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CÍMLAPFOTÓ: SZERENÁD KÖZBEN... 
BLAUMANN ÖDÖN FELVÉTELE

R D
OMP

Lucius Annaeus Seneca római fi lozófus, drámaíró és államférfi  szerint: sem-
milyen szél sem kedvező annak, aki nem tudja, milyen kikötőbe tart. Nos, mi 
a megújult, megváltozott, átalakulófélben lévő Magyar VADÁSZLAP-nál pon-
tosan tudjuk, hogy hol szeretnénk kikötni, sőt azt is tudjuk, hogy milyen úton 
jutunk el oda. A kikötő neve: Magyar Vadászat, és az út, amin ezt elérhetjük, az 
a hozzá kapcsolódó kultúra, etika és vadgazdálkodás.

Megalkuvások nélkül, kitérők és kerülőutak mellőzésével.
Nekünk, vadászoknak nagyon nagy szerencsénk, hogy ez az út már nem is-

meretlen, nem járatlan, nem tartalmaz nagyobb buktatókat vagy éppen csap-
dákat, hiszen régen kitaposták nekünk, értünk és a hazai vadállományért. A mi 
dolgunk csak annyi lenne: haladni ezen az úton. Egyszerűen hangzik, de vala-
hogy mégsem sikerül. Pedig a régi öregek, szakemberek, írók, tudósok, elhivatott 
mecénások mind-mind azon dolgoztak és fáradoztak, hogy nekünk – a mai kor 
vadászának – könnyebb, egyszerűbb, gondtalanabb legyen ezen az úton járni és 
ahol ők már kiköszörülték a csorbát, azt mi észre se vegyük. 

És mi mégis botladozunk… Vajon miért? Miért nem akarjuk ezt az utat követ-
ni, miért akarunk folyton kerülő utakon járni, miért akarunk állandóan letérni 
a kitaposott útról?

Sokat törtük a fejünket, hogy a hajó, amin utazunk, vajon alkalmas lesz-e arra, 
hogy biztonságosan haladjunk és szerencsésen eljussunk abba a bizonyos kikötő-
be. Egyelőre úgy tűnik, igen. 

Mondom ezt számtalan bíztató telefon, e-mail vagy személyes beszélgetés hát-
teréből. Kár lenne tagadni, mindezek jólesnek, ugyanakkor pontosan tudjuk: 
nekünk hónapról hónapra a maximális teljesítménnyel kell dolgoznunk, aminek 
csak egyetlen motorja lehet, egyetlen eszköz hajthatja. A szakma, a hazai vadászat 
és vadállomány iránti alázat.

Mint már azt írásom elején is jeleztem: változunk. Ezt a Tisztelt Olvasó lát-
hatja, tapasztalhatja hónapról hónapra. Ezzel kapcsolatosan szeretnék még némi 
„szolgálati közleményt” megosztani. Ha az impresszumra tekintenek, láthatják, 
hogy elköltöztünk. Egy kisebb, de szebb, otthonosabb irodába, ahol ugyanazzal 
a szeretettel várjuk olvasóinkat, vagy éppen a könyvet, DVD-t vásárolni szándé-
kozókat, mint eddig. Örömmel közölhetem, a lap ára a 2015-ös esztendőben sem 
változik. Az eddig – „kissé” bonyolultnak mondható – előfi zetési „táblázatunkat” 
leegyszerűsítettük, ésszerűsítettük (akik ezek közül éltek valamelyik lehetőség-
gel, azoknak – éves szinten – maximum két doboz cigaretta, vagy négy darab 
golyós lőszer árával kell többet fi zetniük). Tehát, két lehetőség közül lehet majd 
választani. Aki szeretné a lapot a postaládáján keresztül megkapni, annak az elő-
fi zetési díj 9600 forint. Kedvezményre való jogosultság csak két esetben lehetsé-
ges: ha valaki tagja a Vadászati Kulturális Egyesületnek vagy hivatásos vadász. 
Ők – kellő igazolás bemutatása után – 7350 forintért fi zethetik elő a Magyar 
VADÁSZLAP-ot, és természetesen ők és a „normál” előfi zetőink is részt vesznek 
majd a 2015-ös FeHoVán, a Gyulaj Zrt. által felajánlott, barcogásban elejthető 
dámbika-vadászat sorsolásán.

Rövidesen megváltozik a honlapunk is. A letisztult, egyszerűbb, áttekinthe-
tőbb internetes oldalunkat ezentúl csak a www.vadaszlap.hu címen érhetik majd 
el. Folyamatos és állandóan frissülő pályázati lehetőségeinkről itt és Facebook 
felületünkön is megtalálnak majd minden információt. 

Végezetül van még valami, amiről még nem esett szó, mégpedig a senecai ha-
jónkat mozgató szélről. Ez pedig az Ön, vagyis a Tisztelt Olvasó szeretete, hűsége 
és bizalma. Nem szeretnénk elveszíteni…

Bors Richárd
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VADÁSZLAP: Az utóbbi időben heves indulatokat váltottak 
ki azok a közösségi oldalakra felkerült terítékfotók, amelye-
ken virágokkal gazdagon körülrakva lehetett látni elejtett 
őzbakokat. Etikus vagy sem a zöldleveles lombágyat színes 
szirmokkal rendelkező növényekre cserélni?

Oláh Csaba: Szerintem a vadászhagyományainkat – ame-
lyek egyfajta szakmai konszenzus eredményeiként alakul-
tak ki és csak nagyon keveset változtak az elmúlt évtize-
dekben – maximálisan tiszteletben kell tartani. Márpedig 
a „regula” szerint töretként és lombágyként a tűlevelű 
fafajok ágait, illetve a fáról letört leveles gallyacskákat il-
lik használni. Ugyanakkor egy gabonatáblában, egy több 
hektáros lucernásban vagy akár egy tarlón elejtett nagy-
vad esetében előfordulhat, hogy nem tudunk ezekhez 
hozzáférni, mert nincs a közelben olyan fás szárú növény, 
amelyről le tudnánk csípni pár ágvéget. Ilyenkor talán 
bocsánatos bűn a gazdasági haszonnövények használata 
– a lényeg, hogy a kalapunkat megemelve, méltóképpen 
adjuk meg a vadnak a végtisztességet.

VADÁSZLAP: A másik, szinte folyamatosan napirenden lévő 
téma a vadászias megjelenés kérdése. Erről mit gondol?

Oláh Csaba: A fegyveres testületek egyenruháinak vagy 
a  tereptarka viseletnek semmi keresnivalója a vadászat-
ban. Határozottan elítélem a vadászat militáns irányvona-
lát képviselő öltözködést, a társadalom felé tudniillik pon-
tosan azt kellene mutatnunk, hogy mi egy igen komoly 
múlttal bíró hagyományhalmaz mentén tevékenykedünk, 
megbecsülve és őrizve a tradícióinkat. Ehhez képest so-
kan nem tulajdonítanak túl nagy jelentőséget ennek a do-
lognak, pedig egyáltalán nem mindegy, hogy a megjele-

nésünkkel milyen üzenetet közvetítünk, mit sugallunk. 
Rendkívül bosszantó például, ha egy újdonsült vadász 
az eskütételhez rövidnadrágban és citromsárga trikóban 
sorakozik fel. Sajnos, ez a közelmúltban, egy vadásznapi 
megnyitóünnepségen előfordult. Én ezt az illetőt nem 
engedtem volna a többiek közé állni. Ott engedték… 
Nekem az a véleményem, hogy ha ilyen esetekben nem 
tesszük szóvá az etikai vétséget, ha nem fi gyelmeztetjük 
a vadásztársainkat, akkor sohasem lesz rend…

VADÁSZLAP: Valójában miért és kinek fontosak ezek a tra-
dicionális viselkedésformák? Hiszen sokan a vadászszoká-
sok többségét csak egyfajta fölösleges hókuszpókusznak 
tartják és azt mondják, hogy a mai felgyorsult világunkban 
erre már nincs igény, következésképpen szükségtelen azok 
betartása…

Oláh Csaba: Erre csak azt tudom válaszolni, hogy aki ilyes-
mit állít, az nem vadászember, annak a vad csak árucikk, 
mi több, ellenfél, a vadászat pedig csak eszköz bizonyos 
alantas ösztönök kielégítésére. A vadászat értékét tudni-
illik pont a természet kiszámíthatatlansága, a várakozás 
feszült izgalma és maga a hangulat jelenti. Nem sza-
bad persze álszenteskedni sem: azért vadászunk, hogy 
zsákmányt szerezzünk. A zsákmány azonban – átvitt 
értelemben  – akár a tapasztalat, akár az átélt élmény is 
lehet, amely akkor is a képzeletbeli tarisznyánkba kerül, 
ha a puskánk néma marad. Nyilván fontos a beteljesülés, 
a  vad elejtésével járó boldogság is, de a vadászat nem 
csak a lövést jelenti, hanem annál sokkal többet. Ha valaki 
a hagyományainkat elutasítja, a vadászszokások betartá-
sát megtagadja, vagy ezek létjogosultságát megkérdő-
jelezi, akiben nincs belső késztetés ezek betartására, az 

Beszélgetés Oláh Csabával, 
a Vadászati Kulturális Egyesület elnökével

Nincs 
megalkuvás!

Ha valaki közel tíz esztendeje vezet egy olyan szer-
vezetet, amelynek – az egész földkerekséget tekintve 

egyedülálló módon – alapvető célkitűzése a vadászha-
gyományok ápolása, illetőleg a vadászati etika-etikett 

fejlesztése, annak mindenkor számít a véleménye. Arra 
illik odafi gyelni, s arra érdemes – sőt kell is – adni…

Nem tudok 
és nem is 
vagyok 

hajlandó 
azonosulni 

a trófeahajhász, 
mennyiségi 
szemléletű 

vadászokkal
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nem nevezhető vadászembernek, legfeljebb 
puskásnak. Közös felelősségünk, hogy őket 
a helyes irányba tereljük, s ha nem megy, ki-
közösítsük magunk közül.

VADÁSZLAP: Ezek elég kemény szavak. Mégis 
hadd provokáljam tovább! Ön szerint mi a fon-
tosabb: az eredményes vadgazdálkodás vagy 
a hagyománytisztelet? Mert szépen, vadászias 
módon felöltözhetünk, de ha nincs elég vad vagy 
éppen a vadkár miatt becsődöl egy vadásztársa-
ság, akkor „fújhatjuk az egészet”.

Oláh Csaba: A kettő elválaszthatatlan egymás-
tól, a szakmakultúra a vadászati kultúra szer-
ves része. Miért ne lehetne szakmai és etikai 
kompromisszumok nélkül vadászni? Csak 
meg kellene követelni a szakmai és az etikai 
szempontok érvényesülésének elősegítését, 
maradéktalan betartását. A vadkár egyéb-
ként érdekes kérdés, de a rendezés módja 
semmiképpen sem az, hogy éjjellátókkal 
meg hőkamerákkal háborúzunk a vad ellen. 
Sőt, aki ilyen eszközöket használ, azt példásan 
meg kellene büntetni. Erre mindenféle jog-
alap megvolna, mégis mindenki szemet huny 
fölötte. Miért kell a vadat éjjel-nappal, min-
denféle technikai „csodakütyü” segítségével 
háborgatni? Nem értem, hogy a vad érdekeit 
miért nem veszi senki fi gyelembe…

VADÁSZLAP: A jogalkotásban szerepet kaphat-
nak majd a vadászetikai alapelvek?

Oláh Csaba: A Vadászati Kulturális Egyesületet 
én magam képviselem az Országos Vadgaz-
dálkodási Tanácsban, így feltétlenül megpró-
bálom majd érvényre juttatni a törvény-előké-
szítés során ezeket az elveket, de hadd tegyem 
hozzá: az etikus viselkedést belső törvények-
nek kell szabályozniuk. Ha valaki a lelkében is 
vadász, az függetlenül attól, hogy a jogszabá-
lyok engedik-e vagy sem, akkor sem lövi meg 
a malacait vezető, pláne a szoptatós kocát, ha 
elviselhetetlen méreteket ölt a vaddisznó ká-
rosítása. Természetesen mindent el fogok kö-
vetni annak érdekében, hogy a vad és a vadász 
– s ne az egyéb érdekek, pláne ne a pénz – áll-
jon az új törvény központjában.

VADÁSZLAP: Eddig csak a vadászetikáról beszél-
tünk, de nézzük meg, mi a helyzet a vadászati 
kultúra frontján. Ön szerint e tekintetben kellő-
képpen „érzékenyek” a magyar vadászok?

Oláh Csaba: Kellemetlen, de azt kell, hogy 
mondjam: egyáltalán nem. Azaz pontosítok – 
nehogy valaki megsértődjön – vannak a vadá-

szati kultúrának olyan részterületei, ahol jócs-
kán van még tennivalónk. Vitathatatlan, hogy 
a rendszerváltozás óta sokat fejlődött a vadá-
szati kultúra. Örvendetes például a vadászkür-
tös mozgalom reneszánsza vagy a vadgasztro-
nómia fontosságának felismerése, ugyanakkor 
szomorúsággal tölt el, hogy egy-egy, ezer pél-
dányban megjelenő vadászirodalmi kötetet 
alig pár százan vásárolnak meg, s  a  könyvek 
többsége évek múlva is a kiadó raktárában po-
rosodik. Elhiszem, hogy drágák a vadászköny-
vek, de nem kerülnek többe, mint egy doboz 
sörétes töltény, mégsem áldoznak rá a vadá-
szok. Az olvasási kedv lanyhulása egyébként 
egy általános társadalmi jelenség, a páratlanul 
gazdag magyar vadászirodalom megismerése 
azonban szerintem kutya kötelessége min-
den zöldkalapos puskaforgatónak. A vadász-
képzőművészet terén felemás tendenciákkal 
szembesülünk: a művek minősége még min-
dig világszínvonalú és az alkotók aktivitása is 
dicséretes, de ha az ismertségükre és a meg-
becsülésükre gondolok, akkor összeszorul 
a szívem.

VADÁSZLAP: Több társadalmi szervezetben kép-
viseli az egyesületet. Személy szerint Önnek fon-
tosak ezek a titulusok?

Oláh Csaba: Nem! Nekem nem a pozíció szá-
mít, én a vadászatot hitvallásnak tekintem, 
és szeretném, ha ezzel mindenki így lenne, 
aki valamilyen megbízatást elvállal. Kifeje-
zetten elítélem azokat az embereket, akik 
a tisztségük megszerzése vagy megtartása 
érdekében feladják az elveiket és magalku-
vókká lesznek. Mondok egy példát: ha egy 
vadásztársasági elnök csak azért, hogy meg-
maradhasson a titulusa, a „viszketős ujjú” és 
telhetetlen tagok nyomására belemegy abba, 
hogy az egyre csökkenő apróvadlétszám el-
lenére továbbra is a szokásos mennyiségben 
lőjék a fácánt meg a nyulat, vagy ha rábólint, 
hogy a „kasszacsengés” érdekében a golyó-
érettség előtt meglövessék az ígéretes biká-
kat, bakokat, akkor nem méltó arra, hogy egy 
vadászközösség vezetője legyen.

VADÁSZLAP: A közéleti tevékenységével tisztá-
ban vagyunk, a Vadászati Kulturális Egyesület 
elnökeként most már a gondolkodásmódját 
is megismerhettük, de mit kell tudnunk Oláh 
Csabáról, a vadászról?

