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Zilai János, a Gemenc Zrt. karapancsai fővadásza, 

vérebvezető és nemzetközi bíró szerint miért érdemes 

a Magyar VADÁSZLAP-ra előfi zetni?

- Mert számomra értéket közvetít. Szeretem a szókimondását, 

a szakmai cikkek változatos témáit, a szerzők hitelességét, hogy 

van benne a szakemberek és a sportvadászok számára is tartalmas 

olvasnivaló. Az előfi zetésnek pedig azért van értelme, mert olcsóbb 

és kényelmesebb, mintha az újságárusnál venném meg. Ráadásul 

előfi zetőként már egy-két nappal korábban kapom meg a lakáso-

mon, nem kell utánajárnom, keresgélnem az újságos-pavilonok-

ban, a Tesco-ban vagy a benzinkutakon.

Ha ehhez hozzáteszem, hogy az előfi zetők még egy plasztik-kár-

tyát is kapnak, amivel jövőre előfi zetési és júliustól vásárlási ked-

vezményekhez is jutnak, nem csak nekem, de mindenkinek megéri 

az előnyösebb, kényelmesebb, kifi zetődőbb előfi zetés.

A Magyar VADÁSZLAP-ot az év végéig (hat hónap) most kedvezmé-

nyesen, 3000 forintért lehet előfi zetni. 

Az előfi zetést követően a VADÁSZLAP ingyenesen küldi ki minden 

előfi zetőjének a „vadász-kártyát”, amely jövőre az egy-két-három hó-

napos előfi zetői kedvezmény igénybevételének lesz az alapja, plusz 

700 elfogadóhelyen 5-10-20 százalékos vásárlási kedvezményt bizto-

sít. (A kártya elfogadóhelyeinek listája a www.edc.hu 

és a www.vadaszlap.hu honlapokon 

tekinthető meg.)

Előfi zetési akció

Az előfi zetési akció kedvezményei

még június végéig érvényesek!

A Vadászkártya felmutatója jogosult az Euro Discount Club elfogadóhelyein

a kedvezmények igénybevételére.   

Az elfogadóhelyek listája és a kedvezmények mértéke megtekinthet

a www.edc.hu honlapon.

Ezt a kártyát kizárólag a Vadászati Kulturális Egyesület tagjai,

valamint a Magyar VADÁSZLAP el  zet i használhatják. 

A Vadász-kártya a vonalkódos matricán szerepl  

id pontig érvényes. 

Az érvényesítésre a Vadászati Kulturális Egyesület

és a Magyar VADÁSZLAP szerkeszt sége jogosult.

Információ: +36-1/242-0042 vagy +36-70/702-5000

www.vadaszlap.hu

info@vadaszlap.hu

www.vadaszatikultura.hu

vke@vadaszatikultura.hu

á zkártkárt a fya felmuelmuutatótatója jja jogosogosultult az Eaz Euro uro DiscD ount CluClub elb elb elb fogafogfogadóhedóhehelyeilyeilyeilyeinnnn

k ik génynybevébevételételére. re.    

ésé a kedveed zménzmények yek mértmértéke ke megtmegt kinekinekinthetthetthetthet

ületület tagtagjai,jai,

és a www.vadaszlap.hu honlapokon

tekinthető meg.)

ADÁSZ-KÁRTYA

Vadász Mátyás

00000

AKCIÓS EL FIZETÉSI SZELVÉNY
(Ha csekket kér, kérjük nyomtatott nagybet kkel, olvashatóan töltse ki!)

Megrendelem a Magyar VADÁSZLAP-ot 2010 második félévére

és vállalom a 3000 forintos előfi zetési díj befi zetését.

A leggyorsabb:

belföldi postai pénzesutalványon küldöm el az előfi zetési díjat.

Az egyszerű:

átutalással fi zetek. Az átutalást a Monor és Vidéke Takarékszövetke-

zet 65100149-11301439 számlaszámra teljesítem.

A legkomplikáltabb:

csekket kérek.

A lap postázását és a „Vadász-kártya” kiküldését az alábbi 
címre kérem:

Név:

Cím:

Telefon:

e-mail:

aláírás
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Hirdetési ajánlataink!
A Magyar VADÁSZLAP 2010 januárjától nem jelentet meg apróhirdetéseket. A felgyorsult információ-áramlás és az ap-

róhirdetések hatékonysága érdekében a lap e tevékenységét elektronikus formában folytatja: a hetente kétszer kiadásra 

kerülő Vad-Lap-Hír hírlevélben és a napi frissítésű, havonta 20-24 ezres látogatott ságú www.vadaszlap.hu honlapon tesz-

szük lehetővé az apróhirdetések közlését. Eddig nem foglalkoztunk az egyéb hirdetések megjelentetésével sem a hírleve-

lünkben, sem a honlapunkon... most itt  is nyitunk és ugyancsak kedvezményes árakon állunk a hirdetők rendelkezésére.

A Magyar VADÁSZLAP hírlevele, a Vad-Lap-Hír hetente kétszer jelenik meg. Jelenleg közel háromezer e-mail címre küldjük 

ki a hírlevelet, amelynek olvasói köre folyamatosan bővül. A hírlevélben vadászati-természeti témájú aktuális híreket, ese-

ményekről szóló tudósításokat olvashatnak, emellett  érdemes fi gyelemmel kísérni a meghirdetett  akciókat, valamint az 

apróhirdetéseket is. 

A Vad-Lap-Hír-ben megjelenő hirdetések tarifája

Ha az Ön hirdetésével indítjuk a hírlevelet: .... 1500 Ft/alkalom

Ha a hírlevél utolsó cikke után közöljük
a hirdetését: ....................................................... 1000 Ft/alkalom

Ha a hírlevél jobb oldali hasábján
szeretné látni a hirdetését: .................................. 500 Ft/alkalom

Az elhelyezhető szöveg terjedelme 500 karakter, az oldalsó hasábban 
200 karakter. 
A szöveges hirdetésekhez  – .gif vagy .jpeg formátumú – kép is csatol-
ható, amelynek összege 500 Ft/db/alkalom és a fotók maximális mérete 
200x200 pixel.

A szponzorált hírlevél – amelynek a tartalmát, a szöveget és a fotó-
kat a megrendelő határozhatja meg – különkiadásnak minősül és 
25 ezer forint a tarifája. Ha a megrendelő ugyanakkor hirdetési fe-
lületet vásárol a nyomtatott újságban, a különkiadásért csak 15 ezer 
forintot kell fi zetnie.

Apróhirdetések: a lakossági apróhirdetések ára 50 Ft/szó, amelyhez 
150x150 pixelű kép (maximum 1 darab) csatolható 500 forintért. 
A megjelenés időtartama két hét, amely 50 százalék felár ellenében 
újabb két hétre meghosszabbítható!

Kedvezmények

5% kedvezményt élvez az a megrendelőnk, aki a honlapon és 
a hírlevelünkben együttesen hirdet.

10% kedvezményt nyújtunk az EDC (Euró Discount Club) 
kártyatulajdonosoknak és kártyaelfogadó cégeknek, vállal-

kozásoknak.

20% kedvezményt kapnak a „vadász-kártya” tulajdonosok 
– a VADÁSZLAP előfi zetői és a VKE tagjai – az apróhirde-

téseik árából.

30-50% kedvezményre számíthatnak azok a hirdetőink, 
akik a VADÁSZLAP hasábjain rendszeresen hir-

detnek/hirdettek, és a www.vadaszlap.hu, illetőleg a Vad-Lap-Hír 
hírlevelünk hirdetési lehetőségeit is igénybe kívánják venni. 

A www.vadaszlap.hu honlapon
megjelenő hirdetések tarifája

A honlapunkat – ellenőrizhetően – naponta közel ezer érdeklődő, 
szakmabeli és hobbivadász látogatja Magyarországról és külföldről 
egyaránt. A vadászok életkora, civil foglalkozása, anyagi helyzete 
olyan sokrétű, hogy szinte minden hirdetőnek célcsoportja lehet, 
s ehhez hozzátesszük a társadalmi ranglétrán elfoglalt helyzetüket, 
nem kell sokat magyarázni, hogy a prémium kategória érhető el 
a honlapon keresztül.
A www.vadaszlap.hu honlap magazinná történő fejlesztése elkezdő-
dött, amelynek tartalmával és az egyre gazdagabb kínálatot nyújtó 
web-áruházunkkal is rövidesen találkozhatnak a www.vadaszlap.eu 
és a www.vadaszlap.com több nyelvű oldalakon.

Két hetente változó bannerek
Nagy előnye a bannereknek, hogy a honlapunkon folyamatosan 
láthatóak, rákattintással a hirdető honlapja, más hirdetései vagy 
a tevékenységét bemutató PR-cikk nyílik meg. 
A bannereket .gif  és .jpeg formátumban tudjuk fogadni.
A honlap nyitó oldalán a jobb oldali bannereken tudunk hirdetéseket 
elhelyezni, a kiválasztott mérettől függően változik a közlés tarifája. 

A legkisebb méret (250 x 90 pixel) ........................5000 Ft/2 hét
A középső méret (250 x 165 pixel) .....................10 000 Ft/2 hét
A nagy méret (250 x 320 pixel) ...........................15 000 Ft/2 hét
árakon vásárolhatók meg.

PR-cikk a honlapon
Ennek sincs akadálya, két héten keresztül a PR-cikk rövid bevezetője 
is elhelyezhető a nyitó oldalon és rákattintva a „szakmai fórum” ro-
vatban olvasható el a teljes, fotókkal, grafi kákkal illusztrált anyag.
A PR-cikk elhelyezésért alapáron, kedvezmény nélkül 30 ezer forin-
tot kell fi zetni, de aki ugyanakkor a nyomtatott VADÁSZLAP-ban 
is hirdet, annak csak 15 ezer forintba kerül a párhuzamosság.

Apróhirdetések
Közlése a honlapon is lehetséges és azonos tarifával működik, mint 
a hírlevélnél, azaz  szavanként 50 forint a díj és 500 forint a fotó/
fotók díjtétele.

Figyelem! Csak magánszemélyek apróhirdetéseit fogadjuk el!

Az ajánlataink visszavonásig érvényesek!  Az áraink az áfá-t nem tartalmazzák!

További információért a +36-1-242-00-42-es telefonon vagy az  info@vadaszlap.hu címen állunk rendelkezésre
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Amikor kitaláltuk, hogy vadászkutyás számot csinálunk – őszintén mondom – nem gon-

doltam, hogy ennyi mindent nem(!) tudok a vadászkutyákról, egyáltalán a kutyákról.

Tudták Önök, hogy az egyetlen állat, akinek/aminek a latin nevében benne van, 

hogy a családhoz tartozik? A farkastól származó, háziasított kutya latin neve: canis 
lupus familiaris. 

Aztán itt van maga a kutya és az eb szavunk. 

Az „eb”-et már Ázsiában használták őseink, a manysi, hanti népesség ma is emp-nek 

nevezi a nyájak, a házak őrzésére, a vadászatra használt kutyát. A kutya szavunkat török 

eredetűnek állítják a nyelvészek, biztos van benne valami, mert a kutya  „kucsukucsu” 

vagy „kussa” régi törökül, (ma „köpek”), viszont „kuci” szerbül, „kucsu” ukránul... 

azaz valahonnan örököltük, s mint annyi szavunkat, magyarítottuk kissé.

Mi sem jelzi jobban, mennyire kötődünk négylábú barátainkhoz, mint az, hogy 

nyelvileg is rengeteg mindent kötünk hozzájuk, mert használjuk főnévként, mellék-

névként és határozószóként a különböző népies és kevésbé népies mondásainkban. 

A teljesség igénye nélkül, mennyire kifejező az „irigy kutya”, az „ebadta”, a „kutya se tö-

rődik vele”, az „olyan a barátságunk, mint a kutya meg a macska barátsága”, az „ebek har-

mincadjára vet”, a „kutya kötelesség”, az „ebül szerzett jószág, ebül vész”, az „ebugatta”, 

a „kutyául érzem magam”, a „kutya meleg van” ... mind-mind egy gyöngyszem, ha 

nem is használjuk nap, mint nap, többé-kevésbé ismerjük a jelentését, elvégre ezen 

a „kutya világon” rég óta  „kutya egy életet” élünk. 

A „kutya fáját” csattanhatnánk fel indulatosan... és nem is tudjuk pontosan felkiál-

tásunk jelentését. Az biztos, hogy túlságosan sok jót nem jelenthet, pedig manapság 

inkább jó értelemben használják. Amíg nem kutattam a „kutya fája” után, fogalmam 

sem volt róla, hogy az interneten van ilyen nevű honlap, virtuális játék és az is kiderült, 

hogy az egri borvidéken, a St. Andrea pincészetnek „Akutyafáját” névre hallgat egy fe-

hér és egy vörös birtokbora. (Csak zárójelben: 1850 forint egy palack és én az ihatósága, 

a könnyedsége miatt a 2007-es évjáratú vörösre szavazok.) 

Sőt, tényleg van kutyafa! 

Már miért ne lenne, hiszen sok növény viseli nevében a „kutyát”. A Pallas lexikon 

szerint 635-féle kutyatej van a világon, amiből a Kárpát-medencében csak 45-féle te-

rem, és ne tessék azt hinni, csak a pongyola pitypangot hívják kutyatejnek, merthogy 

alapvetően egy, a kaktuszokhoz hasonló növény. A kutyabenge más néven lángfa, dög-

fa, puskaporfa, szürke, fénytelen, paraszemölcsökkel borított kérge erős hashajtó, a ku-

tyaperje pedig a közismert átok, a kertből nehezen kiirtható tarackbúza. 

Szóval a kutyafa, (latin nevén a Frangula tourn) nálunk is a vizes-lápos helyeken 

fordul elő, hívják büdösfának, büdös cseresznyének, fekete égerfának. (Még sosem azo-

nosítottam, de dolgozom rajta.)

A vadászkutyáknak is van „fájuk”, mégpedig az apport-fa, amivel a vad elhozását 

gyakoroltatják az erre hajlandó kutyafélékkel. 

Ja, és van még egy nagyon fontos fa, mostanában terjed a városokban, a kutyafutta-

tókban a „vizelőfa”. Akár falun, akár városban, nem hiszem, hogy olyan nagy szerencse 

lenne – bár mondják róla – ha valaki „kutyagumiba” lép, kell egy darabig küzdenie, 

amíg a cipőtalpáról eltávolítja. 

Még ezer mással tudnám bizonyítani, hogy rettentően fontos az emberiség számára 

és nekünk, vadászoknak a kutya. Kutyák nélkül nem lett volna sikeres már az ősember 

sem, egyes vélemények szerint a kutya társaságának köszönhetjük a civilizációnkat.

Nagyon nem is csodálkozom, hogy majdnem mindenkinek van a saját vagy vala-

kinek a kutyájáról néhány története. Nos, engedjük ki a szellemet a palackból! Szer-

kesztőségünk elkezdi gyűjteni a megírt „vadászkutya-sztorikat”, hogy elkészüljön egy 

izgalmas, érdekes, olvasmányos kötet belőle.

Tudják mit fűrészel a macska? A kutya fáját!

Címlapon:
Szálkásszőrű tacskó
Csiszár József festménye

A kutya fája

Chip-chip csóka ........................................ 423.

Rejtőzködő gyilkos ..........................420-421.

A tartalomból:

Aktuális

Vadászati jog

Vadászkutya

Kitekintő

Külvilág

Portré

Hihető és hihetetlen történetek

Vadászfegyver

Hírek-tudosítások

Horgászoknak

13. oldal

Vadegészségügy

Árvíz = apróvad-katasztrófa .......... 418-419.

Kutya élet................................................. 424.

Vadászkutyáink ................................425-433.

Klub, egylet, egyesület ..................... 435-437.

(Vadász-) kutyavilág Németországban .... 439.

Négy földrész négylábúi .................. 440-442.

A Guszti ................................................... 449.

Ördögök ........................................... 454-455.

Samu és Szikra .................................456-457.

A rusztikus ruszki ........................... 458-459.

Pécs – kétszer is ...................................... 460.

Vadgazdálkodási konferencia ................... 461.

VII. Országos Diana Kupa ......................... 463.

A hétvégi horgász ..................................... 465.
CSEKŐ SÁNDOR

sandorcseko@vadaszlap.hu
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„Unikornis” Er s bak
Baranyából

A komáromi
„legnagyobb”

Sokan úgy mondják, torz bakok. Talán az érdekes, vagy a szabálytalan szavak 

szebben írják körül, hogy ezek ritka, a vadászembernek mindig értékesebb trófe-

ák. Hiszen ha nem is pénzben, nem is grammokban, de értékben mindig többet 

jelentenek számunkra a páros hatos bakoknál. Májusban két ilyen különleges 

trófea is került a Nagyvázsonyi Kinizsi Vadásztársaságtól a bírálóbizottság elé.

Bernát Attila

Balatoni különlegességekBalatoni különlegességek

A képen látható különleges egyszárú 

agancsú bakot április 16-án, a Berhida-

Ősi Ftk. területén, egy reggeli cserkelés 

során 20 méter távolságból ejtette el 

Fejes László vendégvadász.

Baranya megye dél-nyugati csücskében, 

a Szentlászló Vadászegylet területén, Kis-

tamási térségében esett a megyei rekor-

der (lapzártáig). Az elejtő Brunner Csaba 

vadászmester, aki április 16-án, egy esti 

lesvadászat alkalmával hozta terítékre a 

kapitális őzbakot. A megyei trófeabírála-

ton 159,85 pontra értékelték az 567 gram-

mos trófeatömeggel bíró bakot.

Agyaki

Május 29-én, egy hajnali cserkelés köz-

ben, Harald Müller osztrák vendégva-

dász Belcsák István hivatásos vadász kí-

séretében hozta terítékre megyénkben 

az idei legnagyobb agancsú őzbakot 

Nagyigmánd határában, a földtulajdonosi 

közösség vadászterületén. A bírálóbizott-

ság 562 grammra és 7 évesre becsülte, 

mely a minősítésen 149,40 pontot kapott.

B. I.

elejt :
Balogh Ern

elejt :
Pákozdi Gábor
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A sármelléki berek parókása
A Sármelléki, Gyöngyösmenti Földtulajdonosok Vt. területén, Csóti Csaba hivatásos vadász 

és Engelbert Hainzer osztrák vendégvadász május 13-án reggeli cserkelésük közben fi gyeltek 

fel a nagy parókás bakra, amit eddig még senki sem látott a területen. Többszöri sikertelen 

próbálkozás után egy délutáni cserkelés során került terítékre. A zsigerelés folyamán kide-

rült, hogy here nélküli az őzbak, s ez eredményezte a nem mindennapos, kb.1,5 kilogrammos 

agancssúlyt. Koltai Zoltán, vadászmester

Az SCI-s rekorder
Tavaly májusban Giuseppe Trani Szerbiában ejtette el 

a nem mindennapi őzbakot. 

Az SCI trófeabírálatán

világrekord minősítést kapott!
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JELES NAPOK
Július 2. – Sarlós Boldogasszony napja. A magyar 

néphagyomány az aratás kezdőnapjaként tartot-

ta számon.

Július 20. – Illés napja. A munkatilalom napja, 

a villámcsapástól való félelem miatt. Megfi gyelé-

sek is igazolják, hogy e nap táján gyakoriak a vil-

lámlással kisért viharok. 

Július 22. – Mária Magdolna napja. Aki megtért 

a bűnös életből az evangéliumi történet szerint.

Július 25. – Jakab napja. Utasemberek, búcsújá-

rók, hajósok védőszentje. A néphagyomány sze-

rint Jakab napra le kell aratni a zabot, mert ami 

kinn marad, elvész. A hiedelem szerint a Jakab 

napi időjárásból a télre lehet következtetni. Ha 

sok a felleg, sok hó lesz a télen.

HÓNAP-TÁR
Latinul eredetileg Quintilis („ötös”) volt a hónap 

neve. A népi kalendárium Szent Jakab havának 

nevezi. Július az aratás hónapja. Vallásos szertar-

tásokkal is összekapcsolódó hiedelmekkel és szo-

kásokkal igyekeztek biztosítani a kenyérgabona 

betakarításának sikerességét. Az első learatott 

búzaszálnak, az első kévének nagy jelentőséget 

tulajdonítottak. Amelyik baromfi  ebből evett, az 

egészséges és termékeny lett, ha az arató dereká-

ra kötötte, elűzte a fájdalmat.
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ra kötötte, elűzte a fájdalmat.

IDŐJÁRÁS
Statisztikai értelemben júliust tekinthetjük az év 

legmelegebb hónapjának. Bár a nappalok hosz-

sza rövidül és csökken a napmagasság is a hónap 

folyamán, a legszembetűnőbb változás mégis az 

a júniusi időjáráshoz képest, hogy már csökken 

a felhőzet mennyisége, valamint a levegő relatív 

nedvességtartalma. Ezen változásoknak köszön-

hetően, a júliusi napok általában melegebbek 

a másik két nyári hónapra jellemző értékeknél. 

Az utóbbi 50 év legmelegebb júliusi hőmérsékle-

tét (41,9°C-ot) 2007. július 20-án mérték. A napi 

átlaghőmérsékletek 19-21°C között ingadoznak. 

A sokéves átlag alapján kisebb mértékű hőmér-

séklet visszaesésre lehet számítani július 4-9., 

14-22., 24-27. között.

Júliusban: őzbak – borz – aranysakál – 

dolmányos varjú – szarka

Egész évben: 

vaddisznó – róka – pézsmapocok – nyest-

kutya – mosómedve

Somogy megyében egész évben lőhető 

az aranysakál

MIRE SZABAD VADÁSZNI?

Rovatvezető:Rovatvezető:

Somfalvi ErvinSomfalvi Ervin

  1 Cs Tihamér 03.50 19.44 22.00 08.53

 2 P Ottó 03.51 19.44 22.17 09.56

 3 Szo Soma 03.51 19.44 22.35 11.00

 4 V Ulrik 03.52 19.43 22.55 12.05 

 5 H Emese 03.53 19.43 23.17 13.12

 6 K Csaba 03.54 19.43 23.45 14.21

 7 Sze Apollónia 03.54 19.42 --.-- 15.32

 8 Cs Ellák 03.55 19.42 00.20 16.41

 9 P Lukrécia 03.56 1941 01.05 17.46

 10 Szo Amália 03.57 19.41 02.04 18.41

 11 V Nóra 03.58 19.40 03.15 19.26 

 12 H Dalma 03.59 19.39 04.34 20.02

 13 K Jenő 04.00 19.39 05.58 20.32

 14 Sze Örs 04.01 19.38 07.21 20.57

 15 Cs Henrik 04.02 19.37 08.43 21.20

 16 P Valter 04.03 19.36 10.03 21.42

 17 Szo Endre 04.04 19.35 11.22 22.06

 18 V Frigyes 04.05 19.34 12.39 22.32 

 19 H Emília 04.06 19.33 13.54 23.03

 20 K Illés 04.07 19.32 15.06 23.40

 21 Sze Dániel 04.08 19.31 16.11 --.--

 22 Cs Magdolna 04.09 19.30 17.08 00.26

 23 P Lenke 04.10 19.29. 17.54 01.20

 24 Szo Kinga 04.11 19.28 18.32 02.20

 25 V Kristóf 04.12 19.27 19.02 03.25

 26 H Anna 04.14 19.26 19.27 04.31 O

 27 K Olga 04.15 19.25 19.48 05.37

 28 Sze Szabolcs 04.16 19.23 20.06 06.42

 29 Cs Márta 04.17 19.22 20.24 07.46

 30 P Judit 04.19 19.21 20.41 08.49

 31 Szo Oszkár 04.20 19.19 21.00 09.53
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KRÓNIKA
1853. július 23-án született Lakatos Károly szak-

író, ornitológus

1865. július 28-án született Sugár Károly orszá-

gos vadászati felügyelő, az OMVV titkára, 

a Vadászlap szerkesztője

1867. július 12-én született Kaán Károly erdő-

mérnök, az Alföld fásításának élharcosa

1913. július 7-én született Lelovich György soly-

mászmester, madarász, állatidomár

1915. július 4-én született dr. Fábián Gyula zooló-

gus, a nagyvad élőbefogásának úttörője, az MTA 

doktora

1913. július 22-én hunyt el Egerváry Gyula orszá-

gos felügyelő, az OMVV titkára

1943. július 4-én hunyt el Rimler Pál elismert 

erdő- és vadgazda

1955. július 18-án hunyt el Bethlenfalvy Ernő 

vadbiológus, vadász és természetvédő

1961. július 19-én hunyt el Benkő Pál, a „A vadá-

szat. Gyakorlati szakkönyv” alkotója

1963. július 5-én hunyt el Jurán Vidor író, a va-

dászpuskák nagy „szerelmese”

1990. július 8-án hunyt el Ilosvay Ferenc kutató, 

erdőmérnök, újságíró

1994. július 12-én hunyt el dr. Nagy Endre Afrika-

vadász, az 1971-es Vadászati Világkiállítás egyik 

ötletadója

VADÁSZSZEMMEL
A gabonafélék learatása után a tarlókon végre 

jó esélye van a vadásznak, hogy az oda kiváltó 

vadat megfi gyelje. A szétszóródott gabonasze-

mekre kijárnak a disznók, már a malacok is meg-

haladták a tepsibe való méretet, ahol szükséges 

a létszámapasztás, ilyenkor a fi atal korosztályból 

többet lehet terítékre hozni. Szintén a tarlók ad-

nak lehetőséget a tavaszi védekezést átélt rókák 

számának csökkentésére, az éjszakai refl ektoros 

vadászat – bár sokak szerint nem etikus – eredmé-

nyessége messze felülmúl minden más módszert. 

A hónap második felében már láthatóak a boszor-

kánygyűrűk a rét vagy az erdő füvében, esti-haj-

nali cserkelésen hallható a bakot hívó suta epeke-

dése. Megkezdődik az őzek párzási időszaka, az 

üzekedés.

MÚLTIDÉZŐ
"Képzeljétek a helyzetemet. Most már lehetetlen 

többé a menekülés. Alattam a gyilkos mélység, 

előttem, mögöttem pedig a két éhes állat. Ugye, 

rettenetes állapot? A vadásztársak elfojtott léleg-

zettel hallgatták a rémes kalandot. Csak az egyik 

fi atal puskás kottyant bele türelmetlenül: – Az ör-

dögbe is! Hát mi történt aztán Miska bácsival? 

– Mi történt volna? – felelte Miska bácsi nagy 

fl egmával. Megfogott a medve és megevett, édes 

öcsém!

…Azóta aztán sohasem füllentettek többé a ko-

cavadászok Miska bácsi társaságában."

(Mikszáth Kálmán)

A VADGAZDA TEENDŐI
Júliusban a vadgazdálkodási berendezések kar-

bantartásán, a cserkelő utak takarításán, a da-

gonyák, itatók feltöltésén túl az apróvadas terü-

leteken a szárnyas vad mesterséges nevelése ad 

munkát. A csibék igényének mindenoldalú bizto-

sítása nem kis feladatot ró a vadgazdálkodókra.

Nyár közepén a nagyvad szívesen látogatja a te-

jesedő, érőfélben lévő gabonát, mellyel súlyos 

károkat okoz a termelőknek, előtérbe kerül a vad-

kárelhárítás. 

A gabonafélék betakarításának ez a fő időszaka. 

A hónap végéig fejezik be a bőgőhelyeken a ta-

karmánynak szánt növények vetését és végzik 

a júniusban elvetett másodvetések ápolását. 

A gabona-betakarítást követően a mezei nyúl 

csak kevés táplálékot talál, ezért már ebben a hó-

napban adjunk neki lédús- és zöldtakarmányt.

Száraz időszakban a fácánok-foglyok itatásáról is 

célszerű gondoskodni, amikor nincs hajnali har-

mat, mert az a szaporulat elhullásához vezethet.

ERDŐN-MEZŐN
A tarlókon a learatott gabonaszalma összebálázá-

sa van soron, sok helyen még mindig felgyújtják 

a tarlót, pedig ezt törvény tiltja. A tűz elől sem az 

apróvad szaporulata, sem a kis testű védett állatok 

nem tudnak elmenekülni. A bálák elszállítása után 

többnyire igen hamar megtörténik a tarlóhántás, 

és a talaj-előkészítés a következő növénykultúra 

vetéséhez. Csapadékos években a lucerna és a ré-

tek-legelők sarjúkaszálására is sor kerülhet, míg 

aszályos időjárás esetén ez jóval későbbre tolód-

hat, akár ki is marad. Erdőkben az ápolási mun-

kálatok zajlanak, az ültetett csemeték kibontása 

a gazból, a csemetekertekben a kapálás, gyomta-

lanítás zajlik. 
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- Pontos adataink nincsenek, de az már látható: a károk óriásiak 

– mondja Tóth Á. Dénes, az OMVK Borsod-Abaúj-Zemplén me-

gyei titkára. – Bár az apadás már elkezdődött, de a Hernád és 

a Sajó közötti terület még mindig víz alatt van. Legkorábban június vé-

gén kaphatunk hozzávetőleges adatokat a vadásztársaságoktól, a terü-

leteket kezelőktől a veszteségekről.

A kamarai titkár felhívta a fi gyelmet: a mostani áradás nem hasonlít-

ható össze a korábbiakkal, ugyanis idén – elsősorban a gátszakadások 

okán – olyan területek is víz alá kerültek, amelyek korábban soha.

- Az apróvadban és az őzállományban már a folyamatos esőzés is 

veszteségeket okozott, de igazi pusztítást az árvíz hozott. Voltak olyan 

erdőrészek, települések, amelyeket gátszakadás után egyetlen éjszaka 

alatt lepett el a víz. Az emberek is képtelenek voltak megvédeni érté-

keiket, házaikat. Képzelhetjük, mennyire kiszolgáltatott ilyen helyzet-

ben az apróvad. A kárfelmérést nehezíti, hogy az erdők egy része jelen 

pillanatban életveszélyes. Mint mondja, a heteken át tartó esőzés és 

az áradás fellazította a talajt, így a felszínnel párhuzamosan futó gyö-

kérzetű fák (például az akác) könnyen kifordulhatnak a földből. A kár 

nagysága most még felbecsülhetetlen. Hosszú időre lesz szüksége az 

érintett területeknek, hogy magukhoz térjenek – összegez a titkár.

A helyzet Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében sem 

jobb – tudtuk meg Faggyas Zoltántól, a megye vadászati 

felügyelőjétől.

- A megyét nem az áradás, hanem a szélsőséges időjárás, az eső és 

a belvíz  sújtotta elsősorban. Konkrét adataink ebben a pillanatban 

még nincsenek, de azt már tudjuk: az apróvadat rendesen megtize-

delte a katasztrófa. Amennyire ez most látható, nyúl és fácán esetében 

a törzsállomány el tudott menekülni a víz elől, a szaporulatban azon-

ban komoly kár keletkezett. A felügyelő jelezte: a jogszabályok lehető-

vé teszik a felügyeleti szervek számára, hogy minden év szeptember 

30-áig felülvizsgálják az adott időszakra előirányzott tervszámokat. 

Bár jósolni nem akart, annyit megkockáztatott, hogy az apróvad törzs-

állományának védelmében élni fognak a tervszám-módosítás jogsza-

bály adta lehetőségével.

- A Bács-Kiskun megyei helyzet össze sem hasonlítható 

a többi, árvízzel sújtott térséggel – jelentette ki Szenek Zoltán, 

a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal vadászati vezetője.  – 

A megyében a Duna a védművek mögött maradt, így itt klasszikus 

árvízről nem beszélhetünk. A védmű, azaz a gátak 500 méteres kör-

zetében elrendeltük a vadászati tilalmat és mindenkinek felhívtuk a fi -

gyelmét a vad fokozott mentésére. Mindezek hatására nem számolunk 

a Duna mentén jelentős vadpusztulásra. Rosszabb a helyzet a Tiszán, 

Lakitelek és Tiszaalpár vadászterületein. Az értékes nagyvadas terü-

letet áradáskor nagyon szerencsétlen módon önti el a Tisza, ugyanis 

a folyó szabályozása miatt először a két, „elvarrt” ág önt ki, az állatok 

pedig azokra a magasabb helyekre menekülnek, amely utoljára, a főág 

duzzadásakor kerül víz alá, így csapdába kerülnek. Ezért előre látha-

tóan a vadban várható kár az alpári és tőzséri öblözetlen lesz a legna-

gyobb. Ezeken a területeken szaporulattal együtt 300-350 őz, 200-240 

disznó, 150 körüli nyúl és 100 fácán pusztulására számítunk.

Szenek Zoltán szerint a fő gond, hogy mielőtt az ár elérné a csóna-

kos mentéshez szükséges vízszintet, a szaporulat jelentős része már 

elpusztul, a saját erejéből, a vízfelszínen úszó hordalék-uszadék miatt 

képtelen menekülni.

