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Nehezen dönthető el, hogy elfed vagy kiemel, mint ahogy azt sem tudom eldönteni, 

hogy a smink mennyire álarc, mennyire jellemző egy emberre, hölgyre vagy férfi ra, 

mennyire képes elterelni a fi gyelmet a valódi jelleméről?

Tartok tőle, hogy nemcsak ideig-óráig, hanem sokáig, ugyanis a smink is fontos ré-

sze a testbeszédnek, amihez nem kellenek szavak, hiszen szó nélkül is érthetővé válik 

a kommunikáció. Persze csak akkor, ha az adott közösség érti az üzenetet, a káoszt rende-

ző, jelképekből álló értékrendszert, az egyénieskedésre vagy a nyájösztön kiteljesedésére 

alkalmas divatot.

Mint mindennek, a sminknek is hatalmas történelmi múltja van és hihetetlen érdekes-

ségek tarkítják. Időszámításunk előtt, az ókori Egyiptomban a fáraókon kívül a gazdag 

hölgyek és urak is sminkelték magukat, ugyanez mondható el a mezopotámiai-, perzsiai 

előkelőségekről is. Valószínűleg egyiptomi hatásra alakult ki a görög testápolás kultúrája, 

nem véletlen, hogy a kozmetikosz görög szó, jelentése szépíteni, ékesíteni. A smink leg-

nagyobb fejlődése a római császárság ideje alatt következett be, a nők fehér krétaporral 

festették az arcukat és rúzsozták az ajkukat, a különböző kenőcsökről, illatosítószerekről, 

fürdő-trükkökről nem is beszélve. Ki gondolná, hogy a fehér arcfestés a feltűnést, a köny-

nyebb felismerhetőséget jelentette a japán császári udvarban. A gazdag előkelőségek azért 

festették fehérre az arcukat, hogy fi gyeljen fel rájuk az uralkodó, de ugyanez a fehér arc-

festés lett – ugyanabban a Japánban – a gésák rejtőzködő, érzelmeket titkoló, a felismer-

hetetlenséget biztosító álarca is.

A sápadt, vértelen arc és bőrszín Európában a középkorban volt igen nagy divat az 

úrhölgyek köreiben, hogy elkülönülhessenek a szabadban dolgozó, napsütötte paraszt-

lányoktól, a lenézett asszonyok bőrszínétől. A sápadtság ellen küzdve a spanyol kéjhöl-

gyek rózsaszínűre festették az arcukat. A női ajkakra kent élénkpiros rúzs évszázadokon 

keresztül a francia prostituáltak egyértelmű jelzése volt, ami az 1700-as években már a 

kicsattanó egészségesség jelképévé változott.

Angliában a kozmetikumokat veszélyesnek tartották, merthogy a púderek, festékek el-

tömítik a bőrt és az energia sem áramolhat szabadon. Aztán jött a XIX. század, amikor új 

rajtot vett a sminkelés, a kozmetikumok viharos gyorsasággal terjedtek el ... majd a XX. 

század, amikor már nem csak a hölgyek, az urak is rendszeresen sminkelik magukat. 

A sminkelés, a púderezés, a bőrápolás/bőrmentés a magukra valamit is adó államok-

ban, szervezetekben globálisan elterjedt, így – majdhogynem természetesen – a magyar 

vadászatra/vadgazdálkodásra is jellemzővé vált. A gond csupán az, hogy össze-vissza 

sminkeljük, kencefi cézzük, pacsulizzuk. Mert abban sincs kialakult elképzelésünk, hogy 

szebbé, kívánatosabbá, csábítóbbá varázsoljuk magunkat.

Jó lenne végre eldönteni, mit is szeretnénk? Ha csak a saját vadászatainkra koncent-

rálunk, ha csak a saját területünket sminkeljük, legyen ez bármennyire is profi , mitől 

alakulna ki valamiféle kellemes összhatás, harmónia az egész ország vadászatáról? 

Tanuljuk meg tehát a sminkelés tudományát, ismerjük meg a sminkeszközöket és 

kezdjük el az alapozást. Igen, az alapozást, ami minden sminkelésnek a kezdete, ami 

zömében majdnem mindent elfed, de ebből lehet kiemelni a lényeges, a hódító elemeket. 

S ha mindezt kiegészítjük a korrekciók végrehajtásával... akár tartós sminkünk is lehet.

Az olasz reneszánsz korában a gazdag családok nőtagjai egy Aqua Toff ana elnevezé-

sű púdert használtak, amelyhez signoria Toff ana személyesen adott használati utasítást. 

A tanács így hangzott: ne nyeljenek le semmit a púderből, csak kenjék fel az arcukra, 

amikor a párjuk a közelben van. Legalább hatszáz férj, udvarló, szerető, stb. halt bele 

a grafi t alapú festék csókolgatásába, nyalogatásába, akik számára nem lehetett vigasz, 

hogy a  bűbájos Toff ana asszonyságot gyorsan és nyilvánosan kivégezték.

Mi ebből a tanulság? 

A női smink – a rúzs, az illatfelhő, a kenőcsök, krémek, de leginkább a púder ... szóval 

minden gyengeséget, hibát eltakaró kikészítés – akár halálos is lehet... és nem mindegy, 

hogy kinél, s hol nyalakodunk!

Címlapon:
Aiarbek Garizov (Kazahsztán)
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Csepel-szigeti csemegék

A szanyi Dózsa 
Vadásztársaság 
(Gy r-Moson-Sopron 
megye) területén ez 
idényben is több 
különleges agancsú bak 
került terítékre az 
zbakvadászatok során. 

A nettó 9400 hektáron 
gazdálkodó társaságnál 
— ami tipikus apróvadas 
vadászterületnek 
tekinthet  — az idei 
esztend re tervezett 
90 bakból lapzártánkig 
51 agancsost sikerült 
puskavégre kapni. 
A bakokat külföldi 
vendégvadászok, 
zömében osztrák puskások 
zsákmányolták. A kísér k 
Pagonyi Péter és Simon 
Imre hivatásos vadászok 
voltak.

 Fotó: Csordós Albin
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A Burjas Környéki Gazdák Ftk. Szalatna nevű 

területrészen június 7-én Tolnai János, az Ftk. 

tagja hozta terítékre a képen látható őzbakot, 

Nagy Balázs hivatásos vadász kísérésével. A tró-

feabírálaton 130,1 C.I.C. pontot kapott az 5 éves-

re bírált 483 grammos agancsú aranyérmes bak. 

A mérlegelt nagykoponyás súlya 576 gramm 

volt. N. B.

A Ráckevei Aranykalász Vt. területének idei terméséből két érdekes agancsú 

bak váltott ki némi irigykedést azokból a vadászokból, akik már csak lefőzve lát-

ták a trófeákat. A bal oldali bak bírálati agancssúlya 379 gramm, elejtője Pascal 

Girardet, a jobb oldali, 376 grammos agancsnak ifj . Csömöri János örülhetett.

Pálinkás István hivatásos vadász

Felhívás
Szerkeszt ségünk várja a vadászatra jogosultak, valamint a hivatásos- és a sportvadászok teríték- vagy trófeafotóit, melyek 
hónapról-hónapra helyet kapnak lapunkban, valamint honlapunkon. A képeit megoszthatja velünk a www.facebook.hu hon-
lapon, illetve az info@vadaszlap.hu e-mail címen!

Arany NógrádbólArany Nógrádból
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Prológus: Bevallom, hogy az elhíresült lónyai vaddisznóhajtás alkalmá-

val 2004-ben hallottam először a nevét, amelyen országgyűlési képviselők 

vettek részt és közülük szinte csak Semjén Zsolt neve nem sározódott be. 

Ezen a vadászaton is úgy viselkedett, ahogy egy igazi vadászhoz méltó, 

ahogy illik. 

Vele érdemes lenne interjút készítened – tanácsolták többen. Hajlottam 

is rá, de a lónyai vadászat nem volt igazán kedvemre való apropó. Aztán 

a konkurencia megelőzött, és egy nagyon jó interjú jelent meg 2006 áp-

rilisában „In nomine sancti Huberti” címmel a Nimród hasábjain. Az el-

lenzéki Semjén Zsolt, a KDNP elnökeként elmondja az interjúban, hogy 

beleszületett a vadászatba, édesapja, nagyapja, dédapja és a rokonok 

mind vadásztak, nagyapja a gyékényesi vasútállomás főnökeként olyan 

vadásznaplót vezetett, amelybe a családi események is bekerültek, köztük 

például az is, hogy „1962. augusztus 8-án megszületett Zsolt.” 

Amikor elkezdtük volna a beszélgetést, a miniszterelnök-helyettes par-

lamenti irodájának előszobájában már túl voltam egy másfél órás vá-

rakozáson. Élveztem, ahogy a titkárságon zajlott az élet, a pártelnököt, 

a kormány második emberét a stábja csak simán „Zsoltnak” titulálta, ami-

ből nekem az jött át, hogy a munkatársai szeretik és tisztelik a főnöküket. 

Országos és nemzetközi gondok, elintéznivalók akaratlan fültanúja vol-

tam, úgy gondoltam 15-20 perc alatt még egy villáminterjú sem igazán 

jönne össze, ezért egy új időpontot kértem. Mielőtt Semjén úr elbúcsúzott 

tőlem, dedikálta „Hármaskönyv”-ét, kis sárga cetlivel bejelölve a vadász-

interjút. Elolvastam a kötetet, amely 1994 óta tartalmazza a keresztény-

demokrata politikus parlamenti beszédeit, előadásait, a vele készített 

interjúkat… és a végén a fi atal Semjén Zsolt verseit. Így összegyűjtve, felül-

emelkedve a mindennapi politizáláson, igazi, értékes kordokumentum ez 

a kötet, és egyben keresztmetszete eredményes munkásságának.

VADÁSZLAP: Miniszterelnök-helyettesként is 

vállalja a vadász-mivoltját?

Semjén Zsolt: - Persze! Sosem tagadtam meg, 

hogy vadászom, hozzátartozik az életemhez. 

Sajnos, manapság egyre kevesebb időm jut 

a vadászatokra, pedig számomra ez a legjobb 

kikapcsolódás, kiváló alkalom a gondolata-

im rendezésére. Mint tudja, beleszülettem 

a vadászatba, a nagyapám – ahogy mondani 

szoktam – művészi szintre emelte vadásznap-

lójának írását, vezetését, az ő és édesapám vi-

selkedése, kötődésük a vadászathoz példakép 

lett számomra. Képzelje, a Csurgói Reformá-

tus Kollégium megjelentetett egy fakszimile 

kötetet, amelyben kézírásos érdekességeket 

ad közre Beethoventől, Napóleonon keresztül 

a magyar hírességekig. A tartalomjegyzéket 

silabizálva rábukkantam egy kézírásos, ki-

adatlan Bársony István novellára, természe-

tesen ezt olvastam el elsőnek, és mit látok 

a széljegyzetben? 

Semjén Viktor, a nagyapám, aki minden vadá-

szati ereklyét gyűjtött, ajándékozta a könyv-

tárnak. Ezek után árulásnak érezném, hogy 

a vadász-múltamat, az elvehetetlen szellemi 

örökségemet valaha is megtagadjam.

Ez egy több szempontból is rendhagyó interjú. 
Rendhagyó:
– mert a miniszterelnök-helyettes vadászként az első megkeresésemre igent mondott a találkozásra. 
– mert a kabinetfőnöke, a sajtósa, a titkársága nem kérte írásban előre a kérdéseimet. 
– mert az első találkozásunk alkalmával, az idő hiányára és érzékelhető elfoglaltságára tekintettel – ilyent 
még nem tettem – én mondtam le a beszélgetést. 
– mert gyorsan új időpontot kaptam. 
– mert Semjén Zsolt (csak így, mindenféle cím és rang nélkül) kapásból és hitelesen, rendkívül őszintén vá-
laszolt minden kérdésemre. 

Dr. Semjén Zsolttal,

a politikussal, a miniszterelnök-helyettessel,

a teológussal, de leginkább a vadásszal

Elkötelezetten
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VADÁSZLAP: Mennyire fogja latba vetni 

a személyes befolyását, hogy a fegyvertartási 

kormányrendelet ésszerű, betartható és átlát-

ható szabályokat tartalmazzon?

Semjén Zsolt: - Nem kell pápábbnak lennünk 

a pápánál, nem kell szigorúbb fegyvertartási 

jogszabály Magyarországon, mint az európai, 

az uniós országok átlagában. Tökéletesen ele-

gendő, ha az osztrák vagy a fi nn példát vesz-

szük alapul. 

Vadászfegyverrel nem követnek el Magyaror-

szágon bűncselekményeket, leszámítva az ön-

gyilkosságokat és a szerelemféltést. Legálisan 

tartott fegyverrel nem indulnak el rabolni. 

Számos passzusát tekintve értelmetlennek 

tartom a jelenleg még érvényben lévő fegy-

vertartási kormányrendeletet, ami a pénzbe-

szedésre, a legális fegyvertartók vegzálására 

irányul. Mi az értelme annak, hogy külön-kü-

lön kell intézni az orvosi vizsgálatot és a fegy-

vertartás bejegyzését, megújítását… ráadásul 

a megjelölt határidő előtt legalább egy hó-

nappal. Ha egyszer szabályosan levizsgáztam 

a sörétes és golyós vadászfegyver használa-

tából és van már a lemezszekrényemben két 

puska, miért kell újra az engedélyeztetési el-

járást lefolytatni, amikor a harmadik fegyvert 

akarom megvásárolni? Nem tudom máskép-

pen fogalmazni, nyugodtan le is írhatja, hogy 

hülyeség, amit a fegyver szállítására és az 

„alkoholos állapotra” kitaláltak. Ha elmegyek 

egy barátommal, az ő kocsijával fácánozni és 

a vadászat után megiszom egy pohár sört, 

elvileg – mert alkoholt fogyasztottam – elve-

hetik a puskáimat. De ha a sört otthon iszom 

meg, akkor is alkoholos állapotba kerülök, 

s nem egy, valamennyi puskámat elővehetem. 

Ebből a rendeletből logikailag az következne, 

hogy akinek fegyvere van, az soha-sehol nem 

fogyaszthat alkoholt. Ez nonszensz.

Alkotmányosan is aggályosnak tartom, hogy 

a rendőrség – indoklás nélkül – döntheti el, kiad-

ja vagy sem az állampolgárok számára  a fegy-

vervásárlási engedélyt mondjuk a harmadik

fegyver esetében. Nem tartoznak indokolni 

az elutasítást, és az állampolgár bírósághoz 

sem fordulhat elutasítás esetén jogorvosla-

tért. Egy szó, mint száz, az európai jogharmo-

nizáció jegyében is ezt a lehetetlen, betart-

hatatlan rendeletet meg kell változtatni… 

Van róla tudomásom, hogy a civil jogszabály 

előkészítő bizottság már beadta a javaslatát 

a belügyminiszternek...  szeretnénk véget vet-

ni a vadászok fölösleges vegzálásának.

VADÁSZLAP: Hogyan látja a hazai vadászat-

vadgazdálkodás és vadászati kultúra helyze-

tét?

Semjén Zsolt: - Ha történeti szempontból né-

zem, akkor a magyar vadászat előkelő helyet 

foglal el Európa és a világ vadászati rangsorá-

ban, ugyanakkor azt is látnom kell, aktuálisan 

bőven vannak gondok. A magyar vadászat 

a német-osztrák-cseh-magyar szokásoknak, 

hagyományoknak megfelelően alakult, fejlő-

dött az elmúlt évszázadokban. Ez a minőségi 

vadállomány gondos kezelésében, illetőleg 

a vadászati kultúránkban nyilvánul meg. Az 

eredmények ismeretében a magyar vadá-

szat mind anyagi, mind szellemi értelemben 

komoly nemzeti értéket, szívesen használom 

a kifejezést: hungaricumot képvisel. 

VADÁSZLAP: Mit kíván tenni a célok megva-

lósulásáért az új kormány, az állam?

Semjén Zsolt: - A KDNP-nek és a Fidesznek 

már évekkel ezelőtt elkészült a vadászatra-vad-

gazdálkodásra kidolgozott programja. Meg-

fontolandó, hogy ha a vad állami tulajdonban 

van és a hivatásos vadászok a vad védelmére 

esküsznek fel, akkor a hivatásos vadászoknak 

az alkalmazás tekintetében is állami védelem-

ben kell részesülniük. Továbbá a hivatásos va-

dászoknak hasonló jogi védettséget kell bizto-
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sítanunk, mint a rendőröknek. Az új kormány 

rendet és erős államot akar, és ennek igaznak 

kell lennie a vadászat területén is.

VADÁSZLAP: A magyar vadászok „nagy sé-

relmei” közé tartozik, hogy itthon nem va-

dászhatunk fürjre, gyakorlatilag megszűnt 

a tavaszi szalonkázás és még mindig gondot 

okoz a külföldön legálisan elejtett farkas, 

medve trófeájának behozatala, tartása. Szá-

míthatunk ebben is változásra?

Semjén Zsolt: - Indokolatlannak tartom, hogy 

megfosztották a magyar vadászokat a tavaszi 

szalonkázás semmi máshoz nem hasonlítható 

hangulatától. Számomra is az egyik legkedvel-

tebb vadászat az esti szalonkahúzás volt. Nem 

értem, hogy a nemzetközi természetvédelem 

miért aggódik a magyar tízezres teríték miatt, 

amikor a Földközi-tenger környéki országok-

ban évről-évre nagyságrendekkel több az 

elejtett, hálózott szalonkák tömege. Ráadásul 

a tavaszi húzáson való vadászat valójában 

nem befolyásolja a szalonkaállományt. Száz 

uniós kivételt tudok mondani, amikor az adott 

ország nemzeti hagyományára hivatkozva el-

térően rendelkeznek az európai irányelvek-

től. Ha például Franciaországban ma is lehet 

lószőrből készült hurokkal énekes madarakat 

fogni, akkor miért nem lehet nálunk tavasszal 

szalonkázni? Miért ne kérhetnénk szalonk-

ügyben kivételt?

A nagy tanulság, hogy sokkal körültekintőb-

ben kell a nemzetközi szerződéseket aláírni!

- Ami a fürj-vadászatot illeti, véleményem 

szerint semmi sem indokolja, hogy Magyaror-

szágon nem szerepel a vadászható vadfajok 

listáján, miközben a környező országokban 

a vadászata lehetséges. Teljes mértékben 

egyetértek a természetvédőkkel abban, hogy 

a veszélyeztetett fajokat minden eszközzel 

védeni kell, de ha nem veszélyeztetett – mint 

például a fürj – vagy ha a védelem során túl-

szaporodott – mint például az egerészölyv –, 

akkor változtatni kell az ésszerűtlen szabályo-

záson. És azon is szeretnénk változtatni, hogy 

ne hurcoljanak meg Magyarországon embe-

reket azért, mert az általuk külföldön legálisan 

elejtett vadfajok trófeáit szeretnék a szobájuk 

falán látni és emlékezni a vadászat élményére. 

VADÁSZLAP: Egy kérdés a teológushoz. Mi 

a véleménye a vadászok Hubertus miséjéről? 

A kérdést azért tartottam aktuálisnak, mert dr. 

Erdő Péter bíboros, prímás, érsek úr megkere-

sésemre levélben írta meg, hogy a Hubertus 

miséket nem tartja kívánatosnak, ami jócskán 

ellentmond a pápai nuncius korábbi állásfogla-

lásának. Mayer Mihály, pécsi megyéspüspök úr 

azokon a Hubertus miséken, melyeket ő celeb-

rál, a Hubertus legenda dicsőségét és példaér-

tékét prédikálja a hallgatóságának.

Semjén Zsolt: - A megszentelt hagyományo-

kat, tradíciókat tovább kell vinni. Gondolok 

a húsvéti ételek, az új kenyér megáldására, 

ami vidéken ma is élő vallási hagyomány. 

A Hubertus mise is évszázadok óta az egyház 

és a vadászat közös hagyományaihoz tartozik. 

Arra azonban valóban ügyelni kell, hogy a te-

ológiai tartalom ne pusztán egy díszítő elem 

legyen, adott esetben egy erdei, vadásznapi 

rendezvényen, hanem a szertartásnak elejétől 

a végéig azt kell sugároznia, hogy tiszteljük 

a Teremtőt és a teremtményeit, elfogadjuk 

a természet rendjét és példának tekintjük 

Szent Hubertus püspök életpéldáját. 

VADÁSZLAP: Egy kicsit vadásszunk. Ön rég-

óta megbecsült elnöke a Gánti Vértes Vadász-

társaságnak (Fejér megye), gyakorlatból is 

tudja, mi minden szorongat egy vadászatra 

jogosultat. Mi a kedvenc vadja, melyik vadá-

szati módot kedveli a legjobban, milyen fegy-

verei vannak?

Semjén Zsolt: - A legtöbb vadászélményem 

a Vérteshez, a Gánt és Csákberény közötti, 

jelenleg is elég nagy, 6400 hektáros vadász-

területhez kötődik. A tagok számát 45 va-

dászban maximáltuk, a helyettesem Právetz 

Antal, aki civilben a Vértesi Erdő Zrt. csákvári 

erdészetének az igazgatója. Két hivatásos va-

dászunk van, apa és fi a, Mézner István egyben 

a vadászmester is. Immár a harmadik Mézner 

nemzedék dolgozik itt, nagy elismertséggel. 

Nagyvadállományunkat 800 darabra becsül-

jük, amiből évente 300-350 nagyvadat hoz 

terítékre a társaság. Gyakorlatilag minden 

vadfaj megtalálható a 80 százalékban erdős, 

20 százalékban mezőgazdasági területünkön. 

Úgy gondolom, hogy kiegyensúlyozott, alap-

vetően jól gazdálkodó egyesület vagyunk, 

a ránk bízott vadállomány minden gondjával-

bajával együtt. Apróvadban a kedvencem: 

a szalonka. Talán ezért is fájlalom annyira ta-

vaszi vadászatának – reményeim szerint ide-

iglenes – elvesztését. Nagyvadnál több ked-

vencem is van, szeretem a májusi őzbakozást, 

a július végi, augusztusi őzhívást, de szívesen 

cserkelek vaddisznóra is. Cserkelni szeretek 

a legjobban.

Az első puskám 10 évesen egy német 620-as 

Mars márkájú légpuska volt. Három söréte-

sem van, a 12-es spanyol Arietta márkájú pus-

kát atyai jó barátomtól, Bohus bárótól kap-

tam, akinek valamikor Monacóban az olasz 

király ajándékozta ezt a szép fegyvert. A 20-as 

Remingtonomat is ajándékba kaptam, még-

hozzá Tar Páltól, a vatikáni nagykövettől, és 

a 12-es Saueremet, amivel vadászom, édes-

apámtól örököltem. Szintén apai örökségem 

a 7x64-es Steyr-Mannlicherem, ami előtt egy 

.30-06-os Steyrerrel vadásztam.

VADÁSZLAP: Vadászott már külföldön? Van-e 

valamilyen „vadászálma”, amit szeretne, ha 

megvalósulna?

Semjén Zsolt: - Amikor azon fáradoztam, 

hogy államalapító Szent István királyunk 

szentté nyilvánítását az ortodox egyház is 

elismerje, sok orosz barátra tettem szert, 

s mivel tudták, hogy vadászom, a jóvoltukból 

meghívtak egy csodálatos jávorvadászatra, 

ami számomra szerencsésen és emlékeze-

tesen végződött, elejthettem egy jó jávor-

bikát. Ezenkívül Namíbiában voltam, ahol 

a barátaimmal antilopfélékre vadásztunk és 

ahol egy nagyon kedves német barátom él, 

aki rendszeres vendégem a téli hónapokban 

Magyarországon. Szerintem nagyon „kiégett” 

vadász az, akinek nincsenek vadászálmai. Ol-

vasmány-élményeim, Kittenberger Kálmán, 

Széchényi Zsigmond könyvei és talán az afri-

kai kirándulás is megerősítette bennem, hogy 

egy kaff erbivaly a vadászálmom. 

Epilógus: Ebből az interjúból – s talán ez természetes – nem derül ki teljes 

egészében, hogy az elkövetkező hónapokban mi minden vár a magyar 

vadászatra. Az viszont egyértelmű, hogy dr. Semjén Zsolt, miniszterel-

nök-helyettes, a KDNP elnöke – és nekünk, vadászoknak az is fontos, hogy 

a Gánti Vértes Vt. elnöke – érti és érzi a vadászok, a vadásztársaságok 

gondjait, és ha az új kormány bürokráciája nem akadályozza meg, ha az 

ésszerűség érvényesülni fog, igazán jelentős, minden túlzás nélkül állítom, 

hogy forradalmi változásokra számíthatunk. 

A hivatásos vadászok állami védelme – az elmondottakat továbbgondol-

va – új fejezetet nyithat a sok szempontból rendezetlen, elavult rendszerű 

magyar vadászatban-vadgazdálkodásban. 

S talán még az sincs kizárva, hogy a vadászok egy ilyen változás hatására 

felébrednek „Csipkerózsika” közönyös álmukból, kialakul egy régóta várt 

szakmai, társadalmi együttműködés a magyar vadállomány – mint kü-

lönleges hungaricum – védelme érdekében. 

Csak legyen és minél előbb legyen az okos gondolatokból valóság!

Csekő Sándor
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augusztus
JELES NAPOK
Augusztus 1. – A forint születésnapja. A világtör-

ténelem egyik legnagyobb infl ációját az 1946. au-

gusztus 1-jén bevezetett forint zárta le.

Augusztus 6. – A nukleáris fegyverek betiltásáért 

folyó harc világnapja. A Békevilágtanács elnöksé-

ge a hirosimai atombomba-támadás évfordulóját 

a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc vi-

lágnapjának nyilvánította.

Augusztus 15. – Mária mennybevitele, Nagyasz-

szony napja, egyben Magyarország Mária oltal-

mába ajánlásának emlékünnepe. 

Augusztus 20. – Az államalapítás, Szent István ki-

rály és az alkotmány ünnepe. Szent István névün-

nepe, 1949 óta az Alkotmány és az Új kenyér ün-

nepe, a legfőbb állami ünnep.p

HÓNAP-TÁR
Az év nyolcadik hónapja, 31 napos. Nevét a híres 

római császárról, Augustus Octavianusról kap-

ta. Az egyetlen hónap, amely 31 napos hó után 

következik, ám szintén ennyi napból áll. Ennek 

oka, hogy Augustus császár ugyanolyan hosszú 

hónapot akart magáénak tudni, mint amennyi 

a Caesarról elnevezett júliusban van. Korábban 

ezt az időszakot Sextilis-nek nevezték. A nyelvújí-

tók szerint az augusztus: hévenes. A népi kalendá-

rium Kisasszony havának nevezi.

g

rium Kisasszony havának nevez

IDŐJÁRÁS
Szárazabb augusztusban előfordul, hogy 3 hétig 

sem hullik csapadék, míg nedvesebb időjárásnál 

akár minden 3-4. napon kiadós zápor áztathatja 

a földeket. Az utóbbi 100 év legmelegebb augusz-

tusi hőmérsékletét 2000. augusztus 21-én mérték, 

40 °C-ot. A napi átlaghőmérsékletek 17–21 °C-kö-

zött ingadoznak. Hőmérséklet-visszaesésre szá-

míthatunk augusztus 5–7, 11–13, 25–27, között. 

Ezek a hűvösebb periódusok gyakoribbak és hosz-

szabb ideig tartanak, mint a felmelegedések. Au-

gusztus 2–3, 12–16, 27–28 között számíthatunk 

jelentősebb forró periódusra, hőségnapok előfor-

dulására. Ilyenkor a napi maximum hőmérsékletek 

általában meghaladják a 30 °C-ot.

(Agromet)

Augusztusban: őzbak – 15-étől balkáni 

gerle és örvös galamb – borz – aranysakál 

– dolmányos varjú – szarka – szajkó

Egész évben: 

vaddisznó – róka – pézsmapocok – nyest-

kutya – mosómedve

Somogy megyében egész évben lőhető 

az aranysakál

MIRE SZABAD VADÁSZNI?

Rovatvezető:Rovatvezető:

Somfalvi ErvinSomfalvi Ervin

  1 V Boglárka 04.21 19.18 21.21 10.58

 2 H Lehel 04.22 19.17 21.45 12.05

 3 K Hermina 04.24 19.15 22.16 13.14 

 4 Sze Domonkos 04.25 19.14 22.55 14.22

 5 Cs Krisztina 04.26 19.12 23.46 15.28

 6 P Bettina 04.27 19.11 --.-- 16.27

 7 Szo Ibolya 04.29 19.09 00.50 17.16

 8 V László 04.30 19.08 02.05 17.57

 9 H Emőd 04.31 19.06 03.27 18.30

 10 K Lőrinc 04.33 19.04 04.52 18.57 

 11 Sze Zsuzsanna 04.34 19.03 06.17 19.22

 12 Cs Klára 04.35 19.01 07.40 19.45

 13 P Ipoly 04.37 18.59 09.02 20.09

 14 Szo Marcell 04.38 18.58 10.22 20.35

 15 V Mária 04.39 18.56 11.40 21.05

 16 H Ábrahám 04.41 18.54 12.55 21.41 

 17 K Jácint 04.42 18.53 14.03 22.24

 18 Sze Ilona 04.43 18.51 15.03 23.16

 19 Cs Huba 04.45 18.49 15.53 --.--

 20 P Nemzeti Ü. 04.46 18.47 16.33 00.14

 21 Szo Sámuel 04.47 18.45 17.05 01.17

 22 V Menyhért 04.49 18.44 17.32 02.23

 23 H Bence 04.50 18.42 17.54 03.28

 24 K Bertalan 04.51 18.40 18.13 04.33 O

 25 Sze Lajos 04.53 18.38 18.31 05.37

 26 Cs Izsó 04.54 18.36 18.49 06.40

 27 P Gáspár 04.55 18.34 19.07 07.44

 28 Szo Ágoston 04.57 18.32 09.27 08.49

 29 V Beatrix 04.58 18.30 19.50 09.54

 30 H Rózsa 04.59 18.28 20.18 11.01

 31 K Erika 05.01 18.26 20.53 12.09
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HOLDNAPTÁR AUGUSZTUS 31 nap
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KRÓNIKA
1872. augusztus 10-én született gróf Károlyi 

Lajos vadászati diplomata, a C.I.C. megalakításá-

nak egyik kezdeményezője

1884. augusztus 19-én született Kelecsényi 

József fácántenyésztő, a világhírű Tótmegyer 

vadgazdaságának fővadászmestere

1895. augusztus 22-én született Almásy László 

Ede Szahara-kutató

1903. augusztus 3-án született dr. Balassa Gyula, 

az Országos Erdészeti Főigazgatóság vezetője, az 

országos Vadgazdálkodási és Vadászati Tanács 

megalakítója

1908. augusztus 19-én született Party István er-

dőmérnök, aki élharcos szerepet játszott Gemenc 

vadgazdálkodásában

1919. augusztus 19-én született Vallus Pál, 

a C.I.C. és a MAVOSZ egykori elnöke

1947. augusztus 23-án született Balogh Péter Pál 

grafi kusművész, elismert könyvillusztrátor

1961. augusztus 27-én hunyt el Rózsahegyi 

Kálmán kiváló művész, a Nemzeti Színház örökös 

tagja, szenvedélyes vadász

1980. augusztus 15-én hunyt el Geréby György 

vadászati szakíró, ornitológus

VADÁSZSZEMMEL
Az őzek üzekedésének legintenzívebb időszaka 

augusztus első hete. Szinte minden pontján az or-

szágnak esélye van ilyenkor a hívásnak, általában 

ekkor már mindenféle hangot (suta, gida, hívó, 

panasz, vészsirám) érdemes használni, mert az 

éppen folyató őzhölgyhöz beállt bak a suta elcsa-

logatásával kapható távcső elé vagy puskavégre. 

A nagyvad-vadászat legfontosabb alapszabá-

lya – mint mindenhol – itt is érvényes: fi gyeljünk 

a szélirányra. Nyugodtan lehet hívni magasles-

ről is, nem igaz az a sokak által vallott elv, hogy 

a baknak gyanús, ha a hang nem a földfelszínről 

hallatszik. Számtalan példa volt már arra, hogy 

a hívásra beugró őzlegény többször körbejárta 

a magaslest, annyira kereste  a szerelemre hívó 

sutát.

MÚLTIDÉZŐ
„A sűrűben, ahol zörgött a száraz levél, most már 

itt-ott megmozdult egy gally, mind közelebb, 

közelebb, aztán szétváltak az utolsó cserjék, és 

kilépett a tisztásra egy fekete agancsú, gyönyö-

rű bak. Néztük egymást. Ő valószínűleg jobban 

látott engem, mert elém mintha szürke fátyolt 

húztak volna, és ha szívem azokat a pillanatokat 

kibírta, nem kell már féltenem semmi izgalomtól, 

ami még az életben érhet. „

(Fekete István)

A VADGAZDA TEENDŐI
Az augusztus a nyár utolsó, legmelegebb hó-

napja. Ebben a hónapban, a mezőgazdaságban 

a legfontosabb munka a learatott gabonák utá-

ni talajmunkák elvégzése, valamint az őszi vetés 

előkészítése. Még javában tart az őzek üzekedé-

se, gyakorolható az őzhívás. A szarvasok kondí-

ciója ilyenkor a legjobb, a bikák „döhérre” híztak. 

Nagyvadjainknak ebben az időben nagy szüksé-

ge van a tápanyagra, ezért a sózókat sose hagyjuk 

feltöltetlenül, s a vadkár csökkentése miatt a szó-

rókat is érdemes rendszeresen ellátni. A disznó és 

a szarvas miatt – ha nincs természetes utánpótlás 

– a dagonyákat is fel kell tölteni vízzel. A vadföl-

dek bevetésének utolsó lehetősége van e hónap 

elején. Lassan készülhetünk a szarvasbőgésre, 

ki kell kaszálni a lőnyiladékokat, erdei utakat, 

a bőgéskor használatos magaslesekhez vezető 

járatokat, s ahová szükséges, hordozható leseket 

kell vinni, elsősorban az összefüggő kukoricatáb-

lákhoz. 

Egymással szemben a bikák egyre ingerlékenyeb-

bé válnak, és a hónap közepén-végén elindulnak 

bőgőhelyük felé. Ezért fontos, hogy a cserkelő-

utakat letakarítsuk, megtisztítsuk, előkészítsük 

a megfi gyeléshez, vadásztatáshoz.

ERDŐN-MEZŐN
Ekkor van a széna és a szalma behordásának az ide-

je, folynak a tarlóhántások és a szántás, rohamosan 

fogynak a tarlók, ahol esély van a vad megfi gyelé-

sére, elejtésére. A nagyvad folyamatosan károsítja 

a kukoricát, a nagyobb, összefüggő táblákba beve-

szi magát, s onnan – szinte az aratás idejéig – ki sem 

jön. Védekezési lehetőség – a földtulajdonosokkal 

egyeztetve – az erdők, gazosok melletti táblaszé-

lek egy-két gépfogásnyi szélességben történő 

lesilózása az eredményes vadászat érdekében. 

A törött csövekkel elegyes silót érdemes a vadászat-

ra jogosultnak megvenni és besavanyítani, amely 

a téli etetésnél a szarvas helyben tartásához az 

egyik legjobb takarmány.
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Koronglövő Európa-bajnokok

A vadász koronglövészet és golyós lövészet kombinációja sem Magyar-

országon, sem Európában nem új keletű. Lényege: egy verseny kere-

tén belül kell számot adniuk a versenyzőknek lőtudásukról mind söré-

tes, mind nagy kaliberű golyós puskával. A ’80-as években elsősorban 

a Keleti Blokk tagállamaiban, valamint az egykori 

Német Szövetségi Köztársaságban, Ausztriában 

és a Skandináv államokban rendeztek komoly 

versenyeket. A szocializmus éveiben, a „Barátság 

játékok” keretében elsősorban az aktív vadászok, 

erdészek mérték össze lőtudásukat.

Világszintre 2006-ban lépett a sportág, miután 

a FITASC (La Fédération Internationale de Tir Aux 

Armes Sportives de Chasse) felkarolta a vadászlö-

vészetet. Azóta a szabályok is kikristályosodtak, 

így standard keretek között rendezhetik a baj-

nokságokat.