Oláh Csaba: Majd’ három évtizede vadászom, 
de mint már említettem: nem lőni, hanem 
vadászni szeretek. Az ötperces, autós vadá-
szat nem az én műfajom, ezért aztán sokat 
válogatok, nézelődök, jóval többre értéke-
lem a sikert, ha a vad elejtése egy hosszú, 
küzdelmes folyamat gyümölcse. A  vadász 
legfőbb erénye az önmérséklet és a mérték-
tartás. Nem tudok és nem is vagyok hajlan-
dó azonosulni a trófeahajhász, mennyiségi 
szemléletű vadászokkal, pláne nem azokkal, 
akik több száz méterről puskázzák le a vadat, 
ráadásul még dicsekednek is vele. Szerintem 
nem az az ügyes vadász, aki hosszúakat lő, 
hanem az, aki vadászias lőtávolságra képes 
becserkelni vagy bevárni a vadat. Az idén 
egy különleges élménnyel és nem min-
dennapi trófeával ajándékozott meg Szent 
Hubertus: üzekedésben sikerült terítékre 
hoznom egy félszárú bakot. Sajnos, egy-
előre erősen kérdéses, hogy bőgésben és 
barcogásban lesz-e majd alkalmam bikát les-
ni, mert az építőipari cégem és az egyesületi 
teendőim sok időmet felemésztik. A kérdés 
persze költői, úgysem tudom megállni, hogy 
esténként vagy hajnalonként ne vegyem az 
erdő felé az irányt. Nem tehetek róla, hajt az 
a bizonyos vadászszív…

Wallendums Péter
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Gyulaj, 
múlt és jövő…

A KÉP HASZNÁLATIJOGTULAJDONOSA: PYTHEAS KIADÓ ÉS KÖNYVMANUFAKTÚRA
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Amikor annyi minden foglalkoztat minket 
a magyar vadgazdálkodás jövőjével 
kapcsolatban, nem szabad elfeledkeznünk 
a múltunkról, az abból való merítésről, 
annak józan értékeléséről. De hol húzódik 
a határvonal, ahol még múltról 
és ahonnan már a jövőről beszélhetünk? 
Wass Albert gondolatát idézve talán segítő 
útbaigazítást kapunk kérdésünkre:
„A múlt szerves és elválaszthatatlan része 
a jelennek, mint ahogy a jelen sem egyéb, 
mint a jövendő kezdete”
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Ha a vadászok közötti beszélgetések során a Gyulaj 
Erdészeti és Vadászati Zrt. által kezelt, méltán világhírű 
vadászterületet megemlíti valaki, talán nincs olyan a tár-
saságban, aki ne hallott volna már a területről, az onnan 
világranglistára került dámbika-trófeákról, a gyulaji erdő 
októberi varázslatáról.

Ez nem a véletlen műve. Számtalan generáción át elő-
deink azon dolgoztak, éjt nappallá téve azon fáradtak, 
hogy a terület (majd’ minden időben) gazdag vadállomá-
nyát annak rangja szerint kezeljék, értékét gyarapítsák, 
hírnevét öregbítsék. 

A legismertebb és a legtöbb írásos emlékkel rendelke-
ző időszakát a terület az Esterházy család földbirtokossá-
gának idején élte. A korszak helyi krónikása, Vas Gereben 
tollából fennmaradt beszámolók világában kalandozva 
egy mai szemmel tekintve is „Csodavilág” tárul elénk:

„Ozorán jöttek össze a meghívott vendégek, kik már itt is 
meggyőződhettek mily nagyszerű látvány várakozik rájuk, 
látva azon vászonkerítést, mely a nagy vadászatok alkal-
mával használtatott körülbelől 600 holdnyi térségnek be-
kerítésére, mely körbe tizennégy falunak határában fekvő 
erdőségből három nappal előbb kergetik a vadat, melyből 
csak igen kevés szám engedi magát a körbe fogatni; hanem 
üldöztetését megérezve, a hajtókon keresztül visszatör szo-
kott fekvésére.” 

A meghívott vendégek szerte Európából érkeztek, ele-
get téve a megtisztelő invitálásnak. A kuriózumszámba 
menő, vászonkerítésekkel és hálókkal kombinált hajtá-
sok híre messze földön is ismertté tette a területet, annak 
gazdáit, a bőséges vadzsákmányt. 

Magáról a vadászatról így ír a krónikás:

„Az 1812-diki nagyvadászat megkezdése szeptember 
5-kére volt kitűzve és, hogy mily nagyszerű lehetett az, 
mindjárt az első adat meggyőz bennünket;… már augusz-
tus 21-ik napján megkezdték a behajtást.”

A két héten át tartó behajtás komoly logisztikai fel-
adatot jelentett, gondoskodni kellett a jelentős számú 
hajtó ellátásáról, az éjszakai őrtüzekről, a vonal alakzatá-
nak megtartásáról. Mindezt csupán kellő előkészítés és 
lovas futárok segítségével lehetett megszervezni, hiszen 
a modern híradástechnika korára még kellett várni úgy 
100-120 évet.

„A hajtásra épen úgy készíttetett terv, mint bármely üt-
közetre; kezdődött pedig Somogy és Tolna megye szélén, és 
hogy az egész műértők által rendeztessék, kétszáznál több 
urasági vadász rendeltetett ide a távolabb eső uradalmak-
ból. A megindult hajtás robotosok által történvén, a közben-
ső falvakból az ispánságok három-három napra rendeltek 
hajtókat, ezekkel beosztva mentek a vadászok és csőszök, 
naponkint pedig hatezer hajtó.”

Hihetetlennek, ma már elképzelhetetlennek tűnő 
adatok és számok. De a kezdetleges, kis hatótávolságú 
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és csekély ölőerejű kézi- és korabeli tűzfegyverek nem 
tettek lehetővé a mai értelemben vett társasvadászatot. 
A hajtott vadat a hálóval, ponyvával bekerített erdőrész-
be hajtották, majd a kerítés bezárult és kezdetét vette 
a tulajdonképpeni vadászat:

„A vadászat kezdetekor az urak elfoglalván kitűzött he-
lyeiket, melyekről távozni nem volt szabad, a vadászok elug-
rattak illető szárnyaikra, és egy mozsárlövés adott jelt a haj-
tás megindítására… Csak golyóra volt szabad a fegyvert 
megtölteni, hogy a vadat ne kínozzák egyéb töltvénynyel 
okozott sebbel… Végre a hajtás teljes erejével dolgozván, 
valóságos háború fejlett ki, a vad sebes futásban rohant 
a  vadászállásokra… A vadászlegények és gránátosok alig 
győzték a töltést, hanem itt is legtöbb vad feküdt az előtt, ki 
szenvedélyében is mérsékelni tudta magát, s nem lőtt arra 
a vadra, mely inkább szomszédjára tartott.”

A fentiekből nyilvánvaló, hogy a társas vadászatnak 
már akkor is megvoltak a biztonságtechnikai és etikai 
szabályai, amiket a magasrendű résztvevőkkel is betar-
tattak. Az 1812. év nagyvadászatának terítéke végül 800 
nagyvad lett, közte számos dámszarvassal.

Ezt követően a világméretű zűrzavar nem kímélte a te-
rület vadállományát sem. Pár száz egyedre fogyatkozott 
a nem is olyan régen még mesés bőségű gímszarvas és 
dám populáció.

A II. világháború befejezését követően, a zűrzavaros 
időszakok közepette ez az igen lecsökkent állomány állt 
rendelkezésre a vadászterület értékeinek megmentésé-
re, fejlesztésére.

De elődeink a XX. század első felében ismét nagyon 
nagyot alakítottak, szinte romjaiból építették újjá Ma-
gyarország, Európa, de nagyzolás nélkül mondhatni, 
a világ egyik leghíresebb dámállományát. 

Mire alapozhatjuk ezt a megállapításunkat?      
Száraz adatokkal a legjobban a CIC világranglistája tá-

masztja alá. A XX. században 1923-tól 1991-ig 5 gyulaji 
dámbika csodás lapátja foglalta el hosszabb-rövidebb 
időn át a listavezető megtisztelő helyét.

Elsőként az 1923-ban, Rimmler Pál nevével jegyzett 
lapátos kapott első díjat és lett világrekord 1930-ban 
Lipcsében, majd a helyezését véglegesítették az 1937-es 
berlini kiállításon, 209,26 nemzetközi pontszámmal.

Őt követte a trónon 1965-ben és 1969-ben a Fehér 
Lajos által elejtett két bika, amelyek 212,12, illetve 214,99 
nemzetközi pontszámmal bíráltattak.

Ez utóbbi pikantériája, hogy névleg ugyan világverő 
lett, ám a bírálatára a Budapesti Vadászati Világkiállí-
táson került sor 1971-ben, ahol is azonos bírálati kör-
ben rögvest lefölözte őt a Tolnai Ferenc által 1970-ben 
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elejtett csodálatos bika agancsa, amelyet a nemzetközi 
bizottság 217,25 nemzetközi pontra tartott érdemesnek.

Ezt követően két évet kellett csak várni az újabb cso-
dára és az meg is érkezett a Kádár János által 1972-ben 
elejtett dámbika képében, amelynek agancsát a követ-
kező évben, Torinóban 220,31 nemzetközi pontszámmal 
világrekordnak nyilvánították.

Ettől kezdődően közel 20 éven át nem is akadt legyő-
zője, egészen 1992-ig őrizte vezető szerepét.

Ha ma megtekintjük a listát, az első 50 trófea között 
10 elejtési helyeként Gyulaj van bejegyezve.

De térjünk át a jelen történéseire és a jövőkép vizio-
nálására.

Az 1970-es évek elejétől zárt vadászati objektum 
kerítése mögött a múltban és ma is nagyon szigorú el-
vek mentén zajlik a szakmai munka. Ennek során meg 
kellett teremteni a változó gazdaságpolitikai helyzetben 
az  egyensúlyi állapotot erdő és vad között, szem előtt 
tartva a terület különleges rendeltetését és a dámállo-
mány genetikai kiválóságát. Aki járt a gyulaji erdőn az 

elmúlt évtizedben és ma is megnézi azt, lényeges, szem-
mel látható változásokra lehet fi gyelmes. Gyökeresen 
megváltozott erdőkép, dús aljnövényzet, természetes 
újulat és a dámok erősödő testi kondíciója lesz az első, 
ami a szemébe ötlik.

Ehhez szükség volt az egymás mellett élő vadfajok 
közötti prioritások megállapítására és a döntések követ-
kezetes gyakorlati kivitelezésére. Az élőhelyi adottsá-
gok mérlegelésével együtt el kellett döntenünk, hogy 
a gyulaji erdő a kiváló genetikájú dámállománya és a va-
dászterület eredményes működése érdekében megkerül-
hetetlen vaddisznó-állomány mellett eltartson-e még egy 
nagyobb létszámú, ám erősen közepes minőséget képvi-
selő gímszarvas populációt is, vagy a  rendelkezésre álló 
erőforrásokat az előbbi kettő javára használjuk fel? Alapos 
helyzetértékelést követően, minden körülményt mérlegre 
téve és azokat számos oldalról, vad-, erdő- és környezet-
védelmi aspektusából is mérlegelve, a Gyulaj Zrt. vezetése 
a területen dolgozó szakemberek véleményét alapul véve, 
az utóbbi mellett tette le voksát.
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Ez egy több éven át tartó folyamat első lépése volt, 
amit ezután a következetes megvalósítás követett. Bát-
ran kimondható, hogy az elvárásoknak megfelelő ered-
ményekkel.

Ha mélyebben vizsgáljuk a kérdést, akkor a fejlődés 
mellé lehet rendelni az agancs- és a testtömegek emel-
kedő tendenciájú számait, valamint a trófeabírálati ada-
tokat, a magas érmes aránnyal.

Ehhez a már említett állomány-szabályozáson felül 
szükséges az elmúlt 40 évben leélt legelőfelületek felújí-
tása, ez a feladat még éveken át fog munkát adni szak-
embereinknek. Ezzel párhuzamosan a zártkerti vadgaz-
dálkodás alappillére, a vadtakarmányozás is gyökeres 
változásokon, strukturális átalakításokon ment keresztül. 
Kellett hozzá a vadászati infrastruktúra fejlesztése, átala-
kítása, hogy vadászvendégeink bizalmát elnyerve újabb 
erős törzsvendégkört alakíthassunk ki. Ezt szolgálja, 
hogy szinte nincsen eredménytelen vadászat, a lekötött 
vadászatokhoz mérten nagyobb az eredményességi mu-
tatónk. Mindemellett a vadászat élményszerűsége sem 

szenvedhet csorbát. Vadászházainkban a személyzet fel-
készülten várja a vendégeket olyan kulináris élvezetek-
kel kecsegtetve őket, amiket nem sok helyen kaphatnak 
meg hazánkban. 

Külön kiemelem, hogy a hazai vadászvendég-körünk 
kiszélesítése a jövőben is első számú feladataink közé fog 
tartozni. Ennek érdekében a szerényebb anyagi lehető-
séggel bíró vadászok is megtalálják nálunk a számításai-
kat, ugyanolyan színvonalú vadászházi és vadászati szol-
gáltatásban részesülnek a kisebb agancstömegű bikák, 
vagy éppen a tarvad vadászata során, mint tehetősebb 
vendégeink.

Mindent egybevéve, a vadgazdálkodást és a gyulaji 
dámot illetően a jövőképünk stabil, nagynevű elődeink 
nyomdokain haladva, a céljainkat szilárdan szem előtt 
tartva haladunk a kijelölt ösvényen. Jó kertész módján 
nyesegetjük a vadhajtásokat, hogy az utánunk jövőknek 
emelt fővel, tiszta emberi és szakmai lelkiismerettel ad-
hassunk át egy méltán világhírű vadászterületet.

Gálos Csaba

A KÉP HASZNÁLATIJOGTULAJDONOSA: PYTHEAS KIADÓ ÉS KÖNYVMANUFAKTÚRA

Cikkünk nyitó és záró 
illusztrációi „A Herczeg 
Esterházy Család 
Fővadászatai Ozorán” 
című könyvből valók, 
amelynek szerzője 
Gróf Festetics Leó.
Első kép: Vadászat 
a bezáródott 
ponyvakerítésen belül, 
telepített lőállásokból;
utolsó kép: 
A vendégvadászok 
hintói a leterített 
ponyvafalon át 
behajtanak 
a vadászterületre
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Valóságos csodának mondható, hogy minden újkori 
nemzetellenes merénylet ellenére a méltán archai-

kusnak mondható szakszavainkat tartalmazó vadásznyel-
vünk fennmaradt. E nyelvkincsünket pedig az egyetemes 
és a magyar vadászati kultúra megingathatatlan funda-
mentumának kellene tekinteni. Fenntartása, ápolása és 
szakszerű használata szent kötelessége mindenkinek, aki 
erre adja fejét. Fontos kulcs lehet ez továbbá a sokunk 
által óhajtott cél, a vadászat elvesztett tisztességének és 
becsületének visszaállításában is. Sajnos azonban rendre 
inkább fellazulást, züllést, méltatlan fogalmazást, hely-
telen szóhasználatot fi gyelhetünk meg, és az „elköve-
tők” rémtettei – sajnos – szinte naponta érhetők tetten. 
Anélkül, hogy mélyebben belemennénk, csak példaként 
említem a már csontra rágott „trófea” szavunkat. Ezt 
a – bár kétségtelenül ógörög eredetű – szakszavunkat 
hihetetlen, hogy milyen szövegkörnyezetekbe képesek 
manapság egyesek beleszuszakolni. „Elejtik” „meglövik”, 
„távcsövezik”, „levágják”, „lefőzik”, „letisztítják”, kikapar-
ják”, „kihidrogénozzák”, „lefehérítik” „lefűrészelik” és jó 
fene tudja – de mindig akad új – még mit csinálnak „vele”. 
Holott amíg trófeának – azaz diadal, vagy vadászemlék-
nek  – a  hagyományaink szerint ki nem készítik, addig 
szakszerűen csupán az általunk elejtett és tisztelt vad egy 
meghatározott testrészének lehet nevezni: azaz agancs, 
lapát, agyar, csiga vagy szarv, netán ecsettoll. Még dur-
vább a birtokos esetben való használata, amikor képes 
valaki azt mondani, hogy az „őzbak trófeája”!

