolatban se, mint a szalonka esetében. 

Nemcsak megfi gyelés, mintagyűjtés, hanem komoly adatgyűjtés is 

feladata a szalonka megfi gyelőknek. Idén tavasszal remélhetőleg sok 

szalonka került jó kezekbe. Az adatok közül a legfontosabb a szalonka 

kora és az ivara. Az előbbit a külső jegyek alapján meg lehet hatá-

rozni, míg az ivarát csak a hasüreg feltárását követően, a belsősége 

kiemelése után lehetséges.

Már eddig is sok új tapasztalatot szerezhettünk kedves madarunk-

ról, íme, egy újabb adalék. Márciusban esett Búzsák határában egy 

olyan erdei szalonka, amelyikben hat darab, 1,5-2,5 cm hosszúságú 

kifejlett, élő orsóféreg volt. A fi atal madáron külsőleg nem látszott, 

hogy parazitával fertőzött, méretei átlagosak, súlya 305 gramm volt. 

Több mint 30 éve foglalkozom a szalonkával, de ilyent még nem ta-

pasztaltam.

Gourmand kollégáimnak üzenem: már a „sneff  drek” sem az igazi.

Kemenszky Péter

A Vadászati Kulturális Egyesü-

let május 8-án, délelőtt 10 órai 

kezdettel Budapesten, az Orczy 

Parkban tartja a „Vadászati Kul-

túra Napja” című éves főrendez-

vényét, melyre minden érdeklődőt 

szeretettel várnak. A színes és változatos 

színpadi programok – melyeken vadászkür-

tösök, neves színészek, ismert előadók szóra-

koztatják a nagyérdeműt – mellett vadászku-

tyás-, solymász- és íjászbemutatót is láthatnak. 

A főzőversenyen hazánk legkiválóbb „vadász-

szakácsai”, az immár hagyományos Bársony 

István prózamondó versenyen pedig általá-

nos és középiskolás fi atalok mérhetik össze 

tudásukat. A Diana Vadászhölgy Klub kézmű-

ves foglalkozásaival, arcfestéssel és vadászto-

tóval szintén a kicsiket célozza meg. 

A Szakmai Fórum keretében dr. 

Balázs István vadászati-vadgaz-

dálkodási szakértő, valamint dr. 

Nyikos Attila fegyverszakértő-ügy-

véd tart „fogadóórát”, azaz válaszol 

a kérdésekre. A „Művész-sátorban” közis-

mert vadászírók és képzőművészek várják az 

irodalom vagy a festészet iránt érdeklődőket 

egy baráti beszélgetésre. Az étel- és italkósto-

lók, valamint a vadászati kiegészítők, könyvek, 

emléktárgyak vására egész napra tartalmas 

időtöltést és kellemes kikapcsolódást ígér 

a vadászoknak, és családtagjaiknak.

A részletes program a www.vadaszlap.hu, 

illetve a www.vadaszatikulura.hu oladlakon 

elérhető.

Március 15-én, a nemzeti ünnep alkalmából, Budapesten, Szabó Imre Környezetvédelmi és Víz-

ügyi miniszter javaslatára dr. Sterbetz István, a Magyar Madártani Intézet nyugalmazott igazga-

tója a természetvédelem, különösen a vízivadkutatás és a túzokvédelem területén hosszú időn 

keresztül végzett nemzetközileg is elismert munkájáért, szakirodalmi és szépírói tevékenysé-

géért Sólyom László köztársasági elnöktől a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjének 

polgári tagozatát vehette át.

Az OMVK és az OMVV idén is meghirdeti sajtó-

díj-pályázatát a „civil” (nem vadászújságokban 

megjelenő) sajtó újságíróinak számára. A kiírás 

szerint a benyújtott anyagokat írott sajtó és 

internet; rádiós műsor; televízió és videó (CD, 

DVD) kategóriában külön-külön bírálja a szak-

mai zsűri. A megfelelő színvonalú alkotásokat 

oklevéllel és bruttó 300 ezer forinttal díjazzák. 

Nevezni a 2009. augusztus 1. – 2010. június 30. 

között megjelenő munkákkal lehet. Jelentke-

zés: OMVK 1027 Budapest, Medve utca 34-40.

Baja városa – az európai-hírű Halfőző Fesztivál-

lal egy időben – idén harmadik alkalommal ren-

dezi meg karikatúra pályázatát, melyre várjuk 

minden humort szerető és művelő, amatőr és 

profi  alkotó nevezését. A téma: Horgász- és va-

dászszenvedély. A pályázat részletes feltételei

a www.vadaszlap.hu oldalon találhatóak.

Szalonkáról prózában

MEGHÍVÓ

Miniszteri elismerés

Kittenberger

Kálmán Sajtódíj

III. Bajai

Karikatúra Pályázat
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május
JELES NAPOK
Május 1. 1890 óta a munka ünnepe. Az egyház 

Szent Józsefre, Jézus nevelőapjára emlékezik 

e napon. Ekkor történik a májusfák állítása.

Május 2. Anyák napja. Május első vasárnapján a 

gyerekek virággal kedveskednek édesanyjuknak.

Május 4. Flóriánnak, a tűzoltók védőszentjének 

a napja. 

Május 12-13-14. A fagyosszentek (Pongrác, Szer-

vác, Bonifác) idején a népi megfi gyelés szerint 

nem ritkák az éjszakai fagyok sem.

Május 23-24. Pünkösd. A húsvét utáni ötvenedik 

nap. A keresztény egyház a Szentlélek eljövetelét 

ünnepli. Sok népszokás kapcsolódik hozzá.

Május 25. Szent Orbánnak, a kocsmárosok, kádá-

rok, szőlészek védőszentjének a napja.j pj

HÓNAP-TÁR
Ötödik, 31 napos hónapunk nevét a termékeny-

ség római mitológiai istennőjéről, Majáról kapta, 

Ovidius szerint azonban a maiores (nagykorú) szó-

ból származik. A népi és egyházi naptárak Ígéret, 

Tavaszutó, Ikrek és Pünkösd havának is nevezik. 

Kőhalmy Tamás, s így a vadászok szerint a május 

egyértelműen az Őzbakvadászat hava. 

Sok helyen ma is divat a májusfa állítása. Elsején 

hajnalban az erdőből kivágott fákat és ágakat a le-

gények felállítják a kedveseik házánál, kidíszítve a 

kapukat is, bizonyítva szándékaikat.kapukat is, bizonyítva szándéka

IDŐJÁRÁS
12 százalékos valószínűséggel számíthatunk még 

fagypont alatti hőmérsékletre. Az utóbbi 50 év 

legmelegebb májusi hőmérsékletét 1968. május 

12-én mérték, 33 fokkal, míg a leghidegebb má-

jusi hajnal 2007. május 2-án virradt ránk, amikor 

az Északi-középhegység egyes területein –7°C alá 

süllyedt a hőmérő higanyszála. A napi átlaghő-

mérséklet 14-17°C. A nappalok hossza 15,5 órá-

ra nő. A napsütés havi mennyisége 240-260 óra. 

A felhőzet előfordulási gyakorisága 50-55 száza-

lékos. Legfeljebb 8 csapadékmentes napra szá-

míthatunk a hónap folyamán, a havi csapadékösz-

szeg 50-60 milliméter.

Májusban: őzbak

Egész évben: 

vaddisznó – róka – pézsmapocok – nyest-

kutya – mosómedve

MIRE SZABAD VADÁSZNI?

Rovatvezető:Rovatvezető:

Wallendums PéterWallendums Péter

 1 Szo Fülöp 04.27 18.55 22.39 05.56

 2 V Zsigmond 04.26 18.56 23.26 06.52

 3 H Tímea 04.24 18.58 --.-- 07.54

 4 K Mónika 04.23 18.59 00.02 08.59

 5 Sze Györgyi 04.21 19.00 00.31 10.05

 6 Cs Ivett 04.19 19.02 00.55 11.10 

 7 P Gizella 04.18 19.03 01.15 12.14

 8 Szo Mihály 04.16 19.05 01.33 13.19

 9 V Gergely 04.15 19.06 01.51 14 .23

 10 H Ármin 04.14 19.07 02.09 15.30

 11 K Ferenc 04.12 19.09 02.28 16.38

 12 Sze Pongrác 04.11 19.10 02.51 17.49

 13 Cs Szervác 04.10 19.11 03.18 19.01

 14 P Bonifác 04.08 19.12 03.53 20.12 

 15 Szo Zsófi a 04.07 19.14 04.37 21.17

 16 V Mózes 04.06 19.15 05.33 22.12

 17 H Paszkál 04.05 19.16 06.41 22.57

 18 K Erik 04.03 19.17 07.56 23.32

 19 Sze Ivó 04.02 19.19 09.15 --.--

 20 Cs Bernát 04.01 19.20 10.34 00.01

 21 P Konstantin 04.00 19.21 11.52 00.26 

 22 Szo Rita 03.59 19.22 13.10 00.48

 23 V Dezső 03.58 19.23 14.27 01.09

 24 H Eszter 03.57 19.24 15.44 01.32

 25 K Orbán 03.56 19.26 17.01 01.57

 26 Sze Fülöp 03.55 19.27 18.16 02.26

 27 Cs Hella 03.54 19.28 19.26 03.02

 28 P Emil 03.54 19.29 20.27 03.46 O

 29 Szo Magdolna 03.53 19.30 21.18 04.39

 30 V Janka 03.52 19.31 21.59 05.39

 31 H Angéla 03.51 19.32 22.31 06.44
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HOLDNAPTÁR MÁJUS 31 nap
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KRÓNIKA
727. május 30-án halt meg Szent Hubertus

1827. május 8-án született Vajda János (álnevén 

Cserszilvásy Ákos) költő, író, vadász

1881. május 20. Megalakult az OMVV

1883. május 13-án született Nadler Herbert, 

a Nemzeti Vadászati Védegylet elnöke, író

1884. május 14-én született Nemeskéri Kiss Sán-

dor vadászati szakíró, sportlövő Európa-bajnok

1895. május 14-én született id. Jilly Bertalan 

ebtenyésztő, vadászkutyás szakíró

1921. május 17-én, az Uránia moziban tartotta 

első afrikai élménybeszámolóját Kittenberger

1929. május 11-én született Böröczky Kornél, 

a gyulaji, majd később a gemenci vadgazdaság 

vezetője, szakmai irányítója

1937. május 20-án halt meg Storcz Mátyás véreb-

vezető, magyar királyi udvari vadásztiszt

1963. május 25-én hunyt el Láng Rudolf („Só-

lyom”) lapszerkesztő, vadászati szak- és szépíró

1965. május 23-án elhalálozott gróf Károlyi Lajos 

vadász, vadgazda, a CIC alapítója

1993. május 20-án halt meg Öhm László pedagó-

gus, az oladi vadászati szakiskola igazgatója

2000. április 13-án elhalálozott Eördögh Tibor 

vadászíró.

VADÁSZSZEMMEL
Javában tart az őzbakvadászat. A jelentős ár-

bevételt hozó bérvadásztatás után májusban 

a „selejtezésé” a főszerep. Az elvetett kukoricára 

előszeretettel járnak a disznók, érdemes tehát 

lesre ülni. A holdmentes, csillagfényes éjszakák 

a legígéretesebbek, hiszen a disznó erős holdvi-

lágnál nem vált ki, illetve csak oda érkezik meg, 

ahol árnyékban tud „dolgozni”.

ERDŐN-MEZŐN
Megkezdődnek a vegyszeres növényvédelem és 

gyomirtás munkálatai, melyek a vad számára ko-

moly egészségügyi gondot jelenthetnek. Május-

ban először kaszálják a pillangósokat. A kukorica, 

a napraforgó, a takarmánycirok és a szudáni fű 

vetése ekkor zajlik. Ebben a hónapban virágzik 

a vad számára kiváló takarást biztosító repce. 

Sokak szerint a májusi akácvirágzáson múlik 

a méhészeti munkánk sikere vagy sikertelensége. 

A vadgazdának számolnia kell a folyamatos zava-

rás hatásával.

MÚLTIDÉZŐ
„Csodálatos volt. Még ma is érzem az igézetét an-

nak a percnek. Talán ezt az igézetet keresem azóta 

is, talán őt keresem azóta is, a csodálatos fejedel-

mi őzet, akit akkor láttam, vagy megálmodtam, 

most már igazán nem tudom megmondani. Talán 

ezért várom olyan sóvárogva mindig, hogy május 

zöldbe borítsa az erdőket, s halk léptekkel járni 

lehessen halványzöld vágottak szélén, ezüstkék 

hajnalokon, barna estéken piros őzeket lesve." 

(Wass Albert)(Wass Albert)

PROGRAMAJÁNLÓ
V. 1. Fejér megyei vadásznap, Agárd

 Nemzetközi Vadásztalálkozó, Putnok

 Lövész Majális, Budakeszi

V. 6-9. III. Hunt & Fish Expo, Temesvár

V. 8. Vadászati Kultúra Napja, Budapest

 Cseh István Emlékverseny, Csongrád

V. 15. Barátság Kupa, Abádszalók

 Sárrét Kupa, Soponya

V. 19-23. Natura Viva, Lysa nad Labem (CZ)

V. 22. Puszta Kupa, Hatvan

V. 29. Somogy megyei vadásznap,

 Somogyzsitfa-Szőcsénypuszta

A VADGAZDA TEENDŐI
Május a vadföldmunkáink tavaszi befejezésének 

ideje: ilyenkor kell elvetni a kukoricát, de lehet-

séges még a vad gyümölcsfák és bogyós cserjék 

ültetése és pótlása is.

A jó vadgazda a lucerna első kaszálása előtt a te-

rületet átkutatja, hogy az ott lévő vadjait, a sza-

porulatot, illetve a tojásokat megmentse a pusz-

tulástól.

Kezdődik a fácánnevelés. Az első feladat a nevelő-

házak gondos előkészítése, valamint a jó minősé-

gű táp beszerzése. Ha mindez megvan, mehetünk 

a csibékért…

Bár az őzbak vadászata javában tart, kerülni kell 

a vad tartózkodási helyein a fölösleges zavarást, 

mert nagyvadjaink számottevő része (őzsuta, 

dámtehén és gímszarvastehén) most hozza a vi-

lágra kicsinyeit.

A határban egyre több csibét vezető fácántyú-

kot és néhol fogolytyúkot látni. Utóbbiak utódai 

gondban lehetnek, hiszen életük első három he-

tében táplálékuk rovarokból áll, s a vegyszerek 

által elpusztított ízeltlábúak hiányozhatnak az ét-

lapról. Különös jelentőséggel bírnak tehát a vad-

földek és a vegyszermentes táblaszegélyek.
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Egyrészt azért, hogy az elejtés szakszerűségé-

ről vagy szükségességéről tájékoztatást ad-

jon, másrészt hogy összehasonlítható legyen, 

ezáltal minőségi visszajelzést kapjunk a vad-

állomány minőségéről, s nem utolsósorban, 

hogy egyfajta emberi alaptermészetből adó-

dó sorrend alakulhasson ki a ranglisták révén.

A fenti célokat szolgálja a trófeabírálat, 

amely az egyes vadfajok trófeáinak „értékét” 

nemzetközileg elfogadott, meghatározott 

képletekkel kiszámított pontszámmal fejezi 

ki. A szaklapokban, a trófeakiállításokon és 

a katalógusokban általában a gímbika, a dám-

bika, az őzbak trófeáinál két adatot (a súlyt és 

pontértéket), mufl oncsigánál a két csiga átla-

gos hosszát (vagy a külön-külön csigahosszt), 

míg vadkanagyar esetében a nagyagyar hosz-

szát tüntetik fel, mint értékmérőt. És ami talán 

az egész „pontszám kontra súly” szakmai vitát 

kiváltotta: a bérvadászatok elszámolása, azaz 

az elejtési díjak kiszámítása hazánkban jelen-

leg – szarvasfélék esetében – az agancssúlyok, 

míg mufl oncsigánál és vaddisznóagyarnál 

a méretek alapján történik.

A súlymérést először a kifőzés megtörténte 

után 24 órával kell elvégezni, az előírásoknak 

megfelelően kikészített, természetes körül-

mények között (szellős helyen) megszáradt 

trófeát mérlegre téve. De hát… Hallani ezt-

azt, fűtőtest mellé tett vagy éppen vízben 

áztatott, hűtőszekrénybe zárt trófeákról. Ezek 

a manipulatív „gaztettek” – méretüktől füg-

gően - „hamis” súlyadatok felvételére adnak 

lehetőséget, amelyek később a kasszában 

csengő euró-százakat vagy forint-ezreket je-

lent, attól függően, hogy a bérvadász, vagy 

a vadászatra jogosult érdekét szolgálja-e a 

„beavatkozás”.

A bírálati súly a trófeabíráló bizottság által 

megállapított hivatalos súly, mely mindig az-

zal a kiskoponyával értendő, amit a pontérték 

meghatározásánál alapul vesznek. Természe-

tesen ez a fi zetősúly is, ez szerepel az árlistá-

kon. Igen ám, de a gím és dámtrófeát szinte 

kivétel nélkül nagykoponyával kéri az elejtő, 

így főzik ki, így kerül bírálatra, tehát a kiskopo-

nyás súly már egy visszakorrigált érték. Holott 

a koponya nagysága nagyban függ például 

a genetikai potenciáltól is, tehát bármiféle 

korrekciós sablon ráhúzása torzítja a valós 

tömeget. Éppen ezért nem szabad a kopo-

nyát túlságosan „kibelezni”, a csontokat és 

a harántporcokat bent kell hagyni a kikészítés 

során. De hát – mint tudjuk – ahány (vadász)

ház, annyi szokás…

Ha – mondjuk őznél – szabályosan vágják le 

kiskoponyára a trófeát, vitán felüli grammér-

téket kapnánk. A metódus adott: a hátsó ha-

ránttaréj peremén kezdődő és a szemüregek 

közepén áthaladó, majd az orrcsontok hegye 

alatt végződő síkot kell fi gyelembe venni.

A mufl oncsigánál nincs ilyen dilemma, nem 

mérik a súlyt, mert a kétféle anyag (a csontból 

lévő koponya és a szaruból álló csiga) nem 

adna hiteles, reális adatot. Ott a centiméterek 

egyértelműek és közérthetőek. De mi a hely-

zet a többi nagyvadfajjal?

Nemzetközi összehasonlításban nem te-

kinthető szokványosnak a súly szerinti kifi ze-

tés, hiszen a Lajtán túl a nemzetközi bírálati 

módszerek által kiszámított pontok határoz-

zák meg a lelövési díjat. Akkor tehát nekünk is 

ezzel kellene számolni?

A dolog nem egyértelmű, ugyanis az Euró-

pában használatos CIC-képlet szintén jelentős 

torzításra ad lehetőséget azáltal, hogy csupán 

a végpontok 80 százalékát adják a mért ada-

tok, 20 százalékát azonban az úgynevezett 

szubjektív értékek (szépségpontok). Ezek mind 

a végeredmény, mind a pontszám pénzben 

kifejezett értékére hatással lehetnek, ugyanis 

gímnél 8, dámnál 13, őznél 19, mufl onnál 11, 

vadkannál 5 pont ítélhető oda a bírálaton. To-

vább nehezítik a dolgot a bírálatnál előforduló 

különböző pontlevonások, melyek mértéke 

gímnél és dámnál akár 3, őznél 5, mufl on ese-

tében 5, míg vadkannál 10 pont is lehet.

Egy 110 pontos, bronzérmes őzbakot fi gye-

lembe véve, akár 21 százalékkal módosíthatják 

a szubjektív pontok és a levonások a végleges 

bírálati pontszámot. Ez pénzben kifejezve, ha 

a CIC pontok alapján történne a kifi zetés, egy 

400 grammos trófea esetében (melynek az el-

ejtési listaára 200-350 ezer forint) akár 50-100 

ezer forintos diff erenciát eredményezne. Ak-

kor mégiscsak a súly a biztos? Hiszen ott nincs 

szubjektív elem, amit a mérleg mutat, annyit 

fi zet a vendég. Csalni persze így is lehet…

A vitát szinte lehetetlen eldönteni, ám egy 

esetleg kevésbé mutatós (teszem azt főág-

hiányos vagy villás) bika 10 kilós trófeája is 

igen „zsebbevágó” vadászemlék lehet, amely 

a bírálati pontszám szerinti kifi zetésnél eset-

leg nem kerülne annyiba. Ugyanez visszafelé 

is érvényes, mert lehet, hogy a súly szerinti 

árlista alapján mutatós, ám csekély fajsúlyú 

agancshoz kedvezőbb tarifáért juthat hozzá 

a vendég. Ezek valószínűleg hosszú távon ki-

egyenlítik egymást.

Véleményem szerint a szubjektív elemeket 

az árképzésnél minimálisra kell csökkenteni, 

s ehhez valószínűleg a jelenlegi, trófeasúlyo-

kon alapuló árkategóriák használata a leg-

megfelelőbb módszer.

B. I. 

Széchenyi Zsigmond szerint „a trófea fáradságos, talán életveszélyes, 

mindenesetre azonban a sikeres vadászat győzelmi jele.” Nekünk, vadá-

szoknak a trófea egyúttal igen nagy becsben tartott emlékünk, egyfajta 

tárgyiasult érték, amely az elejtés körülményeit idézi fel, ki nem fejez-

hető eszmei értéke mellett azonban valamilyen módon számszerűsítve, 

mérhető adatokkal is meg kell határozni.

Súlytalan pontok 
vagy pontatlan súlyok?
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Mi lesz veled,Mi lesz veled,
mezei nyúl?mezei nyúl?

Őszinte együttérzéssel és teljes 

egyetértésben olvastam az áprilisi 

VADÁSZLAP-ban Kemenszky Péter 

barátom „Gímes aggodalmak” 

című cikkét. Csak remélni tudom, 

hogy értő fülekre talál minden 

szava! Az „aggodalmak” bizony 

nem alaptalanok és ez nem csak 

a gímszarvas tekintetében 

mondható el.
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A 7/2010. (II.2.) FVM rendelet által módosított vadászati idények közt talá-

lunk  jócskán megbotránkoztatókat. A gímszarvasok tragédiáját barátom, 

Kemenszky Péter az előző számban papírra vetette, a mezei nyúl keresztjét 

pedig én veszem magamra.

A mezei nyúl hazánk apróvad-gazdálkodásának legjelentősebb vadfaja, 

alappillére. Ha csak rövid múltra tekintünk is vissza, láthatjuk, hogy a  vadá-

szati idénye időről időre változott. Itthon számos komoly ökológiai és öko-

nómiai kutatás folyt a mezei nyúl tekintetében, melyek eredményei erősen 

indokolják a faj érdekében eszközölt szükséges változtatásokat a hasznosí-

tás területén, ami a vadászidény előrehozásában és a decemberi lelövés és 

befogás külön engedélyhez kötésében nyilvánulhatna meg.

Szakmánk legnagyobb elméi foglalkoztak vele, még egy szakmai konfe-

rencián is részt vehettünk Ópusztaszeren, ahol minden érintett gazdálkodó 

megismerhette a hasznosításra vonatkozó új irányelveket és azok indok-

lásait. Tudjuk, hisz láttuk feketén-fehéren levezetve, hogy nem jár jobban 

a gazdálkodó az élő nyúl eladással sem, és hogy a faj ökológiájából adódóan 

súlyos vétség a januári hasznosítás. Hiszen decemberben és januárban már 

a törzsállományunkat lőjük vagy fogjuk. Akkor hát mi marad?!

Sajnos, néhány kivételtől eltekintve, nem volt foganata az elhangzottaknak. 

A faj állományának és hasznosításának kérdéseivel jómagam is foglalkoztam, 

talán ezért is fáj ennyire az eredmények semmibevétele. Nagy meglepeté-

semre a 79/2004. (V.4.) FVM rendelet pozitív irányba mozdította a mezei nyúl 

vadászati idényét. Felcsillant a remény, hogy mégis változhat valami, s a kény-

szer ráveszi a gazdálkodókat a nyúlhasznosítás újragondolására. Nem így lett, 

az öröm nem tartott sokáig. Tudok olyan megyéről, ahol a vadászati hatóság 

engedélyével folyamatosan januárban is lőtték a mezei nyulat. Bizonyára „túl-

szaporodott”, de erről az engedélyezőt kellene megkérdezni.

Most pedig arculcsapásként megjelent a fent nevezett módosító jogsza-

bály. A nyúl tekintetében (is) a pozitívból átcsapott erősen negatívba! Nem 

értem, miért csak szélsőségekben tudunk gondolkodni?! Szeretnék itt visz-

szautalni barátom motiváló cikkére, melyben világosan olvashattuk, hogy 

a szakmai irányításban résztvevők Budakeszin tett javaslatait fi gyelmen kí-

vül hagyva született meg a rendeletmódosítás. Hát nem csak az ő vélemé-

nyüket és javaslataikat hagyták fi gyelmen kívül…

A mezei nyúl ökológiájával és ökonómiájával tudatosan foglalkozó tudó-

saink nem ezt a változtatást javasolták. Ez bizonyára elkerülte a tisztelt jog-

alkotók fi gyelmét. A jelenlegi szabályozást tekinthetjük akár a mezei nyúl 

számára megírt halálos ítéletnek, vagy szakmai nagyjaink porba tiprásának 

is. De vajon mi a vétke? Túl sok van, vagy jelentős kárt okoz? Mi késztethe-

ti a jogalkotókat, hogy a szakmánk legnevesebb képviselőinek, tudósainak 

véleményét, kutatási eredményét felülbírálva, azt semmibe véve döntsenek 

a legbefolyásosabb apróvadfajunk sorsáról? Pedig kutatásaik az FVM támo-

gatásával folytak. Tudja, legalábbis tudnia kell, hogy a mezei nyúl állománya 

az elmúlt 30 évben erősen csökkent és ez a tendencia még most is tart. A je-

lenlegi trend mellett 2030-ra az országos állomány eléri a 4 egyed/100 hek-

táros küszöbértéket. Ezen érték alatt nem lehet mezei nyúlra vadászni. Lehet 

az is, hogy talán rosszul hallották kutatóink véleményét és az egy hónappal 

„megrövidíteni” helyett a „meghosszabbítani” maradt meg számukra.

A vadászvizsgára készülő jelöltek találkozhatnak egy vizsgakérdéssel: 

„Mit jelent a vadászati idény fogalma, mely hatóság és milyen szempontok 

szerint állapítja meg?”. A kérdés első felével nagy valószínűséggel nem lesz-

nek gondjaik, de az utolsóval…?! Eddig úgy tudtuk, hogy a felelős miniszter 

azt rendeletben szabályozza, fi gyelembe véve a faj ökológiáját. Ezek után 

ezt nem merném állítani. A mezei nyúl segítségért kiált!

Csatlakozva barátomhoz, én is kérem, hallassa a hangját mindenki, aki látja 

a felvett keresztet, mert így talán elég hangosak leszünk ahhoz, hogy jobb 

belátásra bírjuk jogalkotóinkat! Tegyük ezt a vadért, magunkért és gyermeke-

inkért, hiszen szeretnének még ők is vadászni! Remélem, a kipattintott szikra 

kis pislákoló lánggá nő, és csak rajtunk múlik, hogy mikor kezd el lobogni...

Varga Zoltán

vadgazdalkodas@gmail.com
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A HÓNAP                                   FOTÓJA
RITKA PILLANAT

FOTÓ: SÁNDORFALVI LÁSZLÓ
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Sajátos formájáról egyszerűen csak légycsapónak nevezték el a va-

dászok az új kombinált lőttvad-azonosító vadkísérő jelölőket. A korai 

tavaszban még nemigen mozognak a legyek, így erre való alkalmas-

ságát nem sikerült kipróbálni, azonban egy csapás máris érte a vadá-

szokat, amikor megtudták az árát. A második akkor jön, amikor azt az 

előírásoknak megfelelően ki kell tölteni…

Az új vadjelölő bevezetésének rövid ideje alatt sok, meglehetősen 

vegyes vélemény került fel internetes vadászportálokra, amelyekből, 

néhány gyöngyszem – szó szerint idézve, de zömében a szerző meg-

jelölése nélkül:

- „Eddig volt a hazai gyártású krotália több színben, hozzá létezett 

a vadkísérő jegy, melyet a gyakorlatban a hűtőháznál kötöttek az elej-

tett vadra. Most a kettő ötvözete a vadjelölő (kínai gyártmány), fehér 

színben, rajta a vadkísérő jegy, mint egy madár farka, fehér 

színű műanyag lapocska sok – kitöltendő – rovattal. 

Egy a baj, hogy hagyományos írószerrel nem le-

hetséges írni rá. Ezentúl a vadászat igen fon-

tos kelléke lehet az alkoholos fi lc, talán ezzel 

kitölthető. Ha nem akarjuk kereskedőnek 

eladni az elejtett vadat, a lapocskán lévő 

jelzésnél el kell vágni azt, majd leadni 

a hívatásos vadásznak, mert el kell szá-

molni vele az állategészségügyi ha-

tóság felé. Következésképp: ollóra is 

szükség van eztán a vadászathoz.”

- „Az új, kombinált krotáliáról van 

szó, ha valaki még nem találkozott vol-

na vele! 

Hossza 42 cm! Igazán praktikus, köny-

nyen kezelhető, jól elfér a hátizsákban, 

mert ugyebár enélkül nem is mehetünk va-

dászni.”

- „Tegnap részt vettem a képesített vadhúsvizs-

gálók kötelező(!) továbbképzésén (6800 Ft/fő), de ott 

még nem tudták bemutatni ezeket a „légycsapókat”. Pedig 

használata a 141/2009 FVM rendelet szerint 2010. március 1-jétől köte-

lező!” (2010. márc. 05.)

- „Nem tudom, töltöttek-e már ki sötétben vadkísérő jegyet, én már 

megpróbáltam... Mostantól ez kötelező! Amennyire tudom, nincs írá-

sos ismertető az eszköz használatáról, szerintem oktatni kellene! … 

Legszebb az ára: 600 Ft/db. Eddig 100 forint volt a krotália és 200 felett 

a vadkísérő-jegy, kérdezem, hogy mi indokolja a csaknem 50 száza-

lékos áremelést? Ilyen jól megy a mai vadászatra jogosultaknak? Újra 

egy túlbuzgó, íróasztalnál ötletelő hatósági ember áldozatai vagyunk, 

vagy valakinek jó üzlet a vadjelölő gyártása? Nem lenne baj, ha ennek 

valaki utánanézne.”

- „Az Önök hivatalának hozzá nem értéséről állít ki szegénységi bi-

zonyítványt az a tény, hogy a gyakorlatban használhatatlan és az Önök 

által pályázati úton elfogadott vadkísérő-jegyet közre merték adni. 