- Szerintem nálunk is ökológiai katasztrófa történt – ösz-

szegez Pechtol Lajos, az OMVK Fejér megyei szervezeté-

nek titkára. – Vannak olyan vadászterületeink, amelyeknek 

a 80-90 százaléka vízben áll. Nyugodtan kijelenthetem, idén az ap-

róvad szaporulatát el lehet felejteni, mint ahogy a többi földön 

fészkelő madárét is. De nem csak az állatokban, a növényzetben is 

Több mint ötezer kitelepített ember, 23 ezren védekeztek a gátakon, majd’ félszázezer odaveszett háziállat, 

több száz összedőlt épület – ez a rövid statisztikája a lapzártánkkor éppen levonulóban lévő árvíznek. Arról 

azonban szinte egyetlen híradásban sem esik szó: az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb áradása milyen pusz-

títást végzett a természetben és nem utolsó sorban a vadban. A szakavatottak tudják: az ártereket – főként, 

ahogy ez most nem egyszer fordult elő, gátszakadás esetén – órák alatt elöntő víz hatalmas pusztítást tud vé-

gezni a vadállományban. Árvízi körképünk az apadás kezdetén készült.

Árvíz = apróvad-katasztrófa
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hatalmas károkat okozott az áradás. Az ártérben található bodzások, 

amelyek létfontosságú életteret jelentenek a vadállomány számára 

– bármilyen abszurdan hangzik is – elszáradtak. (Az áradó folyó elzárta 

a növények számára szükséges oxigénellátást, így technikailag vízbe 

fulladtak a bokrok.) Előzetes számításaim szerint 15-20 millió forintos 

támogatásra lenne szüksége idén a megyei vadásztársaságoknak.

Pechtol Lajos kiemeli: semmiképpen nem készpénzes segítségre 

gondol. Meggyőződése szerint a megmaradt nyúl és fácán törzsállo-

mányt kellene ilyen értékben élő állatokkal feltölteni. A területeken 

működő vadásztársaságok esetében pedig önfegyelemre és mérték-

letességre van szükség. Ne felejtsék el szeptemberben, milyen volt 

a május!

A Tököl környéki vadászok számára biztosan emlékezetes 

marad az idei nyárkezdet.

- A Duna budapesti tetőzésénél pár órával korábban öntött 

ki a víz, mivel az átnedvesedett nyári gát már nem bírta a nyomást és 

átszakadt – meséli Pesuth Antal, a Tököli Gazdák Vadásztársaságának 

hivatásos vadásza. – Az árterületen szigeteket alkottak a kisebb dom-

bok, oda menekült a vad. Tucatnyi őzet és 17 nyulat sikerült száraz-

földre mentenünk. Úgy kell egy-egy állat közelébe férkőznünk, hogy 

a többit ne ijesszük meg. A mentést a terjeszkedő ár mellett nehezíti, 

hogy a kifelé úszó állatok a gáton nézelődő, fényképező katasztrófatu-

ristáktól, valamint a Duna fölött köröző sárkányrepülőktől megriadva 

visszafordulnak.

- Az idei árvíz nem jelent igazi veszélyt a Gemenci erdőben 

élő nagyvad és a növényvilág számára, de a szükséges óvin-

tézkedéseket már megtették – mondja ifj . Fodermayer Vilmos, 

a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. vadgazdálkodási osztályvezető-

je. A megelőző intézkedéseket már elvégezték: a vadmentő dombo-

kon és a szárazon maradt területeken etetik a vadállományt. – A kör-

töltéseken belül biztonságban van a vad és a hullámtérben is jelentős 

a szárazon maradt terület. Az állatok is megérzik a veszélyt, a szarvas 

előbb kijön az ármentes területekre, mint a vaddisznó.

A vadászterületek többségét elkerülte a természeti csapás. Már csak 

az a kérdés: az árvíztől nem sújtott vadgazdálkodók, vadászok szoli-

dárisak-e annyira, hogy saját apróvad törzsállományukból hajlandók-e 

majd valamennyit átadni a károsultaknak?

TRENCSÉNI DÁVID

dtrencseni@gmail.com
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Végleges gazdái a kutyafélék, főként a há-

zieb és a farkas. A vékonybélben kb. 5-6 hét 

alatt fejlődik ki a féreg (gyakran több száz pél-

dány). Ettől kezdve időnként leválik a 3. érett 

íz, belsejében 2-300 petével és az ürülékkel 

a szabadba kerül. A pete táplálékkal történő 

lenyelése után a házi vagy vadon élő patás 

(sertés, ló, juh, teve, rénszarvas stb. – az adott 

térség szerint), esetleg az ember belében ki-

kelő lárva a bélfalba furakodva, a nyirok- és 

vérárammal a májba (ritkán egyéb szervbe, 

szövetbe) jutva fejlődésnek indul. Ennek so-

rán ivartalan szaporodással egyre több lárva 

keletkezik és így egy-egy diónyi-almányi hó-

lyag alakul ki. A lárvahólyagot (cisztát) kineve-

lő élőlényeket köztigazdáknak nevezzük. Ha 

a cisztát tartalmazó belsőséget kutya (farkas 

stb.) fogyasztja el, a biológiai kör bezárul és 

persze újrakezdődhet. Itt van szerepe az ál-

latorvosnak: a levágott vagy elejtett állatok 

belsőségének a vizsgálata az erősen fertőzött 

régiókban, ezenkívül a kutyák rendszeres fé-

regtelenítése.

Az esetenként emberben kialakult 

és diagnosztizált cisztát műtéttel el le-

het távolítani, hiszen az általában egy 

gömb alakú, vastag falú képződmény. 

Merőben más a helyzet az AE-nál!

Okozója az E. multilocularis (1,2-

4mm, 2-6 íz) elsősorban a rókák be-

lében fejlődik ki, de előfordulhat 

kutyában, macskában és nyilván a 

sakálban is. Köztigazdái: lárvája rend-

szerint pocok- vagy egérfélékben, 

ritkán patásokban és emberben fejlődnek. 

Az alveoláris vagy multilocularis elnevezést 

azért kapta, mert a folyamatosan „szaporo-

dó” lárvahalmaz nem egyszerű hólyagban, 

hanem szerteágazóan, sokrekeszű hólyag-

ként, alveolus- vagy gyökérrendszer-szerűen 

fejlődik, terjed a környezetében, rendszerint 

a májban, ritkán a tüdőben, vesében, lép-

ben… E folyamat éveken át tart. Közben át-

terjedhet a szomszédos szövetekre/szervekre 

(rekeszizom, mellékvese, hasfali zsírszövet) 

vagy esetleg a vérkeringés révén áttétként ki-

alakulhat a tüdőben, lépben, agyban is.

Fő elterjedési területei: Eurázsia, Észak-

Amerika. Európában a XX. század derekáig 

szinte kizárólag az alpesi területeken (Ausztria, 

Svájc, Franciaország és Németország egyes 

részein) volt ismeretes. A róka-fertőzöttségi 

vizsgálatok szerint a 80-as években észlelték 

egyre növekvő terjedését az Alpokon kívü-

li területekre és a környező országokra. Ezt 

a szakemberek főként a veszettség elleni vak-

cinázás kapcsán kialakult róka-sűrűség nö-

vekedésnek tulajdonítják (ökológiai szerep-

csere?), szerintük Közép-Európában 1980. és 

2000. között 2-3-szorosára nőtt a rókák létszá-

ma! Az új területeken később a kisrágcsálók-

ból is kimutathatók az AE-ciszták. Az emberi 

esetek olykor csak 15-20 évvel később jelent-

keznek. Az persze könnyen lehetséges, hogy 

egyes emberek nem az otthonuk környékén, 

hanem az Alpokban fertőződtek évekkel ko-

rábban. Így történhetett ez az első hazai pá-

ciens (2004 őszén fordult orvoshoz) esetében 

is, aki gyakran kirándulgatott Ausztriában.

A tünetek általában legkorábban 5 évvel 

a fertőződés után jelentkeznek: a májbánta-

lomból eredően a jobb bordaív tájékán ta-

pasztalható tartós, vagy rendszeres fájdalom, 

esetleg hányinger. A kórisme (diagnózis) tisz-

tázása nem könnyű. Ebben kulcsfontosságú 

az ultrahang (UH)-, CT- vagy MR-vizsgálat. Ez-

zel azonban a bántalom eredete még 

csak gyanítható és a pontos diagnózis 

csak szerológiai (ELISA, Western-blot), 

illetve szövettani vizsgálattal lehet-

séges. A szerológiai vizsgálatot az ún. 

endémiás (alpesi) területeken élő ve-

szélyeztetettek (erdész, favágó, gaz-

dálkodó, vadász) körében ajánlatos 

évente, vagy akár félévente elvégeztet-

ni tünetmentes állapotban is. A szövet-

tani vizsgálatot szolgáló májbiopsziát 

azonban az AE gyanúja esetén nem 

ajánlatos elvégezni, mert annak biztosan has-

üregbeli szétszóródás lesz a következménye.

Hogyan kezelhető az AE-beteg?
Végleges megoldás csak a lárvahalmaz mű-

téti eltávolításával lehetséges. Ezt viszont 

csak a kis kiterjedésű, az UH/CT/MR vizsgálat 

A rókával kapcsolatban évtizedekig a veszettség volt a fő problémánk. Az utóbbi években azonban egy új 

mumus – a sokak által csak hírfoszlányokból ismert féreg eredetű betegség, a rókagalandféreg /alveoláris 

echinokokkózis (AE)/ vette át ezt a szerepet. Akár minden harmadik róka fertőzött lehet és ez a fertőzés az em-

berre is komoly veszélyt jelent. 

Az echinokokkózis egy aprótermetű 1,2-6 mm hosszú, 2-6 ízből álló galandféreg-csoport (genusz) tagjai által 

okozott parazitózis. Jelenleg 7 faját ismerjük, közülük kettő jelentős. Az Echinococcus gamulosus a kutya 3 tagú 

galandférge, amely világszerte elterjedt.

A rejtőzködő gyilkos
Évtizednyi „álom” után támad a féreg

Kifejlett rókagalandféreg

Egy kisemlős lárvahólyagokkal teli mája
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alapján jól behatárolható ciszták esetén vál-

lalják a sebészek. (Ezért ajánlatos a rendszeres 

szerológiai vizsgálat, lásd előbb!). Így azután 

a leggyakoribb megoldás (?) a gyógyszeres 

kezelés. Az erre alkalmas készítményt azon-

ban rendszeresen, éveken-évtizedeken át kell 

szedni a páciensnek (5-15 ezer euró/fő). Ez-

zel általában lassítható, esetleg megállítható 

a folyamat. (A betegség szerencsére elég rit-

ka, az endémiás területeken is csak 0,03–0,74 

új eset/100 ezer lakos évente. Ami persze nem 

vigasztaló a fertőződött egyének számára. 

1982–1998. között Európában 559 új esetet 

regisztráltak, ebből 539-et az alpesi terüle-

tekkel rendelkező négy országban. A halálo-

zási arány korábban 50–90 százalék volt, ma 

10 százalék körüli.

A megelőzés lehetőségei
1. A fertőződés lehetőségének az elkerülése, 

illetve csökkentése.

a/ Legnagyobb veszélyt jelenti a fertőzött 

végleges gazda (lőtt róka, elkóborló kutya, 

macska) tapogatása (ürüléktől a szőrzetre 

került peték).

b/ Az endémiás területeken az erdei és 

mezei tevékenységek folyamán óvatosság 

(higiénia) a táplálkozást illetően. A gyűjtött 

gyümölcsök (szamóca, áfonya), gombák stb. 

csak többszöri öblítés, még inkább hőkezelés 

után fogyaszthatók: 70 Co-os hőmérsékleten 

csak pár percig élnek a peték, mélyhűtőben 

viszont akár fél évig is konzerválódnak. A for-

rás- és patakvíz is tartalmazhat petéket!

2. A rókák gyérítése, különösen a lakott te-

rületen és annak szomszédságában.

3. A fertőzött területeken a rókák gyógyke-

zelése (költsége kb. 1500 euró/km2)

Közép-Európában helyenként a vizsgált ró-

kák fertőzöttsége az 50 százalékot is megha-

ladja. A gyógyszer kihelyezését a veszettség 

elleni vakcinázáshoz hasonlóan lehet végezni. 

Hazai helyzet és kilátások
Először 2002-ben végeztek hazai vizsgálato-

kat. 100 róka közül 5 bizonyult fertőzöttnek. 

Ezek az állatok Nógrád és BAZ megyéből 

származtak. A következő évben minden észa-

ki megyénk területéről ki lehetett mutatni 

a férget, helyenként 25-30 százalékos gyakori-

sággal (Sréter és mtsai, 2005.). Több év szünet 

után csak az elmúlt vadászidényben gyűjtött 

rókákat vizsgálták ismét. E vizsgálat eredmé-

nye még feldolgozás alatt van. 

Nagy valószínűséggel a nagyobb folyó- és 

állóvizek (Duna, Tisza, Balaton, stb.) mentén 

fog terjedni és dúsulni a fertőzöttség. Egyelő-

re azonban sokkal nagyobb veszélyt jelent, 

illetve gyakoribb a kullancsok által terjesztett 

úgynevezett lyme-borreliózis (lájm-kór).

DR. SUGÁR LÁSZLÓ

egyetemi tanár
Kaposvári Egyetem ÁTK

A fertőződés folyamatábrája
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Kevés neuralgikusabb pontja van a vadászok és a nem vadászok kap-

csolatának, mint a kutyalövés-ügyek. Nem hiszem, hogy sok olyan va-

dász van, aki szórakozásból – pláne élvezetből – lőne le egy kóbor házi-

állatot. Sose felejtem el annak a csupa seb harci kutyának a segélykérő 

tekintetét, amelyik egy erdő közepén, kilógó belekkel jött oda hozzám 

– s azt sem, ahogy beletörődött, hogy csak puskával tudok segíteni 

rajta. Pedig sok kutyát, macskát lőttem meg hivatásos vadászként is, 

kötelességből, tudván, hogy a vadat védem vele, de nagyon kevés eset 

volt, amikor nem éreztem tudat alatt lelkiismeret furdalást. 

Nehéz érzelem nélkül, hideg fejjel dönteni egy-egy, a vadászterü-

leten tanyázó, vagy oda csak alkalmilag kijáró kutya-macska életéről, 

mert az emberben ösztönösen felötlik az, hogy valaki hazavárja, kötő-

dik hozzá, szereti. Ugyanakkor nem lehet felháborodás, jogos harag 

nélkül túltenni magunkat azon, amit e kint járók által meg-

csonkított, megölt, szétmarcangolt mufl onok, őzek, 

nyulak, kifosztott, feldúlt fészkek látványa okoz. 

A vadászterületre tévedt kutyák nagy része 

nem elég ügyes ahhoz, hogy egy véletle-

nül felvert vadat megfogjon. Megválto-

zik a helyzet azonban, ha bekövetkezik 

az első, sikeres zsákmányejtés. Ha már 

meg tudta fogni, majdnem biztosan 

meg is kóstolja, s onnan kezdve céltu-

datosan fogja hajtani a vadat...

Az egésznek a mozgatója a va-

dászösztön, amely minden kutyában 

megvan, még a generációk százain 

keresztül városlakóvá korcsosított (ne-

mesített?) ölebekben is. „A vér nem válik 

vízzé” – idézik a mondást, amikor valaki 

felmenőire jellemző tulajdonságokat, vi-

selkedésmódot mutat. Nos, a kutyánál ezeket 

az ősöket a farkasok testesítik meg, a farkasoktól, 

amelyekről mindent el lehet mondani, csak azt nem, 

hogy nem hatékony és sikeres vadászok, más, laikus megfogal-

mazás szerint pedig egyenesen „kegyetlen gyilkosok”. Pedig csak enni 

akarnak, s ezt úgy teszik, ahogy év százezrek alatt a Természet (az evo-

lúció) bölcsen kialakította. E csúcsragadozó és társai – medve, hiúz –

 „uralták” az állatvilágot Európában, amíg az ember erőszakkal át nem 

vette ezt a szerepet, elpusztítva vagy egyre szűkülő élőhelyre szorítva 

a négylábú konkurenciát. Sok száz évig tartott ez a folyamat. A mai 

társadalom azonban egyre inkább „ragadozóbarát”, s a természetvé-

dők is a hajdan kipusztított és elüldözött nagyragadozók természetes 

visszatelepülését, vagy repatriálását szorgalmazzák. Közülük a magu-

kat „szakértőnek” tartók abban a teljesen téves elképzelésben élnek, 

hogy azok majd elvégzik a vadállomány „természetes szelekcióját”. Ez 

a szépen hangzó blabla nagyon népszerű, de egyszerűen nem igaz. 

A ragadozók ugyanis nem célirányosan csak a beteg és a gyenge egye-

deket kapják el, hanem bármelyiket, amit utol tudnak érni, meg tudnak 

fogni. Nyilvánvaló, hogy könnyebben zsákmányul ejtenek egy borjút, 

mint mondjuk egy sérült, de védekezésre képes bikát. Természetes 

szelekcióról egyébként is csak ott beszélhetünk, ahol abba az emberi 

beavatkozás nem „szól bele”, Európában pedig ilyen hely néhány száz 

éve nem túl sok található...

Marad tehát „csúcsragadozónak” az elkóborolt kutya? Szerencsé-

re (eddig még) a legelvakultabb állatvédő fejében sem fordult meg, 

hogy a ragadozók szerepét ezek vegyék át. Ebből viszont egyenesen 

következik, hogy gazdájuk közvetlen felügyelete (azaz a törvény sze-

rint póráz, vagy kolonc) nélkül nincs semmi keresnivalójuk lakott terü-

leteken kívül, semmilyen vadászterületen. 

A kutyalövésért elítélt vadászok esetének nagy százalékában a bíró-

ság a kutyát, mint magántulajdont határozta meg, s a magántulajdon 

sérelmére elkövetett vétségnek minősítette az esetet, fi gyelmen kívül 

hagyva, hogy adott esetben milyen és mennyi kárt okozott a vadász-

területen. A tulajdon azonban nem csak jogot, de felelősséget is jelent, 

a tulajdonos köteles helyt állni a tulajdona által okozott kárért.

Tételezzük fel, hogy a vadászatra jogosult minden egyes kutyalövés 

esetén feljelentést tenne ismeretlen tettes ellen a vadállo-

mányban okozott kártétel miatt. A területileg illeté-

kes jegyző köteles eljárni, s amennyiben a kutya 

gazdája azonosítható (vagy jelentkezik, akár 

ellen-feljelentéssel is), kártérítési pert le-

hetne indítani ellene. Fikciónak hangzik? 

Pedig rövidesen nem lesz az. Egyre több 

önkormányzat írja elő az ott lakóknak, 

hogy valamennyi kutyájukat lássák el 

egyedi azonosító mikrochippel, így 

a helység összes ebe nyilvántartásba 

kerül, s ez után már nem lehet „meg-

úszni” a veszettség elleni kötelező 

oltást sem. Aki ennek nem tesz eleget, 

szabálysértést követ el és bírságolható, 

míg az elektronikusan nem azonosítható 

ebeket a sintér elviheti. Így talán belátható 

időn belül nem lehet az országban olyan – 

szabályosan tartott – kutya, amelynek gazdája 

nem azonosítható, s a kényszerből, de törvényesen 

lelőtt kijáró kutyák esetében már nem ismeretlen a tet-

tes, hanem konkrét személy ellen lehet eljárást kezdeményezni. 

Amelyik pedig nem azonosítható, az törvényszerűen gazdátlannak mi-

nősül, s ha mégis jelentkezik valaki miatta, annak nem csak a kártérítési 

perrel, de a szabálysértési bírsággal is számolnia kell.

Nekünk, vadászoknak jól jön egy ilyen rendelet, amely bár – termé-

szetesen – újabb költséget jelent minden kutyatartónak, de végre ren-

det tehetne a gazdátlan ebek ügyében. Támogassuk hát, s ahol ráha-

tásunk van, kezdeményezzük, hogy minél több önkormányzat, illetve 

a törvényalkotás hozzon ilyen döntést. 

Persze, lesz ennek árnyoldala is. A kötelezővé tett chipezés költsége-

it sokan úgy akarják majd megúszni, hogy kicsapják, autóból kidobják 

„felesleges” kutyáikat. Lesz tehát sok területen egy újabb kutya-hul-

lám, amelynek komoly kártételével kell számolni. Sajnos megint véde-

kezésre fogunk kényszerülni, csak most a szerencsétlen, kidobott ku-

tyák kártétele ellen. Botorság azt hinni, hogy akár az állatvédők, akár 

a bulvársajtó mellettünk fog kiállni – de talán végre a törvény nem el-

lenünk, hanem a vadállomány érdekében fog dönteni.

Chip-chip csóka

K ó b o r

k u t y a

k á r

SOMFALVI ERVIN
somfalvi@vadaszlap.hu
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Nem csak a „civilek”, de a témát érintő különböző szakterületi jog-

szabályok is eltérően értelmezik, szabályozzák és fogalmazzák meg 

a vadászterületen megjelenő, tartózkodó, gazda nélkül, vagy a gazda 

rendelkezési/utasítási hatáskörén túl mozgó kutya „jogi státuszát”, 

valamint a hasonlóképp ide sorolható macskáét is.

Három törvény és több rendelet, szabályzat is foglalkozik a té-

mával, de igazából egyikből sem derül ki a kóbor ebek és macs-

kák pontos meghatározása. Sőt a mostani vadászati törvény 

már nem is nevesít „kóbor” ebet és macskát. Az 1996. évi 

LV. számú (Vtv.) vadászati törvény korábban kimondta: 

„A jogosult a vadállomány védelme érdekében a vadászte-
rületen elpusztíthatja a gazdája hatáskörén (irányítá-
sán és ellenőrzésén) kívülre, de attól legalább 200 
méterre került, vagy egyébként vadat űző ku-
tyát, valamint a legközelebbi lakott épülettől 
200 méternél távolabb kóborló macskát.”

Ezt az Alkotmánybíróság 64/2003. 

(XII. 18.) AB határozattal megsemmisí-

tette sok más indok mellett azzal, hogy 

a 200 méteres távolság, azaz több 

mint 10 hektár nagyságú terület 

átvizsgálása aggályos.

Hosszú vajúdás után módosították 

a vadászati törvény ezen tételét: „A va-
dászterületen a vadász a vadállomány vé-
delme érdekében – a vad elfogására, elejtésére 
megengedett eszközökkel – elfoghatja vagy elejt-
heti a vadat űző kutyát, ha a vad sérelme másként 
nem hárítható el (Hogyan? Lelövi a vadat? Rákiált?) 
illetve fertőzés továbbterjedése, vagy másként el nem hárít-
ható támadás megakadályozása céljából a kutyát, vagy macskát, 
ha a tulajdonos felderítésére nincs közvetlen lehetőség.” 

Vigyázat! Ez most az érvényben lévő szabályozás. Gondolja meg 

a vadőr, vadász, hogy mikor lőhet meg kutyát, macskát. 

Viszont a mezőőrökről szóló 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet 

8. §-a kimondta „A mezőőr a sörétes vadászlőfegyvert kártevők ri-

asztására, veszett állatok irtására, vaktölténnyel vadriasztásra, vala-

mint kóbor macska és póráz nélküli kóbor kutya elpusztítása céljá-

ból használhatja.”

Ezt a rendelkezést, a fenti rendeletet módosító 118/2009. (VIII. 

31.) FVM rendelet 7. §-a 2009 augusztusában hatályon kívül he-

lyezte és a mezőőr sörétes vadász puskáját lakott területen kívül már 

csak kártevő riasztására, vaktölténnyel vadriasztásra és a seregélyál-

lomány gyérítésére használhatja.

De nem mondja ki, hogy milyen kártevőre, milyen vadra. Viszont 

igaz, hogy a fenti bármelyik tevékenységhez a területileg illetékes va-

dászatra jogosult egyetértése szükséges, azzal (pl. hivatásos vadász) 

előzetesen egyeztetni kell és a vadászati naplóba (beírókönyvbe) be-

írni köteles.

Az FVM 41/1997. (V. 28.) FVM. számú rendelet – az állategész-

ségügyi szabályzat – viszont így rendelkezik: „A külterületen talált 

gazdátlan kóbor ebeket, macskákat a vadászati engedéllyel rendel-

kező személyek kötelesek a külön jogszabály szerint lelőni és ártal-

matlanná tételükről gondoskodni.” Bizony, igazságügyi szakértői 

tevékenységem során ez utóbbi jogszabályra több esetben hivatkoz-

tak olyankor is, amikor hathónapos(!) kölyök vizslát kóbor ebnek 

minősítve akarták a gépkocsi refl ektorfényénél meglőni, de a vadász 

a gazdája lábát találta el; illetve amikor apróvadas vadászaton a haj-

tást keresztező lovasok mellett ügető kutyát a lovasok szeme láttára 

lőtte le a vadász. 

A felsorolt három jogszabály egyike sem fogalmazta meg 

a kóbor kutya és kóbor macska fogalmát. Ugyanakkor 

a mezőőri kézikönyv 193. oldalán ez olvasható: 

„A kóbor állat ismérvei viszonylag szembeötlők: 
látszólag nem észlelhető az emberrel folyamatos 

kapcsolatban lévő állatra jellemző ápoltság, 
megfelelő kondíció, fényes szőrzet. 

A csapzott, látszólag lesoványo-
dott, óvatos, riadó egyed nagy 
valószínűséggel már nem tartja az 

emberrel a szoros kapcsolatot, gazdátlan, 
elárvult állat összbenyomását kelti. Kutyák-
nál gyakori a nyakörv hiánya, azért, hogy 

a kutyát szándékosan elhagyó, elűző, kicsapó, 
egykori „gazda” személyét nehezebben, vagy ne 

lehessen azonosítani.”
Érdemes megemlíteni a témában az állatvé-

dők egyik kitűnő képviselőjének, dr. Czerny Ró-

bertnek a véleményét: 

„Jogászként nagyon sajnálom, hogy a Magyar Közlöny 
2004/150. számában kihirdetett, november 3-án hatályba lépett, 

2004. évi XCIV. törvény pontatlanul szabályozza a kutya-macska el-
fogásának, elejtésének kényes kérdését. Nem tárgyalja a problémát sem 
az „elkóborolt magántulajdon”, sem a „senki dolga dúvad” fogalmának 
oldaláról.” Egyúttal kifogásolja, hogy „a módosítás alig van köszönővi-
szonyban az 1998-as állatvédelmi törvénnyel.”

A mezőőr jelenleg csak akkor használhatja a sörétes puskáját, ha 

a foglalkoztatója a vadászatra jogosítottal erre megállapodást kötött, 

vagy a mezőőr egyúttal vadőri feladatokat is ellát.

Mit csináljon a vadász?

Legyen rendkívül körültekintő, óvatos és százszor is gondolja 

meg, mielőtt kutyára, macskára lövést ad le. Ismerje meg a törvé-

nyi előírásokat, magyarázatokat és azok gyakorlati alkalmazásának 

lehetőségeit. Ne viszkessen az ujja, ha kutyát, macskát lát a vadász-

területen.

Most olyan mondatot fogunk leírni, amiért sokat és „csúnya” szö-

vegű leveleket fogunk kapni: a belső és külső orvvadászok, vadorzók 

sokkal több vadat pusztítanak el, mint amennyit a gazdátlan ku-

tyák, macskák „zsákmányolnak”.

Lőhet-e kutyát, macskát vadász, vadőr, mezőőr bűntetlenül? 

Kutya-élet

DR. BALÁZS ISTVÁN

dr.balazs.istvan@t-online.hu
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LABRADOR: Csiszár József festménye

Tegye a kezét a szívére, kapásból fölismeri a hazai vadászatokon előforduló kutyák fajtáit? 

Nyugodtan bevallhatja, hogy nem, vagy nem mindet. Úgy gondoltuk, jól jöhet egy olyan – majd-

nem teljes – összeállítás, amely megerősíti, felfrissíti az ismereteinket. Az már csak a rá-

adás, ha új felfedezésekhez is tudjuk a vadászokat jutt atni. Összeállításunk nem az 1911-

ben alapított  Nemzetközi Kinológiai Szövetség (Fédération Cynologique Internationale, 

FCI) rendszerezésén alapul, mindössze két csoportba soroltuk be a különböző vadászkutya 

fajtákat, hogy apróvad vagy nagyvad vadászatán használjuk őket gyakrabban.

Vadászkutyáink
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Természetesen vannak kutyafajták, melyek mindkét cso-

portba besorolhatóak lennének, mint például a „mindenes” 

vizslák, amelyek az apróvad-vadászaton kívül képesek elsa-

játítani a sebzett  vad felkutatását is... de nem olyan ritka 

a vad elhozására is „vállalkozó” tacskó sem. Sajnos „faj-

tatiszta” összeállításunkból kénytelenek voltunk kihagyni 

a vaddisznóhajtásokon kiválóan teljesítő keverék kutyákat, 

pedig vadászati tudásukat, hasznosságukat tekintve ők is 

megérdemelnék az ismertséget. 

A vadászkutyák összehasonlíthatóságát – terjedelmi okok 

miatt  – leszűkített ük a méretük, egészen pontosan a mar-

magasságuk megadására, illetőleg szőrzetük színére, mi-

lyenségére, valamint használhatóságukra.

Vadászkutyáink

A hazai apróvad-vadászatokon használt vadászkutya fajták

Marmagasság
= a mar legmagasabb pontjának 

bottal mért távolsága 

a talajtól

Rövidszőrű magyar vizsla

1712-től kezdték céltudatosan tenyészteni tájegységenként elté-

rő néven. 1936-ban ismerte el az FCI önálló fajtának. Élénk, barát-

ságos, kiegyensúlyozott, könnyen tanítható. Mezőn, erdőben és 

vízben egyaránt jól dolgozik. Kiváló szaglású. A vadat megállva 

jelzi, kitűnő az apportkészsége (vadelhozó-képesség). A szélsősé-

ges időjárási viszonyokhoz jól alkalmazkodik. Zsemlesárga színű.

Marmagasság: kanok: 58–64 cm, szukák: 54–60 cm

Drótszőrű magyar vizsla

A XX. század harmincas éveiben a drótszőrű német vizslával való 

keresztezés révén alakult ki. A képessége megegyezik a rövidsző-

rű magyar vizsláéval, viszont testét homoksárga színű, erős szálú, 

fénytelen 2-3 centiméteres fedőszőr és sürű, víztaszító aljszőr 

borítja.

Marmagasság: kanok: 58–64 cm, szukák: 54–60 cm

Magyar agár

Ősi magyar vadászkutyafajta, habár a hatályos jogszabályban az 

agarászat sem az engedélyezett, sem a tiltott vadászati módok 

között nincs említve. Erős csontozatú, rendkívül szívós, izmos, 

karcsú állat. Szaglása viszonylag gyenge, viszont kiváló látással 

rendelkezik – „szemmel vadászik”. A színe cirmos, foltos vagy egy-

színű, jelzéssel vagy anélkül, fekete, zsemlye, ordas vagy hamvas.

Marmagasság: kanok: 65–70 cm, szukák: 62–67 cm
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Drótszőrű német vizsla

Sokoldalú, többféle munkára alkalmas, de elsősorban szárnyas-

vad felkutatására használják. A vadat „állással” jelzi, majd az 

elejtett zsákmányt felkutatja és felveszi. Kemény, „öntörvényű” 

kutya, határozott, tapasztalt gazdát kíván. A fedőszőrzete 2-4 

centiméter, melynek színei: barna, fekete,  fehér spriccelt barna, 

világos vagy sötét deres, barna takaróval.

Marmagasság: kanok: 62–68 cm, szukák: 56–64 cm

Szálkásszőrű német vizsla

Gyakorlati okok miatt hozták létre a fajtát, mivel igény mutatko-

zott, egy erős szőrzetű, nagy munkabíró, úgynevezett „időjárás-

álló” ebre. Elsősorban vízi és erdei mindenes munkára alkalmas 

vadászkutya. Kefeszerű, körülbelül 4 centiméteres szőr borítja 

a testét, amelynek köszönhetően a hideget jól bírja. Viselkedése 

visszafogott, nem félénk és nem agresszív.

Marmagasság: kanok: 60–70 cm, szukák: 58–68 cm

Weimari vizsla

Kitartó nyomkereső, szimata kimondottan jó, főleg mezei mun-

kákban jeleskedik. Ámbra- (viaszsárga) vagy ritkábban vízkék 

szemszínű, ezüstös, őz- vagy egérszürke szőrű, gyakran sötétebb 

hátcsíkkal bíró fajta.

Rövidszőrű: Erős, nagyon dús, simuló fedőszőr. Aljszőr nélküli.

Hosszúszőrű: Puha fedőszőr, aljszőr nélkül vagy kevés aljszőrrel. 