Hát persze, hogy marhaság, mert trófeája csak az élve 
maradt „győztesnek”, vagyis az elejtőnek lehet! Ezért 
nem lehet egy kapitális bikát, bakot rekordernek sem 
nevezni, mert nem a vad, hanem annak sikeres elejtője 
a „rekorder”, ha már mindenképpen ezt kell leírni, vagy 
mondani. Sírva könyörgöm: gondolkodjunk! Lehet egy 
élő vagy lőtt baknak diadaljelvénye, vagy vadászemléke? 
Ki kit győzött le, azaz ki fekszik a terítéken, a vad vagy 
a vadász? Kerülendő továbbá a szolgaian majmoló ger-
manizmus is, amikor van rá szép magyar szavunk: spíszer 
helyett csapos, rudli helyett csapat, rózsa helyett koszo-
rú, riglizés helyett terelés, busírozás helyett bokrászás 
stb. Ezzel tartozunk magyarságunknak. Vagy álljon pél-
daként vadásznyelvünkben – és nem másutt – a „vad” 
szó! Nálunk már nagyon régen nem jelző, hanem gyűj-
tőfogalom is, és ezért mi, vadászok, soha nem mondjuk 
többes számban. „Vadakat” csak kívülálló laikusok képe-
sek mondani, igazi „céhbeli” pedig még akkor sem ejt ki 
ilyet a száján, ha megnyúznák érte. Jöttek aztán sajnos 

szennyező szavak a termelésből is, amikor például valaki 
nem vadászni megy, hanem „hasznosítani”, de számta-
lan jött át az állattanból is. A vadat nem kilőjük, mint a ra-
kétát, hanem lelőjük. (Az agyonlövés szótól meg aztán 
az Isten mentsen minden jó érzésűt.) Nem „meglőjük”, 
mert az kínos sebzést is jelent, hanem terítékre hozzuk, 
leterítjük, elejtjük, zsákmányoljuk stb. Korántsem valami 
megváltozott képességű, idióta bulvárban olvastam, ha-
nem egy vadászoknak szóló előadás tudósításában, és 
nem bocsánatos elírásként, hanem a cikkben, hét helyen 
(!) „leszögezve”, hogy nálunk az erdőben „patás nagy-
vadfajok” élnek. Ez aztán a szín- és vegytiszta merénylet 
a vadásznyelvünk ellen! Ugyanis, ha már a nagyvadfa-
jokra gyűjtőszót kell előkaparni a szürkeállomány bősé-
ges vizéből, erre is van évszázados, míves  szakszavunk: 
a csülkösvad. A köznyelvben lényegesen többet emlege-
tett testrészének ehelyütt mellőzött kívánalma helyett 
gyorsan szögezzük le, hogy patája a lónak van. 

A teljesen értelmetlen viták helyett a jól nevelt vadász-
hölgyek és urak körében nálunk egykoron egy-egy hely-
telen szóhasználatért adott fi gyelmeztetésért etikettsze-
rű kalapemelés, és őszinte köszönet járt. Ha valaki igaz 
vadásznak tartotta magát, akkor a társasági életben ez 
íratlan és kötelező elvárás volt. Ma viszont sajnos a nyelv-
törők nem átallnak vitatkozni, hiszen a refl exszerű halál-
ra sértődések „korszagát”éljük. Aki pedig divatőrületből 
a „patákon” is vitatkozni szeretne, annak javaslom, hogy 
üljön be a legközelebbi vendéglőbe és rendeljen ma-
gának egy „patás bablevest”, esetleg egy „patát, pékné 
módra”, vagy netán „patapörköltet”. Mivel ez is egy új-
kori „trendiség”, nem kell külön letesztelnie magát, ha 
ezért síkhülyének nézik. Minden törpe minoritás, így 
a vadászok is, joggal várhatják el, hogy a szak- és szép-
irodalmi könyvekben, szakcikkekben, tanácskozásokon, 
fórumokon, gyűléseken, vagy csak úgy, egymás között 
a saját nyelvünkön szóljanak. Ez egyfajta összetartozást 
jelent, mert aki közénk tartozónak vallja magát, vagy 
szeretne odatartozni, netán „olyanak látszani”, annak ez-
zel kell élnie. Ha még a tortáján a hab is a vadászoktól 
függ, vagyis tőlük csurog a „lé”, akkor pedig kutya köte-
lességük megtanulni, és használni az őseinktől örökölt, 
eddig a nagyobb agykárosodásoktól féltve őrzött, és az 
utánunk jövő nemzedékre hagyományozandó vadász 
nyelvkincsünket. Ha pedig nem szólunk az „elkövetés-
kor” rögvest és azonnal, akkor magától soha semmi és 
senki nem fog megváltozni. 

A vadásszá válás hosszú és rögös útjának semmi más-
nál sem kevésbé fontos része egyebek közt ez is. Lép-
ten-nyomon halljuk vagy látjuk leírva mindezeket, mert 
a rossz, a hibás és a helytelen mindig sokkal gyorsabban 
terjed, mint a jó. Mindentudó persze senki nem lehet, de 
az igényességre való szakadatlan törekvés joggal elvár-
ható volna. 

Megőrzendő nemzeti kincsünk

HOMONNAY ZSOMBOR
rovatvezető

homonnay@vadaszlap.hu

A vadat nem kilőjük, mint 
a rakétát, hanem lelőjük
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Kor-osztályozás
A dámot sokan tájidegennek, nemkívánatos fajnak tartják, ám a fosszilis leletek – csontmaradvá-
nyok, lenyomatok – egyértelműen mutatják, hogy már több ezer esztendővel ezelőtt is éltek la-
pátos agancsúak a Kárpát-medencében. Ennek bizonyítéka, hogy a vértesszőlősi előembertelepen 
jellegzetes agancstöredékeket találtak. Annak ellenére, hogy a hazai vadászoknak mindössze hat 
százaléka ejtett el dámot, a gímszarvas után ez a legfontosabb nagyvadunk – legalábbis ami a gaz-
dasági jelentőségét és a trófeaminőséget illeti. Utóbbi alátámasztására elég egy pillantást vetnünk 
a világranglistára, amelyen hazánkban zsákmányolt rekordok sora szerepel. Mivel azonban csak 
lokálisan fordul elő Magyarországon, a vadászok jó részének nincs kellő jártassága a terepi bírálat-
ban és a korbecslésben.
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A középkorú bikák nyaka vastagabb, testük erőtől duzzadó. Az agancsok szára egyre vasta-
gabb és hosszabb, a lapát szélesedik és vastagodik, az agancstő pedig folyamatosan „hízik” 
és rövidül. A csipkék a középkorú és a közvetlenül a kulmináció előtt álló bikáknál jelentkez-
nek legerősebben, ezek azonban a korbecsléshez csak hozzávetőleges támpontot nyújta-
nak. S ha már a csipkéknél tartunk: a hiányos vagy nem egyenletes csipkézet nem feltétlenül 
szolgál selejtezési indokként. Igaz, ez élőhelytől függ, a legkiválóbb területeken ugyanis 
a terepi bírálaton ezt is fi gyelembe kell venni, annál is inkább, mert a csipkézet eddigi isme-
reteink szerint kiválóan öröklődik… Hatéves korra kész lapáttal rendelkeznek a dámbikák, 
azonban ötéves korban már elbírálhatóak azok az agancsok, amelyek nemkívánatos fejlő-
désűek, gyenge képességűek, így az állományban tartásuk káros lehet. A válogató vadászat 
alapelvei a dámnál elég egyértelműek: a felemás lapáttal rendelkező egyedeket minden-
képpen el kell ejteni, ugyanígy a keskeny, pláne a szabdalt vagy a hasadó lapátú bikákat. Az 
öblösödő lapát öröklődő tulajdonság, ezért az ilyen agancsalakulású bikákat mielőbb meg 
kell lőni vagy lövetni. Ugyanakkor a fi atal bikáknál, ha az öböl nem „U”, hanem „V” alakú, 
tehát az alja szögben végződik, akkor ez nem számít hibának, ezt az egyed még „kinőheti”.

A bikaborjú egy éves korábban fejleszti ki 5-20 centiméter hosszú, többnyire világos és 
gyöngyözés nélküli csapos agancsát, amelyen soha nincs koszorú. A következő év má-
jusában a csapot a bika elveti, majd elkezdi felrakni második agancsát, amely már ágas 
(hatos vagy nyolcas) és az alján kialakul a koszorú. A harmadik agancs erősebb koszorú-
val, karakteresebb szem- és középágakkal, felül határozott ellaposodást mutató szárvé-
gekkel jellemezhető. Gyengébb élőhelyen villában, esetleg villás lapátkezdeményben 
is végződhet, normális esetben viszont kanalas, esetleg gyenge, pudvás végű lapátos, 
de az is előfordulhat, hogy csak az egyik száron alakul ki tenyérnyi nagyságú lapát. Az 
ötéves, negyedik agancsú bikák már igazi lapátot viselnek, amelyen csipkék, valamint 
hátra- és befelé hajló sarkantyúk is lehetnek. Ezután az agancs szerkezete már nem, csak 
mérete változik. A fi atal bikák nyaka vékony, fejüket magasan hordják, agancsukat kissé 
hátravetik, törzsük súlypontja hátul van.

Az első dámbírálati képlet – a gímhez hasonlóan – magyar 
eredetű. Az 1929-ben kidolgozott metódust 1937-ben, a ber-
lini nemzetközi kiállításon változtatták meg, s – miután a CIC 
jóváhagyta – mindmáig érvényes.  A méretfelvételi helyek 
megállapítása miatt  ez a legnehezebb bírálatok egyike.

Az agancstulajdonságok közül jelentős mértékben befolyásolja a bírálati pontszámot a szárhosszak átlaga (cm 
x 0,50 pont), a szemágak hosszúsága (oldalanként cm x 0,25 pont), a lapátszélesség átlaga (cm x 1,50 pont), 
a koszorúk átlaga (cm x 1,00 pont), a szár-körméret (oldalanként cm x 1 pont), valamint a kiskoponyásra korri-
gált trófeasúly (kg x 2 pont). Az úgynevezett szépségpontok közül a színre legfeljebb 2, az ágvégekre 6, a sza-
bályos alakra pedig 5 pont adható, míg elégtelen terpesztésért, hibás lapátért, a nem egyenletes vagy hiányos 
csipkézetű lapátszélért, valamint egyéb szabálytalanságokért és torzulásokért összesen 24 pontot lehet levon-
ni. A bírálat tehát – amellett, hogy a méretfelvételi helyek megállapítása sem egyszerű – sok szubjektív elemet 
tartalmaz, akár az összpontszám 20-30 százalékát is kitehetik a pluszpontok és a levonások.

A dámbikák 10-12 évesen kulminálnak. Az egyre vastagodó, izmosodó nyak bi-
zonyos ideig jellemző, de náluk nem alakul ki lelógó nyaklebernyeg, mint a gím-
szarvasoknál. Az idősödő lapátosok testének súlypontja előretolódik, a mar 
azonban nem „púposodik”. A nyak vízszintesen előre, az orr lefelé áll, ezért az 
agancs ferdén előre mutat. A matuzsálemekre, a megvénült bikákra jellemző, 
hogy a nyakuk ismét elvékonyodik. Idős korra a lapáton a csipkék ellaposodnak 
vagy teljesen el is tűnnek, amely a visszarakás egyik biztos jeleként értékelhető. 
A golyóérett és öreg dámbikák agancstövei rövidek, vastagok, az agancs szinte 
a koponyán ül.
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1991 – 5,80 kg – 233,11 IP
Roland Korz története a múlt évezredben – egészen pon-
tosan 1991-ben – játszódik. Nem akarom tovább csigázni 
az Olvasók kedélyét, ám mielőtt belevágnánk a vadászat 
történetébe, érdemes elméláznunk egy kicsit a dámgaz-
dálkodás múltjáról. Az 1970-es esztendők már elmúlóban 
voltak, hogy átadják a helyüket a ’80-as éveknek, amikor 
a vadászszövetség programja szerint gyulaji és gyulai dá-

mokat telepítettek több revírre szerte az országban, így 
a Nyírerdő Gazdaság kezelésében álló gúthi területre is. 
A helyi szakemberek áldozatos munkája és szakmai hoz-
záértése révén a vad állománya megerősödött; ez termé-
szetesen az agancsok minőségén is meglátszott.

Ezt az állítást bizonyítja – a többi között – a Roland Korz 
által terítékre hozott világrekord dámbika története is. 
A német vadász 1985 óta járja puskával az erdőt. Magyar-
országon első ízben a rendszerváltás előtt járt és dám 
mellett gímszarvas-bikákat, őzbakokat, illetőleg vaddisz-
nókat ejtett el. Az 1991-es gúthi látogatása az első és egy-
ben az utolsó ottani vadászata volt.

A dám elejtésére három okból is nagyon jól emlék-
szem – mondta lapunknak az idős jáger. Egyrészt a kiváló 
– egyben kapitális – agancsa miatt, amelyre mind a mai 
napig nagyon büszke vagyok, másrészt azért, mert egy 
bonyolult lövés árán tudtam csak terítékre hozni. Körül-
belül 80 méterre lehettünk tőle kísérőmmel, az agancsát 
jól láttuk, ám a testét több helyen bokrok takarták. Har-
madrészt meg kell említsem, hogy ez volt az akkor új go-
lyós bock puskám első „bevetése”, így igazán maradandó 
lett az élmény.

A német vadász azt már csak halkan teszi hozzá: örö-
mét csak fokozta a hír, hogy az általa elejtett dám agan-
csa a vadászok közt csak a Kádár-bikaként emlegetett 
bika (1972, Gyulaj, 4,42 kg, 220,31 IP) 19 évig tartó rekord-
ját döntötte meg. 

Trónfosztók
Két világrekord gúthi dám és az elejtőik története

Szokták mondani, hogy mindenki olyan idős, ameny-
nyinek érzi magát, ezért látatlanban senkit sem ildomos 
„leöregezni”. Én mégis azt mondom, hogy leginkább az 
öreg vadászemberekkel szeretek elsősorban diskurzusba 
bonyolódni, hiszen történeteik révén egy régen volt Ma-
gyarország vadászterületei elevenednek meg a múlt ho-
mályából, olyanok, amelyekre csak kevesen emlékeznek. 
Kíváncsi voltam, hogy ugyanez-e a helyzet a külföldi va-
dászokkal, ezért október lévén két olyan idős német jágert 
– Roland Korzot és Karl Heinz Spitzert – kerestem fel, 
akik rekordlistás dámokat zsákmányoltak hazánkban. 
Megemlítendő érdekesség, hogy mindkettejükkel Barát 
Béla gúthi kerületvezető erdész-vadász lövette a bikákat.

KÓKAI MÁRTON
főmunkatárs

kokai.marton@vadaszlap.hu

Barát Béla 
és Roland Korz
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Roland Korz olyannyira elégedett volt 
a helyi személyzet szakértelmével és ven-
déglátásával, hogy az évek során többször 
visszatért még hazánkba vadászni: „Össze-
sen nyolc alkalommal jártam Magyarország 
revírjein, így elmondhatom, hogy igen jól 
megismertem a helyi vadászati kultúrát, 
amelyet mindmáig nagy becsben tartok.”