A szabályokról röviden: első körben két vadász-

trap jelent kihívást. A kétszer 25 lövést vadászál-

lásból induló fegyvertartással, elmenő korongra 

kell leadni. Ezt követi a compact hunting-nak 

keresztelt versenyrész. Ebben – ugyancsak vadászállásból indított 

fegyverrel – különböző állatok (fácán, fogoly, nyúl) mozgását és se-

bességét imitáló korongokat kell „levadászni”, kétszer huszonöt lö-

véssel. Ezután váltanak a versenyzők nagy kaliberű golyós puskára. 

A verseny második részében Európában elterjedt vadra – őz, vaddisz-

nó, róka és zerge – kell lőni, más-más módon, egységesen 100 méter 

távolságból. Az imitált őzalakra akácfának támaszkodva kell kétszer öt 

lövést leadni. Zergére ugyanennyit lőbotról, míg rókára fekvő helyzet-

ből lehet lőni. Egyedül a vaddisznó-alak mozog, hatméteres résben 

szalad a papírkan 4 m/s-os sebességgel. Ebben a helyzetben – ugyan-

csak kétszer öt lövésből – vadászállásból indulva kell minél több pon-

tot elérni. A verseny során kizárólag vadászpuska használható, amelyet 

lövésenként kell megtölteni. A céltávcső bármilyen nagyítású lehet. Ki-

kötés: a puska összsúlya nem haladhatja meg az 5 kg-ot.

- Közép-Európa egyik legjobb lőterén, Maribor mellett, Pragesco-ban 

rendezték a versenyt, rekkenő hőségben. Hatalmas eredmény, hogy 

csapatban le tudtuk győzni a cseheket. Náluk ez az egyik nemzeti 

sport. Ugyancsak óriási diadalt aratott a sörétes kategória első helyét 

megszerző Kőfalvy László – mondta Rózsás György csapatkapitány, aki 

maga is tagja volt a győzelmet arató csapatnak. – Akárcsak Bucskó Mi-

hály, az idei ciprusi CPS Eb-n veterán kategóriájában szerzett ötödik 

helyet. Ehhez ismét gratulálunk neki.

- Magyarországon sok ilyen, vagy ehhez hasonló viadalt rendeznek 

minden évben. Sok tehetséges lövő van, akik közül összeállítottuk 

a hattagú nemzeti válogatottat. Minden induló ország legfeljebb egy 

csapattal és emellett hat egyéni versenyzővel képviseltethette magát 

az Eb-n. A 157 versenyző között – azt hiszem jól – szerepeltünk, a hat 

Európa-bajnoki címből a két koronglövő számot sikerült megnyer-

nünk, az összetett egyéniben a 15. helyezett Varga András lett.

Nem mellékes, hogy a teljes delegáció saját zsebből állta a kiutazás, 

a tartózkodás, a biztosítás és a nevezés nem csekély költségét. (Csapat 

esetében 1000, egyéni indulónak 200 eurót kellett befi zetnie.)

2011-ben Magyarország adhat otthont az Európa-bajnokságnak. Ró-

zsás szerint lehetőséget kaptunk ezzel arra, hogy bebizonyítsuk: ha-

zánk még mindig vadászati nagyhatalom, amely – ha jól élünk ezzel 

a lehetőséggel – ismét európai szinten bizonyíthatja rátermettségét, 

szaktudását. Új lendületet kaphat a lövészsport is, ismert és eleddig 

ismeretlen tehetségek felbukkanását, gondozását lehetővé téve.

A jövőre Sarlóspusztán rendezendő viadalon már junior, női és veterán 

kategóriában is indulhatnak versenyzők. trencséni

Két Európa-bajnoki címet is elhoztak a magyarok,  
népszerű nevén a „combi” vadászlövő (hivatalosan 
combined shooting) versenyről, amelyet június 28. és 
július 5. között rendeztek a szlovéniai Mariborban. 
A magyar sörétlövőknek 11 ország 160 indulója kö-
zött idén nem akadt legyőzője. Egyéniben a nagy-
szerű eredménynek számító, 100 korongból 99-et 
eltaláló Kőfalvy László diadalmaskodott. Jövőre Ma-
gyarország rendezi a kontinensviadalt. 

Felső sor: Domján Gábor, Kőfalvy László, Simon Gábor, Varga András, Schreiner Károly

Alsó sor: Rózsás György, Palkovics András, Endrődi Roland, Visztricz Ottó

Kőfalvy László a sörétesek versenyét 100-ból 99 találattal nyerte 

meg és hódította el az Európa-bajnoki címet
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Pécs – kétszerPécs – kétszer
2010. június 25-27. és július 3. 2010. június 25-27. és július 3. 
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Jól – egy igazán hangulatos koncerttel – kezdődött 

június 25-én az I. Nemzetközi Vadászkürtös Verseny 

Magyarországon. Megtelt vendégekkel az Expo-

Center kiállítási csarnoka, amelyen a Baranya Va-

dászkürt Együttes és a Vadászkamara Kürtegyüttes 

mellett osztrákok, csehek is felléptek.

Másnap az időjárás nem kedvezett a versenynek, 

mindkét szabadtéri helyszínen – a Színház- és a Jó-

kai téren – kitartóan esett az eső, ugyancsak eláztak 

azok a csapatok és egyéni versenyzők, akik kifog-

tak egy-egy nagyobb zuhét. Mivel a verseny elkez-

dődött, amikor nekikezdett az eső, már késő volt 

a rendezvényt „átcsoportosítani” az esőhelyszínek-

re. Az öt kategóriában kiírt versenyen 48 csapat és 51 

egyéni kürtös indult, akik közül 40 csapat és 40 egyé-

ni versenyző kapott arany minősítést.

A nemzetközi verseny megszervezésére – igen 

tisztességes munkadíjért – az osztrák Peter-Paul 

Mayerhoff er urat kérte fel a Mecseki Erdészeti Zrt. 

Így ő állíthatta össze a zsűriket is, ami elsősorban 

a csapatversenyek eredményén vált szembetűnővé: 

csak osztrák, többnyire nagy múlttal és felkészült-

séggel rendelkező vadászkürtös csapat végezhetett az első helyeken. 

Az egyéni versenyben a Vadászkamara Kürtegyüttes tagjai, Nagy Csaba, 

Palatinus Ferenc és Tápai Balázs legyőzhetetlennek bizonyultak, lévén, 

hogy mindannyian hivatásos kürtművészek. Megelőzve sok hazai és 

külföldi profi  kürtöst, csak 3 ponttal maradt le az „E” kategóriájú szóló 

verseny harmadik helyezéséről a 6. osztályos Hock Norbi, a Baranya Va-

dászkürt Együttes büszkesége.

Annak ellenére, hogy a szombati időjárás negatívan befolyásolta az 

első hazai nemzetközi vadászkürtös versenyt, megállapítható: az erdő-

gazdaság kitett magáért, összegyűjtötte a szponzorok támogatását, 

a verseny nagyobb zökkenők nélkül lebonyolódott, az eredmények 

önmagukért beszélnek.

Az igen magas színvonalú verseny egyértelműen igazolta: a hazai 

vadászkürtös csapatok jó úton haladnak, hogy felzárkózzanak a nagy 

hagyományokkal, drága kürtökkel felszerelt osztrák, cseh, szlovák és 

lengyel csapatokhoz. Hagyományteremtő célzattal a Mecseki Erdésze-

ti Zrt. két vándordíjat alapított, melyeket az abszolút első helyezettek-

nek adtak át. A csapatversenyben az osztrák Jagdhornverein Windhag, 

az egyéni versenyben Nagy Csaba (Vadászkamara Kürtegyüttes) ve-

hette át elsőként a vándordíjat, a faragott szürke marha szarvat.

Az országos és egyben a baranyai vadásznapon – július 3-án – nem 

esett az eső, viszont ránk tört a kánikula, amit különösen azok szen-

vedtek meg, akiknek jó kilométert kellett gyalogolniuk az Árpád te-

tői helyszínekig, melyet a Mecseki Erdészeti Zrt. bocsátott a vadászok 

rendelkezésére. A „látogatói parkoló” kivételével tulajdonképpen min-

den együtt volt, fedett színpad és nézőtér, kiállítások, büfék, éttermek, 

Két nagyszabású vadászati rendezvény – a vadászkürtösök első hazai nemzetközi versenye és az országos 
vadásznap – járult hozzá a pécsi programokhoz, amellyel a dél-dunántúli város Európa kulturális fővárosa 
címnek kívánt megfelelni. A vadászkürtösök egyéni versenyében magyar sikerek születtek és az árpádtetői 
vadásznap, amelyen a protokoll vendégeken kívül több megye vadászai is jeleskedtek – végre – ismét a vadá-
szok rendezvénye volt.

Nemzetközi kürtösverseny és országos vadásznap

Csapatverseny 

„A” kategória (parforce és pless kürtök, 4 szólam)

 1. Bad Wimsbach-Neydharting (Ausztria)

 2. Breitenfurter Jagdhornblaser (Ausztria)

 3. Jagdhornverein Windhag (Ausztria)

„B” kategória (parforce vagy pless kürt)

 1. Trubaci OMS Prerov – parforce (Csehország)

 2. St. Magdalena (Ausztria)

 3. Panosi – Trubaci LDF Mendelu v Brne (Csehország)

„C” kategória (Es – váltós – kürt)

 1. Jagdhornverein Windhag (Ausztria)

 2. Breitenfurter Jagdhornblaser (Ausztria)

 3. Trubaci OMS Prerov (Csehország)

Egyéni versenyben

„D” kategória (Es kürt)

 1. Palatinus Ferenc (Vadászkamara Kürtegyüttes)

 2. Tápai Balázs (Vadászkamara Kürtegyüttes)

 3. Karol Kroskowski (Hubertus, Lengyelország)

„E” kategória (szóló parforce vagy pless kürt)

 1. Nagy Csaba (Vadászkamara Kürtegyüttes)

 2. Alexander Hirschbeck

  (Breitenfurter Jagdhornblaser, Ausztria)

 3. Franz Kastenhuber

  (Bad Wimsbach-Neydharting, Ausztria)

„Ázott verebek”... a Baranya Kürtegyüttes ifj úsági csapata
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főzőhelyek, sátrak a vendégségbe érkező megyéknek, stb. A program 

összeállítását sem érheti kifogás, senkit nem lehet azért felelőssé tenni, 

hogy aznap két labdarúgó világbajnoki mérkőzés televíziós közvetíté-

sére is sor került. Mivel ezen a vadásznapi rendezvényen sem szedtek 

„névleges” belépődíjat, így csak saccolni lehet, mennyien vettek részt 

a programokon és a Mayer Mihály megyéspüspök által celebrált Hu-

bertus misén, melynek immár elmaradhatatlan közreműködői a Kircsi 

László művét előadó Baranya Vadászkürt Együttes tagjai.

A délutáni divatbemutatót a „vadászok ruhaszabója”, a Zanakó Kft. 

rendezte, ismét bebizonyosodott, csak pénz kérdése, hogy kedvünkre 

válasszunk a bemutatott kollekcióból.

A pécsi vadásznap fővédnöke dr. Semjén Zsolt, miniszterelnök-he-

lyettes, tárca nélküli miniszter volt, aki délután tekintette meg a főző-

verseny „romjait”, a megnyitó beszédet dr. Fazekas Sándor, vidékfej-

lesztési miniszter mondta.

Vitathatatlanul más a rangja azoknak a kitüntetéseknek, amit nagy 

nyilvánosság előtt, országos rendezvényen adnak át az arra érdeme-

seknek. 

A Nemzeti Vadászrendet 2010-ben dr. Bodnár József, a Baranya 

megyei kamara és szövetség elnöke és dr. Lenár György, az Északerdő 

Zrt. erdőmérnöke vehette át, valamint – távollétében – a kitüntetést 

dr. Zoltán Attilának, a Nimród főszerkesztőjének adományozták.

A „Gróf Nádasdy Ferenc” emlékplakettet a Hosszúcser Vadász-

egylet érdemelte ki.

Agyaki Gábor, a Karasica Völgye Vt. vadászmestere, a Baranya Va-

dászkürt Együttes vezetője, a VKE Magyar Vadászkürt Egylet elnöke, 

lapunk főmunkatársa – s nem utolsó sorban a pécsi nemzetközi va-

dászkürt verseny ötletadója – a „Vadászkamara aranyérmét” kapta.

Nimród Vadászérem kitüntetésben részesült: id. Orovicza György, 

Hohmann Endre, Kirsching János, Halász Tibor, Kadia György, 

Zlatko Andrasevic és posthumus Illés Zoltán.

Dicsérő oklevelet és pénzjutalmat kapott Kovácsevics Igor rendőr 

törzsőrmester a felderítő munkájáért.

A „Magyar Vadászatért” érdemérem tulajdonosa lett Skoda 

Dénes és dr. Szökendy Tamás.

A Hubertus Kereszt bronz fokozatát Töpfner Józsefnek, ezüst 

fokozatát Bausz Sándornak, arany fokozatát Csönge Károlynak, 

Czindricz Károlynak, Györe Károlynak, Hohn Miklósnak, Joó Zol-

tánnak, Ózdi Árpádnak, dr. Bodnár Istvánnak, Mészáros Kálmán-

nak, a horvát vadászszövetség elnökének Duro Decak úrnak, vala-

mint távollétében – a 80 éves bajor kutatónak, Christian Oswaldnak 

adományozták.

(A kitüntetések indoklása a www.vadaszlap.hu honlapon elolvasható.)

Ha másnak nem, a pécsi „tükéknek” (három nem-
zedék óta bennszülött pécsieknek) a vadászok be-
bizonyították, ha zuhog az eső, ha kánikulai meleg 
van – nem marad el a vadászrendezvény. De az is 
bebizonyosodott, hogy a vadászati kultúra része az 
általános nemzeti és nemzetközi kultúrának, nem 
kell szégyenkeznünk egy félezer kürtöst megmozga-
tó kürtösversennyel, illetőleg több ezer résztvevőt 
és látogatót „kirándulásra” csábító vadásznappal, 
a Hubertus misénkkel, a főzőversenyeinkkel, az állat-
hangok utánzásával, a divatbemutatóinkkal... amitől 
Pécs 2010-ben Európa kulturális fővárosa lehet.

A nemzetközi, országos és megyei versenyek 
eredményei

Főzőverseny

Sültek kategória: Karasica Völgye Vadásztársaság (Baranya 

megye), Nagykanizsai Hubertus Vadásztársaság (Zala megye), 

Szederkényi Vadásztársaság (Baranya megye).

Pörkölt kategória: Szederkényi Vadásztársaság (Baranya 

megye), Gemenc Zrt. Bátaszéki Erdészet, OMVK Bács-Kiskun 

megyei Területi Szervezete.

Egyéb kategória: Kossuth Vadásztársaság, Csengőd (Bács-

Kiskun megye), Nagykanizsai Hubertus Vadásztársaság (Zala 

megye), Berhida-Ősi Földtulajdonosok Közössége (Veszprém 

megye). 

Szarvashívó(bőgő) verseny 

 I. Király Zoltán (Baranya megye, Nyugat-Mecsek Vt.) 

 II. Horváth Imre (Zala megye, Váliczka Völgye Vadászklub) 

 III. Tihanyi Attila (Baranya megye, Mecseki Erdészeti Zrt.) 

Lövészverseny

A férfi  lövészverseny helyezettei: Lázár Tamás (43), Késes-

Molnár István (41), Pongrácz Viktor (41), Vető János (41), Bata 

Péter (38), Zsarnay István (36).

A női lövészverseny helyezettei: Jakab Judit (33), Kovács Mag-

dolna (29), Jechl Lajosné (25). A lövészverseny ifi  kategória 

helyezettei: ifj . Zsarnay István (43), Móri Richárd (35). 

Mayer Mihály megyéspüspök a Hubertus misét celebrálja

Fókuszban: Agyaki Gábor
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Vadászéletem derengő hajnalán – hű, de régen volt – és az azt követő 

évtizedeken át, teljesen természetes és magától értetődő volt, hogy 

voltak olyan, mindenki által elismert vadász személyiségek, akiknek 

a szakmai véleményét szinte mindenki fenntartás nélkül elismerte és 

elfogadta. Sőt, sokuk politikai nézetei, deklasszáltsága, kirekesztett-

sége és jogtalan meghurcoltatása ellenére is a mesterségbeli tudásuk 

olyan zsinórmértéknek számított, amit még az ellenségeik is elismer-

tek. Jó vagy rossz(?) sorsom pedig abban a szerencsében részesített, 

hogy gyerekkoromtól személyes közelségből ismerhettem őket. (Ne-

veket azért nem említek, mert nem magam tehettem erről, családom-

nak köszönhetem, és ezért nem szeretnék ilyesmivel villogni.) Annak 

ellenére, hogy időlegesen – és főként hivatalosan – sorra kitolták őket 

a pálya szélére, „hatásuk” közvetve, majd később közvetlen szerepvál-

lalással is a hazai vadgazdálkodás igazán minden elisme-

résre méltó, fejlődésében meghatározó jellegűvé és 

hivatkozási alappá vált. 

Persze amolyan fi atalos, hebrencs világ-

megváltással mindent megtettünk és el-

követtünk azért, hogy rajtuk is „fogást” 

keressünk, de – be kell vallani – ez soha 

nem sikerült. Leírva nem volt, de ak-

koriban mégis minden vadász tudta, 

hogy valójában kikből áll a „szakma”. 

Nem – hivatalosan adományozott 

– beosztások, kinevezések, rangok, 

plecsnik, kitüntetések döntötték ezt 

el, hanem a széles körű elismertség. 

Az írásaik megjelenése azonban akkori-

ban nem voltak „akadálymentesítettek”, 

azonban ha valaki veszi a fáradtságot, ma 

már bárki számára hozzáférhetőek. Nehéz 

ezt elképzelni, hiszen napjainkban bármi – akár 

a legnagyobb ökörség is – széles körű nyilvánossá-

got kaphat, nyomtatásban éppúgy, mint a világhálón. 

Mégis, ki ma a szakember, mit nevezünk napjainkban a „szak-

mának”?

Ha valamikor, akkor éppen most, periodikusan bekattanó és megza-

varodott világunkban igazán szükség volna rá, hogy tudjuk, ugyanúgy 

köztünk élnek, mint annak idején a nagy öregek. Miért nem vagyunk 

képesek nevesíteni azokat az embereket, akiket a „szakma” szakem-

berként elfogad? 

A kérdés megválaszolására tettem egy kísérletet és az általam (minő 

szubjektivitás!) jelentősnek tartott „irokézektől” azt kértem, hogy írják 

össze – amennyi kapásból eszükbe jut – azoknak a hazai személyisé-

geknek a névsorát, akiknek a szakmai tudását nagyra tartják, vélemé-

nyét elfogadják. Balgán azt gondoltam, hogy ez csak úgy „poénra” is 

mehet, nem kell vele sokat tökölni, rágódni rajta, hanem rögvest ömle-

nek majd vissza a válaszok, és viszonylag hamar tisztul a kép.

Nos, nem ez történt. 

A megkeresettek megírták, hogy ez milyen rettentően nehéz fel-

adat, mekkora a felelősség, milyen sokat kell rajta gondolkodni, vagy 

másokkal is konzultálni. A nagy nehezen és körülményesen visszajött 

válaszok között bármiféle egybeesést vagy hasonlóságot – remélem 

csak egyelőre – még vélelmezni sem lehet. A mellékelt magyarázatok, 

indoklások, a kimondott, vagy ki nem mondott „értékrendek” még 

a kért névsornál is nagyobb megosztottságot tükröznek. Valami itt – 

szerintem – nagyon nem stimmel, mert mindeközben azt tapasztaljuk, 

hogy a vadászati közéletünkben árvizet lehetne rekeszteni a kitünte-

tettekkel, a kollektív bölcsességgel és a demokratikus többséggel 

választottakkal, a mindig, mindenhol nyüzsgő főszereplőkkel, a hor-

dószónokokkal, a mindentudókkal, a bölcsek kövét hordozókkal, az 

ügyeletes celebekről és önjelöltekről nem is beszélve... mégsem iga-

zán tudjuk, hogy kikből áll a „szakma” – legalább hozzávetőlegesen 

– mit és kiket értünk e hangoztatott fogalom alatt? 

Persze a legkönnyebb mindig másra várni, egymásra mutogatni, ad 

hoc bizottságokat alakítani, de ettől még soha semmi meg nem oldó-

dott. Az alulról építkező civil kezdeményezés igazi, valós értékrendet 

képes teremteni, szemben a „kinevezésekkel”, az ügyeletes 

zsenik „gyártásával”. 

Jó volna továbbá a már megszokott szereposz-

tásokon kívül új „arcokat” is látni és más véle-

ményeket is hallani a szakmai értekezlete-

ken, a konferenciákon, a rendezvényeken. 

Hiteles szakemberekre lenne szükség 

a rövid és hosszú távú feladatok meg-

oldásához, a rendelettervezetek véle-

ményezéséhez, a társadalmi vitákhoz, 

vagy ha valahová egy-egy talpraesett, 

„közhelymentesített szószólót” kell 

küldeni. Természetesen – és ez is na-

gyon fontos – a kommunikáció szem-

pontjából is üdvös volna a hiteles szak-

emberek közreműködése.

Meg vagyok róla győződve, hogy a 

szakma defi nícióját, az elfogadott, hiteles 

szakemberek megnevezését senki nem fogja 

helyettünk elvégezni. Nem a folyosókon, a szüne-

tekben, vagy a büfében kell „anyázni” és „fi kázni”, ami-

kor csak a haverok hallják, mert ettől nem megyünk előbbre, 

egyetlen lépést sem. Ahogy másutt, a vadászatban sem csak egy szűk 

„elit” körnek kellene mindig egy húron pendülnie, hanem a jelenlegi, 

több mint 55 ezer magát vadásznak valló emberek többségének is, 

hiszen ez a jelenlegi átkos megosztottság a vértestvére a manipulál-

hatóságnak, ami végképp ellehetetleníti a hatékony érdekvédelmet és 

a jól felfogott érdekeink érvényesítésének még a lehetőségét is. 

A természetből, az általunk olyannyira tisztelt vadvilágból véve 

a példát: el tudja-e képzelni valaki, mi történne egy szarvasrudlival, ha 

a teheneknek, ünőknek, borjaknak lila gőze sem volna arról, hogy me-

lyikük a mindent eldöntő vezértehén, akire fi gyelni kell? Totális lenne 

a káosz, és semmi nem „működne”. Érdemes ezen mélyen elgondol-

kodni, és végre tenni is valamit. 

Ez nem egy vitaindító cikk, csak a fi gyelmet szeretnénk a témára fó-

kuszálni. Ha valakinek van véleménye és hajlandó elkészíteni a saját 

névsorát, akkor ne tétovázzon, küldje el szerkesztőségünknek faxon, 

levélben, e-mailben, vagy akárhogy.

Együtt biztosan könnyeb-

ben megyünk valamire, mint 

egyenként.  

Aki bújt, aki nem... írjon!

Mit nevezünk
szakmának?

Ki ma a szakember?

HOMONNAY ZSOMBOR
homonnay@vadaszlap.hu
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Néhány nappal azután, hogy a bika levetette agancsát, az agancstő feletti seb begyógyulása 

után növekedésnek indul az új „fejdísz”. A fejlődő agancsot érhálózattal, idegekkel gazdagon 

átszőtt háncs (a barka, régies nevén a duncs) borítja. A letisztítás után ezek nyomai az erezet-

gyöngyök. Az agancs építéséhez szükséges tápanyagok itt áramlanak a szervezetből. Amikor 

ezek az erek beszűkülnek és elzáródnak, a növekedés megszűnik, ami e biológiai folyamat be-

fejeződésekor következik be, de sérülés, betegség hatására is leállhat.

Jelentős különbségek fi gyelhetők meg az agancstisztítás időpontját illetően: az esetek több-

ségében az idősebb bikák sokkal hamarabb tisztítják le agancsukat, mint a fi atalabb jószágok. Ez 

törvényszerű, hiszen az előző agancs levetése sem egy időben történik, míg a felrakás időtartama 

azonos. A kifejlett agancsot, amit a bika körülbelül 3,5 hónapig épít, 10-20 nap alatt tisztítja le, 

gyakorlatilag az agancsát  fákhoz, bokrokhoz dörzsöli. Ilyenkor nem csak a barka eltávolítása tör-

ténik meg, hanem a szárak, az ágak színezése is. A fakérgek csersavas nedveitől – melyek kevered-

nek a barkában még jelenlévő vérrel – kapja meg az agancs a színét. Az agancsszín a növénynek 

a fajtájától is függ, mivel a különböző növényfajok nedvének összetétele és csersavtartalma el-

térő.  A növényi nedvek vagy a vérmaradványok nem külön-külön; együtt felelősek az agancs 

színéért. Az agancsra tapadó vékony zsírréteg a pórusok eltömítésével biztosítja a színező anya-

gok megmaradását, ami több napig is eltarthat. Az ágvégek és a gyöngyök fehérsége viszont 

nem csak az agancs dörzsölésétől/fenésétől függ. A letisztított agancsok külső kéregállománya 

különösen az ágvégeknél és a gyöngyöknél tömör, így itt a vér nem tud a felszínre száradni, így 

alakulnak ki a látványosan világító „gyertyák”.  Az agancs tisztításának, fenésének jól látható nyo-

mai vannak a vadászterületen, a fi atal fák kérgének ledörzsölése, az ágak letördelése nem elha-

nyagolható része az erdőkben okozott vadkároknak.  F.B.

Az agancsépítés egy páratlan, egyedülálló folyamat az állatvilágban. Az 

évenként lehullatott és újranövesztett agancs naponta 10-20 dekagram-

mal és 1-2 centiméterrel is gyarapodhat, mire 120 nap alatt egy kész, le-

tisztított, akár 15 kilogrammos „fejdíszt” láthatunk.

Csodálatos, „állati”
teljesítmény
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Elviselhetetlen – ezzel az egy jelzővel írja le 

mindenki a helyzetet, aki árvíz sújtotta terü-

leten, vagy annak csak a közelében tartózko-

dik. Az árvízi szúnyogok sokadik generációja 

rajzott már ki a pocsolyás, iszapos árterekből 

– az elmúlt évtized talán legnagyobb szú-

nyogártalmát okozva. A csípéshez nem szo-

kott polgárok pedig irtást követelnek földről 

és levegőből egyaránt. Ám már ez sem sokat 

segít. A minap épp a Balaton több turista-cél-

pontja élt garancia-igényével a szúnyoggyérí-

tést végző vállalkozónál: ugyan ismételje meg 

a repülős irtást, mert az eddigiek hatástala-

nok voltak.

- Amint meghallom a permetező repülő 

hangját, azonnal fedett helyre viszem a csa-

ládom – mondja Szepesszentgyörgyi Ádám 

ökológus, aki tudományos munkásságát a 

csípőszúnyogoknak szentelte. – Négy évvel 

ezelőtt Szegeden egy dichlorvos nevű ható-

anyagot tartalmazó vegyszerrel permeteztek, 

amelyről a gyérítést végző cég vezetője azt 

állította, hogy teljesen biztonságos. Az Euró-

pai Unió területén ezt az anyagot még abban 

az évben betiltották, mert rákkeltőnek bizo-

nyult. A most használt szerekre is azt mond-

ják, hogy melegvérű állatokra nem veszélye-

sek, de néhány év múlva már kiütközhetnek 

a káros hatások.

Az ökológus részben „hazabeszél”: ő a ma-

gyarországi „bio-irtás” egyik szaktekintélye.

De vissza az alapokhoz. Az átlagember két-

féle szúnyogot különböztet meg: csípő- és 

árvaszúnyogot. Az előbbi kicsi és gyűlöljük, 

az utóbbi kecses, jóval nagyobb goromba 

társánál és ártalmatlan. A valóságban azon-

ban közel félszáz szúnyogfaj él hazánkban 

– ezek nem mindegyike csípőszúnyog. Je-

lenleg az árvízi szúnyogok népes családja el-

len viselünk hadat. Közös bennük, hogy csak 

a nőstény szívja a vérünket – és az is „csupán” 

a peterakáshoz szükséges fehérje-utánpótlás 

érdekében – máskülönben vígan elvannak 

növényi nedvek szívásával.

Az árvízi szúnyogok szaporodási helyükről 

kapták a nevüket: a nőstények a petéket oxi-

génhiányos, sodrásmentes, gyakran alkalmi 

vízfelületre rakják. Ezek általában a folyók 

egészen partközeli vizei. Ez az egyik oka, 

hogy alig-alig akad a szúnyognak – még lárva 

formájában is – természetes ellensége. Míg 

a vizeink közepén pirosló árvaszúnyog-lárvá-

kat előszeretettel pusztítják a halak, amelyek 

az oxigénben gazdag vizet keresik, az ártéri 

szúnyogok lárvái légzőcsöveikkel kinyúlnak 

a vízből, így a „posványban” is remekül meg-

élnek.

Kifejlett állapotukban is alig akad ellensé-

gük a szúnyogoknak. Ennek egyik oka, hogy 

elsősorban hajnaltájt és az esti szürkületben 

aktívak, amikor a rovarokkal táplálkozó álla-

tok – elsősorban a madarak – még nem va-

dásznak. Ha mégis ráfanyalodnak a szúnyog-

vacsorára, alaposan be kell lakmározniuk, 

hogy úgy érezzék, ettek is valamit. Ugyanis 

a kifejlett csípőszúnyog tápértéke alig 5 kaló-

ria, míg egy átlagos lepkéé 30 kalória. Egysze-

rűen nem éri meg szúnyogra vadászni.

Nem marad más hátra, minthogy mi vegyük 

fel velük a harcot. Magyarországon a ’40-es 

évek végétől irtják vegyszerrel a szúnyogokat. 

Kezdetben nem sokat fi nomkodtak a felhasz-

nált anyaggal: a vietnami háborúban hírhedté 

vált DDT-vel szórták a szúnyoggal fertőzött 

területeket. Ennek köszönhető, hogy 1959-től 

Magyarországon nincs jelen a maláriát ter-

jesztő csípőszúnyog. Megjelent azonban he-

lyette a Nyugat-nílusi-láz. E trópusi betegség 

kórokozóit hordozó csípőszúnyog elsősorban 

madarakat támad, ám a nyár vége felé, a köl-

töző szárnyasok elvándorlása után az em-

bervérre is „ráfanyalodik”. Két éve összesen 

14 nílusi-láz megbetegedést jegyeztek fel ha-

zánkban, azonban Szepesszentgyörgyi Ádám 

felhívja a fi gyelmet arra, hogy a legtöbben 

nem is tudják, hogy ebben a betegségben 

szenvednek.

- A tünetek nagyon hasonlóak az infl uenzá-

éhoz, így aztán sokan csak egy makacs infl u-

vírus áldozatának vélik magukat – mondja 

a szakember.

Mi sem mutatja jobban, hogy mekkora ve-

szélyt jelentenek a szúnyogok terjesztette be-

tegségek, mint a következő adat: az Egyesült 

Államok biológiai fegyverek fejlesztésével 

foglalkozó, Fort Detrickben működő kutató-

bázisán 1959-ben már napi félmillió szúnyogot 

„állítottak elő”, hogy sárgaláz vírussal támad-

janak. Sőt, kidolgozták akkorra a szúnyogokat 

célba juttató bombákat és rakétákat is.

Ez a veszély mára elmúlt, ám jön helyette 

más. Ázsiából az USA-ban, onnan pedig – bio-

lógus-legendák szerint egy ponyvaexport se-

gítségével – Olaszországba érkezett az úgyne-

vezett tigrisszúnyog. Már Svájc, Németország, 

Franciaország és Horvátország is fertőzött. Ez 

az amúgy árvízi szúnyogok közé tartozó rovar 

terjeszti a csikungunya- és a dengue-lázat (az 

infl uenzához hasonló, magas lázzal és ízületi- 

valamint csontfájdalommal járó betegség), 

valamint a japán enkefalitiszt (más néven 

B-enkefalitisz, az agyhártyagyulladás egy ve-

szélyes fajtája) is.

A trópusi és szubtrópusi Ázsiából származó 

szúnyogfaj viszonylag könnyen felismerhető 

feltűnő mintázatáról: hátsó lábai fekete-fehé-

ren csíkozottak, hátán és a szeme közt pedig 

egy fehér vonal húzódik. A „csikungunya” 

kifejezés annyit tesz: a „fájdalomtól meggör-

nyedt”. Kell-e ennél többet mondani?

A szúnyog pedig sem embert, sem állatot 

nem kímél. Üregi és házinyulaknál fordul elő 

– a mezei nyúl nem érintett – a szúnyogok ál-

tal terjesztett, vírusos eredetű myxomatózis, 

mely a lágy szövetek duzzadásával járó be-

tegség. Első tünete, hogy a fülkagylón bevér-

zések jelennek meg, melyet enyhébb esetben 

általános duzzanatok megjelenése követ, 

súlyosabb esetben azonban kötőhártya- és 

orrnyálkahártya-gyulladás, láz és végül pusz-

tulás vár az állatra. Szintén szúnyogok terjesz-

tik a kutyáknál és macskáknál szívférgességet 

okozó Dirofi laria immitis fonalférget, amely 

hazánkban ma még ritka, ám a külföldről fer-

tőzötten hazánkba kerülő állatok elősegíthe-

tik a féreg itthoni elterjedését. Ha a féreg már 

bekerült az állat szívébe, akkor alig van esély 

az állat felgyógyulására.

- A legnagyobb problémát őznél és szarvas-

nál okozza a szúnyog – mondja ifj . Fodermayer 

Vilmos, a Gemenc Zrt. vadgazdálkodási osz-

tályvezetője. – A tehenek gyakran úgy véde-

keznek a csípések ellen, hogy – akár napokig 

Sok a szúnyog! Sok a szúnyog! Sok a szúnyog! Olyan sok a szúnyog, hogy 

ezt háromszor le kellett írni. Avagy istenes hévvel: vajh miért nem csapta 

agyon azt a kettőt Noé? Mi már csaphatjuk. Jön másik. Védekezhetünk há-

lóval, vegyszerrel, permettel, de a nagy kérdés: mi a veszélyesebb – a sok 

kemikália vagy a szúnyog? Utóbbi embert és vadat egyaránt zaklat – nem 

egyszer halálba kerget –, ám a kencefi cék és irtószerek mellékhatásaiban 

sem lehetünk biztosak. Miként abban sem, hogy a maláriát terjesztő ro-

var kiirtása után Magyarország mentesül a szörnyű trópusi betegségek 

hordozójától. Már a határainknál jár a tigrisszúnyog…

Irtani, de mivel?

TRENCSÉNI DÁVID

dtrencseni@gmail.com
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is – nyakig állnak a vízben. Ha az túl hideg, 

felfázhatnak, elapad a tejük, vagy begyullad 

a tőgyük. Ilyenkor a borjak egyszerűen éhen 

halnak, vagy a gyulladástól szennyeződött tej 

okozza a vesztüket. A bikák most növesztik 

agancsukat, s a vérerekkel teli barkás agan-

csot a szúnyogok szinte ellepik. Egy-egy na-

gyon fertőzött évben határozottan romlik az 

agancsok minősége. Márpedig az idei nagyon 

fertőzöttnek számít. Mint megtudtuk: jelen 

pillanatban Gemencen, a területen végzett 

munkához az emberek méhész ruhába búj-

va védekeznek a tűző napon is támadó szú-

nyogok ellen. Ifj . Fodermayer Vilmos megje-

gyezte: arra lehet számítani, hogy egy ideig 

vadászni is csak így, fejtetőig beburkolózva 

lehet majd a területen.

Irtásra tehát szükség van, csak az a kérdés: 

milyen módszerrel a legcélszerűbb, legbizton-

ságosabb és nem utolsó sorban legolcsóbb 

a szúnyogok gyérítése?