Volt mersze a hatóságnak ezért a használhatatlan áruért 600 Ft/db árat 

elkérni.” (részlet Pechtol János leveléből az MgSzH elnökének)

Kézbe véve az éppen ügyeletes „szuper-krotáliát”, – melynek előál-

lítási költsége nagy tételben nemigen érheti el az ötven forintot – né-

hány érdekesség azonnal szembeötlik. Az első az a méret, amely kellő-

en kicsi ahhoz, hogy a kitöltendő adatokat maradéktalanul rá lehessen 

írni. Ráadásul valamilyen alátámasztás is kell hozzá, amire rá lehet ten-

ni a megíráshoz, de a kinyúló csatlakozó miatt fel sem fekszik. Minden 

adatot célszerű kitölteni rajta, mielőtt a vadba helyezik, mert utólag, 

véres kézzel, a vad mellett a földön guggolva, vagy netán közben 

esőben ázva, ez már érdekes tornagyakorlatokat és adatokat eredmé-

nyezhet. Az egyetlen előny az eddig kétféle jelölőeszközből álló meg-

oldással szemben, hogy egy azonosítószám alatt szerepel a vadtest 

és a dokumentáció. Az elejtés helyére egy sor van, oda a terület neve 

nemigen fér ki, igaz hátulján ott a területazonosító kódszámának a he-

lye – így ez felesleges kettősség. Ott van a vad faja és – újdonságként – 

a kora. Nos, most elő lehet venni a (legtöbb vadász által soha meg nem 

tanult) ismereteket, lehet fogat nézni, agancsot bírálni, hümmögni 

a testarányokon és beírni valamit. Aztán majd a vadász-

mester vakarózhat a statisztikán, hogy a vadász által 

mondjuk 8 évesnek ítélt bak csak 3 évet „kapott” 

a bírálaton – akkor melyiket írja be?

Az „elejtés előtt tapasztalt elváltozások” 

nyilván(?) a vad viselkedésére vonatkoz-

nak. Elől a vadász (megszűnt a „vagy 

a vadászatra jogosult”, ami a régi vad-

kísérőn volt!), hátul a minősített hús-

vizsgáló aláírása. Igen ám, de mi van 

akkor, ha nem azonosítható az elejtő 

(pl. hajtásban), vagy nincs jelen a vad 

megtalálásakor? Akkor ki írja alá? 

Mert ugye, ez egy közhiteles, szigorú 

számadású okmány, ha más írja alá, az 

bizony okmányhamisítás… Így aztán leg-

jobb, ha a vadász együtt zsigerel a vadhús-

vizsgálóval (esetleg már vadászni is magával 

viszi őt), s csak ha közösen kitöltötték a vadje-

lölőt, utána kattintják össze azt a csánkban. Hogy 

aztán a jelölő benne marad-e a rakodás és a szállítás 

után a vadban, eltörik, elszakad-e, lekopik-e róla az írás vizesen-

véresen, vagy sem, ez még a jövő zenéje. 

Persze, ha az éppen érvényes előírás szerinti vizsgálati mintát is kell 

venni a vad valamely szervéből, akkor azt külön zacskóba rakva, újfent 

meg kell jelölni, a zacskóra is rá kell írni a vadjelölő azonosítószámát. 

Aztán már csak az egyéni lőjegyzékbe kell beírni. Meg a beírókönyvbe 

(is). Ha a vadat megvesszük, vagy megkapjuk vadászrészként, akkor le 

kell vágni az azonosító felső részét, melyet – új előírásként – a vadá-

szatra jogosult köteles havonta a vadászati hatósághoz eljuttatni. 

Ha a vadat leadjuk, akkor a lapocska egészben marad, a vadász 

„megszabadul” az azonosítószámtól. Utána már csak a testről leválasz-

tott fej, a leendő trófea legalitásának igazolását kell valamilyen módon 

megoldani, mert arra már az azonosító nem vonatkozik…

A suttogó propaganda – vagy ha úgy tetszik: a zuhanyhiradó – sze-

rint ez is csak egy átmeneti megoldás. Állítólag az illetékesek (értsd, 

akik újabb illetékeket találnak ki) már dolgoznak is azon az új típusú 

vadjelölőn, amit majd a lövés előtt a vaddal is alá kell íratni, és mellékelni 

a harminc napnál nem régeb-

bi oltási bizonyítványát, állat-

orvosi igazolását…

Egy légy – két csapás?

SOMFALVI ERVIN

somfalvi@vadaszlap.hu
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A „Szerkesztői üzenetek” című rovat témája a vadászati közélet, vala-
mint minden olyan vadászattal, vadgazdálkodással kapcsolatos felvetés 

és kérdés, amire az olvasók kíváncsiak. A rovat a nyilvánosság erejére tá-
maszkodik, és ha a Magyar VADÁSZLAP olvasóinak bármilyen észrevétele 

van, azt igyekszünk közölni. Reméljük nem lesz túl sok tabutémánk...

Postabontás

Az ember mindig úgy jár, ahogy még nem 

járt. Különösen igaz mindez akkor, ha az új 

szomszédjaival (gazdag apuka és még alig 

pelyhedző kisleánya a neki épített családi 

házzal, olyan vej, aki még egy betont sem lo-

csolt az építkezés során) kerül egy birtokvita 

során konfl iktusba egy „vadász” ember.

Na, nem nagy dolgokról lett légyen szó, 

mindösszesen arról, hogy kijjebb rakják egy 

kicsit a kerítést az utcára, ami is szerencsétlen 

vadászunkat akadályozza azon emberi jogai 

gyakorlásában, hogy egy kanyarodással, be-

csületesen be tudjon fordulni a hátsó bejára-

tán. De ne gondolja senki, hogy ez egy egy-

szerű probléma.

Nem az, mert a gazdag apuka (akit annak 

idején munkásőr létére még a Dunai Vasmű-

ből is kirúgtak felsőszintű vezető létére csalás 

miatt – ja, most bősz Fideszes, de ezt már nem 

biztos, hogy publikus hangoztatni) eljön cse-

metéivel, s megfenyegeti vadászunkat, hogy 

majd kitalálnak ellene valamit. (Uram bocsá’, 

a fenyegetést nem lehet bizonyítani, hiszen 

ugyan nyolcszemközt zajlott le, ellenben az 

apuka, a kisleány és a vej ebből hatot képvisel, 

szemben szegény kétszemű Nimródunkkal.)

S ahogy fordul az idő kereke, mégiscsak tör-

ténik valami.

Igaz, hogy éppen a fő ideje lenne a vadkár-

elhárításnak, de ehelyett fontosabb dolog is 

akad: az előző nap kézbesített idézésre meg-

jelenni a kapitányságon.

Ilyenkor az első az, hogy átadják az ember-

nek a fegyvertartási engedélyét bevonó hatá-

rozatot, majd ismertetik vele, hogy feljelentés 

érkezett ellene, ilyen, meg olyan fenyegetés 

miatt, megbomlott elmeállapotra hivatkozva 

a szomszédai általi állítás szerint, s lehet ám til-

takozni ellene, lehet fellebbezgetni is – mind-

hiába. Mert ugye a feljelentés az tény, nyoma 

van, igaz, hogy se időpont nincs megadva, sem 

egy nyomorult tanú, ám ez mit sem számít.

Berabosítják szegény vaddisznókergetőt, 

ahogy a nagykönyvben meg van írva, ujjle-

nyomat, tenyérlenyomat, fénykép szemből, 

meg oldalról is.

Még egyet fordulnak az égen a csillagok 

(ez fél évükbe telik), mire hatályos rendőrségi 

és ügyészségi határozatok születnek mindar-

ról, hogy bűncselekmény hiányában nem is 

történt semmi.

Szegény nyuszivadász boldogan rohan le-

velet írni - bár nem érti, miért kell ezt megten-

nie - hogy kéri szépen vissza az engedélyét és 

a lefoglalt fegyvereit, lőszereit, ha már a ható-

ság mentesítette minden vádpont alól.

Miután két hétig válaszra sem méltatják, 

alázatosan telefonon tudakozódik nyugállo-

mányba helyezett dolgai után, azzal a kaján 

örömmel, hátha részt vehetne a szombati fá-

cánvadászaton - ámbátor fácánban nemigen 

reménykedik, mivel abból a tavalyi szezonban 

is kevesebb, mint száz esett, szemben az el-

várt és engedélyezett kétszázötvennel. Meg 

aztán két hét múlva lenne a tagi vaddisznó-

hajtás - igaz ugyan, hogy ott is csak Diana se-

gíthet, mert az a terület nem szokott igazán 

szerencsés lenni - de azért csak vaddisznóhaj-

tás az, az ördögbe is!

S ekkor jön a csapás. Mind közül a legna-

gyobb, mivel a fél év kiesés, a sok megalázta-

tás még nem minden! Mert ugye kiderül, hogy 

a fegyvertörvény szerint a visszavont fegy-

vertartási engedély nem adható vissza, újat 

kell kérni helyette. Rohanás, posta, 15 000 Ft,

 meg az igazolás a 4 db tartási engedélykér-

vény illeték befi zetéséről, de sebaj, mert arról 

is adnak számlát. Jó az Isten, jót ád, ha ilyen 

csodálatosan jó szomszédokkal ajándékozza 

meg az embert. Még jobb, ha mindezt meg-

tetézi azzal, hogy az ideiglenesen megőrzés-

re átadott fegyverek és lőszerek tárolási díját 

- csaknem kétszázezer jó magyar forintot – is 

be kéne fi zetni a hatóság szerint.

S hogy mi ebből a tanulság? Ha vadászol, 

legyél alázatos, tűrd el, hogy beléd rúgnak, 

feltörlik veled a padlót, megaláznak, semmi-

be vesznek, csak ne szólj, ne mozdulj, hajtsd 

le a fejedet és tűrj! Pláne ne kifogásolj semmit, 

különösen ne a szomszédoddal és mégúgy ne 

újgazdag kislányokkal és kisfi úkkal szemben.

Aztán már, hogy mi lesz a – mint utólag 

kiderült – jogcím nélkül elvett fegyvertartá-

si engedéllyel, a 200 000 Ft fegyvertárolási 

díjjal, a sok egyéb költséggel, a kiesett több 

mint fél év vadászattal, az elmaradt vadka-

nokkal és szarvasbikákkal, a sok vadkárral, a 

tavalyi vadásznap győzteseként megnyert és 

ebben az évben kilőhető  300 g-os őzbakkal, 

az olcsó vaddisznóhús helyett vásárolt drága 

disznóhússal, a rengeteg megaláztatással és 

pletykával – az senkit sem érdekel.

Amit nem ért szegény vadászunk, az olyan 

egyszerű, hogy tanítani kéne az iskolában: 

Itt joga van az állatvédő egyesületnek, a nö-

vényvédő egyesületnek, a többségnek, a ki-

sebbségnek, mindenkinek... 

A vadásznak nincs ? Sz. B.

Sajnos nincs, és úgy tűnik még hosszú ideig 

nem is lesz. Ha ez megnyugtatja, nincs egye-

dül a problémával. Magyarországon mindig 

komoly hagyományai voltak az össznépi 

mószerolásnak. Mint népi hagyományt, az 

évszázadok alatt ezt legalább tökéletesre 

fejlesztettük. 

A vadászok nagyon sokszor szenvedő 

alanyai az eff ajta hungarikumnak. Lehet 

válóper, telekvita, apró tyúkper, ha az el-

lenfelünk megszimatolja, hogy legális fegy-

vertartási engedéllyel rendelkezünk, azon-

nal kitalálja, hogy megfenyegettük, vagy 

esetleg gondoltunk valami ilyesmire. Ebben 

az esetben biztosan végünk van. 

Tudják rólunk, hogy a fegyvertartási 

engedélyünkkel vagyunk igazán zsarol-

hatóak. Tudják, hogy mindenfajta komp-

romisszumra készek vagyunk azért, hogy 

a fegyvereinket megtartsuk. A törvények 

áldozatai vagyunk, csak azért, mert gyó-

gyíthatatlan szenvedélyünk egy különleges 

sport és életforma. 

ROVATVEZETŐ:

AGYAKI GÁBOR

agabor@digistar.hu
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Fejlődik,Fejlődik,
de nagyon drágade nagyon drága

A 17. Fegyver, Horgászat, Vadászat nemzetközi ki-

állítást és vásárt március 25-28. között, hagyomá-

nyosan a kőbányai vásárvárosban rendezték meg. 

A 7 ezer négyzetméter kétharmadán vadászati ki-

állítók, egyharmadán horgász cégek vettek részt, 

összesen 168-an. 

Tíz országból érkeztek a külföldiek és az idei ren-

dezvénynek – a Hungexpo tájékoztatása szerint – 

több mint 40 ezer látogatója volt.

F
O

T
Ó

: P
o

ls
te

r 
G

a
b

ri
e

ll
a



290 Magyar VADÁSZLAP  2010. május

A megnyitóünnepség a Vadászkamara Kürt-

együttes szignáljával kezdődött, majd a bu-

daörsi Leopold Mozart Zeneiskola zenetanára 

és növendékei előadását hallgathatta meg 

a közönség.

A vadgazdálkodás egyik fontos feladata 

a biológiai sokszínűség, azaz a biodiverzitás 

megőrzése – hangsúlyozta megnyitóbeszé-

dében Dieter Schramm, a Nemzetközi Va-

dászati és Vadvédelmi Tanács (CIC) elnöke, 

hozzátéve, a biodiverzitás megőrzésének fel-

tétele, hogy az ember és a természet harmo-

nikusan éljen együtt, és Európában az úgyne-

vezett „fenntartható vadászatot” folytassuk. 

Kiemelte, hogy a trófea a vadászterület, azaz 

a természet ékessége, nem pedig a vadat elej-

tő vadász érdeme.

A megnyitó legmeghatóbb pillanata volt, 

hogy Sirman Ferenc, az agrártárca szakállam-

titkára átadta gróf Széchenyi Zsigmondnénak 

a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztike-

reszt polgári fokozatát, amelyet Sólyom Lász-

ló köztársasági elnök adományozott az öz-

vegynek, Széchenyi Zsigmond hagyatékának 

és emlékének megőrzéséért, ápolásáért.

Évről-évre fejlődik. A nagymama, 

a nagypapa és az unoka együtt léptek be 

a kiállításra. A nagymama azok közé a csodá-

latos feleségek közé tartozik, aki évtizedek óta 

nem morog a nagypapa vadászatai miatt. Az 

unoka a nagypapa kezét szorongatja, minden 

érdekli, de különösen az állatok. A nagyma-

ma nem jár vadászatokra, egyedül a FeHoVa 

érdekli. Eddig valamennyi kiállítás és vásár 

rendszeres látogatója volt, ezért a véleménye 

közel áll az objektívhez. A nagymama szerint 

a FeHoVa évről-évre fejlődik, mindig vannak 

újdonságai, és az „A” pavilon az eddigi leg-

jobb helyszínnek bizonyult.

A második megnyitó. Kicsit távolabb 

a nagy színpadtól, az európai nagyvadfajok 

világrekord trófeáit bemutató kiállítás várta 

az érdeklődőket, ahol Habsburg-Lotharingiai 

Mihály főherceg mondott beszédet. Ezt kö-

vetően Varga Miklós, a népszerű rockénekes 

énekelte el a közismert Európa című számot, 

valamint a Honfoglalás zenéjéből a Hajnalt, 

amely előadást egy sólyom röptetése tett 

színesebbé. Pechtol János, az Országos Ma-

gyar Vadászati Védegylet ügyvezető elnöke, 

a kamara főtitkára Nimród Emlékéremmel 

tüntette ki Fáczányi Ödönt, a kamara kultu-

rális bizottságának elnökét és Simon Pált, 

a nyugdíjba vonult Somogy megyei vadászati 

felügyelőt. Az ünnepség végén a Fehér Ke-

reszt Állatvédő Liga nevében dr. Czerny Ró-

bert hívta fel a vadászok fi gyelmét arra, hogy 

a legújabb vadászati rendelet szerint korláto-

zás nélkül lőhetők a malacos kocák, de reméli, 

hogy minden vadász jól fog dönteni és a szí-

vére hallgatva nem tesz ilyet.

A világelsők részvétele. Impozáns 

látvánnyal fogadta a „zöldruhásokat” az euró-

pai országok világrekord trófeáinak bemutató-

ja. Az élményt fokozta a sok kapitális vadról ké-

szített festmények látványa. Magyarország két 

trófeával vett részt a gyűjteményben: a gúthi 

dámbika ötkilós lapátjával, valamint a Budake-

szin elejtett kapitális vadkan agyarával. 

1934 óta nem talált legyőzőre a Romániá-

ban meglőtt fogarasi zerge kapitális kampó-

ja. A világrekord barnamedvét – kikészített 

bőrének hossza 277 cm, szélessége 191 cm 

– Nicolae Ceauşescu kapta puskavégre 1983-

ban, a Piliske-Hargita hegységben. Ugyan-

csak egy Romániában elejtett szürke farkas 

bőre vezeti a világranglistát.

A szomszédos Ausztriából hozták el a lista-

vezető alpesi kőszáli kecske szarvait. Az 1971-

es budapesti vadászati világkiállításon a 118 

cm terpesztésű trófea elnyerte a világkiállítás 

nagydíját is. A máig csúcstartó spanyol kőszáli 

bakot I. János Károly spanyol király ejtette el 

Fejlődik, de nagyon drága. Tavaly 45 ezer természetkedvelő érkezett  a FeHoVa-ra és 400 négyzetméterrel nagyobb 

területen állíthatott  ki a 235 kiállító, ami azt jelenti, hogy a látogatók és a kiállítók száma is csökkent 2010-ben. A lá-

togatók elmaradását természetesen megérezték a vásárosok is, hiszen bevételük az elmúlt évekhez képest jelentősen 

kevesebb volt. 

A legnagyobb hazai vadászati esemény mott óját Fekete Istvántól kölcsönözték a szervezők: „Ősi örökség ez, amit egyik 

ember örököl, a másik nem. Ősi harc ez, kutatási vágy, megfi gyelés, tudásszomj, kalandkeresés, gyűjtési szenvedély, erdők, 

mezők, nádasok szeretete.” 

Az európai világrekordok között szerencsére szép számmal akadtak hazai trófeák
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2005-ben az Ibériai-félszigeten. Csehország 

pedig óriási mufl oncsigával csatlakozott a re-

korderek klubjához.

Újdonságok. A hagyományos progra-

mok – vadászkutya, solymász, íjász bemuta-

tók – mellett most először a Vadász Fogathaj-

tó Versenyen mérték össze „hajtós” tudásukat 

vadász-színészek, vadászati vezetők, köztük 

kolléganőnk, Polster Gabriella.

Az idei programok között szerepelt a va-

dász- és horgászírók, illetve leszármazottaik 

dedikálása. A színpadon a megszokott elő-

adások mellett vadászgörény-bemutatót és 

versenyt (!) rendeztek, a külső helyszínen pe-

dig első alkalommal láthattak koronglövész és 

elöltöltős fegyverbemutatót az érdeklődők.

23-ból 19 erdőgazdaság. A FeHoVa 

nem a nagy üzletkötések színhelye – mond-

ta Varga Gyula, a Sefag Zrt. új vadászati osz-

tályvezetője –, hanem a kapcsolattartásé, 

valamint a bemutatkozásé. A kiállítás rangját 

jelzi, hogy az ország 23 erdőgazdaságából 

19 – köztük törzsvendégként a Sefag Zrt. is 

– jelen volt. Bár a kiállítók száma idén, az elő-

ző évekhez képest némiképp visszaesett, az 

erdőgazdaságok mellett mégis szép szám-

mal képviselték magukat a vadászatszervező 

irodák, a különféle kellékeket és fegyvereket, 

ruhákat árusító vállalkozások is. 

Az „öregek” nem indultak. Zsú-

folásig megtelt a nézőtér, akkora érdeklődés 

kísérte a tizedik alkalommal megrendezett, 

az erdők királyának, a gímszarvas bőgésé-

nek hangját utánzó vadászok vetélkedését, 

a szombati szarvasbőgő versenyt. 

Tizenöt vállalkozó kedvű ifj ú „bőgőtehet-

ség” mérhette össze tudását, melynek ce-

remóniamestere – hagyományosan – Stohl 

András, színművész-műsorvezető volt. A zsűri 

elnöke Zilai János (Gemenc Zrt.), tagjai Guzsik 

Alfréd (Ipolyerdő Zrt.), Jung Jenő (Szarvas Vt.), 

Páll Tamás (Zalaerdő Zrt.) és Ruppert József 

(Vértesi Erdő Zrt.) voltak. A tizenöt versenyző 

közül az első helyezett Hegyes Balázs hiva-

tásos vadász (75 pont) lett, a második helyre 

a szlovák Smatana Pavol (72 pont) került, míg 

a dobogó harmadik fokára Kasper Máté (70 

pont) állhatott fel. Az első helyezett díja 

egy vaddisznó süldő elejtése és Keszthe-

lyi Jenő szarvast mintázó intarziája volt. 

A többi versenyző között is értékes díjakat 

osztottak ki.

Hagyományos ruhákba öltözött íjászok és solymászok a trófeakiállítás megnyitóján

Szorgos kis kezek készítik az emléktárgyakat a Dianák gyerekfoglalkoztatójában

Taktikai megbeszélés. A visszavonult szarvasbőgő bajnok, Erdélyi Tamás jó tanácsokkal szolgált a színpadra lépő versenyzők számára. 

A „bikák” teljesítményén ez bizony meg is látszott, és csak egy-két pont döntött a helyezésekről. Stohl András a végeredményt várja  
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Svájci kézben a magyar lőszer-
gyártás. Tavaly a svájci fegyvergyártó Ruag 

Holding AG. vásárolta meg a siroki lőszergyá-

rat, ahol ötféle golyós lőszert gyártanak a va-

dászoknak. Idén a balatonfűzfői NIKE-Fiocchi 

– eddig zömében olasz tulajdonú vállalkozás – 

talált új gazdára. Az új tulajdonos a svájci, első-

sorban katonai lőszereket gyártó Saltech AG.

Bár szerettünk volna mindkét tulajdonos-

váltásról bővebb információval szolgálni, ez 

hónapok óta és a FeHoVa-n sem sikerült, mert 

a magyar cégvezetést nem jogosították fel 

a sajtó tájékoztatására.

Nem hivatalos forrásból annyit tudtunk 

meg, hogy a svájci szakmai befektetőket nem 

annyira a civil, sokkal inkább a katonai fejlesz-

tések és gyártások érdeklik. Az új tulajdono-

sok a fűzfői gyár esetében arról már – állítólag 

– döntöttek, hogy a sörétes lőszerek gyártása 

folytatódik (amivel Igaly Diána olimpiai baj-

nok lett és amivel a skeet-, trap-, duplatrap 

sportlövőink egyre szebb eredményeket ér-

nek el). Talán az sem érdektelen, hogy az évti-

zedek óta ismert Nike márkanév marad, a Kft. 

rövidített neve pedig januártól „Haltech”-re 

változott. 

Árpád – a vadász. Nagy Árpád édesap-

ja pálinkafőző mester volt, ő is és a fi a is az lett. 

A különbség közöttük, hogy a tavaly 60 éves 

– „középső” Nagy Árpád – harminc éve vadá-

szik és a születésnapi ajándéka volt a családtól 

a „vadász-pálinka” sorozat megalkotása.

Mivel a békéscsabai Kisrét Manufaktúra 

Kft.-nek „kiterjedt nagyságú” szilvás-kertje 

van, ezért a legtöbb pálinkát szilvából főzik, 

és a gímszarvashoz párosították, amivel 2008-

ban a HunDeszt versenyen aranyérmet nyer-

tek. Az idén – a vadkanokhoz társított – va-

dász vackor pálinka nemcsak aranyérmes lett 

a HunDeszt versenyen, de elnyerte Magyaror-

szág legjobb vackor pálinkájának a címét is.

Négy év munkája – egyetlen na-
pon. A szombati főnapon ismét lehetőséget 

kaptak a vadászkürtösök. A délelőtti program-

ban a VKE Magyar Vadászkürt Egylet vadász-

kürtösei és vadászkürtös csapatai mutatkoztak 

be. A hangszerek bemutatása mellett a szig-

nálok ismertetése is szerepelt a repertoárban. 

A színpadon fellépő hét csapat előadása át-

fogta az egylet négyéves munkáját, bemutat-

ta azt az utat, amit a vadászkürt egylet végez 

a gyerekcsapatoktól indulva, az ifj úsági csapa-

tokon keresztül, egészen a nagy nemzetközi 

versenyeken magukat megmérettető profi  

csapatokig. A fellépők között volt a Baranya 

Vadászkürt Együttes ifj úsági csapata, a szegedi 

Kiss Ferenc szakiskola, a Nyírerdő Zrt. csapata, 

a Bársony István Vadászkürt Együttes, a Bor-

sodi Vadászkürt Együttes és a Vadászkamara 

Kürtegyüttes.

Idén május 8-án lesz a Vadászati 
Kultúra Napja. Március 26-án, pénteken 

a FeHoVa-n tartotta meg éves és egyben tiszt-

újító közgyűlését a Vadászati Kulturális Egye-

sület. Soha ennyien még nem jelentek meg 

az egyesület közgyűlésén. Nem lehet azon-

ban pusztán véletlenről beszélni, ugyanis aki 

a 9 órakor kezdődő közgyűlésen megjelent, 

utána díjtalanul látogathatta meg a kiállítást. 

Hölgykoszorúba borult a Hungexpo „B” pavi-

lonja, hiszen a Dianák is ezen a napon, délután 

tartották éves közgyűlésüket.

Oláh Csaba, a VKE elnöke miután szeretet-

tel köszöntötte a közgyűlésen megjelente-

ket, megemlékezett az egyesület halottairól, 

közöttük a nemrég elhunyt Bán Györgyről. A 

közgyűlés egyperces néma csenddel tisztel-

gett emlékük előtt. 

Az elnök, az alelnökök és klubok vezetői 

megtartották szokásos évértékelő beszédü-

ket, majd következett a közgyűlés fő napiren-

di pontja, az ötévenként esedékes választás.

Nyílt szavazással a jelenlévők több jelölt kö-

zül választották meg újabb öt esztendőre az 

egyesület tisztségviselőit.

Elnök: Oláh Csaba. Általános és szervezé-

si alelnök: Bán Beatrix. Gazdasági alelnök: 

Mesterházyné Koncz Bernadett. Ifj úsági és ok-

tatási alelnök: Wallendums Péter. Nemzetközi 

kapcsolatokért felelős alelnök: Punk János. 

Kulturális Tanács elnöke: Balázsovits Lajos. El-

lenőrző Bizottság elnöke: Bozó Gábor, tagjai: 

Sipos Istvánné, Tóth Kálmán. Etikai Bizottság 

elnöke: Polster Gabriella, tagjai: Balogh János, 

Surányi Gabriella. 

Jövőre 20 esztendős lesz a VKE, ezért az 

egyesület régi/új vezetőségének tervei szerint 

határon túlra nyúló rendezvénnyel kellene 

A Swarovski céltávcső választéka mindkét kiállításon azonos volt, de a FeHoVa-n egyet 

elloptak közűlük. Nem jártak jobban a Blasernál sem, ahonnan egy Zeiss keresőt „fújtak 

meg”. A tetteseket forró nyomon próbálták kézre keríteni a rendőrök  – sikertelenül...

IWA 2010IWA 2010 FeHoVa 2010FeHoVa 2010

Bokor Bálint, Pongrátz Bianka és Gerebics Roland a koronglövész-bemutatón

dr. Buzgó József és fi a a kiállítás legdrá-

gább – 15,6 millió forintos – puskájával
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megünnepelni a jubileumot. Oláh Csaba el-

nök arról is tájékoztatta megjelenteket, hogy 

az egyesület idén is megrendezi a Vadászati 

Kultúra Napját, melynek időpontja május 8-a, 

szombat lesz. A helyszín ezúttal a budapesti 

Orczy-park és a Bárka Színház. A vadászati 

kultúra napján itt rendezik meg immáron he-

tedik alkalommal a Bársony István Országos 

Ifj úsági Prózamondó Versenyt is.

Gazdaságilag nekünk is „bukta” 
volt. A felénél is kevesebb bevételt produ-

káltunk a VKE-VADÁSZLAP standján a tavalyi 

sikeres év eredményéhez viszonyítva, amit – 

sajnos – nyugodtan nevezhetünk bukásnak. 

Nagy valószínűséggel ez a gazdasági válság 

számlájára írható, kevesebb pénzt költöttek 

a vadászok, a látogatók a kultúrára, köny-

vekre, CD-re, DVD-re. Pedig az idei FeHoVa-n 

vonultattuk fel az eddigi legnagyobb válasz-

tékot, könyvből 727 félét, DVD-ből 181 félét 

kínáltunk a vásárlóknak. A legsikeresebb 

könyveknek – változatlanul – Fekete István 

és Széchényi Zsigmond művei bizonyultak és 

Pomázi Ágoston: Nemzeti kincsünk a magyar 

vizsla című kötetéből adtuk el a legtöbbet. 

Ha csak a kiállítást – az egyesület bemutat-

kozását és a VADÁSZLAP prezentációját – néz-

zük, feltétlenül ott kell lennünk a FeHoVa-n, 

ez az elmúlt esztendőkben a Skicc Kft. segít-

ségével, egyre tökéletesebb megoldásnak bi-

zonyul. Idén a Vodafone vadászfl ottájának is 

helyet szorítottunk a standunkon, túlságosan 

jó eredménnyel ők sem dicsekedhettek.

Elgondolkodtató. Egyre több kiállí-

tó fontolgatja, ha ilyen magasak maradnak 

a Hungexpo területbérleti, építési és szolgálta-

tási díjai, jövőre nem vesz részt a kiállításon. 

A négyzetméterenkénti 30-35 ezer forint 

azért sok, mert – ahogy a kereskedők fogal-

maznak – nem lehet a kiállítás négy napja 

alatt „kitermelni”. Néhányan azt is fölvetették, 

hogy egy másik helyszínen és sokkal olcsóbb 

bérleti díjakért kellene/lehetne egy „ellen”-

FeHoVa-t szervezni. Több kiállító azt is kifo-

gásolta, hogy a Hungexpo a tisztességesen, 

kellő időben bejelentkezőket és előre fi zető-

ket „bünteti” azzal, hogy a szándékosan az 

utolsó napokig „vacillálóknak” jelentős ked-

vezményeket ad, holott éppen az ilyen cégek 

érdemelnék meg a felárazást.

Távol áll szerkesztőségünktől, hogy akár 

a panaszkodók, akár a FeHoVa szervezőinek 

oldalára álljunk, mi csak „továbbadjuk” az el-

hangzott információkat, de azt leszögezhetjük: 

a FeHoVa egyre jobban kezd valódi nemzetkö-

zi kiállítássá válni, kár lenne tönkretenni egy 

kialakulatlan konkurens kiállítással, mint ahogy 

azért is nagy kár lenne, ha a hazai kiállítók 

a magas bérleti, regisztrációs és áramdíjak mi-

att elmaradnának az éves nagy vadászati ren-

dezvényről.  css-fb-mj-se-wp

A VKE és a VADÁSZLAP közös standja a legnagyobb szakkönyv-választékot kínálta

A Ficsór Autóház Kft. terepgumijai iránt igen nagy volt az érdeklődés Idén négylábú kedvenceiket is behozhatták a látogatók

„Jövőre találkozunk! Találkozunk?”
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Peckesen sétáló, büszke tartású, vérvörösben tündöklő tollú daliák hirdetik a kikelet, az örök megújulás, a ma-
dárszerelem minden évben megismétlődő, mégis mindig új varázslatot hozó diadalát. Parádéznak a szerény tollú, 
de szerénységükben is gyönyörű és kívánatos hölgykoszorú előtt , s hangos szárnyverdeséssel és még hangosabb 
kiáltással adják a világ tudtára, hogy minden kakas úr a maga szemétdombján. De több kakas, mint szemétdomb, 
így aztán sűrűn megesik, hogy a háremben lévő hölgyek kegyeinek elnyeréséért ádáz küzdelmeket kell folytatni 
háremúrnak és betolakodónak. Ilyenkor aztán repül a színes toll, dolgoznak a tűhegyes sarkantyúk és a kemény 
csőrök, a gyengébb elfut, s a szintén megtépázott  győztes még hangosabban kiáltja a világnak: - Ki mer még kétel-
kedni szépségemben és erőmben? Képösszeállításunk a fácánok dürgésének pillanatait idézi…

„Napszédítő tollak”
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A megjelenteket dr. Heltai Miklós köszöntötte, 

majd a program ismertetését követően gyor-

san át is adta a szót prof. dr. Csányi Sándornak, 

a Mezőgazdaságtudományi kar dékánjának, 

aki az őz hazai és európai elterjedésével és az 

állomány helyzetével, dinamikájával kapcso-

latban elmondta, hogy kontinensünkön ez a 

legelterjedtebb nagyvadfaj, melynek létszáma 

jelenleg meghaladja a 9 és fél milliót. Intenzív 

terjeszkedéséhez az is hozzájárul, hogy a vi-

szonylag magas egyedszámhoz képest igen 

alacsony (mindössze 29 százalékos) a haszno-

sítási arány. Ez számokban kifejezve 2,8 milliós 

terítéknagyságot jelent. Magyarországon húsz 

év alatt 41 százalékkal nőtt az őzállomány lét-

száma annak ellenére, hogy a lelövések száma 

megduplázódott. A „mindenki nagyvadjának” 

vélt őz a 60-as évekig nem igazán volt népszerű, 

és leginkább hússzerzés céljából vadászták. Az 

elmúlt évtizedek gyökeresen megváltoztatták 

a helyzetet, s az alföldi vadászatra jogosultak 

számára napjainkban a legnagyobb bevételi 

forrást jelenti. 1960-hoz képest 23-szorosára 

nőtt az éves hazai teríték (86 000), és a haszno-

sítási ráta is elképesztő mértékben emelkedett 

(5,4-ről 24,6 százalékra).