A kísérő visszaemlékezése
Barát Béla 1991-ben már egyhuzamban ha-
todik évét töltötte a Gúthi Erdészetnél, akkor 
még kerületvezető vadászként. Előtte már 
több esztendőt dolgozott itt, ám pár évre az 
élet – a többi között a katonaság miatt – más 
utakra sodorta.

1991-ben nem voltak eladva a bikák – em-
lékszik vissza a magyar vadász –, ezért az 
akkori igazgató két német ismerősét hívta 
hozzánk vadászni. Az idősebbel – bizonyos 
Becker úrral – egy nagy bikát akartunk meg-
lövetni. Egy olyan dámról van szó, amelyet 
két évvel a történet előtt is ismertünk már, 
de csak 1991 októberében láttuk viszont. 
Mondhatni lezártuk a környéket, hogy ne 
zavarjuk a vadat. Erre a bikára kísértem ki 
Becker urat, ám ő  – miután vagy tíz percig 
célozgatott – végül egy másik – ám kisebb 
agancsú – bikát lőtt meg. Nem fi rtattam, hisz 
örült neki. 

Roland Korzzal egy kisebb lapátú jószágot 
akartunk lövetni. Két-három bika is egész 
jól barcogott aznap, amikor kimentünk 
a  területre. Szokatlan módon délkeleti szél 
fújt. Úgy 80 méterre lehettünk a korábban 
Becker úrnak kinézett bikától, amikor ész-
revettük. Mondtam neki, hogy lője meg, 
de ő  a  tekerős célzó botjával bajlódott. Ezt 
látván szóltam neki, hogy csússzon oda az 
előttünk lévő hársfához, támassza meg azon 
a puskáját, majd lőjön. Végül sikerült teríték-
re hoznia a bikát, amelyet látván, Becker úr 
megfeledkezett korábbi öröméről és föld-
höz csapta a kalapját… 

2002 – 5,00 kg – 237,63 IP
Ugorjunk előre egy évtizedet; a helyszín és a kísérő változatlan. 
A vadászvendég a szintén német Karl Heinz Spitzer, aki élete első 
vadászjegyét 1948-ban váltotta ki, s idén a hatvanhatodikat vette 
kézhez. Magyarországot 1988-ban fedezte fel a sellyei gímszarvas-
állomány révén, amelyből az évek során több egyedet terítékre is 
hozott. A  legjobb közülük 12,3 kilóval 233,35 nemzetközi pontot 
szerzett a trófeabírálaton. Gúthra csak egy évtizeddel később sodor-
ta el a sors, ám annyira megszerette a helyi vadászokat és a területet, 
hogy a későbbi években állandó visszajáró vendég lett.

Összesen tizennégy dámbikát hoztam Gúthon terítékre – mesélte 
lapunknak büszkén Karl Heinz Spitzer –, ezek közül tíz aranyérmes 
lett. A helyi dámállomány minősége példaértékű, kis túlzással a leg-
jobb a világon – tette hozzá.

A lassacskán 90 esztendős jáger lelkesen mesélt magyarországi 
tapasztalatairól, élményeiről. Fejből „keni-vágja” elődei trófeáinak 
adatait, lett légyen szó súlyról, avagy pontszámról. Ez a lelkesedés 
nem véletlen, ugyanis a Spitzer famíliában a vadászat már Karl Heinz 
nagyapja óta családi hagyomány, így a fi a és az unokája is vadászott 
már Magyarországon.

Ismét a kísérő szemével
Spitzer úrnak Jung Jenő ajánlotta Gúthot. A világrekord dám előtt is 
hozzánk járt már vadászni, mindig lőtt egy-egy nagy, illetőleg érde-
kes agancsú bikát – meséli Barát Béla.

A vadászat napján reggel szemerkélt az eső. Egy vadföldnél álló 
magaslest választottunk; rendellenes agancsú dámot, vagy kant 
akartunk lőni. A lesen ülve egyszer csak egy sántikáló bikára lettünk 
fi gyelmesek olyan 300 méterre tőlünk. Láttuk, hogy nagy az agan-
csa, az egyik lapátjáról lerítt, hogy rekordlistás… Ekkor már volt 
mobilunk, ezért felhívtam a főnökömet, de ő is kinn volt a területen; 
nem tudtam utolérni. Nem adtam fel, felhívtam vezetékes telefonján 
a főmérnököt, mert egy ekkora bika esetében nem akartam egyedül 
dönteni. Végül megkaptuk a „zöld lámpát”; már másnap felmerült, 
hogy ez az agancs bizony világrekord-gyanús…

Aki két világrekordot lövetett

Barát Béla élete olyannyira a dámok körül forog, hogy még az 53 éves kerület-
vezető erdész-vadász születésnapja is október elejére esik. 1979-ben került ki-
segítőként az erdészethez. Ez volt az első munkahelye, ahol két évig dolgozott, 
majd másfél esztendőre bevonult katonának. Ezután a vásárosnaményi Széchenyi 
István Vadásztársaság vadőre lett, de nem tudták sokáig távol tartani Gúthtól: 
’85-ben visszatért, ám ekkor már kerületvezető vadászként. Így dolgozott majd 
húsz évig, közben elvégezte az erdészeti technikus képzést. Jelenleg 800 hektáron 
dolgozik. A mai napig foglalkozik vadásztatással, saját maga az első világrekord 
után kapott egy ajándék, súlykorlát nélküli, de rendellenes bikát. A jutalombika 
agancssúlya 2,4 kg volt, amelynél nagyobbat azóta sem ejtett el.

Kádár 
bikájának 
rekordját 

19 esztendő 
után 

döntötték meg 
1991-ben
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Kevés ilyen évre emlékszem, amikor a vegetációs időszak 
időjárása ennyire különböző lett volna az ország keleti és 
többi része között! Míg hozzánk az esők szinte mindegyi-
ke életmentő helyzetekben, azaz az utolsó pillanatban 
érkezett, addig az ország többi része locsogott! Az utolsó 
pillanatban, de nem azután. Így a gúthi erdő ebben az év-
ben gazdag táplálékkínálattal szolgálta az agancsfelrakó 
bikáinkat.  Július közepe – vége környékén, már latolgatni 
lehet a leendő agancsméreteket – persze ilyenkor a bar-
kás agancs miatt helyenként hajlamos „elsülni a messze-
látó”. Ennek alapján nagyon jó előjelekkel várhatjuk az idei 
barcogást, hiszen nyáron az átlagosnál több, igazán erős, 

hosszú szárú, nagylapátú bikát láttunk!  A gúthi bikák te-
kintetében, enyhén alulhasznosított dámállományunk-
ban az öreg bikák aránya tudatosan magas. Ennek oka 
egyrészről a magától értetődő szakmai ok: az öreg, érett 
bikák iránti magas vadászati kereslet.  A másik ok gazdasá-
gi: az öregedő (8-10 éves) bikák agancssúlya között a gyen-
ge és erős évben lényegesen nagyobb a különbség, mint 
az öreg (11 év fölötti) bikák agancssúlyában, ez utóbbiak 
csontosabb, tömörebb agancsszerkezete miatt. Emiatt 
mérsékeltebb árbevétel-különbségre (kiesésre) számítha-
tunk az öreg bikák esetében. Ugyanakkor az agancsfelra-
kás tekintetében erős éveket az öreg bikák általában job-
ban meg is hálálják extra agancssúllyal.

Az első törekvésünk tehát az elég számú öreg bika 
–  valamint középkorú tehén – megléte a dám (és gím) 
populációnkban.

Az erdő és általában a vadászterület vadeltartó képes-
sége által megengedett egyedszámon belül persze nem 
mindegy, hogy melyik bika öregszik meg!

Az közismert tény, hogy selejtezéssel egy populáció 
agancs minőségét tartósan javítani nem lehet. Minden 
állományban – még a sok éven keresztül szigorú fi atal-
kori selejtezésen átesettekben is – évről-évre születnek 
gyenge agancsfejlesztő képességgel rendelkező bika-
borjak, akár kimagasló képességű szülők leszármazott-
jaként is! Ezért a fi atalkori selejtezésnek valójában az az 
első számú indoka, hogy csak a legkülönb képességű 
bikák öregedjenek meg. Elsősorban nem azért, hogy ki-
magasló képességű utódokat nemzzenek, hanem azért, 
hogy ő maguk kimagasló értékű agancsot fejlesszenek! 
Valószínűleg kijelenthető, hogy következetességünk 
hosszú távon, a születendő bikaborjak között az agancs-
felrakó képesség tekintetében átlagon felüliek arányá-
nak emelkedéséhez vezet. 

A gúthi vadgazdálkodás, közte a dámállomány selej-
tezésének elveit közel 30 éve véstük kőtáblába, és kije-
lenthetem, hogy azóta a lehető legkonzekvensebben 
be is tartjuk. Azóta lőjük, lövetjük meg a csapos (2. éves) 
korosztály becsült létszámának agancsminőség tekinte-
tében alsó egyharmadát-egynegyedét gyenge és erős 
évben egyaránt. Fő segítőnk a relativitás, hiszen a kor-
osztályon belül minden évben látszik az egyes egyedek 
közötti különbség, miközben korosztályt tévedni ebben 
a korban nem lehet, ennek segítségével cselekszünk. Ki-
tartásunk ellenére kijelenthető, hogy nagyságrendi vál-

A gúthi praktika
A tokaji szőlész és a gúthi hivatásos vadász október várása jelentőségében a gúthi hivatásos vadász 
javára dől el. Amíg ugyanis a tokaji borászok döntő többsége az októbertől csak az az évi tokaji bort 
várja, és közülük csak néhányan a gúthi dámbarcogást is, addig a gúthi hivatásos vadászok szinte 
mindegyike mindkettőt! 

A 2009-es 
gúthi rekorder
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tozás nem észlelhető a gyenge bikák arányá-
ban, a minőségi szórás újratermeli magát! 

A csapos korból a kanalas korba (még biz-
tosan elbírálható 3. éves korosztály) koros-
bodó bikák azon részének, amely hagyja 
magát elbírálni, még egy utolsó „átfésülése” 
következik. Ezt követően ezek a bikák kike-
rülnek a céltávcső látómezejéből 5-6 évre, 
így 8-9 éves korukban szinte mindegyikük 
3,5-4,0 kg közötti aganccsal rendelkezik. Ek-
kor egy újabb aggályos bírálatot követően 
igyekszünk meglövetni az „örökös közepes”-
nek minősítetteket. Ezek szinte mindegyike 
érmes bika Gúthon, ezekből a 4 kg környéki-
ek aranyérmesek!

Az igazi önmérsékletre és visszafogott-
ságra a megmaradó bikák esetében van 
szükség. Ezek között számosnak további 
3-4 évet célszerű adni addig, amíg ezt szár-
vastagodással és mérsékelt lapátméret – el-
sősorban lapátszélesség – visszarakással az 
honorálja.

A hosszú szárú, a hosszú és széles lapátú 
bikákat nem lehet eléggé megöregíteni, 
még ha egy 5 kg feletti bikára kell azt mon-
danunk, hogy az idén ne! Mert hát miből 
lesznek az 5,5 kg, vagy uram bocsá’ a 6 kg 
feletti bikák, ha nem ezekből? Már többször 
leírtam, de megismétlem itt is, hogy ezek 
miatt a meghagyott bikák miatt olyan éde-
sen izgalmas dolog várnunk a következő 

barcogást. Vajon mekkorák lesznek, jól dön-
töttünk-e a korosbításukkal?

Mély meggyőződéssel állítom, hogy Ma-
gyarország bármelyik szabadterületi dámos 
vadászterületén ezeket a súlyokat nagyon 
meg lehetne közelíteni pusztán a helyes 
vadgazdálkodási elvek gyakorlásával. En-
nek egyre több példáját láthattuk az utób-
bi években, amikor egy-egy vadászterület 
addig ott soha nem látott agancsméretű 
bikákat produkált! Nem hiszem, hogy az 
éghajlat, az ottani vegetáció, vagy az ott élő 
vadállomány genetikai állománya változott 
volna meg ilyen rövid távon, sokkal inkább 
az ott vadgazdálkodó ember vadállományra 
gyakorolt hatása!

Ez a tény nagyon pozitív jelenség a magyar 
vadgazdálkodás vitathatatlan világhírének 
megőrzése érdekében. Különösen akkor, ami-
kor bizton kalkulálhatjuk, hogy ezt a kima-
gasló minőséget a jövőben sokkal kevesebb 
vaddal kell majd produkálnunk! Megjegy-
zem, a magyar vadállomány egyedszámának 
hisztérikus támadásával egyáltalán nem ér-
tek egyet. Számos tája van Magyarországnak, 
ahol a legnagyobb hozamot vadgazdálkodá-
si fejlesztésekkel lehetne elérni. Tekintsünk 
csak arra az ellentmondásra, amikor az ország 
leggyengébb (30-40 q/ha) termőképességű 
kukoricásából a mezőgazda teljes körű kárté-
rítése mellett táplálkozik a világ legjobb mi-
nőségű vadja! A mai törvények szerint ez egy 
rendkívül negatív jelenség, szélső esetben 
hatósági vadászat elrendelésével kell ennek 
elejét venni! Okos dolog ez? Vadkárnak kell 
ezt a jelenséget hívnunk?

Nem állom meg, hogy ne ejtsek szót a ko-
runk vadgazdálkodását érintő, inkább mi-
nősítő másik, rendkívül álságos világjelen-
ségről, az emberi mohóságra, durvaságra, 
természettel szembeni bűntettre példaként 
felhozni szokott trófeakultuszról!

Ennél tökéletesebb példát hozni a „bort 
iszik és vizet prédikál” nagy igazságra hosszú 
gondolkodás után sem tudnék! Úgy gondo-
lom, ugyanabban az évben sikerül majd ki-
ölni a világ vadásztársadalmából egy erős 
trófeájú vad elejtésének az örömét, amikor 
egy diónyi krumpli a piacon kétszer annyi-
ba kerül majd, mint egy öklömnyi, vagy egy 
egymilliméteres bross, mint a Koh-I–Noor.

Ameddig nincs így, ajánlom minden vad-
gazda társamnak, hogy ne szégyellje, ne 
becsülje alább munkája értékét, ha terüle-
tén 10 kg-os agancsú gímbika, vagy 5 kg-os 
lapátú dámbika terem!

Bartucz Péter
erdészeti igazgató, NYÍRERDŐ Zrt. Gúth

„A gúthi  dámállomány selejtezésének elveit közel 
30 éve véstük kőtáblába”
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22. FEGYVER, HORGÁSZAT, VADÁSZAT NEMZETKÖZI KIÁLLÍTÁS

2015. FEBRUÁR 12-15.
HUNGEXPO BUDAPESTI VÁSÁRKÖZPONT

FeHoVa – a Kárpát-medence vadászainak, 
horgászainak és természetkedvelőinek nagyszabású találkozója

A 21. Fegyver, horgászat, vadászat nemzetközi kiállításon 
a  HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont „A” pavilonjában 13 or-
szág 240 kiállítója vonultatta fel termékeit, szolgáltatásait. 
A térség legjelentősebb vadászati találkozójaként jegyzett, és 
egyben a legnagyobb magyar horgász seregszemle szerepét is 
betöltő rendezvényre a tavalyi jubileumi eseményhez hasonló-
an, összesen 50 ezer látogató érkezett a világ minden tájáról.

A folyamatosan bővülő, egyre több látogatót vonzó nemzet-
közi rendezvény kinőtte immár a Vásárközpont legnagyobb 
pavilonját, így 2015-ben új pavilon megnyitását tervezik 
a szervezők. 