Sima vagy enyhén hullámos. A szőr hossza 3-5 centiméter.

Marmagasság: kanok: 59–70 cm, szukák: 57–65 cm

Hosszúszőrű német vizsla

Sokoldalú, engedelmes, nyugodt, lassan kereső kutya. Könnyen 

képezhető. Alapos kereső, munkája és vízszeretete miatt az ilyen 

jellegű területekre ajánlott. Az egész testét 3-5 centiméter feszes 

és sima, vagy enyhén hullámos szőrzet borítja.

Marmagasság: kanok: 63–66 cm, szukák: 60–63 cm

Rövidszőrű német vizsla

A tenyésztése az 1860-as évekre tehető, amikor több próbálkozás 

után sikerült a spanyol vizsla és a Szt. Hubert fajta keresztezésé-

vel létrehozni. Sokoldalú, mindenes kutya. Alkalmazható mezei, 

vízi és erdei munkában. Kiváló szaglású és „vadmegálló” fajta. 

A színe világos egyszínű barna, foltos vagy spriccelt és ugyanez 

feketében.

Marmagasság: kanok: 62–66 cm, szukák: 58–63 cm
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Nagy münsterlandi vizsla

Sokoldalú, engedelmes, izmos felépítésű. Figyelemre méltó 

hajlama van a lövés utáni munkára – jól hozza a vadat. Különö-

sen a vizes-mocsaras területen, apróvad-vadászaton és erdőben 

használható jól. Élénk, de nem ideges természetű. Színe jellegze-

tes fekete-fehér, s egyenetlen foltozás és pettyezettség jellemzi. 

Hazánkban nem népszerű vadászeb.

Marmagasság: kanok: 60–65 cm, szukák: 58–63 cm

Cseh vizsla

Mindenes kutya, amely a mezei munka mellett vízben, erdőben 

is jól dolgozik. Kiválóan teljesít a dúvaddal való küzdelemben. 

Puha, rövid aljszőrzetű, a színe fehér alapon barna foltos és apró 

barna spriccelt vagy barna alapon fehér spriccelt. Ragaszkodó, 

könnyen kezelhető vadászeb.

Marmagasság: kanok: 60–68 cm, szukák: 56–64 cm

Golden retriever

A lövés utáni munkára tenyésztették, szárazon és vizen egyaránt 

kiváló teljesítményre képes. A meglőtt vad leesési helyét „jelö-

li”, azaz térben pontosan behatárolja és több ilyen helyet képes 

emlékezetből megkeresni. Sűrű, vízzáró dús aljszőrzettel rendel-

kezik. A fedőszőrzete erős, testhez simuló, egyenes vagy hullá-

mos. A legkedveltebb színe az arany vagy a krémszín bármely 

árnyalata.

Marmagasság: kanok: 58–61 cm, szukák: 54–57 cm

Olasz vizsla

Erőteljes felépítésű, könnyű mozgású, szép küllemű kutya. Feltű-

nően könnyen képezhető, simulékony természetű, szelíd, kiváló 

szaglású. Az időjárás viszontagságait jól bírja.  Színe fehér, fehér 

ámbra, illetve halvány narancs foltokkal, fehér halvány narancs 

pontokkal, gesztenyederes. Hiba a fekete vagy trikolor szín. Sok-

oldalú vadásztárs, a vizslákra jellemző képességekkel bír.

Marmagasság: kanok: 55–67 cm, szukák: 51–63 cm

Kis münsterlandi vizsla

Elegáns összbenyomású, erőteljes, izmos felépítésű. Intelligens, 

a vadásztól nem távolodik el messzire keresés közben, a spániel-

hez hasonlóan igen alaposan kajtat, amit hanggal is jelez. Jól „áll-

ja” a vadat, majd a puskavégre kapott zsákmányt felveszi. A színe 

szürkésfehér alapon barna foltok, esetleg pettyezettség jellemző.

Marmagasság: kanok: 52–56 cm, szukák: 50–54 cm
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Angol szetter

Nagy területen mozogva, magasan tartott orral keresik a vadász 

előtt a rejtőző vadat. Megérezve szagukat „állással” jelzik, a veze-

tő parancsára „fehúznak” a vadra és felkeltik azt. A leggyakoribb 

szín a fehér alapon fekete foltos és spriccelt, valamint a trikolor.

Marmagasság: kanok: 65–68 cm, szukák: 61–65 cm

Gordon szetter

Az egyetlen fajta, amit Skóciában tenyésztettek ki és vált a XVIII. 

századra honos fajtává.  Termetre nagyobb, mint az angol szetter. 

Erős és szívós, különösen hasznos a korai vadászatoknál, mivel 

a magas hőmérsékletet jobban bírja, mint a többi vadászkutya. 

Színe fényes szénfekete, cservörös jegyekkel.

Marmagasság: kanok: 65–70 cm, szukák: 58–65 cm

Német fürjészeb

Ősei kopók és spánielek voltak. Elsősorban erdei és vizi mun-

kájuk kiemelkedő, kártékony vadfajokkal szembeni élességük 

megbízható. Kajtatás közben csaholva jelzi az apró- és nagyvadat 

egyaránt. Mezei nyúl esetében követelmény a fajtaspecifi kus 

„nyúlnyom-hang” hallatása. Szőrzete erős, fényes, enyhén hul-

lámos. Színe barna, fehér rajzolattal. Fehér, barna foltokkal és 

pricceléssel vagy trikolor (sárga, barna, fehér foltos).

Marmagasság: kanok: 45–52 cm, szukák: 48 cm alatt

Ír szetter

Szép külleme, jó tulajdonságai, értelmes, könnyen kezelhető, vi-

dám alaptermészete miatt nagy közkedveltségnek örvendő fajta. 

Nagyon szereti a vizet, kiválóan úszik. Egyszínű mahagóni vörös 

és vörös-fehér foltos változatban tenyészik. A vadat félig „ülve”, 

félig „fekve” állja. Elegáns megjelenése, vonzó külseje miatt in-

kább házi kedvencként, mint vadászkutyaként tartják.

Marmagasság: kanok: 65–67 cm, szukák: 58–65 cm

Labrador retriever

Erős felépítésű, jó alkalmazkodóképességű eb. Kiváló apportí-

rozó, rendkívül jól úszik. Emellett képes apróvadra több órán 

keresztül, nehéz körülmények között vadászni. A szőrzetének 

különlegessége, hogy puha vízzáró aljszőrzete van, ami tökéletes 

víz- és hószigetelést ad. A szőrzete fekete, sárga vagy csokoládé-

színű lehet.

Marmagasság: kanok: 57–62 cm, szukák: 54–60 cm
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 Amerikai cocker spániel

Egyszínű, (főleg koromfekete vagy barna) vagy kétszínű (fekete 

és cser), valamint háromszínű (fekete, fehér és cser).

Marmagasság: kanok: 38–41 cm, szukák: 35–38 cm

Angol springer spániel 

Az egyik legősibb fajta: élénk, tanulékony vidám, mozgékony, 

eleven. Bár kiváló vadászkutya, remek kajtatóeb, amelyet külföl-

dön sok helyütt ma is rendszeresen „dolgoztatnak”, de hazánkban 

egy-két apróvadas jellegű területet kivéve elsősorban kedvte-

lésből tartják. A szőrzete közepesen hosszú. Bundájának színe 

sokféle lehet: fekete, arany, fekete-cser, fekete-fehér, fehér-vörös.

Marmagasság: kanok: 37–40 cm, szukák: 36–39 cm

Pudelpointer

Kitűnő szaglással és apportírozó-készséggel rendelkezik. Hasz-

nálható vízi és mezei vadászatra, gyakorlatilag annyit tud, mint 

egy „kész” vizsla. Csokoládébarna színű, intelligens vadászkutya.

Marmagasság: kanok: 56–65 cm, szukák: 54–63 cm

Pointer

Az angol tenyésztők a lövés előtti munkára tenyésztették, 

ezért „elhozási hajlama” gyenge. Rendkívül kifi nomult, maga-

san tartott orrával légszimat alapján kutat a vad után. Messze 

kereső fajta, elsősorban a nagy kiterjedésű sík területek vizslája. 

Vadmegállása szilárd és fi guratív. Addig áll, amíg a vad „kitart” 

(helyben marad). Fehér alapon fekete, sárga vagy barna foltos, de 

lehet egyszínű is: sárga, barna, fekete.

Marmagasság: kanok: 62–68 cm, szukák: 60–65 cm

Griff on

Talán az egyetlen vizslafajta, amelybe nem került pointervér. 

Mezei és vízi munka közben egyaránt kitartó, friss mozgású, lé-

pésben vadászik. Szőrzete kemény, bozontos, a fejen dús szakáll 

és bajusz található. A színe szürkés, sötétszürke nagy, gesztenye-

barna foltokkal.

Marmagasság: kanok: 55–60 cm, szukák: 52–58 cm

A sűrű, bozótos, nádasos fedett  terepek legjobb vadászkutyája. Röviden 

kereső. A bokrászásban, kajtatásban nyújt tökéleteset. A vadat csahol-

va jelzi, egyidejűlek „felveri” azt. Élénk, izgága természete miatt  nehéz 

fegyelmezni, sípra, hívásra nem mindig engedelmeskedik.
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Erdélyi kopó

Ősi magyar vadászkutya. A sebzett nagyvadat kitünően hajtja és 

„állítja”. Hangos, jellegzetes „üveghangon” csaholva hajt. Szimata 

kiváló, a szagnyomot jól tartja. Rövidszőrű, melynek alapszíne 

a bársonyfekete, jellegzetes sárga pofafoltokkal.

Marmagasság: kanok: 56–62 cm, szukák: 52–58 cm

Beagle

Az angol falkavadászatok népszerű fajtája. Legtöbb esetben 

hangosan csaholva jeleznek a vadásznak. Színe fekete-vörös-

fehér (tricolor), vörös-fehér (bicolor), de minden kopószínben 

előfordulhat.

Marmagasság: 32–40 cm

Bajor hegyi véreb

Igen mozgékony, izmos, ám a nyomtartó képessége elmarad 

a hannoveri véreb mögött. Sebzett vad utánkeresésére használ-

ják. Hazánkban nem népszerű. Mélyvörös, szarvasrőt, vörös-

barna, vöröses-sárga, okkersárga, de halványsárga színben is 

előfordul.

Marmagasság: kanok: 47–52 cm, szukák: 48 cm alatt

Hannoveri véreb

Nagyon izmos lábai lehetővé teszik számára a kitartó kereső 

munkát. Sebzett vad felkutatására használják. Jellemző a fajtára 

a vörösbarna alapszín, amely a világos fakó-vöröstől a sötét, 

majdnem fekete árnyalatig minden változatban, akár csíkozottan 

is előfordul.

Marmagasság: kanok: 50–55 cm, szukák: 48–53 cm

A hazai nagyvad-vadászatokon használt vadászkutya fajták
Nagy segítség a vadászkutya a sebzett  mufl on, őz, vaddisznó, dám, gímszarvas megtalálásában, valamint a vaddisznó-

hajtásokon és a róka ugrasztásakor. Hazánkban a „hideg”, több órás vagy több napos vércsapák kidolgozására, a seb-

zett  vad fölkutatására, helyben tartására  használják a kisebb termetű bajor és a nagyobb felépítésű hannoveri vér-

ebet. De nem feledkezhetünk meg a friss, „meleg” vércsapán kitűnő teljesítményt nyújtó, erre tanított  tacskókról és 

a „mindenes” kutyákról sem. A hajtásokon a „koktél-kutyákon” kívül a leggyakrabban a tacskókat és a terriereket használ-

ják a vaddisznók mozgatására, s mint „kotorék” kutyákat, a rókavárból a bentlakók ugrasztására is. Tegyük hozzá, hogy 

a tacskók itt  is megállják a helyüket. A kopók szintén hajtó és keresőkutyák közé tartoznak, régebben és a falkavadásza-

tokon sokkal jelentősebb szereppel bírtak.  
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Sima szőrű foxterrier

Fehér alapon fekete vagy sárgás-barnás foltokkal, olykor tiszta 

fehér színnel találkozhatunk.

Marmagasság: kanok: 38–40 cm, szukák: 37–39 cm

Drótszőrű foxterrier

Színe fehér alapon fekete vagy barna foltos, olykor tiszta fehér.

Marmagasság: kanok: 38–40 cm, szukák: 37–39 cm

Welsh terrier

A leggyakoribb és a legnépszerűbb színe a vörösesbarna feketé-

vel, illetve a vörösesbarna feketével és szürkével.

A marmagasság nem haladhatja meg a 39 centimétert.

Jagdterrier

Németországban tenyésztették ki, kizárólag munkára való szelek-

tálással, róka és vaddisznó vadászathoz. A kotorékozáshoz talán 

a legelterjedtebb fajta. Nagyon fogós, rámenős, és kitartó. Színe 

lehet fekete-cser, de egyszínű fekete vagy vörösesbarna is

Marmagasság: kanok: 33–40 cm, szukák: 33–40 cm

Basset Hound

Munka közben sokkal lassúbb, mint a többi hasonló vadászkutya, 

mégis eredményes, jó vadász. Nagyvad kajtatására és sebzett vad 

utánkeresésére alkalmazhatók. 

Színe: fehér-fekete-barna (tricolor), fehér-barna (bicolor). 

Elsősorban kopós vadászatra alkalmazzák.

Marmagasság: kanok: 30–38 cm, szukák: 28–36 cm
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Tacskókopó

Évszázadokkal ezelőtt alakították ki Vesztfáliában a tacskó és 

a kopó keresztezéséből, majd tiszta vérben tenyésztették szigorú 

munkakövetelmények mellett. Egyik legjobb nyomtartó vadász-

eb: egyesíti magában a tacskó, a kopó minden jó tulajdonságát, 

a vérebmunkában is kitűnő. Szőrzete félhosszú, sprőd. Színe feke-

te, világosbarna rajzolattal, vörösesbarna vagy aranyvörös.

Marmagasság: kanok: 33–40 cm, szukák: 33–40 cm

Tacskók

A borzebnek is nevezett tacskó a középkortól fogva ismert. A ko-

torékban és a föld feletti munkában is kiváló teljesítményt mutat, 

például a nyomkövetésben, a vad felriasztásában és a vércsapán. 

Három különböző méretben – normál, törpe és kaninchen – te-

nyésztik, utóbbi német neve arra utal, hogy az üreginyúl koto-

rékába is befér, annak ugrasztására használják. Normál méretű 

alakjának három szőrváltozata van, hazánkban elsősorban 

a szálkásszőrűt használják vadászatra, a simaszőrű változat 

fázékonyabb, míg hosszúszőrű nálunk alig van, inkább csak 

kedvtelésből tartják. Kitartó, jó szimatú és nagyon mozgékony 

vadászeb. Színűk vörös, fekete cser jegyekkel, a szálkásszőrűek-

nél vaddisznószín a jellemző.

Marmagasság: kanok: 16–27 cm

Küllemi elismerések:

BIS (Best in Show): A kiállítás legszebb kutyája

CAC: Nemzetközi vagy országos kiállításon a növendék-, nyílt, mun-

ka-, győztes vagy veterán osztály győztese kapja ezt a címet. Külön 

adják a díjat nemenként és osztályonként

CACIB: Nemenként külön kiadott, nemzetközi kiállításon növendék, 

nyílt, munka-, győztes osztály CAC minősítésűek közül a győztes eb 

címe 

HCH: Hungária Champion

HDGY: Hungária Derbi Győztes, előző évben született kutyák közül 

kerül ki

HFGY (Hungária Fajtagyőztes), más néven BOB (Best of Breed): Az 

adott kiállításon a fajta legjobb küllemű kutyája 

Munkavizsgák:
AV: alapvizsga 

CACT: országos munkaverseny győztes, első helyezett

CACIT: nemzetközi munkaverseny győztes, első helyezett

FT: Field Trial – mezei verseny

HMCH: magyar munkaverseny győztes, első helyezett

KV: képességvizsgálat

MVV: mindenes vizslaverseny

ÖTV: őszi tenyészvizsga, vagyis vízi-mezei vizsga

TSz: Tenyész Szemle (tenyésztéshez szükséges, a teljesítmény szem-

pontjait fi gyelembe vevő küllemi bírálat)

VAV: vadászati alkalmassági vizsga

VMV: vízi-mezei vizslaverseny, mely lehet országos vagy nemzetközi 

A betűk jelentése a „kutyavilágban”

Szálkásszőrű tacskó

Simaszőrű tacskóHosszúszőrű tacskó
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- Ön a spánielek, retrieverek, vérebek, vizslák, 

pointerek és szetterek vizsgáit, munkáját, ver-

senyeit bíráló bírói testületet képviseli. Úgy 

tudom, egyre kevesebb vadász tart képzett 

vadászkutyát. Mi az oka?

- Magyarországon a vadászkutyás vadásza-

ti kultúra a II. világháború után megtorpant. 

Az a fajta vizslázás, ami a vadászok munkáját 

jelentősen segítette, Morvaországból indult, 

majd a németek vették át, tőlük pedig mi. 

Mindenki a saját nemzeti fajtáját próbálta 

előtérbe helyezni. A magyar vizslát jelen-

tősen megtizedelték a kiegyezés előtti 

időszakban. Az 1900-as évek elején 

ez a fajta regenerálódott, megindult 

a tenyésztése és vadászati hasz-

nosítása. A II. világháború jelen-

tős létszámbeli veszteséget 

okozott, sok kutya külföldre 

került, vagy elpusztult. 

Ma a magyar vizsla 

rendkívül népszerű, szinte 

a világ minden részén 

szeretik. Igen köny-

nyen tanítható, 

tehetséges, sok 

mindenben se-

gíti a vadászok 

munkáját. Azt szoktam 

mondani: eb a vadász, kutya nélkül! Rossz 

a szemem, így hátrányban vagyok a jó szemű 

vadászokhoz képest, de nekem rengeteget 

segítenek a kutyák, már a lövés előtti órában 

is. Egy vizsla arra hivatott, hogy messziről ve-

gye észre a rejtőzködő vad szagát és jelezze 

a gazdának. Keresse át tökéletesen a területet, 

ne maradjon kint vad. A vizsla jelzésének kö-

szönhetően el tudom dönteni, hogy lőhetek 

vagy sem. A rossz szemem ellenére általában 

a legeredményesebb vadászok között szoktam 

lenni, a kutyáimnak köszönhetően.

- Ha újdonsült vadász vagyok és szeretnék 

vadászkutyát, hol tájékozódhatom? 

- Többnyire a vadászok körében. Ha egy va-

dászkutyával szeretne vadászni, akkor tájéko-

zódjon arról, melyik kutya milyen természetű. 

Ha valaki sétálgatva szeret vadászni, akkor 

inkább retrieverrel vadásszon, mert annak 

a munkája nem hasonlítható egy vizsla vagy 

egy pointer lövés előtti munkájához.

 - Ezeket a kutyákat hol tudom beszerezni, 

miként tudom taníttatni?

 - Akár a fajtaklubokon, akár a vadászka-

marán, a kynológusokon keresztül minden 

fajta beszerezhető. Érdemes először néhány 

szakkönyvet elolvasni, vagy az interneten tá-

jékozódni. Fontos, hogy igazán elkötelezett, 

felelősségteljes tenyésztőtől vásároljon. Ha 

a vadász ki akarja képeztetni a kutyáját, akkor 

menjen el egy olyan tapasztalattal rendelke-

ző kiképzőhöz, aki megtanítja őt is, miként 

kell bánni a kutyával.

 - És mindez mennyibe kerül? 

 - Nagy általánosságban azt lehet mondani, 

hogy egy jó származású, genetikailag prob-

lémamentes kölyökkutya, fajtától szinte füg-

getlenül, körülbelül százezer forintba kerül.

- A vadászok a képzőiskolákról, képzőtaná-

rokról könnyen tájékozódhatnak?

- A vadászkamara kynológusai ebben nagy 

segítséget tudnak adni. Lényegében ezek 

a személyek többnyire megegyeznek a MEOE 

bírói testületének tagjaival. A magyar vizsla 

első vizsgája az alapvizsga. Ennek úgy állít-

juk össze a követelményrendszerét, hogy egy 

bérházi körülmények között, lakásban tartott 

kutya is tudja teljesíteni. A pointereknél és 

a retrievereknél is hasonló módszert alkalma-

zunk. Ha a kutyák ezen átmentek, akkor lehet 

őket elvinni speciális kiképzőhelyekre. Mire 

őszi tenyész-, vízi- vagy mezei vizsgára fölké-

szítenek egy kutyát, az körülbelül ötvenezer 

forintba kerül. 

- Ha összehasonlítjuk a magyar vadászkul-

túrát más országokéval, akkor mi hol állunk?

- Nincs szégyenkezni valónk. Nemzetközi 

szinten elismert bíróink, kiképzőink vannak, 

akik szintén vadászok. A magyar vadászatot 

a nemzetközi találkozókon világszínvonalon 

képviselik. Egyetemi professzorom mond-

ta: egy állat jövőjét az határozza meg, hogy 

van-e hasznosítási élettere. Nem tartanak ma 

lovat azért, mert szép. Azért tartják, mert jó is 

és szép is. A kutyánál is fontos a használható-

ságot szem előtt tartani. 

Marton Mária

A magyar munka- és vadászkutya-tenyésztés múltjáról és jövőjéről beszéltünk 

Füzesi Tamással, a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete Vadászkutyás 

Teljesítménybírói Testületének elnökével.

Ne csak szép, jó is legyen
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Klub,
egylet,
egyesület
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Magyar Véreb Egylet 
A legpatinásabb kutyás klubunk, amelynél 

a vadászati szervezetek közül is csupán a Ma-

gyar Vadászati Védegylet alakult korábban. 

A Magyar Véreb Egylet jelenlegi elnöke Dr. 

Buzgó József, aki az elmúlt száztíz év tükré-

ben mutatja be az egylet szervezeti és szak-

mai tevékenységét.

- Egyletünk 

1901. március 10-

én alakult, mint 

Osz trák-Magyar 

Véreb Egylet. Az 

egylet fő felada-

ta akkoriban az 

volt, hogy tago-

kat toborozzon, 

kidolgozza a vizs-

gaszabályzatokat 

és felkeltse az 

érdeklődést a vér-

ebezés ránt.

Úgy tűnik, ez a munka sikeres volt, mert 

akkor – és azóta is – igen magasan képzett, 

neves szakemberek dolgoznak az egylet 

fennmaradásáért. A két világháború között 

Gróf Esterházy László és Thurn–Rumbach Ist-

ván neve fémjelezte a magyar vérebes tábort. 

A II. világháború után elvitathatatlan érdemei 

voltak a Fuchs családnak a magyar vérebezés 

talpra állításában.

- A mai tagság három korosztályra bont-

ható – mondja az elnök. - Hála istennek itt 

vannak még a nagy öregek: Sas Emil, Buzás 

Ferenc, Böhm István, dr. Galamb Gábor. 

A derékhad leginkább a napi munkával van 

elfoglalva, mégis kiveszik részüket a fi atalok 

neveléséből. A kezdő vérebvezetők jól tud-

ják, hogy minden helyzetben számíthatnak 

Zilai János, Radó Zoltán, vagy Jung Jenő se-

gítségére és tanácsaira. Egyletünk úgy mű-

ködik, mint minden hasonló egyesület: szük-

ségszerűen, időről-időre meg kell újulnia. 

A több mint kétszázhúsz fős tagságban bőven 

van annyi feltörekvő, fi atal, magasan képzett 

szakember, hogy a későbbiekben nyugodtan 

rájuk lehet bízni a vérebezés ügyét. Ugyanak-

kor féltem a jövő generációit, a kutyákat és 

vezetőiket egyaránt. Mi magyarok – a magas 

nagyvadlétszám miatt – jó és hatékony szer-

vezéssel még nagyszámú spontán munkához 

tudjuk juttatni vérebeinket. Vitathatatlan, ha 

egy Magyarországon szervezett vizsgán, egy 

vadban igen dús területen olyan külföldi vér-

eb jut munkához, amelyik évente mindössze 

néhány vadat keres meg, s vaddal elvétve ta-

lálkozik, az óhatatlanul elveszti a fejét és nem 

tud a követendő csapára koncentrálni. A sűrű 

vadlétszámhoz szokott, gyakorlott magyar 

vérebek ezért meghatározó szereplői minden 

nemzetközi megmérettetésnek. Elismerem 

ugyanakkor, hogy a tenyésztésben és a szer-

vezeti életünkben vannak problémák. Ez első-

sorban a múltunkból és habitusunkból fakad. 

Nem vagyunk elég pontosak, sarkosak és kö-

vetkezetesek, mint a tőlünk nyugatra lévő or-

szágok véreb klubjai, de azt nyugodtan kije-

lenthetem: a kutyáink jók, talán a legjobbak. 

A vezetőink képzettek és elhivatottak. A jövőt 

illetően nem vagyok nyugtalan, mert sikerült 

kinevelnünk egy fi atal generációt, akik a jö-

vőben a helyünkbe lépnek. Úgy gondolom, 

semmiképpen nem kell szégyenkeznünk, 

mert a Magyar Véreb Egylet elérte, hogy az 

ország majd minden nagyvadas körzetében 

van elérhető, használható, jól képzett véreb. 

Az egyleti élet nyugodt és kiegyensúlyozott. 

Itt nincsenek viták, veszekedések, feljelentge-

tések. Az elnököt is meg lehet fricskázni, ami-

kor annak helye és ideje van. Amikor viszont 

munkára kerül a sor, mindenki teszi a dolgát 

legjobb tudása szerint, hisz a cél nem más, 

mint hogy a megsebzett vad minél előbb te-

rítékre kerüljön.

Magyar Vizsla Klub
A klub elnöke, Tapasztó Sándor egyszerűen 

fogalmazza meg küldetését: „Meggyőződé-

sem, hogy ezt a fajtát a vadászok nélkül nem 

lehet megmenteni és nélkülük a minőségét 

sem tudjuk emelni”.

A Magyar Vizsla Klub az 1924–ben alapított 

Országos Vizsla Club jogutódjaként fogható 

fel és jelenleg a MEOE szervezeteként műkö-

dik, amely elsősorban a tenyésztőket fogja 

össze. Főleg azok lépnek be a klubba, akik 

A három legjelentősebb vadászkutyás klub mutatkozik be ezúttal la-
punk hasábjain. A Magyar Véreb Egylet, a Magyar Vizsla Klub, vala-
mint a Német Vizsla Klub elnökével beszéltünk a gondokról, sikerekről. 
A kiválasztás nem önkényes, hiszen e három társaság adja a legtöbb 
használati kutyát, a magyar vadászok pedig e fajták közül mindig szí-
vesen választanak maguk mellé társat, munkatársat, kollégát. Az egye-
sületek elnökei maguk ízig-vérig vadászemberek, egyikük sem tartozik 
a kezdő, vagy a vasárnapi vadász kategóriába. Szakemberek, akik vé-
gigjárták az iskolákat, ismerik a vadászat és a vadászkutyás sport min-
den csínját-bínját. Az egyesületeknél szinte azonosak a gondok, ahogy 
abban is egyetértenek a vezetők: a tenyésztésnél a legfőbb cél, hogy jó 
használati kutyákat adjanak a vadászok kezébe.

Klubszemle

dr. Buzgó József, elnök

Tapasztó Sándor, elnök



VADÁSZKUTYA

Magyar VADÁSZLAP  2010. július 437

tenyésztenek vagy kiállításra járnak: a szár-

mazási regisztráció miatt a tenyésztőknek 

szükségük van arra, hogy valamilyen tenyész-

tői szervezethez tartozzanak. A klub szorosan 

kötődik a MEOE-hoz: önállóan semmilyen 

döntést nem hozhatnak a vizslások.

A fajta igazi fellendülése a 1960-70-80-as 

évekre tehető, amikor a MAVOSZ központi 

irányításával a vadászok nagyon sokat tettek 

a magyar vizsláért. Nagy segítség volt, hogy 

a vadásztársaságok akkoriban területeket 

biztosítottak, vagy élő fácánnal, vadkacsával 

segítették a versenyek lebonyolítását. Saj-

nos ma ugyanez nem mondható el. Egy-két 

vadásztársaságtól eltekintve, vadászati szer-

vezetek alig járulnak hozzá nemzeti fajtánk 

fenntartásához. A klubelnök állandó törekvé-

se, hogy minél több gyakorló vadászt vonjon 

be a klubéletbe. A cél az, hogy a magyar vizsla 

tenyésztésében mindenképpen a kutya vadá-

szati alkalmazását kell segíteni, a munkairá-

nyultságnak kell dominálnia a küllemi, illetve 

a hobbi szintű tenyésztéssel szemben.

Sajnos, még ma is akad olyan küllembíró, 

aki azért nem viszi munkavizsgára kutyáját, 

mert rögeszméje, hogy az eb valamiféle fer-

tőzést kap, ha a szájába veszi a fácánt – mond-

ja Tapasztó Sándor. – A kölyökvásárlásnál az 

igényes hazai és külföldi érdeklődők egyre 

nagyobb számban igénylik a szülők igazolt 

munkateljesítményét, már nem elég az „aktí-

van vadászó” jelző.

Sok esetben az egyéni érdekek ellenkeznek 

a fajta és/vagy a klub érdekével, ami viszá-

lyokhoz vezet. Sajnos hiányzik a vadászati al-

kalmazhatóságon alapuló értékrend markáns, 

erőteljes kifejeződése, a tagok között kevés 

a vadászember. A szakmai kérdéseket gyak-

ran érzelmi alapon vitatják meg, és ennek 

a fajta látja kárát.

Bár a Magyar Vizsla Klub azzal, hogy 2008-

ban elfogadta az új tenyésztési szabályzatot, 

valamint az alapvizsga szükségességét, már 

letette névjegyét a munkakutyák mellett, né-

hány klubtag csak utólag szembesült azzal, 

hogy a szakszerű, a fajta érdekeit előtérbe 

helyező tenyésztői munka milyen komoly ál-

dozatokat kíván. Most a vadászokon lenne a 

sor, hogy használják, tenyésszék (ne papír nél-

kül szaporítsák) és minél többen vadásszanak 

e nagyszerű magyar fajtával.

Német Vizsla Klub Egyesület
Eppel János klubelnök alapító tagja a ma-

gyarországi Német Vizsla Klub Egyesületnek, 

amely negyven éve szerveződött, de hivata-

losan harmincnégy éve működik. A klubot 

fennállása óta csupán két elnök irányította. 

A „nagy öreg”, Bősz József, aki a mai szerve-

zett klubélet alapjait rakta le.

- Az egyesület életében a hetvenegyes vi-

lágkiállítás hozta a nagy áttörést – véli Eppel 

János. – A német vizsla igazi használati kutya. 

Az egyesület mindig arra törekedett, hogy 

a fajta a vadászatokon, a napi munkában 

nyújtsa a maximumot. Nem hobbi kutyákat 

akarunk tenyészteni. A versenyeknél fonto-

sabb a klubélet, ahol a munkavizsgák, a te-

nyésztés és a vadászatokra való felkészítés 

folyik. A kitartás, a szenvedély és a birtoklási 

vágy fenntartása alapvető követelmény a faj-

tánál. A német vizsla szívós és kitartó, nem 

hagy sebzett, vagy dögre lőtt vadat a vadász-

területen. Éppen emiatt, mielőtt valaki kutyát 

vásárol, feltétlenül végezzen önvizsgálatot. 

Fontos a leendő tulajdonos foglalkozása, ha-

bitusa, és a kutyájára szánt ideje.

Eppel hozzáteszi: harmincnégy év kellett 

ahhoz, hogy a szabályzatok, vizsgaszabályza-

tok és a német vizsla tenyésztésével kapcso-

latos munkakövetelmények megegyezzenek 

az anyaországéval. A tulajdonosok egyértel-

műen felismerték, hogy az érték csakis a telje-

sítménnyel arányos. A klubnak tizennégy te-

rületi képviselője dolgozik az országban, így 

mindenki bárhol levizsgáztathatja a kutyáját.

A Német Vizsla Klub egyesületi formában 

működik és mindig erős alapokon állt. A jövőt 

illetően az elnök derűlátó, a fajtának a jelen-

tősége a jövőben nőni fog. Az embereknek 

nincs lehetőségük több kutyát tartani, így 

a specialisták háttérbe szorulnak. Egy jó min-

denes kutya kell, amelyik jól állja a vadat, kímé-

letlen a dúvaddal szemben, ha kell utánkeres, 

ha kell hű társ, vagy éppen védelmező.