1970 és 2008 között hazánkban 750 ezer őz-

trófeát bíráltak el, az érmes arány 7,5 százalék, 

a 105 pontos érmes határnál erősebbre bírált 

őzbakok száma 56 100.

Az őz táplálékvizsgálatának eredményeiről 

dr. Mátrai Katalin egyetemi adjunktus számolt 

be, alaposan meghökkentve az érdeklődőket. 

A síkvidéki, mezőgazdasági környezetben 

folytatott kutatások a hullatékmintákból szár-

mazó növényi maradványokra támaszkodtak. 

A táplálék-összetétel és táplálékpreferen-

cia vizsgálatok alapadatainak elnyeréséhez 

mikroszövettani analízist alkalmaztak. 

Az azonosításhoz először a területen a ve-

getációs időszakban és vegetációs időszakon 

kívül (egy teljes naptári évben) megtalálható 

növények lefényképezett epidermiszeiből 

összeállítottak egy szövettani gyűjteményt. 

Az epidermisz a növények legellenállóbb szö-

vete, amelynek struktúrája az emésztés alatt 

szinte változatlan marad, így a határozókulcs 

segítségével a táplálékot alkotó növényfajok 

mikroszkopikus azonosítása lehetővé vált.

A 2500 hektáros tiszapüspöki kísérleti terü-

leten egyértelműen kimutatható az őzek táp-

lálékában bizonyos növényfajok dominanciája, 

ugyanakkor kijelenthető, hogy az őz energia-

takarékosságra törekszik, vagyis azt eszi, amit 

a viszonylag kicsi otthonterületén talál.

Az őzek „étlapján” a lágyszárú kétszikűek 

aránya alacsony, a fás szárúaké 8-10 százalék. 

Évszakonkénti eltéréseket nem nagyon lehe-

tett tapasztalni, de míg nyáron szinte „terített 

asztala van” az őznek, addig télen szegénye-

sebb a kínálat – és többet is kell táplálék után 

menni. A mintákban nagy arányban fedeztek 

fel keserűfű, napraforgó, repce, kukorica, sze-

der, egyéb gyümölcs, bodza, aszat és akác 

fogyasztására utaló epidermiszeket. Az őz 

tápláléka egyedenként mindössze 2-3 fajból 

áll, s még a téli hullatékban is fellelhetők gyü-

mölcsmaradványok (!). Meglepő volt a táplá-

lékban a pillangósok alacsony aránya.

Összegzésként elmondható, hogy az őz 

a magas fehérje- és alacsony rosttartalmú, 

könnyen emészthető növényeket kedveli, a 

legfontosabb szempont azonban, hogy hely-

ben hozzáférhető legyen, ne járjon fölösleges 

energiapazarlással a táplálék felkutatása.

Lehoczki Róbert egyetemi tanársegéd, az 

Országos Vadgazdálkodási Adattár munkatár-

sa „Az őzagancs növekedése a kor és a terület 

függvényében” címmel tartott statisztikai 

adatokra alapozott előadást. Az 1990-2008 

között hazánkban minősített őztrófeák bírá-

lati eredményei azt mutatják, hogy a legma-

gasabb súlyt 7 éves korban rakják fel a bakok. 

Érdemes megjegyezni, hogy 6 és 10 éves kor 

között sem az agancssúlyok, sem a szárhosz-

szak nem mutatnak szignifi káns különbsé-

get. Sőt, a statisztikai értékelés azt jelzi, hogy 

a legkiválóbb „agancsot termő” Hajdú-Bihar 

megyében már 4 éves korra kialakul az agan-

csok végleges szárhossza.

Az őzagancsok minőségét befolyásoló té-

nyezők hatásáról még maguk a vadbiológusok 

és a vadgazdák is sokat vitatkoznak. Sonkoly 

Krisztina azt vizsgálta, hogy az élőhely talajá-

nak termékenysége, valamint a felszínborítás, 

a környezeti jódeloszlás, illetőleg az időjárás 

gyakorol-e bármilyen pozitív vagy negatív ha-

tást az őzagancsok súlyára. A biometriai mód-

szerek viszonylag laza összefüggést mutatnak 

a talajtípus és a trófeaminőség között, lényege-

sen szorosabb és pozitívabb korrelációt jelez 

viszont a jódeloszlás. Tekintettel arra, hogy az 

agancsépítés neurohormonális folyamatát két 

jódtartalmú hormon is szabályozza, ez nem 

csoda. A meteorológiai tényezők közül a febru-

ári csapadék, a hóborítottság és a hőmérséklet 

a legfontosabb. Egy-egy környezeti tényező 

külön-külön nem befolyásolja az őzagancsok 

minőségét, de közvetetten vagy közvetlenül 

mégiscsak „beleszól” a felrakásba.

A legnagyobb érdeklődéssel várt előadás az 

őz területhasználatával kapcsolatos beszámo-

ló volt, melyet Bleier Norbert tanszéki mérnök-

től hallhattak a résztvevők. Az alföldi, intenzív, 

mezőgazdasági művelés alatt álló élőhelyen 

47 bakra és 24 sutára szereltek elektromos jel-

adóval ellátott nyakörvet, s telemetriás mód-

szerekkel folyamatosan fi gyelemmel kísérték 

a jelölt egyedek mozgását. Az adatokat GPS 

koordináták segítségével térképre vitték, meg-

határozták az éves mozgáskörzetet, amely 

bakoknál 348, a sutáknál 309 hektár nagysá-

gú területre korlátozódott, az egyedek között 

azonban nagy eltéréseket tapasztaltak.

Évszakos bontásban a nyári mozgáskörzet 

volt a legkisebb, mivel a táplálék és a búvóhely 

a dús vegetáció miatt helyben rendelkezésre 

állt. Ez a bakoknál alig érte el az 50 hektárt. 

A hímivarú egyedeket nagyfokú területhűség 

jellemzi, a territóriumukhoz éveken keresztül 

ragaszkodnak. Bizonyítást nyert az a megfi gye-

lési tapasztalatokon alapuló tézis, hogy a tábla-

szegélyek, fasorok, csenderesek a mozgáskör-

zet meghatározó részét képezik, az „őzektől 

érkező” rádiós jelek leggyakrabban az ottani 

tartózkodásról tájékoztatták a kutatókat.

Az elméleti, tudományos ismertetők után 

Németh Tibor, a szarvasi Táncsics vadásztár-

saság fővadásza mutatta be, hogy mit lehet 

a gyakorlatban hasznosítani az őzgazdálkodás 

kutatási eredményeiből. A 14 ezer hektáros 

vadászterületen 1988-ban a becsült állomány 

500 alatt volt, s mindössze 4 százalékos hasz-

nosítási rátával „dolgoztak”, ma már azonban 

100 bak és 140 tarvad kerül terítékre, az érmes 

Célkeresztben az őzgazdálkodás
A Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézete 

2001 óta folyamatosan végez őzgazdálkodással kapcso-

latos kutatásokat, melyek eredményeiről és részered-

ményeiről április 9-én számoltak be a kutatók a gödöllői 

kollégium rendezvénytermében. Az eseményre az ország 

minden tájáról érkeztek szakemberek, s a zöldruhások zsúfolásig meg is 

töltötték a széksorokat.
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arány pedig 20-25 százalék. A fejlődés okát 

a szakember elsősorban az élőhely-fejlesztési 

beavatkozásokban látja. A területen 50 nagy-

vadetető, fasorok és vadföldek, valamint mo-

zaikos élőhelyi szerkezet szolgálja az állomány 

„kényelmét”. A jelenlegi létszám és sűrűség 

mellett a bakok csak 3-4 éves korukban tudnak 

territóriumot foglalni, így ha egy jó képességű 

bak „beáll”, akkor még 3-4 évet várnak az el-

ejtésével, és szinte biztosak lehetnek abban, 

hogy öreg daliát tudnak lövetni.

Az utolsó előtti előadó, dr. Majzinger István 

egyetemi docens, az őz szaporodásbiológiai 

jellemzőiről beszélt. Több éve tartó kutatása-

inak eredményeképpen megállapította, hogy 

a sutagidáknál – szabad területen – az üzeke-

dés és a vemhesülés igen ritkán, de előfordul, 

az ellés azonban gyakorlatilag kizárható. Ez 

a reprodukciós mutatók felállításához fontos 

zsinórmérték, de tudnunk kell azt is, hogy az 

átlagos magzatszám alföldi területeken 1,42 - 

2,15 között van, a felnevelt szaporulat azonban 

sutánként mindössze 0,75 - 1,85. A fekunditás 

(szaporodási együttható) és a felnevelési ráta 

ismeretében a javasolt hasznosítási arány akár 

40-50 százalékos is lehetne.

Zárszóként Csányi Sándor egyetemi tanár, 

intézetvezető külföldi kutatási eredményekre 

hivatkozva, a létszám alapján történő szabá-

lyozás helyett az élőhely és a vadállomány 

kapcsolatának visszajelzéseire és az összefüg-

gések vizsgálatára ösztönözte a vadgazdál-

kodókat. A pontatlan (ráadásul gyakran has-

ra ütés szerűen végzett) állománybecslések 

helyett az állomány produktumát (agancs, 

kondíció, felnevelt szaporulat), valamint az 

élőhely állapotát (vadkár, területhasználat), 

illetve ezek kapcsolatát (sűrűség) kellene fi -

gyelni, s ez alapján eldönteni, hogy milyen 

beavatkozás szükséges. Vagy az élőhely, vagy 

az állomány befolyásolásával sokkal jobb 

eredményeket lehetne elérni, mint a fals ada-

tokon nyugvó létszámszabályozással. Ennek 

egyelőre jogszabályi korlátai is vannak, de 

a hosszú távra tervezett gazdálkodási model-

lek indokolttá tennék az ökológiára alapuló 

állománykezelést. Mintegy útravalóul – vi-

taindító szándékkal vagy gondolatébresztő 

gyanánt – egyetlen mondatban összefoglalta 

a lényeget: „Nem azt kell tudni, hogy mennyi 

a vad, hanem azt, hogy mit okoz, és hogyan 

teljesít az állomány, illetve az egyed.”

A szakmai napot a Vadvilág Megőrzési Inté-

zet munkatársai „A tudomány eredményei, az 

eredmények közlésének tudománya a Szent Ist-

ván Egyetemen” című TÁMOP-4.2.3-08/1/KMR-

2008-0004 jelű EU pályázat támogatásával va-

lósították meg.

WALLENDUMS PÉTER

wpeter@vadaszlap.hu
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A génteszt olyan eljárás, amellyel egy élő-

lény örökítő anyaga (DNS) megvizsgálható 

(analizálható). Mivel a genetikai állomány 

nem változik, ezért mindegy, hogy malacnál 

vagy néhány éves vaddisznónál végezzük el. 

A legelterjedtebb teszt a sertevad genetikai 

tisztaságát mutatja és vaddisznó DNS profi l 

vizsgálatnak nevezik. Abban nyújt segítséget, 

hogy megmutatja, a vizsgált állat hordoz-e 

házi sertésre jellemző örökletes elemeket, azaz 

a vérvonalában házi sertés kimutatható-e.

A vaddisznó örökítőanyaga több ezer gént 

tartalmaz. Az egyedfejlődés során ennyi tu-

lajdonság kódolódott a fajba. A gének nem 

mások, mint az örökítő anyag kis egységei, 

amelyek egyetlen egy tulajdonságot (pl. szőr-

színt, szemszínt) határoznak meg. Egy génnek 

többféle változata is lehet. Számos tudomá-

nyos publikáció számolt be arról, hogy több 

olyan gén is ismert a vaddisznónál (Sus scrofa 

scrofa), amelynek egyes génváltozatai a házi 

sertésben (Sus scrofa f. domestica) nem ta-

lálhatóak meg. Ez azért nagyon fontos infor-

máció, mert így könnyen elválasztható egy-

mástól a vaddisznó és a vaddisznó/házi sertés 

hibrid.

Az emberi rokonsági és származási géntesz-

tek bonyolultabbak a vaddisznó DNS profi l 

vizsgálatnál. Egy emberi rokonsági vizsgálat 

ára nagyságrendileg 100 ezer forintba kerül. 

Ezzel szemben 10 ezer forintnál kevesebb ösz-

szegért hozzá lehet jutni a vaddisznó vér-

vonal-tisztaság információjához. 

A vaddisznó DNS profi l vizsgálat mellett 

– ha a vizsgálatkérő szeretné – ugyanabból 

a mintából örökletes betegségeket okozó 

génhibák is analizálhatóak, vagy éppen kór-

okozó jelenlétét lehet ellenőrizni.

Genetikai szakértőként azon az állásponton 

vagyok, hogy a genetikai vizsgálatok haszná-

lata gazdasági előnyt jelent. Az előny más-

képpen mutatkozik a különböző vállalkozási 

csoportoknál.

- A vaddisznótenyésztéssel foglalkozó vál-

lalkozások igazolni tudják a vaddisznó DNS 

profi l vizsgálattal, hogy az általuk tenyésztett 

vaddisznók genetikailag tiszták, azaz nem 

hordoznak házi sertésre jellemző örökletes 

elemeket. A Mezőgazdasági Szakigazgatá-

si Hivatali Központ 2010-től egyre nagyobb 

hangsúlyt fektet a vad védelméről, a vad-

gazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló, 

1996. évi LV. törvényben foglalt vaddisznó ge-

netikai vizsgálatokra.

- A vadgazdálkodással foglalkozó erdésze-

tek a vaddisznó DNS profi l vizsgálattal védeni 

tudják vaddisznóállományukat. A genetikai 

teszttel egy pluszszolgáltatást tudnak nyújta-

ni ügyfeleiknek, hiszen igazolni tudják, hogy 

korszerű génvizsgálatokkal járulnak hozzá 

a vadállományuk hosszú távú nemesítéséhez 

és megőrzéséhez.

A vadászattal foglalkozó vállalkozások piaci 

előnyt tudnak kovácsolni abból, hogy génvizs-

gálattal igazolják vaddisznóik jó vérvonalát.

A genetikai vizsgálathoz mintára is van 

szükség a vizsgált egyedből, a minta lehet 

vércsepp, szájnyálkahártya-minta, szövetda-

rab vagy szőrcsomó. Mindegyik mintavételi 

forma pontos eredményt ad. A mintavételi 

eszközt postai úton meg lehet rendelni egy 

genetikai csomag formájában. A mintavétel 

helyben elvégezhető, nem igényel semmilyen 

előkészületet. A vadból levett minta normál 

postai úton szállítható, emiatt egyszerűen el-

küldhető a genetikai laboratóriumba.

A vaddisznó DNS profi l vizsgálatot egy Kft. 

végzi Budapesten. A génteszt elvégzéséhez 

4-5 nap szükséges. A vizsgálati eredményről 

genetikai lelet készül, amelyhez egy szakvé-

lemény is tartozik. Ebben nyílik lehetőség az 

eredmények értelmezésére és megmagyará-

zására. A cég nem csak vaddisznó genetikai 

vizsgálatokkal foglalkozik, hanem egyéb ál-

latok (pl. kutya, macska) és emberi géndiag-

nosztikával is.

Dr. Nagy Zsolt (PhD)

genetikai szakértő

info@allatdiagnosztika.hu

Miért előnyös a génteszt?
Egyesek szerint a hazai vaddisznóállomány jelentős része nem „tisztavérű” egyedekből áll

A géntesztekről általánosságban úgy hisszük, hogy rejtélyes és nagyon drága 

vizsgálatok. Az elmúlt évek géntechnológiai fejlesztései következtében azonban 

a genetikai vizsgálatok leegyszerűsödtek, és a mindennapi ember számára is 

megfi zethetővé váltak. Nincs ez másképpen Magyarországon sem.

a 

n 

s 

Vaddisznó vadaskertbe, 
a vadászati hatóság külön 

engedélye alapján vadasparkból 
vagy vadfarmról is kihelyezhető, 

amennyiben a vaddisznó egye-
dek fenotípusos és genotípu-

sos megjelenése a faj jellemzőit 
hordozza. /Vtv. 22. § (1)/



VADÁSZFEGYVER

Magyar VADÁSZLAP  2010. május 299

Ez év márciusában 37. alkalommal rendezték 

meg Nürnbergben, a mesterdalnokok városában, 

Európa egyik legjelentősebb zártkörű vadászati-, 

védelmi-, fegyver- és természetjáró szakvásárát. 

A belépés engedélyezése lényegesen szigorúbb 

volt, mint az elmúlt évben. Tavaly a végső leltáro-

záskor 27 puska hiányzott, ezért ebben az évben 

már minden fegyver roncsolásmentesen oldható 

rögzítéssel volt ellátva. A megrendelések remé-

nyében a szakközönséget 7 csarnokban 55 or-

szágból, közel 1140 kiállító várta.
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A vásár egyik üdvöskéje a már jó előre beharangozott és márciusi szá-

munkban részletesen bemutatott Blaser R8 volt. Az egyenes zármoz-

gású puskák piacán újabb versenytárs jelentkezett a Merkel Suhlból, 

ahol már közel 500 éve gyártanak lőfegyvereket és számos mai nagy 

márkanév, mint a Sauer & Sohn vagy Walther is innen származik. 

A Merkel RX Helix valódi „take down“ (szétszedhető) fegyver, három 

mozdulattal szerszám nélkül szétszerelhető, váltócsővel és cserélhe-

tő zárdugattyúfejjel. Az ismétlés a zárdugattyú merev fogantyújának 

előre-hátramozgatásával történik, a hat reteszelőszemölccsel ellátott 

forgó zárdugattyúfejet ékpálya vezérli. Külön érdekesség a rövid, alig 

6 centiméteres nyitási úthossz és az ismétléskor a tokból hátrafelé nem 

kitüremkedő zárdugattyú, amely így nem „lóg“ bele a lövő arcába.

Az elmúlt évek alatt sok nagynevű gyártó sikertelenül próbálta 

meghódítani az egyenes zármozgású puskák kedvelőinek szívét. 

A tiszavirágéletű próbálkozások után azonban eddig csak két gyártó-

nak sikerült tartósan megvetnie a lábát a piacon.

A C.C. Haenel Suhlból 1840 óta gyárt kiváló minőségű puskákat. 

Az elmúlt közel 65 év során a Haenel mint légfegyvergyártó volt közis-

mert. Most kiállították teljes, a vadászok értelmét, szívét és pénztárcá-

ját megcélzó kollekciójukat. Tavaly ősszel jelentek meg újra a vadász-

lapokban a kiváló teszteredményeket elért, jutányos áru bockbüchs 

és bock duplagolyós puskáikkal. Újabb kellemes meglepetést okozott 

a legújabb egylövetű billenőcsövű golyós puska és a konzervatív 

konstrukciós jellemzőket tartalmazó golyós ismétlőpuska. A Jaeger.9 

billenőcsövű puskán megtalálhatók az összes nagy fegyvergyártók 

által bevezetett, a vadászok kényeztetésére szolgáló „extrák“, mint 

a biztosító előretolásával megfeszített lakatszerkezet és a francia gyor-

sító. Ennek ellenére a puska 1500 euró körüli ára kifejezetten baráti, 

az elsütés karakterisztikája kiváló, szinte feleslegessé teszi a gyorsítót. 

A hegyi vadászatra készült 2,3 kilogramm súlyú puska magnum kali-

berekben csak mazochista hajlamú vadászoknak ajánlott! A szintén 

minden igényt kielégítő Jaeger.10-es ismétlő hidegen kovácsolt tok-

kal, a tökéletes zárást hat, két sorban elrendezett reteszelőszemölcs 

biztosítja, a zárdugattyú 60°-ban nyitható. A kombinált elsütéssel és 

kivehető tárral ellátott puska 950 euróért már megvehető.

„A halálosan pontos lövés művészetének fejlesztése” – hirdeti az 

Európában eddig kevéssé ismert, a Remingtonhoz tartozó Harrington 

& Richardson prospektusa. A H&R a XIX. század vége óta gyárt kedvező 

Az orosz Basko cég által 

készített díszkés nyerte el 

az IWA késnagydíját

Az amerikai Ruger felújította a legendás .45/70 Gov. kalibert

A Remington elsütő és zárszerkezetének modellje
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Aranyozott virágmotívumok olasz módra

Jakob Koschat csodás külsőkakasos bock puskája Ferlachból

Az orosz IZS exkluzív Baikal modellje

R8-as hegyivadász-puska a Blasertől

Egy Ferlachi manufaktúra kézzel vésett baszkülje

A Baikal modell Diana mótívummal díszítve

Variációk baszkülre

Letisztult formavilág az olasz Bernardelli puskáin

A Blaser R8-as bivalylövő modellje

Míves afrikai motívum Ferlachból
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árfekvésű, egylövetű billenőcsövű sörétes és golyós puskákat – a pros-

pektusuk szerint – ifj ú és előrehaladott korú vadászoknak. A tudatosan 

egyszerűen konstruált és racionális technológiával gyártott fegyverek 

pontossága, kezelhetősége és bőséges kaliberválasztéka olcsó áruk 

mellett minden igényt kielégítenek.

A Česká Zbrojovka mind Magyarországon, mind Németországban 

jól bevezett márkanév. Ebben az évben sem okoztak újdonságaikkal 

csalódást rajongóiknak. A CZ 455 peremgyújtós töltények kilövésére 

alkalmas ismétlő kisgolyós puska .22lr., .22WMR és .17HMR kaliberek-

ben, többféle: Standard, Lux és American változatban. A trendet kö-

vetve elkészült a CZ 550-es műanyag tussal ellátott változata Synthetic 

néven. A CZ ebben az évben a stucnikedvelőkre is gondolt és bemu-

tatta Brno Eff ect Lux névre keresztelt egylövetű billenőcsövű, az elne-

vezéshez méltó, halpikkelyes agyazású fegyverét. 

A Beretta csoporthoz tartozó, Magyarországon jól ismert Sako ez évi 

újdonsága a Sako 85 Bavarian Carbine, amely mint a nevéből is gyanít-

ható, egy alpesi környezetbe illő stucni a távoli Finnországból. 

Fantáziadús vadászfegyvert mutatott be a bajor Innogun. A Hybrid 

egy ismétlő golyós csővel ellátott bockbüchs, kivehető golyós tárral, 

az ismétlés az előagy előre-hátramozgatásával történik. A felső söré-

tes cső helyett egy, az alsótól eltérő kaliberű golyós csővel felszerelt 

változat is kapható. Egy másik szokatlan megoldást egy orosz gyártó 

szolgáltatta, a golyós ismétlő puskához jobb oldalt egy .22lr. kaliberű, 

rövidebb csövű „lővas“ volt rögzítve.

A „szabálytalan“ konstrukciójú puskák kavalkádját az olasz, Anconában 

székelő Cosmi családi manufaktúra gyártotta sörétes félautomatája ke-

rekíti ki. A szabadalmaztatott félautomata tára a megszokottól eltérő-

en nem a cső alatt foglal helyet egy másik csőben, hanem a tusban. Így 

a puska közepére került súlypontja elősegíti a gyors célzást. A kis szériá-

ban, kizárólag megrendelésre és méretre gyártott puska ára borsos.

A régi angol gyarmati időkben, a szavannán elefántra cserkelő va-

dász után egy megtermett afrikai cipelte a gyengébb páncélzatú 

harckocsik kilyukasztására is alkalmas 5–6 kilós, 500-as duplacsövű 

nitroexpresszt. Unalmában az irdatlan mordály biztosító tolókájával 

játszó fegyverhordozó állandó balesetveszélyt jelentett. A kreatív an-

gol fegyverkonstruktőrök az állandó veszélyhelyzet kihívásaira prag-

matikus megoldással válaszoltak és a fegyver nyakán elhelyezett biz-

tosító tolókát egy további kisebb retesszel látták el. Ezzel megalkották 

a ma politikailag korrekten „szerecsenbiztosító“-nak nevezett retesze-

lést. A bolyongó látogató egy osztrák fegyvermanufaktúra standján 

egy remekmívű Mauser-rendszerű ismétlőpuska vertikális biztosítóján 

ismét találkozik a szerecsenbiztosítóval, ami megakadályozza a va-

dászt gyors ismétléskor a fegyver akaratlan biztosításában.

A Ruger amerikai cég ebben az évben a hagyományokat kedvelő va-

dászokat örvendezteti meg a legendás No. 1. jelű, egylövetű tömbzá-

ras puska 1920-as évekből származó, .300 Holland&Holland Magnum 

kaliberváltozatával. A vásár egyik érdekessége volt a XIX. század máso-

dik felében a fekete lőporra tervezett egykori amerikai katonai töltény, 

a .45/70 Gov. feltámadása füstmentes lőporaiból. Szinte kivétel nélkül 

valamennyi amerikai gyártó programjában szerepeltek ilyen kaliberű 

puskák. 

A félautomata sörétes puskák piacán jelentkezett a Browning 

MAXUS nevű új modelljével, 12/76-os kaliberben. Ismertetésük szerint 

az újra konstruált gázelvételi rendszer csökkenti a visszarúgást, az el-

sütés gyorsabb lett és a fegyver villámgyorsan üríthető. Az új gázel-

vételi rendszernek köszönhetően, problémamentesen lövi a 24 és 64 

gramm közötti töltési súlyú töltényeket. 

 Az ólommentes benzint a környezet megóvása érdekében vezették 

be, ezen irányzat jegyében a Brenneke is bemutatta szerény hozzá-

járulását az új ólommentes TIG nature és TUG nature golyós töltény 

Sauer 202-es modell:

Négy évszak,

Négy kontinens,

Négy puska
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formájában, meglehetősen borsos áron. A lövedék egy hagyomá-

nyos felépítésű TIG (Torpedo-Ideal-Geschoss) vagy TUG (Torpedo-

Universal-Geschoss), azzal a különbséggel, hogy az ólmot ón helyet-

tesíti. A „zöld“ TIG töltény 7 x 64-es, 7x65R, 8x57JS és 8x57JRS, valamint 

a TUG .308 Win., .30-06 Spr. és .300 Win. Mag. kaliberben kapható. Pon-

tossága és hatásmechanizmusa a gyártó szerint kiváló.

A kiállításon sétálva, a standokat nézegetve, egyre jobban kiraj-

zolódik a különbség egyes földrajzi és kulturális közeghez köthető 

vadászati szokások között. Az amerikai földrészen, egyes skandináv 

országokban, Oroszországban és Afrikában a vadászat, szemben a kö-

zép-európai trófeaközpontúsággal, döntően a hússzerzést szolgálja. 

Erre utal az amerikai fegyverek robosztus kivitele, hosszú röppályájú 

kaliberválasztéka és az amerikai kiállítók által kínált vadászati felszerelé-

sek hatékonyságot növelő volta, a tereptarka ruházat és a csalanyagok. 

A trófea mérete másodlagos, döntő az egy vadászszezonban lőtt, 

mélyhűtőben eltett hús mennyisége. Ott a vadászat nem szertartás, 

nem sport, mint az angoloknál, hanem kemény munka költségelem-

zéssel. Megmosolyoghatjuk az esetleges, számunkra vadhajtásnak 

tűnő ötleteket, de ezeket mindig 

az adott összefüggésekben kell 

értékelni.

BÁLINT ELEMÉR

Balint-Elemer@t-online.de

A „mindentudó” Guiness rekorder svájci bicska

Összecsukható csalikacsák az amerikai NRA FUD kínálatából

A patinás német Mauser M03-as modell tartozékai szinte végtelen variációban voltak láthatóak a kiállításon

Perazzi... darabonként 2-3 millió forintért
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BÉKÉS SÁNDOR

bekes.sandor@chello.hu

- Tényleg, valójában hol vagyunk…?

- A Pécsi Püspöki Pincészet egyik kis mel-

lékágában, melyet Cserháti József püspök 

úr nevezett el Texas Bárnak, aki 1969-1989 

között kormányozta a pécsi egyházmegyét. 

A püspöki palota minden helyisége tele volt 

az állambiztonsági szolgálat poloskáival, 

amit ő nagyon jól tudott, így aztán, ha bi-

zalmasan akart valakivel tárgyalni, csak 

annyit mondott: gyere, menjünk el a Texas 

Bárba. A palota udvarán állt egy kis épület, 

abból nyílt az idevezető lejárat…

Pécs sok egyéb mellett a történelmi belvá-

ros szinte egészét behálózó pincerendszeré-

ről híres. Eddig már ezernél is több pincét 

tártak fel, melyek összesített hossza az 50 ki-

lométert is meghaladja. Kétezer évvel ezelőtt 

talán a rómaiak építették az első pincéket, 

de a csapadékvíz, a város alatti folyócskák is 

megtették a magukét. Nem túlzás azt mon-

dani: tulajdonképpen két Pécs van, az egyik 

a föld felett, a másik a föld alatt. Sok titok 

övezi ezt a földalatti várost.

- Sokáig úgy tudtuk, hogy Klimó püspök, 

az első magyarországi nyilvános könyvtár 

megalapítója építtette 1750-ben, de újabb 

dokumentumok szerint az elődje, Nesselrode 

Ferenc kezdte az építkezést. Ám, nyilván az 

ő kezdeményezése se volt előzmények nélkü-

li. A Texas Bár is legalább ötszáz éves…

A Pécsi Püspöki Pincészet 2000-ben éledt 

újjá. Csékei József pincemester ettől az idő-

ponttól gondozza, vezeti. Kunbaján született, 

földdel, mezőgazdasági termeléssel foglalko-

zó családban, vágyai szerint erdész lett volna, 

ám apja, aki a Kunbajai Állami Gazdaság 

ezerhektáros szőlőbirtokát kezelte, lebeszélte 

erről. Erdész sok van, erdő kevés. Így aztán 

kertészeti egyetemet végzett. A Kunbajai Ál-

lami Gazdaság, a Szőlészeti és Borászati Ku-

tató Intézet egri állomása, Villány és a Pécsi 

Pezsgőgyár voltak működésének fontosabb 

állomásai. A szőlőtermesztés és borkezelés 

mellett a borászati gépészet és technológia te-

rén is ismert és elismert szakemberré lett.