Szepesszentgyörgyi Ádám – kutatási te-

rületének megfelelően – a biológiai védeke-

zésre helyezné a hangsúlyt. A meglehetősen 

bonyolult eljárás lényege: a lárvafejlődés egy 

bizonyos szakában a leendő szúnyogok vizé-

be juttatni egy speciális baktériumot (Bacillus 

thuringiensis ssp. israelensis), amelynek spó-

rái méregként hatva a lárvákra, elpusztítják 

azokat, még jóval a szárnyra kapás előtt. 

E védekezési forma vitathatatlan előnye, hogy 

az első szúnyog-generációt aprítja, valamint 

kizárólag a csípőszúnyog lárvái számára halá-

los a baktérium.

- Ha összeadjuk a vegyszerek árát, a repü-

lőgépek üzemi díját, a pilóták és a szerelők 

fi zetését, kiderül, hogy a biológiai védekezés 

nem is drágább a most elterjedt, idegméreg-

szórásnál – véli az ökológus. – És ne feledjük, 

a gépekről leszórt méreg 20-25 perc alatt föl-

det ér. Amennyi szúnyogot elpusztított a le-

vegőben, annyival van csak kevesebb.

Gemenc „benevezett” próbaként az öko-

irtásra. Azaz csak szeretett volna, mert mint 

ifj . Fodermayer Vilmostól megtudtuk: a 20 

ezer hektáros területből összesen 3,4 hek-

tárra kapták meg a biológiai irtásról szóló 

engedélyt. A nevetséges döntés okainak rész-

letezésébe a szakember nem akart belebo-

csátkozni. Azt megjegyezte: kísérletnek nem 

rossz, de érezhető eredményt semmiképp 

nem érhetnek így el.

Kardos Sándor, az Országos Környezet-

védelmi Főfelügyelőség vezetője az ügyről 

csupán annyit akart elárulni: a Duna-Dráva 

Nemzeti Park vezetőségével egyeztetve ha-

tározták meg a biológiai védekezés kipró-

bálásához engedélyezett terület nagyságát. 

Az igazgató hozzátette: a nemzeti parkok lé-

nyegéhez tartozik, hogy emberi beavatkozás 

nélküli ökoszisztémát őrizzenek meg és ebbe 

– a nemzeti park vezetése szerint – a szúnyog-

gyérítés sem fér bele.

Lapzártánkkor Gemenc újra próbálkozik: 

most 5000 hektáros területre kéri a biológiai 

gyérítés engedélyezését. A hivatali folyamat 

még nem zárult le, de az információink szerint 

borítékolható, hogy a nemzeti park ismét köz-

beszól, és nem lehet baktériumos gyérítést 

végezni majd ekkora területen.

Egyszerű halandóknak pedig marad a csap-

kodás, a szúnyogháló és a riasztókrém. De azt 

ne fi rtassák: mi van a magunkra kent kence-

fi cékben.
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- Az utóbbi években a magyar apróvadgaz-

dálkodás, ezen belül is a szárnyas apróvad 

vadászata a mélypontra süllyedt. Különösen 

igaz ez a 2009-es évre, de idén még ennél is 

rosszabbra számíthatunk. Tavaly az aszály, 

idén a rengeteg víz tizedelte meg az apróvad 

szaporulatát. E kritikus helyzetben feltétlenül 

érdemes foglalkozni olyan jelentős terítéket 

adni tudó vad tenyésztésével és vadásztatá-

sával, mint a vadkacsa – mondja Vaszkó Imre, 

a gyomaendrődi Csejtei Vt. elnöke. 

- Mindig úgy tekintettem, hogy az apróvad 

vadászatán belül a tenyésztett kacsa vadá-

szata csak mint kiegészítő tevékenység sze-

repel a fácánvadászat mellett. Félek, hogy 

a megromlott fácánhelyzet miatt sok terüle-

ten a tenyésztett vadkacsa előtérbe kerülésé-

vel a sorrend és a szerep is megváltozhat.

Harminchat évnyi tenyésztői és nevelői 

gyakorlat után – amelyben nagy segítséget 

jelentett Nagy Emil professzor szakmai támo-

gatása – nyugodtan állíthatom, hogy a kiala-

kított és bevált technológia betartása esetén 

jó hatásfokkal tartható a nevelt kacsa. Nálunk 

a törzsállomány 3 ezres, az átlagos tojásho-

zam 40 db, a kelési százalék 80, a napos kortól 

a vadászatig az elhullási veszteség 3 százalék. 

(Azaz 100 darab 100 forintos tojásból akár 77 

eladható, 2600 forint árú minőségi vadász-

madár nevelhető. Szerk.) Kezdettől fogva 

arra törekedtünk, hogy a technológia olyan 

legyen, amely követi a természetest és egy 

igazi vadászélményt nyújtó vadászat legyen 

a befejezése. Nagy öröm számomra, hogy 

e fáradozásomat a szakma többször elismer-

te. Az Országos Vadgazdálkodási Bizottság az 

elmúlt évtizedben két alkalommal rendezte 

Gyomaendrődön a tenyésztett vadkacsa-

konferenciát, melynek mondandója mindig 

az volt, hogy vegyétek át a jó tapasztalatokat. 

A kacsának is árt a sok víz
A sok belvíz kedvez a tenyésztett kacsa elván-

dorlásának, különösen akkor, amikor még nem 

tud rendesen repülni. Gyomaendrőd térsége 

is gazdag belvizes területekben, ezért erre 

nagyon oda kell fi gyelni. A megoldás egysze-

rű: kerítést kell készíteni. Én sem tudtam mást 

tenni, több mint háromezer méter ideiglenes 

kerítést készítettünk a hét darab vadásztó mel-

lé. Ez jelentős plusz költségbe került, pedig 

csak egy egyszerű netlon kerítésről van szó. 

Muszáj volt ezt megtenni, mert a technológia, 

a kacsák trenírozása (röpkészségüknek a fej-

lesztése) csak a takarmányozás és a vizes élő-

hely között valósítható meg. E két fontos dolgot 

a tenyésztőnek kell a kezében tartani a sikeres 

vadászat elérése érdekében. Természetesen 

a kerítések csak arra az időre szólnak, amíg 

a kacsák nem tudnak repülni, a vadászatok 

helyszínéről amúgy is mindennemű mestersé-

ges, tájba nem illő anyagnak le kell kerülnie. 

Van segítség!
– csak élni kellene vele…

Az idei év esős-belvizes-hűvös időjárása katasztrofális hatással volt az ap-

róvad természetes szaporulatára, törvényszerűen felértékelődik emiatt 

a mesterségesen tenyésztett fácán és vadkacsa értéke. Egyáltalán nem 

mindegy tehát, hogy milyen hatásfokkal történnek a törzstartás, tojatás, 

keltetés, az elő- és utónevelés fázisai, hol vannak azok a neuralgikus pon-

tok, ahol le lehet rontani az eredményeket, s az egész vállalkozás eredmé-

nyességét kétségessé lehet tenni. A minőségi, piacképes apróvad „előállí-

tásának” és a vadászat előkészítésének buktatóiról nyilatkozik a vadkacsa 

tenyésztésében régóta magas színvonalon dolgozó szakember.
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Amit mi alkalmazunk, – bárkinek megmu-

tatjuk – az úgynevezett csalogatásos módszer, 

ami adaptálható más vadászterületekre is. A 

víztől több száz méterre etetjük a madarakat, 

ahová reggel-este repülve vagy gyalogolva 

jutnak el. Az egyre jobban repülő kacsák így 

a vadászat idején már teljesen „vad” madár-

ként viselkednek. Azonban erre alkalmas vizes 

helyre feltétlenül szükség van. Az érdeklődők 

létszáma mindig magas volt, a gyakorlatban 

megnézték a technológiákat és a vadászatokat. 

Sajnos, ahelyett, hogy elfogadták volna a már 

bevált, bizonyított és jól működő módszert, 

többen próbálkoztak rosszabbnál-rosszabb 

megoldásokkal. Ennek az lett az eredménye, 

hogy a tenyésztett kacsavadászatok lejára-

tódtak, a rossz tapasztalatok miatt a vendégek 

elzárkóztak, sőt tiltakoztak  „a gyalogló, kalap-

leverő” madarak ellen. A vendégek bizalmát 

nagyon nehéz visszaszerezni...

A vadászati piacról egy pár 
gondolat
A szaporító anyagok piaca (törzstartók, kelte-

tők, nevelők) igazi bizonyítéka a 2010-es évben 

a káosznak. A kínálat növekedésével (ami nem 

volna rossz) a minőség továbbra sem kap sze-

repet. Nem csak arra a minőségre gondolunk, 

ami a madarak küllemét, súlyát, egészségét, 

nevelhetőségét biztosítja, hanem ami a bio-

lógiai értékét adja, azaz a kacsa hogyan repül, 

hogyan viselkedik a vadászatokon. Erre sajnos 

sokan nem fi gyelnek, pedig ettől függnek az 

árak vagy az esetleges árengedmények.

A jó vadászathoz jó minőségű madarak kel-

lenek, céltudatosan vadászatra és nem hús-

termelésre szelektált vérvonalból!

A kacsa tenyésztésében is a vadászat a leg-

fontosabb, hiszen itt dől el, hogy a tenyésztés 

során milyen munkát végeztünk. A jó vadásza-

tok 10 euró/db nettó áron eladhatók, van rá ke-

reslet és várható, hogy ez növekedni is fog.

A még nem repülő kacsákat háló tartja a tavon...

...addig az etetés is a vízpartról történik

SOMFALVI ERVIN

somfalvi@vadaszlap.hu
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Rengeteg tudományos cikk látott napvilágot 

többek között itt, a VADÁSZLAP hasábjain 

is arról, hogy miért nem volna szabad már 

januárban sem, februárban pedig végképp 

nem sutára és gidára vadászni. A tél-

végi vadászat ugyanis az őzállomány 

tönkretételének egyik biztos módja.

Amiért e cikk megírására adtam 

a fejem, az a jogszabályok ésszerűt-

len módosítása. A legutóbbi módo-

sítás során ugyanis a Vhr. 70. § (3) 

bekezdése is változott, amely az őzre 

nézve szomorú jövőképet vetít előre. 

Az idézett bekezdés pontos szövege 

ugyanis így hangzik: „(3) Nagyvad te-

relővadászaton lőhető a vaddisznó, 

a gímtehén, -ünő, -borjú, a dámte-

hén, -ünő, -borjú, a mufl onjuh, -jerke, 

-bárány, az őzsuta és -gida, továbbá 

az 1. § (1) bekezdés b) pontjának bb) 

alpontja szerinti apróvadfajok (a dolmányos 

varjú, a szarka és a szajkó kivételével).”

Eddig a suta és a gida csak külön engedély-

lyel volt elejthető riglizésen – teljesen feles-

legesen. Nem tudom, hogy élt-e valaki ezzel 

a lehetőséggel egyáltalán? Most viszont sza-

bad a vásár. Bármilyen vadfaj lép a vadász 

elé a terelővadászaton, gondolkodás nélkül 

lőheti. Bakot persze a rendelet értelmében 

nem lőhet. Elvileg. A baj csak az, hogy épp 

a téli terelővadászatok idejével esik egybe az 

őz agancshullatása. Így az agancs nélküli ba-

kokat a vadászláztól hevített Nimródok rend-

re sutának fogják nézni. Amúgy is könnyebb 

eltalálni a nagyobb testű bakot, mint a sutát 

vagy a gidát. Sajnos nagyon sok olyan pus-

kaforgató van kis hazánkban, aki még a ma-

gasles kényelméből távcsővel sem tudja a tar 

fejű bakot megkülönböztetni a sutától. Hát 

még a terelővadászaton, ahol sem idő, sem 

mód nincs a keresőtávcső használatára! Saj-

nos tény, hogy az őznél is gond van országos 

szinten az ivararánnyal. Ez csak tovább fog 

romlani a felelőtlen vadászat miatt.

Eddig ugyan nem volt divat, de most már 

az Alföldön, apróvadas területen is lehet majd 

terelővadászatot rendezni. Semmi sem tilt-

ja többé! Mostantól ott is van mire vadászni 

nagyvad társasvadászaton. Elfogyott a nyúlke-

ret? Sebaj! Hajtsunk őzet! Hogy közben esetleg 

a bakjaink színe-javát is agyonlőjük tévedés-

ből? Kit érdekel! Jól szórakoztunk, ez a fontos! 

Ha szerencsénk van és persze csináltunk min-

den leállónak emelt lőállást, amiből elég az 

1 méter magas is, talán nem dől ki senki a vadá-

szat végére a hajtók és a vadászok közül! 

Magyarországon – a skandináv államokkal 

ellentétben – már régóta nem vadásztunk őzre 

hajtásban, terelésben. Sőt büszkék lehettünk 

rá, hogy Európában először mi magyarok til-

tottuk meg az őz ilyen módon való vadászatát. 

Ennek most vége. Visszafelé haladunk az idő-

ben és olyan dolgokat engedünk meg, amely-

re semmi szükség nincs és a vad szempontjá-

ból is kifejezetten káros. Mi indokolhatta vajon 

e döntés meghozatalát? Sok az őz Magyar-

országon? Nem hiszem. Már csak azért sem, 

mert az őz számára kevésbé kedvező, hegy-

vidéki élőhelyekkel rendelkező Ausztriában 

sokszorosan több őzet ejtenek el a vadászok, 

mint nálunk. Ők mégsem sokallják azt, 

amijük van. Nem tudjuk másképp vég-

rehajtani a lelövési terveket? Az őz az 

egyik legkönnyebben, a téli időszak-

ban ráadásul egész nap vadászható 

vadfajunk, amelyre minden egyéni 

nagyvadvadászati módon eredmé-

nyesen lehet vadászni. Extraprofi tot 

remélünk a terelővadászatoktól az őz 

vadászatának megengedésével? Nem 

hinném, hiszen az őzsutának és a gidá-

nak a legalacsonyabb az elejtési díja az 

összes nagyvadé közül. Nem látom te-

hát indokát annak, hogy vadászhatóvá 

tették ily módon az őzet.

Remélem, mielőbb visszavonja az il-

letékes miniszter a fent idézett rendelet elha-

markodott, szakmailag megalapozatlan, sőt, 

sokszor káros rendelkezéseit! Addig, amíg ez 

megtörténik, kérek minden jó érzésű vadászt, 

ne éljen az elcseszett jogszabály lehetőségé-

vel! Amit alkalmazni – szerencsére – egyelőre 

nem kötelező, csak lehetőség!

A VADÁSZLAP áprilisi számában Kemenszky Péter, az OMVK Somogy me-

gyei szervezetének titkára, a májusiban pedig Varga Zoltán igazságügyi 

vadgazdálkodási szakértő emelte fel a szavát a 7/2010. (II.2.) FVM rende-

letben megfogalmazott jogszabályváltozások ellen. Mint ismeretes, az 

említett rendelet lényegesen megváltoztatta, meghosszabbította több 

vadfajunk vadászati idényét. Így járt a gímtehén, amelyről Kemenszky 

Péter írt és a mezei nyúl is, amelyet Varga Zoltán vett védelmébe. Sajnos 

nem járt jobban kedvenc vadfajom, az őz sem. Igaz ugyan, hogy a sutá-

nak és a gidának a vadászati idényét már nem volt hová meghosszabbíta-

ni, csak a szökőévekben tudtak egy napot rátenni az amúgy is rendkívül 

hosszú idényre.

Panaszhang

KÁSA RÓBERT

krobi@freemail.hu
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Két gólyacsalád él Zókon egy-

mástól néhány száz méternyire, 

a mecsekaljai vadászterületem 

peremvonalán. A villanyoszlop-

ra épített fészkeik előtt minden 

alkalommal megállok, mert kö-

tődöm hozzájuk. Kapcsolatunk-

nak immár több mint tíz éve 

bizonyos értelemben hivatalos 

jellege is van: 1999. június 10-

én ugyanis beléptem a Magyar 

Madártani és Természetvédelmi 

Egyesületbe. Azóta én vagyok a 

zóki gólyák „felelőse”. Figyelem 

és feljegyzem életük minden 

fontos eseményét. Izgatottan (és 

aggódva) várom érkezésüket, és 

őszinte szomorúság tölt el, ami-

kor egy augusztusi napon üresen 

találom a fészkeiket.

Mindezt azért mesélem most 

el, mert a minap beszélgetés 

közben azt mondta nekem egy 

vadász, hogy hosszú hetek óta 

nem lőtt semmit, sőt nem is lá-

tott, nem is megy ki mostaná-

ban a területre, mert egyszerűen 

nem érdemes, nem éri meg.

Meglepett a mondókája (most 

is fülembe cseng méltatlankodó 

hangszíne), és azóta is foglal-

koztat, amit mondott és ami e 

kifakadás mögött valójában van. 

A vadászat egyet jelentene a vad 

elejtésével, a sikerrel? Ha nincs 

teríték, nincs vadászat se? Félek, 

sokan gondolják ezt így. Siker-

orientált korban élünk, amikor 

mindent a pénz és az idő koor-

dinátarendszerében értékelünk. 

Egységnyi időre egységnyi ered-

ménynek kell esnie! Ami nem 

hoz eredményt (bevételt, pro-

fi tot, húst, trófeát), az elveszett 

idő. Ez a szemlélet nem új, legfel-

jebb térhódításának dinamikája 

számít annak. Sólyom (Láng 

Rudolf) „Vadászatról, vadászok-

ról” című írásában (Nimród 

Vadászlap, 1944. július 20.) arra 

fi gyelmeztet, hogy „ha sok min-

dentől megfosztott is bennünket 

ez a mai élet, egyet nem vehetett 

el tőlünk: a természetet”.

Az én zóki gólyáim csak szim-

bolizálják mindazt a sokszínű-

séget és gazdagságot, amit a ter-

mészettől nap, mint nap kapok, 

illetve kaphat mindenki, aki 

nyitott szemmel jár és érzékeny 

a szépségre, a csodákra. Part-

oldalba épített, erdei kishá-

zam terméskő lábazatá-

nak nyílásaiban (sok év 

után!) ezen a tavaszon 

ismét megjelentek a 

zöld gyíkok. Titok, 

hogy miért tűntek 

el, mint ahogy az is 

rejtély, hogy most 

honnan és miért 

tértek vissza. 

Ez történt a mó-

kusokkal is. Vol-

tak, nyomuk ve-

szett, és most ismét 

ágról-ágra libbenve 

uralják öreg diófáim 

lombkoronáját.

A magasles magányában is 

mindig megörvendeztet valami. 

A minap egy termetes szarvasbo-

gár landolt a kalapomon, majd 

egy borját vezető (óvó és tanító) 

szarvastehén közelített meg. Azt 

érzem, és csak azt tudom mon-

dani, amit Sólyom is érzett és 

mondott. „… engem mindig 

meg tud nyugtatni a természet, s 

éppen ezért legboldogabb óráim 

közé számítom azokat, amelye-

ket kint tölthetek…”

A vadászat lényegét érintik 

ezek az élmények, mint ahogy a 

fentebb idézett megnyilatkozás-

hoz hasonló életérzések, kifaka-

dások is. Meglehetősen gyakran 

érnek negatív benyomások, egy-

re-másra szembesülök „lélekte-

lenséggel”, egyre többször érzem 

úgy, hogy „ez már nem az igazi”. 

De hát igazam van-e? E dilem-

ma kapcsán Sólyom egy másik 

cikke jut eszembe („Nem min-

dig vadász a vadász”, Nimród 

Vadászlap, 1943, február 10.), 

melyben önnönmagát szembe-

sítette ezzel a kérdéssel: „Vajon 

csakugyan a világ romlott-e meg 

annyira, hogy már csak a régi jó 

időkben találja az ember örömét, 

vagy belőlem vált-e morgós, vén 

medve, akinek semmi sincs jól 

úgy, ahogy van, hanem mindent 

olyannak szeretnék megint, ami-

lyen a fi atalságomban volt?”

Nem könnyű a válasz. A világ 

változik, a fi atalok, az új nemze-

dékek mindig is más válaszokat 

adtak (vagy legalábbis szerettek 

volna adni) az eléjük tornyosuló 

kérdésekre. És ez így is van jól. 

Vannak azonban örökérvényű 

igazságok, tételek. Ezek egyike 

– és ezt is Sólyom írásából idé-

zem: „… a vérbeli vadászok jó 

emberek (…) Ez a jóság teszi fo-

gékonnyá a szépségek iránt.”

A vadászetika (a vadászer-

kölcs) az egyetemes erkölcs része 

és a lényege – ez is Sólyom meg-

fogalmazása – egyetlen mondat-

ban is összefoglalható. „… légy 

jó, légy nemes lelkű, szeresd 

Istent és becsüld meg teremtmé-

nyeiben.” 

A vadászterületen (a termé-

szetben) töltött minden perc 

ígér valami szépet, érdekeset. És 

feladatot is kínál, mert tenniva-

ló, munka is akadna, ha lenne 

szemünk észrevenni! De, sajnos, 

ma már a „területes” vadászok 

többsége is csak vár – és elvár…

„Csak úgy nem megyek ki” 

– mondja egy másik vadászis-

merős, egyértelművé téve, hogy 

ő is elfecsérelt időnek tart min-

den olyan órát, amit komoly 

esély nélkül tölt el a magaslesen. 

Szomorúvá tesz ez a gondolko-

dásmód. Ugyanakkor valamifé-

le sajnálatot is érzek mindazok 

iránt, akik számára „üres” a te-

rület, ha nem kerül lőhető vad a 

szemük elé.

Meggyötörtek, próbára tettek 

bennünket az elmúlt hónapok. 

Az árvizek, felhőszakadások, 

belvizek és szélviharok okozta 

károkat ma még felbecsülni is 

lehetetlen. Az én zóki gólyáim 

is szenvedő alanyai voltak a me-

teorológiai katasztrófának. Az 

egyik fészekben minden fi óka 

elpusztult, a másikban is csak 

egy maradt életben. Az erdők-

ben kidöntött, kettétört fák 

emlékeztetnek a nehéz napokra. 

Fácáncsibét még egyet se láttam. 

De ellenkező tartalmú élménye-

im is vannak. A belvízi tavacská-

kon kócsagok sokasága fehérlik, 

sőt az egyik tócsán kiskacsákat 

vezető tőkésrécéket is láttam…

„A vadászat természetbúvár-

kodás – írta Sólyom –, a termé-

szetbúvárkodás pedig Istenkere-

sés. Aki megtalálta, még a mai 

nehéz viszonyok között is bol-

dog lehet…”

A vad elejtése csak ráadás…
Hogy jobb legyen a világ...!

Békés Sándor
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A városi kórház pszichiátriai osztályának folyosó-

ja kihalt, Vadász Mátyás [mint hivatásos vadász] 

a kötelező pszichológiai alkalmassági vizsgála-

tát szeretné megejteni, bekopog a főorvosi ajtón. 

Belép, az asztal mögött három fehér köpenyes, 

szemüveges úr üldögél, előttük vastag dosszié.

Főorvos [hórihorgas termet, dióolajjal hátrasi-

mított haj, nikotintól sárga ujjak, szarukeretes 

szemüveg, tiszta Máris szomszéd] – Csak így?

VM [hátrafordul] – Így, kérem, csak így, baj?

Doktor 2. [ősz, kiöregedett, pocakos, bodros 

hajú bárzongorista, akár Kvasztics Fedor  Rej-

tő Elátkozott Partjából – nyugtatólag] – Nem, 

nem baj, csak üljön le szépen arra a székre, 

középre, úgy, nyugodtan.

Doktor 3. [kiköpött dr. Kotász a Tanú című fi lm-

ből, idegesen] – Az őröket nem látta?

VM – Őrök? Ja az őrök! Az őrök a bejáratnál te-

referélnek, bagóznak, de hát láthatták maguk 

is, amikor bejöttek.

Főorvos [Doktor 2-höz fordulva] – Hát kérlek, 

azért ez már mégis több a soknál. Semmi fe-

gyelem. Micsoda slendriánság, hogy csak így! 

No mindegy, kezdjünk.

Doktor 2. – Tessék mondani, Ön hogyan ne-

vezné magát egy szóval? Úgy általában.

VM – Általában? Vadászmester.

Doktor 3. – Vadászmester? Ez jó. Ez nagyon jó! 

[a másiknak súgja: emlékszel az interneten is ezt 

használta!] Ön tehát – fogalmazhatunk úgy – 

az erdő kapitánya?

VM – Bocsánat, ez már a vizsgálat? Mert akkor 

odaadnám a TAJ kártyámat.

Főorvos – Kérem, a teszt elvégzéséhez a kér-

désre feleljen, mindig csak az adott kérdésre.

VM – Jól van, jól van.

Doktor 3. – Szóval, akkor erdő kapitánya?

VM – Hát, ha magának jól esik, akkor az, bár 

eléggé gyerekes.

Főorvos – Gyerekes, igen, igen. [súgja a má-

siknak: Beugrik neked is?] Gyerekek. Meséljen 

nekünk az egri leánykáról.

VM – Egri leánykáról? Utálom.

Főorvos – Utálja? Ez az utálat csak utálat, vagy 

van benne valami kielégítetlen bosszúvágy is?

VM [meredten néz] – Azt hiszem, csak utálat, 

de ha már így kérdte, én igazából az Irsay Oli-

vért szeretem.

Doktor 2. [társa fülébe súgja lelkendezve] – Ez 

új! Ez új! A homoszexualitásra való hajlam sok 

mindent megmagyaráz!

Doktor 3. – És hány éves ez az Irsay Olivér?

VM [szakértően csettint a nyelvével] – Hát én 

három évesen szeretem a legjobban.

Főorvos – Ez undorító! [a többieknek: Én ezt 

nem csinálom tovább! Pedofi l!]

VM – Mit undorító? Mi ezen az undorító? Ha az 

igazat akarja hallani, már egyévesen is jó, de én 

türelmes vagyok, és kivárom, míg három lesz.

Főorvos – Nahát, ez már tényleg több a sok-

nál. Hagyjuk is itt abba egyelőre. Inkább jöj-

jön ide, dugja be az ujját ebbe a lyukba ezen 

a falemezen, és tartsa középen.

[Vadász Mátyás kinyújtott mutatóujjal előrelép, 

de az ujja beleakad a lyuk szélébe, és a tábla fel-

borul.]

VM – Nézd, már! Még a végén nem találom 

meg a lukat. [dünnyögi]

Főorvos – Mit mond?

VM – Hogy nem találom a lukat, de biztos 

azért, mert nem szőrös! [szélesen mosolyog, de 

a fagyos arcokat látva lehervad]. Jól van no, ha 

nem értik a tréfát az urak, hát nem értik.

Főorvos – Ez nem vág össze. Előbb leányka, 

aztán egy kiskorú, most meg szőrös lyuk.

Doktor 2. – Mondja, mi a különbség a mai és 

a fi atalkori nemi élete között?

VM – Semmi.

Doktor 3. – Semmi??

VM – Semmi. Akkor is annyit b…. amennyit 

bírtam, meg most is!

Doktor 2. – Perverz állat!

VM – Ne sértegessen az úr, mert megjárhatja! 

[kivörösödve áll, ökölbe szorított kézzel]

[Ebben a pillanatban felpattan az ajtó, és 

Zsolnay bv. őrnagy mögött egy kezén-lábán 

összebilincselt embert vezet be két fegyőr.]

Zs – Üdvözlöm a doktor urakat, de jól elbúj-

tak. Hát akkor tisztelettel, előállítottam önök-

nek a kiskorúakat molesztáló gyanúsítottat 

igazságügyi elmeorvosi vizsgálatra. Ja, most 

veszlek észre, szervusz Matyi bácsi!

Főorvos [letolja a szemüvegét] – Úristen, akkor 

ez meg ki és mit akar?

Zs – Nem ez, hanem Ő, és szerintem a hiva-

tásos vadászi fegyvertartási engedélyéhez 

szükséges pszichológusi pecsétért jött.

Főorvos. – De hát miért nem mondta?

VM [most már kikelve magából] – Én e? Maga 

kezdte rögtön azzal, hogy csak arra felelhetek, 

amit kérdeznek, nem? Maga nem kérte el a TAJ 

kártyámat sem? Maguk pusmogtak mindenfé-

le gusztustalanságot egymás között nem? Azt 

hiszik, mert öreg vagyok, a fülem is rossz?

Főorvos – Na jó, jó, mutassa, hol kell aláírni.

VM – És akkor most meg sem vizsgál? Tudja, 

mennyit fi zettem érte? Most már ragaszko-

dom hozzá, hogy megvizsgáljon, először en-

gem, de aztán magát! Meg a tisztelt kollégáit!

Doktor 2. – Kérem, ne tartsa fel a fogvatartott 

vizsgálatát. Bármit aláírunk magának, csak le-

gyen szíves, menjen már vissza az erdőbe!

VM [kifújja magát] – Itt a vizsgálati lap. Hé, pe-

csétet is! Na viszlát. Azazhogy, miket beszélek, 

tisztára bolond vagyok már én is.

dr. Nyikos Attila

A cicológus
Folytatásos „tele-regényünk” nyolcadik részében főhősünket pedofi lként kezelik
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Fegyverjog németül
– ahol a vadásznak nem csak kötelezettségei vannak...

Ámokfutókkal és terrorhisztériákkal telített 

világunkban Németországban is nehéz idők 

járnak a szabadidős fegyverforgatókra. Ha 

hihetünk a statisztikáknak, Németországban 

jelenleg közel 350 ezer ember rendelkezik va-

dászjeggyel és közel 1 millió sportlövész van. 

Ha egy vadászjelölt sikeresen vette az akadá-

lyokat és letette a vadászvizsgát, a „zöld érett-

ségit“, megnyílik számára az út a legközelebbi 

vadászboltba. Az arcképes vadászjegy átvéte-

lével jogosulttá válik két maroklőfegyver és 

számtalan puska megvásárlására, tartására és 

a fegyvertörvényben megengedettek szerinti 

viselésére. A 2003-ban hatályba lépett szabá-

lyozás értelmében a fegyvereket pontosan 

előírt, szabványosított biztonsági fokozatú 

páncélszekrényben kell tárolni. A lőszereket 

a fegyverektől elkülönítve, egy külön lemez-

szekrényben kell tartani. 

Maga a fegyver megvásárlása igen egysze-

rű: a kezdő vagy haladó vadász az üzletben 

felmutatja érvényes vadászjegyét, leemeli az 

állványról álmai tárgyát, a kereskedő pedig 

feljegyzi a vadász nevét és vadászjegye szá-

mát. A vadász kezében szíve választottjával, 

a fi zetést követően emelt fejjel távozik és két 

héten belül kell bejelentenie az illetékes hiva-

talban az új szerzeményét. Ha a vadász azon-

ban álmai puskáját Németország másik felé-

ből vagy a Frankoniától szeretné megvenni és 

nem akar sok száz kilométert autózni, ezt is 

megteheti, ugyanis a német jog engedélyezi 

a fegyver és lőszer postai szállítását is. Ebben 

az esetben a vadász – ha előzőleg gondosan 

regisztráltatta fegyvervásárlási jogosultsá-

gát – akár a Frankoniában, akár egy másik 

csomagküldő fegyverkereskedés internetes 

honlapján ráklikkel a puska képe melletti 

kis ablakra és már izgatottan számolhatja is 

a napokat. A futár azonban csak a vadász sze-

mélyazonosságának igazolása után adja át 

a hosszúkás dobozt és az újdonsült tulajdo-

nos azonnal hozzáláthat karácsonyesti han-

gulatban a csomag bontogatásához. 

Napjaink ifj ú vadászától az első puska em-

lékezetes vásárlási szertartását követően, 

a szigorú hivatal megköveteli a páncélszek-

rény megvásárlását is, azaz egyidejűleg az új-

donsült vadásznak be kell mutatnia a fegyver-

szekrény számláját, amelyen fel van tüntetve 

annak szabványos biztonsági fokozata is. 

Ezután már minden akadály elhárult a fegy-

vertartási engedély kiállítása útjából, amely 

nincs orvosi vizsgálathoz kötve és az Utolsó 

Ítelét Napjáig érvényes. 

A Magas Hivatal e sorok íróját tavaly kör-

levélben szólította fel fegyverei előírásos 

tárolásának igazolására. Ehhez elegendőnek 

bizonyult a fegyverszekrények számláinak 

másolatban való beküldése és a szekrénye-

ken feltüntetett típusszámok megadása. Az 

elmúlt év márciusi winnendeni ámokfutást 

követően, a törvényhozó új színt vitt a né-

met fegyvertartási törvénybe: lehetővé tette 

a fegyverek tárolásának előzetes bejelentés 

nélküli helyszíni ellenőrzését. Ez a rendelke-

zés azonban sokaknál „kiverte a biztosítékot“, 

ugyanis a német alkotmány garantálja a ma-

gánlakás sérthetetlenségét és mint minden 

jogállamban, a rendőr is csak házkutatási 

parancs birtokában kutakodhat más otthoná-

ban. Sok jogban járatos vadász és sportlövész 

szerint ez a Német Alkotmány megsértése és 

a fegyvertulajdonosok hátrányos megkülön-

böztetése, ugyanis egy cégéres martalóc ese-

tében is csak alapos gyanú esetén állíthatja ki 

az illetékes bíróság a házkutatási parancsot. 

Közigazgatási körzetenként általában egy, 

a tanácsházán székelő hivatalnok foglalkozott 

eddig szinte mellékesen a fegyverügyekkel 

és abban a tartományi belügyminiszterek is 

egyetértettek, hogy ez az intézkedés újabb 

hivatalnokok alkalmazását igényli, azaz újabb 

költségekkel jár. De ki fi zesse a révészt? A kér-

désre a karlsruhei városatyák gyakorlatiasan 

reagáltak és apróhirdetésben havi 400 eurós 

alapon keresték a jövendőbeli bizalmi állást 

betöltő fegyverellenőröket, úgy ahogy más 

cégek a takarítónőket vagy az áruházi polcfel-

töltőket keresik havi 40 órás munkaidőre. Az 

ötletet nem kísérte osztatlan elismerés, egy-

ként bírálta a karlsruhei városatyákat a tarto-

mányi belügyminiszter és a rendőrszakszer-

vezet. Így a hamvába holt ötlet hamar lekerült 

a napirendről. A német történelmi hagyomá-

nyokból fakadóan az eljárási díjak megálla-

pítása az adott város vezetésén és pénzügyi 

helyzetén múlik. Jelenleg heves viták dúlnak, 

hogy szabad-e, lehet-e az ellenőrzött vadász-

tól ellenőrzési díjat kérni, még akkor is, ha az 

ellenőrök mindent rendben találtak. Egyes, 

a gazdasági válságtól jobban sújtott városok 
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azonnal 80 és 140 euró közötti összeget szá-

mítanak fel ellenőreik hivatlan látogatásáért. 

Jelenleg a baden-württembergi vadászújság 

hirdetésben keresi azt az önként vállalkozó 

vadászt, akiről az ellenőrzési díjat „legombol-

ták” és hajlandó ezért perre menni, a perkölt-

ségeket a tartományi vadászszövetség állja.

További sarkalatos jogi kérdés, hogy az 

ellenőr mit tehet és mit nem. Több, jogban 

járatos szakértő szerint az ellenőr csak a fegy-

verek tárolására szolgáló helyiségbe léphet 

be, ott ellenőrizheti a páncélszekrényeket és 

egyeztetheti a tárolt fegyverek gyártási szá-

mát az engedélyben szereplőkkel. Rendőr az 

ellenőrzés során nem lehet jelen, mert az már 

viszont törvénytelen házkutatásnak számít. 

Szintén vitatott kérdés az ellenőrzés időpont-

ja, ugyanis fényes dologidőben kevés vadász 

van otthon, az éjszaka becsengető fegyverel-

lenőr – különösen ha bőrkabátot visel – Né-

metországban is rossz emlékeket ébreszt. 

A vadásznak ajánlatos az ellenőrökkel együtt-

működni, esernyővel való megkergetésük 

baljós előjelnek számít.