AGYAKI GÁBOR

agabor@digistar.hu

Így járt Nyúl András a a tavalyi németországi vérebversenyen. Az amatőr videó megtekinthető a www.vadaszlap.hu honlapon

Eppel János, elnök
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Felhívás!
A VKE és a VKE Diana Vadászhölgy Klub kezdeményezésére, a SCI Közép-

magyarországi Egyesülete támogatásával útjára indít egy kezdeményezést, 

amellyel erősíteni szeretnék azt az érzést, hogy a vadászok számíthatnak 

egymásra a bajban. Az árvíz következtében elpusztult vadállomány vissza-

telepítésére, pótlására várnak felajánlásokat a vadászoktól, vadászatra jo-

gosultaktól, vadászati szervezetektől, mindenkitől, aki segíteni akar és tud.

A felajánlások szétosztását, diszponálását – a borsodiakra bízzák, akik az 

általuk összegyűjtött adatok alapján javaslatot tesznek arra, hogy melyik 

vadásztársaságnak van a legnagyobb szüksége a segítségre. 

Bővebb információ:

a www.vadaszatikultura.hu és a www.vadaszlap.hu weboldalakon
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Valamennyi német tartományban, a vadász-

vizsgák tananyagában előkelő helyet foglal 

el a kynológia tudománya. A német vadász-

közvélekedés szerint kutya nélkül nem lehet-

séges eredményesen vadászni. A tartományi 

vadásztörvények néhány eltéréssel előírják 

a „használható” vadászkutya részvételét, vagy 

rendelkezésre állását. Nem kötelező minden 

vadásznak kutyát tartani, de Baden-Württem-

berg tartományban vízivadra kötelező egy 

vízi munkában jártas kutya jelenléte.

Szintúgy kötelező, hogy vaddisznóhajtáskor 

utánkereséshez egy „használható” véreb a va-

dászok rendelkezésére álljon. A vadásztörvény 

megalkotója a kutya „használhatóságát” pon-

tosan meghatározza és a négylábú vadásztárs 

számára is előírja a kötelező vizsgát. 

Az alapfokú vizsgákat, amelyek követelmé-

nyei tartományonként egymástól eltérhetnek, 

általában a helyi vadászegyesületek rendezik 

meg, ahol a „jelöltnek” több „tantárgyból” kell 

felkészültségét és alkalmasságát szakképzett 

vizsgáztatók előtt bizonyítania. Néhány fon-

tosabb vizsgatárgy: engedelmesség, lövésál-

lóság, apportírozás, mesterségesen készített 

vércsapa követése stb. 

Ennél magasabb követelményeket írnak elő 

a különböző vadászkutyafajták egyesületei. 

A „jelöltnek” itt már erdőn-mezőn olyan „tan-

tárgyakban” kell rátermettségét bizonyítania, 

mint az apróvad megtalálása, 400 méteres 

mesterségesen készített vércsapa követése,

vagy a sebzett tőkésréce megkeresése és el-

hozása a nádasból. A kutya a fenti próbák 

mellett külön „magatartás” osztályzatot is 

kap. A sikeres vizsgáról a „jelölt”-nek  termé-

szetesen külön vizsgabizonyítványt állítanak 

ki és az eredményt a nagykönyvben is ponto-

san feljegyzik. 

A „forsriftos” német vadászok 32 vadászku-

tyafajtát ismernek el, amelyeket alkalmazha-

tóságuk szerint csoportosítanak. A kutyafajták 

egyike a magyar vizsla, németül „Ungarischer 

Vorstehhund”. 

A népszerűségét mi sem jellemzi jobban, 

mint az, hogy a német vadászköztudatban és 

vadászsajtóban megtanulták a helyes kiejtést 

és a korrekt magyar helyesírást. 

Nem elhanyagolható körülmény a vadász-

kutyák származása sem, amelyet az európai 

nemesi családok származását nyilvántartó 

Gothai Almanachot is megszégyenítő pontos-

sággal központilag vezetnek. (Így sok esetben 

a vadászkutya felmenői és azok különböző 

alkalmassági vizsgákon nyújtott teljesítmé-

nye néha jobban nyomon követhető, mint 

a gazdájáé.) 

A leendő vadász pontos képet kap a va-

dásztanfolyamon a kutya biológiájáról, be-

tegségeiről, a tenyésztéséről és kiképzéséről 

– egészen a helyes táplálkozási alapelvekig. 

Szintén jelentős hangsúlyt kapnak a szabad-

ban tartott vadászkutyák életkörülményei is. 

Az Állatvédelmi Törvény értelmében a kennel 

nagyságának meg kell felelnie a kutya mé-

retének. Egy 20 kg súlyú kutyának legalább 

6 négyzetméteres hely szükséges, minden 

további „lakótársnak” további 3 négyzetmé-

ternek kell a rendelkezésére állnia. A kennelt 

lehetőleg úgy kell elhelyezni, hogy nyáron 

egyik szegletében árnyék is legyen, valamint 

az időjárás viszontagságai ellen védő kutyaól 

készítése szintén előírás. Az építésnél felhasz-

nált anyagoknak nem szabad az egészségre 

ártalmasnak lennie. (A kutyaól klimatizálása 

egyelőre még nincs előírva.) 

A vadásznak a vadászkutyákon kívül, az er-

dőt-mezőt járva dolga akadhat egyéb saját 

szakállukra vadászó kutyákkal és macskákkal 

is. Német tapasztalatok szerint egy kóbor 

kutya felér öt rókával, ezért – mint legvégső 

eszköz – megengedett a lakott területtől álta-

lában 200-500 méterre – a szabályozás tarto-

mányonként változhat – a magányosan vagy 

csapatosan kóborló kutyák lelövése. 

Az összes törvényi előfeltétel megléte ese-

tén is csak a vadászatra jogosult, azaz a va-

dászbérlő lőhet, ha már előzőleg az összes 

többi egyéb lehetőség kimerült. A későbbi 

pereskedéseket megelőzendő, a németek cél-

szerűbbnek tartják a kóbor kutyák befogását 

csapdákkal. 

A csapdába esett négylábú vadorzó jogilag 

talált tárgynak tekintendő és le kell adni a ku-

tyamenhelyre.

Az azonosítható munkakutyákat azonban 

a gazdájuk vagy vezetőjük távolléte ellenére 

is védelem illeti. Érdemes még megjegyezni, 

hogy kutyát Németországban az erdőn-me-

zőn csak pórázon szabad sétáltatni. Ennek 

ellenére sok esetben találkozni a szabad-

ban önfeledten hancúrozó ebekkel, akiknek 

a gazdája a vadász megpillantásakor azonnal 

pórázra veszi a kedvencét. Renitensebb ku-

tyasétáltatók esetén sokszor elegendő egy 

udvarias kérés is. (És nem szokták ilyenkor 

melegebb helyre küldeni a vadászokat...)

(Vadász-) kutyavilág

 Németországban

BÁLINT ELEMÉR

Balint-Elemer@t-online.de

– Ekkora kotorékot még életemben nem láttam...
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Sokszor töprengtem azon, hogyan maradhatott fenn 
az ember sok ezer éven keresztül a nála erősebbek és 
ügyesebbek mellett és ellenében. Meggyőződésem, 
hogy a vadászat, a vadászeszközök készítése, azok 
használata és a vadászat volt, ami segítette. És a 
megszelídített társa, a kutya. A kutya, amely fi zikai 
adottságai, szaglása, látása és hallása alapján jelen-
tősen felülmúlja az emberek hasonló tulajdonságait, 
kiválóan hasznosítja magát a vadászatok során (is).  
Azért nem írtam, hogy szolgálja az embert, mert meg 
vagyok győződve róla, egyenlő partnere a vadásznak, 
sőt néha…

Négy földrész négylábúiNégy földrész négylábúi
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Magyarországon kötelező a hivatásos vadász 

alkalmazása, nincsenek veszélyes nagyvadfa-

jok, törvény sem kötelez minket vadászkutya 

tartására és talán emiatt a kutyás vadászatok 

is viszonylag szűk körűek. Nem így a világ más 

országaiban. Ott a hazai – rezidens – vadászo-

kat nem kísérik, nem segítik helyi hivatásosok. 

Nekik maguknak kell a vadat megkeresniük, 

így a sikeres vadászat egyik alapvető feltétele 

a megbízható segítőtárs: a KUTYA (így, nagy 

betűkkel).

Nemrég jártam Norvégiában és az erdész, 

aki ott hivatásos vadász is egy személyben, 

5 kutyát tartott otthon. Kettő közülük köze-

pes termetű, testes norvég jávorvadász kutya 

volt, egy nagyobb siketfajd és nyírfajd vadá-

szatára szolgált, egyet kis testű szőrmés ra-

gadozókra tartott. Volt még neki egy hiúz- és 

rókavadászatra betanított kutyája is – ez ott 

általános. Más észak-európai országokban, 

Svédországban és Finnországban, sőt Orosz-

országban is alapvetően hús- és szőrmecélú 

vadászat folyik, óriásiak a vadászterületek, 

kicsi a vadsűrűség, jelentős nagyragadozó ál-

lomány mellett az óvatos nagyvad a jellemző. 

Az eredményes vadászathoz elengedhetetlen 

a jól kiképzett, fegyelmezett kutya, amely tár-

sas vadászat esetén – a vadászok által körül-

zárt területen – egyedül megkeresi a vadat, 

adott esetben a jávort és lassan „terelgetve” 

ráhajtja valamelyik vadászra. Nincs válogatási 

lehetőség, mindent lőnek. A trófea és az állo-

mányszabályozás errefelé nem szempont.

Egyéni vadászatok során a kutyák feladata 

a vad észlelése, megállítása és jól hallhatóan, 

de nem túl hangosan a vadásznak szóló jeladás 

és folyamatos irányjelzés. Túl erős csaholás 

esetén a vad félelmében megugorhat, elviheti 

az ebet és a vadászt a „világ” végére. A siket- és 

nyírfajdos kutyák – csak ősszel és télen vadász-

nak velük – feje az ég felé néz, óriási területet 

bejárva lesik a fa csúcsán ülő madarakat és 

a fa alatt jelezve hívják társukat, a vadászt. 

Azért óvatosan kell megközelíteni a madarat, 

mert ha a vadászt észreveszi, elrepülhet.

Afrika őserdeiben a szarvasok kutyás va-

dászatához hasonló a bongó vadászata, csak 

a környezet alapvetően más. Sűrű trópusi 

erdő, csöpögő levelek, kígyók, pókok és vál-

tozatos csípő, szúró és harapó rovarok, tüskés 

vendégmarasztaló növényzet keseríti meg 

a vadász mozgását a kiválóan dolgozó kere-

ső kutyák követésében. Mivel itt kimondot-

tan trófeaszerző vadászatról van szó, a kutya 

nem tudja kiválasztani a megfelelőt – gondot 

okozhat a vad elengedése, ha az nem a kívánt 

szarvméretű.
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Küzdelem a vaddisznóval

Vadkan vadászata Darwin mellett

Sérült Ibex teritékrehozása
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A fára felmenekülő ragadozók – hiúz, puma, 

leopárd, vörös hiúz és kisebb macskafélék – 

kutyás vadászata az egész világon elterjedt 

és hasonlóan működik: valamilyen járművel 

vagy gyalog mozogva a területen, friss nyo-

mokat keresnek, majd a kutyákat elengedik, 

hogy megkeressék a vadat, hajszolva felker-

gessék a pihenőfájukra és jelezzenek a va-

dásznak. Néha az öreg és „ravka” jószágok kis 

pihenés után kitörnek, egy-két kutyát megse-

bezve vagy megölve elmenekülnek, többnyi-

re – mivel hamar fáradnak – a következő pihe-

nő fáig... és ez így mehet akár sötétedésig is.

A nálunk annyira kedvelt vaddisznóhajtá-

sok egyre jobban terjednek a világon, helyen-

ként próbálkoznak a nálunk jól bevált kutyás 

hajtással. Egy ilyen hajtáson vettem részt 

Dél-Afrikában, Durban közelében. Nagy cu-

kornádültetvények vannak arrafelé és mivel 

3 évesen aratják, ezért a disznók addig hábo-

rítatlanul élhetnek benne. A cserkeléses vadá-

szat esélytelen. Attie barátom szervezett egy 

próbahajtást a helyi kutyás klubbal. Amikor 

megláttam a nagy testű, vérebszerű kutyákat, 

rossz érzésem támadt, szóltam is, hogy eze-

ket hamar elintézik a gyors vaddisznók. Saj-

nos így is lett. Rövid időn belül, miután négy 

kutyát elvesztettünk, három pedig súlyosan 

megsérült, kénytelenek voltunk abbahagyni 

a disznóhajtást. 

Vaddisznók egyéni kutyás vadászatával 

Ausztráliában találkoztam. Két erős felépíté-

sű kutya volt a főszereplő, egyikük bőrpán-

célba öltöztetve, szemből támadta a disznót, 

a bőrpáncél védte az éles agyarak okozta ha-

lálos sérülésektől. A másik hátulról kapdosta 

a farkát vagy a lábinait, elterelve a fi gyelmet és 

segítve a szemben támadó társát. Az elfáradt 

disznó hátsó lábait a vadász kirántotta, majd 

társa a fekvő disznót szíven szúrva hozta terí-

tékre. Bevallom, érdekesnek érdekes volt a lát-

vány, de jómagam nem ragaszkodnék hozzá.

Az egész világon a legelterjedtebb kutyás 

vadászati forma a sebzett vad utánkeresése. 

Helyenként ezt professzionálisan művelik, 

betanított kutyákkal és gyakorlott vezetőkkel, 

máshol mindössze a lelkes amatőrök próbál-

koznak. Néhány országban (Anglia, Norvégia, 

Svédország, stb.) törvény írja elő a vadászok 

számára az utánkereső kutyák használatát. 

Ilyenkor a kutyák a vadászat közelében, biz-

tonságos helyen várakoznak, és talán titokban 

reménykednek, hogy lesz még aznap dolguk. 

Ha a vadásznak nincs saját utánkereső kutyá-

ja, akkor a vadászat előtt tájékozódik, hogy 

a közelben lakó vadászok közül ki érhető el 

szükség esetén. Ez nem olcsó szolgáltatás, de 

mindenképpen hasznos. A helyi kutyás vadá-

szok feladatai közé tartozik a közlekedési bal-

esetet okozott sebzett vad utánkeresése is.

Megjegyezni kívánom, hogy Afrikában fe-

kete nyomkeresők végzik a „kutyának” való 

feladatot és többnyire nem rosszabbul. Fő-

leg az egyenlítőhöz közeli országokban, ahol 

a kutyákat jobban veszélyeztetik a cecele-

gyek, kígyók, skorpiók, moszkitók, a leopár-

dok és a különböző betegségek.

Végül néhány érdekesség. Az Egyesült Ál-

lamokban is nagyon divatos az egyéni vagy 

kiscsoportos madárvadászat. A nagy fűben 

a kutyák nem láthatóak amikor „állják” a ma-

darat. Ezért kitaláltak egy olyan elektronikus, 

nyakörvre épített berendezést, amely érzékeli 

a kutyák szívritmusát és amikor az sűrűbben 

dobog, azaz az állat megtalálta a lapuló ma-

darat, akkor az elektronika csipogással jelzi 

a vadász számára a lehetőséget, és ha gyorsan 

odasiet a kutyájához, a felugrasztott madarat 

jó esetben meglőheti.

Egyszer egy drótszőrű vadásztársammal 

álltunk a kijelölt standon, amikor ránk repült 

az első madárcsapat. Mindkét lövésemmel 

hibáztam. Kutyám előttem ülve, fejét a mada-

rak után fordítva látta, hogy nincs mit tennie, 

sebzés nélkül távoztak a madarak. Van ilyen, 

nem jó jel, nem szeretem, ha mindjárt elsőre 

hibázok. A második lehetőség is dupla hibára 

sikeredett. Kicsit bosszantott, de próbáltam 

nyugtatgatni és nagyobb koncentrációra ösz-

tökélni magam. Sajnos a harmadik lehetőség 

se sikerült jobban. Ekkor a kutyám felugrott, 

felém fordult és három mérges vakkantással 

fejezte ki véleményét. Nem esett jól.

Egy vajdasági fürjvadászatomra egyik jó ba-

rátom is eljött, elhozta fi atal német vizsláját. 

A vadászat elején a barátomnak sikerült el-

ejtenie élete első madarát, melyet a kutyája 

kiválóan meglelt és elindult vele felénk. A szá-

jából alig látszott ki a kicsike madár és amikor 

egészen a közelünkbe ért, az is eltűnt. Baráta-

immal együtt állítottuk, hogy a kutya lenyelte. 

Szerinte csak kiesett a szájából. Mindenesetre 

sem őt, sem a kutyát nem tudtuk szabályosan, 

az első lőtt vadjukkal felavatni.

Társak vagyunk, együtt vadászunk, együtt 

örülünk és szomorkodunk is. Sok vadász éle-

tét mentették már meg hű társaink és talán 

még ennél többször áldozták fel életüket si-

kereink érdekében. Becsüljük meg őket!

KOLLÁTH JÓZSEF

kollath.joe@t-online.hu

Az afrikai cukornádültetvényekben kutyákkal hajtják ki a bozóti disznót

Sikeres nyírfajd 

vadászat
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Milyen a kutyánk? Pontosabban: miért olyan, amilyen? A genetika vagy a nevelés teszi a jó vadászkutyát, házőrzőt vagy 

ölebet? Tegyük félre egy pillanatra az egzakt tudomány válaszait, és lássuk, mit mondanak a csillagok. Előre szólunk: ha 

nagyon is emberi tulajdonságokat vélnek felfedezni az eb-horoszkópban, az csak azért lehet, mert ugyanazok a csillagképek 

hatnak a háziállatokra is, mint ránk. Veress István könyvecskéje egyszerű logikai párhuzam alapján indokolja írása életsze-

rűségét: ha a csillagövek hatással vannak az emberi jellemre és sorsra, „miért ne lenne hatással a Föld többi élőlényére?” 

Tényleg, miért is ne? Most végre megtudjuk, milyenek is valójában a kutyáink.

Kutyasors a csillagokban

A KOS kutya vidám, mozgékony, 

játékos, érzékeny testrésze a feje, 

pszichikai egyensúlya könnyen

felborulhat.

A MÉRLEG kutya szép küllemű, kénye-

lemszerető, tiszta, szereti a zenét, nem 

nagyon agresszív, könnyen alkalmaz-

kodó és nagyon „szerelmes” természe-

tű. Érzékeny az idegrendszere.

A BIKA kutya kiegyensúlyozott, csak 

a természetben érzi igazán jól magát, 

szexuális igénye feltűnően nagy, 

érzékeny a torka, a hangszálai 

és a nemi szerve.

A SKORPIÓ kutya agresszív, harcos 

természetű, bátor, hűséges, meglehe-

tősen féltékeny. Jó médium. Gyenge 

pontja a torka és az orra. Elég érzé-

keny a nemi szerve is.

Az IKREK kutya nagyon játékos, ugri-

bugri, örökmozgó, élénk, éber, gyors 

felfogású, leleményes, ravasz, érzé-

keny a tüdeje, a végtagjai és a mája.

A NYILAS kutya imádja a természetet, 

a vadászatot és az utazást. Eléggé 

nyugtalan természetű, mindig akar 

valamit, kitűnő fi zikai állapot jellemzi. 

Érzékeny a mája és az idegrendszere.

A RÁK kutya ragaszkodó, családszere-

tő. Csak akkor agresszív, ha féltékeny. 

Kicsit szeszélyes. Érzékeny a gyomra, 

az emésztőrendszere. Olykor félénkké 

válhat.

A BAK kutya nagyon hűséges, szoká-

saihoz ragaszkodik, idegenkedik 

a váratlantól, ezért nehezen 

alkalmazkodik. Hajlamos a reumára 

és a bőrbetegségekre.

Az OROSZLÁN kutya sokféleképpen 

kinyilvánítja aktivitását és „felsőbb-

rendűségét”. Szeret játszani, erélye-

sen védelmezi gazdáját. Vigyázni kell 

a szívére és a keringési rendszerére. 

A VÍZÖNTŐ kutya szereti az utazást, 

a kalandokat, könnyen elcsavarog. 

Nagyon barátságos, kedves, alkalmaz-

kodó, jól megfér más háziállatokkal.

A SZŰZ kutya nyugodt, nagyon 

hűséges, odaadó, kényesen tiszta. 

Érzékeny a lábfeje és az emésztése. 

Előfordul, hogy magtalan. Kissé ije-

dős, visszahúzódó.

A HALAK kutyának rendkívül kifi -

nomult „megérzései” vannak, úgy 

tűnik, hogy többet tud a jövőről, mint 

a gazdája. Ragaszkodó és féltékeny. 

Érzékenyek a lábai és a belei.

III. 21. – IV. 20. IX. 24. – X. 23.

IV. 21. – V. 21. X. 24. – XI. 22.

V. 22. – VI. 21. XI. 23. – XII. 21.

VI. 22. – VII. 22. XII. 22. – I. 20.

VII. 23. – VIII. 23. I. 21. – II. 19.

VIII. 24. – IX. 23. II. 20. – III. 20.
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A közelmúltban két vadásztár-

sam is nehéz helyzetbe került, 

mert kutyát lőtt a vadászterüle-

tén. Az egyik magaslesen ülve, 

vaddisznóra várva – este tíz óra 

körül – adta le a végzetes lövést. 

Malacokat kergetett az eb. A ku-

tya gazdája utóbb magaslesek fel-

döntésével, megrongálásával rea-

gált az eseményre, sőt, üzenetek

formájában életveszélyesen meg 

is fenyegette a vadászt. Ez azóta 

is háborgást kiváltó beszédtéma 

a vadásztársaságban, egyre töb-

ben és egyre gyakrabban érzik 

ugyanis úgy, hogy védtelenek, 

velük szemben mindenki min-

dent megtehet. A másik eset bo-

nyolultabb, éppen ezért országos 

visszhangot váltott ki. A lelőtt 

kutyát gazdái futtatni vitték  

a város közeli vadászterületre. 

A vadász szerint „kóbornak lát-

szó” állat volt, mely ráadásul 

éppen egy őzet vert fel, a tulaj-

donosok viszont azt állították és 

kommunikálták a média útján, 

hogy a kutya a közvetlen köze-

lükben volt. Aligha tudjuk meg 

valaha is a teljes igazságot. Va-

lószínű, mindkét fél felelőssége 

felvethető, ha eltérő mértékben 

is. Egy dolog azonban biztos. 

Ebben az esetben a szerencsétlen 

sorsú eb minden kétséget kizá-

róan vétlen áldozat volt. Rossz-

kor volt rossz helyen, és nem 

a feltétlen a saját akaratából. Jo-

gos volt tehát a gyász, a sajnál-

kozás, az együttérzés.

A kóbor kutyák és macskák 

„idegen testnek” számítanak és 

ennek megfelelően is viselked-

nek a természetben. Az életösz-

tön válogatás nélküli gyilkosok-

ká teszi őket. Az őzek, őzgidák, 

szarvasborjak, nyulak és fácánok 

mellett madarak, madártojások, 

kisemlősök, sőt békák, minden-

féle gyíkok, kígyók, csigák so-

kasága válik a kitaszított, éhség 

gyötörte házi „kedvencek” áldo-

zatává. Nem is értem, miért csak 

a vadászoknak kell fellépniük 

ellenük? A „tájidegen” fafajokat, 

növényeket és állatokat kiirtatják 

a természetvédők. A kóbor ku-

tya és macska nem „tájidegen”..?

Ám most is mégis önmér-

sékletre, körültekintésre intem 

magunkat. Mint ahogy ezt tette 

a magyar vadászetika atyja, 

a Sólyom írói néven va-

dásznemzedékeket okító, 

tanító és nevelő Láng 

Rudolf is „Csendes 

elmélkedések” című 

írásában.

(Nimród Vadász-

lap, 1941. 06. 20.)

„…a vadásznak 
is kell lelkiismere-
tének lennie. A pus-
ka olyan hatalom 
a kezében, amely-
lyel visszaélnie nem 
szabad. Kell felelős-
ségérzetének lennie, 

s nem szabad puská-
ját mindenre rásüt-

nie, ha a törvény engedi is. Mert 
azt a törvényt nem azért alkot-
ták, hogy rátámaszkodva szabad 
folyást engedjen gyilkos szenvedé-
lyének.” 

A szőrmés és szárnyas raga-

dozók ürügyén írta ezt, de ok-

kal és joggal kiterjeszthetjük az 

érvényességét a kóbor kutyákra, 

macskákra is. Egyébként a kó-

bor kutyák körüli anomáliák 

nem új keletűek. Ugyanebben 

a cikkben olvashatjuk:

„…senki sem emlegeti, hogy a 
kutyák, macskák számát apasztani 
kellene, mert százszor sokkal több 
kárt okoznak, sokkal többet, mint 
a ragadozók. Ezeknek szabad. Va-
lószínűleg azért, mert behódoltak 
már az embernek, s így valahogy 
atyafi aknak érezzük őket. Így kell 
valahogy lennie, mert ugyanaz, 
aki tüzet kiabál, amikor a karvaly 
elkap egy verebet, minden gondol-
kodás nélkül uszítja kutyáját, ha 
nyulat lát, s nem botránkozik meg 
azon, ha a macska szájában egér 
helyett egy madárka vergődik…”

Elmarasztalom az ártatlan ku-

tyát elejtő és ezáltal a vadásztár-

saságra, sőt a vadásztársadalom 

egészére vad indulatokat szaba-

dító vadásztársamat, ugyanak-

kor azonban mentségeket is talá-

lok a számára. Ahogyan Sólyom 

is tette, amikor a kóbor kutyák-

kal szemben még a rókáknak is 

a védelmére kelt:

„…a rókacsalád nem vegetá-
riánus. Megeszi bizony a vadat, 
csak úgy, mint a kutya, de leg-
alább nem riogatja, nem zavarja 
el a harmadik határba. A róka 
megfogja a vadat, ha tudja. Ha 
nem sikerül egy ugrással elcsípnie, 
otthagyja. A kutya ellenben űzőbe 
veszi, s addig hajtja, míg el nem 
fogja, vagy bele nem fárad. Köz-
ben végigszáguldja a területet, fel-
ver egy csomó más vadat, az sem 
lehetetlen, hogy mindig újabbat 

vesz űzőbe, szóval úgy megboly-
gatja a területet, hogy igazán 
nincs köszönet benne…”

Mi a megoldás? A kóbor ku-

tyák elejtésének törvényi szabá-

lyozását „kiegyensúlyozottabbá” 

kell tenni, hogy a természeti ér-

tékek, a vadon élő állatok védel-

mét is hatékonyabban szolgálja. 

A kóbor kutyákkal szembeni 

fegyverhasználatot a hatóságok 

mellett a vadászközösségeknek 

is szigorúbban kell számon kér-

ni és ellenőrizni az eddigieknél, 

ugyanakkor végre a kutyatartók 

törvényi és erkölcsi felelősségét is 

meg kell fogalmazni. Nemcsak 

a lelőtt kutyát, hanem a szétté-

pett őzet, vadmalacot és szarvas-

borjút is sajnálni kéne végre! 

A kutyát lelövő vadász felelős-

sége felvethető, a kutyáját az au-

tóból az útra kilökő és ezáltal azt 

más állatok gyilkolására kény-

szerítő tulajdonosé nem? 

A szabad területi kutyasétál-

tatás mikéntje is egyértelmű 

szabályozásra vár. A kötelezően 

előírt póráz, színes nyakörv, ko-

lonc vagy „láthatósági mellény” 

megelőzhetné ártatlan állatok 

elpusztítását.

Korunk igazvadásza tucatnyi

szempontot vesz fi gyelembe, mi-

előtt megérinti a puska elsütő 

billentyűjét. Hazánk valameny-

nyi vadászterületén a megpillan-

tott kutyák esetében különösen 

fontos a körültekintő, felelős-

ségteljes mérlegelés. A területét, 

a vadállományát féltő vadász 

számára se lehet tehát csupán 

„kiiktatandó” céltárgy. A lelki-

ismeretnek mindig előbb kell 

megszólalnia, mint a puskának.

Mert – mint Sólyom mond-

ja – hiába a legjobb törvény, ha 

nem támogatja a vadászati etika. 

Ez a kutyatartás etikájára, a ku-

tyatulajdonosok felelősségére és 

erkölcsére nézve is igaz..!

A szétt épett   őzet  is gyászoljuk!
Hogy jobb legyen a világ...!

Békés Sándor
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Pattog a tűz a cserépkályhában, Vadász Má-

tyás háttal a melegnek az újságot böngészi, 

a konyhaasztalon fröccs, Teri néni gyűszűvel az 

ujján varr.

VM – Most akkor űzte vagy nem űzte?

T – Hogy mondtad drágám?

VM – Hát csak hogy űzte vagy nem űzte! Azt 

nem írja.

T – Ki űzött? Mit űzött életem?

VM – Hát az a kutya, a madarakat, amikor a 

vadász lelőtte.

T – Miért, ismered?

VM – Nem, nem ismerem, csak sajnálom.

T – A kutyát, a gazdáját vagy a vadászt?

VM – Mindegyiküket.

T – Már megint egy kóbor kutya történet, 

igaz?

VM – Ühüm. Szegény kutya. Talán az hibázott 

a legkisebbet, csórikám, az nem tehet semmi-

ről. Bezzeg az újságírók, egyből, hogy így a 

vadász, meg úgy a vadász. Azzal, hogy a gazdi 

hol volt, hogy miért nem volt pórázon az a ku-

tya, miért engedte kóricálni, volt–e nyakörve, 

kolonca, azzal bezzeg senki nem foglalkozik.

T – Már ne haragudj Mátyás, de amíg Rózsa 

megvolt, te is állandóan szabadjára engedted 

az erdőn.

VM – Az igen, csakhogy én beírtam magam 

a könyvbe, hogy kutyával vagyok kint!

T – Tényleg? És mit csinálnál, ha valaki csak 

úgy felhívna, hogy kivinné a kutyáját futtatni? 

Nem te is elküldenéd a fenébe a magad go-

romba módján?

VM – [hosszan hallgat] 

T – Na látod. Ti sem vagytok jobbak a Deákné 

vásznánál. Abban a fene nagy vadász öntuda-

totokban, meg önérzetetekben el sem tud-

játok képzelni, hogy egy civilnek is joga van 

a vadászterületen lenni. Hát hitbizomány az 

nektek?

VM – Mi legalább vigyázunk rá! De a kutyás 

ember, az mit csinál? Kimegy, kiengedi a ko-

csiból, oszt hadd menjen. Ő meg rágyújt, 

a csikket eldobja, a csokipapírt eldobja, ordít-

tatja a rádiót, azt hiszi az övé az erdő.

T – Mintha ti nem pont úgy csinálnátok, mint-

ha a tiétek lenne az erdő.

VM – Na ne dühítsél már fel, jó?! Kérdezd meg 

a dokit egyszer, hány kutyát vittek be a ren-

delőjébe tavaly ivartalanítani? Hányat oltatni? 

Amikor jön a jegyzőtől a levél, egy hét múlva 

tele az erdő mindenféle lompos, loncsos dög-

gel. Ezek aztán falkába állnak, és még a gyere-

kekre is veszélyesek! Megkergetik, megtépik 

a gyalogost, a kerékpárost is, a lovas meg a 

nyakát szegi, amikor megbokrosodik a ló! Na, 

ehhez mit szólsz? Ilyenkor hol van a média? 

He?

[Teri néni hallgat, szaporázza az öltéseket.]

VM – Szegény kutyuli–mutyuli igaz? Hidd el 

nekem, a legundorítóbb dolog a vadászat-

ban, amikor megszabadítjuk tőlük az erdőt. És 

ezek miatt még egyszer, érted, még egyszer 

sem perelt be bennünket senki. Erről olyan jó 

nagyokat tud hallgatni a sajtó.

[Teri néni megszúrta az ujját, szopogatja, de a 

szeme villog!]

VM – És tudod miért? Mert az olyan kínos, 

hogy valójában örülnek annak, hogy meg-

szabadultak egy főfájástól, sőt mindent ösz-

szevetve még hasznos is, de legfőképp nekik 

ingyen volt. Valakinek el kell végeznie a dolog 

véres részét is. Szerinted egy sintérnek mek-

kora öröm hallgatni, amikor a méreginjekció 

beszúrásakor a kezei között felvinnyog az állat 

és a szemébe néz?

Mi legalább nem hazudunk magunknak. Igen. 

A kóbor kutyákat lelőjük. És igen. Néha téve-

dünk. A minimum, amit ilyenkor elvárnánk, 

hogy fair módon bánjanak velünk, és ne von-

ják be a puskánkat.

T – Te Mátyás, nem lehetne azt előírni, hogy 

aki a kutyáját erdőben sétáltatja, az tegyen az 

állatra a nyakörvön kívül egy olyan fényvissza-

verős mellényt is? Nem lenne több tévedés, 

mert vagy volt rajta mellény, vagy nem volt 

rajta mellény. Egy gyors fénykép a mobiloddal 

lövés előtt, és nincs mit hazudozni. Se kutyás-

nak, se vadásznak.