Míg a vadász, a fegyveres és az íjász kiállítók az A pavi-
lonban kapnak helyet, addig a horgász kiállítók az eddiginél 
nagyobb területen, egyedüli, kizárólagos tematikaként fog-
lalhatják el standjaikat a D pavilonban, ahol termékeikkel, 
szolgáltatásaikkal  és programjaikkal igazi vízparti hangula-
tot teremthetnek a látogatóknak.

TERVEZETT ÚJDONSÁGOK:
Trófeakiállítások:
■  „Ragadozók világa” – Magyar vadászok ragadozó-trófeái
■  Nadler-kiállítás – a 2013-2014-es vadászidény legjobb ma-

gyar nagyvadtrófeáiból összeállított válogatás
■  Kittenberger-bemutató: relikviák és trófeák a híres magyar 

Afrika-kutató, zoológus, tanár, vadász és természettudo-
mányi író hétköznapjaiból (a Magyar Természettudományi 
Múzeum kiállítása)

■  „Trófeák és porcelánok közt” – herendi porcelán kiállítás
■  Gasztronómiai bemutató és kóstoló: vad- és halételek terí-

téken
■  Új, hatalmas FeHoVa akvárium, melyet kifejezetten a kiállí-

tásra készíttetünk

EGYIDEJŰ RENDEZVÉNYEK: 
Budapest Boat Show
Karaván Szalon

Bővebb információ és kiállítói jelentkezés: 
www.fehova.hu, +36-1/263-6549
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Slágertéma lett az utóbbi időben a föld. Boldog-
boldogtalan, a bankártól a műkörmösig, min-
denki a földben – ha nem is a mezőgazdaság-
ban – látja a jövőt, illetve a legjobb befektetési 

lehetőséget. Sokan egyhetes vagy csak egy hétvégi tan-
folyam alapján szerezték meg az aranykalászos gazda 
minősítést, de ezzel már földművesként regisztrálhat-
ták magukat. Felmerült természetesen a kérdés, főleg 
a jelentősebb területen vadföldművelést végző vadgaz-
dálkodók esetében, hogy vajon ők az új jogszabályok 
alapján is lehetnek-e földhaszonbérlők.

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 
2013. évi CXXII. tv. (Földforgalmi tv.) rendelkezései 
szerint a földhasználati jogosultságot főszabályként 
földműves, illetve mezőgazdasági termelő szervezet 
szerezheti meg. Ha a vadgazdálkodó egyesületi for-
mában működik, akkor a jogi személynek minősülő 
vadásztársaság mezőgazdasági termelő szervezetként 
regisztráltathatja magát az illetékes földhivatalnál ak-
kor, ha már legalább 3 éve folyamatosan működik (azaz 
vadgazdálkodási tevékenységet végez), éves értékesítése 
nettó árbevételének több mint fele ezen tevékenységé-
ből származik, valamint ha egy vezető tisztségviselője 
a törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatá-
rozott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú kép-
zettséggel, vagy a mezőgazdasági igazgatási szerv által 
igazolt, legalább 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.

Ezzel kapcsolatban még tavasszal az Országos Magyar 
Vadászati Védegylet megkeresésére kedvező jogértelme-
ző választ adott az akkori Vidékfejlesztési Minisztérium 
állami földprogramért felelős államtitkára. A földha-
szonbérlet tehát a vadásztársaságok esetében nem vet 
fel problémát, viszont ahol a földtulajdonosok vadásza-
ti közössége a vadászatra jogosult, ott már érdekesebb 
a helyzet, hiszen az közismert, hogy ezt a formátlan szer-
veződést az ingatlan-nyilvántartás szempontjából sosem 
ismerték el olyannak, amely ingatlan tulajdonjogát meg-
szerezheti. Bár jól tudjuk, hogy az ingatlan-nyilvántar-
tás és a földhasználati nyilvántartás két különböző do-
log, azonban véleményem szerint nem valószínű, hogy 
a Földforgalmi tv. 5. § 19. pontjában szereplő, a mező-
gazdasági termelő szervezetre vonatkozó defi níció al-
kalmazható a földtulajdonosi vadászati közösségre, azaz 
hogy a földtulajdonosi vadászati közösség beleférne azon 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek körébe, 
amelyek a földhivatalnál a további feltételek teljesülése 
esetén regisztrálhatóak, és ezáltal földhasználati jogo-
sultságot szerezhetnek. (Jelzem, hogy a földtulajdonosi 
vadászati közösséggel a jogalkotó az agráriumra vonat-

kozó jogalkotás során egyébként sem mindig számol, 
például a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vi-
dékfejlesztési Kamaráról szóló törvény alapján sem let-
tek ezek a közösségek törvény erejénél fogva a megújult 
agrárkamara tagjai a, holott számottevő a részesedésük 
a vadgazdálkodásban.)

A földhasználat újraszabályozása, illetve a földhasz-
nálattal kapcsolatban kialakult tényleges gyakorlat más 
megközelítésben is új kérdéseket vet fel. A különböző 
jogszabályok (Földforgalmi tv., ÁFA tv., SZJA tv., vagy 
a vonatkozó Európa Tanácsi rendelet) a mezőgazdasági 
termelő, illetve a mezőgazdasági termelés körében kü-
lönböző defi níciókat adnak. A vadászatra jogosultakat 
a földhasználat, illetve a földhasználók kérdése azért is 
érinti alapvetően, mert a mezőgazdasági vadkár-igény-
nyel a földhasználó léphet fel. Ki is tehát a földhasználó? 
A legpontosabb válasz véleményem szerint a következő: 
akit az adott ingatlan vonatkozásában a földhasználati 
nyilvántartásban a kár bekövetkezésének időpontjában 
földhasználóként nyilvántartanak (egyébként a bejegy-
zett földhasználó igényelheti azt a területalapú támo-
gatást is, amely a fölhaszonbérletet oly’ csábítóvá tette.) 
A gyakorlatban azonban a bejegyzett földhasználó és 
a földet ténylegesen megművelő személye gyakran el-
válik, ugyanis számos esetben a termőföld tulajdonosa 
jelentkezik be földhasználóként, vagy a nagyobb terület 
földhaszonbérleti jogát megszerző személy teszi ezt úgy, 
hogy akár még egy ekéje sincs, viszont így ő jut a te-
rületalapú támogatáshoz, a föld tényleges megművelésé-
ben pedig megegyezik egy olyan gazdálkodóval, akinek, 
vagy amelynek megfelelő gépei és felszerelései vannak 
a valódi mezőgazdasági termelés folytatásához. Ilyen 
esetekben általában köttetik valamiféle vállalkozói szer-
ződés, amely alapján „bérmunkában”, mintegy szolgál-
tatásképpen műveli meg más a bejegyzett földhasználó 
helyett a földet, azonban mégis felmerül a kérdés, hogy 
az ilyen mezőgazdasági területen bekövetkező vadkár 
ténylegesen a földhasználó mezőgazdasági tevékenysé-
gével kapcsolatos, a mezőgazdaságban okozott kárnak 
minősül-e? Mivel a földforgalommal, illetve a földha-
szonbérlettel kapcsolatos szabályozást még a jogalkalma-
zók is tanulják, valószínűleg érdemi választ ezen kérdésre 
csak az évek múlva kialakuló, az új jogszabályi rendelke-
zésekkel kapcsolatos ítélkezési gyakorlat fog majd adni.

Addig pedig még sok minden változhat, akár az új 
földhasználók is megtanulhatják, hogy október végén, 
tarlóhántott állapotban volt szokás visszaadni azt a föl-
det, amelyet a jövőben már új gazda művel.

dr. Faragó István

Tarlóhántás

A föld-
forgalommal, 

illetve 
a föld haszon-

bérlettel 
kapcsolatos 

szabályozást 
még 

a jog-
alkalmazók is 

tanulják
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A nagy esők előtti utolsó pillanatokban sikerült behozni a SEFAG Zrt. szántódi vadászterületéről a képen látható négy gímbikát. A fajsúlyok jónak bizonyultak. 
Az állványon látható trófea tömege 13,34 kg és külön érdekessége, hogy hullajtott agancspárjai már négy évre visszamenőleg a terület birtokában voltak. A manapság 
sajnos már ritkaságszámba menő kollekciót ifj . Jakus László, az erdészet vadászati ágazatvezetője és mint a bikát elejtő vadász kísérője őrizte. A további, terítéken 
fekvő bikák miatt sem kellett szégyenkeznie a szakszemélyzetnek. A trófeák egyenként (balról jobbra) 10, 11,63 és 10,61 kg-ot nyomtak a mérlegen és a három közül 
a legnagyobb agancs hullajtott szárai szintén a terítékre kerülhettek – a lichtensteini törzsvendégek legnagyobb örömére

Az idei bőgési idényben Baranya  megye mindegyik szarvasos tájegységéből került ki tizenkét kilogramm 
feletti kapitális gímbika, így természetes, hogy az Ormánság sem maradhatott ki. A Dráva – Agró Zrt. üzemi 
vadászterületén az elejtő, Szilovics Mihály, Ács Péter kíséretében szeptember 9-én hozta terítékre a páros 
huszonkettes bikát, amelynek trófeatömege 12,45 kilogramm

A Kelet-Mecsek Mezőgazdasági Kft. üzemi 
vadászterületén esett gímbika elejtője Mándy 
Lóránt. A trófea tömege 11,10 kilogramm

A Baranya megyei Geresdlak Mezőgazdasági Zrt. 
üzemi vadászterületén esett gímbika huszonnégy 
órás agancssúlya 12,20 kilogramm
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A Baranya megyei Liget Vadásztársaság területén ejtették el a fenti gímbikát.
Az osztrák vendégvadászt Jung Jenő kísérte. A trófeát lapzártánk után bírálták el

Szili Gábor, a zalaegerszegi Nimród Vadásztársaságnál hozta terítékre a képen 
látható gímbikát. A trófea lefőzés után mért súlya 13,90 kg

Az Almamelléki Hunor Vadásztársaság szentlászlói 
területrészén, komoly és fárasztó cserkelés után, 
de végül negyven méterről sikerült terítékre hozni 
az idei Baranya megyei rekordbikát  szeptember 5-én. 
Az elejtő Bernd Harald Auguscha, a kísérő ifj . Rákóczi 
János hivatásos vadász. Az agancs tömege 14,04, korát 
a trófeabírálaton 13 évre becsülték, a rózsák körmérete 
31 és 33 centiméter, 247,88 IP-vel aranyérmes lett

Jovanovic Nenád szerb vadászvendég ejtette el 
a Bács-Kiskun megyei Jánoshalma Vadásztársaság 
területén a fenti, érdekes agancsú bikát,
amelynek korát 11-12 évre becsülték.
A trófea súlya lefőzés után 10,5 kg.
A kísérő Ságodi László vadászmester volt
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Az Ócsárd és Vidéke Vadásztársaság mint-
egy 16 ezer hektár területen gazdálkodik 
Dél-Baranyában. A  domborzati viszonyok 
változatosak: található egy kis rész az Or-
mánságból, a  Tenkes hegyből, valamint 
a Mecsek és a Tenkes közti dombokból is.

A vadászterületet jellemzően a mezőgaz-
dasági művelés alatt álló földek „uralják”, az 
erdősültség nagyon alacsony. Az erdők szét-
szórt, kis tagokban helyezkednek el, sok sű-
rűvel, és kevés nyiladékkal. Észak-déli irány-
ban patakok, nádas völgyek szelik át, ezért 
mesterséges itatókra nincs szükség, hiszen 
ezek  állandóan gondoskodnak a terület víz-
ellátásáról. Jellemző a nagyparcellás műve-
lés, nem ritkák a több száz hektáros táblák, 
amelyek mindegyike monokultúra.

Területünkön a szarvasbőgés korán kez-
dődik, általában augusztus 20-a körül már 
megszólal egy-egy agancsos. Éves szin-
ten 40 bika elejtésére kapunk lehetőséget, 
amiből igyekszünk minél többet szeptem-
berben lelövetni. Sajnos nálunk is jelentős 
mennyiségű a vad által okozott kár, úgyhogy 
társaságunknál létkérdés a sikeres szarvasbi-
ka-vadásztatás.

Talán az időjárásnak köszönhetően lassan 
lendültek szerelembe a szarvasok, de az idő 
haladtával egyre jobb lett a bőgés. Augusz-
tus utolsó hétvégéjén azonban beköszön-
tött egy hidegfront jelentős csapadékkal, és 
volt olyan nap, amikor 50 mm eső is leesett. 
Ez – sajnos – jelentősen visszavetette az ad-
digi, egyre erősödő bőgést!

Az első vendégvadászok a Molnárjagd 
Kft. vadászatszervező iroda közvetítésével 
Amerikából érkeztek. Szálláshelyük, mint 
általában a hozzánk látogató vadászoknak, 
a  vajszlói vadászházban volt. Az időjárás 
nem volt kedvező, mert a hideg, esős idő 
erős, olykor viharos széllel párosult. Ez el-
némította a szarvasbikákat, szinte teljesen 
leállt a bőgés! Ez a kísérő vadász egyik rémál-
ma, mert ilyenkor a vadásztatás olyan, mint-
ha sötét szobában tapogatóznánk.

Ennek ellenére a vadászidény kezdetén, au-
gusztus 31-én sikerült meglövetni az első bi-
kát. A trófea súlya 7,81 kg, pontszáma 185,45.

Majd őt követte egy nagy bika, amely a vi-
haros idő előtt nagyon jól bőgött, de azután 
– ahogy megérkezett a rossz idő – elhallga-

Dobogós ócsárdi idénykezdet
Két arany-, két ezüst- és két bronzéremmel indult a szarvasbőgés

12,99 kg
228,06 IP
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tott. Bár nem hallatta a hangját, mégis hét 
tarvaddal volt, amikor egy erdő és a szom-
szédos kukorica közti nyiladékon utolérte 
a végzete. Az agancs súlya meglepetés lett, 
az ellapátosodó koronák sok dekagrammot 
rejtettek. A mérlegen 12,99 kg-ot nyomott, 
és a bírálaton 228,06 pontot kapott, ezáltal 
aranyérmes lett.

A második terítékre hozott nagyobb bika 
már bőgött – bár szakadó esőben került 
puskavégre –, hallatta a hangját (aznap este 
csaknem 30 mm eső esett). Az agancs súlya 
10,12 kilogramm lett és 212,67 ponttal szin-
tén aranyérmet kapott.

A hónap első hétvégéjére megjavult az 
időjárás, és ez meghozta a bikák hangját is. 
A magyar vendégvadász már igazi bőgés-

ben, csodálatos hangulatban ejthette el áhí-
tott vadját. A bika agancsa 7,10 kg-os súllyal, 
185,68 ponttal bronzérmes lett. 

Ezt követően egy osztrák vadászvendég 
terítékre hozott még egy 8,73 kilogrammos, 
majd egy svájci bérvadász egy 8,77 kilo-
grammos agancssúlyú gímbikát. Ez utób-
bi érdekessége, hogy az esti sebzés után 
csak másnap délután tudták szájába tenni 
az utolsú falatot – a sikeres utánkeresés 
Balaskovics Józsefnek és Voti nevű hannove-
ri vérebének köszönhető. Ez volt a vadászeb 
274. sikeres munkája.

Szeptember közepére így – rossz idő ide, 
rossz idő oda – két arany-, két ezüst- és két 
bronzérmes bika került terítékre társasá-
gunknál. Vig Imre, vadászmester

7,81 kg
185,45 IP

10,12 kg
212,67 IP

8,73 kg
198,10 IP

7,10 kg
185,68 IP

8,77 kg
197,63 IP
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Nyúlfarknyi 
gondoskodás
Terem-e a nyúl?