A német fegyvertörvény éles különbséget 

tesz a fegyver viselése és birtoklása között, 

ezeket a fogalmakat a német sajtóban is kö-

vetkezetesen összekeverik. Fegyverviselésnek 

számít, ha a fegyvert viselője azt azonnal cél-

záshoz emeli. Ebből a szempontból a német 

vadászok kivételezett helyzetben vannak, 

a törvény engedélyezi számukra a vadászte-

rületen, illetve a vadászterületre jövet-menet 

a fegyverek viselését: a meztelen puskát ha-

nyagul, a töltényektől elkülönítve, nyugodtan 

a hátsó ülésre lehet fektetni, a pisztoly pedig 

fi gyeghet a derékszíjon – a fegyvereket azon-

ban csak a vadászterületen szabad megtölte-

ni. A vadásznak, ha úri szeszélye úgy diktálja, 

akkor a hátán a puskával, akár otthonról gya-

logolhat vagy kerekezhet vadászterületére és 

sem holló, sem rendőr nem károghat utána.

Az is jogszerű, ha a vadászterületére tartó 

állig felfegyverkezett vadásznak útközben ki-

sebb elintézni valói akadnak, cigarettát vesz, 

vagy tankol, de ha útközben még banki átuta-

lásokat is el kell intéznie, ezt is megteheti, de 

az oldalán lógó pisztoly miatti kínos félreér-

tések következményeit vállalnia kell. Egyes, 

minden hájjal megkent német vadászok – fö-

lös óvatosságból – autójuk kesztyűtartójában 

őrzik a német fegyvertörvény zsebkönyv-

kiadását a rendőrökkel folytatott esetleges 

helyszíni jogviták gyors kiküszöbölésére. 

A német fegyverjog szerint azonban, ha 

a vadász fegyverével a puskaműveshez megy, 

vagy egy lőteret keres fel, ez már fegyverszál-

lításnak minősül és ilyenkor a fegyverét egy 

lakattal(!) vagy számzárral(!) lezárt tokban 

a csomagtartóban kell szállítania. Ugyanez 

a szabályozás vonatkozik a sportlövészekre 

is, jóllehet emberemlékezet óta nem fordult 

elő, hogy egy lőtérre tartó sportlövész vagy 

vadász lövöldözött volna.  

A német fegyvertörvény csak száz százalé-

kosan törvénytisztelő polgároknak engedé-

lyezi a fegyvertartást, azaz ittas vezetés, vagy 

adócsalás miatt is el lehet veszíteni a fegyver-

tartási engedélyt. A fegyvereket a jogerős bíró-

sági ítéletet követő 30 napon belül kell  eladni 

vagy beszolgáltatni. Ha a törvényszék a meg-

tévedt vadászt csak 60 napi elzárásra, vagy an-

nak megfelelő pénzbírságra ítéli, akkor a fegy-

vertartási engedélye még megmaradhat.  

A német fegyvertörvény a végrehajtási 

utasításokkal, kommentárokkal és állásfog-

lalásokkal együtt több ezer oldalra rúg. Bo-

nyolultsága miatt a vadászújságokban külön 

fegyverjogra szakosodott ügyvédi irodák 

kínálják szolgáltatásaikat és a törvényhozó 

további ténykedése miatt ezek az irodák a jö-

vőben sem lesznek megbízások nélkül…

Bálint Elemér
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Nagy a sürgés-forgás május 29-én, szombat 

délelőtt a napfényben úszó budaörsi korong-

lőtéren, sorban érkeznek az autók, s mintha 

családi piknik készülne, gyerekek is, kutyák is 

szállnak ki a zöld gyepre. Színes ruházat, tarka-

barka tokok, ha nem tudnám, hogy puska van 

bennük, eszembe se jutna, hogy itt valami lö-

vészethez kötődő esemény van készülőben. 

A sokszínűek közül kiválik egy tetőtől talpig 

„zöld” ember, vadászkalapja alól huncutkás 

mosollyal üdvözöl. Ő Czeróczki András, aki 

civilben erdész és vadászmester, itt azonban 

mint a légpuskás tereplövész verseny egyik 

szervezője, a Magyar Field Target Szövetség 

tagja fogad. 

- Hol vannak a vadászok? – teszem fel a kér-

dést, mert a meghívásban Hunter Field Target, 

azaz vadász tereplövészet szerepelt. 

- Ez nem vadászoknak szóló verseny, ha-

nem a légfegyveres tereplövészet egyik ága, 

amelyen részt vehet mindenki, aki jelentke-

zik. Még az sincs megszabva, hogy az illető 

regisztrált versenyző legyen, ha ő és légpus-

kája megfelel az előírt feltételeknek, indulhat 

a saját örömére, csak az értékelésbe nem ke-

rül bele, díjat nem kaphat.

Az elnök, Dr. Békési László szemorvos el-

mondja, hogy ezt a sportágat az angolok 

vezették be a 80-as években, a magyar szö-

vetség 2005-ben alakult meg. Két fő ága van, 

a Hunter Field Target közelebb áll a vadászat-

hoz, itt erdei tereppályákon, állat alakú (ga-

lamb, patkány, mókus, nyúl, ritkábban vad-

disznó és szarvas) célokra kell lőni legalább 7, 

legfeljebb 40 méteres távolságra. A céltávcső 

nagyítása nem lehet 10-esnél erősebb és ver-

seny közben a nagyítás nem változtatható. 

Itt szerényebb felszereléssel is lehet komoly 

eredményeket elérni, nagyobb szerepe van 

a lövész képességeinek.

A Field Target inkább precíziós céllövészet 

7 és 50 méter közötti céltáblákra, itt a céltáv-

cső nagyítása nincs korlátozva, széles zoom-

tartományú, kompenzátoros, parallaxisállítós 

– a mesterlövészekéhez hasonló – „csillagvizs-

gálókat” használnak a tehetősebb versenyzők.

Közben folyik a regisztráció, ahol az adat-

egyeztetésen kívül a helyszínen bemérik 

a puskákból kilőtt lövedék sebességét. Oldalt 

Mindössze 3-4 aktív vadász van a száznál több igazolt versenyzőt tagjaként 

jegyző Magyar Field Target Szövetség soraiban, pedig ez azon kevés sportágak 

egyike, amelyik szinte folyamatos gyakorlási és versenyzési lehetőséget bizto-

sít a sportolóinak – sőt, a „civileknek” is.

Nagy durranás nélkül
- vadászlövészet (Field Target) légpuskával

Mérőpadon ellenőrzik, hogy a fegyverek

energiája nem lépi-e túl a megengedett határt
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egy szalaggal elkerített lőtér-részen ismert tá-

volságokra kirakott céltáblák sokaságára lőve 

ellenőrzik céltávcsöveiket a már bejelentke-

zett résztvevők. Közben az újonnan érkezők 

sorban csomagolnak ki olyan fantasztikus 

alakú és felszereltségű puskákat, amelyek 

hasonlatosak a fantasztikus fi lmekben látott 

„csillagközi” fegyverekhez.

- Milyen anyagi vonzatai vannak ennek a 

sportnak? – teszem fel a húsba vágó kérdést. 

- A vadászlövészethez elég akár egy hasz-

nált cseh Slavia 632-es is, amit jó állapotban 

20-25 ezer forintért meg lehet kapni, hozzá 

egy elfogadható minőségű céltávcső már 15 

ezerért elérhető – mutatja az egyik tizenéves 

gyerek puskáját Czeróczki András. A másik 

véglet, a kifejezetten Field Target céljára gyár-

tott precíz, minden részében állítható fegyve-

rek ára 3-500 ezer forint, s a csúcsminőségű 

céltávcsövekért simán ki lehet fi zetni másfél 

milliót is, felső határ a csillagos ég – itt is el le-

het költeni egy jobb Blaser árát... 

.- Persze nem csak a felszerelés kerül pénz-

be, évente 82 versenyünk van szerte az or-

szágban, szinte minden hétvégére jut belőle 

– veszi át a szót dr. Békési László. A szövet-

ségnek 15 lövészklub a tagja, versenyenként 

jellemzően 40-50 induló van, 90 százalékban 

regisztrált, versenyengedélyes versenyzők. 

A Magyar Kupa mindkét ágban 7-7 versenyből 

áll, ebből legalább négyen részt kell vennie 

annak, aki az év végén értékelhető végered-

ményt szeretne elérni az 

országos eredménylis-

tán. Természetesen csak 

a sportorvosi vizsgával 

és versenyengedéllyel is 

rendelkező versenyzők 

eredményei értékelhe-

tők. Minden évben van 

valamely tagországban 

világbajnokság, orszá-

gonként nyolc hivatalos 

versenyző indulhat, de 

egyéni nevezés is van. 

Magyarország első al-

kalommal idén október 

1-3. között lesz a rende-

ző. Debrecen mellett, 

a Bánki Arborétumban 

ideiglenes tereplőteret 

alakítottak ki, már eddig 

160 feletti a külföldi jelentkezők száma. Érde-

mes megemlíteni,hogy külföldön általában 16 

Joule a szabadon tartható légfegyveres határ. 

Vb-n, Eb-n vagy bármilyen nemzetközi ver-

senyen csak ilyen légfegyverrel lehet eséllyel 

részt venni és ehhez nálunk már fegyvertartá-

si engedély kell. Enyhén szólva mosolyognak 

angol, német, amerikai, szlovák, lengyel, orosz 

versenyzőtársaink ha ezeket elmondjuk.

Amikor mindenki végzett az adminisztrá-

cióval, hármas-négyes csoportokba sorolják 

a 41 versenyzőt, a lövészetvezető eligazítást 

tart, majd megindul a sor a kijelölt lőállások-

hoz. A szél fújta lombokon átsütő, vibráló 

fényfoltok közt sokszor még szabad szem-

mel sem könnyű meglátni a 30-40 méterre, 

földre-fára felállított fém állat-célokat. A sö-

tét színű patkány és mókus alakok közepén, 

lőtávolságtól függően 15-40 mm átmérőjű 

sárga korong, a pedál a „kill zóna”, 3 pontot ér 

az a találat, ami kibillenti a rugós pedált, míg 

ha csak a test többi részén koppan a lövedék, 

az 1 pont, a hibázás nulla. Lőállásonként 2-4 

cél van különböző magasságokba és távolsá-

gokba felszerelve, a telitalálat után ledőlt célt 

a lőálláshoz kivezető zsinórral a következő 

versenyző újra tudja „élesíteni”.

Mindegy, hogy állva, térdelve, vagy fekve lő 

a versenyző, támasztani is lehet, de tilos hasz-

nálni a puskára szerelt állványlábat. A távolsá-

got szemmel kell megbecsülni, távmérő nem 

használható. Téves becslés esetén akár tíz cen-

tis alá- vagy fölé lövés is lehet, hiszen 40 méte-

ren a típustól függően 0,47-0,67 gramm súlyú 

lövedék esése korrigálás nélkül közel fél mé-

ter! Minden lövés leadására 1 perc van, az időt 

a többi csapattag méri és az eredményt fel-

jegyzi. A verseny kettős sípszóra indul, akadály 

esetén a bíró egyes sípszóval leállítja a lövésze-

tet, majd ismét két sípolással indítja tovább.

A klubversenyek vagy bemutatók az ország 

bármely lőterén megrendezhetők, ahol a lő-

tértulajdonos engedélye légfegyveres lövé-

szetre is kiterjed. A szövetség tagjai szívesen 

tartanak bemutatót akár vadásztársaságok-

nak is, elérhetőségük: www.fi eldtarget.hu

Kár, hogy hazai vadászaink még nem fedez-

ték fel ezt a lehetőséget, hiszen cseppet sem 

könnyű a feladat hibátlan teljesítése, ugyan-

akkor kiváló módszer a meggondolt, kon-

centráltan leadott lövések 

gyakorlására, aminek a ho-

zadéka a vadászati gyakor-

latban a kevesebb hibázás, 

sebzés – és több sikerél-

mény. S amit a vadászpus-

kával nem tehet meg, itt 

legálisan és élményt adó 

módon is taníthatja meg 

bármilyen(!) korú gyere-

két a fegyelmezett és biz-

tonságos puskakezelésre, 

s ha már önállóan elbírja 

a puskát, szülői felügyelet 

mellett akár versenyezhet 

is. A nem engedélyköte-

les, 7,5 Joule-nál kisebb 

energiájú puskákkal pedig 

akármilyen, biztonságos 

lövedékfogó hátteret adó 

magánterületen lehet gyakorolni. 

Menedék lehet ez azok számára is, akik 

szeretnek lőni, de valamilyen ok miatt nem 

kaphatnak fegyvertartási engedélyt, vagy 

csak egyszerűen nem akarják magukat kiten-

ni annak a sok macerának és költségnek, amit 

a fegyveresek kénytelenek lenyelni és megfi -

zetni.

Somfalvi Ervin

A csapattagok egyike mindig jegyzi a többiek eredményét és méri az időt

A sárga korong eltalálása 3 pontot ér...

...a találat után lebillen a célalak
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A „Szerkesztői üzenetek” című rovat témája a vadászati közélet, vala-
mint minden olyan vadászattal, vadgazdálkodással kapcsolatos felvetés 

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

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

Postabontás

Tisztelt Dr. Balázs István!

Igyekszem önuralmat gyakorolni, de egész 

egyszerűen felháborítónak találom a májusi 

számban megjelent írását. Nem tudom, hogy 

kinek az árnyékában és milyen háttérérdek 

jegyében született. Azt remélem, nem kell 

komolyan lehetőségként felvetnem, hogy ez 

tényleg pusztán csak az ön véleménynyilvání-

tása! Jómagam gyerekkorom óta érdeklődöm 

a vadászat iránt, 4 iskolai intézményben ta-

nultam róla, vadőrködtem, tanítottam, 15 éve 

vadászom puskával, belekóstoltam az elöltöl-

tős vadászatba, agarászatba (mindenhol a ha-

zai és külföldi törvényeket szem előtt tartva), 

és mostanában már csak íjjal vadászom, de 

ezt a lejárató ízű írást ki kell kérnem magam-

nak. Más nevében nem beszélhetek, de nagy 

felzúdulást keltett a vadászíjász és az íjász is-

merőseim körében. Régebben én magam is 

írtam egy-két cikket a már csak rossz szájízzel 

kimondható nevű lapban, amit hála Önnek 

többé nem is fogok megvenni. Elképesztő, 

hogy ilyen rosszindulatú, hazug, pontatlan 

tényeket tartalmazó írás megjelent ebben az 

újságban. Én kb. 20 évig a Nimród előfi zetője 

voltam, bekötve meg is vannak az évek, de 

néhány éve áttértem a jobbnak tartott Va-

dászlapra. Nem gondoltam, hogy valaha ilyen 

írást olvasok benne. Nem hiszem, hogy a mai 

vadásztársadalomnak és „civil” szférának ilyen 

véleménynyilvánításra lenne szüksége.

Felháborító! Számtalan hozzáfűznivalóm 

lenne még, de szerintem felesleges, mert a 

cikk már sajnos megjelent. 

Egy volt VADÁSZLAP olvasó: Nagy Sándor

Tisztelt Dr. Balázs István úr!

Engedje meg, hogy leírjam a véleményemet 

a VADÁSZLAP májusi számában megjelent írá-

sával kapcsolatban. Nyugodtan mondhatom 

(bár azt hiszem, hogy ez egy előre felmérhető 

reakció volt, így talán a szándéka is ez volt) 

hogy az a rosszindulat, amit a vadászíjászok-

kal kapcsolatban táplál, mindannyiunkat fel-

háborít. Az első „tényfeltáró” cikke, ami arról 

a bizonyos bírósági eljárásról szólt a kizárólag 

íjas vadászattal kapcsolatban, már meghalad-

ta a felelős gondolkodás elvárható szintjét.

 (...)

...nevetséges azt kifogásolni, hogy miért 

nem vonatkoznak ugyanazok a szabályok az 

íj-tartásra, mint a fegyvertartásra. Az egy de-

magógia, hogy „azért mert, embert lehet vele 

ölni”. Sok olyan nevetségesnek tűnő eszközt 

tudnék önnek felsorolni, amivel öltek már em-

bert Magyarországon, viszont érdekes módon 

az íj nincs ezek között. A fentiek alapján az ön 

írása felelőtlen és rosszindulatú. Kérem, hogy 

a továbbiakban, ha nincs ideje vagy kedve 

körüljárni azt a témát, amit választott, akkor 

inkább tartózkodjon az íjászattal kapcsolatos 

cikkek írásától.

 Üdvözlettel: Glück Balázs

Tisztelt vadászíjászok! Szakírónk, Dr. Ba-

lázs István, az íjászokról szóló cikkeiben 

egyértelműen leírja, hogy írásai nem az 

íjászok, vagy az íjászat ellen szólnak. Sze-

rintem az is egyértelmű, hogy a Magyar 

VADÁSZLAP volt a honi vadászújságaink 

közül az első, amely önálló rovattal tisz-

telte meg az íjászok táborát. Ezek után 

badarság a lapot íjászellenességgel vádol-

ni, annál is inkább, mert jól tudjuk, hogy a 

szenvedély közös tőről fakad. Ettől függet-

lenül, mint területet kezelő vadgazda, csak 

nagyon halkan és zárójelben jegyzem meg, 

hogy én is láttam már olyan őzet, melynek 

hátsó combjából egy letört nyílvessző állt 

ki. A tettes bizonyára nem a hivatalos va-

dászjeggyel rendelkező íjászok táborából 

került ki, de akkor bárki lehetett. És ebben 

az esetben, éppen erről van szó. Bevallom 

őszintén, én sem röpködnék az örömtől, ha 

a területem közelében túlzottan feléledne 

ez a népi hagyomány, természetesen ismét 

hangsúlyozni szeretném, hogy nem a va-

dászjeggyel rendelkező, normális keretek 

között vadászó vadászíjászokról van szó. 

De mint tudjuk: az íj hangtalan, szagtalan 

és bárki bármikor hozzájuthat.

Tisztelt Szerkesztőség!

Refl exió a „Nem a ruha teszi…” című írásra.

Rögtön az írásom elején szeretném ki-

hangsúlyozni, hogy nem a cikk szerzője ellen 

ragadtam tollat, bár nekem is úgy tűnt első 

olvasatban, hogy a szerző nemigen járt még 

Ukrajnában, azaz nem ismeri a kárpátaljai 

vadászati körülményeket és szokásokat. Azt 

sem állítom, hogy miránk célozhatott a cik-

kében, hiszen nem történt néven nevezés. 

Azt viszont sejthette volna, hogy a Magyar 

VADÁSZLAP  Kárpátalján is eljut néhány (ke-

vés!) erre igényes vadászhoz, és ki-ki hogyan 

értelmezi majd a cikkét. Én annak örülnék, ha 

minél több kárpátaljai vadász előfi zetője, ol-

vasója lehetne a VADÁSZLAP-nak, és mennél 

több hasonló nevelő célzatú írást olvashat-

nánk. De mielőtt kifejteném röviden, hogy 

mi az, amiben tökéletesen egyetértek, és mik 

azok, amiket nálunk a körülmények még nem 

tettek megoldhatóvá -, előbb hadd tegyek 

egy kis kitérőt a véleményem alapvető „érthe-

tősége” céljából.

Remélem, hogy napjainkban már kevesen 

vannak olyanok Magyarországon, akik nem 

tudják, hogy 90 évvel ezelőtt a magyarság 

földrajzilag részekre szakíttatott, és azóta 

nem azonos körülmények között tengetik 

életüket. Tehát azóta vannak olyan magyarok, 

akik őseinek a mai anyaország maradt hazájá-

nak, másokénak pedig a külhon jutott... 

De vajon hol ismerik jobban a magyarság 

történelmét? 

Az ember azt hihetné jogosan, hogy Ma-

gyarországon bizonyára mindenki jól ismeri 

történelmünket, így aztán kellőképpen tisz-

telik az anyaországbeliek a más országokban 

élő magyarokat is. Ám sajnálatosan azt kellett 

tapasztalnunk hosszú időn át, hogy ez nem 

ROVATVEZETŐ:

AGYAKI GÁBOR

agabor@digistar.hu
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így van. Vajon mivel szolgáltunk rá mi, hatá-

ron túli magyarok azokra a megalázó és leke-

zelő sértésekre, amelyekben „volt módunk” 

részesülni az elmúlt évtizedek alatt? Ez jelle-

mezné egyesek magyarságtudatát...?! 

Hogy mi és mennyire javult ezen a té-

ren a „demokrácia” évei alatt? Ezt mindenki 

a „saját bőrén” megtapasztaltak alapján tudja 

élethűen érzékel(tet)ni. Ki kell azonban azt is 

mondani a rossz tapasztalatok mellett, hogy 

az anyaországban azért sokan lehetnek ön-

zetlen, jó szándékú, segítőkész emberek is, 

akik nem lekezelik, hanem érdemben tisztelik 

és igyekeznek felkarolni a határon túli magya-

rokat. 

(...)

...Véleményem szerint a „Vadássz velem, 

megmondom ki vagy!” – mondás nem csupán 

a ruházatra vonatkozik, hanem inkább a va-

dász magatartására, vadásziasságára. Ez vi-

szont nem jelenti és nem jelentheti azt, hogy 

nem fontos a megfelelő vadászruha. Szerin-

tem is fontos a normákra és hagyományokra 

épülő vadászetikett ismerete és betartása. De 

vajon ez minden országban egyforma köve-

telményeket tartalmaz, és ugyanazon a szín-

vonalon áll? Ha pedig így van a tények tükré-

ben, akkor ki a hibás és mi a megoldás?

A szerző példaként említi, hogy Szlovákiá-

ban „tilos” terepszínű öltözetben a társasva-

dászatokon részt venni. Helyes! De ott bizo-

nyára ennek már megvan a hagyománya, és a 

körülmények is megfelelőek az elvárásokhoz. 

Éppen ezért nem helyes, ha keményen elíté-

lik „valahol”’ a kárpátaljai vadászokat csupán 

azért, mert terepszínű öltözetben jelennek 

meg a vadászaton. Jó lenne előbb „hátra” is 

tekinteni a kritikai kifejtések előtt, hogy mi-

lyen példát mutatott a pártrendszer évtizede-

ken át és mit örököltünk, sőt az sem mellékes, 

hogy milyenek ma a körülmények, a vadászok 

lehetőségei. De tanulnunk kell, ha van kiktől, 

és a vadászetikát minden vadásznak illik be-

tartania... Ha pedig már létezne – az általam is 

szorgalmazott – kapcsolat az anyaországi és 

a kárpátaljai vadászok között, akkor bizonyára 

ez a „vadászruha kérdés” sem bosszanthatná 

a kárpátaljai igaz vadászok nagy részét... Ám 

valamilyen oknál fogva az anyaországi VADÁ-

SZOK mindeddig nem nyújtották kezüket a 

kárpátaljaiak felé. Kivétel azért akad ezen a té-

ren is, sőt hálás köszönet illeti Őket! Ám ezek 

jobbára egyéni baráti kapcsolatok. De a léte-

ző egyéni vadászbaráti kapcsolatok mellett 

nagyon fontos lenne a megyék és vadásztár-

saságok közötti tapasztalatcsere is. Akkor ta-

lán – a személyes tapasztalat és a tények alap-

ján – a cikk írója azt is könnyen belátná, hogy 

még nem mindenütt érvényes a: „Ma már 

olyan nagy a kínálat, olyan bő a vadászruhák 

választéka, hogy szinte csak a pénztárca – na 

meg az ízlés dönti el, ki, miben akar vadászni.” 

– kijelentése. Ugyanis egyelőre sokak számára 

csak a „lapos” pénztárca a meghatározó! 

A gondok és akadályok dacára bízok az 

„előrelépésben”, abban is, hogy a Magyar-

országon és más országokban már bevált 

„módszerek” (vadászetika, elvárások, követel-

mények) egyszer nálunk is teret nyernek, ami 

a vadállománynak és a vadásztársadalomnak 

is a javára lesz. 

Adja Isten, hogy a kárpátaljai vadászok-

ra is minél hamarabb érvényes legyen, azaz 

valósággá váljon a szerző alábbi állítása: 

„a vadászias öltözködés egyáltalán nem, vagy 

csak kis mértékben anyagi háttér kérdése”.

Tisztelettel: Orosz Kálmán (Szalóka)

Tisztelt Szerkesztőség! 

Amióta az eszemet tudom, fegyverek között 

éltem. Apám puskái a ruhásszekrénybe vol-

tak betámasztva. Lőszer volt a konyhaszek-

rényben és annak a barna bársonykabátnak 

a zsebében is, ami az előszobában lógott. Soha 

eszembe nem jutott, hogy engedély nélkül 

hozzányúljak. Számomra ez volt a természe-

tes. Meg kellene végre értetni a jogalkotó-

inkkal és az ország lakosságával, hogy nem 

a vadászoktól és a sportlövőktől kell félni. Itt 

szeretnék idézni egy oktatótól, aki a követke-

ző mondattal kezdte mindig a fegyverismereti 

vizsgára felkészítő tanfolyamot: „A fegyve-

rektől nem félni kell, hanem meg kell tanulni 

őket biztonságosan és hatékonyan kezelni”.                                  

Nem véletlenül hoztam szóba a sportlövésze-

tet. A vadászat mellett másik szenvedélyem 

a koronglövészet, ezzel kapcsolatban szeret-

nék javaslatot tenni. A jelenlegi jogszabályok 

értelmében egy vadászterületen csak úgy le-

het lövészetet tartani, ha ideiglenes lőtér en-

gedélyt kérnek. Lövészetet csak első osztályú 

lövészetvezetői és versenybírói engedéllyel 

rendelkező személy vezethet. Azt szeretném 

tudni, miért veszélyesebb és komplikáltabb 

feladat lebonyolítani például egy 10 főt szóra-

koztató vasárnap délutáni koronglövészetet, 

mint egy 70 embert mozgató egész napos 

nyúlvadászatot. Koronglövészeten a lövő egy 

helyben áll, a korong pedig mindig ugyanon-

nan jön és ugyanarra repül. Ehhez képest na-

gyon jól tudjuk, hogy egy vadászaton menet 

közben mennyi minden másra is fi gyelni kell. 

Javaslatom az lenne – több, a koronglövészet-

tel szimpatizáló vadásztársammal együtt –,

hogy a vadászterületen is lehessen szabad-

idős koronglövészetet tartani (versenyt nem). 

A lebonyolítást a következőképen gondo-

lom: időpont és pontos helyszín bejelentése 

a rendőrségnek, hasonlóan, mint az apró-

vadvadászat előtt. A résztvevők adatait és 

az időpontot a társasvadászati beíró könyv-

be kellene rögzíteni. Elsősegély felszerelést 

a helyszínen kellene tartani. 300 méteres biz-

tonsági körzetet kellene kijelölni a lövések 

irányba. 2,4 mm átmérőnél nagyobb sörét-

tel és magnum lőszerrel nem szabadna lőni. 

Csak a kereskedelemben kapható szabvány 

korongok használata lenne engedélyezve.

Lehet, sokan azt mondják, aki korongot akar 

lőni, az menjen a lőtérre. Nekik azt válaszolom: 

nem biztos, hogy mindenkinek lehetősége 

van 50-100 kilométert utazni azért, hogy ellő-

hessen pár doboz lőszert. Nem beszélve arról, 

hogy a lőtéri 100 forint/db árú korong nem 

hasonlítható a bolti árhoz. Akit egy kicsit is ér-

dekel a sörétlövészet, az tudja milyen fontos a 

lőkészség szinten tartása, vagy netán javítása.

Vadászüdvözlettel:   Varga András (Mihályi)

Én már megkaptam!
Remélem önök is. E szám mellékleteként

– külön borítékban – 
küldte ki a szerkesztőség az előfi zetőknek
és a VKE tagoknak a „Vadász-kártyákat”.

Használjuk okosan!

Vadászüdvözlettel:

Zilai János,
a Gemenc Zrt. bédai fővadásza

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
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A vadászat arculatváltozásai az ősembertől a tűzfegyvereken át napjainkig

A vadász lő...
...És lőtt évezredeken és évszázadokon át, íjjal, 

számszeríjjal, kovás puskával, fustéllyal és fl in-

tával, ahogy a műszaki fejlődés és pénztárcája 

megengedte. A pontos lövés végeredménye 

sok esetben megoldotta a korgó gyomrok 

kérdését, hiszen valamikor, az idők hajnalán 

a vadászat a létfenntartást szolgálta és ké-

sőbb, csak a XIX. század második felében vált 

széles polgári rétegek számára is elérhető „tö-

megsporttá.“ A vadász az egykori mondák-

ban, legendákban és népmesékben legtöbb 

esetben az elesettek gyámolítójaként, félelem 

és gáncs nélküli lovagként, mint igazságtevő 

bajnok tűnt fel.

A pontos függelmi rendszerekben gondol-

kodó németek bevezették a segéd-, al-, és 

fővadász címeket és megszólításokat. A hi-

vatásos vadász már címeinek köszönhetően 

is megbecsült tagja volt a rangkórságos helyi 

társadalomnak, faluhelyen vagy egy német 

kisvárosban adtak a véleményére és helyet 

szorítottak számára a kocsmai törzsasztalok-

nál. Minden magára valamit is adó tehetős 

magyar főnemes német területről importál-

ta vadászati szakszemélyzetét.

A vidéken felnövő gyerekember szá-

mára világos volt a húshoz jutás képlete, 

a tápláléklánc működése, azaz levágták 

az erre a célra kiszemelt házi állatot vagy 

az ügyes vadász hozott valamit a kony-

hára egy eredményes cserkelés után. Így volt 

ez még az 1950-es évekig is Németországban. 

A vadász éppenúgy használta a természeti 

erőforrásokat, mint a mezőgazda és senki 

sem ütközött meg azon, hogy lőtt.

A második világháborút követő időkben 

– amikor a németeknek volt felejteni valójuk 

bőségesen – szökött szárba és került a vetí-

tővásznakra az úgynevezett „Heimatfi lm“-ek 

sokasága, ami a magyar népszínművekhez 

hasonlatos műfaj akkori, korszerűbb német 

tálalása. A történetek hátterében domború-

csúcsosodó hegyek, premier plánban fotogén, 

a kellő helyeken domború dirndlis fehérnépek-

kel, oldalukon vagy közvetlen környezetükben 

egy virtigli erdész vagy vadászfőhőssel, annak 

vállán az obligát puskával. A régi dramaturgiai 

szabályok szerint a puskának időnként el kel-

lett sülnie. A vadász lőtt és a néző látta, amint 

a halálosan eltalált vad összerogyott.

Az idők azonban változtak, már nem kellett 

a csirke nyakát kitekerni, megjelentek a fél-

kész ételek, mint az élelmiszerkémia legújabb 

– kétes – vívmányai. Ezzel egy időben megje-

lentek a szupermarketek és lassan és biztosan 

szorították ki a hagyományos „Emma néni” 

vegyesboltját, ennek a folyamatnak azután 

a terjedő motorizáció adta meg a kegyelem-

döfést és már nem volt probléma, ha Német-

országban a húsért vagy tejért akár tíz-húsz 

kilométert kellett autózni. Itt már gusztusos 

műanyag csomagolásban lehetett megvásá-

rolni az ebédnek valót, a régi idők falusi mé-

szárszékei anakronizmussá váltak, ahogy ma-

napság egyesek szerint a táplálékszerzéssel 

elfoglalt vadász is csak múltbéli emlék.

A XX. század ötvenes-hatvanas éveiben 

a televíziózás a hagyományos mozit is letaszí-

totta trónjáról. A tömegszórakoztatás falánk 

molochja pedig egyre nagyobb mennyiség-

ben igényelte a nagyközönség napi borzon-

gásigényét kielégítő műsorokat, elsősorban 

az emberi gyarlóság apoteózisát, a bűnügyi 

fi lmeket. A krimik iparszerű gyártása forga-

tókönyvírók hadát foglalkoztatja, akik tolluk 

szárát rágva találják ki újabb és újabb, sok 

esetben nyögvenyelős történeteiket, ame-

lyekben időről-időre ismét előkerülnek a va-

dászok, de már nem a korábbi mesékből vagy 

„Heimatfi lm”-ekből megszokott kedvező 

megvilágításban.

Sok krimi a rendező és forgatókönyvíró üdítő 

hozzá nem értéséről tanúskodik: a gaz orgyil-

kos olyan céltávcsővel veszi célba áldozatát, 

amelynek a közepén nincs szálkereszt(!), egy 

másik elvetemült különösen veszélyes gyil-

kos bock rendszerű sörétes puskájára szerelt 

céltávcsövet(!). Egy népszerű, Bajországban 

játszódó sorozatban pedig a történet szerint 

áprilisban(!) rendeztek hajtást őzre és vaddisz-

nóra. Bármelyik arra tévedő kóbor vadász – ha 

megkérdezik – felvilágosíthatta volna a stábot, 

hogy egész Németországban mind a vad-

disznónak, mind az őznek áprilisban kíméleti 

ideje van és senki emberfi a nem rendez ilyen-

kor hajtást. Hasonló „szakszerűséget” láthat 

a vadászatban járatlan néző a vadász alakjának 

képernyőn való ábrázolásakor, itt általában 

a kellékes ruhatárában lévő zöldszínű ruhához 

keresnek egy, a ruhába belepasszoló színészt, 

akinek még a vállára akasztanak egy szintén a 

raktárban porosodó hatástalanított puskát és 

már kész is a vadász. A fegyverek egy fi lmbeli 

vadásztól vagy rendőrtől elvárható szakszerű 

kezelésének az elemzése is megérne egy külön 

misét: ha egy vadászjelölt a rettegett német 

vadászvizsgán olyan gondtalanul hadonász-

na a kezében lévő lőfegyverrel, mint a színész 

a képernyőn, akkor dicstelenül hamar az ajtón 

kívül találhatná magát! A hős rendőr azonban 

a gaz martalóctól frissen elkobozott pisztolyt 

minden ellenőrzés nélkül vágja zsebre!

Az általam látott német fi lmekben ed-

dig egy esetben sikerült a rendezőnek két 

hiteles vadászfi gurát produkálnia, akik 

fi lmbeli öltözetükben akár egy környékbe-

li hajtóvadászaton is megjelenhettek volna 

minden feltűnés nélkül. 

Ezeknél a komikus elemeknél egy vadász 

számára már jóval bosszantóbb, ha a krimi 

dramaturgiája által megkövetelt gaztettet 

vadászok követik el. A fi lm írója itt azt a köz-

keletű és egyre rohamosabban terjedő, vagy 

szándékosan terjesztett tévhitet követi, hogy 

aki képes állatot ölni, az képes az emberölés-

re is! A vadász – mint tudjuk – rendelkezik 

lőfegyverrel, azt szakszerűen kezelni is tudja, 

lő és ezzel az egyszerű megoldással már egy 

újabb dramaturgiai fogas kérdést sikerült ki-

pipálni, akarva-akaratlanul ezzel is tovább ter-

jesztve az említett közhelyet!

Legutóbb egy, a hűvös Svédországban 

játszódó, de német gyártású fi lmben – ahol,  

talán mondanom sem kell – ismét csak a va-

dász volt a gonosztevő, már az felkeltette 

a gyanút, hogy a főhős íjjal vadászott süldő fi á-

val egyetemben nyúlra. Ebben a fi lmben hang-

zott el a „bölcs”, kulcsfontosságú mondat az 

egyik szereplő szájából, amikor a gonosztevés 

ügyében nyomozó rendőrnek így jellemezte 

a gyanúsított vadászt: „Lelövi a szegény vadat, 

ahelyett, hogy megvenné a húst a szupermar-

ketben mint más rendes ember!”

A vadász tehát nem „rendes ember”, kilóg 

a sorból, gyanús, mert öl; gyanús, mert vállalja 

yet

ok-

tős 
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fi 
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A vadász az egykori mondákban, 
legendákban és népmesékben leg-

több esetben az elesett ek gyámo-
lítójaként, félelem és gáncs nélküli 

lovagként, mint igazságtevő bajnok 
tűnt fel... bezzeg napjainkban nem 

ilyen rózsás a helyzet
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cselekedetét; gyanús, mert különc módjára öl-

tözködik; gyanús, mert olyan időpontokban te-

kereg magányosan, fegyveresen erdőn-mezőn, 

amikor más „rendes ember”, már (vagy még) 

ágyában húzza a lóbőrt; gyanús, mert nem 

hajlandó úgy viselkedni, mint azt a korszellem 

megkövetelné! A vadászat etikai alapon álló 

kritikusai csak arról az aprócska tényről szoktak 

elfeledkezni, hogy a hús nem a hűtőpultban te-

rem, hanem az valamikor egy másik levágásra 

szánt, több ezer éves munkával erre a célra ki-

tenyésztett házi állat testrésze volt, amely sok 

feldolgozási lépés után került becsomagolva 

és vonalkóddal felcímkézve a szupermarket 

megfelelő hűtött polcára! Ölni a vágóhídon is 

ölnek, ipari, steril körülmények között, de ezt 

a nagyvárosi ember kizárja tudatából és csak 

a műanyag tálcán csomagolt szeletelt húst 

látja a polcon! Az ENSZ adatai szerint 2007 

óta a föld lakosságának többsége városokban 

él, jóllehet itt a statisztika egy kalap alá veszi 

a húszmilliós Mexiko várost a magyarországi 

városi jogokkal bíró Egyházasdágványossal. 