VM – Te asszony! Te kitaláltad a vadveszély jel-

ző táblát a kutyákra! 

T – Na! Kérdezz máskor is, a konyhában min-

dig megtalálsz. [Azzal elharapja a cérnát]. Va-

csorázunk?

dr. Nyikos Attila

Családi ellentétek
Folytatásos „tele-regényünk” hetedik része, melyben a „kutyalövésről” esik szó
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A somogyi erdőgazdaság lábodi erdészeté-

hez, Nyúl Andráshoz igyekszem, aki a déli 

fővadász körzet fővadásza Alexandra-pusz-

tán, amely Csokonyavisontától mintegy öt 

kilométernyire van. A település szélén 1943-

ban egy olajkutató fúrás során 73 Celsius 

fokos meleg víz tört a felszínre. A község 

ma népszerű fürdőhely, ám a csend, a falusi 

idill egyelőre még sikeresen dacol a rohanó, 

zajos világgal. A főútról a falu közepén le-

ágazó, erdők övezte keskeny út egy pompás, 

újonnan épült vadászház felé fut, ám engem 

most a tovatűnt múltba is elvezet. Xántus 

János, az 1848-as honvédtiszt a megtorlás 

elől menekülve 1852-ben érkezett Ameri-

kába. Az amerikai hadsereg katonájaként 

vált elismert természettudóssá. Térképeket 

készített, vadászott, preparátori munkát 

végzett, feldolgozta Kalifornia növény- és ál-

latvilágát. Később eljutott Délkelet-Ázsiába 

is. Karl May róla mintázta a préri bátor és jó-

ságos „lovagjának”, Old Shatterhandnak az 

alakját. Hazatérte után a budapesti állatkert 

megalapítója és első igazgatója volt. A termé-

szettel kapcsolatos korai élményeit minden 

bizonnyal éppen itt, a gróf Széchenyi Imre 

birtokát képező Alexandra-pusztát övező er-

dőkben élte meg…

A lösz- és homokhátas, kisebb-nagyobb 

lápos, mocsaras mélyedésekkel tarkított, víz-

folyásokkal szabdalt, erősen erdősült belső-

somogyi táj mindmáig megőrizte természeti 

és esztétikai értékeit. Nyúl András a kastély-

tornyos vadászház közvetlen közelében lévő 

szolgálati lakása előtt állva vár a szemerkélő 

esőben. Május van, de az égen már napok 

óta súlyos, fekete felhők úsznak. A váltako-

zó erősségű szél meg-megrázza a fák ágait. 

A zöldmezős beruházásként 2009 novem-

berében elkészült, ökoturisztikai- és konfe-

rencia központként is működő komplexum 

melletti tó hullámos vizén récék sodródnak. 

Ha háttal állunk az épületeknek, könnyű 

beleélni magunkat a helytől és időtől való 

függetlenség illúziójába. Nyúl András „tájba 

illő”, tiszteletet parancsoló alakját megpil-

lantva, valami olyasmi jut az eszembe, hogy 

akár Old Shatterhandot is megszemélyesít-

hetné egy fi lmben, ha egyáltalán készülné-

nek még a természetet, a férfi barátságot és 

az önzetlen segíteni akarást népszerűsítő 

fi lmek.

Természetesen Csilla is mellette áll. Félre-

hajtott fejjel, érdeklődéssel fi gyeli az érkezé-

semet. Összeillenek, sőt össze is tartoznak, 

egy közelmúltban volt képkiállítás megnyi-

tóját leszámítva Andrást még nem is lát-

tam Csilla nélkül. Nyúl András harmincöt 

éves, Csilla ennél jóval több. Papírjai szerint 

2002-ben született, ámde a kutyák homok-

Old Shatt erhand háza előtt  mindig megállok, vagy legalább lassítok, ha 
Csokonyavisontán keresztül visz az utam. Karl May kalandregényeinek 
hőse, Old Shatt erhand, az apacs indián Winnetou barátja, aki Xántus János 
néven 1825-ben Csokonyán született , kis- és nagykamaszok millióinak volt 
a példaképe még néhány évtizeddel ezelőtt  is. Kalandvágyó kölyökként én 
is sokszor beleéltem magam a préri biztos kezű hősének szerepébe…

Erdő, kutya, 
vadászat…
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órája gyorsabban pereg, mint az embereké. 

De jól tartja magát. Szagmintát vesz rólam, 

és ezzel be is fejeződik részéről a velem való 

törődés. Visszaballag a lakás bejárati ajtaja 

mellé, és kényelembe helyezi magát. Rám se 

néz többé a nap folyamán. Ha ember lenne, 

azt mondanám: szangvinikus (vérmes) alkat. 

András – mintha mentegetné – azt mondja, 

ha nincs feladat, egész nap fekszik, közö-

nyös, látszatra érdektelen. Ámde, ha előkerül 

a puska, vagy az utánkeresések nélkülözhe-

tetlen kelléke, a „riadó csomag”, rögtön tűz-

be jön. A hannoveri véreb nem vizsla. Nem 

hízeleg, nem eseng a szeretetért. Tudja jól: 

ami jár, az jár…

Sztárallűrjei sincsenek, pedig lehetnének. 

Sokszoros díjnyertes. Gazdája precízen ve-

zetett kimutatása szerint 2010. január 16-áig 

308 munkája volt. Ezt követően „szülési sza-

badságra” ment: hat pompás kölyköt hozott 

a világra. Szinte az utolsó „percben”, mond-

ja András, mert egy kilenc éves szukát már 

nem illik, nem szabad pároztatni. A „család 

vagy karrier” nehéz kérdése a munkakutyák 

életében is felvetődik tehát. Öt kiskutya már 

jó gazdához került, a hatodik – mintha csak 

meghallotta, megértette volna, hogy róla be-

szélünk – ebben a pillanatban robog elő va-

lahonnan. Követ is bennünket mindenhová, 

ahová és ameddig a gazdája engedi.

Csilla (előneve szerint Szarvaslesi) 2009 

novemberében első helyen végzett a Nem-

zetközi Vérebszövetség németországi ver-

senyén, melyen tizenegy ország 12 vérebes 

egyesületének versenyzői vettek részt. Egy 

előző nap rosszul meglőtt vaddisznó négy 

kilométeren át történő követése és sikeres 

megállítása hozta meg számára a diadalt. Dr. 

Buzgó József, a Magyar Vérebegylet elnöke 

a sajtónak nyilatkozva akkor azt mondta: 

nem mindennapi eset volt, mert a disznó 

támadásba ment át, a bírók és a versenyzők 

pedig „mókus őrsöt” játszottak, a közeli fák-

ra menekülve…

Az egyik német szemtanú megörökítet-

te a drámai szituációt. Ötször-hatszor is 

megnézzük a számítógépen. A disznó (egy 

fi atal kan) szinte kirobbant a bokorból, 

szélesre tárt szájjal támadva Nyúl Andrást. 

Az első két lövés nem talált, a kan méter-

nyi közelségbe került a vadászhoz. Ekkor 

dördült el a halálos lövés, egyenesen az állat 

habzó szájába… (A felvétel megtekinthető 

a www.vadaszlap.hu honlapunkon.)

Bágyi Ferenc, a Németországban élő, nem-

zetközi hírű természetfotós, aki érkezésem 

hírére ugrott át Nagyatádról, határozottan 

állítja, hogy még nem látott ilyen fantasztikus 

felvételt. Ki kell kockázni a videofelvételből 

és közzé kell tenni a halálos lövés pillanatát – 

mondja újra, meg újra.

Nagy tisztelője Lábodnak és személy sze-

rint Nyúl Andrásnak. Most éppen egy né-

met fotós-csoport szafariját készíti elő. Az 

ő legjobb képei többsége is Somogyban, 

konkrétan Lábodon és a közeli Kaszón ké-

szültek. A szeszélyes, nedves idő ellenére egy 

kis sétára indulunk: az erdő akkor is szép és 

izgalmas, ha látszatra „üres”. Csilla is velünk 

tart természetesen, itt az alkalom tehát egy 

kettős portré elkészítésére. Bágyi Ferenc nem 

hozott gépet, kiveszi hát a kezemből az én 

egyszerű, amatőr masinámat. Nyúl András 

letérdel, szeméhez emeli a távcsövet, fi gyel 

– és akármerre is fordul a tekintete, vele for-

dul Csilla feje is…

Old Shatterhand ürügyén (aki a fotózás 

közben újra eszembe jutott) a gyermekkori 

élményekről és példaképekről kezdünk be-

szélgetni. A gyerekkori élményeim három 

szóba beleférnek, mondja Nyúl András. 

Erdő, kutya, vadászat… és akitől mindez 

elválaszthatatlan, az az édesapám…

Az immár nyugdíjas Nyúl Bertalan er-

dőmérnök szakmai pályafutása földrajzilag 

Bajához, Gemenchez és a bátaapáti vadász-

társasághoz kötődik. Tartalmilag pedig az 

erdők sokszínű életközösségének védelmé-

hez. Az Erdészeti Lapokban közölt egyik 

cikkében azt írta, hogy az erdő és vadja egy 

misztikum, mely jelen van az ember legben-

sőbb szellemi és érzelmi világában. Ámbár 

akad erdész, aki az erdőben a szarvasbogarat 

is elégségesnek tartja. De a vadgyűlölő erdő-

szeretet torzszülemény…

Nyúl András Mosonmagyaróváron ag-

rármérnöki, Sopronban vadgazda mérnöki 

diplomát szerzett, és természetesen mélysé-

gesen egyetért ezzel. A soproni egyetemmel 

ma is szoros munkakapcsolatban van, segíti 

ugyanis a gímszarvasok és dámok mozgás-

körzetének tanulmányozását. 

– A GPS-nyakörvvel jelölt egyedek te-

rülethasználatának tényleges megismerése 

az eddiginél szilárdabb alapot biztosíthat 

az optimális vadlétszám meghatározásához 

– mondja. A kutatás eddigi tapasztalatai sze-

rint a vadlétszám és a vadkár között kétségte-

lenül van összefüggés, ámde ez az összefüggés 

nem biztos, hogy olyan szoros, mint ahogy 

azt ez idő szerint sokan gondolják…
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Igen, valakinek mondani kellett volna Stohl Andrásnak, hogy most 

már elég és ne tovább. Bizonyára mondták is sokan, de ebben 

a felpörgött életben, amiben ő él, (élt) valószínűleg nem hallot-

ta meg a fi gyelmeztető szavakat. Nagy kár, hogy itt tart 

a színészi és a vadász pályafutása, kár ezért a segítőkész, 

elhivatott, mindig, mindenkor magát vadásznak valló, 

nagyszerű színművészért. Még el sem csitult a nagy port 

felvert, baranyai kutyalövés ügye és tessék már itt van az 

újabb botrány, Stohl András balesete. A média ez esetben 

megkímélt bennünket és nem kezdtek összefüggéseket ke-

resni Stohl életvitele és a vadászat közt. Igaz, mint tudjuk, 

a kollektív büntetések időszaka elvileg lejárt és a többi neves 

színművészünket nem büntetik Stohl karam-

bolja miatt. 

Az ügy vége még messze van, de a vadász-

puskáit bevonták. Hogy mikor fog, egyálta-

lán fog-e még legálisan vadászni Stohl András, 

azt nehéz lenne megjósolni. Mindenesetre a vadászok 

céhéből kiutálni sem kellene. 

Tény, hogy nagyot hibázott és feltehetően keményen bűnhőd-

ni fog. Akik közelebbről ismerik, tudják róla, hogy két dolog, a színi 

pálya és a vadászat ügye mindig szent volt számára. Jól tudjuk, hogy

mindkét szakmát csak elhivatottan, szinte szenvedélybetegként 

lehet magas fokon űzni. Igen, sok közös szál van a két hivatás kö-

zött, hisz egyiket sem lehet csak kicsit csinálni. Itt nincs munkaidő, 

nincs  szabadság és ha az embert hajtja a vére, viszi a szenvedélye, 

bizony sokszor előfordul, hogy túlpörög. Ilyen esetben bődületes 

baromságokra képesek az emberek és nem csak Stohl András csi-

nált hülyeséget pályafutása során, igaz, ő azért az átlagnál kicsivel 

többet. Egy nyilatkozatában azt mondta a baleset után, hogy két én 

lakozik benne. Ez bizonyára így is van, mert mindig megosztotta 

a közönséget, ezen belül a vadászok táborát is. Akik sze-

rették, azok nagyon, akik utálták – nos ők is nagyon. 

Mégis azt kellene mondanunk, hogy visszavárjuk, 

mert ünnepelt sztárként is mindig, min-

denhol megismert bennünket, a vadászok 

felkérésére soha nem mondott nemet. Ha 

hívtuk, nem sztárgázsiért, hanem ingyen 

jött, az ügy és a barátság miatt. Remélem, 

sok vadászbarátjának a nevében mondom, 

hogy bízunk benne, a megtisztulás és az újra-

kezdés lehetőségeiben, és azt is reméljük, hogy 

találkozunk még a FeHoVa-n, a Vadászati 

Kultúra Napján, a különböző vadászati ren-

dezvényeken, ahol a régi, humoros és vagány 

Stohlt láthatjuk ismét a színpadon.

Nem ítélek el senkit, aki behódolt az undo-

rító, határt nem ismerő bulvársajtó által terjesz-

tett híreknek, lelkük rajta, mit akarnak elhinni. 

De azt azért sajnálom, hogy a korábban Stohlhoz 

dörgölődző álbarátok milyen gyorsan tudtak felette pálcát 

törni, elárulni... és a kiérdemelt VKE aranygyűrűt is elrejteni. Ne-

kik is mondom, hogy ne tovább! Agyaki Gábor

Ne tovább!
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Szülei nem voltak kutya- és vadászatkedvelők. 14 éves korában 

„kölcsön-vizslával” kezdte kutyás pályafutását, dr. Palatka Zoltán, 

a Philaxia akkori kutatója sok időt töltött Mongóliában, így Amri 

nevű magyar vizslájának gondozását sokszor hónapokra a lelkes if-

júra bízta. A rákosligeti kertes házban aztán az évek folyamán egyre 

bővült a család létszáma – kutyákkal. Először foxik, majd német 

vizslák sora, később párhuzamosan magyar vizslák. S ezek a kutyák 

célirányosan vadászatra lettek nevelve, kiképezve. Ehhez a gazdának 

is vadásszá kellett válnia, ami 1972-ben sikerült is. Hivatásos vadász, 

majd két év múlva tag lett az Ikarusz Vt. főváros-széli vadászterüle-

tén, a mai napig is benn van a csapatban, ragaszkodik régi vadász-

társaihoz. Nyolcévnyi vadőrködés után a FÁGVAD 

élővad-telepének vezetője volt három évig. Itt 

kialakított egy kutyatelepet, ahol úgy idomítot-

ták a német vizslákat, hogy azok bárki mellett 

hajlandók voltak dolgozni, egyszerre 8-10 

kiváló vadszedő kutya segítette a vadász-

tatást. A céget mesterségesen megfojtotta 

a nagyobb pártháttérrel bíró konkurencia, 

ekkor Bugyira ment át műszaki vezetőnek, s 

vezetője lett a Pest megyei vadásztársa-

ságok egy részét összefogó Bugyi 

Vadgazdálkodási Társulásnak. 

Évi 100 ezer feletti létszámú 

fácáncsibét bocsátottak ki 

a területekre, s a vadászati 

hasznosítás meghaladta az 

50 százalékot!

1984-ben a MAVAD 

szaktanácsadója lett, ahol 

mindennapi teendői mel-

lett még lehetőséget ka-

pott szokatlan kezdemé-

nyezések megvalósítására 

is. Beindították a kikép-

zett vadászkutyák exportját 

külföldre, majd 1989-ben 

vadászkutya-világbajnokságot 

rendeztek a Tapolcai medencé-

ben, ahol 5-600 külföldi részt-

vevő volt, még Brazíliából is 

jöttek. Pomázi Ágoston 1994-

ben lett Pest megye fővadásza, 

2000-ig szólt ez a megbízatása. 

Aktív nyugdíjasként is meghívott 

előadó a gödöllői egyetemen, vadásztanfolyamokon, vadászvizsgára 

felkészítő kurzusokat tart, szaklapokban cikkeket ír, s hat társszerzői 

és első saját könyve után most második önálló könyvét írja. Emellett 

egyéni és csoportos kutyatanítást tart a kutyavezetőknek külön erre 

a célra vásárolt földterületén, míg saját kutyáival aktív résztvevője 

a megye apróvadas vendégvadásztatásainak.

Munkája mellett kezdettől fogva szerepe volt és van a „kutyás tár-

sadalom” szervezeteiben. Tenyésztőként és munkavizsga bíróként is 

tekintélyt szerzett, 1984-től 1998-ig a Védegylet (MVVE), utána 

a Vadászkamara Kynológiai Bizottságának elnöke volt, ez idő alatt 

sikerült elérni, hogy a kamarának önálló vizsgáztatási joga legyen. 

Ezen beosztásokkal párhuzamosan 2004-ig a Pest megyei kynológiai 

bizottságot is vezette, sikeres kezdeményezés volt a gödöllői egye-

temmel 1986-ban kialakított Kynológiai Centrum Babaton, ahová 

hétvégenként 60-80 kutyás járt ki négylábú kedvenceik „iskoláz-

tatására”. Akkoriban nagy kutyás élet volt a megyében, igaz, ap-

róvad is volt bőviben, sok lehetőségük volt a kutyáknak dolgoz-

ni – évente 100-120 kutya tett sikeres munkavizsgát. Történelmi 

jelentőségű volt, amikor 1995-ben megrendezték a Vadászkutyák 

Országos Kiállítását a FeHoVa-n, ahová addig kutya a lábát sem 

tehette be. Ezt 2005-től Kaposváron rendezik meg, talán nem vé-

letlenül, mert 2004 óta a Somogy megyei kynológiai bizott-

ságnak Pomázi Ágoston az elnöke. Bíróként sosem volt ki-

állítás-centrikus, a tenyésztéshez szükséges minősítések 

megszerzése mellett a munkára foghatóságot sokkal 

fontosabbnak tartja, mint a küllemi díjak sokasá-

gának begyűjtését. 

1982-ben hagyott fel a német vizslák tenyész-

tésével, amikor utolsó – felülmúlhatatlanul jó 

– kanja elpusztult. Ekkor végleges lett a dön-

tés; maradnak a rövid- és drótszőrű magyar 

vizslák, amelyek lágyabbak, toleránsabbak 

és nem kell hozzájuk poroszos vasfegyelem, 

parforce idomítás – mentalitásban közelebb 

állnak hozzá. Később kerültek a „család-

ba” a labradorok, mostanában lesz náluk 

generációváltás, kiöregedtek a régi har-

costársak. Udvarukban most „csak” 

7 kutya (és egy ló) uralja a terepet, 

azonban a falkából mind felesé-

gének, a művész családból szár-

mazó, szobrászkodó Gyökössy 

Rékának, mind neki megvan-

nak a „saját” kutyái...

-som

Nehéz elképzelni, hogy van olyan kutyás (pláne vizslás) vadász hazánkban, aki ne találkozott  volna vele, szak-
könyveivel, vagy legalább nevét ne ismerné Pomázi Ágostonnak. A 64 éves szakember tíz éve hagyta ott  a fővárosi 
nyüzsgést, s költözött  kutyáival a festői somogyi dombok ölelte nyugalom-szigetre, a dallamos nevű falucskába, 
Lullára.

Somogyban csak vadászaton tehetnek munkavizsgát a vadászkutyák

A Guszti
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A több, jó vizsla érdekében
A MEOE Drótszőrű Magyar Vizsla Szakosztálya, a vadászati törvényben 

előírtak betarthatósága érdekében segíteni kívánja a vizslás vadászok 

vizsgáztatási lehetőségeit. 

Emlékeztetőül: a vadászaton csak vadászati alkalmassági vizsgával 

(VAV) rendelkező vadászkutya vehet részt. – Ezt ez idáig senki nem kér-

te számon, ám az egyéb jogszabályi változásokban is tetten érhető a 

kormányzati szándék, amely a szabályozott viszonyok megteremtésé-

re törekszik. A kutyák tenyésztését is felügyelet alá kívánja vonni, nem 

hagy kétséget afelől, hogy a jelen állapot meg fog szűnni. Készüljünk 

hát fel, hogy négylábú vadásztársaink segítségét a jövőben ne kelljen 

nélkülözniük. Szakosztályunk a cigándi és mezőcsáti vadásztársaság-

ok segítő közreműködésével ehhez kíván segítséget nyújtani. 

2000/7. szám 27. oldal

Vérebesek a Bakonyalján
A Magyar Véreb Egylet és a Vadászkamara Veszprém megyei szerveze-

te nehezített mesterséges vércsapán országos vérebversenyt rende-

zett május 27-én. A találkozónak a Tapolca Medence Vadásztársaság 

diszeli vadászháza adott otthont. Reggel 9 órakor a felharsanó kürt-

szóra, a hat versenyre nevezett kutya mellé még 27 hannoveri és bajor 

véreb sorakozott fel, a legfi atalabb csak pár hónapos volt. A versenyt 

az előző délután csapacipővel lefektetett mesterséges nyomon ren-

dezték, ami kb. 900-1000 méter volt, és erre szarvasvért csepegtettek

A lefektetett csapák egyaránt kb. 16 órásak voltak, 1000 méter hosszú-

ak, a vér mennyisége 2,5 deciliter. Szerepelt két derékszögű törés és 

egy 50 méteres visszatörés, két sebágy és 5 csertölgy levél, amely erő-

sen véres volt. Ezeket a jeleket is mutatni kellett a kutyáknak. Minden 

kutya jóval a rendelkezésre álló egy órán belül teljesítette a feladatait. 

A versenyt Király Attila nyerte Vadkövető Amadeusz nevű vérebével. 

2000/7. szám 27. oldal

Kittenberger Napok Nagymaroson 
Már hagyomány, hogy június első hétvégéjén a Nagymarosi Önkor-

mányzat megrendezi – az élete végén a településen élő, nagy magyar 

természettudós, Afrika-vadász és lapszerkesztő emlékének adózva – 

Kittenberger Kálmán szobrának ünnepélyes koszorúzását, a Művelő-

dési Házban pedig egy igen gazdag és kiválóan megrendezett hazai 

és afrikai trófea-kiállítást. 

2000/7. szám 19. oldal

Ésszerű döntés az FM-ben
A Földművelésügyi Minisztérium sem kivétel a közintézményekre vo-

natkozó kormánydöntés alól, amely szerint legalább 15 százalékkal kell 

csökkenteni a minisztériumi alkalmazottak létszámát. Ennek jegyében 

fogalmazódott meg a javaslat, hogy a vadászati, halászati önálló osz-

tályt integrálják, olvasszák be valamelyik főosztályba. Három verzió 

közül választhatott a miniszter: meghagyja önállónak az osztályt, be-

olvasztja az Erdészeti Hivatalba, 

illetőleg a mezőgazdasági főosz-

tály részévé teszi. Dr. Lakatos Lász-

ló miniszter – fegyelembe véve a pro és kontra 

érveket – június 1-jétől meghagyta az önállóságát, közvetle-

nül maga alá vonta az öt munkatársat foglalkoztató legfelső vadászati 

hatóságot, amelynek új neve: vadgazdálkodási főosztály. (A halászat 

beolvadt a mezőgazdasági főosztályba.) A döntést elsősorban az in-

dokolta, hogy az önálló vadászati törvény megszületéséig szükség van 

a vadászat önállóságára, a törvény előkészítése, kidolgozása során így 

elkerülhetővé válik a részben ellenérdekeltségű szektorok – a mező-

gazdaság és az erdészet – esetleges túlsúlya.

1995/7. szám 7. oldal

A holnap vadászaiért
A Magyar Tudományos Akadémia pécsi székháza adott otthont a Va-

dászati Kulturális Egyesület Kulturális Tanácsának alakuló üléséhez 

2000. június 6-án. 

Békés Sándor, a regionális ügyvivők által még a februári közgyűlésen 

megválasztott elnöke felkérés alapján hívta össze csapatát, akiket egy-

egy részterület avatott képviselőiből válogatott. A tanács – szögezte 

le az elnök – nem egyfajta „hivatalos szerv” szeretne lenni, hanem 

a szabad véleménycserék, határozathozatalok sajátos műhelye. Véle-

ménye szerint a kultúra ugyanis elsősorban minőséget jelent, azt fejezi 

ki, hogy élünk. Ebből adódnak a legfontosabb feladataink is – folytatta 

az elnök – integrálni kell a vadászati kultúránkat az egyetemes magyar 

kultúrába. A sokrétű teendők közül alapvető fontosságúnak tartja, 

hogy a MÚOSZ-on belül Erdészeti és Vadgazdálkodási Szakosztály ala-

kul annak megoldása érdekében, hogy a résztvevő újságírók segítsék 

elő annak megértését a sajtóban, hogy mi a küldetése a vadgazdálko-

dásnak a mai világunkban. 

A VKE Kulturális Tanácsának tagjai: Agyaki Gábor, Dénes István, Hardy 

Mihály, Krizsány Anna, Lipták Péter, Magyar Ferenc, Mráz János, Mol-

nár Ákos, dr. Oroszi Sándor, Stohl 

András, dr. Szarka János, dr. Végh 

Endre. 2000/7. szám 17. oldal

Visszapillantó
Rovatunkban a VADÁSZLAP 15 és 10 évvel ezelőtti, júliusban megjelent írásaiból 

szemezgetünk, amelyek aktualitásukkal, különlegességükkel, mondanivalójuk-

kal talán még ma is érdekesek lehetnek.

,

sz-

Lász-

a pro és kontra

MÉSZÁROS JUDIT

mjudit@vadaszlap.hu
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Ügyészségi 
utójáték

Lapunk is hírt adott az elmúlt 

év decemberében, a Würzburg 

melletti garázsba menekült vad-

disznók rendőrök általi „lemé-

szárlásáról“. Az állatvédők azon-

nal feljelentették a tetteseket. Az 

államügyészség az eljárást most 

megszüntette, álláspontja sze-

rint a rend őreinek más lehetősé-

ge nem volt a veszélyes helyzet 

megoldására, a garázs egy video-

téka és egy forgalmas országút 

közelében volt.

Vadászat vadászat-
ellenzőkre
A tuttlingeni körzetben ismeret-

len vadászatellenes tettesek júni-

usban közel 60 000 eurós károkat 

okoztak. Áldatlan tevékenységük 

során közel 60 magaslest dön-

töttek romba, vadászok autóinak 

kerekeit szúrták ki és házaikat 

fi rkálták össze. Most 5000 eurós 

„vérdíj” üti a nyomravezető mar-

kát.

Az ellenőr csak egyszer 
csenget
Alsó-szászországban, (Németor-

szág észak-nyugati tartománya) 

3031 bejelentetlen (!) fegyver-

ellenőrzés során 2009 júliusa és 

2010 márciusa között az ellen-

őrök 432 esetben bukkantak ki-

sebb szabálytalanságokra, tehát 

minden hetedik ellenőrzöttnél, 

de összesen csak nyolc esetben 

kellett büntető eljárást indítani 

a fegyverek szabálytalan tárolása 

miatt.

Forrás: Jäger, 2010. június

Klímaromboló gazdák?

Az újabb közkeletű vélekedések 

szerint a mezőgazdaság is igen 

jelentősen hozzájárul a feltétele-

zett klimaváltozáshoz. A mező-

gazdaság által használt nitrogén 

tartalmú műtrágyák a talajlakó 

mikróbák hatására dinitrogén-

oxiddá, azaz kéjgázzá alakulnak. 

Ez a németországi mezőgazdaság 

által okozott összes kibocsátás kö-

zel 63 százalékát adja. Ha több az 

erdősítés, mint az erdőírtás, akkor 

a megkötött többlet szén-dioxid 

javítja a mérleget. Egyes bírálók 

szerint az állattartás is felelős 

lenne a klímaváltozásért, ugyanis 

átlagosan és naponta minden ha-

szonállat gyomrában közel 400g 

metán képződik, amely veszé-

lyessége a szén-dioxid huszonöt-

szöröse, de a mezőgazdaság csak 

közel 9 százalékát adja az összes 

németországi kibocsátásnak.

Forrás: Der Jäger in Baden-

Württemberg, 2010. május

Erre még 
nem volt 
példa

Az állatvédők és a vadászok kö-

zösen mentették meg egy fi atal 

őzbak életét. A bak lakott terü-

letre tévedt, beszorult két ke-

rítésoszlop közé – az ott lakók 

kiszabadították, takarót dobtak 

rá, hogy ne féljen, és két órán 

keresztül feküdtek az őzön, amíg 

ki nem érkeztek egy állatmen-

hely munkatársai. Az állatorvos 

ellátta a sérüléseket, amelyek 

szerencsére gyorsan gyógyultak, 

így néhány nap után szabadon is 

engedhették. A visszaeresztés-

hez a vadásztársaság segítségét 

kérték. „Sajnos a vadállományra 

komoly veszélyt jelentenek az 

orvvadászok és azok, akik mo-

torral, quaddal vagy szabadon 

eresztett kutyákkal megzavarják 

az erdő nyugalmát” – magyarázta 

Bobák Attila vadász. „Az útépíté-

sek miatt pedig az őzpopulációk 

elszigetelődnek egymástól. Ezt 

az őzbakot most sikeresen meg-

mentettük, de rengeteg tenniva-

lónk akad még.” 

Forrás: Blikk.hu 2010. 05. 26. 

Prizmás 
védekezés

Az utakon közlekedők és a va-

dásztársaságok számára is ha-

talmas károkat okoznak azok a 

balesetek, melyekben gépjármű 

üt el vadat. Ilyen eseményre egy 

gyengébb gazdasági lábon álló 

vadásztársaság akár rá is mehet, 

csődöt jelenthet. De nemcsak 

a vadászt érinti hátrányosan egy-

egy ilyen baleset, hanem a köz-

utakon közlekedőket is. A vad-

gépjármű ütközése két veszélyes 

üzem találkozása, legalábbis jogi 

megközelítésből. A vadnak is van 

értéke, nem is kevés. A jelenleg 

hatályos jogszabály értelmében 

egy gímszarvasbika vadgazdál-

kodási értéke akár 3 millió 750 

ezer forint is lehet. Az ütközéses 

balesetek elkerülésére vadriasztó 

prizmákat alkalmaznak. A priz-

mák a gépjármű fényszórói által 

kibocsátott fényt az úttest jobb 

és bal oldala melletti területre 

szórják szét. Ezzel a fényhatással 

a vadat megtorpanásra, illetve az 

úttól való menekülésre késztetik. 

A terepadottságoktól függően a 

prizma által szétszórt fény szöge 

változtatható. Hátránya a meg-

oldásnak, hogy csak este tölti be 

szerepét, valamint az, hogy az 

utak mentén lévő úgynevezett 

széljelzőkön lehetséges elhelyez-

ni, azok pedig csak legfeljebb a 

két számjegyű utakon találhatók. 

Forrás: TEOL 2010. 05. 22. 

Engedély 
nélkül,
ittasan

A napokban érkezett feljelentés 

a Soproni Rendőrkapitányságra, 

miszerint egy környékbeli vadász-

társaság körzetében kihelyezett 

magaslesről ismeretlen személy 

engedély nélkül lelőtt egy szar-

vasbikát, amelynek értéke mint-

egy félmillió forint. A rendőrka-

pitányság fegyverszakértője és 

nyomozói megállapították, hogy 

a helyszínen tartózkodó szemé-

lyek közül egy vadász ittasan 

használta fegyverét. Az ügyben 

nagyobb értékre elkövetett lo-

pás bűntettének megalapozott 

gyanúja miatt büntetőeljárás, va-

lamint lőszerrel és lőfegyver tar-

tásával kapcsolatos szabálysértés 

miatt szabálysértési eljárás indult 

– közölte a Soproni Rendőrkapi-

tányság sajtóreferense.