Bár sokáig úgy tartották, hogy az alcímben fel-
tett kérdésre az „igen” a jó válasz, néhány évti-
zede már biztosak lehetünk abban, hogy a mezei 
nyúl, ha „terem” is, messze nem olyan meny-
nyiségben teszi ezt, mint az egykori apróvadas 
aranykorban. Ma már csak ott él (és csak ott 
hasznosítható) számottevő mennyiségben, ahol 
a gondos vadgazdák igyekeznek minden feltételt 
úgy alakítani, hogy az a lehető legkedvezőbb le-
gyen a nyúlállomány számára – pedig a legkisebb 
gondoskodást is meghálálja...

Ma már csak emlék?
Magyarországot egykoron szinte az egész világon apróvad-paradicsomként emlegették. A pat-
togó nyulak, a gyors egymásutánban felburranó, hosszú farkú fácánkakasok és a folyamatos 
puskaszó azonban – az apróvaddal együtt – sajnos eltűnt a történelem süllyesztőjében. Kár 
volna tagadni: a hazai apróvad-helyzet siralmas. Ezt persze egyre többen felismerik, egyesek 
vészharangokat kongatnak, mások a jobbítás szándékával konferenciákat szerveznek vagy 
hangzatos kiáltványokat fogalmaznak meg, míg néhányan – bár sajnos csak nagyon kevesen – 
megpróbálnak a gyakorlatban is tenni valamit az ügy érdekében. A magyarázatokkal, azaz in-
kább a magyarázkodással Dunát lehetne rekeszteni, azt azonban alig akarjuk felismerni, hogy 
a legnagyobb probléma a szemlélet megváltozása. Napjainkra az apróvad presztízse valahová 

Ha nagyon leegyszerűsítjük a kérdést, a nyúlnak mindössze nyuga-
lomra, bőséges táplálékra, megfelelő mennyiségű búvóhelyre és 
alacsony létszámú ragadozóállományra van szüksége ahhoz, hogy 
boldogan éljen és szaporodjon – egy ilyen, tökéletes világban az 
őszi-téli hajtásokban térdig gázolhatnánk a csizma mellől felpattanó 
tapsifülesekben. Hogy ez mégsem így történik, annak számos oka 
van, s a probléma nagyságát, összetettségét mi sem jelzi jobban, 
hogy bár számos konferencia, hasznosítási képlet és jó példa van 
előttünk, a nyúl bizony egyre fogy.
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Élőhely
A mezei nyúl számára ideális életteret a minél változatosabb vetés-
szerkezetű, kisparcellákból álló mezőgazdasági területek jelentik, 
ahol kis mozgáskörzete ellenére változatos összetételű táplálékból 
és folyamatos búvóhelyet biztosító növényzetből válogathat. A kis 
méretű parcellák szegélymérete nagy, amit az apróvad jól tud hasz-
nosítani, és ideális esetben az ilyen művelés mellett megmaradnak 
azok a gyepes út- és árokpartok, fasorok, ahonnan táplálékuk jelen-
tős részét beszerezhetik. Kutatások bizonyították, hogy a nagy táb-
lákban termesztett kukorica, repce és napraforgó kultúrsivatag, né-
hány tíz méteres peremterületén kívül a nyúl számára már nem jelent 
életteret, ráadásul az ilyen táblákat egyszerre betakarítva drasztikus 
hirtelenséggel szűnik meg a takarás és a még oly csekély, elérhető 
táplálékforrás is. Az ilyen, egyik napról a másikra bekövetkező válto-
zások okozzák-okozhatják az apróvadas területeken megfi gyelhető 
jelenséget: a nyári, viszonylagos nyúlbőséget őszre a szinte teljes 
nyúlhiány váltja fel. Ennek okai egyrészt a betakarítási technológi-
ában, másrészt idejében és a teljesen „letarolt” határ okozta vege-
tációs víz hiányában keresendők. A maradék, sűrűbben látogatott 
táblákon (ez jellemzően a táplálékot nem nyújtó kukoricaföldeket 
jelenti) megnő a fertőzésveszély, és nyár végén a járványszerűen fel-
lépő bélgyulladás miatti elhullása tovább növeli a mortalitást. A hir-
telen élettér-változás elsősorban az azévi szaporulatot viseli meg, 
a legtöbb elhullott egyed jellemzően közülük kerül ki – akár az őszi, 
lehetséges állomány 70-80 százaléka is elveszhet a nyár folyamán.

Az intenzív nagytáblás és monokultúrás mezőgazdasági termelés 
kedvezőtlen hatásait a jól elhelyezett etetőkkel és azok rendszeres, 
aszályos években akár augusztus végétől, de legalább a betakarítások 
megkezdésétől történő feltöltésével mérsékelhetjük. A mezei nyúl el-
sősorban a lédús takarmányokat veszi fel, így a tarlórépa, káposzta- és 
tökfélék, a szilázs (télen, főleg hóban száraz takarmányként a csöves 
kukorica és a jó minőségű lucernaszéna) kombinált vagy villás etetők-
re kihelyezve életmentő lehet a számára. Fontos, hogy kis mozgáskör-
zete miatt jól válasszuk meg ezek számát és helyét – jobban járunk, ha 
egy-egy tábla mentén több kisebb kupacban tesszük le a takarmányt, 
mintha csak egy helyen etetnénk, főleg, mert így a nyulak vizeletükkel 
és ürülékükkel nem fertőzik össze egymást.

A vadföldek esetében arra kell törekedni, hogy az inkább több, 
akár kis méretű, részben lucernával bevetett „folttal” ellensúlyozni 
tudjuk a mezőgazdasági területek negatív hatásait. A nyúl, ha teheti, 
elsősorban a természetes növénytársulásokban megjelenő fajokat 

fogyasztja, és csak akkor fordul a termesztett növények felé, amikor 
ezek már nem elérhetőek. Sajnos a mai mezőgazdasági szemlélet 
nem kedvez az apróvadnak, a gazdák minden talpalatnyi füves fol-
tot, erdősávot, csenderest felszántanak, így jelenhetett meg a nyúl-
kár fogalma is – kérdés, hogy ez meddig jelent még problémát, ha az 
állomány csökkenésének üteme nem változik...

Ide kell még sorolni az egyetlen, általunk nem befolyásolható té-
nyezőt, az időjárást is. Az aszály és a csapadékbőség egyaránt gon-
dot okoz: ha nincs elegendő eső és harmat, akkor a nyúl szomjan 
hal, ha pedig túl sok esik, netán belvizes a terület, a nyúlfi ak nemes 
egyszerűséggel megfulladnak a vackukban. A téli nagy és tartós hi-
deg, a magas hó tovább csökkenti az állományt, de ez ellen etetéssel 
védekezhetünk.

Ragadozók
A mezei nyúlra elsősorban fi atal, főleg pár napos korában és a fi alás 
idején jelentenek veszélyt a ragadozók. A nyúlfi akat anyjuk igyekszik 
jól megválasztott, kellő takarást adó helyen a világra hozni, de ilyen-
kor amúgy is jellegzetes szaga a magzatvíztől tovább erősödik, és az 
éjszakában a fi alás közben menekülésre képtelen anyanyulak gyak-
ran a rókák vacsorájaként végzik. A nyúl ráadásul nem vigyázza és 
védelmezi utódait, magukra hagyja és csak a szoptatás idején keresi 
fel őket. Ilyenkor a ragadozók, főleg esős-harmatos időben könnye-
dén a kisnyulak nyomára bukkannak, és ez a predációs nyomás csak 
a mezei pocokban gazdag években enyhül valamelyest. Érdekes adat, 
hogy akár 40 százalékot is elérhet az adott évben nem szaporító nő-
ivarú egyedek aránya – ennek oka a méhgyulladásban keresendő. Ha 
ehhez hozzávesszük, hogy hazai vizsgálatok szerint 1,7-3,5 felnevelt 
utód számítható egy-egy anyanyúlra, ráadásul az adott szaporodási 
időszakban felnövekvő fi atal nőstények csupán egy százaléka (!) hoz 
utódot egy évben, még fontosabb lesz a ragadozók kordában tartása.

A ragadozók gyérítése az apróvadas területen kiemelten fontos 
feladat, és aki vadat akar látni a határban, annak minden lehetséges 

a béka hátsó fertálya alá került, már az alföldi vadászok is inkább a golyós puskájukat viszik 
ki egy-egy sertevad elejtése reményében a területre, s ugyanők rá sem lőnek a rókára, ne-
hogy elriasszák a kondát. A jogosultak is inkább az őzbakvadásztatástól várják a működés-
hez szükséges bevételeket, és csak legyintenek a komoly munka- és beruházásigénnyel bíró 
fácántenyésztésre, hozzátéve, hogy az csak aprópénzt hoz, meg amúgy sincs rá kereslet. 
Ez persze messze nem igaz, de egyszerűbb a kifogások mögé bújva siránkozni a cselekvés 
helyett. Szóval, amíg az apróvadvadászatok „eszmei” és tényleges értéke messze elmarad 
a nagyvadéhoz képest, addig maradnak a vaddisznóállomány növekedése miatt gyújtott 
örömtüzek. Hála az égnek, meg néhány lelkiismeretes, apróvaddal még foglalkozni hajlan-
dó megszállottnak, azért pislákol némi remény. Ahol ugyanis foglalkoznak az élőhellyel, 
vadföldet művelnek, etetnek, intenzíven lövik és csapdázzák a ragadozókat, vigyáznak az 
apróvad törzsállományára, a hasznosítást pedig a korrekt módon elvégzett őszi pótbecslés 
eredményeihez igazítják, ott – mint a példa mutatja – lehet még „jóízűeket” vadászni…
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módon csökkentenie kell a rókák és az aranysakálok számát – a cél 
a tavaszi állományuk minél alacsonyabb szintre szorítása, hogy mire 
megkezdődik a fácánok dürgése és lefi alnak a nyulak, lehetőleg egy-
általán ne legyen róka a területen. Ha marad is, nem mindegy, mennyi 
– a szukák mindent összeszednek annak érdekében, hogy minél több 
kölykük megérje a felnőttkort. Őszre, de főleg a koslatás idejére ismét 
telítődik a terület ragadozókkal, de addigra a nyúlfi akból kamasznyu-
lak lesznek, akik már tudnak vigyázni magukra, és érezhetően keve-
sebből lesz rókareggeli. Tény, hogy a ragadozók szisztematikus gyé-
rítése egész (és hozzáértő) embert kíván, és az sem árt, ha a társaság 
minden lehetséges módon támogatja abban, hogy minél több rókát 
tudjon a nyúlfi akban gazdag, boldog vadászmezőkre küldeni.

Betegségek
A mezei nyúl leggyakoribb betegségei az EBHS és a tularémia 
(mindkét fertőzés vizelettel és ürülékkel terjed, idült esetben pedig 
a  beteg állat elhullásához vezetnek, jelenleg egyik ellen sem léte-
zik gyógykezelés és a fertőzött egyedek nem exportálhatóak), de az 
elhullásokba mindenképp bele kell számolni a hajtásokban rosszul 
meglőtt és később a sebzésbe a területen belepusztuló egyedek szá-
mát is! Ez a veszteség azonban jól megválasztott sörétmérettel (leg-
alább 8-as), jó kutyákkal és biztos lőtudással jelentősen csökkent-
hető – amúgy sem ildomos a messze távolban felpattanó nyulakra 
virtusból odapuskázni, mert az ilyenek megfelelő utánkeresés nélkül 
már csak a rókák bendőjét bélelhetik.

Az elhullások számát növeli a munkagépek okozta sérülések, 
a rosszul megválasztott művelési időpont pedig az összes, az adott 
táblában világra jött nyúlfi  pusztulásához vezet. Bár még nem bizo-
nyított, hogy összefüggés lenne a területen megjelenő vaddisznó és 
az apróvad állományának csökkenése közt, az tény, hogy a disznó 
könnyedén megtalálja és el is fogyasztja a fi atal egyedeket – ez ellen 
csak a sertevad-létszám minimálisan tartásával védekezhetünk.

Befogás és vadászat
A megfelelő gazdálkodás alapja az állomány halandóságának és ak-
tuális éves szaporulatának ismerete. A hasznosítás tervezéséhez el-
engedhetetlen a folyamatos adatgyűjtés, a nyúlállomány tavaszi és 
őszi felmérése. Erre egyrészt a túlhasznosítás elkerülése érdekében, 
másrészt az őszi felmérésre a tervezett hajtások és befogások he-
lyének kijelöléséhez is szükség van – az ekkor felvett adatok alapján 
szeptember 30-ig még módosítható a vadászati terv. Ennek ellenére 
kevés helyen végzik el az első őszi vadászatok alkalmával a kor- és 

a  szaporulat becslését, pedig ehhez elegendő kitapintani a  Stroh-
jegyet, illetve a nőstény nyulaknál megszámolni a méhlepényhe-
geket. Jó tudni, hogy amennyiben a terület egészére vonatkozta-
tott mezeinyúl-sűrűség a tavaszi becslésnél nem éri el a 0,2 egyed/
hektár, az őszi becslésnél pedig a 0,4 egyed/hektár sűrűséget, akkor 
a kutatások eredményei alapján a decemberi vadászatot a törzsállo-
mány védelme érdekében alaposan át kell gondolni. 

Az állománybecsléshez a refl ektoros transzekt módszer az egyik 
legjobb eszköz: ilyenkor éjszaka, az autóra szerelt lámpával, legalább 
három alkalommal be kell járni a terület legalább 20 százalékát, le-
hetőleg minden élőhelyet érintve, hogy pontos képet kaphassunk 
az állomány eloszlásáról és nagyságáról. Ezeket felhasználhatjuk 
a nyúlállomány tervezéséhez kitalált különböző hasznosítási model-
lekhez, amelyek – ha pontosan és lelkiismeretesen gyűjtöttük hozzá 
az adatokat – reális képet adnak a jelenlegi és a várható állomány 
túlélési rátáiról, és kiszámolhatjuk vele a várható hasznosítást is. Ha 
csak hasraütésszerűen kezdjük meg a mezei nyúl vadászatát, ne cso-
dálkozzunk, ha a következő évben még kevesebb lesz belőle... S ha 
elérjük a 4 egyed/100 hektáros minimális állománynagyságot, akkor 
már egyáltalán nem lehet hasznosítani – egyes, kevésbé derűlátó jós-
latok szerint erre már nem is kell sokat várnunk, és unokáink már csak 
a képeken fogják látni a tapsifüleseket... Sibak Julianna

Egy jó példa

A Szanyi Dózsa Vadásztárasság közel 10 ezer hektáros apróvadas jellegű területen 
gazdálkodik, olyannyira sikeresen, hogy a jellemzően hazai, nagyvadas területről 
érkező csoportoknak fél évre előre kell időpontot foglalniuk, ha nyulat akarnak lőni 
náluk. Pagonyi Péter hivatásos vadász elmondta, 4-5 éve már nem éri meg nekik a be-
fogás, bár tavaly, amikor az idény végén közel 20 ezer forintot kértek egy-egy nyúlért, 
sajnálták, hogy kicsúsztak az időből a szervezéssel. A hajtásokat úgy rendezik, hogy 
minimalizálják a veszteségeket: hajtani a tagok járnak, méghozzá csak jó kutyával 
– olyanokkal, akik az „egy szem sörétet kapott nyulat is elhozzák”. A nagyjából 40 
euróért lőtt nyulak a vadászat végén nyúzva-zsigerelve elvihetők, egy-egy vadász ál-
talában 2-3 példányt ejt el, pénztárcától függően. Évente átlag 1800-as összterítékkel 
számolnak, a kisebbektől a nagyobb, 250 darabos vadászatokig mindent igényt ki 
tudnak elégíteni – természetesen ez nagyban függ az időjárástól is.