A városi lakosság növekedésével párhuzamo-

san nő a természettől és természeti erőfor-

rásoktól való elidegenedés és nagyon sokan 

a táplálékláncot összetévesztik a hűtőlánccal! 

Egy népszerű, a „Heimatfi lm”-ek szellemé-

ben fogant, végtelenül sok folytatásból álló 

sorozat főhőse az erdész, aki a területén jártá-

ban-keltében különböző bonyodalmakba ke-

veredve tesz igazságot. Időközben elkészült 

a sorozat új folytatása új szereposztásban, 

mivel a régi főszereplő nem akart a német 

nemzet tv-erdészeként bevonulni a fi lmtör-

ténetbe. Napjaink korszelleméhez hozzáiga-

zított politikailag korrekt erdésze már nem 

viseli vállán az elmaradhatatlan bockbüchsét, 

nem lövöldöz politikailag inkorrekt módon 

a vadra, nincs kése, messzelátója és zöld ka-

lapja, csak egy kutyája és mobiltelefonja. Öl-

tözete is jelentősen eltér a megszokott zöld 

lódentől, kheki színű nadrágban, kabátban és 

égszínkék ingben jár-kel, inkább emlékeztet 

egy szabadnapos oroszlánszelídítőre, mint 

egy közép-európai tőmelletti erdészre.

Az elmúlt időkig a zöldek és különböző ál-

latvédő szervezetek nyomására egyre többen 

utasítják el valamilyen homályos etikai alapon 

a vadászatot, de nem utasítják el sem a házi 

állatok tenyésztését, sem azok levágását, sem 

a húsevést!

Hatalmas látványosság lenne, ha egy szép 

napon a vadászok lendülnének ellentáma-

dásba és teljes vadászi díszben, zöld ruhában 

és kalapban a vágóhídak előtt tüntetnének 

a vadászetika alapján állva, esélyt követelvén 

a vágómarhának...

BÁLINT ELEMÉR

Balint-Elemer@t-online.de
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Ez már siker a javából!
Ha egy pályázat, amelyik kicsit félve, de nemzetközivé válik és már a 

harmadik esztendőben 45 ország 255 alkotóját készteti arra, hogy 564 

alkotást küldjön el zsűrizésre, nyugodtan állíthatjuk: sikeres!

Konkrétan a III. bajai nemzetközi karikatúra pályázatról van szó, ame-

lyet a város és néhány bajai cég – köztük a Gemenc Zrt. – támogatásá-

val Kelemen István, bajai grafi kus/karikaturista, a Magyar VADÁSZLAP 

„ősrégi” munkatársa indított útjára. 

Az első két pályázat is szép eredményeket hozott, néhány díjazott 

alkotást tavaly már közöltünk lapunk hasábjain. 

Idén – csatlakozva a kiíráshoz, különdíjat ajánlottunk fel – Kelemen 

úr a vadászatot és a horgászatot kínálta témául a világ karikaturistá-

inak, profi knak és amatőröknek, befutott és pályakezdő grafi kusok-

nak… akiknek van némi érzékük a humorhoz, ironikus rajzok, montá-

zsok készítéséhez. 

És a siker robbanásszerű lett, megdöntött minden eddigi rekordot. 

A zsűri döntése értelmében az alábbi művészek lettek díjazva:

Fődíj: Slobodan Obradovic (Szerbia)

Különdíj: Goran Divac (Szerbia), Aidarbek Gazizov (Kazakhsztán) és 

Halter András (Magyarország). Diplomát kapott: Gennadiy Nazarov 

(Ukrajna), Kurt Vanghewwe (Belgium), Rumen Dragostinov (Bulgária), 

Zygmunt Zaradkievicz (Lengyelország), Ashmarin Stanislav (Oroszor-

szág) és Jitet Koestana (Indonézia).

A bajai Belvárosi Bemutatóteremben (Szentháromság tér) nyílt meg 

a nemzetközi karikatúra kiállítás, ami augusztus 9-éig megtekinthe-

tő, majd szeptember 18-ától Szentendrén, a Cafe Rodin Galériában 

(Ady E. u. 6., www.caferodin.hu) lesz a kiállítás látható.

Az alábbi összeállításban – és majd a későbbi számainkban – ízelítőt 

adunk a vadász témájú karikatúrákból. Természetesen ehhez az össze-

állításhoz tartozik e számunk címlapja is, és amelyet nem csak a szer-

kesztőségünk, a zsűri is egyhangúlag díjra érdemesnek tartott.

Sergio Cavellerin (Olaszország) – Jövőkép

Edo Segvic (Horvátország) – Türelem Radek Steska (Csehország) – Apport

Mező Imre – Az új trójai faló
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Marian Avramescu (Románia)– Átképzés

Jitet Koestana (Indonézia) – Komplett...

David Evzen (Csehország) – Kontraszt

Valentin Druzhinin (Oroszország) – A szarvaslövő Zygmunt Zaradkiewicz (Lengyelország) – Vaktában
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CD, DVD
Balogh István: Vértelen vadászat DVD . . . . . . . . . 4 680,-
 Természetlesen a Dinnyési-Fertőn DVD  . . . 4 680,-
Blaumann Ödön: Őznász DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 500,-
 Vaddisznó vadászatok I-V. DVD . . . . . . . . . . 2500/db
 Őzbak bírálat I-II. DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500/db
Erdő P.R. Bt.: A természet művészei DVD  . . . . . . 4 500,-
 Dámszarvasok földjén DVD . . . . . . . . . . . . . . . 3 000,-
Halmágyi: Vadászatok idegen tájakon CD . . . . . 3 200,-
Heltay I.: Amit a nagyvadról tudni illik DVD . . . . 5 550,-
Hunting Videó: Jagd im Masailand I. DVD  . . . . . 8 900,-
 Schwarzbären  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 900,-
Ignácz M.: Vadászati múzeumok DVD    . . . . . . . . 3 800,-
 A nagyvad társas vadászata DVD  . . . . . . . . . 3 800,-
 Világrekordok nyomában I-II. DVD  . . . . . . . . 4 500,-
MKK: Muzsika Magyarországról CD  . . . . . . . . . . . 1 700,-
Magyar Vadászkürt E.: Szóljon a vadászkürt . . . 1 950,-
 Vadászüdv CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 980,-
Media Art: Vérebvezetők nyomában DVD . . . . . 5 620,-
MOKÉP: Magyarország nemzeti parkjai I-II. . . 2890/ db
Rockenbauer: Másfélmillió lépés... I-III. DVD . . 2890/db
Sáfrány József: Az én Afrikám I-II DVD . . . . . . . .2100/db
Select Kft.: A harcsázás rejtelmei DVD . . . . . . . . . 1 570,-
 A süllő horgászata DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 570,-
Takács V.: A vaddisznó vadászata 1-2. DVD  . . . . 4 900,-
 Európa terítéken  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 900,-
 A vadászíjász 1-2. DVD  . . . . . . . . . . . . . . . . .4 900,-/db
Természetfi lm: Még az üveghegyeken is túl . . . 1 990,-
 A természetvédelem a Hortobágyon DVD . . 1 990,-
Uys, Jamie: Sivatagi show DVD . . . . . . . . . . . . . . . . 1 280,-

KÖNYV
Ádámfi  Tamás, dr.: Vadászati Bibliográfi a . . . . . . . . 750,-
Agroinform: A magyar állattenyésztés nagyjai . . . 4 200,-
Aranyhal: Kisgyermekek nagy képeskönyve . . . 1 500,-
Alberts-Mullen: Fák, bokrok gyógyító ereje  . . . 2 980,-
Alexai Zoltán: Évszakok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 980,-
Alexandra: Gombalexikon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 999,-
Ambrózy: Amit a vadászíjász vizsgán tudni kell . . . 1 500,-
Ángyán és Tsi.: Védett természeti területek . . . . 6 500,-
Apatóczky István: Ettünk falombot... . . . . . . . . . . . . 850,-
Attenborough, D.: Az emlősök élete  . . . . . . . . . . 5 990,-
Avaff y-Botár-Fehér-Tóth: Hol horgásszunk? . . . 1 990,-
Avarff y Elek: Hej! Vadászok! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 500,-
Bába Károly: A magyarvizsla . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 080,-
Babulka-Kósa: Képes gyógynövénykalauz . . . . . 1 890,-
Balogh Gábor: Véges vadászmezők  . . . . . . . . . . . . . 450,-
Balogh K. Cs.: Viselkedjünk erdőn-mezőn (is) . . . . 498,-
Bán István: Vadóc vakációk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 200,-
 X-es  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 000,-
Barassó P.: Vadőr voltam, vadőr lettem újra. . . . 2 400,-
Bársony István: Az elveszett Paradicsom  . . . . . . 2 450,-
Bartha D.: Magyarország fa- és cserjefajai . . . . . 3 500,-
Bauer-Bauer: Medvék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 200,-
Bauer, Karl: Szőlősgazdák könyve . . . . . . . . . . . . . 4 200,-
Baumann, Doris: Kölyökkutya  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,-
Beff a: Vadvirágok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 300,-
Békés Sándor: Imádkoznak a fák  . . . . . . . . . . . . . . 1 940,-
 A természet bűvöletében  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 590,-
 Elröppent évek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 680,-
Békés-Körtvélyesi: Vadászotthonok I-II.  . . . . . 2 900/db
Bérczy Károly: Vadász műszótár . . . . . . . . . . . . . . . 2 980,-
Bernáth Jenő: Gyógy- és aromanövények . . . . . 6 200,-
Bertók-Brúgos: Növény- és gombakalauz  . . . . . 1 350,-
Bertóti István: Őzhívás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 900,-
Bicsérdy-Sugár: Vadbetegségek  . . . . . . . . . . . . . . 3 200,-
Bíró Andor: Kutyakiképzők kézikönyve  . . . . . . . 2 800,-
Black & White Kiadó: Gyógynövényeink . . . . . . . . . 550,-
Bodor János: Kerti károsítók  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 500,-
Boros-Ilyés: Nagy díszfa és cserje lexikon . . . . . . 4 999,-
Boruzs-Boruzsné: Borlexikon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550,-
Bozsik András: Környezetvédelem . . . . . . . . . . . . . . 980,-
Brehm: Ragadozók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 400,-
Buday Andrea: Gyógynövények . . . . . . . . . . . . . . . 2 630,-
Capstick: Halál a magas fűben  . . . . . . . . . . . . . . . . 5 400,-
 Halál a fekete kontinensen . . . . . . . . . . . . . . . . 4 300,-
 Az utolsó elefántvadász . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 800,-
Cey-Bert R. Gy.: Hunok és magyarok konyhája . . 2 500,-
Chapman: Vallomások a vadászatról . . . . . . . . . . 1 699,-
Csurgó S.: Gyógynövények embernek állatnak  . . 2 200,-
Damaszkin Arzén: A maszáj fennsíkon  . . . . . . . . 3 900,-
Dictum Kiadó: Kutyafajták . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 730,-
Dierschke, Volker: Melyik ez a madár? . . . . . . . . . 3 999,-
Dinich László: Gazsi bácsi a törzsasztalnál  . . . . 1 970,-
Draskovich Iván: Szarvasgazdálkodás . . . . . . . . . 3 900,-
Dreyer, Wolfgang: Virágok és évszakok . . . . . . . . 2 980,-
Dunhill, Alfred: Pipák könyve  . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 200,-
Élővilág Könyvtár: Énekesmadarak . . . . . . . . . . . . 2 200,-
Evanics Béla: Nászút a Marsra . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000,-

F. Horváth Ilona: Olcsó ételek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660,-
Fáczányi: Fejet hajtunk vadászati emlékhelyek . . 3 500,-
Fáczányi-Molnár: Vadászősök tisztelete . . . . . . . 2 400,-
Faragó István: Kápolna a hegytetőn  . . . . . . . . . . . . 590,-
Faragó S.: Élőhelyfejlesztés az apróvadgazd.-ban . . . 4 900,-
 A vadállomány szabályozása  . . . . . . . . . . . . . 3 900,-
Farkas Zoltán: Murphy horgászik . . . . . . . . . . . . . . 1 970,-
Fehér György: Állatpreparátumok készítése . . . 4 900,-
Fekete István: A magam erdeiben . . . . . . . . . . . . . . . 950,-
 Bogáncs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698,-
 Őszi számadás (Füveskönyv) . . . . . . . . . . . . . . 1 990,-
 Tűnődések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 730,
Fekete István, ifj .: Vuk és a simabőrüek . . . . . . . . 1 290,-
Fenyvesi Andrea: Süssünk, főzzünk a kertben . . . 450,-
Földi László: Új vadregény . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 490,-
Füstös Gábor: Wobblerek, Woblerezés . . . . . . . . 1 700,-
Gál Sándor: Esték és hajnalok  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 900,-
Galambosi: Fűszernövények és gyógynövények . . 2 500,-
Gálfalvi: Székelykeresztúr és vidéke vadászata  . . 2 200,-
Gazdag József: Csallóközi vadászatok . . . . . . . . . 1 219,-
Gera Pál: Állatkerti történetek  . . . . . . . . . . . . . . . . 1 500,-
Gerencsér Ferenc: Szakácslexikon  . . . . . . . . . . . . 1 800,-
Gminder-Böhning: Melyik ez a gomba?  . . . . . . . 3 999,-
Gyimesi Gy.: Ázsia végtelen vadászmezőin . . . . 6 200,-
Gyöngyöshalászi T. Gy.: Vadászösvényeken  . . . 2 700,-
Halmágyi T. I.: Vadászatok idegen tájakon . . . . . 6 400,-
Hangay György: Ahol még kék az ég . . . . . . . . . . 1 870,-
 Kuszkusz kókusszal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 700,-
Hargitai György: Vadételek a javából  . . . . . . . . . 1 880,-
 Sajtos fi nomságok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550,-
Hartink, A.E.: Pisztolyok és revolverek...  . . . . . . . 7 990,-
 Sörétes és vegyescsövű vadászpuskák  . . . . 4 990,-
Hartman M.: Mg. a természet szolgálatában . . . 1 280,-
Hartman és Tsi.: Hulladékok a mg-ban… . . . . . . . . 980,-
Határozó kézikönyvek: Fűszer- és gyógynövények . . 2 800,-
 Lovak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 800,-
Hecker, Frank: Az erdő állatai és növényei . . . . . 2 680,-
Heltay-Kabai: Hivatásos vadászok kézikönyve I-II. . . 12 500,-
Holdas-Szendrő: Nyúl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 200,-
Horváth Gy.: Zöldség- és fűszerkülönlegességek... . . 2 980,-
Hunyadi Attila: A süllőhorgászat módszerei . . . 1 699,-
Ignácz Magdolna dr.: Vadásznapló . . . . . . . . . . . . 5 500,-
Iváncsics-Köller: A természet harmóniája… . . . 5 100,-
Jacsmenik: Szőlészet, borászat a kiskertben . . . . . 550,-
Juhász Cs.: Minőségbiztosítás a mg.-ban . . . . . . 2 035,-
Juhász Zsuzsanna: Szabadtűzi ételek  . . . . . . . . . . . 550,-
K. Rhédey Zoltán: Verébtől a szarvasbikáig  . . . 2 700,-
Kämpfer,Dieter: Pálmák a lakásban  . . . . . . . . . . . 1 590,-
Kászoni Zoltán: Hal és horgászat Erdélyben  . . . 2 560,-
Király Klára: Jagdterrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 490,-
Kis Természetkalauz: Gombák  . . . . . . . . . . . . . . . . 1 200,-
Kiss J. Botond: Így láttam Indiát . . . . . . . . . . . . . . . 1 950,-
Kiss-Illyés: Nagy fenyő és örökzöld lexikon . . . . 2 990,-
Kittenberger: Vadász- és gyűjtőúton Afrikában . . 6 100,-
Kliment E.: Otthoni gyógynövényhasználat . . . 2 490,-
Kluwe-Yorck: Horgász abc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 598,-
Kovács Dénes: Luxus vadászfegyverek  . . . . . . . 8 000,-
 Billenőcsövű golyós vadászfegyverek . . . . . 4 800,-
Kovács László: Vadnyugati vadászpuskák  . . . . . 3 100,-
 Vadászlexikon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 990,-
Kristó: Vadász- vadtenyésztő mester kézik. . . . . 2 960,-
 Vadászpuskamester kézikönyve . . . . . . . . . . . 2 960,-
Kropog Erzsébet: Erdők, mezők virágai. . . . . . . . . . 990,-
Kubasek J.: Jeles világutazók nyomdokain I-II. . 3 500,-
Kútvölgyi Mihály: Vadételek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 800,-
Kutyatár: Boxer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 750,-
Lanszki: A korszerű prémesállat-tenyésztés... . . 2 125,-
Lapu Bt.: Vadász műszótár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,-
Larousse: Vadászkönyv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 990,-
Lászay György: Évelő virágok  . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 500,-
Laude Kiadó: Sajtlexikon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550,-
Lazi Kiadó: Harmat és vér  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 400,-
Lederer, Roger: Csodálatos madarak . . . . . . . . . . 2 990,-
Lovász Sándor: A vadászat lázában Gelvács . . . . . 750,-
Lusztig-Csigó: Halételek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 880,-
Maderspach Viktor: Menekülésem Erdélyből . . 1 980,-
 Élményeim a Ny-mo-i szabadságharcból . . 2 980,-
 Pareng-Retyezát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 980,-
Magda-Marselek: Növénytermesztés  . . . . . . . . . 1 710,-
Major Richárd: Vadváltók  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 680,-
Makay Béla: Hegyen-völgyön . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 900,-
Manke, Elisabeth: Szobanövények gondozása . . 2 500,-
Márton Imre dr.: A vadon hívó szava  . . . . . . . . . . 3 900,-
Matyikó Tibor: Vallomás a természetről  . . . . . . . 4 000,-
McNab, Chris: A fegyverek nagykönyve . . . . . . 11 980,-
Mercz-Kádár: Borászati kislexikon . . . . . . . . . . . . . 4 200,-
Mess Béla: Emlékszikrák  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 700,-
Molnár-Peszler-Paukó: Faanatómia. . . . . . . . . . . . 2 950,-
Molnár V. Attila: Mo. legszebb növényei . . . . . . . 1 200,-

Montag, Karin: Gombák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 680,-
Móra K.: Állat- és növényhat. természetjáróknak . . 4 990,-
Nadler Herbert: A Keleti- és a Déli-Kárpátokban . . 2 500,-
Nagy-Nagyné: Vadászatok és vadételek  . . . . . . 1 400,-
Nagy Imre: Lovasvadászatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 980,-
Nagy László: Vadászgörények a családban  . . . . 2 998,-
Nagy-Szabó: Nagy viráglexikon . . . . . . . . . . . . . . . 2 720,-
Németh I.-né: A gyógynövények nagykönyve . . 1 890,-
Nerpel Andrea: A csivava  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840,-
Nova szakácskönyvek: Vadételek  . . . . . . . . . . . . . 2 100,-
Oggolder: Etetőanyagok, etetési technikák  . . . 1 699,-
Oláh Csaba: Rablóhalak bűvöletében . . . . . . . . . 1 700,-
Pasaréti-Pethő-Illyés: Akvarisztika  . . . . . . . . . . . . 1 100,-
Pataki Tamás: Erdőszegélyek létesítése . . . . . . . . . . 792,-
Pénzes Behten: Terrárium I.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 200,-
Péter Jánosné: Vadételek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850,-
Petrich Károly: A velencei táj lepkevilága . . . . . . 2 980,-
Pintér-Pócsi: Hal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 500,-
Prössler: Sajtok a világ minden tájáról . . . . . . . . . 6 500,-
Rácz Gábor: Majdnem megmásztam...  . . . . . . . . 3 200,-
Radics L.: Növénytermesztő mester könyve . . . 2 690,-
Radnai Imre, dr.: Lovasszótár . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 500,-
Radnay J.: Cukrászat mindenkinek, receptekkel . . 690,-
Rakk Tamás: Göröngyös égi és földi utakon... . . 2 500,-
Rakonczay Zoltán: Természetvédelem . . . . . . . . 1 440,-
Ralphstone Angelica: A tenger állatvilága . . . . . 4 100,-
Rapaics Rajmund: A magyarság virágai. . . . . . . . . . 900,-
Receptvarázs: Erdélyi ételek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550,-
Reminiczky Károly: Kassai vadászhistóriák  . . . . 2 700,-
Sälzer: Halételek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950,-
Sánta Gábor: Az elfeledett Fekete István . . . . . . 2 200,-
Sáry Gyula: Szabadkőművesség . . . . . . . . . . . . . . . 2 200,-
Scherf: Vadon termő zöldségek és gyümölcsök . . .1 990,-
Schmidt Egon: Védett madaraink kislexikon . . . 1 200,-
Schmidt Gábor: Virágos díszcserjék . . . . . . . . . . . 2 500,-
Schmidt-Bécsy: Mozaikok a természetből . . . . . 1 750,-
Schmidt-Kalotás: Tollas énekművészek. . . . . . . . 1 300,-
Sigloch, Benno: A horgászok ábécéje  . . . . . . . . . 3 000,-
Sipos Endre: Erdei barangolások . . . . . . . . . . . . . . 1 860,-
Soltész B.: Csóványoson elpihen a szivárvány  . . . 990,-
Spohn-Roland: Melyik ez a virág? . . . . . . . . . . . . . 3 990,-
Spotter’s Guide: Természetbarátok zsebkönyve . . 1 700,-
Stb. könyvek: A 100 legjobb erdélyi jófalat . . . . . . 250,-
Szalay Kk.: Tradicionális magyar konyha . . . . . . . 4 000,-
Szálka: Kalandozások Máramarosban . . . . . . . . . 2 300,-
Széchenyi Zsigmond: Csui! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 499,-
 Két kecske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 499,-
 Nahar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 499,-
Székely Dénes: A lőpor és a töltény . . . . . . . . . . . . 2 180,-
Szepessy Vilma: Marhahúsos ételek . . . . . . . . . . . . . 300,-
Szinák-Zsolnay: Több, mint kutya . . . . . . . . . . . . . 4 500,-
Szladek Mihály: Az élet rendje  . . . . . . . . . . . . . . . . 1 500,-
Szodfridt István, dr.: Nyártermesztés . . . . . . . . . . 3 090,-
Szovátai Vass: 500 kedvenc muffi  n recept . . . . . . . 550,-
T.K.K. Kiadó: Barangolás az őslények világában . . 4 000,-
Természetbúvár: Vöröskönyv Mo. növénytárs. I-II. . . . .3 400,-
Természetkalauz: Lepkék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 500,-
Totem Kiadó: Száz magyar ételcsoda . . . . . . . . . . 5 980,-
Váczi-Dede: Növények a lakásban  . . . . . . . . . . . . 1 400,-
Vasas Joachim: Menjen, Doktor elvtárs! . . . . . . . 2 310,-
Végh Attila: A növényvilág ékszerei . . . . . . . . . . . 2 580,-
Végh Endre, dr.: Vadászni emberi dolog . . . . . . . 2 900,-
 Murphy és a beteg vadász  . . . . . . . . . . . . . . . . 1 970,-
Veress István: Óriás schnauzer  . . . . . . . . . . . . . . . . 1 490,-
Verhóczki I.: Csokis és gyümölcsös fi nomságok. . . 550,-
Verme Ulen: Gyógynövények enciklopédiája . . 4 500,-
Veselovszky, Zdenek: Állatok a nagyvilágban  . 2 980,-
Videcz Ferenc: Vendégkönyv  . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 200,-
Vierke, Jörg: A legkedveltebb díszhalak . . . . . . . 1 190,-
Wass Albert: A funtinelli boszorkány I-II-III. . . . . 5 000,-
 Adjátok vissza a hegyeimet! . . . . . . . . . . . . . . . 1 380,-
Whitehaed, Sarah: Kutyák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 990,-
Yousefi -Kóbori: Korszerű tejtermelés és feldolg... . . 2 800,-
Zákonyi-Gyulai: Horgász zsebkönyv  . . . . . . . . . . . . 500,-
Zoltán J.: Régi képeslapok mesélnek a vadászatról . . 7 200,-

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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A Felső-Nílus mentén 4500 Ft

Ez a vadásznapló „önhasználatra” készült – vallja a szerző az előszavában, mely attól más mint a töb-

bi, hogy Nemeskéri-Kiss Géza saját maga számára jegyezte fel az 1914-es évektől vadászkalandjait. 

A könyv 1917-ben jelent meg először, most a Dénes Natur Műhely jóvoltából újra kezünkbe vehetjük 

e kiváló vadásznaplót, mely 1914. január 15-étől, az elindulás pillanatától egészen március 8-áig, szin-

te napról-napra követhetjük útján Nemeskéri-Kiss Gézát, valamint gróf Esterházy Károlyt és fi át. Igé-

nyes nyelvezetű, habár sokszor zavaró a különböző tájnyelvek használata, a vadfajok nem megfelelő 

vagy csak minimális fordítása. A napló utolsó részében az eltöltött közel másfél hónap alatt elejtett 

vad lőjegyzékét találjuk, valamint a jellemző vadfajok arab-magyar szótárát. A könyv záróakkordja-

ként Nemeskéri-Kiss Géza eseménydús életének jelentősebb mozzanatait olvashatjuk el. F. B.

100 gímbika 2500 Ft

Blaumann Ödön fi lmjében a VADEX Zrt. fehérvárcsurgói területének gímbikáit mutatja be. A 45 per-

ces mozi három év alatt készült, amely során száz gímbikát fi gyeltek meg a Bakony hegység északi 

végén. A bikák közül többnek fi gyelemmel kísérhetjük évről-évre az agancsváltozását. A fi lm oktató 

jelleggel bemutatja a bikák korát, agancsát, továbbá azt, hogy lőhető vagy inkább kímélendő – és 

csak tizenegy bika elejtésének lehetünk tanúi.  

A fi lm elsősorban kezdő vadászoknak, illetőleg az apróvadas területek vadászainak nyújt hasznos 

ismereteket, feltételezve, hogy tisztában vannak az alapfogalmakkal (mint például az agancs ágai, 

adott kor jellemzői), mert ezt nem magyarázza el a fi lm. Blaumann Ödön más fi lmjeitől eltérően itt 

nem a lövésen, hanem a megfi gyelésen van a hangsúly. M. J.
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„Ez a Kuti Annus igazándiból nem nekem 

való lenne; mert nagyon szorgos, meg olyan 

magabiztosan ringatja a csípejét, mintha már 

három gyereket szült volna. Meg hát szép 

is, mellesleg. De ebből még baj is lehet, ha 

majd a sok jöttment jáger meg labanc – nya-

kamat teszem rá – megóhajtaná, ha magam-

hoz venném. Aztán az öreg Kuti se akárki 

a kis forsriftos autószerelő műhelyével; any-

nyi verda áll előtte minden reggel, mintha 

használtautó kereskedő lenne. Évente kiruc-

can az öreg Erdélybe a nagykakasáért, vagy 

az osztrák Alpokba hegyet mászni a zergék 

meg a kaszaszarvú kosok után. Nem kis 

lóvé lehet… Az Annus mama meg maga a 

konyhakerti robot, van mindene, amiben 

nyüzsög a vitamin, csak azt a kutyaütő pad-

lizsánt ne hordozná mindig az anyámhoz, 

mert nekem kell rántva, töltve meg szószban 

megenni minden másnap…”

Így fonta-szőtte a gondolatait a fi atal va-

dász, miközben a traktor utánfutójába haji-

gálta a magaslesről leütött, elkorhadt palánk 

darabjait. Sárgán virítottak odafönt az új 

betétdeszkák; úgy nézett ki a les, mint egy 

gólyalábú csíkos tigris. „Két hét múlva bika-

vadászat!” Elégedetten szemlélte művét, ma 

már a negyediket. „Azt is ráírjam, hogy a 

sógor melyikbe kapaszkodjon majd?”, dobta 

föl a kérdést, csak úgy magának motyogva. 

S. Nándor, a társaság nemrég szerződtetett 

hivatásos vadásza a tenyere alatt megmérte 

a nap magasságát, és úgy döntött, mára fájron-

tot csinál magának. Negyedóra múlva elérte 

a falu végét és bepöfögött a Rákóczi utcába. 

„Igaz, hogy pici kerülő, de talán meglátom az 

Ancsát.” A Kutiék pulija már messziről futott 

eléje, és csak úgy, kutyakötelességből ki akar-

ta harapni a Belarus kerekét. „No, hívjad csak 

ki a kisasszonyodat, vakarék!” 

Jól számított. A lány a nyári konyha lép-

csőjén üldögélt, térdei között a sámlin nagy, 

piros fazék, abba fejtette a kosárból a puha 

tarkababot. Szoknyája combtőig felhúzva. 

„Hej, édes Istenkém, ha én most a sámli 

vagy a fazék lehetnék…”, pusmogta a legény. 

„Vagy mindkettő, az még jobb.” 

- Helló, hercegnő! Te szépségem, nehogy 

a babszem beugorjon valamelyik likba vélet-

lenül ott lent! – vigyorgott a fi ú, majd leug-

rott a traktorról. 

– Beengedsz? – kérdezte sejtelmesen.

- Na, mit akarsz, vadőr? Talán anyádnak 

vinnél egy kis paszulyt? 

Már kapott ám, tegnap…

- Mit akarok, mit akarok… tudod te azt 

jól hercegnő – hajlott a füléhez a fi ú. A lány 

testének csodálatos nyári napszaga volt és 

a nyakán egy hangya igyekezett a füle mögé. 

A fi ú furfangos kísérletet tett arra, hogy 

a nyelve hegyével leemelje onnan a bogarat. 

- Nyalogassad inkább a sündisznót, te ró-

kapecér! – ugrott föl a lány, és a fejtett-babos 

fazék kiborult a lába elé. – Szedd össze! – 

rendelkezett – miattad van! Különben töb-

bet nem csámpázol be ide ezen a kiskapun.

A fi ú térdelve csipegette föl a babot, lassan, 

hadd teljen az idő kedvére. – Te Annus… 

– nézett föl a lányra alázatosan –, gyere el 

velem este lesvadászni, hiszen már annyiszor 

megígérted…

A legény halk, szinte könyörgő szavait elé-

gedetten zárta agyába a lány. – Állj fel va-

dász! A fi ú felmagasodott, és mélyen nézett 

a tarka otthonka nyílásába, ahol a feszesen 

domborodó halmok hely híján majdnem 

összeértek.

- Elmegyek – bólintott a lány. – Fél tíz-

kor a patakhíd fejében felvehetsz – búgta 

bájosan és sokat ígérően remegtette duzzadó 

ajkait. Zöld szeme izzott, mint egy nőstény-

farkasé. – De, ha egy ujjal is hozzám nyúlsz, 

vadőr, attól kódulsz! – Rázta a mutatóujját 

a fi ú orra előtt.

Nándi vadőr bokázott egyet, szalutált és 

megpördült a sarkán:

- Értettem, hercegnő! Pár ugrás és bent 

volt a Belarusban. Úgy érezte, hogy három-

szor olyan széles és magas a világ, mint teg-

nap ilyenkor.

Nem nagyon bánta, hogy az anyja reggel 

elutazott hétvégére a húgához Veszprémbe, 

az apja meg éjjeli műszakos a motorgyárban. 

„Hátha!” Jól beuzsonnázott, hűtőbe rakta 

az estére való üdítőket és készített egy olyan 

szendvics-költeményt hamburger-zsemlé-

ből, amely temérdek téliszalámitól, jóféle 

sajtoktól meg paprikaszeletektől vált több 

emeletessé. „Jól tartalak majd hercegnő, ha 

megérdemled!”

A lány a híd korlátját támasztotta és úgy 

tett, mintha az ébredő csillagokat vizsgálgat-

ná, pedig sötét, komor felhők nyomakodtak 

nyugat felől a nagy Sóvágó-domb pereme 

fölé. A ponyvás kis Suzuki kavicsot szórva 

állt meg előtte. A lány kis kék kardigánja 

a földre pottyant a karjáról. „Nem fogsz fáz-

ni picinyem, meglátod”, ígérte meg magá-

ban a fi ú jó szándékkal. Akkor fedezte csak 

fel, hogy a lány szoknyában van, amikor az 

lehajolt a kardigánjáért. „Óh, nem kell a ron-

da, szűk farmerral harcolnom!”, örvendezett 

a vadász. „Csak addig meg ne egyenek a szú-

nyogok, hercegnő!”

- Töltve vagy? – érdeklődött a lány pár 

perc múlva a les létrája előtt.

- Öt golyó van benne – tette a fi ú az ér-

tetlent. „Hát persze, hogy töltve, szépségem, 

nagyon, nagyon is.”

- Azt hittem, csak két golyód van… - 

istentelenkedett a lány. A vadásznak fülig 

ért a szája. – Jó golyók, ügyes golyók, szuper 

golyók! – heherészett. Előre akarta tuszkolni 

a lányt a létrán, hogy a szoknya alatt előnyös, 

vizuális és akcióhelyzetbe kerülhessen.

- A puskás megy föl előbb, ha töltve van – 

rendelkezett Annus, mint ahogy az egy sza-

bálytartó vadász jól nevelt lányához illik. – 

Különben meg add ide a szúnyogriasztódat, 

befújom magam. „Azt meg hogyan nyalom 

le rólad, jaj, édes jó Istenem!”, aggódott a va-

dász, de azért odaadta.

Szépen elhelyezte az ülőpárnákat odafönt 

egymás mellett és fordítva ültek a deszkára: 

Annus hátrafelé nézett a les irányában a zab-

tarlóra, Nándi meg előre, a kukorica szélén 

maga-vágta kaszálmányba látott. Felcsavarta 

a fegyverre a puskalámpát: „Később már nem 

lesz rá időm”- gondolta. Ekkor hallották meg 

a Sóvágó-domb mögötti villogás első dörejét.

- Messze van az még, ne félj… – bökött 

a fi ú a tolakodó vihar taraja felé és magához 

húzta a lányt. Nem ellenezte. A csókok fo-

lyamatos tüze felhevítette testüket, és a lázat 

csak még jobban felkorbácsolta a közelgő 

vihar villogása. Az erősödő égi morajra meg-

megrándult a lány izgalomtól feszülő izmos 

teste. A fi únak nem volt elég keze meg szája 

bejárni ezt a gyönyörűséget, rejtett zugait fel-

fedezni, és azon spekulált, hogyan szabadul-

jon meg úgy a nadrágjától, hogy közben nem 

szünetelteti a hadműveletet. Ekkor már ha-

talmas esőcseppek koppantak a fejükön meg 

a deszkán. Kegyetlen erős nyári zápor szakadt 

a nyakukba. Nem törődtek vele. Álltak, haj-

longtak egybeforrva a deszkának feszülve, és 

Eljegyzés
Keszthelyi Jenő
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nagyon közel voltak ahhoz, hogy égbe kiált-

sák örömüket, amikor a fi ú a lány válla fölött 

meglátta a zabtarlón kocogó süldőket.

- Mi van? – sziszegett a lány durcásan.

- Pszt, disznók… - suttogta a fi ú, és a lányt 

letolta gyengéden az ülésdeszkára. – Juj, de 

hideg, vizeees! – nyafogta Annus.

A vadász rávillantott a zabtarló szélén 

ácsorgó két süldőre, és kapásból lapockán 

lőtte a kisebbiket, bár elég rosszul látta a vi-

zes lencsén keresztül. Helyben is maradt.

- Édes, édes Annuskám… - ölelte hasára 

a lány csatakos fejét.

- Akarsz-é vadászember felesége lenni?