Forrás: Kisalföld Online 

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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CD, DVD
Balogh I.: Természetlesen a Dinnyési-Fertőn DVD . .4680,-
Balogh-Schmidt: Tollasbál az erdőn CD  . . . . . . . . 3120,-
Bársony I. A.: A láp és a pagony dalnoka DVD . . .2700,-
Blaumann Ödön: 100 gímbika DVD  . . . . . . . . . . . .2500,-
 Őznász DVD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2500,-
 Vadászévad 2009. DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2500,-
 Vaddisznóhajtások 5. DVD  . . . . . . . . . . . . . . . . .2500,-
Concerto-Boldog: Vadász-zene CD . . . . . . . . . . . . . 3150,-
Erdő P.R. Bt.: A magyar erdő királya DVD. . . . . . . .3000,-
 A solymászat Magyarországon DVD . . . . . . . .3000,-
Heltay I.: Amit a nagyvadról tudni illik DVD . . . . . 5550,-
Hidvégi Béla: A vadontól a múzeumig DVD . . . . .2900,-
Ignácz M.: Őzhívástól a vaddisznóhajtásig 2DVD . .5000,-
 Vaddisznóhajtástól vaddisznóhajtásig DVD . . .4300,-
Magyar Közlöny Kiadó: Trófea CD . . . . . . . . . . . . . .2400,-
Magyar Vadászkürt Egylet: Hubertus Mise CD . . 3150,-
 Vadászüdv CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3150,-
Media Art: Vérebvezetők nyomában 2DVD . . . . .6250,-
MOKÉP: Mo. nemzeti parkjai I-II. DVD  . . . . . . . 2890/db
Oxigén: Csergezán Pál vadvilága DVD . . . . . . . . . .6240,-
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 DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . 1570,-
 Az oroszlán család  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1570,-
 Kedvenc horgászvizeink DVD . . . . . . . . . . . . . . 1570,-
 Ragadozók a vadonban DVD . . . . . . . . . . . . . . . 1570,-
Szabadi Attila: Robin Hood sehol… DVD . . . . . . . 3130,-
 Vadászat Mo.-n refl exíjjal I-II. DVD . . . . . . . . . . 3130,-
Takács Viktor: A vadászíjász 1-2. DVD . . . . . . . . 4900/db
 Európa terítéken  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4900,-
Uys, Jamie: Sivatagi show DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . 1350,-

KÖNYV
Alexai Zoltán: Évszakok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3980,-
Alexandra: Vadételek I-II.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1999/db
Alexandra: 1000 lőfegyver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5999,-
Ambrózy Árpád: Amit a vadászíjász vizsgán...  . .1500,-
 Nimród csillaga alatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2400,-
Aranyhal: Kisgyermekek nagy képeskönyve . . . .1500,-
Avarff y Elek: Hej! Vadászok! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3500,-
Bába Károly: A magyar vizsla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100,-
Bagi-Fekete: A szarvasgombász mesterség. . . . .4990,-
Bailey, John: Horgász enciklopédia . . . . . . . . . . . . .4999,-
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,-
Baumann, Doris: Kölyökkutya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,-
Békés-Körtvélyesi: Vadászotthonok 1-2. . . . . . 2900/db
Bertóti István: Őzhívás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1900,-
Bicsérdy-Sugár: Vadbetegségek  . . . . . . . . . . . . . . .3200,-
Bíró Andor: Kutyakiképzők kézikönyve . . . . . . . . .2900,-
Bodó-Walter: Lótenyésztők kézikönyve . . . . . . . .4800,-
Bolze, Danela: A ló képzése a terepen . . . . . . . . . .2900,-
Bornemisza Péter: Varázslatos vadászatok  . . . . .3990,-
Böhm István: Vérebkrónika  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7500,-
 A hannoveri véreb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1480,-
Burger: Madarak képes enciklopédiája . . . . . . . . .5990,-
Busch, Clarissa: Ló és lovas összhangja . . . . . . . . .2900,-
Capstick: Halál a fekete kontinensen . . . . . . . . . . .4300,-
 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,-
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,-
Dictum Kiadó: Kutyafajták . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2730,-
Dierschke, Volker: Melyik ez a madár? . . . . . . . . . .3999,-
Dolder: Emlősök szárazon, vízen és levegőben . . . 1350,-
Draskovich Iván: Szarvasgazdálkodás . . . . . . . . . .3900,-
Eder, Reinhard: Borhibák, borbetegségek . . . . . .2900,-
Elek Balázs, dr.: Orvvadászok nyomában . . . . . . .3980,-
Elek-Zsoldos: Magyar vadászösvényeken . . . . . . .2500,-
Eperjesi-Kállay-Magyar: Borászat  . . . . . . . . . . . . . .5400,-
F. Horváth Ilona: Vadételek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660,-
Fáczányi Ödön: Egy hajdani vadásztársaság . . . .3900,-
Faragó S.: A vadállomány szabályozása  . . . . . . . .3900,-
Farkas Dénes: Nézd és lásd! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3200,-
Farkas Zoltán: A csuka és a meztelen nő . . . . . . . . . 500,-
Fehér György: Állatpreparátumok készítése . . . .4900,-
Fekete István: Erdély . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2200,-
 Őszi számadás-Fekete István füveskönyve  . .1990,-

Fekete István: Őszi vásár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2600,-
Ferjetsik, Kolloman: Hatnyelvű vadászszótár . . .2400,-
FotoNatura: Az ezerarcú természet  . . . . . . . . . . . .5000,-
Fowlwe-Sweeney: Puskák és kézilőfegyverek... .7990,-
Fuchs Antal: Trilógia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9500,-
Fürész-Dudás-Zellei: A halgazd. gyakorlata . . . . . 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,-
Hangay György: 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.: Golyós puskák és karabélyok...  . . .4990,-
 Kések enciklopédiája  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4990,-
Heltay I.: Az állami vadászvizsga tesztkérdései  . .3050,-
 Vadásziskola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8550,-
Heltay-Kabai: Hivatásos vadászok kézikönyve . . .12500,-
Herman Ottó: Erdők, rétek, nádasok  . . . . . . . . . . .2480,-
Hermsen, Jossée: Lovak enciklopédiája . . . . . . . .3990,-
Hespeler-Krewer: Fiatal vagy idős? . . . . . . . . . . . . .3200,-
Hidvégi Béla: Vadászként a csúcsokon I-II. . . . . . .7500,-
Hogg, Ian: Kézifegyver határozó . . . . . . . . . . . . . . .6500,-
Horváth Lajos Frigyes: Kandalgó . . . . . . . . . . . . . . .3800,-
Horváth László: Halbiológia és haltenyésztés . . .5400,-
Horváth Zoltán, dr.: Lóbetegségek . . . . . . . . . . . . .7900,-
 A kutya és a macska betegségei . . . . . . . . . . . .3900,-
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,-
Király Klára: Jagdterrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1480,-
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 fegyverek . . . . . .4800,-
Kovács M. Dóra: Az én Namíbiám  . . . . . . . . . . . . . .4950,-
Kovács Zsolt: Farkasok a Kárpát-medencében . .1600,-
Kovácsy-Monostori: A ló és tenyésztése . . . . . . . .6000,-
Krámer Tibor: Mo. horgászható halai . . . . . . . . . . . 1590,-
Kristó László: Vadász- és vadtenyésztő mester...  . .2960,-
 A vadászpuskaműves mester könyve . . . . . . .2960,-
Kútvölgyi Mihály: Vadételek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3800,-
Kutyatár: A magyar vizsla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1950,-
 Boxer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1950,-
 Német juhászkutya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1950,-
 Orosz kutyafajták . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1950,-
 Puli, Pumi, Mudi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1950,-
 Retrieverek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1950,-
Lajkó István: Halászati alapismeretek  . . . . . . . . . .1400,-
Lanszki J.: A korszerű prémesállat-tenyésztés... .2780,-
Lányi G.-Lányi Gy.: Horgász enciklopédia . . . . . .12980,-
Lazi Kiadó: A szarvasok háreme . . . . . . . . . . . . . . . .2200,-
Lederer, Roger: Csodálatos madarak . . . . . . . . . . .2990,-
Lükő Sándor: Kalandos vadászatok . . . . . . . . . . . . .2990,-
Maderspach Viktor: Páreng-Retyezát  . . . . . . . . . .2980,-
Magyar Közlöny: A vadászati jogszabályok . . . . .2490,-
Magyar 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 . . . . . . .11980,-
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,-
N. Nozdroviczy: Vadászemlékeim Nagymo.-n  . .3200,-
Nadler H.: A Keleti- és a Déli-Kárpátokban . . . . . .2500,-
Nagy-Nagyné: Vadászatok és vadételek . . . . . . . .1400,-
Nagy Imre: Lovasvadászatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 980,-
Nerpel Andrea: A csivava  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840,-
Nickl: Kutyáink tanítása és nevelése . . . . . . . . . . . .1990,-
Nova szakácskönyvek: Vadételek  . . . . . . . . . . . . . . 2100,-

Oláh Csaba: Négy évszak a Tisza-tavon . . . . . . . . . 1799,-
Oláh Z.-Oláh A.: Hajnalok és alkonyok . . . . . . . . . .2500,-
Palatinus Kiadó: A másvilági vadász . . . . . . . . . . . .2400,-
Pallós Andrea: A beagle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1390,-
Pataki Tamás: Erdőszegélyek létesítése . . . . . . . . . . 900,-
Pomázi Á.: 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,-
Schneidermann: A retriever . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1995,-
Schwartz Béla: Mister KUDU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2200,-
Selous: Természetrajzi megfi gyelések Afrikában . . . 3100,-
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, Margot-Roland: 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,-
Szász Imre: Basa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1900,-
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,-
Szinák-Zsolnay: Több,mint kutya . . . . . . . . . . . . . . .4500,-
Szladek Mihály: Az élet rendje  . . . . . . . . . . . . . . . . .1500,-
Szőllősi Antal: Nyílegyenesen . . . . . . . . . . . . . . . . . .1800,-
T.T.K. Kiadó: Barangolás a kutyák világában  . . . .4000,-
Tanos Pál: Erdőzúgás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2900,-
Természetkalauz: Fák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2500,-
Tóth Sándor, dr.: Szél alatt – hátszélben . . . . . . . .3800,-
Tóth-Pernesz: Szőlőfajták . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2900,-
Török A. M.: Vadászataim napfényben-árnyékban . .3600,-
Treml, Franz-Xaver: Gyógy-és fűszernövények . .4500,-
Ugray Tamás: Gavallérral a csúcsokon . . . . . . . . . .3500,-
Vadászlap Kft.: Szóljon a vadászkürt . . . . . . . . . . . . 1950,-
 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,-
Veress István: Német dog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1490,-
 Óriás schnauzer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1490,-
Verme U., Nico: Fák és cserjék enciklópédiája . . .4500,-
Videcz Ferenc: Vendégkönyv  . . . . . . . . . . . . . . . . . .3200,-
Vörös István, dr.: A teremtő tenyerén . . . . . . . . . . .2990,-
Vuray-Rácz Fodor-Szabó: Magyar vadászirodalom . .5400,-
Wagner, Heike: Kutyaápolás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 998,-
Wass Albert: A funtineli boszorkány I-II-III.  . . . . .5000,-
Whitehaed, Sarah: Kutyák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6990,-
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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Magyar Közlöny:

Az erdészeti

jogszabályok

2490,- Takács Viktor:

Vadász ABC DVD 4900,-prof. dr. Gánti Tibor:

A természet kebelén 5240,-dr. Ignácz Magdolna:

Vadászatok 

Dámországban I-II.
3800,-/db

Természetfi lm:

Farkaslesen DVD 1990,- Dénes Gábor:

Tanuljunk kutyául

DVD

1350,-

Rácz Gábor: Az én Provence-om, Bakonykúti 2500 Ft

Ha utálatos lennék, azt mondanám: a szerző, hogy ne unatkozzon, könyvet ír. Ez az ötödik kötete, 

amit ugyanolyan jó kézbe venni, elolvasni, mint az első négyet. Pedig itt és most csupán arról van 

szó, hogyan alakult ki Ráczék birtoka, kertje, ki és hogyan segített a ház felépítésében. Látszólag 

érdektelenebb a téma, mint a korábbi Rácz-féle világjárások, de csak látszólag. Sosem gondoltam 

volna, hogy azon fogok izgulni, mit kezdenek Ráczék a megtermelt zöldségeikkel. Van a kötetnek egy 

ritka érdekes fejezete, amikor Rácz Gábor a  lepkékről beszél. (Igen beszél, ez a könyv legnagyobb 

erénye.) Sajnos csak alig 6 oldalt szánt a lepkékre, pedig igen sokat tud róluk. Lehet, hogy a következő 

„életmentő” könyvet a lepkékről fogja írni, ezért nagyolta el annyira ebben a szórakoztató, időnként 

humoros, öniróniával átszőtt könyvecskében.

Bába Kiadó: A szolgálati kutyák tenyésztése 2730 Ft

A könyv kb. 230 oldalon keresztül ad szakszerű tanácsot az ebek neveléséhez. Bár címében a szolgá-

lati kutyák tenyésztése szerepel, a könyv mégsem kizárólag a munkakutyák gazdáinak szól, hanem 

minden olyan ebtulajdonosnak, aki tudatosan szeretné kutyáját nevelni, idomítani. 

Szerepel benne a tenyésztés, ápolás, nevelés, etetés és a kutyák anatómiája, fi ziológiája. Részletesen 

olvashatunk benne a kutyabetegségekről és gyógymódokról, valamint hasznos tanácsokat is kapunk 

a betegségek kezelésére. A könyv egyik leghasznosabb fejezete a kutyák etetéséről szól. Ebben rész-

letes leírást kapunk a kutyák helyes táplálásáról, a vízszükségletről, stb.

Összegezve tehát, ebben a könyvben minden olyan fontos és lényeges információ megtalálható, 

amire egy igazi kutyagazdának szüksége van.

Ifj . Fuchs Antal: Dicsértessék a Bakony 2300 Ft

Édesapjának, id. Fuchs Antalnak, a híres vérebtenyésztőnek kéziratban maradt írásait a saját élmé-

nyeivel kiegészítve vetette papírra a szerző az általa oly nagyon szeretett és mindig visszavágyott 

Bakony dícséretét. „Ez a kisajtó, Huszárokelő puszta... Aki belép rajta, úgy érzi, mintha küszöböt lép-

ne át: földes szobából, márvány palotába. És ha valaki egyszer ennek a palotának igazi szépségeit 

megismerte, nem szabadulhat annak varázsától sohasem.” A természeti szépségek mellett azonban 

kemény, sokszor keserves emberi sorsokat is lebilincselően ábrázol. Leírja a háború utáni fél évszá-

zadban a hatalmi játszmák és a szakmaszeretet között őrlődő szakember hányattatásait, örömeit és 

a kutyáknak, a sírig hű társak tucatjainak jellemét, kalandos történeteit. Igazi irodalmi ihletettséggel 

megírt életregény, az elkötelezett, elhivatott erdész-vadász életforma dicsérete.

Kittenberger Kálmán: Első elefántom 2600 Ft

A Lazi kiadó gondozásában jelent meg Kittenberger Kálmán legújabb, válogatott kézírásaiból álló 

kötete. Csupa olyan írást tartalmaz, amelyek csak a régi újságokban, folyóiratokban voltak megta-

lálhatóak, és könyvalakban még soha nem jelentek meg. Több mint kétszáz oldalon át olvashatunk 

Kittenberger Kálmán vadászélményeiről, a magyarországi vadászatairól, akkori vadállományunkról 

és nem utolsó sorban okulhatunk bölcs vadászintelmeiből. Nem csupán a tárgyilagosság fi gyelhető 

meg az írásaiban, hanem a sorokat olvasva remekül felidézi a forró Szavannát, az oroszlánok ordí-

tását, a bennszülöttek életét, ezáltal átfogóbb képet kapunk vadászatairól. Ha már teljesen át- és 

megéltük vadászkalandjait, levezetésképpen a könyv utolsó részében a világhírű Afrika-vadász és 

tudós önéletrajzát olvashatjuk el.
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Így, hosszú „ő”-vel. Írhatnánk persze rövid 

„ö”-vel is, az sem lenne teljesen jogtalan. 

Mert feketék, mint az ördögök, és hosszú 

farkuk is van, ámde a farkuk végén nincs 

bojt, és nem patákon, hanem tappancsokon 

járnak. Ráadásul nem két lábon közleked-

nek, mint az ördögök, hanem négy tappan-

csos lábon. Mert mondanom sem kell, hogy 

kutyákról van szó, két itt-ott barna foltot 

viselő erdélyi kopóról. Ők a kertünk „őr-

dögei” és egyben a feleségem kedvencei is. 

Kutyatörténetet minden valamire való ku-

tyatulajdonos egy zsákkal tud elmondani, 

nem is szándékozom ezekkel szórakoztatni 

olvasóimat. Jellemeket szeretnék összeha-

sonlítani, kutyajellemeket.

Miután mindkettő erdélyi kopó és rend-

kívül hasonlítanak is egymásra, sokszor hir-

telen mi se tudjuk eldönteni, hogy ha kü-

lön látjuk őket, melyik is van előttünk. Ám 

mégsem teljesen egyformák, mert a Dóri 

sokkal nagyobb, testesebb és barna szemű, 

míg a Réka alacsonyabb és feketék a szemei. 

Ettől függetlenül mindenki azt hiszi, hogy 

testvérek, vagy legalábbis a kisebbik, a Réka, 

a nagyobbiknak, a Dórinak a leánya. Nem 

így van. Még csak nem is rokonok, noha kö-

zel egykorúak, mindössze egyetlen esztendő 

közöttük a különbség. 

Hatéves koráig Réka egyedül uralta a ker-

tet, ekkor került hozzánk Dóri. A lányunk 

kutyája volt egy kispesti családi házban, ott 

ő uralta egyedül a terepet. Furcsa tulajdon-

ságai voltak, mert például a kutyaházat egy-

általán nem szerette, helyette fönt a padlá-

son kinézett magának egy régi, kárpitozott 

fotelt, és azt használta lakásként. Ha valami 

arra érdemes dolog történt, akkor a padlás-

ablakon keresztül kiugatott az utcára, ha 

pedig lent a kertben történt valami, akkor 

nagy dübörgéssel lerohant a padláslépcsőn, 

a padlásajtóba számára vágott kis nyíláson 

keresztül kijött és intézkedett. Bizalmatlan 

kutya volt, idegenektől mindig három lépés 

távolságot tartott és nagyon nehezen barát-

kozott. Volt olyan rokon, akit annyira utált, 

hogy ha megérkezett, fölvonult a padlásra, 

és két napig ott maradt akkor is, ha a rokon 

két órán belül eltávozott.

Úgy alakultak a tulajdonviszonyok, hogy 

Katáéknak el kellett költözniük a kertes ház-

ból egy lakótelepi lakásba. Oda egy ilyen 

nagy testű kutyát, mint Dóri, már nem lehe-

tett elvinni. Így mi fogadtuk be, Réka mellé, 

második kutyának. Az első három éjszakát 

a bejárati ajtónk előtt átsírta régi gazdái után 

vágyakozva, noha mi sem voltunk számára 

idegenek. De napközben ragyogóan érezte 

magát. A két kutya olyan hancúrozást csa-

pott heteken keresztül, hogy azt mondtam, 

úgy viselkednek, mintha nászúton lennének. 

Persze nem azon voltak, hiszen mindketten 

szukák. Aztán úgy körülbelül két hét múl-

va vacsorázásnál ugyanazt a csontot akarta 

mindkettő a szájába venni. Egy szemvillantás 

alatt úgy összekaptak, hogy utána a torná-

con szétfröccsent vércseppeket slaggal kel-

lett lemosni. Ettől kezdve megindult köztük 

a mérkőzés a rangsorért. Dóri nagyobb testű, 

így Réka kénytelen volt elfogadni az ő domi-

nanciáját, de kialakult közöttük egy kore-

ográfi a, amelyik pontosan szabályozta, hogy 

mikor, melyik kutyának, mihez van joga. Ezt 

nagyon pontosan betartották, de azért még 

néhányszor előfordult ilyen szemvillantás 

alatt kitört rövid, de véres harc.

A két kutya jelleme, minden hason-

lóságuk ellenére igen erősen eltért 

egymástól. Rékára azt szoktam 

mondani, hogy ő egy túl-

tenyésztett, hisztériás, 

neoliberális, szélsőséges értelmiségi. Mindig 

hülyeségen törte a fejét, állandóan kitalált va-

lamit, mindig kész volt a játékra, és sose vett 

komolyan semmit.

A másik, Dóri, jellemzésem szerint egy jó-

zan, négy lábbal a földön álló paraszt, akit 

semmiféle hülyeség nem érdekel, aki nem 

hajlandó játszani, de aki, ha egy macska 

átment véletlenül az udvarunkon, hajlandó 

volt centiméterről centiméterre, negyedórán 

keresztül nyomozni utána. Vagy ha valami 

furcsát látott a bokrok között, akkor moz-

dulatlanul állt akár negyedóráig, és fi gyelte, 

hogy mi az, mi van ott. Mint említettem, 

Réka mindenféle hülyeséget kitalált. Így 

például ő találta ki az ún. „kukaki” játékot. 

A szemetet az utcánkból mindig hétfőn reg-

gel viszik el, ezért a kukát vasárnap este ki 

kell húzni a járdára. Ilyenkor szoktam üríte-

ni az íróasztalom melletti fonott papírkosa-

rat is. Réka kitalálta és ki is provokálta, hogy 

játsszunk olyat, mintha én a fejére akarnám 

húzni a kiürült papírkosarat. Hihetetlen iz-

galom jött ilyenkor rá. Miután nyáron, az 

udvaron, a bokrok között lehet körbe-körbe 

hajkurászni, télen meg a lakásban is van erre 

bújócskás lehetőség, minden vasárnap este 

el kellett játszani a kukaki játékot. Hol itt, 

hol ott bukkant fel, én meg próbáltam a fejé-

re húzni - természetesen mindig sikertelenül 

- a papírkosarat. Rettentő izgalommal uga-

tott ilyenkor. Minden izma acélosra feszült, 

és remegett az izgalomtól. Néhány percnyi 

ilyen játék után aztán fölemeltem a kezem, 

és mondtam: - Jól van Réka, befejeztük!

Akkor megvárta, amíg leraktam a papír-

kosarat, boldogan odajött hozzám, majd 

lerogyott, és teljes kimerültséggel elterült 

a földön. Próbáltam e játékba Dórit is be-

kapcsolni, de hát azt nem lehetett. Ha kö-

zeledtem hozzá a papírkosárral, fölállt, és 

amikor rá akartam húzni a fejére, akkor egy 

nyugodt mozdulattal odébb húzta a fejét, 

és természetesen kikerülte a kosarat. Nem 

izgult, nem ugatott, abszolút nyugalommal 

sétált el a „támadásom” elől.

Hasonló volt a többi kutyával való kapcso-

lat is. Ha utcán ment el egy kutya pórázon 

vagy póráz nélkül, akkor a kerítés mögött 

mind a kettő iszonyatos ugatást rendezett, 

de hát ezt az összes többi marosi kutya is így 

csinálja. Anélkül, hogy kinéznénk az utcára, 

Őrdögök
 Prof. Dr. Gánti Tibor(Részlet a szerző „A természet kebelén” című könyvéből)
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tudjuk, hogy most egy kutyát visznek pórá-

zon, vagy szabadon kószál, mert egy veszett 

csaholáshullám vonul ilyenkor végestelen-

végig az utcán. Ha azonban messze szólalt 

meg valahol egy kutya, akár fél kilométer 

távolságra, Rékának azonnal csatlakozni 

kellett hozzá. Azt szoktam mondani, hogy 

most írja alá a chartát, mert mindegy, hogy 

miről van szó, neki ahhoz csatlakoznia kell.

Ez a Dórit nem izgatta, ő mindig a józan 

paraszti észre hallgatott, az ő számára a koszt 

és a pihenés volt fontos, na és az ősi ellensé-

gek, a macskák hajszolása. Hát az udvarunk-

ba nem is igen merészkedtek macskák, de 

a támfal fölött, a felső kertünkben bizony sza-

badon grasszáltak. És ki is használták, hogy 

lent őrjöngnek a kutyák, volt olyan macska, 

amelyik kiült a támfal tetejére a kerti kapu 

mellé és miközben alatta úgy őrjöngtek a ku-

tyák, hogy tíz-tizenöt centi híján majdhogy-

nem elérték, ő nyugodtan fésülködött, tiszto-

gatta magát a kőfal tetején. Ezt a macskát én 

is nagyon utáltam. Aztán egyszer csak eltűnt, 

de jöttek más macskák, és jellemző Réka fi -

neszességére, hogy rájött, meg tudja tréfálni 

Dórit. Ha ugyanis ő fölpattant a tornácról és 

elkezdett rohanni a támfal felé, a falka törvé-

nyei alapján Dóri is azonnal fölpattant és ro-

hant, akkor is, ha nem tudta, hogy miért kell 

rohanni. Ezért Réka kitalálta azt, hogy időn-

ként elkezdett rohanni úgy, mintha macska 

lenne a támfal fölött. Teljes erőből rohant, 

és természetesen vele rohant Dóri is. Aztán 

a kerti kapuhoz vezető falépcső alján Réka 

hirtelen lefékezett, és a legnagyobb nyuga-

lommal elindult visszafele, Dóri pedig föl-

rohant a falépcsőn a kapuhoz, és elkezdett 

ugatni, hogy hol az a macska, hadd tépjem 

szét! Réka pedig jól érezhetően röhögött ma-

gában, hogy jól becsapta Dórit.

Réka egyébként született tolvaj. A klepto-

mániát a génjeiben hordozza. Nem arról van 

szó, amit minden kölyökkutya megcsinál, 

hogy ellopja és szétrágja a papucsokat vagy 

a különböző műanyag nyelű szerszámokat, 

ezen a korszakon már túljutott. De három 

dolgot imád lopni. Az egyik a nejem használt 

papír zsebkendői. Úgy lopja ki őket Méda kü-

lönböző zsebeiből, hogy az asszony észre sem 

veszi. Ilyenkor láthatóan ragyog a boldogság-

tól, fölálló farka, mint egy győzelmi zászló, 

úgy lengedezik, és úgy vonul el boldogan va-

lahova, hogy széttépje és megegye.

A másik ilyen a nyers krumpli. Vala-

hányszor Méda lemegy a pincébe, mindig 

úgy surran utána Réka, hogy Méda nem 

veszi észre, és a krumpliszsákból kilop egy 

krumplit. Aztán hasonló sugárzó boldog-

sággal elvonul vele valamelyik sarokba, és 

ott hosszan, élvezettel elrágcsálja. A har-

madik ilyen a garázs oldalában felstócolt, 

a kandallóhoz meg a kerti tűzhelyhez hasz-

nált fadarabok. Ezeket is élvezettel lopja és 

gyűjti rágcsálás céljából. 

A tornácon mindig ti-

zenöt-húsz fadarab hever, 

mindegyiknek mindkét 

vége össze-vissza van rágcsál-

va, és naponta sokszor kiválaszt egyet-egyet 

közülük, és tovább rágcsálja. Dóriban nin-

csenek ilyen hajlamok, de ha egyszer Réka 

szerzett valamit, akkor az neki is kell. 

Így ő is kap egy darab krumplit, amit 

néhány harapással meg is eszik, és 

Réka az élvezeteinek még a negyed-

részénél sem tart, amikor Dóri már 

az egész nyers krumplit bekebelezte. 

A fadarabokkal is így van. Ő ugyan nem 

lopja a fát, de a Réka által megrágcsált fa-

darabokhoz néha ő is hozzáfekszik, és élve-

zettel rágcsálja azokat. Mindig olyat, amit 

közvetlenül előtte Réka rágcsált. A többi 

szanaszét heverő fadarabra nem tart igényt.

...

A kopók vadászkutyák, és ha valamilyen 

más lény menekül előlük, azaz prédaként 

viselkedik, akkor föléled bennük a ragado-

zó ösztön. Ennek érdekes példáját is láttam 

Réka esetében. Körülbelül egyesztendős le-

hetett, amikor egyszer fölvittük Peleházára, 

ami körbe volt kerítve ugyan, de a vaddisz-

nók mindig megbontották a kerítést és így 

szabadon bejárhattak, sőt időnként őzek is 

bejöttek ezen a nyíláson. Nos, ahogy megér-

keztünk, leparkoltunk a ház  előtt és kiszáll-

tunk a kocsiból, egy őz ugrott föl közvetle-

nül a ház mellől. Rékának persze azonnal 

fölcsillant a szeme, és lobogó farokkal elkez-

dett felé közelíteni, azt hitte, hogy kitűnő 

játszótársat talált.

Ám a szegény őz nem így gondolta, meg-

próbált menekülni, de nem jutott messzire, 

csak a kerítésig, a disznók által készített lyu-

kon meg se próbált kibújni ijedtében. Elkez-

dett a kerítés mellett szaladni. Réka rájött, 

hogy ez már nem egészen játék, hogy az őz 

menekül előle, és elkezdett kissé játékosan, 

majd egyre komolyabban szaladni az őz után. 

Miután a szomszéddal közösen kerítettünk, 

a kerítés teljes hossza olyan kétszáz-kétszáz-

ötven méter közötti, így tehát elég hosszan 

tudta üldözni az őzet, és egyre agresszíveb-

ben. Föltámadt benne a kopók ősi vadűzési 

ösztöne. Csak mintegy kétszáz méter roha-

nás után volt akkora szerencséje az őznek, 

hogy egy olyan kerítésszakaszhoz ért, amit 

egy kidőlt fa beszakított. Itt tudott kiugrani 

a kerítésen. Réka pedig nagy 

boldogan, tele örömmel 

és tele gyönyörrel jött 

vissza hozzám a 

hívásomra.
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Samu és Szikra
Kitt enberger Kálmán

A vadászember a vizsla munkáját értékeli 

a legtöbbre. Valahogyan azonban néha be-

vallom magamnak, hogy talán mégis a fox-

terrier, a „foxi” a „legkutyább”, a legpom-

pásabb kutya. Ez az izgékony, csupa ideg, 

acélizomzatú, hihetetlen vakmerőséggel te-

lített, mintázni való kutyaszépség, amelynek 

hatását még fokozza az élénk foxiszemekből 

kicsillanó értelmesség.

Nekem a foxi nélkülözhetetlen vadászpaj-

tásom, és ennek a nemes fajnak képviselője 

igen kedves négylábú barátom volt. Sajnos, 

csak volt; ez év elején elpusztult. Egy hatal-

mas vadkan felvágta.

Nagyon fi atalon került hozzám, alig kéthó-

napos korában. Apja Fröccs névre hallgatott, 

és a borzvárak ostrománál hősiesen szerepelt. 

Fia meglepetésként került hozzám. Egy este, 

amikor hazaértem, feleségem ajkára szorított 

mutatóujjával csendre intett. Kérdő tekinte-

temre rámutatott egy füleskosárra, amelyben 

édesen szunyókált egy apró, „hosszú szőrű” 

foxi kiskutyagyerek. Samunak neveztük el.

Minden kölyökkutya érti a szőnyegek, 

függönyök, cipők és egyéb hasonló dolgok 

„javítását”, de azt hiszem a rontópálkodásban 

egy sem volt olyan nagy mester, mint a mi Sa-

munk. Amikor tetten értük, és meg akartuk 

fenyíteni, bámulatos fürgeséggel igyekezett 

a konyhában lévő füleskosárhoz. Ott aztán 

nyugodtan elnyúlt, és kérkedő szemtelen-

séggel pislogott ki a világba. – No mit akar-

tok? – kérdezte tekintete. Azt hitte, a kosár az 

ő biztos vára, ott nem érheti a korbács. Olyan 

kedves volt ez a kosárban vélt sértetlenségének 

szemtelen biztossága, hogy nem volt szívünk 

a kis gazfi ckót bántani, csak szóval korholtuk, 

amire legfeljebb egy unatkozó ásítással felelt.

Amikor már nagyon felgyűlt a bűnlajst-

roma, a javában kamaszodó kutyakölyköt 

foxiiskolába küldtük. Kissé lehangoltak 

voltunk, mert nagyon szerettük ezt a rossz-

csontot, és bántott az a gondolat, hogy egy 

kis ládikában postán kell messzire utaznia. 

Felesleges volt az aggodalom. Amikor a ládi-

kó elkészült, és Samut beletettük, örömmel 

helyezkedett el benne, és dühösen támadott 

arra, aki ládikójához ért. Kedvére volt a vál-

tozatosság.

Sok dolgot kell megtanulnia a jóravaló 

foxinak! Bizony keservesek lehettek az első 

napok! A foxitudományokat azonban gyor-

san elsajátította, és minden tantárgyból ki-

tűnően vizsgázott. Az egér eltűnt a padlásról 

– igaz, hogy a padlást újra be kellett utána 

földelni –, a patkány az istállóból, kotorék-

ban jól dolgozott macskára, rókára, és szelíd 

disznón tanulta meg nagy lelkesedéssel, ho-

gyan kell megtámadni, puska elé terelni er-

deink egyetlen „lovagias” vadját, a vadkant. 

Amikor sötét, titokzatos föld alatti várakban 

kellett életre-halálra harcolni a mogorva, 

nála háromszor súlyosabb borzzal, a dühös 

vadmacskával vagy a vörös frakkos ravaszdi-

val, Samu ugyancsak foxi volt a talpán, és az 

ilyen viadaloknál jelen lévők a küzdelem után 

a piszkosan, véresen előkerülőt egyhangúan 

ezzel fogadták: „Samu, te hős vagy!”