- Éppen Dagesztánba készültem, amikor 

2000-ben Mayer Mihály püspök úr felaján-

lotta ezt a munkakört – meséli. - Előző éle-

temben, nagyüzemi keretek között százezer 

hektoliteres méretekben kellett gondolkod-

nom, Kunbaján például egy 8000 palack/

óra kapacitású töltősort telepítettem, a püs-

pöki pincészet azonban nem a méretekről, 

nem a mennyiségekről szól. Ez a pince a bor, 

a kultúra és a hitélet harmonikus találkozá-

sának színtere…

- A misebor például mitől misebor…?

- Attól, hogy tökéletes minőségű szőlő-

ből készül, cukortól és mindennemű egyéb 

adaléktól mentes, és János-napon áldásban 

részesül…

Város
a város alatt …
A Texas Bárban beszélgetünk. Ebben a bárban azonban sokat ígérő neve 
ellenére sincs fényes bárpult, nincsenek villódzó fények, ledér hölgyek sin-
csenek, sőt még csak zene se szól. Az ajtót nem őrzik kopasz fejű izomko-
losszusok, igaz, nem is hiányoznak, mert a Texas Bár ajtaja nem az utcára 
nyílik. De legyünk pontosak: a Texas Bár előtt  utca sincs. Sőt, tulajdonkép-
pen maga a Texas Bár se létezik, ámbár mi ennek ellenére minden kétséget 
kizáróan mégis vagyunk valahol…
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- A Püspöki Pincészet exkluzív, arisztok-

ratikusan hangzó neve és jellege ellenére 

gyakorlatilag mindenki számára nyitott. 

A turisták, a bazilika látogatói is betérhet-

nek ide egy-egy pohár borra. A pincerend-

szer első szintje, a százszemélyes bemutatótér 

közösségi rendezvények helyszíne. Gyakori 

vendégek itt a vadászok is. A baranyai vadá-

szok vadásznapi borversenyét is itt rendezik 

meg, immár több mint egy évtizede. 2009 

novemberében, a Pécsi Egyházmegye fenn-

állásának ezredik évében – a Baranya Va-

dászkürt Együttes itt, az ódon boltívek alatt 

ünnepelte tizenötödik születésnapját, melyet 

Mayer Mihály megyéspüspök (a Hubertus 

Kereszt arany fokozatának kitüntetettje) is 

megtisztelt a jelenlétével.

Csékei József 1976-ban tett vadászvizsgát. 

A szőlő, a bor és a vadászat többé-kevésbé 

azonos emberi tulajdonságokat igényel. 

Hozzáértést, következetességet, önfegyelmet 

és türelmet. Első vadászélményei Kunbajá-

hoz és néhai Valaczky Lászlóhoz kötődnek, 

aki az állami gazdaság vadászati ágazatveze-

tője és tehetséges természetfotós volt, akinek 

a meghívására egyszer én magam is együtt 

vadászhattam a mélykúti fácánosban Szil-

ágyi Virgillel és Studinka Lászlóval…

- A vadászem-

lékek elválasztha-

tatlanok a mento-

roktól, a barátoktól, a nagy találkozásoktól. 

Az egyetemen például dr. Buzgó Józsefet kí-

sérgethettem vadászútjain, aki a Kertészeti 

Egyetem matematika tanszékének a vezetője 

volt. És aki persze nem azért fi gyelt fel rám, 

mert matematika-zseni voltam. Sportlövői 

igyekezeteimet díjazta…

Ez a beszélgetés már Csékei József ottho-

nában zajlik, Pécs délnyugati szélén, egy pa-

nelépület második emeletén. Két, nyolc kiló 

körüli gímagancs díszíti a nappalit, melyek 

közül az egyik „az első”. Az egykori sellyei 

vadásztársaság Mocsár elnevezésű erdőré-

szén került a puskacső elé. A terítékfotó is 

pillanatok alatt előkerül.

- Az elejtés dátuma 1995. november 16. 

Hétéves, selejt, nemzetközi bírálati pontszá-

ma 191,39. És vajon ki avatott szarvas-va-

dásszá...? – kérdezi sokat sejtetően.

- Nem tudom…

- Buzgó József, aki akkor Sellyén szolgált, 

és aki annak a dr. Buzgó Józsefnek a fi a, aki 

a matematika-professzorom volt…

A kis nappali a berendezését tekintve 

meglehetősen eklektikus. Kényelmes fote-

lek, régi falusi székekkel körülvett ebédlő-

asztal, egy szépen faragott – ugyancsak régi, 

a falusi polgárházak hangulatát idéző – tála-

lószekrény, és a főfalon nagyméretű, alföldi 

hangulatot árasztó festmények.

- Feleségem édesapja, Korda Béla munkái. 

A Képzőművészeti Főiskolán Rudnay Gyu-

la volt a mestere. A lefestett állatok és tájak 

lelke érdekelte. Rajztanár volt, ám polgári 

származása és a nagykun hagyományokhoz 

való ragaszkodása miatt 1953-tól 1962-ig, 

nyugdíjba vonulásáig mégis névtelen térkép-

rajzolóként kereste a kenyerét a pécsi erdő-

rendezőségen…

Előkerülnek a puskák, megsimogatjuk, 

megcsodáljuk őket, majd egy elegáns tokot 

is elővarázsol valahonnan Csékei József. Egy 

hegedűt rejt a tok.

- Erdélyben vettem, egy remek mester 

utolsó munkája volt…

- Mit hallunk?

- Egyelőre semmit. Idén hatvan éves le-

szek, készülni kell hát a nyugdíjra. Úgy 

gondolom, most már majd arra is lesz időm, 

hogy megtanuljak hegedülni…

 A püspöki címer a borászatban is a minőség védjegye...
Koccintás a Texas bárban... 



306

PORTRÉ

Magyar VADÁSZLAP  2010. május

A preparálás lehet egyszerű szakma, de lehet művészet is – vallja 

Adorján Krisztián, aki autodidakta módon képezte magát érdeklő-

dő diákból a keze alól igényes munkákat kiadó preparátorrá. 1975-

ben született, Nógrád megyében, Pásztón él és 8 éves korától bújta 

a Cserhát erdeit. Az állatok iránti érdeklődése – mondhatni – a leg-

apróbb részletekre is kiterjedt, mivel tücsköt-bogarat, békát, egeret, 

mindent begyűjtött és felboncolt, amihez csak hozzá tudott jutni. 

A véletlennek köszönhető, hogy a vadászat közelébe került. Laká-

suk újrafestését szülei egy szobafestőként is dolgozó vadőrre bízták, 

aki látta, mivel tölti szabadidejét a gyerek. Beszélgetésükből barát-

ság lett, egyre többször elvitte magával az erdőre, gombászni, vadat 

etetni, lest javítani, így Szalai István – aki a Kelet-Cserhát Vadász-

társaság hivatásos vadásza – szó szerint megfertőzte a vadászattal. 

Többször megtörtént, hogy este lopva összekészítette az „erdei” ru-

háit, s éjjel, mikor már mindenki elaludt, kiszökött az erdőre, s mire 

a család felkelt, már újra az ágyában volt.

Egerben biológia tagozatos gimnáziumban 

érettségizett, majd felvételizett az ELTE-

re, de az egyik „kemény” tantárgyból 

nem tudott a bejutáshoz elég pontot 

elérni. Így aztán Mátrafüreden, az er-

dészeti szakiskolában tett szert szak-

mai képzettségre, s ezzel párhuzamosan megszerezte a bútorasztalos 

szakmunkás bizonyítványt is. Az állatokon kívül a fa, mint az egyedi 

fantázia kibontásához alkalmas alapanyag is mindig a keze ügyében 

volt, apróbb használati tárgyakat, trófeatáblákat, később már szobro-

kat is faragott – hat évig ez a szakma adta a megélhetést is. 

1996-tól kezdett komolyabban érdeklődni a preparátori szak-

ma iránt, az interneten keresztül került kapcsolatba Murai Róbert 

pesti madárpreparátorral, akitől a gyakorlati fogásokat is tanulta. 

Később megismerkedett a Természettudományi Múzeum madár- és 

emlős részlegében dolgozó Bagó Lászlóval, ahol aztán a tudomá-

nyos alapossággal végzett, az egyedi méretfelvételek alapján „mé-

retre” készülő műtestek, anatómiai szobrok készítésének titkaiba és 

trükkjeibe is beletanult. 2005-ben már elég bátorságot érzett magá-

ban ahhoz, hogy önálló vállalkozásként preparátorműhelyt nyisson 

szülővárosában, Pásztón. A műhely mellett három éve egy aprócska 

vadászboltot alakított ki, hogy a környékbeli vadászoknak ne kelljen 

egy-egy doboz töltény miatt valamelyik nagyvárosba elutazni. 

Függetlenül attól, hogy akár egy teljes állatvázat is fel tud építeni 

drótból, fagyapotból, kócból, gipszből, természetesen ő is használ 

sablonokat, könnyű műanyaghabból kiöntött műtesteket a prepará-

tumok elkészítéséhez. Ez azonban szinte minden esetben csak alap, 

a koponya vagy test méretei alapján igazít, változtat a sablonokon, 

hogy az lehetőleg teljesen megegyezzen az 

eredetivel. A szinte szobor kidolgozottságú 

gipsztestről készül a negatív forma, amibe 

a műanyag (purhab) lesz beöntve műtest-

nek. Erre kell aztán ráhúzni és rávarrni az 

eredeti bőrt, amiben a kifejtett fülporcot 

műgyantából készített másolattal helyettesíti. 

Nagyon sokat számít a preparátum tartósságá-

nál az, hogy milyen alapanyagok lettek felhasz-

nálva a készítésekor. Ma két fő beszerzési forrásból 

dolgoznak a hazai preparátorok; az osztrák forgal-

mazású műtestek minősége gyengébb, ennek elle-

nére drágák, míg az Amerikából rendeltek kiválóak, 

közvetlenül az állat testéről vett rengeteg méret alapján 

mintázott szobrokról készülnek. Ha valaki hajlandó meg-

fi zetni a jobb alapanyagot, akár évtizedekkel is meghosszabbíthatja 

féltett trófeái élettartamát. Nem árul zsákbamacskát, mindenkinek 

elmondja, milyen minőségi különbségek vannak, s a vadász eldön-

ti, mennyit akar, vagy tud áldozni erre a munkadíjon felül. 

Nem vágyik a társasági tagsággal járó kötöttségre, így is van le-

hetősége, hogy kevés ráérő idejében, a szabadban is a vad köze-

lében lehessen. Álma Afrika, kézzelfogható közelségbe már 

sokszor került az ottani állatvilággal, amikor a kikészíteni 

hozott trófeákat preparálta – másoknak. S. E.

„Könnyű dolga van a mai preparátoroknak – mondta a híres múzeumban egykor ebben a szakmában dolgozó bará-
tom. Csak megveszik a gyári sablont, ráhúzzák a bőrt, s már kész is a „művészi” munka, lehet sütkérezni a dicsőség 
fényében.” Való igaz, világunkban szinte minden kapható készen, minden előre le van gyártva – sablon szerint. 
Talán éppen ezért van az, hogy egyre nagyobb az értéke az egyedinek, a sablonosnál többet nyújtó, a fi nom rész-
letekre is odafi gyelő munkának.

Hűség az eredetihez
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Tengeri vadászat a norvégiai Tengeri vadászat a norvégiai 
fj ordok közöttfj ordok között

Mi vadászok nagyon különbözőek vagyunk. Kis társadalmunk egy része „semmi pénzért” nem moz-
dulna ki a jó kis hazai vadászterületéről, néha ugyan eleget tesz egy-két baráti meghívásnak, de a jó 
kis hazai… Mások járják az országot, világot, keresik a változatosságot, a különlegességeket, az újat. 
Én is közéjük tartozom, ritkán vágyom vissza ugyanoda kétszer, keresem az újat, a szokatlant.
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A sportvadászok jó része rekord méretű trófe-

ákkal álmodik, bármerre is jár, csak a nagy ér-

dekli, kivéve, ha méretre szabják a trófeás vad 

árát és vadászati költségvetése kissé szűkös. 

Én is, mint sokan mások, már megtanultam 

a vadászati költségvetés és trófeás álmok ke-

serű összefüggéseit és ehhez hangolom, meg 

alakítom általában vadászterveimet is. Meg 

különben is, akik közelebbről ismernek, azok 

tudják, hogy többre tartok egy egyszerű, de 

izgalmas vadászatot, mint egy bármilyen drá-

ga „puccosat”! Ilyen érdekesnek mutatkozott 

egy norvégiai meghívás is, ahol tengeri va-

dászatot ígértek. Kicsit fanyalogtam eleinte 

a fókavadászat hallatán, rögtön a kanadai hí-

rek és a reakciók jutottak az eszembe, de végül 

is voltam már életemben olyan vadászaton, 

ahol nem vettem puskát a kezembe és még-

is jól éreztem magam. Vonzott az ismeretlen 

nyugat-európai – az oroszt már jól ismerem 

– északi táj, ismeretlen emberek, szokások és 

a tenger. Végül is valamilyen szinten tenge-

rész vagyok tenger nélkül, legalábbis eredeti 

szakmám szerint. 

Látogatásom helyszíne Norvégia egyik 

legnagyobb szigete, a Hitra volt. Területe 707 

négyzetkilométer, erdőkkel, rétekkel fedett, 

ritkán lakott hely, gazdag állatvilággal. A kö-

zeli, nála kisebb Fröya szigettel híd köti össze, 

a szárazfölddel pedig egy alagút, melynek 

legmélyebb pontja közel 300 méter mélyen 

van a tenger alatt. Ezt tudva, kissé szorongva 

keltem át rajta az autóban. A sziget nyuga-

ti, fj ordokkal és millió kis szigettel és szirttel 

tagolt partja mellett halad el a Golf áramlat, 

kellemesebbé téve az ott élő emberek és vad 

sivár téli napjait. Az átlagos hőmérséklet még 

télen sem süllyed tartósan a fagypont alá, 

legalábbis hosszabb időre. De igazából ez 

sem kárpótolja teljesen a hosszú téli sötétség 

okozta élettani problémákat. A két nagy szi-

geten, mint már említettem, gazdag állatvilág 

van: gímszarvasok és őzek, a Hitra szigeti 707 

négyzetkilométeren közel 7 ezer szarvas és 

ezer őz él. Igazából senki sem tudta megmon-

dani, hogy a gímek honnan kerültek ide, talán 

az anyaföldről úszhattak be a 20-30 kilométer 

széles csatornán keresztül a szigetre, az őze-

ket pedig betelepítették. A helyi lakosok kö-

zül páran vadásznak, lövik, amelyik puska elé 

kerül, így persze nincs szó selejtezésről vagy 

állományszabályozásról, de nem is láttam 

még közepesnek nevezhető trófeákat sem. Az 

őzpopuláció persze jobb, ott már előfordultak 

nyálat csöpögtető érdekességek is. De hát vé-

gül is mi egy tengeri vadászatra indultunk...

Ezekben a soha be nem fagyó vizekben 

élnek a vadászatunk célpontjai: a kúpos- és 

borjúfókák. Svédországgal szemben itt kor-

látozottan engedélyezett a fókavadászat, 

annak ellenére, hogy a szigettől nem túl távol 

Manapság a fókavadá-

szat elvesztette a régi 

vonzerejét, és már nem 

elsősorban a zsírjáért, 

húsáért és a bőréért 

vadásszák
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található egy hatalmas kiterjedésű fókare-

zervátum. Mindkét fókafaj a ragadozók közé 

sorolható és halakkal, rákokkal táplálkozik. 

A kisebb testű borjúfókák 50-100 kg-ra is meg-

nőnek, a mai napig vadászható a faj, mivel 

rendszeresen megdézsmálja a halneveldéket 

és hálókat, illetve tönkreteszi a halászfel-

szerelést is. Sokuk hálókba gabalyodva ful-

lad meg. Régebben húsáért és olajáért va-

dászták, ma már az olaját nem hasznosítják. 

A nagyobb testű kúpos fóka 2,5-3,5 méter 

hosszúra is megnő, súlya elérheti akár a 2 

vagy 3 mázsát is. Latin neve görögül tengeri 

disznót jelent. Nagy teste ellenére is nagyon 

fürge, a kiszemelt halat könnyedén elkapja. 

A borjúfókák naponta akár 8-10 kiló halat, rá-

kot is elfogyasztanak, többnyire élve szétté-

pik az áldozatukat. Ha túlszaporodnak, akkor 

a halászatból élő emberek – lásd a kanadai 

inuitokat – konkurenseivé válnak és megkez-

dődik köztük a harc az élettérért. Ezt tudva, 

másképp értékeli az ember a híreket, ott már az 

emberek küzdenek a mindennapi betevőért!

Arne, norvég barátom, elkezdett beavatni 

a vadászat titkaiba. Megmutatta a védőruhát: 

vastag narancssárga, meleg kezes-lábas. Víz-

be esve is órákig fenntart a vízen, nem ázik át 

és még a hideg vízben is megmenti az ember 

életét. Kicsit nehéz benne mozogni, feltűnő 

színű, de sebaj. A vadászat alapfeltétele, hogy 

viszonylag csendes legyen a vízfelület, külön-

ben a csónakunkban nem tudunk hajózni, ne 

essen az eső és világos legyen. Ez utóbbi fel-

tétel adott volt, átlag napi 16 órát sütött a nap, 

már amikor sütött. A fókák, amikor jóllaknak és 

nem vadásznak, igencsak kíváncsi állatok lé-

vén a víz felszínén úszkálnak, vagy a milliónyi 

szirt valamelyikén fekve fi gyelik a körülvevő 

világot. Mikor megláttak bennünket, óvatosan 

és kíváncsian néztek minket, persze tisztes tá-

volságból, úgy 150-200 méterről. Csónakból 

ilyen távolságra persze bizonytalan a lövés, 

nem is kísérleteztünk. Megpróbáltunk egy 

kis szigetet vagy szirtet megkerülve hátulról 

arra felmászni, lőállást felvenni és onnan lőni. 

Célpontként a fóka kicsi, vízből kimagasló feje 

adódott. Közben Arne a csónakban tisztes, de 

látótávolságon belül hajózott és fi gyelt, majd 

a puska eldördülése után azonnal a lövés he-

lyére kormányozta a csónakot és fi gyelte a víz 

felszínén úszó nyomokat (olajt, vagy vért), ha 

volt, akkor csáklyával próbálta a víz alól kiha-

lászni a zsákmányt. Ez így egyszerűnek tűnik, 

de a valóság természetesen ennél sokkal iz-

galmasabb volt. Egyrészt a borjúfókák a folyók 

öblei közelében tartózkodnak inkább, ahol az 

édes- és sósvíz keveredik, óvatosabbak is és 

kiszámíthatatlanabbak is. Itt kevesebb a szirt, 

nagyobbak a távolságok és így kisebbek az 

esélyek. A kúpos fókák ezzel szemben a nyíl-

tabb vizeket kedvelik, távolabb a partoktól 

úszkálnak a nyílt tenger közelében. Viszont 

kevésbé félénkek és szeretnek a szirteken 

sütkérezni. Így azonban nehezebben tudtuk 

megközelíteni őket. Az ötnapos vadászatból 

a rossz idő miatt kettő kiesett, túl nagyok vol-

tak a hullámok, nem tudtunk kihajózni. A ma-

radék három napból egyik napsütéses volt, 

kettő borongós. Sokat fényképeztünk, fi lmez-

tünk madarakat, fókákat, törpe bálnákat meg 

egy 2500-as kormoránkolóniát. S persze jókat 

vadásztunk. Először sikerült elejteni két borjú-

fókát, egyiket 182 méter távolságból, a nyílt 

vízen, Arne az utolsó pillanatban halászta ki 

a víz alól. A kúpos fóka után többet kellett ha-

józnunk. 

Egyik nap nagy fáradtságot éreztem, mire 

megállapítottuk, hogy már 14 órája vízen va-

gyunk és még mindig magasan áll a nap. Végül 

is sikerrel jártunk, zsákmányul esett egy hatal-

mas hím. Úgy nyolc centi vastag volt a zsírréteg 

a bőre alatt. Húsa fekete, mint a szén, furcsán 

mutatott másnap a tányéron. Íze sem volt kü-

lönösebben megnyerő, elég rágós is volt, így 

egyszeri próbálkozás elégségesnek bizonyult. 

Arne szerződésben állt a fókarezervátum 

kutatóival, így minden elejtett vadról teljes 

körű nyilvántartást vezetett és rendszeresen 

jelentett nekik. Beküldte a koponyákat is, ahol 

a szemfogakról metszetet vettek és a fák év-

gyűrűjéhez hasonlatosan állapították meg az 

elejtett egyedek életkorát. 

Manapság a fókavadászat elvesztette a régi 

vonzerejét, nem a zsírjáért, húsáért és bőréért 

vadásszák, hanem magáért a vadászat sport-

értékéért és tudományos szempontokból is. 

Így utólag azért elmondhatom, ez is izgalmas 

vadászat. Soha nem gondoltam volna, hogy 

egyszer a tengeren puskával fogok zsákmány 

után járni. Egy ritka vadászati élménnyel lettem 

gazdagabb. És még valami érdekes: Norvégia 

gazdag ország, immáron nagyhatalom az olaj-

kitermelésben és lazacnevelésben is. Mindket-

tő a nyílt tengerhez kötődik. Ennek ellenére 

a benzin és a lazachús ára közel duplája volt 

az itthoninak. Kérdésemre, mi ennek az oka, 

azt válaszolták: ami olcsó, azt pazarolják, amit 

pazarolnak, abból nem marad az unokáknak, 

tehát inkább kerüljön többe, így az emberek 

jobban megbecsülik és takarékoskodnak vele 

a jövőre gondolva. Logikus, nem?

KOLLÁTH JÓZSEF

kollath.joe@t-online.hu

Végül sikerrel jártunk, zsákmányul ejtettünk 

egy hatalmas hímet, melynek nyolc centi 

vastag szalonnája volt, a húsa meg fekete, 

akár a szén
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Ne politizáljunk!
Nem politikai kérdés a vadgazdálkodás – állapítja meg a címében is 

a Népszava. „Semmi sem indokolja, hogy a vadászati jog az elavult ál-

lami monopólium elveit kövesse és a vadgazdálkodásból hazánk po-

litikai kérdést csináljon – jelentette ki dr. Csötönyi József, főtanácsos. 

A Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Szövetségének szakembe-

re a szaktárca vadászati és vadgazdálkodási koncepciójáról elmondta: 

tábor, nézetek és lobbik csapnak össze a háttérben, s ez magyarázza azt 

is, hogy máig sincs új vadászati törvény, s egyetértés van abban, hogy 

a vadászati jog a földtulajdontól elválaszthatatlan. (…)

A vadkár kérdésében az az álláspontjuk: a felelősség azé, aki a vadászati 

jogot gyakorolja, neki kell a keletkezett kárt is fi zetni. Csötönyi szerint 

a szaktárca koncepciója ellentétes azokkal a tendenciákkal, amelyek 

a piacgazdaságot és a közigazgatás egyszerűsítését tűzték zászlójukra. 

A főtanácsos abban bízik, hogy a parlamenti pártok, mint döntéshozók, 

a haladást és nem a visszalépést választják. (1995)

Vadászati felügyelők értekezlete
Az FM Vadászati és Halászati Önálló Osztály és a Földművelésügyi Hi-

vatalok Főosztálya 1995. március 22-én értekezletet tartott a megyei 

vadászati felügyelők részére. Minden megye beszámolt a 1994. évi vad-

gazdálkodási terv teljesítéséről. Általános tapasztalat, hogy a vadászatra 

jogosultak az előző évben átlagban 70-80 százalékra tudták teljesíteni 

a nagyvadlelövési terveket. Ez a tény, valamint az előzetesen jelzett 

csökkenő vadkár utal a nagyvadállomány csökkenésére is. A vadászati 

szabálysértések egységes elvek szerinti megítéléséhez az FM ajánlást 

készül kiadni, ezzel együtt szigorítani kívánja a vadászjegy visszavoná-

sának időtartamát. A megyei trófeabíráló bizottságok tevékenységének 

értékelésekor felvetődött, hogy a bizottságok nem egységesen érvé-

nyesítik a bírálati szempontokat. Ezért 1995. május hónapban minden 

megyei trófeabíráló bizottsági tag vizsgát tesz. (1995)

The Wildlife Society
Tény, hogy a vadgazdálkodásban is szükség van az alapvető képzési kö-

vetelmények meghatározására. Elsősorban az egyetemi oktatásban dol-

gozó szakemberek kezdeményezésére, 1937-ben alakult meg az észak-

amerikai Vadbiológiai Társaság (The Wildlife Society), amely mára egy 

olyan nemzetközi, nonprofi t tudományos és oktatási szervezetté vált, 

amelynek tagjai a természeti erőforrásokkal folyó gazdálkodást hivatá-

sukként szolgálják, s legtöbbjük a modern értelemben vett vadbiológia 

és a vadgazdálkodás különböző szakterületein dolgozik. A szervezetnek 

40 országból mintegy 8900 tagja van. A Vadbiológiai Társaság küldeté-

se, hogy folyamatosan növelje a vadgazdálkodásban és vadvédelemben 

munkát végzők tudományos, technikai, gazdálkodási és oktatási képes-

ségeit és előrehaladását a biodiverzitás megőrzése, valamint a vadállo-

mánynak, mint természetes erőforrásnak a társadalom javára való bölcs 

hasznosítása érdekében. A Wildlife Society központja a Mayland állam-

beli Bethesdában található. (1995)

Életveszélyes baklövés!
A májusi őzbak az a „vadfaj”, amely-

nek vadászata során a legtöbbször 

a terepjárót használjuk. Az autós barkácsolás ma 

már elfogadott vadászati mód. A törvény szerint egyértelmű-

en, csak álló autóról (nem autóból és nem mozgó járműről) szabad lövést 

leadni. Figyeljünk a balesetveszélyre, nehogy a vadász jobb oldalon ki-

szállva, az autó hátuljához támassza fel a puskát, és a volánnál ülő vezető 

feje fölött akarjon átlőni. Különösen nagy a veszély abban az esetben, ha 

a terep a kísérő felőli oldalra lejt. Ilyenkor a vadász az izgalomtól nem ve-

szi észre azt, hogy a puskacső belóg az autó „bakhátas” tetejébe, és amíg 

ő tisztán látja a céltávcsőben az őzbakot, addig az úgynevezett holttér 

(a céloptika pár centivel magasabban van, mint a cső) miatt a puskacső 

pontosan a kísérő feje felé irányul. Vigyázat! A fi gyelmetlenségünk miatt 

az áhított őzbak helyett könnyen „bakot lőhetünk”… (2000)

Titokzatos sirálypusztulás Nyékládházán
Hogy a Romániából kiinduló tiszai ciánmérgezés okozta a Borsod-Aba-

új-Zemplén megyei Nyékládházán lévő bányatavon a sirályok tömeges 

pusztulását, bizonyítani még nem lehet. 

Tény azonban, hogy a közelmúltban százával érkeztek sirályok 

a nyékládházi kavicsbánya tavára, s ahogy érkeztek, úgy pusztultak el, 

illetve a még élők is folyamatosan hullanak. A Debreceni tónak neve-

zett bányatavat ugyanis még sosem látott mennyiségben lepték el 

a sirályok. Az Állategészségügyi Állomás szakemberei a tetemekből 

többet összegyűjtöttek, hogy megállapítsák a tömeges pusztulás okát.  

A legvalószínűbb, hogy valamilyen mérgezett táplálékot fogyasztottak. 

A szemtanúk elmondása alapján a madarak igen szomjasnak bizonyul-

tak, amely tipikus tünet a mérgezések esetén. A főállatorvos szerint ki-

zárható a cianid mérgezés, mert 

annak hatása már korábban je-

lentkezett volna. (2000)

Visszapillantó
Rovatunkban a VADÁSZLAP 15 és 10 évvel ezelőtti, májusban megjelent írásai-

ból szemezgetünk, amelyek aktualitásukkal, különlegességükkel, mondanivaló-

jukkal talán még ma is érdekesek lehetnek.

!
y-

bször

barkácsolás ma

MÉSZÁROS JUDIT

mjudit@vadaszlap.hu
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Gyanús 
vadászok

Egy Texas állambeli atomfegy-

vereket előállító üzemben, janu-

árban nagy riadalmak közepette 

vészleállás volt, mert előzőleg 

a környéken két terepmintás ru-

hába bújt fegyveres alakot láttak. 

A helyszínre érkező sheriff  iga-

zoltatta a két „gyanús” személyt, 

akikről kiderült, hogy két jámbor, 

legálisan vadászó amerikai pol-

gár volt. 

Forrás: Jäger, 2010. április

Halálos 
szarvasok

A változékony időjárás az állato-

kat is megbolondítja, így az utak 

a nap 24 órájában életveszélye-

sek az élelmet kereső, megriadt 

vad miatt.

Február-március az agancs-

gyűjtés időszaka, ilyenkor egyre 

több ember járja az erdőket, meg-

zavarva az erdei állatok életterét, 

így azok már nappal is kimerész-

kednek az utakra. Éhesek, az 

ösztön hajtja őket. A megzavart 

állatok többet mozognak táplá-

lékkeresés közben, ezért találkoz-

hatunk velük gyakrabban. A táp-

lálék mellett ásványi anyagokat is 

keresgélnek. Az etetőhelyek kör-

nyékére télen sótömböket tesz-

nek, ez azonban gyakran nem 

elég. Az ütközések a gépjármű 

tulajdonosnak és a vadászatra 

jogosultaknak egyaránt tetemes 

károkat okoznak. Balesetkor cél-

szerű rendőrt hívni, még akkor is, 

ha személyi sérülés nem történt. 

A rendőrség ugyanis pontosan 

rögzíti a nyomokat és szakvéle-

ményük fontos szerepet játszhat 

a későbbi eljárásban. Azokon 

a területeken, ahol a vadveszélyt 

jelző táblát kihelyezték, a jár-

mű vezetőjének fokozottan kell 

fi gyelnie az út közelében meg-

jelenő állatokra. A legnagyobb 

károkat a szarvasok okozhatják. 

A többmázsás állat teste olykor 

becsúszhat az utastérbe, ami 

a bent ülők halálát okozhatja. 

Forrás: SONLINE 2010. 03. 22.

Irány Kína!

Évente legalább egy tonna szar-

vasagancsot gyűjtenek illegálisan 

Gemencen, több százezer forint 

értékben. Februárban hullajtják 

agancsukat a gímbikák. Normá-

lis körülmények között a levetett 

agancsokat a gyűjtési engedély-

lyel rendelkezők szedik össze. Ők 

minden évben mintegy 500 kilo-

grammnyi agancsot adnak le.

A munkájuk igen fontos, hiszen 

így a szakemberek fi gyelemmel 

tudják kísérni az állatok moz-

gását, szokását, ami közvetett 

módon a védelmüket is jelenti. 

A becslések szerint az említett 

mennyiség legalább kétszere-

se kerül illetéktelenek kezébe. 

De nem csupán a szarvasokat, 

a vaddisznókat is megzavarják. 