- Az a jó öreg szakállas rogyassza rád ezt 

a villogó eget, ez most jut eszedbe? Őrült 

pali! Félbehagyod a micsodázást, disznókra 

lövöldözöl, mintha itt se lennék! Az eső meg 

lever a deszkáról bennünket… Belénk csap 

a villám… Itt van ez a rohadt puska is – ha-

darta a lány vércsehangon.

Fent hagyva mindent, lecsúsztak a létrán 

a les alá, hogy egy kis menedéket találja-

nak az ítéletidőben. Ott is nyakukba folyt 

a magasles sáros-szutykos leve. Aztán mire 

elvonult a zivatar a Somlós-hegy felé, szépen 

befejezték az eljegyzési szertartást az And-

ráskeresztbe kapaszkodva, Isten áldásával.

- Akarsz-é most már vadászember felesége 

lenni? – kérdezte a fi ú gyengéden átkarolva 

a lányt.

- Hááát… lehet… talán akarok.

- Akkor légy szíves, menj fel a lesre, mert 

nekem nagyon remeg a lábam és hozd le 

a zsigerelő szerszámaimat meg a fejlámpá-

mat. A nadrágomat meg csak dobd le, nem 

árt neki a víz, addig kiszedem a szálkákat 

a fenekemből meg a tenyeremből.

- Mi vagyok én, házicseléd? – fortyant fel 

a lány. – Menj föl érte, én meg addig kicsa-

varom a szoknyámat meg a bugyogómat… 

jaj, hol is vannak… a fene essen ebbe a sötét-

ségbe, meg ebbe a rohadt sok csalánba!

- Akarsz-é vadászember felesége lenni? – 

ismételte meg a roppant fontos kérdést Nán-

di, most már a süldő fölött állva. – Mert ha 

igen, akkor fogd meg az első lábát. Tudod 

apádtól, hogyan kell…

- Pfúj, de sáros! – nyiff antott a lány.

- A tiéd is olyan – mutatott a vadász a lány 

bokáig sárban cuppogó mezítlábára. – De 

azért én most is megfognám…

- Disznó!

- Az, az, csak fogjad erősen, el ne dőljön, 

míg felmetszem. Látod?

- Mit?

- A likat, ahol bement a golyó, itt ni – mu-

tatta a vadász és középső ujját tövig dugta 

a lőnyílásba.

- Pfúj, disznó! Azzal az ujjaddal többé nem 

nyúlsz hozzám, az hétszentség!

Nándi rutinos 

gyorsasággal látta el a 

vadat. – Akarsz-é vadászember 

felesége lenni? – sunyított ismét a fi ú, 

választ már nem is várva unalmas kérdésé-

re. – Ha akarsz, akkor fogjad a zacskómat! 

A lány szája a fejlámpa fényében hamiskás 

mosolyra húzódott: - Most?

- Most hát! A zsigeres zacskómat, hercegnő! 

Ott van a fűrésztok aljában… Aztán beledo-

bálta abba a hasznos anyagot, néha össze-

összeért az orruk a mozdulatok közben. 

A vadász kipeckelte az aláhasított lapockákat 

és farönkökkel megtámasztotta a vadat két ol-

dalról. Amikor végzett, nagyjából kimosako-

dott egy tócsában. Összeszedték és belerakták 

a sok agyonázott holmit az autóba és még egy 

kiadósat csókolóztak a vizes kaszninak dőlve.

Másnap reggel S. Nándor hivatásos vadász 

bevitte a lecsutakolt Suzukit olajcserére Kuti 

Lajos autószerelő műhelyébe és mindenféle 

körmönfont körítés nélkül megkérte Annus 

hercegnő kezét.

- Nem köll 

fi zetni – dünnyögte az 

öreg Kuti, amikor a vadász a tízezrest 

nyomkodta a markába, az olajcsere tarifális 

díját. – Mert akkor számlát kéne írnom… 

– adta meg a magyarázatot.

Nándi erre előkotorta a Suzukiból a hű-

tött vaddisznómájat:

- Együtt lőttük Annuskával, tudom, hogy 

szereti…

Kuti Lajos elkerekedett szemekkel nézte 

az elporzó Suzukit, meg a markában lógó 

zacskót. Nehezen dolgozta fel a történteket. 

Azután meg egész délelőtt azon törte a fejét, 

hogy Karácsonykor, vagy Húsvétkor kéne-e 

megtartani az eljegyzést, mert a Szent István 

nap itt jár a kertek alatt, az nagyon hamar 

lenne.
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Egy őz(bak?) viszontagságai
Sugár László

Verőfényes, szívet-lelket melengető délután 

volt. Aztán hirtelen beborult felettünk: az 

egyik hivatásos vadász behozott egy sérült 

bakgidát a Vadbiológiára. Perbál határában 

egy traktoros ugyan észrevette a fekvő ap-

róságot és megállította a gépet, de a kapa 

elérte a gida lábait. Egyik elülső lába fi tye-

gett – el volt törve külső sérülés nélkül, a két 

csánkjáról pedig leborotválta a bőrt, egyik-

nél a külső, másiknál a belső oldalon, ahogy 

fektében elérte.

Kollégám szerint reménytelen az eset, 

Zsuzsa laboránsukkal viszont ebbe nem 

törődtünk bele. A nyílt sebeket nem volt 

nehéz ellátni, fejtörést az ingaként mozgó 

belső lábvég okozott. Végül egy műanyag-

csőből szeleteket hasítottam, ezekből lettek 

a sínek. A kinyújtott lábra fektetett síneket 

pólyával tekergettük be és a könyökcsúcs 

felett rögzítettük. Úgy tűnt, működik a do-

log. Aztán találtunk egy megfelelő méretű 

hullámpapírdobozt, amiben a Trabant hát-

só ülésén – akkor még nem volt gyerekülés 

(!) – biztonságosan lehetett szállítani, és így 

vittem haza a kis jószágot.

Vagy négy héten át, nap, mint nap velem 

ingázott Telkiből Ferencvárosba és vissza. 

A harmadik emeleti lakás parkettáján olykor 

elcsúszott, de egyébként minden rendben 

volt. Fruska vizslánk rögtön „örökbe fogad-

ta”, de akkor sajnos nem szoptatott, így hát 

borjútápszert kapott a gidácska.

Szépen növekedett, erősödött, eljött az 

ideje, hogy letelepítsük az egyik karámrész-

be. Ezt is hamar megszokta. Itt már Zsuzsa 

etette, gondozta és a Bice-Bóca névre ke-

resztelte. Ekkor a sínt is levettük, hisz már 

jól állt és járt a törött lábán is. A lábközép-

csont jól összeforrt, bár egy kissé kifelé csa-

varodva, „franciásra” sikeredett a lábállás. 

Pár nap múlva viszont észrevettem, hogy 

a már rég gyógyultnak látszó csánkrészeken 

a bőr alatt gennyesedés alakult ki. Ez már 

komolyabb szakértelmet igényelt, így ismét 

doboz és Trabi kellett, amiben bevittem az 

Állatorvosi Egyetem sebészeti tanszékére. 

Az akkor még nagyon fi atal Kökény doktor 

látta el nagyszerűen. Többé nem újult ki ez 

a baj, de a gida megpróbáltatásainak ezzel 

nem lett vége!

Hamarosan hat hétre Mongóliába utaz-

tam a gazella-befogási, telepítési program 

keretében. Visszatérésem után Zsuzsa sírva 

újságolta, hogy távollétemben fi atal tudós 

kollégánk (a neveket magamban tartom) 

a gidát „megszabadította” fejlődő heréitől. 

Akkor már ismert volt, ha elég korán – az 

agancsdudorok megjelenése előtt – herélik 

ki az állatot, tar fejű lesz a bak vagy a bika. 

Nos a kísérlet meg is hozta a várt eredményt, 

ez a törvényszerűség tehát a hazai őzeknél is 

működik! Ezzel a gida élete egyfelől leegy-

szerűsödött, egyébként viszont a bonyodal-

mak sora folytatódott!

Következő nyáron az őznek társaival, 

meg a gímekkel, dámokkal együtt költöznie 

kellett Babatra. A vadbiológus gárda még 

maradt Telkiben, csak látogatóba, alkalmi 

munkára jártunk át. Ilyen volt például a há-

lós őzbefogás, jelölés, terepi megfi gyelések… 

Ilyenkor megnézegettük a karámokban „kí-

sérleti vadjainkat” is. Teltek a hetek-hóna-

pok. Szalonkázási időszak volt már, mikor 

újból meg akartam nézni Bice-Bócát, de 

nem találtam a szokott helyen. Megkérdez-

tem a telepvezetőt: hova lett, mi történt vele? 

Különös választ kaptam: egy szerződés ke-

retében Nyugat-Németországba szállítottak 

őzsutákat. A befogásból nem jött össze elég, 

így a karámbeliekből is vittek. Bizonyára 

közöttük volt a kis herélt is.

Szóval Bice-Bóca megfogta az isten lábát, 

gazdag vidékre költözött. Sosem tudtuk 

meg, észrevették-e vagy sem, hogy mi a baja 

a terméketlen „sutának”. Ha netán észrevet-

ték és kiderült a turpisság, vajon mit gondol-

hattak az eladókról?

Zéta:
Hurokban

Óvatosan osont most is úgy, mint mindig,
Amikor pár hetes piciket szoptatott .
Az emberre fi gyelt s a hurkot elvétett e,
Ezért nem láthatott  több éjt és több napot

A húr egyre feszül, csontig vág keményen,
Vérben vergődik a szép szemű őzsuta,
Egyszerű agyának utolsó rémképe:
Mit eszik ma este az a két kis buta?

Az újhold volt az egyetlen tanú
Ki látt a a vért és érezte a szagát,
Majd szomorú arcát felhővel takarva
Csendesen álomba sírta magát.

Hajnal van, harmat hull a merev őztetemre,
Szépeket álmodnak az ájtatos emberek.
A két árva gida hiába várja anyját.
Bambán hallgat a szenvtelen berek. IL
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Kacsakaland
Móré János

A Hortobágy perifériáján élő vadászok a hat-

vanas-hetvenes években ma már elképzelhe-

tetlen mennyiségű vadrécére vadászhattak. 

Sok mezőgazdasági nagyüzem rá volt kény-

szerítve a rizs termesztésére, a különböző 

csatornák vizei táplálták ezeket, sok volt a to-

csogó mindenfelé a magas talajvízállás miatt, 

volt hát élő- és költőhelye a réceféléknek.

Nem minden vadász ment a kacsa va-

dászata után. Ennek a legfőbb oka az volt, 

hogy még motorkerékpárral is csak kevesen 

rendelkeztek akkoriban, biciklivel meg, fő-

leg munka után, nem sokan vállalkoztak 

a tekerésre. Aztán az is megválogatta a társa-

ságot, hogy a húzó kacsát nem volt egyszerű 

meglőni, nagyon patronigényes tevékenység 

volt. Az akkori jövedelme a társasági tagok 

többségének fontosabb dologra kellett, így 

aztán csak a nagyon nagy szenvedély és 

a jobb jövedelem birtokában alakultak ki 

a kacsavadász csoportok. Ezek aztán men-

tek, amikor csak tehették.

A vadászatot feltétlenül a felderítés előzte 

meg, főleg az augusztusi, de az őszi tarlós 

vadászatok sikere is leginkább azon múlott. 

Nagyon kellett tudni, hogy a halastavakról, 

rizsföldekről és egyéb vizekről hova jár enni 

a réce. Nem ártott azt sem tudni, hogy az első 

puskázás után merre veszik az útjukat, érde-

mes-e oda utánuk menni. A vizekről kihúzó, 

majd a táplálkozás után inni visszatérő kacsák 

nagyjából tartották a húzásirányukat, de ha 

egy-egy vadásznapot nem követett legalább 

három nap szünet, akkor vagy az égben jár-

tak, vagy egyszerűen másfelé vették útjukat.

Rengeteg utánajárás és kitartás kellett 

a sikerhez, de amikor a „Danuvia” két va-

dásszal és három zsák kacsával nyöször-

gött hazafelé, az mindenért kárpótolta 

a vadászt és – ami sokat számított – 

a családot is.

Nagy ünnepnek számított hát 

az augusztus elseje, abban az idő-

ben még akkor kezdődött a ka-

csaidény. Kisebb, összeszokott 

csoportok már július 31-én este 

kimentek a kiszemelt terület 

közelébe, főtt a slambuc, vagy 

más bográcsos étel, evés után 

éjfélig tartott a beszélgetés, ado-

mázgatás, vagy csak egyszerűen 

a friss szalmán hanyatt fekve, 

a hullócsillagokat lestük. Aztán pár óra alvás 

után ment mindenki az előző nap elkészített 

lőállásába.

Még sötétben megindultak, és elkezdődött 

az alföldi vadászember egyik legszebb ünne-

pe. Ahogy kezdett virradni, átláttunk egy-

máshoz, és együtt örültünk a cimborákkal 

egy-egy parádés lövésnek, vagy raktároztuk el 

a későbbi beszélgetések idejére, ha valaki nem 

tudta kivárni, amíg lőtávolba ért volna a ka-

csa, esetleg rendre csak puff ogtatással töltöt-

te az idejét. Kevés vizsla volt még akkoriban 

a vadászok birtokában, így aztán külön kel-

lett koncentrálni a lehullott zsákmány helyé-

re. Különösen, ha még estében is nézegetett 

a réce, hiszen ilyenkor biztos, hogy csak seb-

zés történt. Ha a fejét a hosszú nyakán hátra-

csapta, és körte alakzatban jött lefelé, akkor 

többnyire ott találtuk, ahol leesett. Miután 

kezdett a nap felemelkedni, be is lehetett fe-

jezni a vadászatot, hiszen mire összeszedtük 

a zsákmányt, megcsináltuk a terítéket fajta 

és nem szerint, majd az esti táborhelyről el-

indultunk, igyekezni kellett, különösen, ha 

valaki még időre munkába is akart érni.

Egyik alkalommal már kora délután ki-

mentünk a barátommal egy kifi gyelt te-

rületre. Megkerestük, hogy melyik részen 

van a legtöbb elhullajtott kacsatoll, na meg 

egyéb jelként az elpotyogtatott ürülék, oda 

rakta ki a csalikacsákat a haver, aztán vissza-

mentünk a tábla széli fasorhoz, és szalonna-

sütéshez fogtunk. 

Mire megettünk 

mindent, bi-

zony az 

októberi rövidülő napoknak köszönhetően 

majdnem igyekeznünk is kellett a lőállás el-

foglalásához. Összeraktuk a cókmókunkat 

a motor köré, és már indulni akartunk befelé, 

amikor a tarló felől két gyors duplát hallot-

tunk szinte közvetlen egymás után. Egy kis 

magaslat takarta a kilátást a tarló közepének 

irányába, igyekeztünk hát felérni a magaslat 

tetejére. Éppen ráláttunk a laposra, amikor 

egy hajlott hátú, esőköpenyes alak a harma-

dik duplát lőtte ki. Rádöbbentünk, hogy itt 

alighanem a haver csalikacsáit vadássza le 

valaki. Futásnak eredtünk hát, és kiabáltunk, 

ahogy a torkunkon kifért. A Tsz öreg mező-

őre, aki egyébként a vadásztársaság tagja is 

volt, sokdioptriás szemüvegével háborúzott 

a csalikacsákkal. 

Mint kiderült, az öreg azért őgyelgett 

a tarlón, hogy érdemes lenne-e a családdal 

tarlózni jönni a hétvégén, amikor rátalált 

a kacsákra.

- Csak a patront sajnálom, bár gondol-

hattam volna, hogy nincs már októberben 

lohos kacsa, ami el ne repülne, meg amúgy 

is, hogy kerülnének ide. Minden huncutsá-

got kitaláltok ti is, még a szemetek sem áll 

jól, ellövettétek velem a sok jó töltényt!

Az esti húzás már csak kevés eredményt 

hozott, de annyi még összejött, hogy az öreg 

kárpótolva lett a sok elpocsékolt patronért. 

A barátom csak azon mérgelődött, hogy a 

kilyuggatott kacsákat ezek után már vízen 

nem lehetett használni.
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BÉKÉS SÁNDOR

bekes.sandor@chello.hu

Decs egyik legismertebb embere, Beödök 

Bertalan kétszintes otthonának emeleti tár-

salgójában egy terméskőből és régi márvány 

sírkövekből épült emlékmű fényképét néze-

getjük. Az emlékmű talán éppen ott áll, ahol 

valamikor az etei kőtemplom magasodott.

– Nagy templom volt, az akkori Tolna 

megye talán legnagyobb temploma – mond-

ja vendéglátóm. – Gótikus stílusban épült, 

hossza közel harminc, szélessége nyolc méter. 

A település egy földnyelven állt, közel kétszáz 

házzal. Az ásatások bizonysága szerint kettős 

árokkal, sánccal körülvett vára is volt. A tö-

rökök sarcolták, járványok pusztították. Ete 

mellett huszonnégy sárközi falu is elnépte-

lenedett, kihalt, semmivé lett. Ám ötszáz év 

után most végre emlékmű idézi mindezt. Tíz 

évvel ezelőtt, 2000. április 30-án avattuk fel.

– Az Ön kezdeményezése, szervezőmun-

kája és anyagi áldozatvállalása nyomán.

– Számomra a múlt minden emléke, üzene-

te különös jelentőséggel bír. Vadászat közben 

is felveszem az érdekesebb köveket, vasdara-

bot, ami az utamba kerül, mert bármit is fo-

gunk a kezünkbe, az mond nekünk valamit, 

kapcsolatot teremt valamivel, vagy valakivel. 

Akit kitéptek az anyaföldből, az kapaszko-

dik, kötődni akar ahhoz is, ami már nincs, és 

ahhoz is, amit mások talán észre se vesznek, 

vagy értéktelennek tekintenek.

Beödök Bertalan, nemzedékek testnevelő 

tanára, helytörténész és Tolna megye szinte 

minden szegletében ismert vadász, a Zsitva 

jobb partján fekvő Kismányán született, Ér-

sekújvár közelében, a mai Szlovákia terüle-

tén. A falut már 1259-ben, IV. Béla király 

idején név szerint említette egy adományo-

zási oklevél. Száz évvel ezelőtt, 1910-ben 

742, többségében magyar nemzetiségű lakos 

élt a településen. 

– 1948-ban a falu lakosságának 60 száza-

lékát deportálták Magyarországra. A kismá-

nyaiak közül sokan kerültek Bátaszékre, 

Tildy Zoltán akkori köztársasági elnöknek 

köszönhetően, akinek a családja szintén kis-

mányai volt, és a mi családunkkal rokonság-

ban is állt. Édesapám és Tildy Zoltán, aki 

keresztapám volt, unokatestvérek voltak, sőt 

hasonlítottak is egymásra.

Előkerül egy dosszié, abból egy fényké-

pes igazolvány: Beödök Bertalan édesapja, 

Beödök Béla utolsó, magyar hatóság által 

kiadott felvidéki vadászjegye. Most én ér-

zem úgy, hogy kézbevétele által leomlanak 

Minden elmúlik egyszer, de semmi se múlik el nyomtalanul. Most egy olyan településről beszélgetünk, amely 
egyetlen térképen se szerepel. Ete középkori mezőváros volt a Sárköz nyugati peremén, puskalövésnyire Decstől. 
Ete a török időkben, a 17. században pusztult el, egyetlen köve se maradt fenn. Szántóföld van most a helyén. Ám 
ha repülőgéppel szállunk fölé, máig kirajzolódnak az utcák és házak foltjai, valahogy úgy, ahogy életünk régi törté-
netei sejlenek fel az emlékezetünkben…

Az ember addig él…Az ember addig él…
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az időkorlátok, és annak ellenére kötünk 

személyes ismeretséget, hogy Beödök Béla 

már sok éve elhunyt. A vadászjegy újszerű, 

ropogós, mintha most állították volna ki. 

„Érvényes 1944. aug. 1-től 1945. évi július 

31-ig. Vadászjegy illeték: 100 Pengő. Igazol-

vány illeték: 10 Pengő.”

– Alig vártuk a telet. Kiskamaszként ott 

loholtam apám mellett a hajtásban, cipeltem 

az elejtett vadat, és akármekkora is volt a hó 

vagy a sár, a világ legszerencsésebb gyereké-

nek éreztem magam.

A kismányai mindennapokról és a Zsitva-

menti vadászatokról a hazai sajtóban is 

gyakran publikáló, neves szlovákiai ma-

gyar vadászíró, Motesiky Árpád is szót ejt 

az „Őseink nyomában a Zsitva völgyében” 

című írásában. Néhány mondatot most idé-

zek ifj ú Tildy Zoltánnal (a tekintélyes ter-

mészettudóssal és fotóművésszel) folytatott 

beszélgetéséből, mert minden szava össze-

cseng Beödök Bertalan emlékezésével.

„A Tildy-család emberemlékezet óta a 

Zsitva-menti Kismányán élt. Nyaranta – tíz-

éves koromtól – apám nagybátyjánál, Tildy 

Vincénél vakációztam (…) Szegről-végről 

Kismánya lakosságának jó részével rokon-

ságban voltunk. Kismányán kezdődött 

vadászmúltam is. Rengeteg volt a fogoly 

a harmincas években arrafelé. A község – 

összefogva – folyamatosan bérelte az egész 

határ vadászati jogát. Nyár végén elkezdő-

dött a patrongyártás, mert a kilőtt töltény-

hüvelyeket többször is újratöltötték. Meg-

jegyzem, amilyen takarékos volt a kismányai 

nép, olyan szép és drága, csupa oldalkulcsos 

vadászpuskáik voltak. 

Egy másik dokumentum is a kezünk 

ügyébe akad a dossziék egyikéből: a Decsi 

Vadásztársaság alapszabálya 1928-ból. 

Beödök Bertalan biztat, olvassak bele, mert 

ma se tudjuk szebben és pontosabban meg-

fogalmazni, hogy mi is egy vadásztársaság 

tulajdonképpeni célja, feladata:

„Általában a vadászbajtársi szellem éb-

rentartása, az okszerű vadászat fellendítése, 

a vadállomány megvédése, a hasznos vadak 

okszerű tenyésztése és a kártékony vadak el-

leni védekezés…”

– Én ezt tartottam mindvégig szem előtt, 

vadászmesteri működésem közel negyven 

esztendeje alatt. A vadász-bajtársiasság alatt 

jó közösségi szellemet kell érteni, a többi cél-

kitűzésen pedig hozzáértést és aktív szerep-

vállalást. A vadászat nem csupán vadűzés, 

de folyamatos tanulás, ismeretszerzés is.

A mintegy 9000 hektáron gazdálkodó 

Decsi Vadásztársaság 1957-től működik je-

lenlegi formájában. A terület több kilométer 

hosszan határos Gemenccel. A Sárköz néven 

ismert, dunai holtágakkal, csatornákkal, pa-

takokkal szabdalt táj lakói évszázadokon át 

a halászat, a vadászat, a rideg állattartás és az 

erdei termékek gyűjtése révén tartották fenn 

magukat. A nagy folyószabályozási, vízren-

dezési munkálatok a 19. század második fe-

lében megváltoztatták a gazdasági alapokat, 

az egykori halász-vadász-pákász falvak lakói 

a mocsarak lecsapolását követően áttértek 

a szántóföldi művelésre. A sárközi falvak – 

Decs, Alsónyék, Őcsény, Sárpilis és Báta 

– épületei, népviselete és közgondolkodása 

azonban máig őrzi a tovatűnt múlt értéke-

it és emlékeit. A vadásztársaság vadászháza, 

amelyet az egykorvolt Cserenc-puszta egyik 

szép épületéből alakítottak ki, egyben táj-

történeti és természetismereti kiállítóhely is. 

Létrehozója és ez idő szerinti „gondnoka” is 

Beödök Bertalan.

Szakadó esőben érkezünk az évszáza-

dos fákkal övezett, kastélyszerű épület elé. 

A mintegy 3000 hektáros földbirtok utolsó 

bérlőjének, Béldy Alajosnak az utolsó intéző-

je, Bánik Jenő lakta az államosításig. Aztán 

iskola volt, majd – a puszta többi épületével 

együtt – ezt is le akarták dózerolni. 

– Az volt a szerencsénk, hogy a megyei ta-

nács akkori elnöke maga is vadász volt. Az 

utolsó percben rábólintott a vásárlási kérel-

münkre. Így lett a Bánik-kúriából vadászház 

és bemutatóterem. A sokszínű, a víz alatti és 

az erdei élet bemutatása mellett a levegőég 

lakóit, a sárközi táj madarait is megismerhe-

tik az érdeklődők. Évente 3-4000 látogatónk 

van, hetven-nyolcvan előadást tartok nekik.

Beödök Bertalan nyolcvan éves. De egy-

kori sportolóhoz és tornatanárhoz illően 

túlsúly nélküli, mozgékony, fi atalos. Én 

bámészkodok, ő leül a kiállító tér hullajtott 

agancsokkal teli hosszú asztala mellé. És az-

tán egyszer csak azt mondja:

– A közelmúltban megalakítottuk a het-

ven éven felüli Tolna megyei vadászok sze-

nior klubját. Farkas Dénes az elnökünk. 

Összejövünk, beszélgetünk, évente egyszer 

közösen vadászunk is. Az ember addig él, 

amíg társai vannak, és felelősséget érez va-

lamiért.

Ötszáz év után emlékmű áll az elpusztult város helyén…

Részlet a kiállításból…
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Szürke, esős nappal búcsúzik az alkotótábor 

a kéttucatnyi résztvevőtől. Csepelen, az egy-

kori úttörőtáborban kaptak helyet ezúttal is: 

gyönyörű tájban szocreál bunker-barakok, 

a berendezés igénytelen, „hotel-szolgáltatá-

sokról” szó se essék – de az amatőr, fél-profi  és 

hivatásos festők teremtette hangulat feledtet 

minden nomád körülményt. A háromosztatú 

szállás jobb oldali félgömbjében kaptak he-

lyet a „lányok”. Hálóterem, műhely, társalgó 

egyetlen helyiségben. Félig kész és befejezett 

művek pihennek ágyakon, asztalon, együtt 

szárad az akvarell a kimosott ruhával. A kaoti-

kusnak látszó helyiségben mégis szigorú rend 

honol: délelőtt tíz óra, tehát mindenki alkot, 

az utolsó pillanatig.

Csiszár József magyaráz nekünk, elemez 

sebtiben egy-egy képet, néha bizony – az al-

kotók kérésére – bele is nyúl a munkákba. Ahol 

pedig nem a mester keze javít, ott egymásnak 

segítenek a táborlakók. Akad itt fi atal, négy 

gyermekes családanya (fa-lakkal készített ké-

peit nézve szinte halljuk apró énekesmada-

rai csivitelését; érezzük tábortüze melegét, 

amelynél öreg vadász vizslájával gubbaszt); 

középkorú fél-profi , aki már jó ideje nem csak 

saját örömére, de a megrendelő elégedett-

ségére is alkot; és idős néni, aki a tojásfestés-

patkolás rokonszakmájából tett kirándulást 

a vásznak közé.

Tájkép kerül elő egy ágyvégből (megren-

delésre „dolgozó” asszony értő keze munkája) 

– inkább impresszionista, mint fényképszerű. 

Magával ragadó őszi erdő, talán csak a vad hi-

ányzik a vászonról.

- Azt mondják: akkor kezd élni a kép, amikor 

állat kerül rá – mondja Csiszár. Kicsit győzkö-

di is az alkotót, dolgozzon rá egy szarvast, de

 a hölgy ellenáll. Számára már kész a kép. Csi-

szár hümmög, majd beavat miket a vadász-

festészet credójába: Tilos hazudni! Ismerni kell 

a vadat, az állat anatómiáját. Nem ábrázolhatjuk 

olyannak a vadat, amilyennek a természetben 

soha nem lehet látni. „Trükközni” természete-

sen kell, hiszen ha fényképszerűek lennének, 

alig lehetne megtalálni az állatot a tájban. Leg-

gyakrabban fényjátékkal és a kompozíció jó 

beállításával lehet terelni a néző szemét.

Jó és rossz példát egyaránt találunk. Fur-

csán tekeredő nyakú őzet éppúgy, mint töké-

letes, téli bundájában pompázó rókát. De itt, 

most még nem elvárás a hibátlan alkotás.

- Azért járunk ide, mert egymástól tanulunk 

– mondja Erzsébet, a profi  tojásfestő. – Életem 

első állatalakját itt, néhány napja festettem. 

Nem rossz, de lehetne pontosabb. Tudom, 

hogy nem tojásra pingálok, de képtelen va-

gyok lemondani az aprólékos részletekről.

A fi ú barakkban már összecsomagoltak, 

itt működik most eseti jelleggel az archiváló 

műhely: a tábor egy hetének minden alkotá-

sát fényképen dokumentálják. A férfi ak szót-

lanabbak, inkább festményeik beszélnek he-

lyettük. A lányok sokféle, kakofón alkotásaival 

ellentétben itt csak vadászfestmények sora-

koznak a falak mentén, ágyak, polcok végé-

ben. Gyors körbepillantás után kijelenthető: 

a vaddisznó a legférfi asabb téma – legalábbis 

a gyakoriság alapján.

- Egyre inkább van piaca a vadász-festé-

szetnek – mondja Csiszár. – Bár az alkotótábor 

tagjai általában nem megélhetésükért feste-

nek, egyre többen adnak el képeket.

Ecsettel tilos hazudni!
Alkotótábor a Csepel-szigeten

Kedves, bájos, nem egyszer profi  – ezekkel a jelzőkkel írható le a Csepel-szige-

ten hetedik alkalommal megrendezett  Természetfestők Műhelye. Csiszár József 

festőművész kalauzolt végig minket a tábor zárónapján az alkotók és alkotásaik 

között .

Festéket is hoztunk...

Csiszár József, az alkotótábor vérbeli profi ja javítva tanít 
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A hálóterem-műhelyeket összekötő köz-

lekedő szolgál társalgó és közösségi tér 

gyanánt. Természetesen itt is festenek né-

hányan, de az ide szorulóknak a bentieknél 

jóval nagyobb az esélye arra, hogy a sétál-

gatók „belekontárkodnak” képeikbe. Többen 

is besegítenek egy idősebb asszonynak, aki 

a táborhoz közeli nádas egyik stégét próbálja 

megörökíteni, eleddig kevés sikerrel. Javítgat-

ják a perspektívát, csiszolják a nád hajlását, 

de még olyan avatatlan szemeknek is, mint 

a mienk, egyre egyértelműbb: közös lónak 

homályosak a kontúrjai. Természetesen ezút-

tal is Csiszár a „megmentő”: néhány könnyed 

ecsetvonással vezeti rá az alkotót a hibáira és 

a javítás módjára.

Búcsúzunk, egyre nagyobb a sürgés-forgás 

a délutáni kiállítás előtt. Önmagukat teszik 

szemlére, önmaguknak. Az alkalomra feldí-

szítik az ebédlőt, őszinte, bájos és elismerésre 

méltó akarással, kitárulkozással mutatják meg 

az alkotótábor tagjai tudásukat. Biztosak ben-

ne, hogy e közösségben senki nem él vissza 

nyíltságukkal. Mi is köszönettel tartozunk ne-

kik, hogy bepillantást engedtek a néhol dö-

cögős, de mindig intim alkotói pillanatokba. 

Miként köszönik a tábor szervezői a csepeli 

önkormányzatnak az évről-évre visszatérő 

segítséget.

- trencséni

„Jó ez így?” „Így lesz a jó!”

Kiállításra készülve – a tábor egy hete alatt készült alkotásokat mutatják be egymásnak a művészek
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Megműtötték azt az új-zélandi 

férfi t, akit vadászat végén saját 

kutyája lőtt meg. A vadász éppen 

beszállt a terepjáró hátsó ülé-

sére, amikor a kutya is beugrott 

a járműbe, de rálépett a .22-es ka-

liberű puska ravaszára. A lövedék 

hátulról a vadász bal farpofájába 

fúródott.

 IV./31. július 13.

Harmadszor rendezték Tiszakécs-

kén az id. Zalay Géza Emlékver-

senyt. Sokan megjelentek a Fésűs 

Sándor által rendezett és ifj . Zalay 

Géza által alapított lőversenyen 

június 17-én. A rendezvényen 32 

versenyző indult a háromtusán, 

heten lőttek veterán rottét és két 

női versenyző is volt.

IV./25. június 22. 

Magaslesről „szúrták ki” az orv-

vadászt június 18-án Nyírpazony 

(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 

és Oros határában. A férfi t a Nyír-

egyházi Vasas Vadásztársaság 

néhány tagja feltartózta, majd ér-

tesítették a rendőrséget. A vador-

zónál a rendőrök véres bálazsine-

get, kést és fűrészt is találtak. 

IV./25. június 22. 

Tavaly ősszel a kanadai Albertában 

és a British Columbiában vadászó 

egyik magyar csoport trófeáit 

az írásos megbízás és szerződés 

ellenére – Budapest célállomás 

helyett – Frankfurtba szállították. 

Az ottani német cég és képvise-

lője, akit senki nem bízott meg 

a vámkezeléssel nem hajlandó 

a trófeákat átadni csak akkor, ha 

az általa meghatározott felárat 

(200 EUR/vadász) és egyéb extra 

költségeket a vadászok előre ki-

fi zetik. Az ügyben jogi lépéseket 

tettünk. Az eddigi információk 

szerint több hasonló eset történt 

más vadásszal is. Kérjük, hogy 

jelentkezzenek azok a vadászok, 

akiket hasonló módon becsaptak 

a kanadai vagy Egyesült Államok-

beli trófeák hazaszállítása során.

Várom az érdekeltek jelentkezését: 

Kolláth József

(kollath@invitel.hu)

Vége a va-
dászatnak

Az ír parlament elfogadott egy 

szarvasvadászatot tiltó törvényt, 

véget vetve ezzel az országban 

szervezett egyetlen ilyen típusú, 

150 éves múltra visszatekintő va-

dászatnak. A tilalom gyakorlatilag 

az 1854-ben megalapított Ward 

Union vadászegyesület hagyomá-

nyos szarvasvadászatára vonatko-

zik, amelyet Dublintól északra és 

Meath grófságban űznek. 

A vadászat menete a következő: 

kiválasztanak egy gímszarvast 

a Ward Union 150 szarvast szám-

láló rudliből (csapatából) majd 

a vadászat helyszínére szállítják 

és ott elengedik, hogy a lovasok 

kutyákkal üldözzék a terepen. 

A Ward Union szerint ennek a va-

dászatnak nem az a célja, hogy el-

ejtsék az állatot. Ha a szarvas nem 

tud elmenekülni, akkor befogják 

és visszaviszik a csapatba.

Forrás: hirado.hu

2010. július 04. 

Rex
az erdőben

A hollywoodi fi lmiparnak kö-

szönhetően a német gyerekek 

a Tyrannosaurus rex nevét köny-

nyebben jegyzik meg és ejtik ki, 

mint az őzgidáét – állapítja meg 

egy nemrégiben közzétett tanul-

mány. Ezek után már senki sem 

lepődik meg azon, ha a megkér-

dezett 11 és 14 éves gyerekek az 

őzbakot a szarvas szaporulatának 

tartják. A politikailag korrekt ne-

velésnek köszönhetően korunk 

gyermekei elvesztették a termé-

szettel való szoros kapcsolatu-

kat, és többségüknek fogalma 

sincs, hogy milyen természetes 

alapanyagokból készülnek az 

élelmiszerek, vagy arról, hogy az 

általuk áhított legújabb mobilte-

lefon gyártása milyen környezeti 

terheléssel jár. A tanulmány szer-

zői szerint az eddigi erőfeszítések 

ellenére ezen a téren még akad 

tennivaló bőséggel.

Forrás: Der Jäger  in Baden-

Württemberg, 2010. 07.