Ha úgy alakulnak a felvásárlási árak, hogy megérje befogást szervezni, akkor 
a társaság saját eszközöket használ (100 ládájuk és két tekercs 1500 méteres fekvő-
hálójuk van), és közvetítőn keresztül, jellemzően a francia piacra viszi ki az állatokat. 
Hogy mi a siker titka? „Rendszeresen etetünk, saját vadföldjeink vannak, emellett 
tűzzel-vassal irtjuk a rókákat, és reméljük, hogy az aranysakál nem úszik át a Rábán.”
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Quo vadis 
Phasianus colchicus?
Voltak jobb éveink is e vadászmadárral... Min-
denki a '80-as éveket emlegeti, amikor Magyar-
ország fácánnagyhatalom volt. Egymillió elejtett 
madár egy évben – ez volt a szocialista tervgaz-
dálkodás nagy mumusszáma. És valóban rendre 
el is értük ezt a mennyiséget vagy legalábbis meg-
közelítettük. Ezzel ugyan Európában nem let-
tünk elsők, hiszen a statisztikai számok szerint 
például Angliában ugyanezen időszakban évi 
7 millió fácán került terítékre, de Dánia és Cseh-
szlovákia is valószínűleg megelőzött bennünket.

A legnagyobb kérdés azonban már akkor is az volt, hogy ezt a teríték-
nagyságot milyen áron, azaz másként fogalmazva milyen költségek 
mellett érhettük el. Mert amióta világ a világ, a fácán „előállítása” sok 
pénzbe került. Ezt még maga Károlyi gróf is diszkréten elhallgatta, 
de ha vadászata előkészületeiről szóló sorai között olvasunk, akkor 
láthatjuk, hogy a méltán világhíres tótmegyeri vadászatok nem csak 
úgy maguktól születtek. Bár közvetlen tenyésztés, keltetés és mes-
terséges nevelés nem kapcsolódott hozzá, de a terület berendezé-
se, a folyamatos ragadozógyérítés óriási pénzösszegeket emésztett 
fel. A bevétel akkor egyedül a vadhús ellenértéke volt, hiszen Károlyi 
gróf nem a vadászatok értékesítéséből volt kénytelen megélni, de 
ez nem változtat a lényegen. A jó fácánvadászat biztosítása nagyon 
költséges volt korábban is – és az maradt napjainkra is.

Hova tűnt az „aranykor”, mi változott?
A számok tükrében a hanyatlás egyértelmű. Árnyaljuk azonban egy ki-
csit ezt a hanyatlást: ahogy közeledett a rendszerváltozás, a gazdasági 
racionalitás egyre erősödött. Csökkentek az állami normatív támoga-
tások, így – sok egyéb tevékenységhez hasonlóan – a vadgazdálko-
dásban is nőtt a bevétel-költség egyenlegének a szerepe. Kik voltak 
a  nyolcvanas évek vadgazdái-vadásztatói a fácán vonatkozásában? 
Első helyen kell említeni a volt állami gazdaságokat, azok együttmű-
ködését, a HUN-OR Szárnyasvadtenyésztési Rendszert. Jelentős helyet 
foglaltak el a fácánvadásztatásban (és az azt megelőző tenyésztésben) 
a magyar vadásztársasági szektor tagjai is, főként Szolnok, Békés, Haj-
dú-Bihar, Szabolcs-Szatmár, Heves megye vadásztársaságai, illetve 
azok érdekvédelmi szervezete, a MAVOSZ. A fácánnal kapcsolatos első 
gondok a rendszerváltást követően talán éppen ebből a szerencsétlen 
struktúrából adódtak. Az állami gazdaságok egy pillanat alatt meg-
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szűntek, az utódszervezetek csak ímmel-ámmal folytatták az apróva-
das tevékenységet. A vadásztársaságok szervezetileg alkalmatlanok 
az intenzív gazdálkodásra, egy alapvetően sporttevékenység végzé-
sére alapított egyesület ugyanis egyáltalán nem, vagy nehezen képes 
ezt üzletszerű tevékenységként működtetni.

A zárttéri tenyésztés ugyanakkor példaszerűen átalakult. Ma Ma-
gyarország vezető tenyésztői szervezetei magántulajdonban lévő 
gazdasági társaságok, megfelelően illeszkedve és kiegészítve a me-
zőgazdaság egyéb ágazatait. Kitűnő minőségű tenyésztett vadat 
állítanak elő, nyugodtan ki merem jelenteni, hogy sokkal jobb mi-
nőségben, mint az aranykorban tenyésztett fácáné volt. A vadgaz-
dálkodás, a vadászterületen történő fácán-utógondozás azonban 
megrekedt. Ez alapvetően az elhibázott, a vadászati törvényben le-
fektetett koncepciónak köszönhető, ami az állami és a vadásztársa-
sági kezelésű területeket részesítette behozhatatlan előnybe, szinte 
teljesen kiszorítva a magán-vadgazdálkodás lehetőségét. Azzal 
ugyanis, hogy egy vadászterület minimális mérete 3000 hektárban 
lett meghatározva, néhány száz hektárt birtokló gazdák (vadgaz-
dák) kiszorultak abból a lehetőségből, hogy önálló vadászterületet 
alakítsanak ki és azon apróvad-gazdálkodást végezzenek.

Ugyancsak a törvény gátolja azt az egyébként a józanésznek tel-
jesen ellentmondó lehetőséget is, hogy gazdasági társaság, ma-
gánszemély (bizonyos egészen rendkívüli esetek kivételével) ha-
szonbérlő legyen egy vadászterületen és ilyen módon végezzen 
üzleti alapon magán-vadgazdálkodást. Marad tehát a vadásztár-
saság, amely mint azt már említettem, többé-kevésbé alkalmatlan 
üzleti tevékenység végzésére. Ezért maradt tehát le a magyar fácán 
a külföldi konkurenciával szemben és maradtak híresek korábbi ver-
senytársaink és kerültünk mi a „futottak még” kategóriába.

Mit jelent ez a valóságban?
■  A korábbi híres apróvadas területeink közül alig maradt egyné-

hány talpon,
■  a korábbi apróvadas vadászati lehetőségeink a töredékére csök-

kentek,
■  elharapódzott az etikailag és élvezetében is megkérdőjelezhe-

tő értékű ládából eregetett fácánok vadászata, amely megszegi 
a hatályos törvényeket is, letörve ezáltal a presztízst, az árakat, 
eltűntetve a szép hagyományokat,

■  a „ládás” módszer egyre nagyobb mértékű alkalmazása miatt az 
élőhely-fejlesztésre senki sem fordít kellő fi gyelmet.

A kedvezőtlen törvényi háttér természetesen nem az egyedüli 
okozója a fácánállomány csökkenésének. Kötelező szólni 
a drámaian leromlott élőhelyi feltételekről is, a búvó-
hely, fészkelőhely, természetes táplálék hiányáról és 
az egészségtelenül felborult ragadozó-táplálék-
állat arányról is. Véleményem szerint ebben 
hatékony javulást ugyancsak a saját 

tulajdonú vadászterülettel rendelkező vadgazda tudna elérni, aki 
kompenzálni tudná az esetleges mezőgazdasági terméskiesését az 
ugyanazon a területen végzett vadászati tevékenységgel. Azonban 
ne legyünk naivak: a régi vadászatokra jellemző gyönyörű, vadon 
„termő” apróvadállomány már a múlté! A fácán egyébként sem tar-
tozott a kiemelkedően szapora vadfajaink közé, a természetes apró-
vadállomány javát tudniillik régen is inkább a fogoly alkotta.

Jó tollban, egészségben
Senki ne reménykedjen tehát abban, hogy egy-egy, egyébként fon-
tos élőhely-fejlesztés rohamos természetes fácánállomány növeke-
dést fog előidézni. Hiszen a törzsállományt is pótolni kell ahhoz, hogy 
megint jókat vadászhassunk vagy a vadászatokat megfelelő áron és 
a kívánatos volumenben értékesíthessünk. Be kell látni, hogy a vadá-
szat reggelén kihelyezett fácán vadászata nem megoldás, még csak 
nem is pótcselekvés. Egy rossz szokás, egy elfogadhatatlan tevékeny-
ség. A fácán vadászatához egészséges, jó tollban lévő, a környezeté-
hez alkalmazkodni képes madarakra van szükségünk, amelyeket csak 
a hagyományos kibocsátási móddal – nyáron, kizárólag oldalhálóval, 
fedőháló nélkül kihelyezve – fogunk megkapni. Ennek a nevelése vi-
szont nagy kockázattal jár, és nagyobb területet igényel, mint egy-két 
fasor, ahová a „ládás” „nejlonmadár” kikerülhet.

Feltétlenül fontosnak tartanám emiatt a törvény olyan értelmű 
módosítását, amely apróvadas jellegű terület esetén az önálló va-
dászterület-nagyságot minimum 1000 hektárban határozná meg, és 
a haszonbérlet feltételeként nem írná elő kötelezően a vadásztársa-
ságot. Ez a módosítás természetesen nem jelentené az összes vadász-
terület csökkenését, közös földtulajdonosi akarat esetén továbbra is 
kialakulhatnának 5-8-10 ezer hektáros területek. Mellettük azonban 
megjelenhetnének azok az esetleg kisebb területen gazdálkodó vál-
lalkozások is, amelyeknek a mezőgazdasági főtevékenysége a vadgaz-
dálkodás volna, ezzel is növelve a vidéki megélhetést biztosító gazda-
sági tevékenységek sorát. Mint ahogy a sok, általunk néha vadászati 
szempontból indokolatlanul lesajnált más európai országban (Spa-
nyolországban, Angliában, Skóciában, Írországban, Dániában, Fran-
ciaországban) is jellemző, ahol a vadászati turizmus nem egyoldalúan 
a nagyvad-vadászatra épül, mint nálunk, hanem abból az apróvad 
vadásztatása is nagyban kiveszi a részét. Annál is inkább óriási lehet 
ennek a szerepe, mert az apróvad-gazdálkodás (leginkább a fácán és 

a tőkésréce esetében) jelentős állattenyésztői hátteret is igényel, 
amely újabb munkahelyeket teremthetne az országban, 

sokszor a hátrányos helyzetű régiókban is.
Kanizsay Gábor
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Legendás híre volt az 1947-ben alakult Gyomaendrődi Béke 
Vadásztársaságnak, amely hosszú éveken át volt Békés megye 
legjobbja. Volt ott 16 700 fácán, 7600 galamb, 11–12 000 ka-
csa, 170–200 őz is egy-egy évben a terítéken, lőttek és befogtak 
1800–2000 nyulat, mellette volt százezres kapacitású keltető, 
és 150 hektár vadföldet műveltek. A gazdagságból anyagi csőd 
lett, s 1997-ben szétesett a nagymúltú csapat, három részre sza-
kadt a majd 12 ezer hektáros terület. Amelyik leginkább tovább 
viszi ma a nagy múlt maradványait, az a Csejti Vadásztársaság.

Kacsaország
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Hogy juthatott egy kiemelkedően jó apróvadas terület 
csődbe? Vaszkó Imre – aki a Csejti Vadásztársaság elnö-
ke – 15 évig volt fővadásza a nagy társaságnak, ahol az 
ő  irányításával tartották és gondozták a 3 ezres vadka-
csa és a 2800-as fácán törzsállományt. Önállóan intézte 
a gazdasági ügyeket, ebbe az Intézőbizottság nem szólt 
bele, eredményesen működött a vadtenyésztés, a va-
dásztatás és a 47 tag is kedvére vadászhatott. 1997-ben 
azonban súlyos üzemi baleset érte, fél évig kórházban 
volt. Ez idő alatt 12 ezer fácán elpusztult, jelzálog került 
a  vadászházra, ráadásul a nyúlbefogásra felvett előle-
get sem tudta a vadásztársaság visszafi zetni. Mindent el 
kellett adni, hogy az adósságokat rendezni tudják, majd 
egyezséggel, új vezetéssel alakítottak három társaságot, 
s – az országban sajnos egyáltalán nem jellemző megol-
dással – valamennyi tag választhatott, hogy melyikben 
kíván tovább vadászni. A  szétválás szakmailag egyálta-
lán nem volt jó – mondja az elnök –, ésszerűbb lett volna 
egyben tartva a területet, újra felépíteni a gazdaságot.

A vadászházat – a jelzálogot kiváltva, vállalkozási for-
mában – Vaszkó Imre vásárolta meg, és kialakította saját 
telephelyén a kacsa- és fácánnevelés feltételeit, azóta 

ő  látja el a társaságot is nevelt madárral. 17 éve stabil 
a Csejti Vt. helyzete, azonban a 2012-es év katasztrofális 
volt. A szárazság miatt eltűnt a nyúl, az őwwzállomány 
a  felére csökkent, a telepített fácánokból botulizmus-
ban elpusztult 400. A tagoknak be kellett adni fejenként 
százezer forintot, s az évben a nadrágszíjat is meghúzva 
szinte semmire sem vadásztak. Átvészelték, szerencsére 
helyreállt a vadállomány, az idei év kivételes nyúlszapo-
rulatot adott, remélhetőleg meg is maradnak. 

A vadásztársaság tagjai piaci áron vadásznak, a bér-
vadásztatás másodlagos fontosságú, első a tagok va-
dászati igénye, azon felül is, ami az alapszabály szerint 
alanyi jogon jár (évente 45 apróvad: 20 kacsa, 20 fácán, 
3 nyúl, ezek cserélhetők is, és 3 évente egy őzbak térítés-
mentes elejtési lehetősége 350 grammos agancssúlyig). 
Ezen felül a tagok jogosultak további vadászati lehető-
séget vásárolni. Minden évben előre bejelentik, hogy ki, 
mennyi vadat, vagy vadászatot szeretne venni magának 
és a barátainak, ezt tagi kölcsönnel megfi nanszírozzák, 
s ennek megfelelő mennyiségű szárnyasvadat bizto-
sít számukra a vállalkozás. Az a tag, aki két nagyobb 
agancssúlyú bakot vesz, az árkedvezményen felül kap 
egy harmadikat ajándékba, az adott év átlag-agancssú-
lyának mértékéig. Van, aki évente 4-5 bakot is lő ezzel 
a módszerrel. A nagyon erős bakokra nincs mindig tagi 
vevő, azt bérvadászokkal lövetik le. Azonban már négy 
éve nem lőttek 500 gramm feletti bakot, orvvadászatra 
gyanakodnak. A Mezőtúrt Dévaványával összekötő föld-
úton, ami egyúttal Szolnok-Békés megye határán ha-
lad, elég nagy az ellenőrizhetetlen forgalom, s kedvelt 

Három 
vadásztag 

gazdálkodó is, 
de ők a vadkárt 

– egyelőre – 
„lenyelik”...



TERÜLETRŐL-TERÜLETRE

2014. október 645

útvonala mindkét megye zsiványainak, volt eset, hogy 
egy táblán egyszerre két meglőtt bakot találtak.