Ennek következtében az idei év-

ben korábban fi alt kocák elhagy-

ják vackukat, a malacok pedig 

könnyebben megfáznak, tehát 

magasabb arányú lehet az elhul-

lás. A vétkesek kisebb része dísz-

gyűjtés vagy megélhetési okok 

miatt járja az erdőt, a nagyobb 

hányad szervezett keretek között 

„dolgozik”. „Portékájuk” főként 

Kínában landol, mert itt a cél a 

különféle potencianövelő szerek 

„kinyerése”.  Az esztétika mellett 

tehát jó üzletet is jelent a gyűj-

tőknek a tiltott aktus: a társaság 

ugyanis például egy első osztályú 

hullajtott agancs kilogrammjáért 

nettó 1600 forintot fi zet, míg az 

illegális felvásárlók ennél átla-

gosan 50-100 forinttal kínálnak 

többet. 

Forrás: stop.hu 2010. 03. 09.

(A szerk. megjegyzése: Potencia-

növelésre a szarvasok növésben 

lévő, barkás agancsát használ-

ják a benne lévő pantokrin nevű 

hormon miatt. Ez az anyag a már 

növekedését befejezett, letisztított 

agancsban, így a hullajtottban 

sem található meg, a fenti célra 

alkalmatlan, Kínába ezért biztosan 

nem szállítják.)

Drótszarvas

Egy szarvasbika belegabalyodott 

a vadriasztó kerítés drótjába, és 

megfulladt. A vadászok szerint 

nem kellene ennyi vadkerítés. 

A himfai erdőnél történt szomo-

rú eset nem egyedi: a jágerek 

szerint egyre több trófeás vad 

pusztul el hasonló okokból. Nem 

csak abból származik kára a vad-

gazdálkodóknak, ha elpusztul 

a vad, az is gond, ha megsérül az 

állat agancsa. A sok vadvédelmi 

kerítés miatt folyamatosan szű-

kül a vad élettere,  a szakembe-

rek szerint indokolatlanul sok 

a villanypásztorral elkerített föld 

és erdőrész. Ugyanakkor a vadá-

szatra jogosultak érdeke, hogy 

a mezőgazdasági termelővel kö-

zösen megvédjék a földeket. Erre 

egyébként jogszabály is kötelezi, 

hiszen ellenkező esetben vadkárt 

kell fi zetnie. Kérdés persze, hogy 

melyik kerül többe.

Egy ötkilós aganccsal rendelke-

ző elhullott vad vadgazdálkodási 

értéke 600 ezer forint, az eszmei 

értéke és a vadásztársaság konk-

rét kára azonban ennél jóval több.

Forrás: Vas Népe Online

2010. 03. 09.

A vadászat 
mint bűn-
cselekmény

A holland zöld EP-képviselők ko-

moly formában újabb követelés-

sel álltak elő: eszerint a jövőben 

a vadászatot, mint sportot, bűn-

cselekménnyé kell nyilvánítani. Az 

eszement ötletet a FACE (EU Vadá-

szati Szövetségeinek Egyesülése) 

közreműködésével még idejében 

sikerült leállítani.

Forrás: Jäger, 2010. április

Hónapról-hónapra rendszeresen jelentkező rovatunkban a magyarországi és külhoni sajtótermékekben meg-

jelent, vadászattal foglalkozó érdekességeket gyűjtjük egy csokorba. A nyomtatott- és elektronikus sajtóban, 

valamint a rádióban, televízióban megjelenő hírek reményeink szerint érdekességként szolgálhatnak minden-

ki számára, akik nyitottak a világra, s kíváncsiak arra, hogy mi jelenik meg a médiában rólunk, vadászokról.

Vadászatról, vadgazdálkodásról szóló cikkek szemléje a hazai és külföldi lapokból

Határon innen – határon túl
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Na ne röhögtessenek! Ha valakinek kötélből 

van az idegrendszere, azok pontosan a vadá-

szok és a hivatásos vadászok. Nekünk aztán 

egyáltalán nincs szükségünk pszichológusra 

és ezt szinte naponta be is bizonyítjuk. A mi-

nap vendéggel ültem a lesen, a disznók már 

a sűrű szélén mocorogtak, mikor a szemközti 

dombélen megjelent a kvados hülyegyerek. 

Kiszúrta, hogy fent vagyunk a lesen, egyene-

sen felénk hajtott, háromszor körbemotoroz-

ta a lest, majd keresztülhajtott a szórón, nagy 

gázt adott és röhögve eltűnt arra, amerről 

jött. Csak ezért gondolom, hogy röhögött, 

mert a bukósisak mögött tisztán látni véltem 

a kaján vigyort a pattanásos pofáján. Tudtam, 

ha elkezdek balhézni, az csak ront a helyze-

ten, ezért amíg motorozott, egy régi viccel 

szórakoztattam a vendéget, ami arról szólt, 

hogy Lenin elvtárs mégiscsak rendes ember 

lehetett. Egyszer egy gyerekcsapat futballo-

zott a Vörös téren, éppen a nagyvezér, Lenin 

elvtárs dolgozószobája alatt. Egyik gyerek be-

rúgta a labdát az ablakon, úgy, hogy az éppen 

fejen találta a halhatatlan ideológust. Ekkor 

Lenin odalépett az ablakhoz és visszadobta 

a labdát a gyerekeknek. A magyarázat sze-

rint abból látszik, hogy Lenin elvtárs rendes 

ember, mert visszaadta a labdát, pedig egyéb-

ként agyon is lövethette volna a gyerekeket. 

A vicc eddig tartott, a vendég értette a poént, 

a kvados pedig ezalatt elhúzott, hogy újabb 

lehetőségeket keressen az emberek bosszantá-

sára. Bármit is mondanak a törvényhozók, mi 

igenis jól bírjuk a gyűrődést. Egyszer, vagy 

húsz éve megtámadtak és leütöttek az erdőn, 

összetörték a golyós puskámat, úgy, hogy 

a velem lévő vendég autóját is megrongálták. 

Maradjunk annyiban, hogy a fegyvertartási 

engedélyek végett semmilyen megtorlás nem 

volt. Egészen friss eset, amikor egy társas ap-

róvadvadászat zajlott és az egyik földtulajdo-

nos úgy gondolta, hogy betiltja a vadászatot, 

ami egyébként minden hivatalos szervnek be 

volt jelentve. A hajtáson harminc marcona 

vadász vett rész, de a „bátor” gazdát ez sem 

tartotta vissza attól, hogy nekimenjen a vadá-

szoknak. Beült a terepjárójába és egyenesen 

nekihajtott a hajtósornak. A vadászok ugrot-

tak szanaszét, míg végül az üldöző megállt 

a harminc vadász előtt, kiszállt az autóból 

és elkezdett üvöltözni. Érdekes, hogy ott 

volt harminc vadász puskával, kutyával és 

az ürge nem félt. De a vadászok közül sem 

jutott senkinek eszébe, hogy jól pofán verje, 

hisz mindenki jogosan féltette a fegyvertar-

tási engedélyét. Az, hogy rálőjenek, vagy felé 

fordítsák a fegyvert, elő sem fordulhatott, in-

kább hagyták magukat terrorizálni. Az ürge 

nem tudta milyen szerencséje van, hogy ezt 

az aprócska életveszélyes támadást éppen a 

vadászok ellen hajtotta végre, mert minden 

más csoport ronggyá verte volna a helyszínen. 

A vadászok nem bántották. 

Számtalan napi példát lehetne felhozni 

a területet járó vadászokat érő, sokszor élet-

veszélyes támadásra, nem beszélve a rossz 

törvényekből adódó napi konfl iktusokra 

a vadkár, valamint a vad és gépkocsi ütközés 

terén. A vadkáros időszakban bizony jól teszi 

a vadgazda, ha reggelente dupla nyugtatóval 

indul a területre és minimum ötven IQ-t ott-

hon hagy. Aki rendszeresen részt vesz ezek-

ben az ütközetekben, annak a pszichológus, 

de még a pszichiáter is, naponta beírhatja az 

ötöst. Érdekes, hogy a parlamentben ülők azt 

gondolják, a hivatásos- és sportvadászoknak 

szükségük van pszichológusra. Mi meg úgy 

gondoljuk, és ezt az élet általában igazolja is, 

hogy a parlamentben ülőknek kellene felke-

resni titokban, az éjszaka leple alatt a magán-

rendelőket. Nekünk nem kell pszichológus, 

köszönjük az irántunk való jóakaratot, de 

ezzel most nem élnénk.  Agyaki Gábor

Még hogy
pszichológus?
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Egy kedvetlen, érzelmileg meg-

sebzett, az emberi méltóságában 

megalázott középkorú férfi  ül 

velem szemben. Bár távol élünk 

egymástól, de barátok vagyunk. 

Rég nem láttam, de most már ki 

kellett öntenie valakinek a szívét. 

Halkan beszél, minden szaván, 

mozdulatán érezni iszonyatos 

belső feszültségét. Vadásztársai-

ban csalódott, azok vádolták és 

hurcolták meg, akiket közel ér-

zett magához, és akikért sokat 

dolgozott és küzdött... 

Nincs egyedül a csalódottsá-

gával. Jó néhány vadásztársaság-

ban dúlnak hasonló, nemtelen 

harcok: emberek sokasága kap 

nap, mint nap kisebb-nagyobb 

érzelmi sebeket. Nem divat, és 

nem is kifi zetődő a közösségért 

dolgozni, etikusan viselkedni. 

(Könnyen lehet, hogy sohasem 

volt az, ámde ez nem vigasztalhat 

senkit.) Elvadulni látszik a világ.

A vadásztársasági formát fo-

lyamatosan és sokan támadják. 

Én mégis megrögzött vadásztár-

saság-párti (azaz közösség-pár-

ti) vagyok. Már hosszabb ideje 

kezem ügyében tartom Sólyom 

(Láng Rudolf) egyik cikkét, 

mely „Egy kis etika” címmel 

1935 szeptemberében jelent meg 

a Nimród Vadászújságban.

Azt olvasom benne, hogy 

„csodálatos dolog, mikor né-

hány ember azért szövetkezik 

egymással, hogy ilyen módon 

tegye lehetővé a mindennapi 

gondokból való kikapcsolódást, 

tehát hogy jól érezze magát…”

Na igen, ez a vadásztársasági 

(tágabb értelemben az egyesü-

leti) forma lényege. Igaz, ennek 

a mondatnak folytatása is van Só-

lyom írásában, mely arra fi gyel-

meztet, hogy „csaknem minden 

társulatban akadnak olyanok, 

akik mindent elkövetnek ennek 

megakadályozására…”

Sajnos, így van. A motivációt, 

az okokat aligha lehet tárgysze-

rűen csokorba szedni. Ahány 

ember, ahány társaság, annyi 

indíték. A vadászat ösztöntevé-

kenység, így aztán ha leveti az 

ember a „civil” ruháját és zöld 

ruhába bújik, gyakran kultu-

rális és erkölcsi milyensége is 

megváltozik. „Csodálatos, hogy 

a vadász, kinek különben érző 

szívet adott Isten, mennyire tudja 

gyűlölni embertársát, ha netán 

annak is puska van a kezében. 

– írja Sólyom. – Nincs is ennek 

más magyarázata, mint az ön-

zés. De nem az egészséges önzés, 

hanem az, amelynek nem az fáj, 

hogy neki nincs, hanem az, hogy 

a másiknak van.”

Valamennyien ismerünk ilyen 

embereket. Kortünet ez a men-

talitás, messze túlmutat a vadá-

szat berkein. A vadászat azonban 

olyan, mint egy nagyító (a jellem 

nagyítója!): rossz és jó tulajdon-

ságainkat is felerősíti. Ezért is 

nyugtalanító, hogy hovatovább 

a vadásztársasági tagság is adás-

vétel tárgyává lesz. Bakonyi, 

somogyi, zalai vadásztársasági 

tagság eladó – olvasom hónap-

ról-hónapra a vadász-sajtóban az 

apróhirdetéseket.

A földrajzi nevek változnak, 

az ajánlat lényege nem. Tagság 

pénzért, egyéni haszonra. De az 

sem sokkal jobb, amikor maga 

a társaság hirdeti meg 2-3 új tag 

felvételét. Persze, itt is pénzről 

van szó, sok pénzről, mondjuk 

az éppen aktuális vadkárok el-

lentételezése céljából. Emberi, 

erkölcsi, a jellemet érintő kritéri-

umok nincsenek. Az ilyen hirde-

tések (és az ilyen gyakorlat) láttán 

újra meg újra Csathó Kálmán 

jut eszembe, aki „Egy kocava-

dász feljegyzései” című írásában 

(Nimród, 1940. június 20.) arra 

fi gyelmeztet, hogy „nem az a fon-

tos, hogy hol vadászik az ember, 

hanem hogy kikkel”.

Nem a vadásztársasággal, mint 

közösségi formával van baj, ha-

nem a szemléletünkkel és abból 

következően (például) a tagfelvé-

teli gyakorlatunkkal.

Azzal a szomorú ténnyel, hogy 

szép lassan feladjuk a vadásztár-

saság élmény- és érzelmi közösség 

jellegét. Egyre gyakrabban fordul 

elő, hogy egy adott vadásztársa-

ság két tagja idegenként csodál-

kozik rá a másikra a területen. Ez 

felháborítja az érintetteket. A leg-

jobban talán éppen azokat, akik 

olyan új tagok felvételét is meg-

szavazták, akiket sohasem láttak, 

sőt akik esetleg még a közgyűlést 

sem tisztelték meg jelenlétükkel. 

Akárkit felveszünk, csak ne kell-

jen a zsebbe nyúlni…

Vadász ma már bárki lehet, aki 

megfelel a törvényi elvárásoknak. 

A vadásztársasági taggal szemben 

azonban további, szigorúbb felté-

teleket is támaszthatnánk. Hiva-

talosan nincs mindenkire kiter-

jedő vadászjelöltségi időszak, de 

a vadásztársaságoknak ki tiltja 

meg, hogy csak azt vegyék fel, 

akit ismernek?

Több olyan vadásszal beszél-

tem, aki úgy lett társasági tag, 

hogy nem is látta az adott 

egyesület alap- vagy házi 

szabályát. A vezetőség-

ből senki se ült le vele 

beszélgetni, senki se 

vette a fáradtságot, 

hogy informálja, 

beavassa. Tehát fo-

galma sem volt az 

elvárásokról. Pedig 

a tagfelvételi gya-

korlat nem csak a 

közösség belső éle-

tét, hangulatát, de 

magának a vadász-

társaságnak a jövőjét 

is meghatározza.

Az embert is nézni (és becsülni) 

kellene, nem csak a pénztárcáját!

Sólyom azt írja: aki nem kor-

rekt, mint ember, az nem lehet 

korrekt, mint vadász sem.

„A korrektség nagyon is inga-

dozó fogalom. Vannak dolgok, 

melyeket mint általános kívánal-

makat lehet tekinteni, melyek-

nek meg kell lenniök minden 

vadászban, ha azt akarja, hogy 

korrektnek tartsák. (…) tiszteld 

a törvényt, szeresd az állatot, be-

csüld meg vadásztársaidat…”

Gyakran eszembe jut kedvet-

len, érzelmileg megsebzett, em-

beri méltóságában megalázott 

barátom, aki valahol, valamikor, 

valamiben biztosan hibázott.

A botlás alól senki sem kivétel. 

A feszültségek feloldásának leg-

hatékonyabb módja a beszélgetés, 

legalkalmasabb helyszíne pedig 

a fehér asztal, vagy a közgyűlés.

De mintha a nyílt beszéd he-

lyett könnyebb lenne suttogni, 

levelet írni. Legvégső tanulság-

ként ismét Sólymot idézem:

„Csak azt tedd másnak, amit 
magad is szívesen vennél.”

A jellem nagyítója
Hogy jobb legyen a világ...!

Békés Sándor
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Vadászati jogvédelem biztosí-
tás az UNIQA-tól… 

Az UNIQA Biztosító 2009 őszén vezette be jog-

védelmi biztosítását, melyet idén tavasszal a 

vadászok számára kidolgozott speciális módo-

zattal bővített. A termékről Ertl Pált, az UNIQA 

Biztosító Igazgatóságának tagját kérdeztük. 

Mi motiválta az UNIQA-t a vadászok szá-

mára kidolgozott jogvédelmi termék életre 

hívásában?

A vadászat az emberiség számára évszázadok 

óta kiemelt jelentőséggel bír. Az idők folya-

mán sokat változtak a vadászok feladatai; ma 

már ide tartozik többek között a környezet- és 

a természetvédelem, az ember és állatok szá-

mára az élettér fenntartása, minőségének ja-

vítása. A széles feladatkörhöz komoly felelős-

ség is társul mind a vadásztársaságok, mind 

a vadászok részéről. A feladatok és a felelős-

ség azonban nem csak hatalmas kihívást je-

lent, hanem megnövekedett kockázatot is. 

Ennek kiküszöbölésében segít új jogvédelmi 

termékével az UNIQA Biztosító. 

Mit takar a jogvédelem?

A jogvédelmi biztosítás olyan kockázatokat 

fedez, amelyeket semmilyen más biztosítás 

nem foglal magába. Az ügyfelek személyes 

jogvédőjeként a szakterületet kiválóan isme-

rő jogászok és az adott területen jártas szak-

emberek bevonásával nyújtunk támogatást 

a jogi érdekérvényesítés folyamatában, és a 

megállapodás szerinti biztosítási összegig vi-

seljük annak költségeit. 

Miért van szükség jogvédelmi biztosításra?

A tapasztalat azt mutatja, hogy az emberek 

ritkán érvényesítik jogaikat, tájékozatlanok, 

félnek az akár évekig tartó bírósági procedú-

rától, az ellenfél erős jogi hátterétől, vagy csak 

egyszerűen túl magasnak tartják az anyagi 

kockázatot és az eljárási költségeket. A jogvé-

delem Nyugat-Európa egyik legelterjedtebb 

biztosítási módozata, Magyarországon azon-

ban becsléseink szerint a háztartások mind-

össze 1,5 százaléka biztosított. A vadászat 

speciális terület, sokfajta kockázattal. Éppen 

ezért döntöttünk úgy, hogy a vadászok egyé-

ni igényeihez igazodva alakítjuk a szolgáltatá-

si területeket.

Milyen területeket fed le a biztosítás?

A többi jogvédelmi termékünkben is megta-

lálható kártérítési-, szerződéses- és fogyasz-

tói jogvédelmen túl a vadászati jogvédelmi 

biztosításunk kiterjed az ajánlatban foglaltak 

szerint a vadászati tevékenységgel kapcsola-

tos okmányok védelmére, illetve a vadászat-

hoz kapcsolódó közigazgatási eljárásokban 

való képviseletre is. Az ajánlati feltételek sze-

rint védjük ügyfeleink érdekeit a vadászati 

tevékenységgel összefüggésbe hozható sza-

bálysértési és büntető ügyekben, valamint 

megelőlegezzük az óvadékot és a biztosíté-

kot. A szerződésben meghatározott összegig 

viseljük az igényérvényesítés költségeit, de 

emellett nagyon fontos segítséget jelent az is, 

hogy az ügyfeleink telefonon a nap 24 órájá-

ban elérhetik jogászainkat, akik azonnali jogi 

tanácsadással állnak rendelkezésükre.

Bővebb információ:

www.uniqa.hu, jogvedelem@uniqa.hu

Interjú Ertl Pállal

A biztonság
ösvényein
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Vadászok álldogálnak a FeHoVa egyik stand-

jánál, puskákat nézegetnek, Vadász Mátyás a 

mellényzsebében kotorászik, közéjük furakszik.

VM: - Ejnye no, hova is tettem, gyere csak elő. 

Eladó: - Mit tetszik bácsi?

VM: - Három doboz 7x64-est abból, ni!

Eladó: - Azok csak üres dobozok, a főnök úr 

úgy döntött, hogy a sok macera miatt inkább 

a boltban hagyja az árut, itt nem is árulunk. 

Puskát sem. Van, aki még kézbe sem adja, ha-

nem a vitrin mögött van. Oda nézzen csak!

VM: - De hát akkor mire jó ez a vásár?

Eladó [keserűen] - Mutatni a külföldi beszállí-

tóinknak, hogy még élünk... Még valamit ad-

hatok?

Vadász Mátyás elfordul, fejcsóválva ballag az ál-

talános lökdösődésben. Rosner Gábor, öltönyös 

fi atal banki középvezető, nyakában elektronikus 

beléptető kártya, a társaság tagja ráköszön.

RG: - Matyi bácsi! Szervusz, de jó hogy látlak!

VM: - Szervusz Gábor, mikor jössz már le va-

dászni? Az mégsem járja, hogy mindig csak a 

tagdíjat fi zeted! Tavalyról is bennmaradt a se-

lejt bikád. Mi a baj? Sokat dolgozol, te gyerek?

RG: - Sokat. Tudod, egy bank mindenkitől so-

kat akar, tőled, tőlem, de mondd meg: kinek 

kell a hitel mostanában? Nyolcra járok, nyolc-

ra érek haza. Én is tudom, hogy nem jó ez így! 

[Legyint.] Meghívhatlak valamire?

Beülnek a nyitott grillbüfébe, letelepednek egy 

hosszú asztalhoz, rendelnek, amikor melléjük 

csusszan a „kis” Máté, a város fegyverboltosa.

M: - Tiszteletem Matyi bácsi, sörözünk, sörö-

zünk? [Lekezeznek Rosnerrel.]

VM: - Jobb híján!

M: - Miért, nem elég nagy a választék?

VM: - Ja. Nézni!

M: - Miért, mire volna szükség?

VM: - Lőszert vettem volna, 7x64-est.

M: - Mi hoztunk ki, és magának a bolti áron 

adtuk volna, nem a vásári áron. De most hogy 

ittunk, inkább majd otthon, a boltba tessék 

bejönni érte.

VM: - Mi az hogy ittunk? Ja igen. Persze. Még jó, 

hogy te észnél vagy. A rossebb essen ebbe is.

RG: - Máté, hadd kérdezzem meg, mit fi zettek 

egy standért? Már ha nem titok.

M: - Nem titok, a főnök úr nyitott ablaknál 

üvöltözte a csendestársának a telefonba [az-

zal számokat rajzol a szalvétára].

RG: - Hmmm. Ennyiért akár lehetne bárhol is.

M: - Mondtuk is magunk között. De aki közü-

lünk, kereskedők közül megszervezné, arra 

rögtön kígyót-békát kiabálna a többi. Pedig 

de jó volna olyan helyen csinálni, ahol golyós- 

és korong lőtér is van, meg sok ingyen parko-

ló a kocsiknak. Mindegy hogy hol van, csak ez 

legyen. A jegy is olcsóbb lehetne.

RG: - Azt megfi gyeltétek, hogy itthon mindig 

több a kereskedő, mint a gyártó? Az IWA-n 

meg pont fordítva van. Úgy látszik, olyan kicsi 

a piac, hogy nem éri meg a gyártóknak ezért 

külön, ide eljönniük.

VM: - Mit vártok? Kis pénz, kis foci! Kis piac, kis 

kiállítás.

M: - Én azt hallottam, hogy az idén az IWA is 

kisebb volt, mint szokott. A válság megszo-

rongatta a nagyokat is.

VM: - Szeretném én magamnak azt a szoron-

gást! Gábor, legalább az asszonynak meg a 

lányaidnak viszel valamit?

RG: - Valami ékszert, kiegészítőt, szívesen vin-

nék, de nem nagyon értek hozzá.

VM: - Mátékám, megbocsátasz, elmegyünk és 

választunk valamit a szépséges hölgyeknek.

Sétálnak a folyosókon, Vadász Mátyás vissza-

visszaválaszol az árusoknak.

VM: - Nem, köszönöm, ne tessék bekenni a ci-

pőmet azzal az izével!

VM: - Hogy mennénk el a Karibi szigetekre, 

drága csillagom? Harkányba se tudunk!

VM: - Masszírozó gép? De hát ez drágább, 

mint az autóm!

VM: - Kínai távcsövet nem veszek. Hogy ez 

tajvani? Aha. Hány méterig parallaxismentes? 

Hogy mi az a parallaxis? Majd gondolkodom.

VM: - Nézd csak Gábor, az erdészet ugyanazo-

kat az agancsokat hozta ki, mint tavaly, meg 

azelőtt. Valamit igazán változtathatnának már.

RG: - De jó szemed van Matyi bácsi! Nekem 

meg sem fordult volna a fejemben.

VM: - Nézd a rendőröket! Biztos elloptak vala-

mit. Menjünk közelebb.

Világhírű európai optikai vállalat standja, az 

igazgató egy rendőr kérdéseire felelget, kezében 

katalógus, az asztalon egy távcső papírjai, az 

üres doboz, a bemutatóállványon egy lánc vége 

üresen fi tyeg.

VM: - Hinnye, gyerek, ha egész évben dolgo-

zom, akkor se keresek annyit, amit innen meg-

csaptak!

RG: - Ne izguljon Matyi bácsi, tuti, hogy volt rá 

biztosításuk. Eleve be szokták kalkulálni ilyen 

alkalmakkor. Az IWA-ról tavaly luxus vadász-

fegyvereket vittek el. Minden be volt kameráz-

va, mégsem látszott semmi. Ez van. Ilyen vilá-

got élünk. Tessék nézni, ez a faragás jó lesz?

VM: - Az nem faragás, hanem műanyag. Gyere, 

menjünk át oda, ott vannak az igazi csontfara-

gók, őket ismerem, majd tőlük veszünk...

És a zöldruhás forgatag hömpölyög tovább, to-

vább, tovább…

dr. Nyikos Attila

Mese vadászoknak
Folytatásos „tele-regényünk” ötödik része, melyben a FeHoVa-n történtekről esik szó
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CD, DVD
Balogh István: Természetlesen… DVD  . . . . . . . . .4680,-
Balogh-Schmidt: Tollasbál az erdőn CD  . . . . . . . . 3120,-
Bársony I. Alapítvány: Bársony István… DVD . . .2700,-
Blaumann Ödön: Vadászévad 2009. DVD . . . . . . .2500,-
 Őznász DVD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2500,-
 100 gímbika DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2500,-
Concerto-Boldog: Vadász-zene CD.  . . . . . . . . . . . . 3150,-
Dénes Gábor: Tanuljunk kutyául DVD . . . . . . . . . . 1350,-
Erdő P.R. Bt.: A magyar erdő királya DVD. . . . . . . .3000,-
 A solymászat Magyarországon DVD . . . . . . . .3000,-
Halmágyi T. I.: Vadászatok idegen tájakon CD  . .3200,-
Heltay I.: Amit a nagyvadról tudni illik DVD . . . . . 5550,-
Hidvégi Béla: A vadontól a múzeumig DVD . . . . .2900,-
Homoki-Nagy: Cimborák... DVD . . . . . . . . . . . . . . . . 1350,-
Ignácz: Őzhívástól a vaddisznóhajtásig 2 DVD . .6500,-
 Szalonkától a vadlibáig dupla DVD . . . . . . . . .6500,-
 Vaddisznóhajtástól vaddisznóhajtásig DVD . .4500,-
Kossuth Kiadó: Magyarország gombái CD . . . . . .3000,-
Közlöny Kiadó: Muzsika Magyarországról CD . . . 1700,-
 Trófea CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2400,-
Vadászkürt Egylet: Hubertus Mise CD . . . . . . . . . . 3150,-
 Szóljon a vadászkürt CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1950,-
 Vadászüdv CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3150,-
Media Art: Vérebvezetők nyomában 2 DVD  . . . .6250,-
MOKÉP: Mo. nemzeti parkjai I-II. DVD  . . . . . . . 2890/db
Naturhun: Hunting in Hungary I-II. DVD . . . . . 5900/db
Oxigén Bt.: Csergezán Pál vadvilága DVD  . . . . . .6240,-
Rácz Gábor: Tizenkét hónap az erdőn 2 DVD . . . 3150,-
Rockenbauer: …és még egymillió lépés I-V. DVD . . .2980/db
 Másfélmillió lépés Mo.-n I-III. DVD . . . . . . . 2890/db
Sáfrány József: Az én Afrikám I-II. DVD . . . . . . .2100/db
Select Kft.: A zebra család . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1570,-
 Az oroszlán család . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1570,-
 Kedvenc horgászvizeink DVD . . . . . . . . . . . . . . 1570,-
 Kerekek és lépések 1-5. DVD . . . . . . . . . . . . . .1570/db
 Ragadozók a vadonban DVD . . . . . . . . . . . . . . . 1570,-
Szabadi A.: Vadászat Mo.-n refl exíjjal I-II. DVD . . 3130,-
Takács Viktor: A vadászíjász 1-2. DVD . . . . . . . . 4900/db
 Európa terítéken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4900,-
 Hidvégi Béla vadászélete DVD  . . . . . . . . . . . . .2900,-
 Őzhívás DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4900,-
Természetfi lm: Farkaslesen DVD  . . . . . . . . . . . . . . .1990,-
 Liliputi mimikri DVD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1990,-
 Lulu, a világszám DVD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1990,-
Uys, Jamie: Sivatagi show DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . 1350,-

KÖNYV 
Alexai Zoltán: Évszakok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3980,-
Alexandra: Vadételek I-II.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1999/db
Ambrózy: Amit a vadászíjász vizsgán... . . . . . . . . .1500,-
 Nimród csillaga alatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2400,-
Aranyhal: Kisgyermekek nagy képeskönyve  . . .1500,-
Avarff y Elek: Hej! Vadászok! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3500,-
Bába Károly: A magyarvizsla  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100,-
Bába Kiadó: A szolgálati kutyák tenyésztése . . . .2730,-
Bagi-Fekete: A szarvasgombász mesterség. . . . .4990,-
Bán István: Az X-es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4000,-
Barassó P.: Vadőr voltam, vadőr lettem újra. . . . .2400,-
Bársony István: Nyomról nyomra . . . . . . . . . . . . . . .2730,-
Bartha Dénes: Magyarország fa- és cserjefajai . .2800,-
Bauer, Karl: Szőlősgazdák könyve . . . . . . . . . . . . . .4200,-
Békés: Vadászok, vadászotthonok 1-2.  . . . . . . 2900/db
Bényei-Lőrincz-Sz.Nagy: Szőlőtermesztés . . . . . .4400,-
Bertóti István: Őzhívás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1800,-
Bicsérdy-Sugár: Vadbetegségek  . . . . . . . . . . . . . . .3200,-
Bird, Jo: A ló ápolása, gondozása . . . . . . . . . . . . . . .2240,-
Bíró Andor: Kutyakiképzők kézikönyve . . . . . . . . .2900,-
Bodó-Walter: Lótenyésztők kézikönyve . . . . . . . .4800,-
Bognár-Mercz: Szőlőművelés, borkészítés . . . . . .2300,-
Bolze, Danela: A ló képzése a terepen  . . . . . . . . . .2900,-
Bornemisza Péter: Varázslatos vadászatok  . . . . .3990,-
Boruzs-Boruzsné: Borlexikon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550,-
Böhm István: Vérebkrónika  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7500,-
 A hannoveri véreb  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1480,-
Burger: Madarak képes enciklopédiája . . . . . . . . .5990,-
Busch, Clarissa: Ló és lovas összhangja . . . . . . . . .2900,-
Capstick: Halál a magas fűben  . . . . . . . . . . . . . . . . .5400,-
Carluccio, Antonio: Gombák könyve  . . . . . . . . . . .5500,-
Chevalier: Az európai fekete szarvasgomba . . . .4999,-
Corelli, Igles: Vadételek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5999,-
Cziff erszky István: Vava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1990,-
Csathó Kálmán: Szarvasbőgés  . . . . . . . . . . . . . . . . .2000,-
Csávossy György: Magyarán a borról . . . . . . . . . . .1900,-
Cser Kiadó: Rovarok és egyéb gerinctelenek  . . . . 750,-
Csiák Gyula, dr.: A pagony dalnoka . . . . . . . . . . . . . 2100,-
Csizmadia András, dr.: Étel-bor iránytű . . . . . . . . . 1850,-
Damaszkin Arzén: A maszáj fennsíkon  . . . . . . . . .3900,-
Deák I.: A nagyvad és vadászata Erdélyben . . . . .2980,-