Harapós 
borz

A dél-németországi Unterstadion 

közelében, az esti órákban egy 

agresszív borz támadott meg 

kutyasétáltatás közben egy höl-

gyet. Szerencsére a közelben lévő 

fi ataloknak sikerült a harapós 

kedvű borzot hangos kiabálással 

elkergetni. A körzeti vadászmes-

ter feltételezése szerint a táma-

dókedvű borz vagy beteg volt, 

vagy a közelben lévő kicsinyeit 

akarta megvédeni.

iPhone vadászoknak

A hamburgi Dumrath & Fassnacht 

kiadó új programmal kíván a va-

dászok kedvében járni. A szoftver 

felismeri a vadász pontos tartóz-

kodási helyét és ennek megfe-

lelően tájekoztatja a vadászt az 

adott tartományban törvényileg 

engedélyezett vadászati időkről 

és a többi, csak arra a tartomány-

ra érvényes, vadászatot érintő 

rendelkezésekről. A szoftver az 

internetről 0,79 euró ellenében 

letölthető. (Arról nem szól a hír-

adás, hogy dolgoznak-e már az 

elbírálást is megkönnyítő prog-

ramon.)

Forrás: Jäger, 2010. 07.

Vadászatról, vadgazdálkodásról szóló cikkek szemléje

Határon innen és túl

A legrangosabb európai fegyver-

magazin partnere lettünk 
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Vadászati törvényre várva
„Miközben a vadászati törvény egyre késik, fogy a vadállomány. Az 

egykori rendeletek ugyanis nem felelnek meg a mostani viszonyok-

nak, tekintettel a több éve tartó privatizációra, a tulajdonviszonyok 

változására” – állapítja meg a Népszava Vadászati törvényre várva 

című cikke. „A szakemberek nemcsak az egyre halogatott törvényt 

hiányolják, hanem azt a körülményt is nehezményezik, hogy a meg-

kérdezésük nélkül akarják földtulajdonhoz kötni a vadászati jogot. 

Márpedig szakértői vélemény hiányában könnyen születhet olyan tör-

vény, amely felbecsülhetetlen károkat okoz majd Magyarországnak. 

Nem lehet szemet hunyni afölött, hogy ez az ország elszegényedőben 

van és ez még néhány évig biztosan így lesz. A racionális gondolkodás 

sokadrendű kérdés. A földtulajdonosnak is pénzre van szüksége a meg-

élhetésre. A vad kurrens cikk, sokat fi zetnek érte. A földtulajdonos egy 

percig sem gondolkodik azon, hogy a magyar világelső vadállomány 

nemzeti kincs. A vadgazdálkodással már csak azért sem foglalkoznak 

majd, mert ez egy külön világ, eleve hiányzik a szakértelem hozzá.”

2000/8. szám 7. oldal 

Alkotótábor Bükkszentkereszten
A vadász-művészek és a művész-vadászok, a  „Bükkszentkereszti Heli-

kon” alkotói tábor résztvevői petíciót írtak az Osztrák Művelődési Mi-

nisztériumnak, amelyben tiltakoztak a magyar turisták, vadászok által 

is ismert és kedvelt Graz-eggenbergi vadászati múzeum megszünte-

tése ellen. (Ha már nincs magyar vadászati múzeum, legalább a ma-

gyar vonatkozásúak sorsát kísérjük fi gyelemmel.) Az alkotótáborban 

egyébiránt mintegy két tucat vadászíró, festő, grafi kus, természetfo-

tós, csontfaragó és szakember vett részt mindennemű hivatalos támo-

gatás nélkül, csupán néhány „dologi” támogató önzetlen segítségét 

élvezve. Bükkszentkereszt polgármestere végig fi gyelemmel kísérte 

az alkotótábort, s a tapasztalatok alapján felajánlotta, hogy a jövőben 

nem csak a szállást, de szerény ellátást is nyújt a vadász-művészeknek, 

akik faluja szívesen látott vendégei. 1995/8. szám 16. oldal

A lődíj elszámolása
A 11/2000 FVM rendelet 17. §. 3. bekezdés az alábbiakban tartalmazza 

a lődíj-térítés mértékét: 

a.) az elejtett szarkáért, szajkóért és dolmányos varjúért tíz darab sö-

rétes lőszer,

b.) az elejtett kóbor kutyáért, valamint kóbor macskáért huszonöt da-

rab sörétes, vagy öt darab golyós lőszer

c.) február 1.– október 15. közötti időszakban elejtett rókáért hetvenöt 

darab sörétes vagy tizenöt darab golyós lőszer, október 16. – január 31. 

közötti időszakban történt elejtés esetén pedig huszonöt darab söré-

tes vagy öt darab golyós lőszer,

d.) a jogosult által előírt állományszabályozás során elejtett nagyvad 

után három darab golyós lőszer illeti meg a jogosult költségére. A lődíj 

elszámolásának rendjét a jogosult állapítja meg. 2000/8. szám 8. oldal

Vad-húsmosás
A Terméktanács vadhúsfeldolgozó 

szekciója kidolgozta és valamennyi 

vadászatra jogosult részére megküldte „A lőtt vad 

kezelése és minősítésének előírásai” című javaslatát. Kidolgo-

zása abból ered, hogy az utóbbi években egyre nagyobb méreteket 

okozott a lőtt vad kobzás azon része, ami a nem szakszerű zsigerelés-

ből, és a nem megfelelő vadkezelésből adódott. Ez éves szinten 400-500 

tonna veszteséget jelentett. A feldolgozó üzemekbe bekerülő vad azo-

nosító számmal van ellátva, ennek hiányában nem kerülhet átvételre, 

így tehát már nincs esélye az illegális származású vadnak a rendszerbe 

bekerülni. 2000/8. szám 11. oldal

Emléktábla avató 
Záhonyban
A Millenniumi Vadászati Bi-

zottság és Záhony Város Ön-

kormányzata szervezésében 

Csergezán Pál, méltán világhí-

rű festőművészünk emléktáb-

láját avatták fel június 28-án. 

Záhony a nagy művész szülő-

városa, ezért az önkormányzat 

úgy határozott, hogy neves 

szülöttének a városháza falán 

emléktáblát állít. 

Az ünnepségen képviseltették 

magukat a kárpátaljai magyar 

vadászok is, ezzel szemben a 

megyei szövetségek, és a ka-

mara megjelenése a várako-

zásoktól jócskán elmaradt. Így 

maroknyian ugyan, de – mások 

helyett és nevében is – lerótták 

kegyeletüket a felejthetetlen emlékű művész emléktáblája előtt, aki 

tehetségével és tudásával öregbítette a magyar vadászati kultúra hír-

nevét az egész világon. 2000/8. szám 19. oldal

Új igazgató a C.I.C. irodában
A C.I.C. (Nemzetközi Vadvédelmi és Vadászati Tanács – Conseil 

International de la Chasse et du Conservation du Gibier) budakeszi 

székhelyű végrehajtó irodájának új igazgatójává Andreas Kranz oszt-

rák vadbiológust nevezte ki. A 35 éves szakember erdészeti és vadgaz-

dálkodási végzettséggel rendelkezik. Eddig szakirányú kutatómunkát 

végzett, így mindenekelőtt publikációi alapján ismerhették meg Nyu-

gat-Európában. 16 éves kora óta 

tagja a BirdLife International-nek.  

2000/8. szám 27. oldal

Visszapillantó
Rovatunkban a VADÁSZLAP 15 és 10 évvel ezelőtti, augusztusban megjelent írá-

saiból szemezgetünk, amelyek aktualitásukkal, különlegességükkel, mondani-

valójukkal talán még ma is érdekesek lehetnek.

zó 

nnyi

üldte A lőtt vad

MÉSZÁROS JUDIT

mjudit@vadaszlap.hu
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Céltávcsövek
minden eshetőségre
Közép-Európában a vadászok szinte majdnem minden igényét és vadászati módját kielégíti az 

50 mm-es frontlencse átmérőjű, világító irányzékú céltávcső. Legjobban a 2,5–10x50-es na-

gyítású modellek váltak be négyszeres változtatható nagyítással, 8, illetve 9 centiméteres 

pupillatávolsággal, pontosan működő mechanikával, nagyszilárdságú alumínium ötvözetből, for-

gácsolással készült, kívülről keményre eloxált matt  házzal. Az itt  következő tesztben ezeket 

a céltávcsöveket vesszük górcső alá.
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Docter VZF 2,5–10x48 M/R: 

Jóllehet, a frontlencse átmérője 

csak 48 mm, de kis jóindulattal 

az ötvenesek klubjába sorolható. 

A világító irányzék 12 fokozatban 

állítható, ez megfelel a nappali és 

éjszakai üzemmódnak, de nappali 

fényereje (a Kahles-szel együtt) igen gyenge. A szálkereszt pontosan, 

minden segédeszköz nélkül állítható. Feltűnő azonban, hogy a pupilla-

távolság a legkisebb és legnagyobb nagyítás 

beállításkor jelentősen változik és ekkor 

módosítani kell a célzást is. A fényát-

eresztése: 82,2/78,4 százalék (nappal/

éjjel), a legkisebb az összes tesztelt cél-

távcső közül. Lövésállósága: 1 cm/100 

méter, azaz a szórás jelentősen nem vál-

tozik. „Alagútszerű“, de jó kontrasztos képet 

ad igen gyenge optikai leképezés mellett.

Ára: 1940 EUR

Kaps 2,5–10x50 BA: Viszonylag nehéz és hosszú, robusztus kivitelű 

céltávcső, nehézkesen járó nagyításállítással, amely hideg időben még 

nehezebben működik. A szálkereszt állítása pontos, ezzel szemben 

a pupillatávolság igen csekély, ugyanúgy, mint a dioptria beállí-

tása (- 2dpt). Az irányzék világításának bekapcsolása gyors és 

zajtalan, memóriafunkcióval rendelkezik. Az irányzék 

kielégítően világít éjjel, valamint nappali borús idő-

ben. A próbalövések során a szálkereszt eltérése 1,5 

cm 100 méteren, ami már kiugróan rossz ér-

ték. Fényáteresztése: 91,8/90,6 szá-

zalék (nappal/éjjel). A tűéles 

keresőkép ellenére a kont-

raszt gyenge és elmosódó.

Ára:1154 EUR

Kahles Helia CBX 2,5–10x50: A könnyen járó nagyításállító gyűrűt 

a nehezen csavarható dioptria beállítása árnyalja, a szálkereszt pon-

tosan állítható. Kényelmesen, gombnyomással beüzemelhető az 

irányzék fényereje, ismételt bekapcsoláskor a legutóbb beállított fény-

erő világít (memória funkció), sajnos azonban a tesztelt céltávcső 

a próbák során elvesztette „emlékezetét“. Az irányzék fényere-

je mind nappal, mind éjszaka kielégítő, a pupillatávolság 

a nagyítás változtatásakor jelentősen változik. Kiváló 

a fényáteresztése: 92,1/88,5 százalék (nappal/

éjjel). Optikai leképezése kiváló, de a kép 

kontrasztossága kívánni valót hagy maga 

után. Lövésállósága megfelelő.

Ára: 1639 EUR

Leupold Vari XIII 3,5–10x50 IL: Könnyű kompakt, alumí-

niumból készült céltávcső. A szálkereszt állítása pontat-

lan, egy oda-vissza „klikkelésnél“ nem állt vissza eredeti 

helyzetébe. A szálkereszt az eddigiektől eltérően a második 

képsíkban van, azaz mérete nem változik a nagyítás változta-

tásával. A világító egység tornya ferdén ül az okuláron, ez a nagyí-

tásváltoztatást megkönnyíti. A szálkereszt megvilágítása 11 fokozat-

ban változtatható, alkalmas mind nappali, mind éjszakai üzemmódra. 

A dioptriaállítás +0,7 dioptriával igen kicsi. Valamennyi tesztelt céltáv-

cső közül a Leupoldnak volt a legjobb a fényáteresztése: 93,7/91,5 szá-

zalékkal. Lövésállósága jó. Kiválóan éles, kontrasztos képet ad 9 cm-es 

pupillatávolsággal. Igen jó, a gyakorlatban kiválóan használható cél-

távcső. 

Ára: 999 EUR

Céltávcsövek minden eshetőségre
Közép-Európában a vadászok szinte majdnem minden kívánságát és vadászati módját kielégíti az 50 mm-es frontlencse 

átmérőjű, világító irányzékú céltávcső. Legjobban a 2,5–10x50-es nagyítású modellek váltak be négyszeres változtatha-

tó nagyítással, 8, illetve 9 centiméteres pupillatávolsággal, pontosan működő mechanikával, nagyszilárdságú alumínium 

ötvözetből, forgácsolással készült, kívülről keményre eloxált matt  házzal. Az itt  következő tesztben ezeket a céltávcsö-

veket vesszük górcső alá. 
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Piaci sláger az elegáns 

Swarovski Z6i 2–12x50

céltávcső
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Nikon Monarch UCC E 2,5–10x50 SF MIL: Rövid, alumíniumból ké-

szült házzal és 45,7 m-től végtelenig beállítható parallaxis korrekció-

val ellátott céltávcső. A parallaxis-állítás azonban sajnos pontatlan. 

A nagyítás és dioptria változtatása hidegben nehézkes. A szálkereszt 

megvilágítása csak öt fokozatban szabályozható, ami még éppen ki-

elégíti a gyakorlati igényeket, a megvilágítás színe vörös és zöld kö-

zött változtatható. A piros pont kis mérete miatt nem takarja a célt. 

Pupillatávolsága 9 cm. A vizsgált céltávcsövek közül a második legjobb 

fényáteresztési értéket mutatta 93,5/91,5 százalékos értékkel. Lövésál-

lósága ezzel szemben gyenge, 1,5 cm/100 m. A távcsőnek világos, éles 

keresőképe van, mérsékelt kontraszttal.

Ára: 1239 EUR

Swarovski Habicht PV-N 3–12x50: Mind meleg, mind 

hideg időben könnyen beállítható céltávcső, 8 cm-es, vi-

szonylag kis pupillatávolsággal, amelyet még a 6 millimé-

terrel összenyomható okulár csekély mértékben meg is növel. 

Dioptriakorrekciója -3,5 dpt. Lövésállósága kiemelkedő: 0,5 cm/100 m. 

Fényáteresztése: 91/89,7 százalék (nappal/éjjel). A megvilágító egység 

leszerelhető, azonban bekapcsolása hangos. A szórótól 30 méterre 

már nem ajánlatos kapcsolgatni, ha vad is van a közelben. Memória-

funkcióval ellátott megvilágítása három óra elteltével kikapcsol, mind 

éjszakai, mind pedig nappali üzemmódja kitűnő. A szálkereszt állítása 

milliméterre pontos. Keresőképe éles kontrasztos és színhelyes! A len-

csék karcolásállóak, a nano-bevonata vízlepergető hatású.

Ára: 1783 EUR

Swarovski Z6(i) 2,5–12x50: Ez 

a kerekded formákat felmutató céltávcső 

nem sokkal piaci bevezetése után azonnal sláger 

lett. Egy félfordulattal az egész nagyítási tartomány 

állítható, a dioptria állítása szintén gyors, köszönhetően 

a nagy emelkedésű menetnek. A több órás vízfürdő ellenére a 

nitrogénnel töltött távcső tömörnek bizonyult. A második képsíkban 

elhelyezkedő, kinullázható szálkereszt állítása milliméter pontosságú. 

A narancsszínű megvilágítás szabályozása nyomógombokkal 64 (!) 

fokozatú. A nagyítás változtatása nem okoz célpont-változást, lövés-

állósága 1 cm/100 m, amely még nagyobb kaliberekre is érzéketlen. 

(.300 Win. Mag., .404 Jeff rey) Pupillatávolsága a nagyítástól függően 

86 és 87 mm között változik. A 90,6/89,8 százalékos 

fényáteresztést biztosító távcső színhelyes, tűéles, 

kontrasztos keresőképet ad.

Ára: 2285 EUR

Zeiss Victory Diavari 2,5–

10x50 T*: Az alumíniumból 

készült céltávcső szálkeresztje 

milliméter pontosan állítható. 

A tubus közepén található kihúz-

ható gombbal folyamatosan szabályozható a fényerő, nappali fénynél azonban ez a távcső mutatta a legkisebb 

megvilágítási értéket. A memóriafunkcióval rendelkező megvilágítás 3 óra múlva önmagától kikapcsol. Pupillatávolsága csak 

7,5 cm. Fényáteresztése: 92,3/89,3 százalék. Lövésállósága 0,5 cm 100 méteren. Az éles keresőkép színhelyes és kontrasztos. 

Az alsóbb nagyítási tartományban alagúteff ektus tapasztalható. A lencsék külső felületét nano-bevonat (LotuTec) teszi 

karc- és lerakódásmentessé.

Ára: 1829 EUR

Schmidt & Bender Zenith 3–12x50: 

Kényelmesen kezelhető, minden 

igényt kielégítő céltávcső, hat vi-

lágítási fokozattal éjszakai és öt 

fokozattal nappali üzemmódhoz. 

A megvilágítás ennél a céltávcsőnél a 

szálkereszt közepére bevetíti a piros pontot (Flash-Red-Dot), 

amely hat óra elteltével önmagától kikapcsol. A pupil-

latávolság 9 cm, a dioptria kiegyenlítése -3,8 dpt! 

A fényáteresztés: 91,2/90,4 százalék (nappal/

éjjel). Igen jó, tűélés képet ad nagyon jó 

kontraszttal!

Ára: 1597 EUR
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Gyerekhalál a vadászházban

Borsodi tisztségviselők Szabolcsban nincs változás

Pusztító vihar Mezőhegyesnél

Tagdíjat emelt a VKE

A Nógrád megyei Bercel községtől 3 kilométerre, erdők övezte völgyben, a  Macskaárokban 

áll az a magántulajdonban lévő vadászház, ahol július 10-én éjjel történt a tragédia. A 11 fi atal-

korú – közöttük a tulajdonos fi a is – délután bulit rendezett a vadászházban, majd éjjelre is ott 

maradtak, de immár felnőtt felügyelet nélkül. Lapzártáig tisztázatlan módon az épületben egy 

kanna benzin tüzet fogott, a gyerekek kimenekültek, de egy 16 éves helybéli fi atal nem tudott 

kijutni a vasrácsokkal védett ablakokkal felszerelt épületből, s életét vesztette. A segélyhívást 

jelentősen nehezítette, hogy a völgyben fekvő háznál alig van a telefonáláshoz térerő, így mire 

a segítség és a hatóságok megérkeztek, már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

Június 10-én tartotta a Vadászok és Vadgaz-

dálkodók Észak-magyarországi Területi Szö-

vetsége választmányi ülését, ahol öt évre 

választották meg a szervezet tisztségviselőit. 

A régi-új elnök: dr. Székely László, elnöksé-

gi tagok: Csuhai István, Galambos Kálmán, 

Gyurán János, Kriston Nándor, Szaniszló 

Sándor, Szatmári Gyula, Tóth Á. Dénes, Tóth 

József. Az Ellenőrző Bizottság élére Lezák Zol-

tánt, tagjainak Orosz Zoltánt, Rónai Kálmánt, 

Varga Barnát és Varga Bélát választották.

Ismét tisztújító küldöttközgyűlést tartott a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Vadászka-

mara és Vadászszövetség. A közgyűlés újabb 

öt évre dr. Móra Istvánt választotta meg el-

nöknek. A titkár ismét Plavecz János lett. Va-

dászmester: Vinnai Atttila, természetvédelmi 

felelős: Láng Gyula. Gazdasági vezetőként Ko-

vács Gábor kapott bizalmat, míg az Ellenőrző 

Bizottság elnöke Rau András lett, tagjai: Ványi 

István és Harbula István. Országos küldöttnek 

dr. Móra Istvánt, Plavecz Jánost, Buda Zoltánt 

és Harbula Istvánt választották.

Hatalmas károkat okozott Pitvaros-Mezőhegyes 

térségében a vihar június 18-án - tudtuk meg Nagy 

Tibortól, a pitvarosi Petőfi  Vadásztársaság vadász-

mesterétől. A vihar 12 órakor csapott le és kb.16 

perc alatt mért végső csapást a 6400 hektáros te-

rületből mintegy 5000 hektárra. A területen talált 

elhullott állatokból, valamint az ellenőrzések és 

megfi gyelések kapcsán arra lehet következtetni, 

hogy az őzek 70 százaléka, a mezei nyúlállomány 

80 százaléka elpusztult és a fácán törzsállomány-

ban is közel 90 százalékos a becsült kár.

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal július 12-

ei jelentése szerint a vadgazdálkodást több mint 

3 milliárd forintnyi veszteség érte. A rendkívüli idő-

járás 14 megyét érintett, a legnagyobb kár – 530 

millió forint – Tolna megyében volt.

Rendkívüli közgyűlést tartott június 22-én Budapesten, a Hotel Unióban a Vadászati Kulturális 

Egyesület. Jövőre a Magyar VADÁSZLAP árának emelkedése miatt növekszik az előfi zetéssel 

kombinált tagdíj ára. 2011-től a tagdíj 9000 forint lesz, az előfi zetés nélküli tagdíj 3000 forint 

marad.

Terepszínű felső 22 590 Ft

Automata
szóró

19 350 Ft-tól

info@pele.hu

06-30/285-8424

www.pele.hu

Kiállítás Szegeden
Vadászati kiállítás nyílt Szegeden, a Móra Ferenc Múzeum Vármúzeum részében június 19-

én. A tárlaton korábbi világ- és magyar rekord trófeák, preparátumok és hazai képzőművé-

szek alkotásai tekinthetők meg. A kiállítás szeptember 5-éig látogatható. További részletek 

a www.vadaszlap.hu oldalon.
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Felhívás! Szarvas-konferencia Baranyában

Soproni elismerésekTolna megyei vadásznap

Keressük a világ és benne Magyarország leg-

jobb vadhúsát, vadételét, vadreceptjét! Au-

gusztus 17. és 22. között hazánkban rendezik 

meg az élelmiszerlánc világtalálkozót. Az or-

szág több pontján lesznek kísérő programok, 

a vadhússal kapcsolatos rendezvény azonban 

csak Szegeden lesz augusztus 14-én, ahol 

bárki bemutathatja főzőtudását. Az itt meg-

rendezett versenyen az öt legjobb vadételt 

elkészítők bemutatkozhatnak 21-én, a budai 

Várban, a főrendezvényen is. Jelentkezni a 

fl m@foodlawment.hu email címen lehet. To-

vábbi információk: www.vadaszatikultura.hu, 

www.vadaszlap.hu.

Immár harmadik alkalommal rendezték meg 

a „Nemzeti kincsünk a dél-dunántúli szarvas” 

című konferenciát június 18-án, Siklóson. Dr. 

Monostori László, a Bóly Zrt. volt vadászati 

vezetője kijelentette: a szarvasállomány lét-

számával nincs baj, a trófeaminőség azonban 

látványosan romlik. A szarvasgazdálkodás 

szempontjából a vadgazdálkodási tájegysé-

gek túl nagyok, a vadászterületek pedig túl 

kicsik. Egységes szemléletre és gyakorlatra, 

valamint ötven és százezer hektár körüli te-

rületnagyságra, vadgazdálkodási körzetekre 

lenne szükség.

B. S.

Június 19-én volt Sióagárdon a Tolna megyei 

vadásznap. Sok vadász kapott elismerést, ér-

demeiket Király István kamarai titkár méltatta.

A Magyar Vadászatért Érdemérem kitüntetés-

ben részesült Sáfrány Lajos. Kamarai Arany-

érem kitüntetést vehetett át idős Berg Péter. 

A Gróf Nádasdy Ferenc Emlékplakettet a 

Paksi Úttörő Vadásztársaság érdemelte ki. 

Nimród érem kitüntetést kapott idős Szőke 

Géza, Rauh Konrád, és Pusztai István. A Hu-

bertus Kereszt arany fokozatával Ludvig Pál, 

Jakab László és Holmi Miklós, ezüst fokozattal 

Gerner Gábor, Ranga János, Széll Szabolcs és 

ifj . Gyenei Ferenc, bronz fokozattal Komjáthy 

Éva munkásságát ismerték el.

-s

Kittenberger-nap
Kittenberger Kálmán halálának 52. évfordulójára emlékeztek június 19-én Nagymaroson. 

A rendezvényt Petrovics László, Nagymaros polgármestere nyitotta meg, majd Kemenes 

Miklós, a Fővárosi és Pest megyei Vadászkamara alelnöke mondott beszédet.

Profi k versenye
A Fővárosi és Pest megyei, valamint a Nógrád 

megyei Vadászkamara közösen rendezte meg 

június 29-én, a galgamácsai lőtéren a hivatá-

sos vadászok versenyét. Pest megyéből tízen, 

a Nógrád megyei kamarától kilencen adták le 

jelentkezésüket. A verseny győztese elnyerte a 

megye legjobb hivatásos vadásza címét, vala-

mint lehetőséget kapott arra, hogy augusztus 

11-én Gyulajban induljon az „Ország Legjobb 

Hivatásos Vadásza” megmérettetésen.  B

Június 19-én Miskolcon, a Műszaki Földtu-

dományi kar (egykori Bányamérnöki kar), a 

Műszaki Anyagtudományi kar (egykori Ko-

hómérnöki kar) és az Egészségügyi kar közös 

tanévzáró ünnepi tanácsülésén tiszteletbeli 

doktori címet adományozott prof. dr. Faragó 

Sándornak, a Nyugat-magyarországi Egye-

tem rektorának. Ugyancsak kitüntetésben 

részesült dr. Náhlik András, az erdőmérnöki 

kar dékánja, aki prof. dr. Patkó Gyulától, a Mis-

kolci Egyetem rektorától a Signum Aureum 

Universitatis Miskolcinensis kitüntetést ve-

hette át.  Csiha Tünde Noémi

prof. dr. Náhlik András a NymE dékánja

prof. dr. Faragó Sándor a NymE rektora

Csonka Tibor, a Gemenc Zrt. vezérigazga-

tója átadja a kitüntetést Sáfrány Lajosnak

A kormány javaslatára májusban hagyta jóvá a Parlament, hogy az erdőgazdaságok a Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től átkerüljenek a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-hez. Az MFB új veze-

tése július 15-án hozta nyilvánosságra – a sok vitát, egyeztetést,  lobbizást követően – az állami 

erdőgazdaságok régi-új vezetőinek listáját. 

Továbbra is bizalmat kapott a tulajdonosi jogokat gyakorló MFB-től Barkóczi István 

a SEFAG, Kiss László az Ipolyerdő, Vass Sándor a Dalerd, Zambó Péter a Pilisi Parkerdő, 

dr. Jámbor László a TAEG, Csonka Tibor a Gemenc és Kisteleki Péter a Vadex vezetője.

Az új vezérigazgatók: Keszi László (Mecseki Erdészeti Zrt.), Rosta Gyula (Zalaerdő), 

Varga László (BEFAG), Orbán Tibor (KAEG), Kocsis Mihály (Vértesi Erdő), Jung László 

(Egererdő), Zay Adorján (Északerdő), Szalacsi Árpád (Nyírerdő), Dégi Zoltán (NEFAG), 

Sulyok Ferenc (KEFAG), Bugán József (Szombathelyi Erdészeti Zrt.), Göbölös Péter (Gyulaj), 

Horváth Dénes (HM Budapesti Erdőgazdaság), Tengerdi Győző (HM VERGA) és 

Galamb Gábor (HM Kaszó Erdőgazdaság Zrt.)

Az MFB – a hatékonyság és a takarékos gazdálkodás jegyében – valamennyi erdőgazdaságnál 

megszüntette az igazgatóságokat, egyszemélyi vezetést vezetett be és a felügyelő bizottságok 

tagjainak számát  háromra redukálta. Az FB tagjai tiszteletdíj nélkül fognak tevékenykedni. A 

személyi változások – vitathatatlanul – jelentős mértékben érintik, befolyásolják a magyar va-

dászatot, a hazai – elsősorban nagyvadgazdálkodást, a várható következményekről egyelőre 

korai lenne beszélni.

Csak heten maradtak a huszonkettőből
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Elhunyt az egyik legismertebb baranyai 

vadász: Páldy Géza. 1942. december 19-

én született Kiskunhalason, általános- és 

középiskolai tanulmányait is itt végezte 

jeles eredménnyel. 1963-ban felvételt 

nyert a soproni Erdőmérnöki és Faipari 

Egyetemre, amelyet 1969-ben végzett el. 

Erdőmérnöki életpályáját baranyai 

termelőszövetkezeteknél kezdte, mint 

szakirányító, majd megpályázta a Ba-

ranya megyei Tanács mezőgazdasági 

és élelmezési osztályán az erdészeti és 

vadászati felügyelői állást. Ezt a felelős-

ségteljes munkakört 1971-1975 között 

töltötte be. 1975 és 1979 között az Állami 

Gazdaságok Országos Központja területi 

erdészeti szakfelügyeleti feladatait látta 

el Baranya megyében, majd 1979-től is-

mét a Baranya megyei Tanács mezőgaz-

dasági osztályán tevékenykedett, mint 

vadászati felügyelő. 

1989-től 1996 végéig a Pannon-Revier 

Kft. ügyvezetőjeként külföldi bérvadász-

tatással foglalkozott. 1997-ben üzemi 

baleset miatt idő előtt nyugdíjba vonult.

A vadászat nemcsak szenvedély, de a 

felelősségvállalás és a jobbító szándék 

kibontakoztatásának a terepe is volt szá-

mára. 

1990-től a Baranya megyei Vadásztár-

saságok Szövetségének elnökévé válasz-

tották, e tisztséget 2001-ig töltötte be. 

Ezt követően az OMVK Baranya megyei 

Területi Szervezete vezetőségi tagja, 

valamint a Baranya megyei Vadásztársa-

ságok Szövetsége intézőbizottságának 

vadászmestere volt. 

2004-ben a Kamara Vadvédelmi és 

Vadgazdálkodási Bizottságának elnöké-

vé választották, ebben a pozícióban ha-

láláig lelkiismeretesen dolgozott. 

Vadásztársasági vezetőként elnöki, 

illetve vadászmesteri beosztásokban is 

sikeres és eredményes munkát végzett. 

Halálhíre megrendítette vadásztársait, 

barátait és ismerőseit. 

Baranya szegényebb lett egy nagy tu-

dású, nagy tekintélyű, ismert és elismert 

emberrel.

Vérebverseny

„Múltbéli cserkelések”

Ifj ú vadászkürtösök

Patthelyzet

Infrakamerák
a vadászterületen

Királyházán, az Ipolyerdő Zrt. kemenci erdésze-

tének területén, a Börzsöny észak-nyugati lejtőin 

tartották a II. Börzsönyi Vérebes Hétvégét, június 

18-20. között. A rendezvényen 10-15 eb, köztük 

hannoveri véreb, erdélyi kopó, bajor véreb, border 

terrier és vezetője mérte össze tudását. Szomba-

ton több mesterséges vércsapa-fektetési és kidol-

gozási bemutató volt, ahol a résztvevők kipróbál-

hatták a kutyákat az „épített” csapákon.  FB

Idén is Telkibánya adott otthont a borsodi vadászkamara és a VKE támogatásával június 28. 

és július 4. között rendezett II. Ifj úsági Vadásztábornak, amelyen idén 65 gyermek vett részt. 

Bótáné Batta Olga, a tábor kitalálója és szervezője a „Múltbéli cserkelések” mottót választotta 

ezúttal: a résztvevők nem csak a vadászat értelmébe és mai hagyományrendszerébe, de az ősi 

vadászati módokba is betekintést nyertek.

Tizenöt ifj ú vadászkürtössel indult az idei első 

vadászkürtös tábor, melyet a VKE Magyar Va-

dászkürt Egylet szervezett július 5-10. között 

a Karasicavölgye Vt. vadászházában. A napi 

négy-hat órai kürtölés mellett esti vadászatra 

is jutott idő, de nem maradtak el a mindenna-

pos focimeccsek sem.

Sok Sóstó környéki (Fejér megye, Székesfehérvár) ház tulajdonosa jelezte: udvarába bemerész-

kedtek a rókák. Az önkormányzatnak nincs lehetősége a vad befogására, a területen vadászat-

ra jogosult Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság elnöke, Sénig István pedig elmondta: ők sem 

intézkedhetnek, mivel a rókák lakott területen jelentek meg. A patthelyzet feloldásaként a va-

dásztársaság élve fogó csapdát helyezett ki.

- Eddig egyetlen rókát sem sikerült fognunk – mondta el Sénig István. – Igaz, nem a legideáli-

sabb helyre tettük ki a csapdát. Mivel a terület nem vadászható, nagyon elszaporodtak rajta a 

rókák.

Június 30-án este, a Bacónaki-hegy körül há-

rom szarvasbikát lőttek le – mondta Kiefer 

Károly, a Nagykanizsai Hubertus Vadásztársa-

ság elnöke.

- A helyszínen a vadat feldarabolták, a hús 

nagy részét már el is vitték az orvvadászok, 

amikor rátaláltunk a maradványokra. Éven-

te többmilliós kárt okoznak az orvvadászok. 

Eddig csak terveztük, most be is kameráz-

zuk a vadásztársaság területét. Már tárgya-

lunk egy őrző-védő céggel. Ha sikerül velük 

megállapodnunk, akkor azokra a frekventált 

helyekre, amerre az orvvadászok járnak, 10 

infrakamerát helyezünk ki.

Páldy Géza
(1942 – 2010)
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Híreinkről részletesen a www.vadaszlap.hu

és a www.vadaszatikultura.hu honlapokon olvashatnak!

BENTLAKÁSOS VADÁSZISKOLA!

5 napos, bentlakásos

vadász-és fegyvervizsgára előkészítő

tanfolyamokat indítunk!

Elhelyezés az ország egyik legszebb hegyvidéki

Vadászházában

Teljes ellátással

Neves előadók részvételével

Hajnali-és esti vadmegfi gyelés

Gyakorlati, és terepi ismeretek közvetlen elsajátítása 

(vadetetés, zsigerelés)

Lövészet

Részvételi díj: 100 000 Ft +áfa

Bővebb információ:

Lakatos László

06-20/4687-087

edina.wenckheim@gmail.com

www.borzsonyvadaszhaz.hu

Galambvadászatok tarifái
Örvös galamb

Elejtési díj: 600-1000 forint/db, 

elvitel: 200-500 forint/db

Fővárosi Állat- és Növénykert

Felnőtt jegy: 1990 forint/személy

Gyermek- és diák-, valamint nyugdíjas jegy: 1390 forint/személy

Családi jegy (2 szülő és 2 gyermek): 5700 forint

Nyíregyházi Állatpark

Felnőtt jegy: 2200 forint/személy

Gyermekjegy: 1700 forint/személy (3-14 éves korig)

Diák- és nyugdíjas jegy: 1700 forint/személy

Családi jegy (2 szülő és 1 gyermek): 5800 forint

Pécsi Állatkert

Felnőtt jegy: 930 forint/személy

Gyermekjegy: 620 forint/személy (3-14 éves korig)

Diák- és nyugdíjas jegy: 730 forint/személy

Családi jegy (2 szülő és 2 gyermek): 2600 forint

Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark (Veszprém)

Felnőtt jegy: 1490 forint/személy

Gyermekjegy: 990 forint/személy (3-18 éves korig)

Diákjegy (18 éves kor felett): 1300 forint/személy

Nyugdíjas jegy: 990 forint/személy

Családi jegy (2 szülő és 1 gyermek): 3750 forint

Miskolci Állatkert és Kultúrpark

Felnőtt jegy: 980 forint/személy

Gyermekjegy: 780 forint/személy (3-18 éves korig)

Nyugdíjas jegy: 780 forint/személy

Családi jegy (2 szülő és 2 gyermek): 3000 forint

Nagyerdei Kultúrpark (Debrecen)

Felnőtt jegy: 1100 forint/személy

Gyermek- és diák-, valamint nyugdíjas jegy: 700 forint/személy

Családi jegy (2 szülő és 1 gyermek): 2400 forint

Kecskeméti Vadaskert

Felnőtt jegy: 850 forint/személy

Gyermekjegy: 500 forint/személy (3-18 éves korig)

Nyugdíjas jegy: 500 forint/személy

Xantus János Állatkert (Győr)

Felnőtt jegy: 1200 forint/személy

Gyermekjegy: 900 forint/személy (2-14 éves korig)

Diákjegy: 1000 forint/személy

Nyugdíjas jegy: 900 forint/személy

Budakeszi Vadaspark

Felnőtt jegy: 950 forint/személy

Gyermekjegy: 550 forint/személy (2-14 éves korig)

Diák- és nyugdíjas jegy: 700 forint/személy

Szegedi Vadaspark

Felnőtt jegy: 1230 forint/személy

Gyermekjegy: 850 forint/személy (3-14 éves korig)

Diák- és nyugdíjas jegy: 940 forint/személy

Afrika Múzeum és Állatkert (Balatonederics)

Felnőtt jegy: 1100 forint/személy

Gyermekjegy: 600 forint/személy

Nyugdíjas jegy: 700 forint/személy

Bőszénfai Szarvasfarm

Vadsimogatás, valamint a trófeakiállítás megtekintése 

500 forint/személy, 10 látogató alatt 5000 forint/csoport.