Bizony, többször megtörtént, hogy az év-

százados borzvárat ostromló Samu kutyá-

mat már elveszettnek hittem. Olyan mélyen, 

olyan messze dúlt a föld alatti élethalálharc 

vagy a magát elkapart erdei remete ostroma, 

hogy földre szorított fülünk a harc zajából 

semmit sem fogott fel. Kínos lassúsággal múl-

tak az órák: tehetetlenségünk annál fájóbb 

volt, mert segíteni nem tudtunk. A hatalmas 

sziklatömbök miatt az ásást nem is kíséreltük 

meg. Mégiscsak előkerült! A segítségért haza-

küldött emberemnek ötlete támadt, és magá-

val hozta kis nőstény pulijukat, amely azután 

Samu után a kotorékba mászott, és csábító 

ugatására mégiscsak előkerült a borzvárat 

ostromló Samu.

A kotorékvadászatokon úgy tapasztaltam, 

hogy Samu orra sohasem csalt. Ha egyszer 

beleszagolt a kotorékba, és onnan unatkozó 

pofával ballagott tovább, akkor ott nem volt 

keresnivaló! Kár lett volna ilyenkor parancs-

szóval oda bekergetni, mert a gazda úgysem 

volt otthon, csak a sok száz ugráló vérszopó. 

De bezzeg, ha a gazda otthon volt, akkor 

nem is lehetett Samut visszatartani: csakha-

mar befurakodott a sötét útvesztőbe, hogy 

megvívja a nála gyakran sokkal erősebb el-

lenfelével – mégpedig annak saját várában – 

a halálos párbajt.

Éppen olyan csalhatatlanul biztos volt ak-

kor is, amikor a kukoricaszárral, szénával, 

szalmával teli pajtában, csűrben felhangzott 

izgatott „nyiff -nyaff ”-ja. Akkor már tud-

tam, hogy az ott rejtőzködő nyest, amelynek 

nyomát a friss hó elárulta, az enyém lesz. 

A puskadurranás után rögtön ott termett, 

hogy ellenfelét jól megrázza, de látszott rajta, 

hogy ez nincs ínyére. Jobban szerette volna, 

ha az védekezni tud. Aztán következett a drá-

ma utolsó felvonása: hazajőve Samu el nem 

mozdult a zsákmánynyúzó ember mellől. Az 

ő jogos tulajdona volt, és a foxi-kódex szerint 

meg kellett védeni ember-állat elől. Ilyenkor 

még úrnőjét sem engedte oda, bár villogó 

bogárszeme ezért szinte bocsánatot kért. És 

ilyenkor bizony nagy ellenfele, a verekedő 

Szikra is elismerte Samu jussát, és messzire 

elkerülte azt a helyet…

Szikra magyar vizsla volt. Amikor hozzám 

került, a bemutatkozás alkalmával előszed-

tem vadászruhámat, hátizsákjaimat, egész 

vadászfelszerelésemet. Ezek után Szikra ala-

posan – mondhatni elemezve – végigszagolt. 

Tudtam, hogy akkor állapítja meg rólam 

a tudnivalókat. Úgy látszott, a fi nom kutyaorr 

jó bizonyítványt olvasott ki, mert csakhamar 

olyan ragaszkodó vadászpajtásom lett, ami-

lyet csak magyar vizslák között lehet találni.

A gazdájához való ragaszkodás csúnya em-

beri tulajdonságokat fejlesztett ki benne: irigy 

és féltékeny lett. Ezért is állt örökös harcban 

Samu kutyámmal, „akivel” két év múltán sem 

barátkozott meg. Gyűlölködésében Szikra 

azt sem tűrte, hogy Samu az ebédes tálja felé 

nézzen. Mintha félt volna a szemveréstől, vagy 
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talán attól félt, hogy ezáltal étele tisztátalanná 

válik. Ilyenkor a tálat óvatosan szájába vette 

– nagyon óvatosan, hogy az étel ki ne dűljön 

belőle – és bevitte a házba. Amikor ebédjével 

végzett, az üres tálat megint kitette.

Ragaszkodása és féltékenysége néha na-

gyon mulatságos volt. Például, ha feleségem 

beszédéből valami engem érintő gúnyt vagy 

sérelmet vélt kiérezni – és mondhatom, hogy 

ritkán tévedett –, akkor szőrét felborzolta, és 

mérgesen kezdett morogni feleségemre.

Szikrához fűződik egyik legkedvesebb ku-

tyás élményem. Vagy két évvel ezelőtt, egy 

rekkenő augusztusi napon hegyes-völgyes, 

nehéz terepen foglyásztam. Délután két haj-

tógyerekemmel ebédpihenőt tartottam. Ami-

kor a hőség már kissé kiengedett, újra feltá-

pászkodtam, hogy elejtsem az előirányzott 

fogolymennyiséget. Éppen be akartam for-

dulni egy kukoricatáblába, amikor észrevet-

tem, hogy késemet a heverőhelyen hagytam. 

Szikrát leültettem, és nyomomra mutatva 

kiadtam a parancsot: „Nyomon vissza, elve-

szett, keresd!” Szikra orrát levágva elvágtá-

zott, és nemsokára őrült iramban visszahozta 

a késemet.

Befejezésül egy kedves eszkimóregét mon-

dok el. „A magas Észak vándor hittérítője, 

a hosszú északi-sarki tél egy hózivataros nap-

ján, egy kis eszkimótelep lakóinak a túlvilági 

életről beszélt. A hallgatóság fi gyelemmel kí-

sérte a tanító szavait. Majd egy öreg eszkimó 

megkérdezte a fehér embert: – Tudod-e, hová 

mennek a jó kutyák, ha végórájuk elkövetke-

zett?! A kutyaparadicsomba, amely az emberi 

mennyország előcsarnokában van. A boldo-

gultak lelke csak azon át juthat a mennyor-

szágba, és jaj annak a léleknek, aki a földön 

nem szerette, aki kínozta a kutyákat! Annak 

valamennyi kutya nekiesik, és alaposan hely-

benhagyja.”

Szeressük tehát a leghűségesebb néma ba-

rátainkat, a kutyákat! (1948)
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A Bajkál Artemida tulajdonképpeni újdon-

sága, egyúttal nagy előnye az egymáshoz 

képest vízszintesen állítható csövekben van, 

erről a csőtorkolattól 22 cm-re elhelyezett 

beállító csavaranya gondoskodik. A csövek 

közötti alsó fedőlemez hasítékán a beállí-

tó anya egy vékony csavarhúzóval könnyen 

hozzáférhető és kissé nehézkes csavarásával 

a csövek közötti távolság változtatható. Saj-

nos, a csavaranya rögzítésére nem áll rendel-

kezésre az ellenanya, csak bizakodhatunk, 

hogy a beállító-anya nem csavarodik el. 

Az orosz fegyverek robosztus kivitele közis-

mert, ennek ellenére a csőkampók méretezé-

se jelentősen nem tér el egy sörétes puskáétól, 

itt a konstruktőrök a biztonságos méretezés 

alsó határán kalkuláltak. Az Artemidát az 

Egyesült Államokban a Remington árusítja 

és az ottani, jóval szigorúbb termékfelelőssé-

gi szabályok miatt jó okunk van feltételezni, 

hogy az acél minősége, illetve szakítószilárd-

sága megfelelő. A fekete, nem polírozott felü-

letű Anson & Deeley-féle lakatszerkezet alkat-

részei az orosz fegyverektől már megszokott 

módon egyszerű kivitelűek, de megbízható-

ak. A tusanyakon elhelyezett, automatikusan 

működő és hangosan kattanó biztosítótolóka 

az elsütő rudazatot rögzíti, kezelése izmos hü-

velykujjat igényel. A 3,7 kg-nál kioldó első és 

a 3,2 kg-nál kioldó második elsütőbillentyű 

képezi a Bajkál Artemida Achilles-sarkát. Ezen-

felül még fi gyelembe kell venni az elsütő bil-

lentyűk „nyúlását“, bizonytalanok az elsütési 

pontok. Ezzel a kemény és „nyúlós“ elsütéssel 

a pontos lövés orosz ruletté válik. A fegyveren 

nincs ejektor, a hüvelyvonó röviden húzza ki 

a kilőtt hüvelyeket, kipiszkálása a csőből 

inkább türelemjátékra hasonlít. A szépen 

csiszolt diófaagyazás kicsit elna-

gyoltra sikerült, de ezen még 

lehetne változtatni, hiszen az 

anyaggal nem takarékos-

kodtak a gyártók. 

A gyors vállhoz 

kapást a 23 mm 

vastag gumi tusa-

talp megnehezíti. 

A próbalövésekhez 

a fegyverre a hajtó-

vadászatokon jól be-

Egy hétköznapi közép-európai vadásznak, ha álmai titkos tárgyát, 

egy duplagolyós puskát szeretne megszerezni, akkor elég mélyen 

a zsebébe kell nyúlnia. Egy átlagos duplagolyós ára – gyártótól és ki-

viteltől függően  – 4 ezer euró körül kezdődik, a felső határt a vadász 

banki hitelképessége szabja meg. Az említett  árfekvésnél lényegesen kedve-

zőbb a hazánkban is jól ismert, orosz Bajkál fegyvergyár Artemida (.30-06 Spr.) 

névre hallgató duplagolyósa, amelyhez már 849 eurós áron hozzá lehet jutni. 

Az Artemida már első pillantásra rusztikus benyomást kelt, fekete baszküljével 

és dísztelen kivitelével. Diófából készült a halpikkelyes agyazás és a pofadék nél-

küli tus, a csövek között i rést lemez takarja. Az ilyen jellemzők inkább egy munka-

eszköz benyomását keltik, mint egy luxuscikkét. Összehasonlítva néhány Bajkál 

típusú puskával, azonnal kiderül, hogy az Artemida baszkülje és lakatszerkezete 

feltűnően hasonlít az IZS 43-as sörétes puskáéra. Ebben az árfekvésben nem 

is várható el egy teljesen új konstrukció. A fegyvert kézbe véve és archoz kapva, 

igen jónak tűnik a súlyeloszlása. Jó minőségű feszítőrugókra utal, hogy a csövet 

csak nagy erővel lehet megtörni. A 60 cm hosszú, teljesen szabadon lengő csö-

veket elöl a 2,2 mm széles  irányzékkal ellátott  keret fogja össze, míg hátul cső-

kampókkal ellátott  blokkban végződnek.

A Bajkál Artemida tulajdonképpeni újdon-

sága, egyúttal nagy előnye az egymáshoz 

képest vízszintesen állítható csövekben van,

erről a csőtorkolattól 22 cm-re elhelyezett 

beállító csavaranya gondoskodik. A csövek 

közötti alsó fedőlemez hasítékán a beállí-

tó anya egy vékony csavarhúzóval könnyen

hozzáférhető és kissé nehézkes csavarásával 

a csövek közötti távolság változtatható. Saj-

nos, a csavaranya rögzítésére nem áll rendel-

ke ésre a ellenan a csak bi akodhat nk

Az orosz fegyverek robosztus kivitele közis-

mert, ennek ellenére a csőkampók méretezé-

se jelentősen nem tér el egy sörétes puskáétól, 

itt a konstruktőrök a biztonságos méretezés 

alsó határán kalkuláltak. Az Artemidát az 

Egyesült Államokban a Remington árusítja

és az ottani, jóval szigorúbb termékfelelőssé-

gi szabályok miatt jó okunk van feltételezni, 

hogy az acél minősége, illetve szakítószilárd-

sága megfelelő A fekete nem políro ott felü

részei az orosz fegyverektől már megszokott 

módon egyszerű kivitelűek, de megbízható-

ak. A tusanyakon elhelyezett, automatikusan 

működő és hangosan kattanó biztosítótolóka

az elsütő rudazatot rögzíti, kezelése izmos hü-

velykujjat igényel. A 3,7 kg-nál kioldó első és 

a 3,2 kg-nál kioldó második elsütőbillentyű 

képezi a Bajkál Artemida Achilles-sarkát. Ezen-

felül még fi gyelembe kell venni az elsütő bil-

lent űk n úlását“ bi on talanok a elsütési

igen jónak tűnik a súlyeloszlása. Jó minőségű feszítőrugókra utal, hogy a csövet 

csak nagy erővel lehet megtörni. A 60 cm hosszú, teljesen szabadon lengő csö-

veket elöl a 2,2 mm széles  irányzékkal ellátott  keret fogja össze, míg hátul cső-

kampókkal ellátott  blokkban végződnek.

A Bajkáltól már megszokott egy-

szerű kivitelű duplagolyós puska, 

meglehetősen rusztikus kidolgozás-

sal, „nyúlós” elsütéssel.  A kibizto-

sítás sem éppen halk. A 11 mm-es 

prizmára van felszerelve az Aimpont 

Micro célzókészülék

A rusztikus ruszki 
– a Bajkal Artemida duplagolyós vadászpuska

a

vit

banki hi

458 Magyar VADÁSZLA

nincs ejektor, a hüvelyvon

a kilőtt hüvelyeket, kipi

inkább türelemjátékra h

csiszolt diófaag

gyoltra sike

lehetne vá

anyagg

k

v

tal

A

a 

va

Egyszerű lakatszerkezet,

a biztosító az elsütőrudazatot

blokkolja



VADÁSZFEGYVER

Magyar VADÁSZLAP  2010. július 459

vált Aimpoint Micro 

világító irányzék került. Mi-

vel az optimális lőszerre gyári ajánlás 

nem volt, így a teszt során először meg kellett 

határozni az 50 méterre legnagyobb pon-

tosságot adó töltény típusát. Homokzsákon 

feltámasztva a legjobb eredményt az RWS 

11,7 g-os „Doppelkern” lőszere mutatta, fel-

felé  5 cm-es és vízszintesen 9 centiméteres 

szórással. Fél doboz töltény „elfogyasztása” 

és a beállítóanya tekergetése után a magassá-

gi eltérés 4 cm-re csökkent. Ez egy hajtáson 

már kielégítő pontosság. Az ezután leadott 

háromszor két lövés 50 méteren magasság-

ban 8 centiméteres át-

mérőjű körön belül 

szórt, oldalirányban 

csak 3 cm-en belül. 

A csöveknek külön-külön 3,5 centiméteres 

volt a szórása. A nagyítás nélküli célzókészü-

léket is fi gyelembe véve, ez igen jó eredmény! 

A legnagyobb problémát a már említett „ke-

mény“ és nem elég „üvegszerűen“ kioldó 

elsütés okozza. A lőtéren homokzsákra tá-

masztva, koncentrálva, szinte laboratóriumi 

körülmények közötti lövés leadása nem azo-

nos a hajtóvadászaton „élesben“ leadott lövé-

sekkel. Ezt támasztotta alá a futó vaddisznóra 

– 60 méteres pályán – leadott próbalövések 

jelentősen megnövekedett szórása is. Az első 

három lövéspár után a többi lövés már oldal-

irányba kezdett kitérni. 

A pontosság fokozása érdekében az Ar-

temidára egy Vixen 1-4x24-es céltávcső lett 

felszerelve. A száz 

méteres pályán le-

adott próbalövések magassága növekedett 

és három párlövés szórása már 20 cm-es kö-

rön belül volt. A pontatlanság oka egyértel-

műen az elsütés hibáiban keresendő. 

Összefoglalva: az Artemida jelenleg a pia-

con kapható legolcsóbb duplagolyós puska. 

Ennél az árfekvésnél luxus kivitelt elvárni kép-

telenség, mindezek ellenére a pontossága ki-

elégítő. A jól beállított csövekhez először meg 

kell találni az optimális töltényeket. 

Szerencsére a .30-06-os kaliberből a piacon 

bőséges választék áll rendelkezésre. A legna-

gyobb gond az elsütéssel van, de ezen egy 

ügyes puskaműves segíthet és így a többlet-

költségek ellenére is az Artemida megvásárlá-

sa igen jó beruházás lehet.

A DWJ-t tesztje alapján

írta:  Bálint Elemér
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irányba kezdett kitérni.
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A zártest és a csőkampók minden bizonnyal 

egy sörétes puskától származnak

Erdőgazdák
koronglövő versenye
Május 14-én a Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt. mikebudai lőterén rendezték meg 9 erdőgazda-
ság és 58 egyéni részvételével a Csontos István emlékversenyt.

Csapatverseny helyezések:

1. Pilisi Parkerdő Zrt. ................................. 304 korong

2. Gemenc Zrt. ............................................ 294 korong

3. Zalaerdő Zrt. ........................................... 273 korong

Egyéni helyezések:

1. Varga András, Pilisi Parkerdő Zrt. ...... 90 korong

2. Dobos József, Nefag Zrt. ..................... 86 korong

3. Csonka Tibor, Gemenc Zrt. ................. 80 korong M. I.
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A vadászat
a kultúra bölcsője

Vadászfestmény kiállítások

Fotópályázat

Kiállítás

Fenntartható Élelmiszerlánc
Világtalálkozó

Idén második alkalommal írta ki „A vadászat a kultúra bölcsője” című 

képzőművészeti pályázatát a Vadászati Kulturális Egyesület. Június 

8-án 17 művész 47 alkotása között válogathatott a szakmai zsűri (prof. 

dr. Farkas Ádám, elnök, Dr. Berdár Béla, Muri Mihály, Urbán Ágnes és 

Csekő Sándor tagok), melyek közül 21 felelt meg a szigorú kritériu-

moknak. A zsűrizett alkotásokból június 28-a és július 4-e között lát-

hatnak képzőművészeti kiállítást Pécsett, a Csontváry Múzeumban, 

majd július 16-ától Keszthelyen, a Festetics Kastélymúzeum vadászati 

kiállításán lesznek megtekinthetőek az alkotások.

-MJ-

Dedinszky Márta festőművész képeiből nyílt kiállítás június 6-án 

a budapesti Hotel Unió Galériájában. A megnyitót Oláh Csaba, a VKE 

elnöke tartotta. Ugyanitt látható a Marics Attila festőművész képeiből 

kiállított tárlat is. Mindkét kiállítás július 1-ig látogatható.

Az OMVK fotópályázatot hirdet, melynek célja: olyan bemutató fotó-

anyag gyűjtése, amellyel a vadvédelmi tevékenység jelentőségét hite-

lesen és életszerűen lehet bemutatni a nagyközönség számára. 

A fotópályázat beküldési határideje: 2010. december 31. A pályaműve-

ket digitalizált formában DVD-n, és/vagy színes papírképen kell bekül-

deni a vadászkamara címére (1027 Budapest, Medve u. 34-40.).

Augusztus első két hetében a nagymarosi Művelődési Házban tekint-

hetik meg az érdeklődők a „Magister Vitae”, avagy az „Élet mestere” 

című kiállítást, amely prof. dr. Gánti Tibor életútját mutatja be.

Augusztus 14-én az I. Magyar Vadász Világtalálkozó alkalmából Újsze-

geden, a hangulatos Ligetben rendezik meg a vadból készült ételek és 

a vadhús-készítmények versenyét.

Minden vadászatra jogosultat, baráti társaságot, főzni-sütni szerető-

tudó vadászt, vadhús feldolgozót, értékesítőt, kereskedőt szeretettel 

várnak a megmérettetésre. A versenykiírás megtalálható a Vadászati 

Kulturális Egyesület (www.vadaszatikultura.hu), és az OMVK Csongrád 

megyei Területi Szervezete (www.vadaszkamara.hu) honlapján. 

Bővebb felvilágosítás Fackelmann István (+36-30/661-3939), Mészáros 

György (+36-30/323-0063) szervezőknél.

Pécs – kétszer is

A Mecsekerdő Zrt. rendezésében az Expo Center, 

a Kossuth tér, a Jókai- és a Színház tér, valamint 

a Dóm tér lesz a helyszíne június 25-27-e között az 

első Nemzetközi Vadászkürtös Versenynek, melyre 

8 ország közel 50 vadászkürt együttese és ugyan-

ennyi szólista nevezett. 

A részletes program elérhető a www.mecsekerdo.hu valamint 

a www.vadaszlap.hu honlapon.

Július 5-én kerül sor Pécsett a megyei és egyben az országos va-

dásznapi rendezvényre, amelynek programja szintén megtalálható 

a honlapunkon.
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Vadgazdálkodási konferencia Elismerések

Karapancsai hétvége

Az OMVK és az OMVV „Vadgazdálkodásunk 

időszerű kérdései” címmel szakmai konferen-

ciát szervezett június 3-án, Budapesten a Ma-

gyar Mezőgazdasági Múzeum dísztermében. 

A tanácskozást prof. dr. Nagy Emil, a vadgaz-

dálkodási bizottság elnöke vezette, a megnyi-

tó beszédet Pechtol János, az OMVK főtitkára, 

az OMVV ügyvezető elnöke mondta.

Az első felszólaló prof. dr. Faragó Sándor, 

a Nyugat-magyarországi Egyetem rektora 

volt, aki a szalonkateríték-monitoring ered-

ményeit ismertette.

Az országos szalonka-monitoring múlt évi 

tapasztalatait dr. Szemethy László, a VadVilág 

Megőrzési Intézet egyetemi adjunktusa osz-

totta meg a jelenlévőkkel. Ahhoz, hogy az 

Európai Bizottság előtt érvelni tudjunk a ta-

vaszi szalonkavadászat visszaállítása mellett, 

egy olyan megfi gyelési rendszer kiépítésére 

van szükség, amely többszáz pontban há-

lóként fedi le az országot, 

ugyanis csak ekkor kaphatunk 

hiteles, reprezentatív, publi-

kálható adatokat. Az elmúlt év 

eredményei (tavasszal 10 529, 

ősszel 3178 szalonkát észlel-

tek) megerősítették azt, hogy 

az őszi szalonkavadászatot 

nem fogják kezdeményezni.

Dr. Kalotás Zsolt az OKTVF 

igazgatóságának munkatársa 

a vadászat és természetvéde-

lem érdekegyezőségéről és 

különbözőségéről beszélt. Az 

elmúlt évtizedekben egyes, 

a vadászatra hatást gyakorló 

madárfajok (pl. egerészölyv, 

nyári lúd) létszáma jelentősen megváltozott. 

Nincs a természetvédelem ellenére a túlsza-

porodott állományok tervszerű csökkentése,  

a reális hasznosítás, csak ezt közös törvényal-

kotással kell megoldani, az egy tárca alá tarto-

zás esélyt ad erre. 

Az erdőgazdasági szemlélet- és szabályozás-

változás hatásait elemezte a vadgazdálko-

dással kapcsolatban Wisnyovszky Károly az 

MgSzH Erdészeti Igazgatóságától. A 2009-es 

erdőtörvény előírásainak végrehajtása ren-

geteg konfl iktushelyzetet fog eredményezni, 

annál is inkább, mert a hozzá tartozó végre-

hajtási utasítás nem készült el. A térítendő 

erdei vadkár összege a jelenlegi vadlétszám 

mellett nagyságrendekkel fog növekedni, rá-

adásul az emelkedő összegű erdővédelmi bír-

ságok egy részét is átterhelhetik a vadászatra 

jogosultakra. A tarvágások betiltása miatt 

megnövekedett zavarással járó fakitermelési 

módszereket kell bevezetni, amelyik óhatatla-

nul nagyobb területre szétszóródó, növekedő 

vadkárt generál, bár hosszú távon növeli az 

erdő vadeltartó képességét. 

Cseterki Imre bemutatta az SCI magyarorszá-

gi szervezetét, az amerikai anyaszervezet cél-

kitűzéseit és fi lozófi áját. A magyar vadászat 

hírneve elég erős ahhoz, hogy a tengeren túl 

is elismerést szerezzen.  Azonban ahhoz, hogy 

ezt gazdaságilag is hasznosítani lehessen, el 

kell fogadni a világtendenciákat (csomag-va-

dászatok) és át kell alakítani a belterjesen csak 

európai vadászok szokásaira alapozott szem-

léletünket.

A Diana Vadászhölgy Klub hét évének eredmé-

nyeiről, az idáig vezető útról és a jövő kilátása-

iról tartott előadást Bán Beatrix elnök és Bíró 

Gabriella titkár. 1975 ben 27 ezer vadászból 116 

volt hölgy, mára a vadászlétszám a duplájára, 

a vadászhölgyeké a tízszeresére nőtt.

A civil szféra sajtójában kevés és többnyire té-

ves információ van a vadászatról, igyekeznek 

ezt minden fórumon korrigálni, sok szereplés-

sel – az internetes keresőkben már 1500 felet-

ti hivatkozás van a klubra.

Utolsó előadóként dr. Ádámfi  Tamás tartott 

kimerítően részletes előadást a hazai vadász-

sajtó történetéről, helyzetéről és kilátásairól. 

A szűkre szabott vitaidőben főleg a termé-

szetvédelem került „össztűz” alá, az összes 

résztvevő egyetértett abban, hogy erre egy 

külön konferenciát kell a közeljövőben ren-

dezni. Dr. Nagy Emil professzor zárszavában 

kiemelte, hogy – akár a nemzeti tartalékok-

ból, állami földekből is – a vadgazdálkodók 

földhöz jutását kell lehetővé tenni, mert ma 

az a helyzet, hogy a természetvédelem és az 

erdészet diktál, így csak az igazodás és a hát-

rálás marad a világhírű magyar vadászatnak.

Farkas-Somfalvi

Washingtonban, május 15-én rendezte meg 

az amerikai alapítású Safari Club International 

évi rendes közgyűlését, amelyen tisztújító 

választásokat is tartottak. Norbert Ullmann, 

európai regionális igazgató tájékoztatójából 

megtudtuk, hogy dr. Kőhalmi Zsoltot, az SCI 

Közép-Magyarországi Egyesület alelnökét is-

mét beválasztották a nyolc tagú Nemzetközi 

Igazgatói testületbe, ahol Európát és termé-

szetesen a hazai vadászat érdekeit képvisel-

heti. Igazán örvendetes hír, hogy az SCI hazai 

szervezetének megalakítóját, Hidvégi Bélát 

is újraválasztották a Tiszteletbeli Nemzetközi 

Igazgatók szűk körű tanácsába. Mindkét eset-

ben a nemzetközileg is kiemelkedő bizalom 

nem csak a tisztségviselők, hanem a magyar 

vadászat számára is nagyon jelentős megtisz-

teltetés.

A Magyar Véreb Egylet és a Gemenc Zrt. kö-

zös szervezésében 13. alkalommal rendezték 

meg a mesterséges vércsapa versenyt május 

29-én. A helyszín a centenáriumát ünneplő 

karapancsai vadászkastély és festői környe-

zete. A megnyitón a házigazdák nevében ifj . 

Fodermayer Vilmos vadászati osztályvezető 

köszöntötte, majd dr. Buzgó József, az egy-

let elnöke üdvözölte a résztvevőket. A kö-

szöntők után a verseny főbírája, Zilai János, 

Karapancsa fővadásza ismertette a progra-

mot. A nehezített versenyre négy véreb és 

vezetője nevezett, köztük három hannoveri 

és egy bajor. Az elővizsgán öt kutya nevezé-

sét regisztrálták, melyből négy hannoveri és 

egy bajor véreb volt, itt az Istenes László ve-

zette bajor hegyi véreb, Ami-Spad Kovacsovej 

gyűjtötte a legtöbb pontot. A nehezített vér-

csapán idén Egerszegi László és hannoveri 

szukája, Tengelici Bátor Bori végzett az első 

helyen. A munka eredményes volt, de mivel 

a csapajelek felvétele elmaradt, ezért nem 

volt értékelhető.

A.G.

prof. dr. Nagy Emil
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Zalai hullottagancs-bemutató

Somogyi vadásznap

A Zalaerdő Zrt. által Szentpéterföldén, május 

14-én megrendezett hullottagancs-szemlén 

700 kilogramm agancsban gyönyörködhet-

tek a vadászok. A patinás vadászház és a tó 

közötti tisztáson négyzet alakzatban sorba 

rakott agancsokat a sarkokban egy-egy gím-

trófea határolta, a jobb szárakat a jobb olda-

lon, a bal szárakat ennek megfelelően a bal 

oldalon lehetett megtekinteni. A látványos, 

ígéretes, párban talált agancsokat középen 

helyezték el. Kiemelkedett közülük a 11,40 

kilogramm súlyú pár, amelynek viselőjét jól 

ismerik az erdészet területén, négy évre visz-

szamenőleg csodálhattuk meg hullott agan-

csait. P.G.

Hopp József és dr. Páll Endre 

Kezd bejáratott és ünnepi helyszínné válni Somogyzsitfa, a szakiskola épülete és udvara, ahol 

május 29-én rendezték meg a megyei vadásznapot. Minden, ami egy vadásznak érdekes, el-

érhető volt az egész napos rendezvényen. Volt itt „vadász-utca” árusok sátraival, a vadász-

társaságok és erdőgazdaságok asztalainál jóízű ételekkel vendégelték meg a látogatókat. 

„A hasukon keresztül lehet megfogni a férfi akat” – jelszóval édességet kínáltak a frissen meg-

alakult Somogyi Diana Vadászhölgy Klub tagjai, s alkalmi kiállításon bemutatták trófeáikat. Az 

új vadászok a fogadalomtétel után a „vérüket adták” a Vörös Kereszt véradó-akcióján. Az isko-

la aulájában felavatták Széchenyi Zsigmond emlékszobáját. A színpadon a hagyományoknak 

megfelelően átadták a kitüntetéseket, az egész napos programot szarvasbőgő-, solymász-, és 

vadászkutya bemutató egészítette ki.

Gyerekprogram
a kopjafa árnyékában

„Vadászhajtás” Tengődön

Csongrád megyei vadásznap

Nyári Egyetem

Spektív-díj

„Szomszédolós” majális

A Pest megyei Kóhalma Vadásztársaság május 

30-án kopjafa-ünnepséget tartott. A megje-

lentek főhajtással emlékeztek a vadásztársa-

ság soraiból az örök vadászmezőkre távozott 

32 volt tagra. Az elhunytak családtagjai, ba-

rátai, ismerősei helyezték el koszorúikat, me-

lyek teljesen elborították a kopjafa alját. Ezzel 

egy időben, nem messze a megemlékezéstől, 

három helyen is játékok várták a gyerekeket. 

Volt itt kézművesség, vad- és növényisme-

ret, gyermekvetélkedő és csúzlis lövészet. 

Nagy sikere volt a sport- és vadászíjász be-

mutatónak, a dárdadobásnak, a régi fegyve-

rek kiállításának, az elöltöltős puskáknak és 

a pisztolyoknak. A program része volt a Schell 

kupa koronglövész-verseny, a sétakocsikázás, 

a lovasbemutató és az elképesztő mennyisé-

gű vadászebéd, bográcsokban főzve.

B.I.

Kettes Fogathajtó Versenyt rendeztek júni-

us 5-én, a Somogy megyei Tengődön, ahol 

az egyik versenyszám a vadászhajtás volt. 

„A fogathajtó versenyek talán legnépszerűbb 

futama a vadászhajtás, amely igazi közönség-

sikert hozó szám is. Itt a gyorsaság a lényeg,  de 

a pontszerzésben az akadályoknak is jelentős 

szerepük van. Sajnos a vadászatokon már ke-

vés helyen van lehetőség arra, hogy fogattal 

barkácsolva hódoljanak szenvedélyüknek 

a vadászok” – mondta Csanády József ver-

senybíró. A verseny győztese Éberhardt Mag-

dolna, ádándi versenyző lett.

Berlinger Ágnes

Augusztus 14-én rendezik meg a Csongrád 

megyei vadásznapot  Szegeden. A rendezvény 

fő helyszíne Újszegeden a Ligetben lesz, míg 

a szépművészeti és képzőművészeti kiállítás-

nak a Reök-palota ad otthont, a Móra Ferenc 

Vármúzeumban pedig a „Magyar vadászok 

itthon és a nagyvilágban” című kiállítást már 

június 26-ától látogathatják az érdeklődők.

Nyári Vadászati Szabadegyetemet (nem csak 

vadászoknak) szervez a Csongrád megyei va-

dászkamara és a VKE június 25-e és augusztus 

6-a között Szegeden, a Vármúzeumban. Az 

időpontok és az előadástémák honlapunkon 

tekinthetők meg.

A Csongrád megyei vadászkamara és a me-

gyei MgSzH ötödik alkalommal hirdeti meg 

a Spektív-díjat, melyet az a vadászatra jogosult 

nyerhet el, aki az idei idényben nem, vagy cse-

kély számban visz bírálatra olyan őzagancsot, 

amely mínusz pontos értékelést kaphatna. 

MJ

Május 29-én rendezte meg ez évi majáli-

sát a Csepel-szigeti Nimród Vadásztársaság 

szigetújfalusi vadászházuk udvarán. Dr. Var-

ga József elnök köszöntötte a vendégeket, 

a vadászokat és családtagjaikat, majd meg-

hirdette a saját és a szomszédos vadásztár-

saságok tagjaiból összeállt főzőcsapatok ver-

senyét. Enni- és innivalóban nem volt hiány. 