Degenfeld-Schonburg: A vadászszenvedélyről . .3490,-
Dierschke, Volker: Melyik ez a madár? . . . . . . . . . .3999,-
Dolder: Emlősök szárazon, vízen és levegőben . . 1350,-
Draskovich Iván: Szarvasgazdálkodás . . . . . . . . . .3900,-
Dúcz László: Harmatcseppek  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1800,-
Eder, Reinhard: Borhibák, borbetegségek . . . . . .2900,-
Elek Balázs, dr.: Orvadászok nyomában  . . . . . . . .3980,-
Eperjesi-Kállay-Magyar: Borászat  . . . . . . . . . . . . . .5400,-
F. Horváth Ilona: Vadételek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660,-
Fáczányi Ödön: Egy hajdani vadásztársaság . . . .3900,-
Faragó S.: A vadállomány szabályozása  . . . . . . . .3900,-
Farkas Zoltán: A csuka és a meztelen nő . . . . . . . . . 500,-
Fehér György: Állatpreparátumok készítése . . . .4900,-
Fekete István: Erdély . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2200,-
 Őszi vásár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2600,-
Ferjetsik, Kolloman: Hatnyelvű vadászszótár . . .2400,-
FotoNatura: Az ezerarcú természet  . . . . . . . . . . . .5000,-
Fowlwe-Sweeney: Puskák és sorozatlövők... . . . .7990,-
Fuchs Antal: Trilógia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9500,-
Fürész-Dudás-Zellei: A halgazdálkodás... . . . . . . . 1699,-
Gazdag József: Csallóközi vadászatok . . . . . . . . . . 1280,-
Geopen: Négy évszak házi süteményei . . . . . . . . .3500,-
Gerencsér Ferenc: Bor és szőlő kislexikon . . . . . .1050,-
Győrfi  Julia: Csiperke termesztés...  . . . . . . . . . . . . .2350,-
Halmágyi T. I.: Vadászatok idegen tájakon . . . . . .6400,-
Hangay György: A kacagó koponyák földjén  . . .2400,-
 Ahol még kék az ég . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1870,-
Hankó László: A medvék országa . . . . . . . . . . . . . . .3000,-
Hargitai György: Vadételek a javából . . . . . . . . . . .1880,-
Harling: Vadcsapások varázsa . . . . . . . . . . . . . . . . . .6999,-
Hartink, A.E.: Golyóspuskák enciklopédiája  . . . .4990,-
 Kések enciklopédiája  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4990,-
Heltay I.: Az állami vadászvizsga tesztkérdései  . .3050,-
 Vadásziskola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8550,-
Heltay: Hivatásos vadászok kézikönyve I-II. . . . 12 500,-
Herman Ottó: Erdők, rétek, nádasok  . . . . . . . . . . .2480,-
Hermsen, Jossé: Lovak enciklopédiája. . . . . . . . . .3990,-
Hespeler-Krewer: Fiatal vagy idős? . . . . . . . . . . . . .3200,-
Hidvégi Béla: Vadászként a csúcsokon I-II. . . . . . .7500,-
Hogg, Ian: Kézifegyver határozó . . . . . . . . . . . . . . .6500,-
Horváth L. Frigyes: Kandalgó  . . . . . . . . . . . . . . . . . .3800,-
Horváth László: Halbiológia és haltenyésztés . . .5400,-
Horváth Zoltán, dr.: Lóbetegségek . . . . . . . . . . . . .7900,-
Hume, Rob: Madárlesen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5900,-
Iglói Pál: Perőcsényben puskával és fakanállal . .2480,-
Ignácz Magdolna,dr: Vadásznapló  . . . . . . . . . . . . .5500,-
Iváncsics-Köller: A természet harmóniája… . . . . 5100,-
Jacsmenik Gy.: Szőlészet, borászat a kiskertben . . 550,-
Juhász Lajos: Természetvédelmi állattan . . . . . . .4200,-
K. Rhédey Zoltán: Verébtől a szarvasbikáig . . . . .2700,-
Karácsonyi Dezső: Mesék az erdészházból  . . . . .3500,-
Kászoni Zoltán: Székelyföldi vadászatok  . . . . . . .4300,-
Kemény J.: Medvekalandok a Kárpátokban . . . . .2500,-
Kittenberger: Vadász- és gyűjtőúton Afrikában . . 6100,-
Klátyik József: Nemzeti kincsünk a vad…  . . . . . .3990,-
Koczka A. Krisztián: Magyarország madarai  . . . .3990,-
Kopa János, dr.: Egyperces vadászatok . . . . . . . . .3990,-
Kovács D.: Billenőcsövű golyós vadászpuskák . .4800,-
Kovács M. Dóra: Az én Namíbiám  . . . . . . . . . . . . . .4950,-
Kovács Zsolt: Farkasok a Kárpát-medencében . .1600,-
Kovácsy-Monostori: A ló és tenyésztése . . . . . . . .6000,-
Kőhalmy Tamás, dr.: Vadászati enciklopédia . . . .5900,-
Krámer: Magyarország horgászható halai . . . . . . 1590,-
Kristó: Vadász- és vadtenyésztő mester könyve . .2960,-
Kútvölgyi Mihály: Vadételek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3800,-
Kutyatár: A magyarvizsla  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1950,-
Lajkó István: Halászati alapismeretek  . . . . . . . . . .1400,-
Lanszki: A korszerű prémesállat-tenyésztés... . . .2780,-
Lányi-Lányi: Magyar horgász enciklopédia . . . 12 980,-
Lazi Kiadó: A szarvasok háreme . . . . . . . . . . . . . . . .2200,-
Lederer, Roger: Csodálatos madarak . . . . . . . . . . .2990,-
Lükő Sándor: Kalandos vadászatok . . . . . . . . . . . . .2990,-
Maderspach Viktor: Páreng-Retyezát  . . . . . . . . . .2980,-
Közlöny Kiadó: Vadászati jogszabályok . . . . . . . . .2490,-
Solymász Egyesület: Évkönyv 2008. . . . . . . . . . . . .3300,-
Makay Béla: Hegyen-völgyön . . . . . . . . . . . . . . . . . .2900,-
Márok Tamás: A képzelet vadászmezején  . . . . . .2700,-
Márton Imre dr.: A vadon hívó szava  . . . . . . . . . . .3900,-
Matyikó Tibor: Vallomás a természetről  . . . . . . . .4000,-
McNab, Chris: A fegyverek nagykönyve . . . . . . 11 980,-
Merán Fülöp: Az emlékek nem hazudnak. . . . . . .2400,-
Mercz-Kádár: Borászati kislexikon . . . . . . . . . . . . . .4200,-
Mess Béla: Emlékszikrák  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2700,-
Mihály Lászlóné: Életünk vad madarakkal . . . . . . . 750,-
Mihók-Pataki: Lófajták . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2700,-
Molnár Gábor: Dráma az őserdőben  . . . . . . . . . . .2500,-
Molnár Kálmán dr.: Halbetegségek . . . . . . . . . . . . .2690,-
Molnár-Peszler-Paukó: Faanatómia. . . . . . . . . . . . .3440,-
Móra Kiadó: Állat- és növényhatározó . . . . . . . . . .4990,-

Nozdroviczy L.: Vadászemlékeim Nagymo.-n . . .3200,-
Nadler H.: A Keleti- és a Déli-Kárpátokban . . . . . .2500,-
Nagy-Nagyné: Vadászatok és vadételek . . . . . . . .1400,-
Nagy Imre: Lovasvadászatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 980,-
Nova: Vadételek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2100,-
Oláh Csaba: Négy évszak a Tisza-tavon . . . . . . . . . 1799,-
Oláh-Oláh: Hajnalok és alkonyok . . . . . . . . . . . . . . .2500,-
Palatinus Kiadó: A másvilági vadász . . . . . . . . . . . .2400,-
Pallós Andrea: A beagle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1390,-
Pataki Tamás: Erdőszegélyek létesítése . . . . . . . . . . 900,-
Pető János: Mit is gondol a vadász?  . . . . . . . . . . . . . 690,-
Pomázi: Nemzeti kincsünk, a magyar vizsla  . . . .3990,-
Prössler: Sajtok a világ minden tájáról . . . . . . . . . .1500,-
Rácz Gábor: Majdnem megmásztam...  . . . . . . . . .3200,-
Rácz József: Bor és gomba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2200,-
Rácz-Koronczy: Hogyan termesszünk csiperkét  . .2200,-
Radics L.: Növénytermesztő mester könyve . . . .2690,-
Radnai Imre, dr.: Lovasszótár . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3500,-
Rakk Tamás: Tűzözön és hóvihar  . . . . . . . . . . . . . . .2500,-
Rakonczay Zoltán: Természetvédelem . . . . . . . . .3320,-
Reminiczky Károly: Kassai vadászhistóriák  . . . . .2700,-
Rimóczi Imre, dr.: Gombaválogató 1-9. . . . . . . 2890/db
Rothweiler-Steidl: Szetter és pointer  . . . . . . . . . . . . 699,-
Sáry Gyula: Az elveszett erdőről... . . . . . . . . . . . . . .2500,-
Scholz, Wofgang: Sajtgyártás házilag  . . . . . . . . . .3360,-
Schwartz Béla: Mister KUDU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2200,-
Selous: Természetrajzi megfi gyelések Afrikában . . 3100,-
Sepsi-Kohl: A kárpáti barnamedvéről  . . . . . . . . . .1800,-
Sigloch, Benno: A horgászok ABC-je . . . . . . . . . . . .2990,-
Somlai Sándor: 126 étel nyúlhúsból . . . . . . . . . . . .2800,-
Somlyay István, dr.: Gyakorlati borászat . . . . . . . . 1975,-
Soós Béla: Kezdő kertészek könyve. . . . . . . . . . . . .1980,-
Spohn: Melyik ez a fa?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3990,-
Spotter’s Guide: Természetbarátok zsebkönyve . . 1700,-
Steidl Robert: Borosgazdák könyve  . . . . . . . . . . . .3500,-
Sterbetz István: Puskával a Nagypusztán . . . . . . .3000,-
Sütő András: Hargitai vadászkalandok  . . . . . . . . .2500,-
Szabó Ilona: Erdei fák betegségei . . . . . . . . . . . . . .3840,-
Szabó I.: A csiperke gomba termesztése . . . . . . . .1500,-
 A laskagomba  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1790,-
Szabó Péter: Rókák és terrierek. . . . . . . . . . . . . . . . .3360,-
Szajkó István: Sörétlövés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2200,-
Szálka Róbert: Topi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2280,-
Széchenyi Zsigmond: Csui! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3499,-
Székely Dénes: A lőpor és a töltény . . . . . . . . . . . . . 2180,-
Szentesi Gy.: Egy vadászgörény naplójából . . . . . 1790,-
Szilágyi Virgil: Pirosbetűs vadásznapok  . . . . . . . .3450,-
Szilárd Ferenc dr.: Ébredés az erdőn . . . . . . . . . . . .3800,-
Szili István: Gombatermesztők könyve . . . . . . . . .4900,-
Szladek Mihály: Az élet rendje  . . . . . . . . . . . . . . . . .1500,-
Szőllősi Antal: Nyílegyenesen (íjászat) . . . . . . . . . .1800,-
Tanos Pál: Erdőzúgás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2900,-
Természetbúvár: Vöröskönyv Mo. I-II.  . . . . . . . . . .3400,-
Természetkalauz: Fák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2500,-
Tóth Sándor dr: Szél alatt - hátszélben  . . . . . . . . .3800,-
Tóth-Pernesz: Szőlőfajták . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2900,-
Török A.: Vadászataim napfényben-árnyékban . .3600,-
Treml, Franz-Xaver: Gyógy-és fűszernövények . .4500,-
Ugray Tamás: Gavallérral a csúcsokon . . . . . . . . . .3500,-
Vadászlap Kft.: Vadászetikett  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1500,-
Varga-Nagy: A legnépszerűbb terrierek . . . . . . . . 1390,-
Várhelyi András: Orvvadászok  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 968,-
Vass Gábor: Nagy gázfegyver határozó . . . . . . . . .4990,-
Végh Attila: A növényvilág ékszerei . . . . . . . . . . . .2580,-
Végh Endre, dr.: Megvadult szótár. . . . . . . . . . . . . .4990,-
Vén Zoltán: A görényezés rejtelmeiről . . . . . . . . . .2800,-
Verme Ulen: Fák és cserjék enciklopédiája . . . . . .4500,-
Videcz Ferenc: Vendégkönyv  . . . . . . . . . . . . . . . . . .3200,-
Vörös István, dr.: A teremtő tenyerén . . . . . . . . . . .2990,-
Vuray és mtsi.: Magyar vadászirodalom  . . . . . . . .5400,-
Wass Albert: A funtinelli boszorkány I-II-III. . . . . .5000,-
Williams-Sonoma: Évszakok konyhája . . . . . . . . . .6990,-
Zalaerdő Zrt.: Módus király vadászkönyve . . . . . .3900,-
Zichy Kázmér gróf: A Guaso Nyiro mentén  . . . . .4400,-
Zoltán János dr.: Vadászó orvosok. . . . . . . . . . . . . .3300,-
Zsigárcsik Gyula: Diana másként akarta . . . . . . . .3200,-

ÍZELÍTŐ KÍNÁLATUNKBÓL:

Web-áruházunk teljes kínálata 

a www.vadaszlap.hu honlapon található!

Valamennyi árucikk megrendelhető:

Vadászlap Kft.
1031 Budapest, Rozália u. 59/a.

Telefon: +36-70/702-5000,

Tel./fax: +36-1/242-0042

e-mail: info@vadaszlap.hu

Megrendelését

postai utánvéttel szállítjuk.
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Farkas Dénes:

Nézd és lásd! 3200,- Fuchs Antal:

Dicsértessék a Bakony 2300,-John Bailey:

Horgászenciklopédia 4999,-Alexandra:

1000 lőfegyver 5999,-Blaumann Ödön:

Vaddisznóhajtások 5.

DVD

2500,- Szabadi Attila:

Robin Hood sehol...

DVD

3130,-

A vadászpuskaműves mester könyve 2960 Ft

Újra kapható a Szaktudás Kiadó Ház által kiadott, a puskaművesek szakmai ismereteit bővítő könyv. Ez 

a tömör, gyakorlatias mű a puskaműves-képzés legfontosabb alapismereteit tartalmazza egy kötetben 

összefoglalva. A szerző, Kristó László segítséget nyújt a puskaműves szakmai ismeretek elsajátításá-

hoz, valamint a mestervizsgára való felkészüléshez. A kézikönyvből fi zikai és kémiai alapismeretektől 

a ballisztikai folyamatokon át, a fegyver és távcsőismeretekig mindent elsajátíthatunk. Olyan érintőle-

ges írásokat is tartalmaz a könyv, amely nem kifejezetten a szakemberek gyakorlati tudását segíti, de 

mindenképp szükséges a megismerése. Ilyen például a munkavédelem, a hatósági előírások, valamint 

a vadászati alapismeretek. Új eleme a könyvnek, hogy a szakmai elméleten túl a puskaművesek által 

leggyakrabban végezhető javítási műveletekkel is megismerkedhetnek az olvasók.

Vadászatok Dámországban I-II. dupla DVD 6500 Ft

A könnyed stílus, a remek zenei aláfestés, az olykor-olykor felcsendülő kürtszignálok alaposan felfo-

kozzák a hangulatot a Kommunikáció-Natura Bt. nemrégen napvilágot látott kétrészes, összesen 110 

perces vadászfi lmjében. A DVD első negyedórája – külön kiemelve természetesen az igencsak magas 

színvonalú vadgazdálkodást – Pusztavacs és környéke történelméről, múltjáról és jelenéről szól. A to-

vábbiakban a nézők a NEFAG Zrt. pusztavacsi vadászterületén zajló dámbika-vadászatokról, vaddisz-

nóhajtásokról, terelővadászatokról és nem utolsó sorban az egyéni vadászatok különböző módjairól 

láthatnak izgalmas és irigylésre méltó felvételeket. Ezen túlmenően, megismerkedhetnek még a külön-

leges és kapitális trófeák bírálatának apró kulisszatitkaival és „meghívást kapnak” egy trófeaszemlére, 

majd az utolsó „felvonásban” ellátogathatnak a Karcag-apavári apróvadas területre is…

Fekete István füveskönyve (Őszi számadás) 1990 Ft

A Lazi Kiadó gondozásában tavaly megjelent kötet Fekete Istvánnak, a vadásznak és természetbúvár-

nak, számos állat- és ifj úsági regény írójának állít méltó emléket. Magvas, megfontolásra érdemes, mai 

napig is aktuális gondolatait - tíz fejezetbe gyűjtött - idézetek formájában tárja az olvasók elé Papp 

Csaba, aki összeállította az író különböző műveiben szereplő écákat. A vadászok számára egyfajta eti-

kai iránytűnek is beillő könyvecske híven tükrözi Fekete István szellemiségét, természethez és vadhoz 

való különleges viszonyát. Mint írja: „A vadászatot egyáltalán nem a lövés tudománya, nem a gyilkolás 

és nem az étel, a bőr és a trófea jelenti, hanem mindez együtt, s még sok minden, ami túl van ezeken. 

Ősi örökség ez, amit az egyik ember örököl, a másik nem.” A természetjáró emberek nyugalmával és 

bölcsességével papírra vetett mondatok igazságát kár volna kétségbe vonni…

Balesetmegelőzés a vadászatban 1. rész DVD 4900 Ft

A T&T videóstúdió új fi lmje kifejezetten szakmai alapműnek minősíthető. Képi illusztrációkkal alátá-

masztva ismerteti a vadászat közben előfordulható baleseti helyzeteket, külön kiemelve, megjelölve 

azokat a pontokat, részleteket, amit a nézők (és a vadászat résztvevői) talán észre sem vesznek. A jog-

szabályi helyek ismertetésénél a veszélyhelyzetek megelőzésének módjairól, a puska helyes viselésétől 

a horizontra lövésig számos bemutató- és illusztrációs felvétel látható. Külön érdeme a fi lmnek az a 

demonstrációs rész, amiben a lövedékek gurulatának, irányváltoztatásának kiszámíthatatlanságát mu-

tatja be egy kísérletsorozatban. Valós méretű állat- és emberalakok felhasználásával bizonyítja az egyes 

– életszerű – lövési helyzetekből adódó balesetek milyenségét, a sérülés bekövetkezésének valószínű-

ségét. Rutinos, gyakorló vadászok számára is megdöbbentő, megszívlelendő képsorok.
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A rendőrség ügyeletese nagyot ásított és for-

gószékéről felállva, kiegyengette zsibbadt 

tagjait. Megcsörrent a telefon. Méla undor-

ral nyúlt utána. Kilenc óra múlt pár perccel, 

a ragyogó, május eleji nap délelőttjén.

- Rendőrség.

- Itt F. Zoltán beszélek a kényszervágóhíd-

ról… segítség kéne… elment a bika… - li-

hegte a hentes.

- Ne marháskodjon! – dörgött a két állka-

pocs-kiakasztó ásítás között az ügyeletes.

- Nem marháskodom én biz’a, a marha 

marháskodik, mert rosszul csaptam meg… 

letörtem taglóval a szarvát… megugrott 

a pányváról… a vasútnál jár már, megy 

a Kerka felé… nagyon vérzik, kérem szé-

pen… az asszonyok meg veteményeznek, 

futnak el… ordítoznak…

- Beszélek az igazgatási osztályvezető elv-

társsal, várjon! – recsegte az őrmester és le-

tette a telefont a sapkájára.

- Százados elvtárs jelentem, a közvágó-

hídról elment egy bika és segítség kéne… 

nekik…

- Ne marháskodjon, őrmester, jelentsen 

érthetően!

- Nem marháskodom, jelentem, hanem 

a F. Zoli telefonált, és kérte a segítséget… 

gyorsan… - nyökögte az ügyeletes.

- Mi a szent sz…t akar?

- Rosszul taglózta meg a bikát, az meg 

meglépett és most kint van a hobbitelkek-

ben, kergeti az asszonyokat.

- A jó büdös francba elmegy az a k…a 

Zoli gyerek a marhájával együtt! Mondja 

meg neki, hogy szólok a vadászoknak, addig 

terelgesse ki a barom a marháját a kertekből, 

ha tudja, vagy lökje meg hátulról is, ha nem 

megy a barom marhájának az az istenverte 

barma ki onnan!

- Értettem! – könnyebbült meg az őrmes-

ter az átruházott felelősség súlyát veszítve. 

Bokázott egyet és felkapta a telefont.

- Zoli, megy egy vadász, mondta a száza-

dos elvtárs, addig őrizze a bikát – újságolta 

a hentesnek a másik vonalon. Halk sóhajjal 

szakadt ki a szó a fi atalemberből:

- De nagyon-nagyon siessen az a vadász… 

hallottam mindent… 

Az ügyeletes nem értette az összefüggése-

ket és bambán nézett maga elé. Most meg 

a sapkája volt a telefon.

S. István százados szobájába rendelte L. 

Jenő főtörzsőrmestert és leültette.

- Hallgassa, meg fog érteni mindent, 

a feladatot is – mondta és tárcsázott. T. Fe-

rencet, jó barátját hívta, a vadásztársaság 

vadászmesterét.

- Ferikém, segítened kell, neked való dolog 

akadt, komám. Ahogy ti mondjátok hotten-

tottául, terítékre kell hozni egy sebzett, selejt, 

Holstein-Friz tenyészbikát, amelyiknek fél 

agancsát, pardon mösszjő!, szarvát az a bam-

ba Zoli lecsapta a vágóhídon és most a hob-

bikertekben hányja az anyaföldet kínjában. 

Igen rossz néven vette a durvaságot és meg 

akarja erőszakolni a veteményező nőket, már 

majdnem elkezdte. Te, Gizi nincs kint?

A vadászmesterbe egy pillanatra beszo-

rult kedvenc, cifra káromkodása, aztán ki-

nyögte: - A szentit neki, a tőkára készültem 

a gyerekkel! Nem lehetne a… - támadt men-

tőötlete hirtelen.

- Nem! Csak te kellesz, benned megbí-

zom – zárta le a purparlét a rendőrtiszt. – Ez 

pártfeladat is! Hallom, most jársz a mar-

xistára, jól jön ez neked! Ha én ezt eccer 

a rendőrklubban elmesélem! – kacagott jó-

ízűen. – Hozzál majd egy kétarasznyit a ve-

sepecsenyéjéből, ha jót akarsz, he-he…

A vadászmester lecsapta a telefont és cir-

kalmasan, amúgy hetésiesen elkáromkodta 

magát. Sietve öltözött, zöldbe, ahogy va-

dászatra illik. Két töltényt zsebre vágott, 

majd az öreg katonakarabélyból átalakított 

mordályt a vállára vetve rámordult az asz-

szonyra:

- Gizike, te! Majd gyüvök, csak lövök egy 

bikát. Mondd a gyereknek! – Az asszony 

furcsa szemállással nézett utána meg az órá-

ra, mint kotlóstyúk a karvalyra.

Amikor L. Jenő főtörzs rácsapta a pony-

vás GAZ ajtaját, azonnal közölte vele, hogy 

úgy tud majd csak kiszállni, ha ő kívülről 

kinyitja az ajtót és ez nem műszaki hiba, ha-

nem biztonsági okság, hogy ne tudjon alka-

lomadtán meglépni a gazember.

- Gazember ám a tetves, majom anyátok! 

Az! – csattant Ferkó. – Ha csizma nem lenne 

rajtatok, úgy kéne a tikszart levakarni a re-

pedt sarkatokról virágvasárnap! Hülye ban-

da! Mondd meg a főnöködnek, hogy tojnék 

a félszarvú bikájára, ha nem lenne szögrül-

végrül rokonom, meg cimborám. No, hol 

az a koszos marha, te Jenci? – vágta hátba 

a rendőrt, csak úgy porzott a naftalinos háta.

- Ott ni, látod, a sínnél! Mit gondolsz, 

mit bámul ez a sok bamba paraszt, te 

stüszivadász? Most a bikát, aztán meg majd 

minket. Kösd föl a gatyádat Franci! Nem le-

het nagy blama, egyenruhában vagyok! Te, 

jó az a puska?

- Hogy az a korpáskezű nagynénéd kever-

je a híg agyadat a moslékba, te, tyúktolvajok 

réme! Hát mit gondolsz, mivel vadászom? 

Te h… agyú!

A GAZ csikorogva fékezett a kezét tör-

delő hentessegéd mellett. Egy suhanc fel-

röhögött, amikor a kilépő rendőr megigazí-

totta pisztolyát a szíjon. – Csak nem azzal 

akarja agyonlűni Jenő bácsi? – kacarászott. 

A főtörzs körbefutotta a gépet és mint egy 

jólnevelt taxisofőr régen; kinyitotta Ferkó 

mellett az ajtót. Szolid derültséggel nyug-

tázta a jónép az aktust. A vadász kitolta 

a mordályt, előbb az ég felé, majd nyögve 

kimászott a szűk ülésből. A suhanc még har-

sányabban folytatta a röhögést.

- Fiacskám, ne heherésszél nekem, mert 

föllövöm a töködet a teliholdra és egész éle-

tedben sírhatsz majd utána! – csavarta meg 

az orrát a vadász. A suhanc pusmogva bújt 

a baljós tekintetű vénasszonyok csokra mögé.

A bika lihegve, fejét lógatva álldogált egy 

karalábéval bepalántázott ágyás romjainak 

a közepén. Szügyén és mellső lábain az al-

vadt, rászáradt vér olyan benyomást keltett, 

mintha bordó kötényt viselne. F. Zoltán hen-

tes a sínen üldögélt és őrizte a bikát, ahogy 

azt az ügyeletes rendőr tanácsolta neki. 

A biztonság okán azért hóna alatt a súlyos 

tagló nyelét szorongatta és bizakodva tekin-

getett a megérkező segítség felé.

- Gyere ki onnan Zoli, mi meg beme-

gyünk! – ordította a rendőr és a hentes 

megkönnyebbülve stafétázott máris kifelé 

a talpfákon.

- Ne azt gügyögd el, hogy hogyan vót, 

hanem hogy hogyan legyen – rendelkezett 

a Jenci rendőr. A hentes tanácstalanul vet-

te a vállára a kérdés súlyát meg a taglót. – 

No, nyögjél már valamit, te már ismered ezt 

a marhát! – noszogatta a rend őre.

- Hát, hááát, valahogy vissza kéne ezt 

a dögöt a vágóhídra juttatni élve vagy halva… 

- ábrándozott Zoltán az eredeti feladatról. 

A vasúti bika
Keszthelyi Jenő
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- Hát akkor vidd vissza, te majomparádé! 

– dörgött a vadász. – Mit gondolsz, minek 

lóg rajtam ez a hosszú vasdarab, te lökött 

bornyúszomorító!?

- Biztosan el tetszik találni? Mert ha nem, 

úgy megijed a szerencsétlen a nagy durranás-

tól, hogy kimegy a világból és nem tudok el-

számolni vele… öt mázsa! Belezve négy, jó…

A vadász rángó arcizmainak száraz nyílá-

sán hegyeset köpött a hentes mellé és meg-

markolta a fi atalember grabancát. – Úgy én 

is eltalálom, mint te, kisöcsém! – sziszegte.

A rendőr a sín melletti kavicsos padkán 

előresétálva várta a vadászt, de nem siettet-

te, fél szeme a bikán. Tíz méterről szónokolt 

a bámészkodóknak:

- Egy perc múlva senkit se akarok a kör-

nyéken látni, értsük? El a sín mellől, útról 

mindenki, be a házak közé, mert lövünk, 

meg nemsokára gyün a tíztizenkettes vonat. 

Hogy megértsük! – harsogta, de meg is bánta 

azonnal. A bika az ordításra felkapta a fejét 

és nagyokat kaszált a levegőbe félszarvával, 

dobbogatott a lábával.

- Gyere már Ferkó, izgul a bika… - suttog-

ta a vadásznak. – Lődd már meg! Lődd meg!

- Észnél vagy? Hülye kérés, eszed nin-

csen. Magadnál vagy? Hogyan hozzák ki  

a Horváthék kertjének a közepéből, te Jenci? 

Nem is, ha jól látom, ráadásul már a Teri 

szomszédom hagymásában feszeleg… Menj 

be és hajtsd ki onnan, te vagy a hatóság! Na, 

menj, mi lesz?!

A főtörzs valamit mormogott arról, hogy 

melyik és milyen, sőt kinek a sunyijába men-

jen el helyette a vadászmester.

- Megy ki a bika a patakra! Feri bácsi! – 

kiabált a hentessegéd és tényleg, a nagy állat 

megfordult és illedelmesen, két kisparcella 

között, a Liponyak-pataknak vette az irányt. 

Kiérve keresztbe állt a szekérúton és üldözőit 

fi gyelte.

- Most lőj, most lőj! Az útról kihozhatják! 

– lelkendezett a rendőr, aki már régen meg-

bánta, hogy a kegyetlen sors meg a szolgálati 

beosztás tönkretette a napját és lassan aláás-

sa az egészségét.

A vadász úgy nézett rá, mint macska a föl-

digilisztára. – És ha mögötte szedi a cigány 

Sundi a csigát, te ökörfi a? Ott szokta! Esett 

az éjjel, annyi a csiga, mint a dög!

A rendőr arcáról csorgott az elkeseredés. 

A bika – mintha végleg segíteni akart volna 

szomorú sorsán – már a szekérúton ballagott 

a bányató felé, majd a patakhíd nyílásában 

megállt, oldalát kínálva.

- Most elintézheted végre! A k…a életbe, 

végezd ki már azt az átkozott barmot, mert 

lemegy a nap! – könyörgött a rendőr.

- Eszement faszi vagy te, Jenci, de érthető, 

mert rendőrnek adott az anyád. És ha a fa-

kezű Laci szedi mögötte a tüskealja gombát 

a kökényesben? Ott szokta! Tegnap hozott 

nekem is! Nem akarok árva gyerekeket. Fel-

fogtad? Mert ha nem, lefoglak és kirojtozom 

a kékgatyádat a vadásztőrömmel; remélem, 

lesz benne valami, ami fáj is, te tuskó!

A rendőr válltáskájában megszólalt a tele-

fon. Bejelentkezett.

- Végrehajtotta már a feladatot főtörzs, 

halljam! Vétel! – hallotta a vadász a Motorola 

recsegésén átütő dörgedelmet.

- Százados elvtárs jelentem, még nem, 

mert mindig rosszul áll a bika a Ferkónak… 

vétel… - kocogott a Motorola a fogához.

- Mi az, hogy rosszul áll a bika, maga s…

fej? A maguk szénája áll rosszul! A gépkocsi-

zó járőr jelentette, hogy a fél város magukon 

röhög. Tíz perc múlva jelentést kérek! – Kat-

tant a telefon.

A rendőr a válla fölött sandított a vasúti 

átjáró felé. A Petőfi  utca apraja-nagyja ott 

rajzott; az út két oldalán autókból fi gyelték 

a vadászatot egyes arra járó vándorok. A sort 

a menetrendes kanizsai busz zárta, tele em-

berekkel.

- Feri, nézz hátra… - nyöszörögte.