Petesmalmi Vidrapark (Lábod)

Felnőtt jegy: 1000 forint/személy

Diák- és nyugdíjas jegy: 300 forint/személy

Jászberényi Állat- és növénykert

Felnőtt jegy: 900 forint/személy

Gyermek- és diák-, valamint nyugdíjas jegy: 700 forint/személy

Abonyi Show ZOO Vadaspark

Felnőtt jegy: 1000 forint/személy

Gyermek- és diák-, valamint nyugdíjas jegy: 750 forint/személy

Veresegyházi medveotthon

A medvemenhely belépődíja egységesen: 300 forint/személy

Mozdulj ki! Információk a hazai állatkertekről

Napidíj minden esetben: 10-15 ezer forint/vadász

Balkáni gerle

Elejtési díj: 500-1000 forint/db, 

elvitel: 100-300 forint/db
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Vad gyümölcsök és zöldségek
Az erdőt-mezőt járva, az ehető növények kapcsán a legtöbb ember-

nek elsőre a gombák (melyek rendszertanilag nem is növények) és 

a vadgyümölcsök ugranak be, mint a kökény (Prunus spinosa), a 

galagonya (Crataegus monogyna), vagy a húsos som (Cornus mas). 

Hazánk növényvilágában azonban számos olyan lágyszárú növényt 

is találhatunk, amelyek ehetőek és emellett kedvező élettani-, sőt 

sokszor gyógyhatással is rendelkeznek.

A vadzöldségek egy része üldözött gyom, de van közöttük kedvelt 

vadvirág, közönséges erdei-mezei lágyszárú növény is. Míg a vadon 

termő gyümölcsök csak szezonálisan gyűjthetők - érésük után -, ad-

dig a vadzöldségként fogyasztható növények tavasztól őszig szinte 

folyamatosan szedhetők.

A vadon termő, zöldségként felhasználható növények nagy előnye 

a frissességük, és vegyszermentességük. (Utóbbi az üzemileg ter-

mesztett növényekről nem mindig mondható el.) Néhány közülük 

nem képvisel nagy gasztronómiai értéket - ezeket kizárólag szükség-

eledelként tartották számon nagyanyáink is -, de többségük kifeje-

zetten ízletes. Ezek közül a sokfelé megtalálhatóakat és könnyen fel-

ismerhetőeket gyűjtöttük csokorba. Szedésükkor törekedjünk arra, 

hogy a zsenge, növekedésben lévő hajtásaikból gyűjtsünk.  

Nagy csalán (Urtica dioica)
Egész Európában elterjedt növény, szinte bárhol megtaláljuk, ahol 

a talaj tápanyagokban gazdag. Leveleit és fi atal hajtásait kesztyű-

vel célszerű gyűjteni, mivel a rajta található csalánszőrökön keresz-

tül hangyasavat juttat a bőr alá, ami először kellemetlen égő, majd 

hosszú ideig viszkető érzést okoz. Felhasználás előtt ezért fél percre 

dobjuk forrásban lévő vízbe a leveleket, így megszabadulunk azok 

hangyasav-tartalmától. Elkészíthető főzeléknek magában, vagy más 

zöldségekkel együtt, de levesekbe, vagy salátákba is tehetjük. Régen 

sört is főztek belőle, gyógyteája ma is fontos alkotórésze a vértisztító, 

veseműködést serkentő keverékeknek.

Kövér porcsin (Portulaca oleracea)
Szárazabb területeken is találkozhatunk ezzel a húsos levelű, gyom-

ként is számon tartott növénnyel. Magas C-vitamin tartalma miatt 

régen skorbut ellen használták nyersen fogyasztva. Salátákba ke-

verve, főzelékként elkészítve használhatjuk, ám savanyúságként is 

ismert: ecetes felöntő lével, vagy borban is eltehető télire. Egyiptom-

ban és Szudánban nemesített változatait kerti növényként termesz-

tik, dísznövénynek is ültetik.

Mezei sóska (Rumex acetosa)
Leginkább hegyvidékeken, valamint vizek partján, nedves élőhelye-

ken terem. Savanykás íze miatt keveset használjunk belőle, azt is 

inkább csak fűszerezésre, ízesítésre. Főtt leveleinek íze jól illik bur-

gonyás ételekhez, vagy lencsefőzelékhez, de omlettbe is keverhetjük. 

Tejfölös mártásba téve húsételekhez is fogyasztható.

Paraj libatop (Chenopodium bonus-henricus), és 
fehér libatop (Chenopodium album)
Mindkettő gyakori gyomnövénye kertjeinknek, de szántóföldek szé-

lén, árokpartokon is fellelhetők. Fiatal hajtásaikat spárga módjára, 

párolva készíthetjük el, leveleiket pedig főzelékként hasznosíthatjuk. 

A- és C-vitaminban gazdag növények, amelyeknek magjaiból régen 

lisztet készítettek. 

Közönséges tyúkhúr (Stellaria media)
Közismert ez az apró, kerek levelű, talajon elterülő gyomnövény. 

Az egész föld feletti része alkalmas konyhai felhasználásra: nyer-

sen salátaként fogyaszthatjuk, de főzelékként, vagy levesben is jól 

érvényesül picit kesernyés íze. Nagy előnye, hogy egy évben több 

generációja is zöldell (efemer növény, azaz élete rövidebb, mint egy 

vegetációs időszak, ami tavasztól őszig tart), így még októberben is 

találunk zsenge egyedeket.

Illatos ibolya (Viola odorata)
Virágát kandírozhatjuk, süteményeket díszíthetünk vele. Kifejezet-

ten dekorációs célra használatos, de ehető virág.

Csak természetesen – bionövények erdőről, mezőről

Erdei éléskamra
Eleink számos vadon termő növényt fogyasztottak nyersen vagy áztatott-főzött formában, melyeket mára 
kiszorítottak a kertben megtermelhető, vagy megvehető kultúrfajok. Kényszerszülte jelentőségük háborúk 
és ínséges idők során volt nagy: ekkor szükségeledelnek számítottak. Érdemes feleleveníteni ezt a tudást, 
megismerni e növényeket, és felhasználási módjaikat, mivel egészségesek és változatosságot vihetünk velük 
a konyhába. Garantáltan biozöldségek, mivel a természetben senki nem vegyszerezi ezeket – persze ne autó-
út széléről, vagy trágyadomb mellől szedjük...
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Fekete nadálytő (Symphytum offi  cinale) 
Nyirkos helyeken gyakori növény. Fiatal hajtásait párolva, köretként 

tálalhatjuk, leveleit pedig palacsintatésztába keverve kisüthetjük, 

így mártásokkal kiváló egytálételt kapunk.

Madársóskák (Oxalis sp.)
Apró, lóherére emlékeztető növények, fehér, vagy sárga virágokkal. 

Zöld és bordó levelű egyedei sokfelé megtalálhatók hazánkban. Na-

gyon mostoha körülményeket is elvisel, így betonrepedésekből, tető-

cserepek közül is gyakorta kinő. Savanykás ízű leveleit fűszerezésre, 

ízesítésre használhatjuk, de csak kis mennyiségben, hiszen oxálsav-

tartalma miatt, amellett hogy íze erőteljes, nagy adagban nem tesz 

jót az emésztésnek.

Kerek repkény (Glechoma hederacea)
Nedvesebb területeken tömegesen előfordul ez az apró növény, ami-

nek ajakos virágai lilák. A fi atal levelekkel burgonyás ételeket fűsze-

rezhetünk (például petrezselymes burgonya módjára), de főzelékek 

adalékául is szolgálhat. Túróhoz, vagy fűszervajhoz keverve is kelle-

mes ízű, de palacsintatésztába, vagy omlettbe is rakhatjuk zöld fű-

szerként. Sörkészítésnél a komlót helyettesítették vele a régi időkben. 

Virágaival bólékat színezhetünk.

Pásztortáska (Capsella bursa-pastoris)
Fiatalon az egész tőlevélrózsáját salátaként vagy főzelékként készít-

hetjük el, a magvai pedig mustárhoz hasonló ízűek. Kozmopolita 

növény lévén, nem kell sokáig keressük környezetünkben, mire rá-

akadunk.

Fehér here, vörös here
(Trifolium repens, Trifolium pratense), 
százszorszép (Bellis perennis)
Felhasználásuk azonos: leveleik főzelék-alapanyagok, virágaikkal 

ételeket, köreteket (például rizst) díszíthetünk. A vörös- és fehérhere 

virágai erre nyersen is alkalmasak, a százszorszépét előbb áztassuk 

fűszeres ecetbe.

Közönséges cickafark (Achillea millefolium)
Az egész országban elterjedt ez a szárazságot is jól tűrő növény. Virá-

gai szárazvirág-kompozíciókba is alkalmasak. Leveleinek erős illata 

utal azok intenzív ízére, ezért ha levesbe, főzelékbe tesszük, akkor 

mindig olyan növényekkel társítsuk, melyek kevésbé erős zamatú-

ak. Az idősebb levelei keserűek lehetnek, ezeket forrázva használjuk, 

míg a zsengék nyersen is fogyaszthatók. Körözöttet, vajas kenyeret, 

salátákat díszíthetünk, ízesíthetünk vele. Házi sajtok, tejfölök kiváló 

fűszere.

Nagy útifű (Plantago major),
lándzsás útifű (Plantago lanceolata)
Zsenge levelei feldolgozás nélkül is, az idősebbek az erek eltávolítása 

(szálkátlanítása) után kerülhetnek az asztalra. Konyhai lehetősége-

ken túlmenően préselt nedve köhögéscsillapító, sebgyógyító hatású.

Mezei katáng (Cichorium intybus)
Magas szárán júliustól szeptemberig kék virágaival tűnik fel a réte-

ken. A cikória őse. Gyökeréből szárítás, pörkölés, és őrlés után pót-

kávé készíthető, zsenge levelei pedig főzelékként, vagy párolva fo-

gyaszthatók. Ha begyűjtünk pár gyökeret és cserépben, sötét helyen 

meghajtatjuk, halványított levelei nyersen is jó ízűek.

Borsos varjúháj (Sedum acre)
Nevében is hordozza, hogy levelei kiválóan helyettesítik a bors ízét. 

Az erdeinkben, mezeinken található szederfajok (Rubus sp.) levelét 

is érdemes megemlíteni, melyek forrázatának íze nagyon hasonlít a 

fekete teához – hamisították is vele: az értékesebb tealevelek közé 

keverték a szederleveleket… 

Gyermekláncfű (Taraxacum offi  cinale)
Egyik legismertebb növényünk, mely mindenfelé megtalálható. Fi-

atal levelei salátákba keverhetők, főzelékként elkészíthetők. A kissé 

kesernyés idősebb levelek íze pár órás áztatással javítható. A virág-

bimbói ecetes felöntő lével pikáns ízű savanyúságként fogyasztha-

tók. Cukorszirupba áztatott sárga virágaiból – szűrést követően – 

hamisított méz (pitypangméz) készíthető. 

E felsorolás mindössze rövid ízelítő a hazánkban vadon élő és ehető nö-
vények kincsestárából. Aki tehát egy kis gasztronómiai kalandra vágyik, 
kezdheti egy kellemes erdei, 
mezei sétával is, növényhatá-
rozóval a kezében.

NAGY Z. RÓBERT

nzr@herbacio.hu
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Miért együnk gombát?

A gombák a fehérjén kívül zsírokat, szénhidrátokat, ásványi sókat, foszfort és káliumot, de A-, B- és D-vitamint is tartalmaznak. A kedvező élettani 

hatáson túl, kifejezetten gyógyhatású gombákat is ismerünk. Némelyiküket immunerősítőként vagy antibakteriális, esetleg rákellenes hatásuk 

miatt fogyasztják. Ilyen „gyógygomba” a nyári és őszi laskagomba, a nitrogénban gazdag területen növő óriáspöfeteg, vagy a tölgyfatuskón 

élő, vérnyomáscsökkentő pecsétviaszgomba. Néhány gomba fűszerként is bevethető. A sötét tönkű fokhagymagomba szárítva is megtartja 

fokhagymaízét. Húsokat, mártásokat ízesíthetsz az ánizsillatú fagombával, illetve a savanyú talajú erdőkben növő trombitagombával.

Összekeverhető! Ehető!

A ragyogó színű légyölő galóca, az ízletes csiperke és a régi ke-

nyéren található pelyhes, zöld penészbevonat mind a gombák 

csoportjába tartozó élőlények. Különleges lények, mert nem nö-

vények, de nem is állatok. A gombák a természet legfontosabb lebontó 

szervezetei. Táplálkozásuk során enzimeket termelnek, s ezekkel bontják 

le táplálékukat. A táp- és ásványi anyagokat oldott állapotban felszívják és 

felhasználják. Rengeteg gomba nő a nedves erdőkben és az üde réteken, 

legtöbbjük ősszel. Sok mérgező is akad köztük! A gombák kalapjában 

található spórák apró sejtek, amelyek kihullva új gombákká fejlődnek. 

A kórokozó gombák növényi betegségeket, vagy az emberen bőrbeteg-

ségeket okozhatnak. Az élesztőgombákat kenyér és tészták kelesztésére 

használják. A penicillint valaha penészgombákból állították elő.

Gombák

Sárga rókagomba

(Canthranellus cibarius)(ehető)

Késői laskagomba

(Pleurotus ostreatus)

Világító tölcsérgomba

(Omphalotus olearius) (mérgező)

Pecsétviaszgomba

(Ganoderma lucidum)

Mérgező!

Gyilkos galóca

(Amanita phalloides)

Légyölő galóca

(Amanita muscaria)

!!

!!

!!
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Nagy póling (Numenius arquata)

Népies neve szélkiáltó, jellegzetes fuvolázó hangja 

van. Mindig víz közelében található, mocsaraknál, se-

kély vizű tavaknál, réteken és legelőkön él. Férgekkel, 

rovarokkal, csigákkal és békákkal táplálkozik, de meg-

eszi a bogyókat és magvakat is. A földre rakja növényi 

anyagokból készített fészkét. Rendszeres fészkelő, feb-

ruártól-novemberig tartózkodik a fészkelő helyén. 

Természetvédelmi értéke 100 ezer forint.

Nagy őrgébics (Lanius excubitor)

Nem válogatós madár, fás, bokros területeken, gyü-

mölcsösökben és mocsarakban is megtelepszik. Szem-

sávja fekete. Táplálékának jelentős része rovarokból áll, 

de megeszi az apróbb gerinceseket is. Pockot, egeret, 

tücsköt és lótetűt a földön zsákmányol, a kisebb ma-

darakat a levegőben kapja el. A tövisszúró gébicshez 

hasonlóan tüskés ágakra szúrja fel a tartalék élelmet. 

Természetvédelmi értéke 50 ezer forint.

Nyaktekercs (Jynx torquilla)

Magyarországon áprilistól szeptember végéig található 

meg. Ligetes, rétekkel tarkított erdők, parkok, gyümölcsö-

sök lakója. Hangyákból, hangyabábokból áll a fő táplálé-

ka, alkalmilag hernyókat és apró rovarokat is fog. Nyelvét 

– amelynek végén apró horgok vannak – mint lépvesszőt 

használja a táplálékszerzéshez, bedugja a hangyabolyok-

ba, a rámászó rovarokkal visszahúzza és lenyeli azokat.

Természetvédelmi értéke 10 ezer forint.

KIVÁGHATÓ MADÁRLEXIKON 

Az ismeretlen gomba mérges gomba!

Akár kezdő, akár gyakorlott gyűjtő vagy, csak olyan gombát gyűjts, amelyet már jól 

ismersz. Soha ne indulj el otthonról gombahatározó nélkül. A természetben sze-

dett gombák fogyasztása gombaszakértői vizsgálat nélkül nagyon veszélyes, mert 

sok mérgező gomba nagyon hasonlít ehető társaira. A mérgező vagy étkezésre 

alkalmatlan gombákat inkább hagyd érintetlenül. Addig el se indulj gombavadá-

szatra, amíg magabiztosan fel nem ismered a legveszélyesebb mérgező gombákat 

– köztük a gyilkos galócát –, vagy az ehető gombákhoz hasonló mérgező fajokat. 

Közismert az ehető sárga rókagomba és a mérgező világító tölcsérgomba, vagy az 

ízletes mezei szegfűgomba és a toxikus parlagi tölcsérgomba összetéveszthetősé-

ge. Ezeknek a gombáknak nemcsak a színük és méretük hasonló, hanem termőhe-

lyük is. Sajnos minden évben halnak meg emberek gombamérgezésben! A mérges 

gombák némelyike könnyen felismerhető. Mások, mint például a gyilkos galóca, 

ártalmatlannak látszanak, de életveszélyesek.

Hiedelmek
A gombákkal kapcsolatban számos tévhit kering. A szájhagyomány útján terjedő 

gombásztapasztalatok miatt szinte minden évben történik ételmérgezés.

Ne dőljünk be a hiedelemnek, hogy a kukacos vagy csiga által megrágott gomba 

jó, mert a kukac is élve maradt. Ehhez hasonló veszélyes szóbeszéd, hogy az állatok 

(kutya, macska) által fogyasztott gombák ember által is fogyaszthatók.

Az sem igaz, hogy a mérgező gomba felismerhető, mert vágáskor vagy töréskor 

színében megváltozik.

Szó sincs arról, hogy forrázás vagy főzés után a gombában lévő méreganyag átala-

kul és így fogyasztható lesz.

Felejtsd el, hogy ha a gombaételtől megfeketedik az ezüstkanál, akkor mérgező.

Viszont az sem helytálló, hogy a mérgező gomba szomszédságában nőtt ehető 

gomba is mérgező.

Másban se bízz meg!
Az ismeretségi körödben biztosan akad olyan barát, aki „ismeri” a gombákat. A bal-

esetek elkerülése végett légy gyanakvó az általa gyűjtött gombákkal szemben. A 

szakértők minden esetben azt javasolják, hogy csak olyan gombából főzz, amelyet 

vizsgázott gombaszakértő ellenőrzött. Ezt piacokon és egyéb gombavizsgáló he-

lyeken könnyen megoldhatod, többnyire térítés nélkül. A saját magad vagy a má-

sok által gyűjtött gombát már szüreteléskor fajonként érdemes elkülöníteni. Szedd 

külön az ismert és étkezésre gyűjtött gombákat, illetve elkülönítve (kis dobozkák-

ban) az ismeretlen, tanulmányozandó vagy határozásra szánt fajokat.

ROVATVEZETŐ:

ELEK SZILVIA
eleksylvi@freemail.hu
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FELHÍVÁS!
VALAMENNYI

VADÁSZATRA JOGOSULT 
FIGYELMÉBE!

A rókák veszettség elleni 
szájon át történő immunizá-

lása eredményességét ellenőrző 
mintagyűjtés a vakcinázott területeken 2010. 
május 20-án kezdődött és szeptember 30-ig tart. 
Azokon a területeken, ahol nem volt vakcinázás, 
a mintagyűjtés folyamatosan történik és 2011. 
március 1-ig tart.

Kérjük a vadászatra jogosultakat, hogy ezen 
időszak alatt a területileg illetékes állategészség-
ügyi hatóság által kiadott határozatban rögzített 
számú felnőtt rókát vigyék el vizsgálatra. Az előír-
taktól történő esetleges elmaradás esetén az állat-
egészségügyi hatóság részéről a korábbinál szigo-
rúbb számonkérésre (pénzbüntetés) kerülhet sor.

A vizsgálati rókák leadását követően fontos, 
hogy a már ismert elszámolás rend szerint járjanak 
el, vagyis a vadászatra jogosult állítsa ki a számlát 
(7.000 Ft/róka + áfa), amelynek kötelező mellék-
lete az átvételi elismervény eredeti példánya. 
A számlát és a mellékletét postázza a HUBERTUS 
Kft. címére: 1024 Budapest, Ady E. u. 1.

Fontos, hogy a vakcinázott területekről 2010. 
október 15-ig, a nem vakcinázott területekről 2011 
március 15-ig beérkező számlákat tudjuk befo-
gadni. Ezeket a határidőket elmulasztók számláját 
nem áll módunkban kiegyenlíteni!

Kérjük, hogy a mintagyűjtésre és az elszámolás-
ra megadott határidőket a büntetések elkerülése 
és a zökkenőmentes elszámolás érdekében szíves-
kedjenek betartani!

A mintagyűjtéssel, illetve az elszámolás rendjé-
vel kapcsolatban minden további információ ren-
delkezésükre áll a HUBERTUS Kft honlapján: www.
hubertus.com 
 HUBERTUS Kft.
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Embert próbáló, hosszú és kényelmetlen re-

pülőút után érkeztem meg Almatyba. A török 

légitársaság törpékre tervezhette repülő-

gépét, mert végül az öt és félórás Isztanbul-

Almaty járat utasai térden csúszva hagyták el 

a fedélzetet.

Megérkeztünk a világ egyik legbolon-

dabb városába – már ami a közlekedést illeti. 

Ázsiai útjaim során néhányszor megtapasz-

taltam, milyen sajátosan értelmezik a he-

lyiek a közösségi közlekedést: általában az 

„erősebb kutya” elvén megy 

a dolog, de Almatyban erre 

még rátesznek egy lapáttal. 

Egyórás küszködés után kiver-

gődtünk a városból, amely-

nek szélén a budapesti kínai 

piacokhoz hasonló látvány 

fogadja a messziről érkezettet. 

Nem is csoda, hiszen Kazahsz-

tán határos Kínával, a hajdani 

Selyem-út mai vándorai elké-

pesztő mennyiségben zúdítják 

ide a kínai ipar bóvliáradatát. 

Üdítőbb a látvány a város-

tól pár kilométerre felépült 

kaszinónegyed, ahol az ázsiai 

Las Vegastól a Gyönyör házáig 

minden van, mi férfi szem és 

pénztárca ingere.

Harcsázni mentem az Ili fo-

lyóra, amelynek felső szakasza 

a várostól jó háromszáz kilo-

méterre, sztyeppés-sivatagos 

úton keresztül érhető el. Útközben látsza-

nak a Tien-san hófödte csúcsai, átmegyünk 

a kapcsigaji vízi erőmű közúti hídján, amelyet 

tányérsapkás katonák őriznek. Elszoktam már 

a katonásditól, főleg itt, ahol az Ili folyóra te-

lepült vízi erőmű melletti hatalmas tározó 

partján jachtkikötők sorakoznak. Az út szélén 

játékkaszinók és lenge öltözetű örömlányok 

sora várja a pénzétől megszabadulni vágyó 

gazdag kazakokat, vagy a külföldi turistákat. 

A sivatag és a sztyeppe határán néhány 

jurta áll és ameddig a szem ellát, mindenütt 

birkanyájak. Keserves zötykölődés után vég-

re megérkezünk az Araltoba nevű faluba, 

amelyről később kiderül: ugyan hatezer lako-

sú, de embert csak elvétve látni. Nem csoda, 

hiszen árnyékban is 45 fok van. Megérkezik 

a nekünk rendelt motorcsónak, amivel neki-

vágunk a közel háromórás vízi útnak, lefelé 

a Peremicska nevű táborba, ahol kilenc napon 

át horgászhatunk harcsára, süllőre, balinra. Jó 

kis Wolfcraft csónakkal megyünk, negyven lo-

vas motorral, Andrej Andrejevics vezetésével. 

Andrej pár éve szerelt le a seregből – mélységi 

felderítőként szolgált –, számára a mai napig 

nem ért véget a háború. Nem beszél felderí-

tői munkájáról, inkább minket kommandíroz: 

Feküdj! Hasra! – kiabál hol angolul, hol néme-

tül, miközben ezerrel veszi be a kanyarokat 

és centizi ki a süllőfákat. Mi jöhet még?

A tábor kellemes meglepetés: nádtetővel 

borított sátrak, szellős angol vécé, fedett tu-

soló, szúnyoghálós étkezde, ez több mint amit 

a világ végén kívánhat az ember. A táj egy-

szerű: a sivatag szélén, a nádas középen az Ili 

kanyarog, halászsasok köröznek a magasban, 

a parton hófehér tengerésztiszti sapkában 

a tábor parancsnoknője, Anyácska regulázza 

a dolgozókat.

Gyors és könnyű ebéd, majd irány a folyó, 

amely kissé zavaros, nemrég áradás vonult 

le rajta, a víz még most is magasabb a sokévi 

átlagnál. Ezt a vidéket sem kerülte el a szélső-

séges időjárás: a folyó harminc kilométerre 

kiszaladt a hirtelen jött nagy áradásoktól és 

megalapozta minden idők legelviselhetetle-

nebb szúnyog- és bögölytermését.

Kuttyogatni nem lehet, még túl zavaros 

a víz, de a fenekezés a kanyarok ívében, 

a húzós vízen jó esélyt kínál. A mi csónakunk 

gájdja az öreg Zsenya, túl a hatvanon is biztos 

kézzel viszi a csónakot a mellékágak útvesz-

tőin, majd megáll egy kis átfolyásnál és azt 

mondja – zsereh! Kiderül, hogy ez balint je-

lent, anélkül esélyünk sincs harcsát fogni.

Pergetve fogunk két darabot – meg kell 

küzdeni érte – ez váratlan és kellemetlen 

meglepetés, tíz évvel ezelőtt, amikor erre 

jártam, több volt a balin, mint a víz. Vajon 

mi történhetett? A balin hiánya nem írható 

a horgászturizmus kárára, 

hiszen a folyó e szakaszán 

(hetven kilométernyi részről 

van szó!) hetenként csupán 

tizenkét ember horgászik. Jó 

pár éve az Ili teljes hosszán 

beszüntették a halászatot, és 

természetvédelmi területté 

nyilvánították.

Hamarosan megfogom az 

első harcsát, másfél méteres, 

ez itt kicsinek számít. Később 

aztán megbecsüljük ezeket 

is, mert az igazán nagyok el-

kerülnek bennünket. Fogunk 

néhány két méter felettit, de 

nem ez a jellemző. Tudomá-

sul kell venni, hogy az Ili felső 

szakasza csak elvétve tartja 

meg a nagy harcsákat, azok 

többsége ívás után levonul 

a deltába!

A menetrendszerű hasme-

nésektől eltekintve, kellemesen telnek a na-

pok, kezdjük kitapasztalni a folyót. Végül közel 

háromszáz harcsát zsákmányolunk, igaz, főleg 

az aprajából. A folyó nagy kanyarulataiban, az 

alámosott partok kisebb-nagyobb gödreiben 

lapítanak a harcsák, amikor a víz elkezd feltisz-

tulni, már jó eséllyel kezdhetünk kuttyogatni.

Az átlagos mélység 2-3 méter közötti, ami 

kevés, a néhány nagyobb gödör is csak 5-6 

méter mély. Ennek megfelelően két méter 

közeli eresztéket használunk és verjük folya-

matosan a vizet. Soha nem fogok rájönni, mi 

lehet abban a rezgésben, amit a kuttyogó 

hangja kelt, de az biztos, hogy a világ harcsá-

ira a Pó folyótól az Ebróig, a Tiszától az Ili-ig 

egyforma hatással van.

ZÁKONYI BOTOND

zakonyi.botond@gmail.com

Kazahsztáni harcsák
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1.) A fészkelő apróvadra mely 

betakarítógépek jelentik

a legnagyobb veszélyt?

T: a rendsodrók és bálázók

L: a gyorsszárítók és a szársértők

Z: a fűkaszák

2.) Az erdőgazdálkodási

vadkár mértéke

K: kizárólag a vadsűrűségtől 

 függ

S: függ az erdőgazdálkodás 

 módjától is

J: kizárólag a kiegészítő

 takarmányozás mértékétől 

 függ

3.) Melyik szemestakarmány 

silózható?

A: a lucerna

O: egyik sem

I: a kukorica

4.) A mezei nyúl károkozása 

ellen hol kell kerítéssel

védekezni?

H: gabonafélékben

S: pillangósoknál

G: gyümölcsösben, dinnyésben

5.) A héja röpképére jellemző

Á: a hosszú, hegyes szárny

 és hosszú farok

E: a kerek szárny és a hosszú

 farok

Ű: az enyhén villás farok

6.) Évelő növény-e a lucerna?

R: igen, 3-4 évig terem

P: nem, egyéves

Y: igen, két évig terem

7.) Mikor van a mezei nyúl 

szaporodási ciklusa?

E: februártól augusztusig

M: egész évben, folyamatosan

V: csak májusban fi al

8.) Fertőzött vaddisznó húsa

fagyasztott állapotban

L: is terjesztheti a sertéspestist

Ú: nem terjesztheti

 a sertéspestist, mert a vírus

 nem a húsban, hanem

 az agyban van

Í: nem terjeszti a sertéspestist, 

 mert a vírus a fagyasztáskor 

 elpusztul

9.) A vizslák bevezetése

Ö: egy-három hónapos kortól 

 kezdődik

É: öt-hét hónapos kortól

 kezdődik

Ú: egy-két éves kor között

 kezdődik

10.) A vadásztársaság alkalma-

zottaival szemben ki gyakorol-

ja a munkáltatói jogokat?

S: az intézőbizottság

J: a vadászmester

B: a megyei fővadász

Az „Utóvizsga” és a keresztrejtvény megfejtéseit

2010. augusztus 8-ig várjuk szerkesztőségünk címére

vagy az mjudit@vadaszlap.hu e-mail címre. 
Előző havi megfejtések: „Apportírozás”, „...a vadászkutyát ellátni 

a kotorékebek kivételével.”

A helyes megfejtők között értékes könyveket sorsolunk ki. 

Július játékunk nyertesei:

Varga József (Magyarszecsőd), Schendlné Németh Mária (Győr),

Agg Máté (Viszák)

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 a vad elejtése utáni lényeges teendő, 

mely során eltávolítjuk az állat belső szerveit.

E havi keresztrejtvényünk megfejtése a vadász egyik 

alapfelszerelésével kapcsolatos rövid mondás.

„Utóvizsga”
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Az SZTE Mezőgazdasági Kar
(Hódmezővásárhely) 

felvételt hirdet 
2010. szeptemberében induló,

önköltséges 
VADGAZDÁLKODÁSI,
AGRÁRLOGISZTIKA I,

MEZŐGAZDASÁGI
ÉRTÉKBECSLŐ SZAKIRÁNYÚ

TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKRA . 
Jelentkezési határidő:

2010. augusztus 25. 
További információ telefonon:

06-62/532-993
vagy e-mailben: 

barna@mgk.u-szeged.hu,
csne@mgk.u-szeged.hu

Küllem és munka
szempontjából egyaránt

kiemelkedő minőségű
hannoveri véreb

kiskutyák eladók.

Telefon:
06-30/689-8485

email:
gezagorgey@yahoo.com 

vagy
bori1399@citromail.hu.
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Vadásznapi rendezvények ínyencségei

Borjú – vasvirágban
Megjelenik havonként

a megelőző hónap utolsó hetében.

Ára: 750 Ft

Előfi zetőknek: 600 Ft

Az előfi zetési díj 2010 végéig: 2400 Ft

Szerkesztőség:

1031 Budapest, Rozália u. 59/a.
tel./fax: +36-1/242-0042

fl otta mobil: +36-70/702-5000
info@vadaszlap.hu

Kiadó-főszerkesztő: 

Csekő Sándor
sandorcseko@vadaszlap.hu

Olvasószerkesztő: 

Somfalvi Ervin
somfalvi@vadaszlap.hu 

Főmunkatársak: 

Agyaki Gábor
agyaki@vadaszlap.hu

Homonnay Zsombor
homonnay@vadaszlap.hu

Gyakornokok: 

Mészáros Judit
mjudit@vadaszlap.hu

Farkas Bertram
farkasb@vadaszlap.hu

Tervezőszerkesztő: 

Wéber Ferenc
fefe@vadaszlap.hu

Szerkesztőségi titkár:

Elek Erzsébet 
+36-70/702-5040

elekerzsi@vadaszlap.hu

Kiadja a VADÁSZLAP Kft.

Előfi zethető belföldi 

postautalványon, átutalással 

a 65100149-11301439 

számú számlára, vagy 

a hírlapkézbesítőknél, 

a postahivatalokban.

Terjeszti a Lapker Zrt. 

a Magyar Posta Zrt. 

és az alternatív terjesztők.

A terjesztést gondozza:

MédiaLOG Zrt.

Erdélyben terjeszti és 

az előfi zetéseket fogadja

a Krónika Kiadóház Rt.

Telefon: 0264-455-959

e-mail: difusare@kronika.ro

Előfi zetési díj havonta: 10 RON

Szlovákiában: Ábel Gábor 

Mobil: 0905-407-017

Előfi zetési díj havonta: 5 €

Nyomdai előállítás: Pharma Press Kft.

Felelős vezető: Dávid Ferenc

ISSN 1215-6159 (nyomtatott)

ISSN 1588-1229 (online)

Mint egy hatalmas virág, olyan az alapja az öntöttvasból készült speciális sütőedénynek, melyet ősha-

zájában, Horvátországban pékának neveznek, Szarajevóban és Zágrábban gyártják különböző méretek-

ben. A virág formájú, duplaperemes alsó részre egy beleillő, méretes, harangszerű fedő kerül, amelyen 

több körben a parazsat megtartó perem van. A jóféle eledelekkel megtöltött edényre ráteszik a fedőt, 

majd körben rárakják a parazsat, s az így felforrósodó öntvény a benne lévő ételt megpárolja, megfőzi, 

majd megsüti. Júniusban Sióagárdon, a Tolna megyei vadásznapon adott elő egy ilyen pékában csi-

nált fi nomságot Modric Darko, aki a Kocsolai Földtulajdonosi Közösség vadászsátránál sütött-főzött 

ezenkívül még nyárson bárányt, malacot és halat is.  Darko az Eszék közelében lévő Bellyén született, 

horvát származású lévén egyáltalán nem beszélt magyarul, de 1991-ben magyar asszonyt véve feleségül 

megtanult, s mivel – vele ellentétben – új rokonsága vadászik, ő lett a társasági vadászrendezvények 

közkedvelt szakácsmestere.

-som

Péka alatt  sütött 

borjúszeletek

Pontyok nyárson

A 15-20 dekás nagyságú hússzeleteket egy napra 
sóval-borssal-vegetával ízesítve bepácolta, majd 
a péka aljába lerakta félbe vágott  krumplikkal, 
hagymákkal, paprikákkal vegyesen és az egészet 
beburkolta nagy friss káposztalevelekkel. Egy 
óra párolás után a leveleket félrehúzta a húsról 
és további egy másfél óráig sütött e – miközben 
többször rakta a friss parazsat a péka peremeire. 
Talán nem kell mondani, hogy maradék nem 
volt – sőt, vállalkozó kedvű ínyencek kenyérrel 
fényesre törölték a nagy vasedény alját is.

A 2-2,5 kilós pontyokat a gerincénél kett éhasítot-
ta, a belsőségeket kiszedte. Vékony vörösfűz-, vagy 
szederfa anyagú pálcákkal a farkuknál és a fejüknél 
átt űzte, majd mindegyiket egy-egy felhasított  és alul 
összedrótozott  tartófába szorított a. Sütés előtt  egy-
másfél órával sóval-borssal-édesnemes paprikával 
megszórta, majd az erre a célra készített  állványon 
előkészített  parázs felett  1/2 órán át inkább füstölte, 
mint sütött e, vigyázva arra, hogy ne kapjon hirte-
len forróságot, amitől kinyílhat a hal húsa. Ezután 
a parázshoz közelebb tett e a halakat és így további 
1 órán át sütött e. Amikor kész lett , sorok kígyóztak 
az asztalnál, hogy megkóstolhassák ezt a nem min-
dennapi étket. 
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