Az eredményhirdetés előtt megkoszorúzták 

a tavaly felavatott kopjafát és újabb fa elül-

tetésével bővítették az emlékhelyet. Jövő-

re a Makádi Vt., a Ráckevei Aranykalász Vt., 

a Szigetszentmiklósi Gazdák Vt. közös majá-

list rendez a Nimród Vt. vadászházánál.
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VII. Országos Diana Kupa
Idén a hagyományos lövészversenyünket Csongrádon, az Arany Tölgy lőtéren rendeztük meg június 6-án. A verseny előtt Hegyes Zoltán, 

a Magyar Korongvadász Szövetség elnöke ismertette a koronglövés technikáját, valamint a fegyver kiválasztásának szempontjait. A 25 korongos 

versenyre, amelyen 22 vadászhölgy mérte össze tudását, mind a profi , mind az amatőr kategóriában végig szoros volt a küzdelem.  

Juhászné Éva

A profi  kategóriában első helyen végzett Juhász Lenke (Csongrád 

megye) 24 koronggal, második Bagi Miklósné (Heves megye) 21 

koronggal, harmadik Kovács Magdolna (Győr-Moson-Sopron 

megye) 20 koronggal.

Az amatőr kategóriában az első helyen Gazdag Csabáné (Jász-

Nagykun-Szolnok megye) végzett 16 koronggal. Mivel három 15 

találatos és három 14 találatos eredmény született, szétlövéssel 

alakult ki a végleges sorrend, így a második helyezett Bölcskei 

Gáborné (Tolna megye), a harmadik helyezett Bagi Anita (Hajdú-

Bihar megye) lett.

Híreinkről részletesen a www.vadaszlap.hu és a www.vadaszatikultura.hu honlapokon olvashatnak!
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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.

 

Évről-évre csökken Jász-Nagykun-Szolnok megyében az apróvad, ám ennek ellenére továbbra 

is országosan itt a legmagasabb az egyedszámuk. A megye 68 vadászatra jogosult szervezetétől 

beérkezett vadgazdálkodási jelentések alapján tovább nőtt az őz- és vaddisznó-, míg csökkent 

az apróvadállomány a félmillió hektárt megközelítő, teljes vadászterületen. A megyében – az 

előírások alapján még fenntartható 24 ezer egyedszámmal szemben – már 27 ezerre tehető az 

őzpopuláció. Ezért a vadászati hatóság 10 százalékkal több őz lelövésére kötelezte a vadászatra 

jogosultakat. Az őztrófeák minőségét tekintve az idei idényben eddig bemutatott 1100 trófea 

az előző év hasonló időszakához képest 10 százalékos növekedést mutatott. Ráadásul a közel 

30 százalékos érmes arány is reményt keltő – vélekedett Zsíros Tibor, a Szolnok megyei MgSzH 

vadászati osztályvezetője. A mezei nyúl és a fácán törzsállománya – a legfrissebb becslések 

szerint 72 ezer, illetve 54 ezer – egyaránt megfogyatkozott az utóbbi években. Amíg a mezei 

nyúl lelövések száma kissé emelkedik, addig 2007. és 2009. között 11 ezerről 6100 egyedre esett 

vissza az élve befogott állatok száma. A fácánpopuláció az elmúlt négy esztendő alatt évi 70 

ezerről 48 500-ra fogyatkozott. Rohamosan terjeszkedik a vaddisznóállomány, hiszen egy év-

tizede csak tucatnyi disznót lőttek az Alföldnek ezen a részén, ám 2009-ben már 700 egyedet 

ejtettek el a vadászok. IV/21. június 4.

A tavaly novemberben kiadott amnesztiatörvény hatására idáig 2430 lőfegyvert adtak le 

a rendőrségen Szlovákiában. A fegyverek átvizsgálás után – ha nem követtek el velük bűncse-

lekményt – visszakerülnek a tulajdonoshoz, persze már beiktatott azonosítószám alatt, vagyis 

„kifehérítve”, legalizálva.  IV./19. május 12.

Az elmúlt időszakban Horvátországból és Szerbiából egyre több nádifarkas „költözött át” a so-

mogyi erdőkbe. Számuk mára aggasztó méreteket ölt. – Míg két évvel ezelőtt 170 aranysakál 

került terítékre Somogyban, addig tavaly már kétszázhetven – mondta Herczegfalviné Deme-

ter Erzsébet, megyei vadászati főfelügyelő. A sakál életmódja, táplálkozása rendkívül változa-

tos. Ha kevés a rágcsáló, nem jut táplálékhoz, a dögökre is ráfanyalodik. Ragadozóként komoly 

kárt tesz az őz- és dámborjú-állományban, de a nyulak, fácánok, vadmalacok sincsenek bizton-

ságban tőle. Olyan mértékben elszaporodott és terjed észak felé, hogy a hatóság egész évben 

lőhető vaddá nyilvánította. IV/22. június 11.

A júniusi hónapban több dolmányos varjú támadásnak lehettek szemtanúi Budapesten, a Vá-

rosligetben sétálók. Az eset nem egyedi, minden évben találkozhatunk ilyen „rohammal” a fő-

városban – számoltak be a ligetben sétáló anyukák. A madarak agresszív viselkedésének az 

lehet az oka, hogy ilyenkor keltek ki a tojásokból fi ókák, s ezek védelmében „lecsapnak” az 

ártatlan járókelőkre, mintegy „megelőző” jelleggel! IV/22. június 11.

Szabó István
(1925 – 2010)
Csendben – ahogy 

egész kalandos pálya-

futását leélte – távo-

zott körünkből annak 

a nagy generációnak 

talán utolsó jeles oszlopa, akiknek a há-

ború eszetlen pusztításait követően,  a vi-

lágszínvonalon elismert hazai vadgazdál-

kodás felvirágzását köszönhetjük. Olyan 

éles szemmel, megfi gyelőképességgel és 

– autodidakta módon megszerzett – hi-

hetetlen gyakorlati tudással rendelkezett, 

amelyre ma még a legmagasabban kvali-

fi kált hivatásos vadászok körében is kevés 

példa akad. Hivatásos vadászi pályafutá-

sát az ötvenes években, a Poroszlói Állami 

Gazdaságban kezdte, ahol dr. Studinka 

László instruktori segítségével a gyenge 

apróvad- és őzállományt rendkívül rövid 

idő alatt, hihetetlen létszámúra és minősé-

gűre javította fel. Következetes és kemény 

főnök volt, aki a kerületvezető vadászaitól 

maximális teljesítményt és szó szerint el-

kötelezett hivatástudatot követelt. 1960-

tól 1963-ig a Nyírlugosi Állami Gazda-

ságban dolgozott, ahol munkája mellett 

a hivatásosvadász-képzésben a gyakorlati 

oktatást irányította. 1964-ben bízták meg 

a legendás Füzesabonyi Állami Gazda-

ság 43 ezer hektáros vadászterületének 

vezetésével. Személyesen, lóháton vagy 

bricskán járta a területet, mindent meg-

fi gyelt, és ha szaporodási időben valahol 

csak egyetlen rókanyomot is meglátott, 

a kerületvezetőnek három napot adott 

arra, hogy a ravaszdit behozza a fővadászi 

irodába. Akkoriban százas túzokcsapato-

kat fényképeztünk ott, ahol ma már egy-

egy hírmondó példány megpillantása is 

kalapemelésre érdemesült a külön ezért 

fi zetett „szigorú védelem” ellenére. Mind-

össze néhány év alatt valóságos vadeldo-

rádót hozott létre, melynek hírére aztán 

koronás fők sora járt oda vadászni és vitte 

jó hírünket a nagyvilágba. Nem véletlenül 

kérte fel szaktanácsadónak a spanyol ud-

vari vadászati hivatal. Persze a kiutazását 

akkor nem engedélyezték. 

1967-ben, a mai Tisza-tó helyén elterülő 

dzsungelsűrűségű ártéren, egy vadorzó

vastagsöréttel lábon lőtte, amiért azt 

amputálni kellett, ezért később leszá-

zalékolták. A szakmától nem szakadt el, 

szaktanácsadóként tovább dolgozott és 

egészen 2004-ig volt Tiszanánán sportva-

dász. Fővadászi munkáját veje, Godó Fe-

renc folytatta sikeresen egészen a nyugdí-

jazásáig, unokája, dr. Godó Nándor pedig 

már számtalan szakcikkel és tanulmánnyal 

bizonyította, hogy a vér nem válik vízzé. 

Emlékét – akik tiszteltük és szerettük – 

örökké megőrizzük a szívünkben. H.Zs.

Új szakmérnök-képzés indul Sopronban
A NyME erdőmérnöki kara, Sopronban vadgazdálkodási igazgatási szakemberek képzését 

kezdi meg szeptemberben. A képzés levelező tagozaton, három szemeszteren keresztül zaj-

lik, félévenként két konzultációs héttel. A jelentkezés feltétele bármely képzési területen leg-

alább alapképzésben (régebben főiskolai szintű képzésben) szerzett végzettség. A szakirányú 

továbbképzést sikeres szakdolgozatvédés és államvizsga esetén kiadott diploma zárja le.

A képzésben részesült szakemberek képesek lesznek önálló ökológiai és ökonómia szemléletű 

vad- és élőhely-gazdálkodásra, megismerik a vadászati ágazat jogi hátterét, ökonómiai jellem-

zőit, marketing és munkaügyi kérdéseit, kultúrtörténetét. A szervezők olyan képzés megvalósí-

tását tűzték ki célul, ami a tényleges napi gazdálkodási, vadászati feladatok segítését szolgálja. 

Jelentkezni az Erdőmérnöki Kar Dékáni Hivatalában lehet (9400 Sopron, Ady E. u. 5., további 

információk: +36-99/518-618, +36-30/448-5971).
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Bojlizni fogunk, ami önmagában is tudomány 

– lassan könyvtárnyi irodalma lesz – ezért van, 

aki majd egymástól távolabb veti be a horgait, 

hogy nagyobb területen mérhesse fel a pon-

tyok táplálkozási útvonalát. Lesz, aki kétszáz 

méterrel kezdi, majd négyszáz méterre hordja 

be a másik horgát. De mindez kevés a siker-

hez, a változékony idő is másfajta csalizást és 

etetést kíván. 

Van egy közös stégünk, nyolc bot kényel-

mesen elfér rajta. Egy idő után már nagyjából 

tudjuk, melyik időszakban táplálkoznak a pon-

tyok, ilyenkor gyorsan frissítjük a csalikat, hogy 

mire leszáll az est, minden a helyén legyen. 

Óvatosan etetgetünk, egy-egy marék pellet, 

tigrismogyoró és bojlik kerülnek a vízbe.

A különféle főtt magvak és pelletek már bi-

zonyítottak, ennek ellenére megbolondítjuk 

még őket néhány különleges ízű aromával. 

Ezek a többi közt CSL (kukoricacsíra alapú) 

kivonatok, amelyek több mindent, például 

előemésztett fehérjét, ásványi sókat, vitami-

nokat és természetes cukrot tartalmaznak. 

Nem elhanyagolható, hogy magas a protein-

tartalmuk is. A bojlizás divatja hódít, nekünk 

is muszáj haladni a korral. Istenem, hol vannak 

már azok az idők, amikor faragott főtt krump-

lival vagy polentával csaliztunk… 

Hogy a pontyok mindig találjanak csi-

pegetni valót, különböző méretű és fajtájú 

pelleteket is összekeverünk, melyeknek más-

más az oldódási idejük. Így akár több órán 

át is találnak majd a pontyok kalóriadús ete-

tőanyagot. A végszerelékkel nem bajlódunk, 

használjuk a korábban már jól beváltat. 

A kollégák tisztességgel etették a helyeket, 

amelyek egymástól jelentős távolságra van-

nak, aminek megvan a maga rizikója, mert né-

hány közelben forgolódó vitorlás elrendezheti 

a sorsukat. Nem könnyű a Balatonon horgász-

ni. Régebben az volt a baj, hogy a nádöbölbe 

bekötő horgász rongálja a nádat, most meg 

a kisebb-nagyobb vitorlásoknak vagyunk az 

útjában. Végül is mindegy, csak már jó lenne 

egyszer csesztetés nélkül, csendben, nyugod-

tan horgászni.

Lassan eljön az este, olyan a tó, mintha szín-

házi előadás készülne. Fél nyolc körül meg-

erősödik a parti szél, a nádszéleken fröcsköl-

nek a küszök, balinok vagy süllők hajtják őket.  

A nap lement, a szél fodrozza a vizet, a süllőz-

ni indulók sebesen húzzák az evezőt, keresik 

a jónak vélt helyeket. Egyre erőteljesebben 

zúg a szúnyoghad, begyújtunk két fáklyát, 

amire még dühösebb zsongás a válasz.

Aztán megszólal az egyik kapásjelző, már 

senkit nem érdekel a szúnyog, meg a kem-

pingből dübörgő zene, a fi gyelem a felvett 

botra irányul. Régebben még be-bevágtunk 

a halnak, manapság ezt elvégzi az ólom he-

lyettünk. A szerencsés horgász csónakba 

száll, viszi a botját, egy kézzel kezeli a villany-

motort, a másikkal ügyel a hallal való kontak-

tusra. Majd négyszáz méteren vette fel a bojlit 

a ponty, korábban megnéztük, nincs arrafelé 

kagylós rész, talán csak egy kisebb süppedés 

az iszapban. A lebegő bojli jól szolgált, a kö-

zel nyolckilós ponty hamar megadta magát. 

Ez azért érdekes, mert a korábbi partról való 

fárasztásaink során mindent megpróbáltak 

a testesebb halak, hogy elszabaduljanak. 

Aminek egyik oka talán a horog ütötte seb 

lehetett, hiszen négyszáz méteren húztuk 

kifelé a halat és addig szakadt végig a szájá-

ban a horog, míg porcos részt nem ért. Most 

a megakasztás helyén fárasztja társunk, né-

hány perc után már a széles merítőben piheg.

Van egy másik teória, mely szerint esti, éj-

szakai fárasztások során inkább a partról illő 

fárasztani, mert így a legkevésbé sem zavar-

juk az etetésen táplálkozó pontyokat. Nem 

hiszem, hogy így lenne, Ha étvágyánál van 

a ponty, pláne a mai epres, mézes, rákos, hal-

olajos és még ki tudja milyen bojli kínálatnál 

azt sem tudja, melyiket hörpölje be.

Éjfélig semmi sem történik, aztán éles ber-

regéssel jelentkezik az első hal, majd annak 

fárasztása közben egy másik. Csak egy csónak 

van kéznél, így a másik halat a stégről kell fá-

rasztani. Mind a két ponty 5-6 kiló körüli, ami 

baj, mert mióta rákaptunk a bojlizásra, az öt kiló 

feletti halakat becsületből visszaengedjük.

Pedig nagyon benne lennék egy jó kis ha-

lászléfőzésben. Pár napja jöttem haza a Ko-

pácsi-rétről (Horvátország), ahol megismer-

kedtem hajdani halászok leszármazottaival, 

köztük olyanokkal, akik ma a legrangosabb 

kopácsi halfőzők. Náluk nem halászlének, 

hanem halpaprikásnak hívják azt a remek 

ételt, amelynek elkészítése nagyjából azonos 

a bajaiéval. Nagy hatással volt rám a több 

száz hektár védett területen ívó, megszám-

lálhatatlan mennyiségű ponty látványa, akik 

Európa utolsó olyan területén élhetnek há-

borítatlanul, amely a hajdani idők legendás 

halbőségét idézi.

ZÁKONYI BOTOND

zakonyi.botond@gmail.com

A hétvégi horgász
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Kutyakölykök

Életük első két hetében, amíg érzékszerveik fejlődnek, szemük kinyílik 

és elkezdenek reagálni környezetükre, a kölykök csak anyjukra hagyat-

kozhatnak. A következő két hétben kissé függetlenebbekké válnak, 

farkukat csóválják, morognak, ugatnak, és ahogy testük egyre jobban 

tudja szabályozni testhőmérsékletüket, mind messzebb csatangolnak 

anyjuktól. Ezután egy intenzív szocializálódási folyamat kezdődik, ami-

kor minden szagot, látványt, hangot, érintést magukba szívnak, ezek 

mind segítségükre lesznek felnőttkorukban. Nagyon fontos, hogy 

a kölykök az emberekkel is kapcsolatba kerüljenek az első két hétben, 

hogy megszokják őket. Minél szélesebb körben szerez tapasztala-

tot a kölyök, annál jobban tud majd alkalmazkodni felnőttkorában. 

A kiskutyákat általában hat 

és tizenkét hetes koruk 

között választják el 

anyjuktól. Ez meg-

próbáltatást jelent 

a fi atal kutya szá-

mára, ezért na-

gyon fontos neki, 

hogy biztonság-

ban érezze magát. 

Intézzük úgy, hogy 

a kölyöknek legyen alkal-

ma felfedezni új otthonát, 

hozzászokhasson az új ar-

cokhoz, illatokhoz és han-

gokhoz az esti elalvás előtt. Míg rá nem szoktatjuk a szobatisztaságra, 

célszerű a fekvőhelyet a konyhában elhelyezni, ahol könnyebb a „bal-

eseteket” feltakarítani. Mivel a konyha melegebb is, és fi nom illatokkal 

van tele, jó hely az új otthon megismerésére. A kölyökkutyának sok 

alvásra van szüksége, ezért helyezzük a fekvőhelyet távol a ház zajától, 

ahol evés után szundíthat egyet. A csecsemőkhöz hasonlóan a kölyök-

kutyák is felébredhetnek éjszaka, de megnyugszanak, ha van a köze-

lükben valaki. Ennek ellenére hozzá kell szokniuk, hogy egyedül alsza-

nak el, és ezt már korán el kell kezdeni. Már kölyökkorban el kell kezdeni 

a kutyus nevelését, de vegyük fi gyelembe, hogy hamar lankad a fi gyel-

mük.  Ilyenkor a kutyusnak még nincs kifejlett idegrendszere, ne legyen 

a nevelés intenzív. A foglalkozás lényege a türelem, következetesség 

és legfontosabb a dicséret. 

Az első, hogy a kutya megtanulja a nevét, így tudni fogja, ha neki 

szólunk. A név legyen rövid (nem Ákombákom) és mindig ismételjük, 

ha a kutyussal vagyunk. Fontos megtanítani az ÜL! parancsszót is. Ezt 

legegyszerűbb az étel odaadása előtt mondani és a kutyus hátsóját 

fi nom mozdulattal kicsit lenyomni. Ha valamit tiltani akarunk, hatá-

rozott NEM! -mel tegyük, ne fűzzünk hozzá hosszas magyarázatot. 

A kutya behívása, magunkhoz szólítása a legnehezebb feladat mind-

kettőnk számára, de ennek megtanulása elkerülhetetlen, sok esetben 

akár a kutya életét is megmenthetjük vele. Tegyük rá a kutyusra a pó-

rázt, álljunk meg előtte, várjuk meg míg szembenéz, ránk fi gyel, ekkor 

lassan hátráljunk és közben hívogassuk a GYERE IDE! parancsszóval. 

A felsorolt feladatokat minden nap, többször gyakoroljuk, hogy be-

vésődhessen a kutyák emlékezetébe. Ha látjuk, hogy fáradt, hagyjuk 

játszani, hiszen még gyerek.

A nevelés (inkább a kutyával való együttműködés) lényege, hogy 

SOHA ne veréssel próbáljuk rávenni valamire a kutyust, illetve megto-

rolni valamit rajta. Minden gyakorlatot kövessen dicséret, simogatás, 

esetleg jutalomfalat. Ha valami rossz fát tesz a kutyus a tűzre, elég le-

szidni őt, mert ha elnyertük szeretetét, ez is bántani fogja! 

Ismert jelenség, hogy a család eszik az asztalnál, közben a kutya szá-

nakozó pillantásokkal üzeni: „Nem látod, hogy mindjárt éhen halok?” 

Ha ilyenkor lopva adunk neki egy-egy falatot az asztal alatt, minden 

étkezésünknél kuncsorogni fog. Mielőtt leülünk enni, etessük meg 

a kutyust és parancsoljuk a helyére addig, amíg eszünk. Utána közénk 

lehet hívni (az esetek többségében amint befejezzük az evést, jön ma-

gától) és dicsérjük meg. Ha ezt nem így tesszük, állandóan szemrehá-

nyó pillantások kíséretében ehetünk, de ne a kutyát okoljuk ezért.
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Nagyon aranyos, szőrös kis rosszcsontok – de a ku-

tyakölykök sok törődést igényelnek. Még az olyan 

hajthatatlan emberek is, akik soha nem akartak álla-

tot tartani, sokszor ellenállhatatlan vágyat éreznek 

egy ilyen kis teremtés babusgatásához, a kisgyere-

kek pedig folyamatosan nyúzzák szüleiket egy sző-

rös kis játszótársért. Az ösztön az ilyen kis állatok vé-

delmére bennünk van, de mi lesz, ha a kis szőrcsomó 

egy nagy és igényes kutyává nő? Hogyan vesszük rá, 

hogy engedelmeskedjen nekünk? És ami kezdetben 

a legfontosabb: meddig tart, míg szobatiszta lesz?
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Énekes rigó (Turdus philomelos)

Az énekes rigó a leggyakoribb pettyes rigófajunk. Er-

dőkben, gyümölcsösökben, városi parkokban már 

márciusban hallhatjuk erőteljes énekét. Sokszor más 

madarak énekét is utánozza. Hernyókat, csigákat, gi-

lisztákat zsákmányol, de elfogyasztja a bogyókat és 

gyümölcsöket is. Nevét onnan kapta, hogy nagyon 

szépen és kitartóan énekel.

Természetvédelmi értéke 10 ezer forint.

Fattyúszerkő (Chlidonias hybridus)

Puszták által övezett természetes szikes tavakon, vagy 

az ott kialakított halastavakon, ártéri morotvákban, 

holtágakban telepszik meg. A víz fölött röpködve, a víz 

felszínéről vagy a növényzetről szerzi, esetleg röpté-

ben kapja el a főként rovarokból álló táplálékát. Fész-

két vízi növények szárrészeiből, mélyebb víz felszínén, 

rendszerint a gyökerező hínártársulás levélzetére rakja. 

Természetvédelmi értéke 100 ezer forint.

Daru (Grus grus)

Alapszíne palaszürke. Közelről a fejtető piros színe is lát-

ható. Költőterületén füvet, növényi hajtásokat, rovarokat, 

néha halakat, kisebb emlősöket és madárfi ókákat eszik. 

Vonulásakor kultúrnövények termésével és magvakkal 

táplálkozik, tavasszal és nyáron inkább rovarokat fo-

gyaszt. Költőhelyként zavartalan helyet keres mocsarak-

ban, vizes erdei tájakon. Hazánkban már nem költ. 

Természetvédelmi értéke 50 ezer forint. 

KIVÁGHATÓ MADÁRLEXIKON 

ROVATVEZETŐ:

ELEK SZILVIA
eleksylvi@freemail.hu

KIVÁGHATÓ MADÁRLEXIKON

ROVATVEZETŐ:

ELEK SZILVIA
eleksylvi@freemail.hu

JÁTÉK!

Ismerd fel a képek alapján a kutyakölyköket,

majd az összekevert betűkből rakd ki a nevüket

és kösd össze a megfelelő képpel!
A helyes válaszokat augusztus 1-jéig küldd el szerkesztőségünkbe! 
A helyes megfejtők között értékes könyveket sorsolunk ki.
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Továbbtenyésztésre alkalmas, 
szelektált, betegségeknek 

ellenálló állományból származó 
vad üregi nyulak eladók 
engedéllyel rendelkező

tenyésztőtől. 
Állománykezelési bemutató,

területkialakítással,
befogócsapdák, önetetők
használatával kapcsolatos

szaktanácsadás. 06-30/855-1828

Vadászati lehetőség
egész évben

cserkelésen és lesen.

Terepszínű felső 22 590 Ft

Automata
szóró

19 350 Ft-tól

info@pele.hu

06-30/285-8424

www.pele.hu
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Miért jobb egy kutya, mint egy 
asszony?
1. Minél később érsz haza, a kutyád annál 

nagyobb örömmel fogad.

2. A kutya nem törődik vele, ha véletlenül 

más néven szólítod.

3. A kutya szereti, ha sok cuccot hagysz sza-

naszét a padlón.

4. A kutyád szülei soha nem jönnek látoga-

tóba.

5. A kutya elfogadja, hogy néha fel kell emel-

ned a hangodat, ha el akarsz érni valamit.

6. Soha nem kell várnod rá – egy kutya a nap 

24 órájában indulásra készen áll.

7. A kutyád viccesnek találja, amikor részeg 

vagy.

8. A kutya szeret horgászni és vadászni.

9. A kutya nem ébreszt fel az éjszaka közepén 

azzal, hogy „ha én meghalok, hozol a házhoz 

egy másik kutyát?”

10. Ha a kutyádnak gyerekei születnek, 

egyszerűen feladhatsz egy újsághirdetést és 

elajándékozhatod őket.

11. A kutyádra nyakörvet tehetsz anélkül, 

hogy perverznek hívna.

12. Ha a kutya egy másik eb szagát érzi rajtad, 

nem lesz dühös, csak azt gondolja, hogy ez 

érdekes.

13. A kutya szeret a terepjáród hátuljában 

utazni.

14. Ha a kutyád elhagy, nem viszi magával a 

fél házat.

Miért jobb a kutya, mint a férfi ?
1. A kutya nem henceg azzal, hogy kivel 

aludt.

2. A nagyszerű kutya nem tudja, hogy ő 

nagyszerű.

3. A kutyának nem okoz gondot, hogy nyilvá-

nosan kifejezze a ragaszkodását.

4. A kutyának hiányzol, ha elmész.

5. A kutya szégyelli, ha valamit rosszul csinált.

6. A kutyának minden videofi lm megfelel, 

mert neki az a lényeg, hogy veled együtt 

lehessen.

7. A kutya idomítható.

8. A kutya tudja, mint jelent, hogy „nem”.

9. A kutya szobatisztaságra nevelhető.

10. A kutya nem szól bele a vezetésbe.

11. A kutya nem rakja tele a retikülödet a 

cuccaival.

12. A kutya nem kukucskál, amikor a lábad 

borotválod.

13. A kutya nem esik kétségbe, ha te keresel 

többet.

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...

– Nagyon nagy 

a nyomás rajtam!

Ez az állandó

teljesítménykényszer 

teljesen kicsinál

– Nekem azt mondtad, hogy megváltoztál 

és nem lősz mindenre, ami mozog!

ROVATVEZETŐ:

FARKAS BERTRAM

farkasb@vadaszlap.hu
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1.) A gordon szetter alkalmas:   

C: lövés utáni mezei munkára

A: lövés előtti mezei munkára

B: lövés előtti és utáni vízi

 munkára

2.) A jól betanított vizsla kere-

séskor a vezetője

P: előtt 20-40 m-es távolságban,

 jobbra-balra kilengve keres

T: előtt 20-40 m-es távolságban, 

 egyenes vonalban keres,

 oldalirányban nem tér le

B: előtt 3-4 m-es távolságban, 

 jobbra-balra kilengve keres

3.) A kutya parvovírusos bél-

gyulladása ellen

D: nincs védőoltás, de

 a betegség gyógyítható

G: nincs védőoltás, és a betegség 

 nem gyógyítható

P: van védőoltás

4.) A springer spániel

O: vadászkutya

E: nem vadászkutya, de kotorék

 munkára jól megfelel

I: nem vadászkutya

5.) A pumi

Z: nem vadászkutya

P: vadászkutya, amely

 vizslamunkára jól használható

R: nem vadászkutya, de bizonyos 

 vadászati munkára megfelel

6.) A véreb feladata

T: az utánkeresés hideg csapán

K: az apróvad keresése

 légszimattal

S: a föld alatti kotorékmunka

7.) Hazánkban az agarászat

Ő: vadászati engedélyhez kötött

Í: tilos

Á: a természetvédelmi 

 hatóságok engedélyével

 lehetséges

8.) Apróvad-vadászaton a vizs-

la a dögre lőtt apróvadat

H: megkeresi és csaholással jelzi

J: megkeresi és állja

R: megkeresi és apportírozza

9.) A vérebet a vad friss sebzé-

se után

A: néhány perc késleltetéssel

 engedjük rá a vércsapára

I: azonnal ráengedjük

 a vércsapára

O: 2-3 órás várakozással

 engedjük rá a vércsapára

10.) A kutyák bevadászása

V: mezei munkából és

 fegyelmező gyakorlatokból áll

Z: a vadászatra történő végleges 

 felkészítést jelenti

M: fegyelmező gyakorlatokat 

 tartalmaz, a zavaró

 körülmények kizárásával

Az „Utóvizsga” és a keresztrejtvény megfejtéseit

2010. július 10-ig várjuk szerkesztőségünk címére

vagy az mjudit@vadaszlap.hu e-mail címre. 
Előző havi megfejtések: „Aranysakál”, „A vadászat a vadász számára 

egyrészt alkalom a szigorú önfegyelem gyakorlására, másrészt eszköz 
a többi élőlény megismeréséhez és megértéséhez.”

A helyes megfejtők között értékes könyveket sorsolunk ki. 

Májusi játékunk nyertesei:

Schmidt Balázs (Tamási), Östör Vilmos (Simaság),

Makszim Miklós (Debrecen)

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. 

Megfejtésünk az a folyamat, amikor a vadászat során 

a kutya az elejtett vadat odaviszi a gazdájának.

E havi keresztrejtvényünk megfejtése a Vadászati Tör-

vény egyik passzusa, amely a vadászterületen munkát 

folytató kutya biztonságára vonatkozik.

„Utóvizsga”
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A Szegedi Tudományegyetem
Mezőgazdasági Kara

pályázatot hirdet az Állatt udományi
és Vadgazdálkodási Intézetében

oktatói állás betöltésére.
Feladata:

részvétel az intézet oktató- és kutatómunkájában,
erdészeti, vadgazdálkodási és vadbiológiai jellegű 

szaktárgyak elméleti és gyakorlati anyagának oktatása.

További részletek,
a www.mgk.u-szeged.hu lapon!
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A Vadászati Kultúra Napján rendezett főzőversenyek „állandó dobogós” résztvevője a Nagykanizsai 

Hubertus Vadásztársaság csapata. Tavaly Három Kismalac fantázianév alatt  szarvasgombás ételekkel 

nyertek – lehet, hogy ez némi utalás volt a szarvasgombát kereső röfögős segítőtársra...  Idén csak azért 

kellett átadniuk a vándorkupát, mert pontegyenlőség miatt csak „szétlövéssel” tudta eldönteni a zsűri az 

első és a második helyet, s a végítélet őket a „majdnem a legjobb csapat” értékeléssel illette.

Mind megjelenésük, mind főzési-sütési technikájuk, mind a nívós éttermek szintjén felkínált ételso-

raik azt mutatják, hogy itt másról van szó, mint amire egy alkalmilag összeállt, átlagos vadász-főzőcsa-

patnál számítani lehet.

A Gál József – Guszmann János – Nemeskövi Dénes trió utolsó tagja jól ismert gasztronómiai kö-

rökben, sok neves hazai és külföldi szállodának volt vezető séfj e. Kifi nomult  fogásaik elkészítéséhez 

gyakran használnak többféle szarvasgombát, amit a Magyar Szarvasgomba Szövetségtől kapnak.

S. E.

Őzremek roston, sült libamájjal

és vörös szarvasgombamártással, burgonyafánkkal

Az őzgerincről lefejtjük a húst, lehártyázzuk. 
A hártyát lepirítjuk kevés zsiradékon, megszór-
juk fi nomra vágott  hagymával és vörösborral, 
húslevessel felengedjük. Kb. 1 órán keresztül 
lassan főzzük, leszűrjük, majd tovább forraljuk, 
hogy 2 deciliter legyen. Felhasználásig félre-
tesszük. Az őzfi léket 3 centiméter vastagságúra 
felszeleteljük, körbetekerjük baconszalonnával, 
megtűzzük fogvájóval. 
Sütés előtt  borsos sóval megszórjuk és kevés 
forró zsiradékban fi noman megsütjük. A vissza-
maradt zsiradékban a libamáj szeleteket enyhén 
megsütjük, a zsiradék 3/4 részét leöntjük, a ma-
radékot felhevítjük, hozzáadjuk a fi nomra vágott  
vörös szarvasgombát, elkeverjük és felengedjük 
az őz alaplevével. Jól kiforraljuk, diónagyságú 
vajat adunk hozzá.

A megsütött  őzszeleteket a tányérra helyezzük, 
a tetejére rakjuk a sült libamáj szeleteket és a kisü-
tött  burgonyafánkokat. Körbeöntjük a vörös szar-
vasgombamártással, fi nomra vágott  kaliforniai pap-
rikával, petrezselyemmel díszítjük.
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