- Nézzen a radai rosseb! Most fordul rá 

a bika a rétre, jön vissza a sín felé – morogta 

a vadász és nekifeküdt a töltésparton a lö-

vésnek, zubbonyát a karja alá gyűrve.

- És ha mögötte a tókában az 

öreg Göncz papa horgászik? Ott 

szokott… - mormogta félénken 

a rendőr. A vadász képe elkereke-

dett.

- Mégis van eszed rendőr létedre, 

csoda történt! – méltányolta a vadász 

a jogos aggodalmat. A bika szépen, egyenle-

tes ütemben ballagott a vasútig, ott fellépett 

a töltésre és keresztbe állt a sínen.

- Lőj már, most, most! Nincs mögötte 

semmi! – jajveszékelt a főtörzs, nagy-nagy 

kívánását a nap felé süvöltve.

- Nem látod, te anyád könnye, hogy 

a Kerkahídon jön a tíztizenkettes vonat, 

nem látod? – tápászkodott föl a vadász és vi-

aszfehér arcán végigfutott egy izzadtságcsepp. 

– Ez már nem hiányzott! – dünnyögte.

A „Piroska” csúfnevű helyközi kissze-

relvény vezetője már tudta és látta a bikát; 

nyomta is a dudát megszakítás nélkül. A tö-

meg tágult az átjáróból és izgalmi moraját 

a vadász füléig lebbentette a langyos keleti 

szellő. Húzta a rendőrt előre karjánál fogva, 

hogy közelebb kerüljenek az állathoz.

A vonat lépésben közelítette meg a bam-

bán oda se fi gyelő, beteg állatot. A mozdony 

teljesen ráment, majd fi noman megérintette 

az oldalát. A bika ijedten előrelépve megcsú-

szott a töltés oldalán, majd a rézsű bazaltkö-

vezésén orra bukva, nagyot bődülve elvágó-

dott és legurult a töltésen. A hatalmas test 

zuhanását és az állat fájdalmas hörgését még 

a bámészkodók is jól hallották. Mint később 

kiderült, egyik mellső lábát és bordáit törte. 

A mozdony leadta a győzelmi dudaszót és 

odacsúszott a két hüledező „vadűző” mellé. 

Az ablakszemekben ismerős, izgatott meg 

vidám arcok sokasága. A vonatvezető kinyi-

totta az ajtót.

- Na, jó napot, rabsicok! – vigyorgott T. 

Károly, a rendőr szomszédja. – Mondta az 

állomás, hogy lassítsak a pataknál, mert ép-

pen vadásztok. Mire vadásztok? Csak nem 

erre az öngyilkos bikára?

T. Ferkó nyaki ereiből felugrott a vér az 

arcára. – Elmész te a jó szoptatós, beragadt 

váltós, vasúti nénikédbe, te hüle geleta! Tő-

letek csak menetrendet lehet tanulni! Elgá-

zoltad a bikámat, te ártány! Most egyébként 

megnézheted, milyen a vadász! – hadoná-

szott a vadászmester. Párat előrelépett és 

vállhoz kapva a mordályt, homlokon lőtte 

a kínlódó állatot.

A vonat utazóközönsége és a bámész sise-

rehad óriási ovációval fogadta a nagy durra-

nást. A tókapart tövén asszonyok bújtak elő 

a bokrokból meg az öreg Göncz és az átjáró-
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ban a kanizsai busz dudálva noszogatta előre 

az autósokat.

A rendőr adásra kapcsolta a Motorolát és 

büszkén harsogta: - Százados elvtárs jelen-

tem, a bikát végleg leküzdöttük, a feladatot 

tíz óra tizenegy perckor eredményesen vég-

rehajtottuk! Vétel…

- Mi a jó francnak kellett ebbe a böszme 

vasutasokat is bevonni ember? Mondja a jár-

őr, hogy a „Piroska” kotorta le a sínről azt 

a ványadt, reszneki apabarmot! Vétel! – harso-

gott a rendőrtiszt. A vadász kikapta a főtörzs 

kezéből a telefont: - Viszem a vesepecsenyét 

nemsokára, vitéz úr! Könnyű az irodából di-

rigálni. Vétel… - vigyorgott a vadász és kiürí-

tette a puskát. Kattant a telefon.

Amikor a két bikavadász kiért a közútra, 

akkor ereszkedett le a B. Palkó darus IFÁ-ja 

az átereszen. Platóján a guggoló hentesekből 

rázta ki éppen a mérget, meg a lelket. A vo-

nat dudája nagyot kurjantott a vasúti átjáró-

hoz közeledve. De az is lehet, hogy T. Károly 

búcsúzott így a haveroktól. 

Másnap reggel Gizike a megyei lapot ki-

fordítva a reggeliző vadászmester elő tette 

vigyorogva. A fényképen jól látszott a vonat, 

mellette a fekvő bika és hátulról a két guggo-

ló ember profi lból, egymásra nézve, jól felis-

merhetően: Jenci és Ferkó. Ferkó mutatóujja 

a levegőben. Képaláírás: „Tegnap Lentiben 

egy vágóhídról szabadult bikát lesből lelőt-

tek a vadászok. A megközelítés pillanatai.”

T. Ferencnek torkába szorult a főtt tojás. 

Rácsapta a vajas kenyeret a szalonnázó desz-

kára, száját megtörölte pizsamája bő ujjában, 

kiment az előszobába és telefonon szóban, 

írásban is megígérve, lemondott tisztségéről 

a vadászelnöknél, azonnali hatállyal.

Gizike igen-igen jó néven vette, hogy két 

hétig nem mert bemenni az ura a Béla kocs-

májába.

Epilógus:
Az eset huszonöt éve történt, de a kisvárosban 
máig is megemlegetik a vadászok jóféle borok 
mellett. 
Ferkó vadászmester már az örök vadászmező-
kön cserkel; gyermekei sikeres vadászok. 
Jenő főtörzs régóta nyugdíjas. 
Zoli jól menő hentesüzletet nyitott másfél évti-
zede; 
a „Piroska” vonat pedig ki tudja, meddig döcög 
még a már egyszer halálra ítélt szárnyvonalon.

A kőkapui Kajla
Pásztor Sándor

„Az ősi ösztön mindig űz,
Míg lelkemben lobog a tűz’
Istenem!
Te, ki mindenkinek megbocsátasz,
Nézd el nekem is ezt a 
Kis hibámat!”
                              (Dobos Béla)

Az öreg kan olyan volt, mint egy goromba 

vénember. Elvonultan, magányosan éldegélt 

a Kőkapu déli oldalának sűrű szövésű kö-

kényeseiben. Időnként kilátogatott a szőlők 

alji lucernatáblákra, vagy némi csemege re-

ményében arra a néhány még feltört termő-

földre, amelyet gazdái még most is szívós 

kitartással művelnek.

Még most is mondom, mert gyerek-

korom virágzó szőlőit és háztáji földjeit 

mára már majdhogynem teljesen vissza-

foglalta a keskeny hosszú völgyre boruló 

akácerdő könyörtelen hadserege.

Az öreg gasztronómiai kirándulásai per-

sze nem voltak túl gyakoriak, hiszen Kajla 

– mert így neveztem el őt – nagyon óvatos, 

okos, tapasztalt vaddisznó volt, és előnyben 

részesítette a sűrű erdő biztonságos nyugal-

mát. Jótékony rejtekéből való kiváltás előtt 

a biztonság érdekében a felderítés teljes fegy-

vertárát bevetette. A félórás, moccanás nél-

küli egy helyben való hallgatózástól a lég- és 

nyomszimatolásig mindent. 

Első találkozásunk tavaszt ígérő, napsü-

téses február végi napon történt. Hullajtott 

szarvasagancs reményében, egy kefesűrű 

kökényesben, meredeken lefelé haladó vad-

csapán küzdöttem át magam, amikor szinte 

a talpam alól felállt egy nagy vaddisznó és 

délelőtti szunyókálásának megzavarójával 

egy másodpercig farkasszemet nézett. Fegy-

ver nélkül ilyen karnyújtásnyi közelségbe 

kerülve egy 

vadkanhoz, meglehetősen izzasztó gondola-

tok jutnak az ember eszébe. Ez a pillanat, 

amely után hatalmas robajjal szinte elröpült 

előlem a disznó, elégséges volt minden ijedt-

ségem ellenére arra a megfi gyelésre, hogy 

agyara különleges, az egyik oldalon a nor-

málistól eltérően majdnem egyenes. Ekkor 

kapta tőlem a Kajla nevet.

Néhány nappal később, a hegygerinchez 

közeli erdőszéli szórón láttam a nyomait 

is. Amikor időm engedte, cserkeltem utána 

a környéken. Hallottam, amint egy zajos 

süldőbandát zavart el a szóróról. Máskor 

a késő esti sötétben vártam érkezését a szó-

róhoz közeli lesen, de mindig gondosan szél 

alatt jött és erőteljes fújása a közeli cseres-

ben azt jelentette, hogy nyugodtan sze-

delőzködhetek és indulhatok haza, 

mert észrevett. 

Kifejezetten szabotálta a szép, 

holdvilágos estéket. Csak sötét-

ben vagy sötéttel tetézett szitáló 

márciusi esőben jelent meg, ak-

kor is csak pillanatokra. Ilyenkor 

villámgyorsan felkapott a szóró 

erdő felőli széléről egy kukorica-

csövet, és beugrott a néhány méterre 

lévő akácerdő bokrainak védelmébe. Az 

erdő rejtekében aztán jól hallható élvezettel 

ropogtatta el a zsákmányt. Ezt a gyors be-

szerzési akciót azután párszor véletlenszerű 

időközökben megismételte.

Hosszú idő alatt kétszer sikerült rálőnöm. 

Mindkét alkalommal elhibáztam, mert a cél-

távcsőben csak derengőn láthattam az öreg-

urat. Igaz, nem szeretek lámpával vadászni!
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   Kitartó küzdelmünk közben megérkezett 

az igazi tavasz. Csillagfényes, illatos májusi 

éjszakák, nyáriasan meleg száraz nappalok 

jöttek. Reméltem, hogy a zsenge, lédús lu-

cerna szomjat oltó ígérete kicsalogatja erdei 

búvóhelyéről öreg ismerősömet.

A völgy alján, a termőföldek között futó 

földút mellett, egy cseresznyefához támasz-

tott létrales ülőkéjére gallyaztam fel. Már 

besötétedett. A lombok jótékony takarásá-

ból fi gyeltem keresőtávcsövemmel a lucer-

nán pákosztoskodó őzeket és nyulakat. 

   Hosszú várakozásomban a domb túlsó 

oldalán folyó Fekete-víz nádasainak zen-

gő békakoncertje szórakoztatott. A tiszta 

éjszakai égbolton millió csillag fénylett. 

Cassiopeia királynőjének W betűje a fejem 

fölül, a lombok közötti résen kandikált be, 

Leo, az oroszlán csillagképe szemben velem 

déli irányban látszódott. 

Éjfél körül megérkeztek az óvatos szarva-

sok is, akik a csemegézés után szellemként, 

csendben távoztak. Órákon át tartó fi gye-

lésem majdnem szundikálásba csapott át, 

amikor a lucerna fölötti akácosból ág rop-

panása rázott fel. Az eddig békésen legelő 

őzek pánikszerűen elmenekültek. Valahogy 

megéreztem – vagy csak reméltem -, ő lesz 

az, Kajla. Feszült várakozásban és távcsöve-

zésben telt el a közvetkező félóra, ami után 

a csillagok fényétől gyengén megvilágított 

lucernás tengerébe lassan beúszott a várva 

várt fekete folt. 

- Nagy, magányos disznó… csak ő lehet 

az… a kőkapui völgy ura! – dobogta szívem 

torkomba a reményt.

A lejtős tábla felső harmadánál jelent meg, 

körülbelül kétszáz méterre leshelyemtől. Is-

mét várni kellett, de bíztam abban, hogy 

a tábla hozzám közelebb eső, dúsabb alsó 

része felé fog legelészve megindulni. Így is 

történt. Amikor úgy éreztem, hogy a lőtá-

volság vadászias, és viszonylag jól láttam 

a fegyvertávcsőben a disznót, bekattintottam 

a gyorsítót, és lassan meghúztam a 7X64-es 

ravaszát. – Csií …. puff  – szólt a becsapó-

dás jól ismert hangja. Felkaptam a kereső-

távcsövet és végigpásztáztam a lucernát: 

a disznó eltűnt. Pár perc elteltével - miköz-

ben kidideregtem magamból a vadászlázat – 

keresőlámpával elindultam a rálövés helyére.  

Százhúsz lépés, bő sötét vér, elugrás, csülök 

nyoma. Folytatásként a közeli erdőből go-

romba morgás és ágtörés zaja. Februári vá-

ratlan találkozásunk még mindig bennem 

élő élménye viszonylag gyorsan meggyőzött 

arról, hogy a kevésbé kockázatos hajnali 

keresést válasszam. Otthon érthető okból 

nem sokat aludtam. Pirkadatkor felhívtam 

vadőrünket, a mindenkor segítőkész Gyulát, 

hogy keressük meg a sebesült disznót. Már 

közel háromszáz méteren, gyilkos sűrűkön 

át követtük a vérnyomot, amikor Gyula egy 

átláthatatlan kökénybokor közepéből felki-

áltott: 

- Megvan. Hű, Sanyi bácsi, nem semmi!

Odafurakodtam. Ő volt az, Kajla, az 

egyenes agyarú! 

Ujjongás, töretátadás, lehúzás, zsigerelés 

és fényképezés. Nem érdekelt a hajnali har-

mattól kötésig vizes nadrág, a tüskékkel teli 

tenyér. Már melegen sütött a nap, zengett 

a madárdal, virágzott a galagonya. A levegő-

ben bódító illatok kóboroltak. Az ég valószí-

nűtlenül magasan kéklett.

   Sohasem láttam ilyen szépnek májusban 

a kőkapui völgyet.

Ha elolvad az utolsó hó a völgy ölén,
Ha kék ibolya illatozik a sűrű mélyén,
Ha madarak énekétől hangos a táj,
Ha a lenge szél új illatot ád,
Feltámad az ősi erő a szívek rejtekén,
Belső hang kél hegyi patak dübörgéseként,
Vad tűz lobog a vadász szemében,
Elfeledett vágy kél újra lelkében…

Ha kinyílnak a kapuk és tavasz jő el,
Visszhangozzák hegyek-völgyek,
indulnod kell.

Ha tavasz jő el

Róth Ágnes
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Vadászkürtös hírek
A nagy érdeklődésre való tekintettel, idén két bentlakásos vadászkür-

tös tábort indít a VKE Magyar Vadászkürt Egylet az ifj ú vadászkürtösök 

számára. A táborba általános iskolás gyerekek jelentkezését várják. 

A tábor helyszíne a Karasica Völgye Vt. martonfai (Baranya megye) 

vadászháza. Turnusok: július 5-10., illetőleg július 26-31. A teljes ellá-

tás mellett napi hat órában folyik a kürtoktatás. A gyerekek esténként 

a helyi vadászok segítségével lesvadászaton vehetnek részt. Részvéte-

li díj: 25 ezer forint. 

További információ és jelentkezés: Agyaki Gábor 06-70/702-5007.

2010 tavaszán két vadászkürtös tanfolyamot szervezett a VKE Magyar 

Vadászkürt Egylet. Február közepétől március elejéig tartott a Bács- 

Kiskun megyében szervezett tanfolyam, melynek házigazdája a Csen-

gődi Kossuth Vt., szervezője Kastély Attila vadászmester volt. Az or-

szágosan meghirdetett martonfai bentlakásos képzésre tizennyolcan 

jelentkeztek. A március 15-20. között szervezett tanfolyamra az ország 

minden részéről érkeztek hallgatók. A VKE Magyar Vadászkürt Egylet, 

a különböző tanfolyamain, éves viszonylatban közel száz vadásszal is-

merteti meg a kürt használatát és a vadászkürtös kultúrát.

AG

    Ormos Lajos (1944-2010)

Szervusz Lajos!

Mi már csak így búcsúzunk tőled, akitől oly 

sokat kaptunk. 

Nekünk, akik a kilencvenes évek elején kezd-

tünk vadászni és próbáltunk kutyás vadász 

lenni, Lajos volt a példaképünk. Olyan türe-

lemmel, odaadással nevelte kutyáit és szeret-

te őket, mint egy családtagot. Minden kutyájának egyedi nevet 

adott, ami rövid volt, de jól csengett. Mindig rövidszőrű magyar 

vizsla szukái voltak, amire én emlékszem a Dzsí, majd a ma is élő 

öreg Szí. Nagy odaadással segített a kutyáink nevelésében, és 

együtt örültünk egymás szép sikereinek.

Oly szívesen hallgattuk vadászszívet melengető történeteit, me-

lyek Lajos szájából szépen és igazan csengtek.

Még kora ősszel szólt, gyere Janikám, nézzünk egy kis vizslát, még 

az öreg mellett felnő és tanul tőle, de nem találtunk akkor nekünk 

tetszőt, így nem vettünk.

A télen ki-kijárt vadászni, de inkább már csak a vadászszíve hajtot-

ta, na meg az öreg kutyája kedvéért jött.

Az a sok felejthetetlen együttlét, legyen az pinceszer vagy éppen 

egy apróvadvadászat, már mind a múlté, de nem felejtjük. Eljött 

az idő, melyet senki sem vár, de ott lebeg mindannyiunk felett. 

Lajos, vadássz tovább az örök vadászmezőn. Nyugodj békében! 

A Csongrádi „Május 1” Vt. tagjai nevében: Németh János

Acsai Ferenc (1927-2010)

Feri bácsi, a Tordas-Gyúrói Vadgazdák Vadásztársaság alapító tag-

ja, 84. évében elhunyt. Erdészként Bőszénfától a Vérti erdőig tar-

tott a hosszú életút aktív szakasza, majd nyugdíjba vonulása után 

a társaságnál vadászott tovább. Emlékét a róla elnevezett Acsai 

Vadászpihenő vadászház őrzi.
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Vadászat-történeti kalandozás

Elkezdődött az idei
vadász-többtusa

Szalonka emlékkupa

Brnóban március 21-28. között, a „Silva Regina szakvásár” keretében 

rendezett „Vadászat és Vadgazdálkodás Fejlődésének Világkiállításán” 

trófeák, fegyverek, ruhák, műtárgyak és történelmi dokumentumok 

segítségével különböző országok és korok hagyományait mutatták be 

az érdeklődőknek. A száz évvel ezelőtti bécsi és prágai világkiállításhoz 

– amely a vadászat első nyilvános bemutatója volt Csehországban –

 hasonlóan, ezúttal is különböző tematikájú részekre osztották a kiállí-

tást, egymástól függetlenül bemutatva a vadászat, a vadtenyésztés és 

a vadvédelem történetét. A múzeumokból és magángyűjtemények-

ből kölcsönzött kiállítási tárgyak a teljes pavilont betöltötték. Látható 

volt többek között a híres cseh szarvasagancs-gyűjtemény, valamint 

az 1750-től napjainkig használatos erdész formaruhák 150 különböző 

„példánya”. A programkínálatban kürtös fellépők, vadhívó versenyek, 

kutyás- és solymászbemutatók is szerepeltek. A Silvajagd standján 343 

vadász- és erdész formaruha egyedülálló gyűjteményét lehetett meg-

tekinteni, amely bekerült a Cseh Rekordok Könyvébe.

Erdőgazdaságok közötti, kilenc fordulóból álló verseny vette kezdetét 

a Zalaerdő Zrt. lőterén Pusztaapátiban, április 9-én. A bajnokság célja 

az erdészek „lőtudásának” csiszolása mellett az erdészbarátságok elmé-

lyítése. A különböző helyszíneken megtartott fordulók versenyszámait 

minden esetben a rendező állítja össze. Az első fordulóban a negyven-

nyolc résztvevő öt versenyszámban tette próbára képességeit: precíziós 

és bukócél 50 méterről kispuskával, álló célra 100 méterről golyós puská-

val, illetőleg 25 korongos korongvadászat és traplövészet.

Csapatban a Gyulaj Zrt. Bölcskei Gábor, Csapó Károly, Király Attila, Tóth 

Péter összeállítású egysége célzott a legpontosabban, megelőzve 

a Zalaerdő Zrt. (Gróf András, Karikó Róbert, Radics Péter, Sohár Dezső), 

illetve a Gemenc Zrt. (Genáhl Krisztián, Gyöngyös István, Kovács Ignác, 

Zilai János) együttesét. Egyéniben Király Attila (Gyulaj Zrt.) végzett az 

élen, a szintén gyulaji Tóth Péter és Csapó Károly előtt.

A további versenyek tervezett ideje és helyszíne: Rücker-akna – április 

23., Mikebuda – május 14., Gyenesdiás – május 28., Hidegkút – június 

11., Kaposvár – június 25., Tamási – július 23., Soponya – szeptember 4., 

Érsekcsanád – október 8.

polster

A monitoring tapasztalatait osztották meg egymással a vasi és a zalai 

Szalonka Klub tagjai Pusztaapátiban, a Zalaerdő Zrt. lőterén megren-

dezett Szalonka-emlékkupán, március 19-én. A délelőtti korongozást 

követően, a résztvevők a minták alapján ivar- és kormeghatározást 

végeztek, majd Fluck Dénes, a VKE Szalonka Klubjának elnöke tartott 

előadást az országos monitoring, illetőleg az európai megfi gyelések, 

kutatások eredményeiről. Felhívta a fi gyelmet a gyűrűzés fontossá-

gára, mert ezzel bizonyítani lehetne, hogy az átvonuló állomány jóval 

nagyobb, mint azt gondolnánk, és ha ezt adatokkal is igazolni tudjuk, 

nem lesz akadálya a vadászati idény visszaállításának. A kutatók vár-

hatóan a júniusban, Gödöllőn megrendezendő nemzetközi szalonka 

konferencián értékelik ki a vadászok által gyűjtött adatokat. 

A jó hangulatú, 25 korongból álló korongvadász-versenyt Karikó Ró-

bert nyerte, a második helyen Sohár Dezső végzett, míg a harmadik 

helyet Bárdosi András szerezte meg. 

Másnap az őrségi hivatásos vadászok „Rekviem a szalonkáért” ko-

ronglövő versenyt tartottak az őriszentpéteri Bárkás-tó melletti lőté-

ren, hatvanegy vadász részvételével. A harminckét korongos verseny 

eredményei: 

Ifj úsági kategória: 1. Radics Péter, 2.Scholcz Zoltán 3.Gróf András

Felnőttek: 1. Gróf Áron, 2. Gróf Jácint, 3. Dancsecz Károly

Senior: 1. Scholcz László, 2. Szili Ervin, 3. Kollár Csaba
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Ha meghökkentő történeteket szeretne olvasni, vagy csak meg akarja tudni a legfrissebb 

híreket, információkat, esetleg szívesen értesülne az aktuális vadászrendezvényekről, 

programokról, akkor nem kell mást tennie, mint feliratkoznia a www.vadaszlap.hu in-

ternetes oldalunkon működtetett hírlevél-szolgálatunkra. Ebben a rovatban a legérde-

kesebb hírekből adunk rövid válogatást.

 

Ebben az idényben hetvenöt barnamedvére és egy tucat farkasra adtak lelövési engedélyt 

a vadászoknak a szlovéniai hatóságok. A döntéssel azt a kárt akarják csökkenteni, amelyet 

a vadállatok a termésben és az állatállományban okoznak. Európai viszonylatban, területará-

nyosan talán a szomszédos Szlovéniában a legmagasabb a barnamedvék száma, a termetes 

példányok azonban egyre közelebb merészkednek a falvakhoz és a városokhoz, hogy élelmet 

keressenek. „Félő, hogy a farkasállomány növekedésével együtt a medvék egyedszáma is emel-

kedni fog, ezért szükség van a vadászatra” – mondta a szlovén környezetvédelmi minisztérium 

természetmegőrzésért felelős részlegének vezetője. IV/11. március 12.

Április 8-án a Soproni-Fertőtáj Vt. szervezésében hetven köbméter hulladékot szedtek össze az 

akcióban részt vevő polgárőrök, természetvédők, a soproni állat és természetvédelmi egyesü-

let tagjai, valamint az erdőgazdaság alkalmazottjai. A Szárhalmi, a Balfi  Köves erdőt, valamint 

a kópházi határkilépő felé eső erdősávot közel hetvenen járták végig. - Sajnos, az elmúlt évek 

tapasztalata azt mutatja, hogy munkánk csupán időleges. Egy hét, tíz nap múlva ezeken a he-

lyeken ismét megjelenik a szemét – mondta Balogh László, a társaság elnöke. IV/15. április 15.

Különlegesen idomított vadászgörények segítségével fekteti le vidéken a szélessávú internet 

kábeleit egy brit szolgáltató – jelentette internetes honlapján a The Daily Telegraph. A Virgin 

Media immár több mint egy éve használja az állatokat a kábelfektetéshez, de csak most mutatta 

be a módszert a sajtónak. A vadászgörényekre feladtak egy chip-et tartalmazó mellényt, amely 

megmutatja a vezetékben keletkezett meghibásodást. A módszer nagyban segíthet a széles-

sávú internetezésben jelenleg fehér foltnak számító területek lefedésében, valamint a falvak és 

a városok között kialakult „digitális szakadék” áthidalásában. IV/15. április 15.

Lőszerekkel a zsebében akadt fenn a biztonsági ellenőrzésen egy férfi  Ferihegyen, március 23-

án. Az illető Düsseldorfba utazott volna, de a 2A terminál utas-biztonsági ellenőrei megállítot-

ták, a zsebében ugyanis három darab 0,22-es kaliberű fegyverhez való lőszert találtak. A fele-

dékeny utas azt állította, hogy egy vadászismerősétől kapta a legálisan vásárolt kispuskájához. 

Zsebre vágta őket, és ott felejtette, emiatt előállították, s eljárást indítottak ellene. A Repülőtéri 

Rendőr Igazgatóságot (RRI) havonta többször is riasztották az elmúlt időszakban hasonló ese-

tek miatt Ferihegyen. Azon túl, hogy a fi gyelmetlen utasok kellemetlen helyzetbe kerülnek, 

a rendőri intézkedés miatt még a gépüket is gyakorta lekésik. IV/14. március 30.
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Egy remek nap
Március 13-án ismét egy remek napot tölthettünk el a Borsod-Abaúj-

Zemplén megyei vadászkamarának – és azon belül főleg Bótáné Batta 

Olgának –, valamint a VKE Ifj úsági Tagozatának köszönhetően.  

Mi, a természet és a vadászat iránt érdeklődő gyerekek, a jól sike-

rült vadásztáborok után most egynapos buszkiránduláson vehettünk 

részt, melynek célja a Budakeszi Vadaspark meglátogatása és a Magyar 

Mezőgazdasági Múzeum vadászati kiállításának megtekintése volt.

Korán reggel, természetesen zsúfolásig teli busszal indultunk útnak. 

Volt jelentkező bőven, mert minden gyerek tudta, hogy olyan helyre 

juthatunk el, ahová esetleg a családdal nem sikerült volna. Nagyon 

vártuk már a többi „táborlakóval” való találkozást és jókat beszélget-

tünk az őszi találkozásunk óta eltelt idő élményeit mesélgetve. Így az 

út nem is tűnt olyan hosszúnak...

Megérkezésünk után, egy kis „tavaszi hócsatát” követően elfogyasz-

tottuk a fi nom, kétfogásos ebédet, miközben hármunkat különös meg-

lepetés ért, mert az SCI által kiírt ifj úsági irodalmi pályázat különdíját is 

átvehettük. Az oklevelet Szemán Szimonetta, Bóta István és jómagam 

is itt kaptuk meg.

A vadasparkban nagyon sok vadon élő és háziállatot fi gyelhettünk 

meg, majdnem természetes körülmények között. Felsorolni sem lehet, 

hányféle madarat és négylábút láttunk a falusi portát idéző bemuta-

tótéren szaladgáló patkányoktól a hatalmas kifutóban álldogáló bölé-

nyig. Közben Wallendums Péter mesélt a vadaspark történetéről, és az 

egyes vadfajok életéről.

Nagyon érdekes volt a máskor csak távcsővel megfi gyelhető őzeket, 

dámokat és mufl onokat kézből etetni, vagy az oly rejtélyes, csak a sö-

tétben felbukkanó vaddisznókat néhány méterről nézegetni. Néhány 

különleges madárfajt is láttunk. Nekem legjobban a macskabagoly 

tetszett.

Utunk ezután a Városligetbe, a Magyar Mezőgazdasági Múzeumba 

vezetett, ahol sok különleges látnivaló várt bennünket. Számomra 

a nemzeti kincsnek nyilvánított kapitális méretű trófeák voltak a leg-

érdekesebbek, ám a sok szép preparátumon és a régi fegyvereken is 

sokáig elidőzött a tekintetem.

Sajnos, gyorsan telt az idő, így hamar elérkezett a hazaindulás ide-

je. Az út nem volt eseménytelen, mert szervezőink gondoskodtak egy 

vadászkérdésekből összeállított kvíz-játékról, melyek helyes megvála-

szolásakor apró ajándékokat kaptunk.

Mielőtt Miskolcra értünk, szinte már hagyományosnak tekinthető-

en közösen elénekeltük a Vadászhimnuszt, s ezzel lezárult egy szép és 

tartalmas, élményekkel teli nap. Azt hiszem, hogy sok érdekességgel, 

újdonsággal lettünk gazdagabbak, amiért ezúton is köszönetet mon-

dunk a szervezésben résztvevőknek.

Bukovszky Péter 5. osztályos tanuló Szerencsről

Továbbképzésen a magyar kürtösök
A VKE Magyar Vadászkürt Egylet vadászkürtös csapatai 

április 9-11. között az újkori magyar vadászkürtölés egy-

kori bázisának tartott Kövestető Hotelben háromnapos, 

bentlakásos továbbképzésen vettek részt. A felkészítő 

tréningre azok a hazai együttesek kaptak meghívást, akik 

neveztek az első magyarországi nemzetközi versenyre, és 

tagjai a VKE Magyar Vadászkürt Egyletnek. A továbbképzé-

sen részt vett a Baranya Vadászkürt Együttes, a Pipacs Va-

dászkürt Együttes, ott volt a Vadászkamara Kürtegyüttes 

és a Vasi Vadászkürt Együttes is. A program színvonalát 

a két Csehországból érkezett vezető, Peter Vacek és Peter 

Duda szavatolta. Ők ketten évtizedek óta ismert és elis-

mert szakemberei az európai vadászkürtös életnek. A ren-

dezvényt a Vadászati Kulturális Egyesület támogatta.
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Az íjas lesvadászathoz nélkülözhetetlenek 

a mobillesek. Az eszköznek hála, nincs hely-

hez kötve a vadász, s bárhol pillanatok alatt 

ki tudja alakítani leshelyét. Másik hatalmas 

előnye, hogy a magasba felmászva, a vadász 

kikerül a vad látóteréből. Ezen mobileszközök 

használatának egyedüli feltétele, hogy legyen 

alkalmas fa, amire felszerelhetjük őket.

A mobilleseknek két típusa létezik: a fára 

szerelhető, illetőleg a famászó les.

E két típuson kívül egyre népszerűbbek 

a függőhevederek is, amellyel a vadász egy-

szerűen kiköti magát a fához, s mint egy 

hegymászó a beülőjében, csüng a fán.

A fára szerelhető lesek előnye, hogy bármi-

lyen ágas-bogas fára felszerelhetők. Ahhoz 

azonban, hogy kellő magasságba fel tudjunk 

jutni, szükségünk van fára csatolható létrára, 

vagy a törzsbe betekerhető mászókampókra. 

Miután ezek segítségével feljutottunk a fa 

koronájába, a lest egyszerűen magunk után 

húzzuk egy kötéllel, és odarögzítjük a törzshöz 

azt spaniferek segítségével. Ezek a lesek egy 

álló- és egy ülőrészből állnak, amit egy távtartó 

merevítő tart össze. Az állórész a les méretétől 

függően akár az 1 négyzetméter nagyságot is 

elérheti. Az ülőkét fel lehet hajtani abban az 

esetben, ha állva szeretnénk lőni.

A leshely kialakítása ezzel a típussal kissé 

hosszadalmas, hiszen a kampók, vagy a lét-

rafokok felhelyezése a fa törzsére időt vesz 

igénybe. Ezért érdemes ezeket a leseket ál-

landósítani egy adott helyen (a gyártók azt 

szokták javasolni, hogy folyamatosan max. 2 

hétig tartsuk kint ezeket a szabadban, hiszen 

a környezeti erózió megviselheti eszközünket, 

főleg a műanyagszálas rögzítő spanifereket). 

Ha nem szeretnénk kint hagyni lesünket az 

erdőben, mert félünk a tolvajoktól, akkor ér-

demes a vadászat megkezdése előtt egy fél 

nappal kimenni és felszerelni azt.

A famászó lesekhez nincs szükség külön lét-

rára vagy famászó kampókra. Magával a lessel 

tudunk felmászni a magasba. Ezzel a lessel csak 

egyenes törzsű, vastag, oldalágaktól mentes 

fákra tudunk mászni (pl. bükk vagy fenyő). A les 

egy állórészből és egy külön lévő ülőrészből áll, 

amiket kábelekkel csatolunk fel a fa törzsére. 

A les mindkét részét úgy helyezzük fel, hogy 

azok a fa törzséhez képest ferdén, felfelé áll-

janak. Ekkor ugyanis, amikor ránehezedünk 

valamelyik részre, a les fogazata a fa törzsébe 

kapaszkodik, s így stabilan megáll azon. A má-

szás technikája a hernyó mozgásához hasonla-

tos: felrakjuk a két részt a fára, majd a lábunkat 

beakasztjuk az állórész e célból kialakított ré-

szébe. Az ülőrészt megemeljük, majd ránehe-

zedünk, amitől az a fa törzséhez szorul. Ezután 

erre támaszkodva, a lábunkkal magunk után 

húzzuk az állórészt. Most az alsó részre helyez-

zük a testsúlyunkat, amitől az állórész szorul 

a fára. Ezután ismét az ülőrészt emeljük maga-

sabbra, majd nehezedünk rá, és így tovább…

Azért van szükség egyenes fatörzsre, mert 

az oldalágak megakasztanák a fa törzsét kö-

rülölelő kábelt, s megakadályoznák a felfelé 

történő mozgást. Természetesen, a kisebb-

nagyobb oldalágakat levághatjuk kézi fűré-

szünkkel, problémát általában a karvastag-

ságtól nagyobb ágak okoznak.

Amikor felkúsztunk a megfelelő magas-

ságba, akkor az álló- és az ülőrészt olyan tá-

volságba állítsuk egymáshoz, hogy azon ké-

nyelmesen el tudjunk helyezkedni. Ezek után 

a két részt kössük össze az erre a célra szolgáló 

hevederrel. Erre azért van szükség, mert na-

gyon kellemetlen, ha az alsó rész lecsúszik 

a törzsön, mert mi éppen az ülőrészre nehe-

zedtünk, s az alsó részt véletlenül felfelé el-

mozdítottuk és a fogak kiakadtak a kéregből. 

Képzeljük el a szituációt, amint egy kis ülőkén 

várjuk a segítséget 7 méter magasban.

A mobillesek fontos paramétere a súly, és 

a szállításhoz összecsukható méret, hiszen 

magunkkal kell cipelnünk vadászataink hely-

színére. Nem véletlen, hogy a mobilleseket 

alumínium szerelvényekből, vagy alumínium 

öntvényekből készítik.

A súlyminimalizálás igényének hála születtek 

meg az úgynevezett függőhevederek. Ezeknek 

a lényege, hogy az íjász egy kis állórészen tá-

maszkodva, lényegében egy hevederrendszer-

ben csüng a fán. Ez a megoldás a könnyű szál-

líthatóság mellett ráadásul olyan vékonytörzsű 

fák esetében is használható, amelyekkel a ha-

gyományos lesek megmászhatatlanok. Termé-

szetesen a karfás, jobbról-balról kipárnázott le-

sekhez képest ez a rendszer „fapados”. Vékony 

fára felszerelve a hevedert, akár 270 fokban is 

körbelőhetünk. Ahhoz, hogy használni tudjuk 

ezt a lest, szükség van még famászó kampókra, 

vagy fára szerelhető létrára is.

Miután ezeket a leseket 5-8 méter magasba 

helyezi fel a vadász, nagy odafi gyelés szük-

séges használatukhoz. A biztonsági heveder 

megléte elengedhetetlen. Lényeges, hogy ne 

csak akkor kössük be magunkat, amikor már 

felmásztunk a fára, hanem a mászás közben is 

folyamatosan biztosítsuk magunkat. A mobil-

lesekhez a gyártók szinte kivétel nélkül adnak 

biztonsági hevedert is, így ezt nem kell külön 

megvásárolnunk.

A mobillesek használatát további praktikus 

kiegészítő teszi még hatékonyabbá, kényel-

mesebbé. Például az íjtartó kampóknak hála, 

az íjásznak nem kell folyamatosan kézben tar-

tania az íjat. Aki puskával szeretne vadászni 

mobillesről, annak praktikus kiegészítő lehet 

az a feltámasztó, amellyel biztosíthatjuk a sta-

bil fegyvertartást.

Szintén hasznos kiegészítő az eső ellen védő 

ernyő, amelynek tartórúdját a fa törzsébe kell 

becsavarnunk. Léteznek még álcázást segítő 

lestakaró ponyvák, s ha szükségét érezzük, 

még pohártartót is vásárolhatunk lesünkhöz. 

Szabó Zsolt

A cserkelő vadászat szépségeivel nehezen vetekszik a lesvadászat. Ha íj a va-

dászeszközünk, e két vadászati mód eredményességi mutatója nagy távolsá-

gokba kerül egymástól. Az íj vadászias lőtávján belülre (20-25 méter) cserkelni 

egy vadat - szinte a lehetetlennel egyenértékű feladat. Nem véletlen, hogy a va-

dászíjászok inkább a vad mozgását megfi gyelve, azok útvonalába ülnek lesre.

Gyakorlati jótanácsok az íjászok által legtöbbször használt hordozható lesekről és ülőkékről

Fel a fára!
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A Nemzeti Kulturális Szellemi Örökség Bizott-

sága március 30-án elfogadta a Magyar Soly-

mász Egyesület beadványát és jelölte a magyar 

solymászatot a Nemzeti Szellemi Örökség 

Listára, valamint javasolja a Magyar UNESCO 

Bizottságnak nemzetközi felterjesztésre a Világ 

Szellemi Kulturális Örökség Jegyzékébe.

Rangos elismerés e cím mindazoknak, kik 

legtávolabbi őseik nyomdokaiba lépve, raga-

dozó madárral vadásznak.

A magyar solymászat története több mint 

ezer évre nyúlik vissza, végigvonult a magyar 

történelmen. Fejedelmek, királyok, főnemesek 

űzték e vadászati módot solymászaik segítsé-

gével. Tudásuk, szakismeretük kiemelkedő és 

meghatározó szerepet töltött be Európában. 

A Magyar Solymász Egyesület tagjai szerte 

az országban folytatják, ápolják ezt az ősi ma-

gyar hagyományt. Jellemző, hogy több mint 

ezer éve úgy őrizte meg a magyarság ezt az is-

meretanyagot, hogy közben szinte alig kísérte 

írott oktató anyag. A magyar solymászati kul-

túrát évezredeken át, népünk megszakítás nél-

kül hordozta és adta tovább. Ez a tény 

ad különös jelentőséget az „apá-

ról-fi úra, mester-tanítványnak” 

elméletnek. A solymászat több 

szellemi kulturális örökséget 

is hordoz magában, így a 

solymászati tudást és kész-

séget, megőrzi a hagyo-

mányos szakkifejezé-

seket, a solymászat 

h a g y o m á n y o s 

kézművessé -

gét, tárgyait, 

a természet 

megisme-

rését és 

v é d e l -

mét.

Szerencsére mindig voltak olyan vezéregyé-

niségei a solymászatnak, akik világosan látták 

a solymászat rendkívüli és mással nem helyet-

tesíthető értékeit. A korszellemmel szemben 

állhatatosan képviselték ezeréves örökségünk 

legszebb erényeit. Tisztelettel kell gondol-

nunk azokra a solymászokra, akik már sajnos 

nem érhették meg ezt a sikert, de munkájuk 

nélkül nem tarthatnánk itt. Kiemelkedett ezek 

közül Bástyai Lóránt, Lelovich György, néhai 

elnökünk, Bechtold István, akik személyes pél-

dával és teljes elkötelezettséggel dolgoztak 

a magyar solymászat elismertetésén. Galambos 

József, Nádai Sándor, Kovács György barátunk 

sem érhette meg ezt a pillanatot, és folytathat-

nánk a sort azoknak az elhunyt barátainknak 

a neveivel, akik szintén hozzátettek a solymá-

szat újra épülő bástyájához egy-egy követ.

A Nemzeti Szellemi Örökség beadvány el-

készítése teljes egészében példázza a soly-

mászat szellemiségét. Az egyik legnehezebb 

feladatot vállalta Tóth János elnök úr és Duhay 

Gábor vezetésével Szalay Sarolta, dr. Aradi Já-

nos, Bérces János, Ertinger Géza, Földvári 

István, Győrff y-Villám András. Ők hittek 

a sikerben, mint ahogy mindannyian és 

reméljük, hogy a várt elismerés új lehe-

tőségek megnyitásával elhozza a soly-

mászat újabb aranykorát hazánkban.

Szalay Sarolta, Földvári István
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„Az öklön ülő madár kötelez”

Április 4-én hatályba lépett a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és 

bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló új kormányrendelet (84/2010. 

(III.25) Korm. R.). A joganyag többszöri módosítása után (melyek folyamatosan csök-

kentették a solymászat korábbi lehetőségeit) végre nem csak szigorítást, hanem en-

gedményeket is ad. Míg korábban a lakóhely szerinti Természetvédelmi Felügyelőségek 

voltak a solymászmadarak „ügyeit” intéző szakhatóságok, addig az új rendelet szerint 

már csak egy eljáró természetvédelmi hatósághoz, a Közép-Dunavölgyi Környezetvé-

delmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez fordulhatunk. A solymászmadarak 

tartási engedélyének érvényességét 4-ről 5 évre emelték. További pozitívum, hogy a tartá-

si engedély egyben – 30 napos tartózkodási idővel – kiviteli-behozatali engedélyül is szolgál 

az EU országaiban. Az új jogszabály a korábbi 90 napos eljárási időt a hazánkban szervezett 

nemzetközi solymásztalálkozók esetében leredukálta 22 munkanapra, és meghatározták a nem-

zetközi solymásztalálkozó fogalmát is. A tenyésztési célú ragadozómadár tartási engedély korábbi 

3 éves érvényessége 5 évre emelkedett. Módosult a tartóröpdék mérete is, a szaporulat-bejelentési 

határidő 15 napról 30 napra tolódott, és ezt követően az elpusztult solymászmadarak tetemét nem 

köteles a tartó 30 napig tárolni, viszont köteles az elhullást a hatóságnak 

8 napon belül bejelenteni. Nagy áttörést hozott a solymászmadarak 

létszám kvótájának a feloldása! Eddig összesen 2 pár tenyészmadarat 

és 2 vadászmadarat tarthattunk, mostantól viszont a tenyésztésből 

származó és magántulajdont képező solymászmadarak számát már 

nem korlátozzák, csak a természetből származó és állami tulajdonú 

(héja, karvaly) esetében mondják ki a kétpéldányos kvótát.

Bérces János
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A tavasz közeledtével betévedtem az egyik 

népszerű horgászáruházba, hogy etetőanya-

got, némi pelletet, bojlit és élő csalit vegyek. 

A választék elképesztett, pedig nekem „hiva-

talból” is képben kéne lennem.

Az elmúlt évek csalifrontján a pellet hozta 

a legnagyobb áttörést, sikerült olyan kollek-

ciókat összeállítani a kísérletező kedvű gyár-

tóknak, melyek etetőanyagként és csaliként is 

remekül megállják a helyüket. Persze, ahogy 

ez már lenni szokott, egy idő után megjelent 

a gyengébb minőség is, ez pedig nem tett jót 

a pellet diadalútjának. Szerencsére van né-

hány rangos hazai gyártó és nagykereskedő, 

aki nem enged a minőségből, ennek köszön-

hetően termékeik a hazai és a külföldi piacon 

is ott vannak a legjobbak között.

Legutóbbi írországi, angliai, skóciai hor-

gásztúrám során örömmel fedeztem fel a ran-

gos világmárkák között az egyik hazai gyártó 

termékeit, melyekről az írországi horgászbol-

tos elragadtatva mesélt. 

A lebegő pellet az egyik olyan csali, amely 

képes volt háttérbe szorítani az oly sok éven át 

elsőbbséget élvező pufi kat. A lebegő pellet jól 

tart a horgon, ráadásul kellőképpen megeme-

li a vastagabb horgot is, s a pufi tól eltérően, 

remekül aromásítható. Persze nem mindegy, 

hogy mivel, hiszen többségük folyadék-aro-

ma, vízbázisú, ami oldja a pellet felületét. Ezért 

fejlesztették ki azokat az aktivátorokat, ame-

lyek nem tartalmaznak vizet és tartósítószert, 

ennek köszönhetően több napon át is tárol-

hatjuk benne csalijainkat. A tárolásnál ügyel-

jünk arra, hogy a felhasznált aktivátor megfe-

lelő töménységű legyen. Nem véletlen, hogy 

minden idők egyik legjobb magyar verseny-

horgásza, Ambrus Tibor és az általa vezetett 

Maros Mix csapat fejlesztői járnak manapság 

az élen e tekintetben. Pellet-családjukban az 

egyik különlegesség a Special betain pellet, 

amely nem más, mint tömény étvágyfokozó 

(97 százalékos tisztaságú étvágyfokozót tar-

talmaz)! Elsősorban etetésre használják, de 

miután eddigi ismereteink szerint ez a legke-

ményebb és a leglassabban oldódó pellet,- 

csalizhatunk is vele. Ráadásul nem szezonális, 

hanem az év minden hónapjában sikeres. Az 

aktivátor-aromák változatos ízekben kap-

hatók, többek között méz, fűszeres kolbász, 

barack-polip, hal-eper, csípős paprika, édes 

szamóca, illetve ananászos ízesítéssel. 

Van még egy kedvencem Maroséktól, az 

Extra Ponty Pellet, amely 6 és 10 mm kisze-

relésben kapható. Alacsony olaj, de magas 

halliszt tartalmú pelletről van szó, amit egy 

különleges préselési eljárással készítettek. 

A 15 Celsius fok alatti vizekben is jól oldódik, 

miközben vékony, lemezszerű részecskék vál-

nak le a külső felületéről, ami felkelti a csali 

körül ólálkodó pontyok fi gyelmét.  Csúzlival 

lőve, dobva vagy pelletkarika segítségével 

horgon csaliként is felkínálhatjuk.

A pelletnél maradva örömmel írom le, hogy 

megjelent a Rocket Pellet úszó, amely az egyre 

népszerűbb pelletes nagyhalas horgászathoz 

kialakított strapabíró úszó. Rövid kialakításá-

nak köszönhetően, a sekély és a part menti vi-

zekben is sikeresen alkalmazható. A különféle 

méretű és súlyú pelletek, bojlik vízközti, vagy 

fenék feletti felkínálását is lehetővé 

teszi. A kalibráció segítségével pedig 

gyorsan és pontosan beállítható az 

adott csalinak megfelelően. A kalibrá-

ció a leggyorsabb beállítást biztosítja 

az úszószár testből való kihúzásával és 

benyomásával.

Zsédely Attila 2010. március 11-én, 

a Pó folyón 135 kilós, 245 cm hosszú, 

világrekord méretű harcsát fogott! 

Nemcsak a harcsa kifogójának, de sok 

magyar harcsahorgász álma is megva-

lósult: magyar horgász tartja a harcsa-

fogás világrekordját! Nézem a halról 

készült fényképeket, és a Pó folyót jól 

ismerő horgászként minden létező ka-

lapomat megemelem Attila előtt, aki 

mínusz két fokos időben, hóesésben 

megfogta ezt a hatalmas halat. Nem 

tudjuk, hogy milyen bottal, milyen zsi-

nórral és milyen csalival horgászott, 

de gyanítom, hogy a műcsali nagy 

valószínűséggel Rapala volt. Talán 

éppen egy J-13-as, vagy valamelyik 

ebből a szériából. Évek óta járok a Póra, sok 

horgásszal találkoztam, akik számos harcsát 

fogtak már különféle műcsalikkal, de olyannal 

még nem, akinek ne lett volna Rapala harcsa- 

kollekciója. Legutóbb én is egy sárga J-13-assal 

fogtam harcsát. Valamit nagyon tudnak ennek 

a wobblernek a kifejlesztői a harcsákról!

Hála istennek, az igencsak hosszúra nyúlt 

tél után végre elindult a horgászszezon (talán 

a természet akart bennünket kárpótolni evvel 

a kora márciusi hatalmas harcsával), amely re-

mélhetőleg sok ezer magyar horgásznak hoz 

majd emlékezetes fogásokat, felejthetetlen 

horgásznapokat.

ZÁKONYI BOTOND

zakonyi.botond@gmail.com

Új csalik, új rekordok
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Ha anyák napja alkalmából elkészíted ezt a különlegesen szép mesevirá-

got, nagy meglepetést szerezhetsz édesanyádnak.

Hozzávalók:

Krepp-papír (hétféle színben), átlátszó ragasztószalag, virágdrót, olló, 

folyékony ragasztó.

A nagy virágszirmok elkészítéséhez 11 darab, 32X6 centiméteres méretű 

krepp-papírcsíkra van szükség, két különböző színben.

Anyák napi
mesevirágcsokor

Törd a fejed vagy nézz utána!

1. Hogyan nevezzük a kis vadmalacok anyukáját?

2. Milyen színűek a nagy kárókatona tojásai?

3. Mikor jönnek a világra az őzgidák?

4. Hogyan nevezzük a mufl on nőivarú egyedét?

5. Hol fi al a borzmama?

6. Hogyan nevezzük a kisnyulakat, amikor megszületnek?

7. Mi a neve a dámpapának?

8. Hogyan nevezzük a fácánok párzását?

9. Mely vadfajok párzási időszaka a pacsmagolás?

10. Mi a búgás?

A csíkokat először középen be kell hajtani 

(1. ábra), majd összecsavarni ( 2. és 3. 

ábra). A kész virágszirmokat egy virág-

dróttal egyszerűen csokorba köthetjük. 

(4. ábra)

Következő lépésként a virágok belső ré-

széhez vágj egy 17X80 cm-es krepp-papír-

csíkot, hajtsd össze négyszeresen, és vágd 

a felső végét ív alakúra (5-10. ábra)

Hajtsd szét a csíkot, és metszd be az ívek 

között 6 centi mélyre (11. ábra). Ezután 

tekerd lazán a csíkot a virágszirmok köré, 

és rögzítsd az egészet alul ragasztószalag-

gal (12. ábra).

Fontos, hogy előbb lazítsd fel mindegyi-

ket, s csak utána fogd össze a csokrot alul 

a ragasztóval (13. ábra)! 

Végül ragaszd a négy külső virágot alul 

a belső virágokhoz, és tekerd át a szárakat 

jó szorosan virágdróttal (14. ábra)
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Ugartyúk (Burhinus oedicnemus)

Dél-Európa, Délnyugat-Ázsia és Észak-Afrika homokos, 

szikes, erdős területein él. Testéhez képest nagy feje 

és nagy, sárgás szeme van. Rovarokkal és bogarakkal 

táplálkozik, de a gyíkokat és apró rágcsálókat is meg-

eszi. A földre, sekély mélyedésbe rakja fészkét. Hazánk-

ban rendszeres fészkelő, rövidtávú vonuló. Fészekalja 

2-3 tojásból áll, melyen 26-27 napig kotlik a két szülő. 

Természetvédelmi értéke 250 000 forint.

Erdei pinty (Fringilla coelebs)

Erdőkben, ligetekben és gyümölcsösökben található. 

Díszes, nagyon szépen éneklő madarunk; jókedvében 

pink-pink-nek hangzó hangokat, röptében pjü-pjü ki-

áltásokat hallat. Magokkal, gyümölcsökkel, hernyók-

kal, rovarokkal és pókokkal táplálkozik. Lomb- és 

tűlevelű erdőkben, ártéri ligeterdőkben, parkokban, 

gyümölcsösökben, erdősávokban, fasorokban fészkel. 

Természetvédelmi értéke 10 000 forint.

Nyílfarkú réce (Anas acuta)

A Kárpát-medencében rendszeres fészkelő. Szikes tavak, 

mocsarak környékén él. A sekély vízben tótágast állva 

keresgéli növényi és állati eredetű táplálékát. A gácsér és 

a tojó egymástól eltérő színű. Bár a tojó farka is hegyes, 

a gácséré azonban hoszabb, mintegy 6-10 centiméteres 

és tűhegyes. Talajra építi fészkét, melyet növényi anya-

gokkal és tollal bélel ki. 

Természetvédelmi értéke 50 000 forint.

KIVÁGHATÓ MADÁRLEXIKON 

ROVATVEZETŐ:

ELEK SZILVIA
eleksylvi@freemail.hu
ELEK SZILVIA
eleksylvi@freemail.hu

Köszöntő
Már megjöttünk ez helyre,

anyák köszöntésére,

anyám, légy reménységben,

köszöntelek egészségben.

Gyöngyharmatos hajnalba

kivirult a hajnalka,

szép kivirult hajnalkák,

köszöntsétek jó anyát.

Amennyi a zöld fűszál,

égen ahány csillag jár,

májusban a szép virág:

annyi áldás szálljon rád.

Ahány csepp a tengerben,

annyi hála szívünkben,

gyermekeid hő szavát

hallgasd meg ma jó anyánk

A februári lapszámunk 

rajzpályázatának további 

nyertesei: Varga Bianka 

8 éves és Varga Viola 6 éves. 

Kis olvasóink Salomvárról 

küldték el nekünk rajzaikat.
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Jean és a gróf úr vadászni mennek. Jean emeli 

a puskát és lelő egy kacsát. A gróf úr hirtelen 

rákérdez: 

- Jean, milyen magasan szállnak a kacsák?

- Úgy háromszáz méteren, uram! 

- No, akkor ne pocsékolja a lőszert, mert mire 

leesnek, úgyis szörnyethalnak!

- Az én kutyám a legokosabb a világon – di-

csekszik egyik vadász a másiknak.

- Látom. Valahányszor felemeled a puskát, 

rögtön elbújik egy fa mögé.

Találkozik a kismalac a bátor nyuszikával.

- Szia, nyuszika! Te nem félsz a rókától?

- Nem.

- Veled tarthatok? Hallottam, hogy pont erre 

vadászik, és nagyon félek.

- Gyere.

- Te bátor nyuszi, már érzem, hogy itt a róka a 

közelben. Biztos nem félsz?

- Biztos.

- Már látom is, ott vicsorog. Hogyhogy téged 

nem esz meg?

- Néhanapján viszek neki egy malacot.

Egy vadász szafarin van a szavannán a fele-

ségével és az anyósával. Egyik éjjel a feleség 

kétségbeesetten keltegeti a férjét:

- Drágám, eltűnt a mama, gyere, menjünk és 

keressük meg!

A vadász megragadja a puskát, és elindulnak 

a sötét éjszakában. Nem messze a sátruktól 

rémisztő látvány tárul eléjük: a mama egy bo-

kor előtt áll, és egy hatalmas hímoroszlánnal 

néz éppen farkasszemet. A fi atalasszony ré-

mülten suttogja a férjének:

- Uram Isten, most mit teszünk?

- Semmit. Az oroszlán kereste magának a bajt, 

másszon ki belőle egyedül!

- Lehet, hogy ma éjjel nagy vihar lesz – mond-

ja a vadász a feleségének.

- Ha időben jössz haza, drágám, akkor nem – 

nyugtatja meg az asszony.

Egy moszkvai professzor elmegy medvére va-

dászni Szibériába. Kap maga mellé egy kísé-

rőt. A vadőr nézi a vendéget, majd így szól:

- Maga professzor. Akkor maga okos, ugye?

- Igen-igen.

- És tud lőni?

- Nem először vagyok medvevadászaton, csak 

Szibériában még nem jártam.

- És gyorsan tud futni?

- Hosszútávfutó versenyző voltam.

Kimennek a területre. Meglátják a medvét, azt 

mondja a helyi vadász: fussunk! Futnak visz-

szafelé, a medve trappol utánuk, közben gon-

dolkodik a professzor, hogy mi a fenének fut, 

mikor van nála puska. Azzal megfordul, céloz 

és lő – a medve eldől, nem mozdul. A vadőr 

odamegy a lőtt vadhoz és csóválja a fejét:

- Professzor, professzor, ön tényleg tud lőni. 

Meg gyorsan futni is, de maga egy barom.

- Miért?

- Most hogyan visszük el a medvét a faluig?

ROVATVEZETŐ:

FARKAS BERTRAM

farkasb@vadaszlap.hu

Vadászviccek
Folytatjuk a nagy sikert aratott  „vadászias” viccsorozatunkat, amelyet Kelemen 

István illusztrációi tesznek még színesebbé! És ne feledjék: Mosolyogjunk! 

Ez a második legjobb dolog, amit az ajkainkkal csinálhatunk...

Ez neked tudatos táplálkozás, mama?

A koleszteringazdag kacsa helyett inkább 

müzlit ennénk gyümölcsjoghurttal!

Tudom, hogy az állatkertből szökött meg, de akkor is azt mondom:

ez egy soha vissza nem térő alkalom arra, hogy vizilovat lőjünk!

Bérvadász – Imádom a magyarokat! 

Valamiért annyira megbecsülnek engem!
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1.) A csávázott mag

veszélyes-e az apróvadra?

M: Nem

K: Igen

L: Csak nyáron

2.) A hermelin (Mustela 

erminea) farkvége télen

E: Sárgásbarnára változik

O: Kifehéredik

U: Fekete marad

3.) A barna rétihéja (Circus 

aeruginosus) a fészkét

általában

L: Nádasban, gabonatáblában

 a talajra rakja

S: Az erdő széléhez közel álló

 fára építi

P: Az erdő belsejében álló fákra

 építi

4.) Főzés után kézzel

kihúzható-e a nagyagyar

az állkapocsból?

H: A fi ataloké igen

M: Az öreg kanoké igen

T: Az öreg kanoké nem

5.) Nagyvadas

vadászterületen az etetők 

mellé célszerű-e sózót tenni?

I: Igen

A: Nem

Ö: Csak a gímszarvas számára

6.) Vadászaton a spániel fel-

adata

N: Az apróvad megkeresése,

 kiugrasztása, illetve

 felrebbentése

G: A vaddisznó terelése

F: Az apróvad elfogása

7.) Mi a csappantyú feladata?

Á: A lőpor begyújtása

Ű: Gáz termelése, a lövedék

 kiröpítése

Í: Gőz termelése, a lövedék

 kiröpítése

8.) Hány fordulatot tesz meg

a golyós lövedék

a fegyvercsőben?

D: 500-3000-et

L: 20-30-at

C: kettőt-hármat

9.) A vadászkutyák veszettség 

elleni védőoltása

U: Évente ajánlott

A: Kétévente kötelező

I: Évente kötelező

10.) Milyen szervezet adja ki

a lőfegyvertartási engedélyt?

Ó: A lakhely szerinti illetékes

 rendőrkapitányság

Ű: A lakhely szerinti illetékes

 megyei rendőrkapitányság

Ő: A Belügyminisztérium

Az „Utóvizsga” és a keresztrejtvény megfejtéseit

2010. május 11-ig várjuk szerkesztőségünk címére

vagy az mjudit@vadaszlap.hu e-mail címre. 
Előző havi megfejtések: „Foxterrier”, „Az emberek sohasem hazudnak 

annyit, mint vadászat után, háború alatt vagy választások előtt.”

A helyes megfejtők között értékes könyveket sorsolunk ki. 

Áprilisi játékunk nyertesei:

Horváth Csaba (Devecser), Ulviczki Lászlóné (Nagykörű),

Schilli Péter (Kakasd)

Ha most kerülne rá sor, vajon hogyan szerepelnének 

a vadászvizsgán? Játékunk kérdéseit az állami vadász-

vizsga tesztkönyvéből válogattuk. Igyekeztünk olyan 

témákat keresni, melyek ritkábban kerülnek szóba. 

A megfejtés egy vad életében az elérhető legnagyobb 

biológiai teljesítmény időpontja.

Keresztrejtvényünk megfejtése pedig egy megfonto-

lásra érdemes „vadászmondás”, amelyet a három fő-

sorból olvashatnak össze.

„Utóvizsga”
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sen nem vegetáriánus fi nomságok késztetik intenzív működésre a nyálelválasztó mirigyeket. Ha valaki 
osztatlan tömegsikert akar elérni bármi (azaz borsos) áron, akkor javaslom, készítse el az alant felso-
rolt csodás alapanyagokból készülő, valóban fejedelmi étket, amellyel garantáltan eléri egy koleszterin-
szőnyegbombázás mindent elsöprő, frenetikus hatását.

Ezt élőben megtapasztalhattuk 2007-ben Várpalotán, a Vadászati Kultúra Napján rendezett főző-
versenyen, ahol – a név kötelez – Lucullus néven indult a Csonka Ferenc, Kovács János, Kozma Milán, 
id. és ifj . Kozma Sándor összetételű pápai csapat, akik főszakácsuk, nem polgári, de annál közismertebb 
nevén „Punci bácsi” vezényletével alkották meg az alábbi díjnyertes bográcsost.

Lucullusi vadlakoma kizárólag nagyétkűeknek, 

Punci bácsi receptje szerint

Hozzávalók:
2 kg szarvaspacal, 2 kg sertésfarok, 3 kg 
szarvaslábszár, 1 kg sertésláb, 1,5 kg sertéscsü-
lök, 1 kg sertésvelő, 2 kg vöröshagyma, 1 tubus 
csípős és 1 tubus édes piros arany, 3 db paradi-
csom, 3 db piros, vastaghúsú paprika (kalifor-
niai), 2 fej fokhagyma, 1,5 kg vargánya, 2 kanál 
vargányapor, 1,5 csomag majoránna, 4 db babér-
levél és kömény, bors, só ízlelés szerint

Az előfőzött pacal felcsíkozása után hagyomá-

nyos módon pörkölt alapot készítünk a hozzáva-

lókból, megforgatjuk rajta a felkockázott húsokat, 

felöntjük, majd a többi alkotót hozzáadva lassú tű-

zön készre főzzük. Ha valakinek véletlenül nincs 

otthon lefagyasztva szarvaspacal és lábszár, végső 

esetben a marháé is megteszi.

Hidegen habzó világos sör vagy testes vörösbor 

illik hozzá.
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