Az éves lelövési tervek egy átlagos évben: 75 őz, eb-
ből 25 bak, 100 lőtt és 400 befogott nyúl, 600 fácán, 
10  ezer félvad kacsa, 3-5 vaddisznó. Amióta megjelent 
a disznó, igyekeznek az utolsó darabig megszabadíta-
ni tőlük a nem túl nagy, 4080 hektáros területet, ennek 
érdekében 5 szórót csináltak lessel és itatóval, kettőnél 
vadkamera is van felszerelve, hogy nagyobb esély le-
gyen az eredményes vadászathoz. Vadkárelhárításhoz 
hordozható leseket használnak. A vendéghívás korlátlan, 
de egy lesen kell ülnie a meghívónak a vendéggel. Jelen-
tős a nyúlkár, napraforgónál meghaladhatja a milliós ösz-
szeget is, amit igyekeznek átalányszerződésekkel, meg-
egyezéssel mérsékelni, 20-25 hektáron villanypásztorral, 
a többin riasztással védekeznek. A gazdákkal előzetesen 
megbeszélik a vetésterületeket, s jelzik, hogy hol nem le-
het megvédeni azokat. Három vadásztag gazdálkodó is, 
de ők a vadkárt – egyelőre – „lenyelik”...

Az alakuláskori 16 főből 4 maradt, az akkori csapat 
fele meghalt, a többi kiöregedett, de aki él, tiszteletbeli 
tag ma is. A régi nagy társaság rákfenéje az intrika volt, 
szerencsére ez a Csejtinél nem okoz gondot. A közös va-
dászatokon kevesen jönnek össze, elférne még 3-4 fi atal, 
lehetőleg helyi gazdálkodókat szeretnének felvenni, de 
nem nagy a lökdösődés. Az apróvad-hajtásokhoz a haj-
tókat (2-3 vadászonként egyet) a társaság alkalmazza és 
fi zeti, év végén elosztják a költségeket, míg a nevelt ka-
csa bérvadásztatásánál a hajtók a vállalkozás alkalmazot-

tai. Ami mindkét formánál azonos: minden hajtó be van 
jelentve munkavégzésre a vadászat napján a NAV-hoz. 
A tagságnak kötelező évente 20 óra társadalmi munka, 
a megváltás 1000 forint/óra, és 3 nap nyúlbefogás, ahol 
helyettesítő híján 3500 forint fi zetendő naponként.

Az évi több tízezer, félvadon nevelt kacsát a társaság 
és a vállalkozás együttműködésben neveli és vadásztat-
ja, a  gazdasági része a vállalkozást terheli, ez mindkét 
félnek kölcsönösen előnyös. A területen lévő kubikgöd-
röket a csatorna vizéből szivattyúzással töltik fel a vállal-
kozás alkalmazottai, s arra kerülnek ki hathetes korban 
a fi atal récék, majd amikor röpképesek lesznek, fokozato-
san egyre messzebb kapják az ennivalót a tótól, s onnan 
egy idő után repülve mennek vissza a vízre. A vadász-
idény kezdetére olyan távolságból röptetik a madara-
kat, hogy azok magasan és gyorsan érkeznek a lőállások 
fölé, teljesen a vadon élő kacsák húzásának érzetét keltik 
a vadászokban. A több évtizedes tapasztalattal, szakértő 
módon végzett nevelés és a profi  vadásztatás híre és re-
ferenciája messze földre eljutott, így aztán nem véletlen, 
hogy sokszor már egy évre előre lekötik a visszajáró cso-
portok a vadászat időpontját. 

Látva a gazdálkodás színvonalát és eddigi eredménye-
it, megvan az esélye annak, hogy a Csejti a régi, nagyhírű 
Béke méltó utódja lehessen.

Somfalvi Ervin

Vaszkó Imre, aki vezényli 
a tenyésztést és a vadászatot

A vadgazdálkodási 
jelentésben – bármi-
lyen szokatlan is – 
16 rétisas és 13 parlagi 
sas is szerepel. 
A sasok „mesterséges 
táplálékát” májustól 
a vadászidény végéig 
a nevelt kacsák 
adják, nem kis 
veszteséget okozva 
a vállalkozásnak. 
Így támogatja direkt 
módon a vadtenyésztés 
a természetvédelmet...
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Az itt bemutatott vizsgálati eredmények a Sefag Zrt. Lá-
bodi Vadászerdészetének északi, mintegy 16 ezer ha ki-
terjedésű területrészéről származnak. A terület jellemző-
je, hogy közismerten jelentős létszámban megtalálható 
itt a gímszarvas, a dám és a vaddisznó, illetve az előbbi-
eknél kisebb számban az őz. A területen az aranysakál az 
1990-es évek elején jelent meg, terítéke folyamatosan nő 
– ezzel egyidejűleg az elejtett rókák száma folyamatosan 
csökken.

Sakálállomány-sűrűségbecslés
A sakálállomány sűrűségének megismerése érdekében 
úgynevezett akusztikus állomány-felmérési módszert 
alkalmaztunk. A hangok alapján történő kommunikáció 
a szociális csoportokban élő ragadozó emlősfajok – köz-
tük a sakál – számára fontos, például a csoport egymástól 
távolabb levő egyedei közötti kapcsolattartásban. Ezen-
kívül a territórium birtoklását a szagjelek (pl. ürülék, vize-

let) mellett hangadással is jelzik. Az alkalmazott módszer 
alapját az adja, hogy a fajtársak által leadott hangjelzésre 
(esetünkben egy nagyteljesítményű hangszóróról leját-
szott hangfelvételre) a területen élő sakálcsaládok (pro-
vokált) választ adnak. A felmérést főként kora tavasszal 
(párosodási időszakban) és késő ősszel (amikor a családi 
csoport még együtt van) végeztük. A felmérési pontok 
lehetőleg legalább 2 km-es távolságban helyezkedtek 
el egymástól. Tapasztalati adatok alapján felmérési pon-
tonként 1 km sugarú kör területével (314 ha) számoltunk. 
A felmérés során felhasznált hanganyag magányos saká-
lé és csoporté. A hangfelvételt mindes egyes ponton há-
romszor (illetve az első válaszig) játszottuk le, 4-5 perces 
szünetekkel. Feljegyeztük a GPS-szel mért pontot, a vá-
laszadás tényét, vagy hiányát, válaszadás esetén a válasz-
adó csoport tagjainak becsült egyedszámát és laptájoló-
val meghatároztuk az irányszöget. 2004 és 2009 között 
a  sakálcsoport-sűrűség még átlagosan 6 csoport/100 
km2 volt, ami a 2013-2014-es felmérések adatai szerint 
ötszörös értéket ért el. 

A viszonylag rövid idő alatt, nagy területen elvégezhe-
tő akusztikus felmérés abban is segít, hogy megtudjuk: 
hol élnek a sakálcsaládok, így a további megfi gyelések 

Üvöltés az éjszakában 
Az aranysakál-kutatás tapasztalatai Lábodon és környékén

Az aranysakál (Canis aureus) a 21. század elejének egyik 
legsikeresebb ragadozó emlősfaja Közép-Kelet Euró-
pában. Elterjedési területét és állományát úgy tudta 
mintegy inváziószerűen növelni a Balkán-félszigeten és 
Közép-Kelet Európában, hogy közben a legtöbb helyen 
vadászható volt. A Magyarországról korábban kipusz-
tult, majd visszatelepült faj terjedése számos kérdést vet 
fel és új kutatási programokat generál. 

Az akusztikus 
állományfelmérés 

eszközei
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(pl. kotorék, vacok megkeresése) is könnyebbé válik. 
Tapasztalataink szerint a kölykezés és kölyöknevelés 
időszakában az aranysakál borz vagy róka által kiásott 
kotorékot foglal el és használ. Egy ilyen kotoréknál elhe-
lyezett fotócsapdánk képeinek tanúsága szerint a köly-
kök száma legalább négy. 

Táplálék-összetétel, 
táplálkozási szokások vizsgálata
Kérdés, hogy vajon a nagy mennyiségben rendelkezés-
re álló nagyvad és zsiger ezek nagyobb fogyasztásával 
jár-e együtt? A kérdés megválaszolása nálunk leginkább 
közvetett módon, ürülék- és gyomorminták vizsgálata 
alapján történhet. Mindkét módszernek vannak előnyei 
és hátrányai, egyik sem ad önmagában választ például 
a  predációs hatásra, ahhoz ugyanis a hozzáférhető po-
tenciális táplálékfajok állománynagyságát is ismerni 
kellene. Mi egy kétéves időszakban lőtt 62 sakál gyo-
mor és végbél mintáit vizsgáltuk. Lemértük a tartalmuk 
tömegét (táplálék-típusonként külön-külön is), majd 
a táplálékmaradványok meghatározása következett. Ezt 
esetenként egyszerűen szemrevételezéssel, a legtöbb 
esetben azonban – különösen, amikor az emésztés elő-
rehaladott volt, vagy csak néhány szőrszálat találtunk 
a hús között – a szőrszálak mikroszkópos határozásával 
vizsgáltuk. A  minták begyűjtésekor felvett adatlapon 
az általános adatok (pontos helyszín, dátum, időpont, 
becsült kor, vagy korcsoport, ivar, testtömeg) mellett 
fontos kiegészítő információkat is rögzítettünk. Ilyenek 
a sakál elejtést megelőző viselkedése, csoportban, vagy 
magányosan való mozgása, a növényzet típusa stb. Ezen 
adatok ismeretében vizsgálhatóak például az ivarok, 
a korcsoportok, az évszakok közötti és a napszakok kö-
zötti étrendbeli különbségek is. 

A gyomortartalom súlya érdekes módon nem füg-
gött lényegesen ivartól, korcsoporttól, évszaktól, vagy 
napszaktól. Átlagosan közel 14 dekagramm táplálék volt 
a sakálok gyomrában, de egy esetben 1,5 kg-ot találtunk. 
A sakál táplálékát elsődlegesen minden évszakban zsiger 
és dög alkotta. Az étrenden belül összesen 55%-ot kite-
vő zsigerből és döghúsból 39% gím- és dámszarvas, 8% 
vaddisznó, 3,5% őz, 0,7% madár és mintegy 4%, pontosan 

nem meghatározható maradvány szerepelt. A sakálok má-
sodlagosan fontos tápláléka az adult vaddisznó (12%) volt, 
ezzel csaknem megegyező arányban fogyasztott adult 
szarvast (gím, dám) és adult őzet (5% és 6%). Egy eset-
ben szarvasborjú maradványa is kimutatható volt, amely 
a nagyvadfajok fi atal korosztályára irányuló predációjának 
előfordulására utal. Az említett vadfajok esetében azon-
ban nem volt egyértelműen eldönthető, hogy zsákmány-
ejtésből, vagy dögből történt-e a felvételük. Viszonylag 
számottevő volt a  ragadozó emlősök (borz, kutya) és 
alárendelt mértékű a  kisemlősök fogyasztása. Az egyéb 
gerinces táplálékok között alkalomszerűen közepes test-
méretű madár, zöld gyík, vágó csík szerepelt. A gerincte-
lenek között számottevő volt a sáskák és a lárvák (különö-
sen a gyapottok bagolylepke hernyójának) fogyasztása, 
de kimutatható volt a  gyomrokban galacsinhajtó bogár, 
darázs, darázsfészek és szitakötő is. A gyakran, de viszony-
lag kis mennyiségi arányban fogyasztott növények között 
gyümölcsök, elsősorban szilva, továbbá szőlő, kökény és 
szeder, az egyéb növények között leggyakrabban fűfélék 
és alkörmös volt kimutatható. Az egyéb anyagok között 
bőrkesztyű darab és nejlon szerepelt. 

Az elejtés időpontja 
alapján, a napszaktól 
függő gyomortartalom-
összetétel lényegesen 
különbözött:  vizsgált 
sakálok éjszaka 
vaddisznóval, nappal 
gerinctelenekkel 
és növényekkel 
egészítették ki az 
elsődlegesen fontos 
(dögből és zsigerből 
álló) táplálékukat

A sakál gyomortartalom-összetétele

Zsiger, dög

Növények

Rovarok és puhatestűek

Halak 2% Hüllők 0,1% Madarak 1%
Kisemlősök 1%

Kutya 1% Borz

Őz
(adult)

Szarvasborjú 2%
Gím/dám

(adult)

Vaddisznó
(adult)

Egyéb 0,3%
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Bár minden évszakban a zsiger és a dögfogyasztás volt az elsődle-
ges, az étrendben évszakos különbségeket találtunk. A mennyiségi 
összetételt alapul véve, télen a nagyvadfajok és a ragadozók, tavasz-
szal és nyáron a növények és az őz, ősszel a gerinctelenek és a halak 
fogyasztása is számottevő volt. Az elejtés időpontja alapján, a nap-
szaktól függő gyomortartalom-összetétel lényegesen különbözött: 
a vizsgált sakálok éjszaka vaddisznóval, nappal gerinctelenekkel és 
növényekkel egészítették ki az elsődlegesen fontos (dögből és zsi-
gerből álló) táplálékukat. A napszaktól függően eltérő táplálék-ösz-
szetétel (és a kétszeres esetszámú nappali terítéke) egyébként jól 
jelzi a sakál aritmikus aktivitását. 

Az ivari dimorfi zmus alapján várt ivartól függő különbséget nem, 
viszont korcsoporttól függő táplálkozásbeli különbségeket talál-
tunk. Az adult sakálok nagyobb arányban egészítették ki az elsődle-
gesen fontos táplálékukat nagyvaddal, a fi atalok pedig növényekkel 
(különösen szilvával) és gerinctelenekkel (különösen hernyóval). A fi -
atalok táplálékában az adult csoporthoz képest kevés (átlagosan 5, 
illetve 12) táplálékféleség fordult elő. 

A gyomortartalom vizsgálataink eredményei jelentősen eltérnek 
egy másik területen (az Ormánságban) tíz évvel ezelőtt végzett, 
egész évre kiterjedő ürülékvizsgálattól, amelyben a kisemlős fo-
gyasztása dominált. Az eltérés hátterében az állhat, hogy a lábodi 
területen a kisemlős készlet (kínálat?) a nyárelejei időszakot alapul 
véve, mintegy fele volt az említett ormánsági területen azonos idő-
szakban tapasztaltnak. A kisemlős kínálatot négy különböző élőhe-
lyen (mezőgazdasági terület, kaszáló, erdő, fasor), 200 db élvefogó 
kisemlős dobozcsapdával mértük fel.

Nyomkövetés GPS-es nyakörv segítségével
Lábod-Nagysallér térségében 2013. október 21-én, egy fi xen kihelye-
zett ládacsapdával fogott sakálra GPS-szel ellátott nyakörvet helyez-
tünk. A jeleket sugárzó adó segítségével más módon hozzáférhetetlen, 
értékes ismeretekhez jutottunk a megjelölt sakál területhasználatáról. 
A mérések közti elmozdulások és a közben eltelt idő fi gyelembevé-
telével az egyed aktivitását is megismerhettük. Az általunk befogott, 
Zsuzsi névre „keresztelt” sakál egy másfél éves, vagyis ivarérett, de 
a  befogás évében még nem szaporodó (legalábbis nem szoptató) 
szuka volt. A nyakörvére épített GPS minden nap hét, előre megha-
tározott időpontban végzett mérést és naponta küldte számítógépre 
a bemért pontok koordinátáit. Az elengedést követő hónapokban vált 
láthatóvá, hogy a befogás helyszíne Zsuzsi mozgáskörzetének (ott-
honterületének) határára esett, vagyis a terepet ott kevésbé ismerhet-
te. Mozgáskörzetének központja (magterülete) Kőkút határában volt, 
a falutól alig 400 m-re. 2013 októberében a teljes mozgáskörzete kb. 
17 km2-t tett ki, de a legtávolabbi pontok (5%) elhagyásával a mozgás-
körzete ennek csak egyharmadát tette ki. Novemberben meglepően 
stabil területhasználat volt nála megfi gyelhető. 

Ekkor a teljes mozgáskörzete 3 km2-t, a legtávolabbi pontok (5%) 
elhagyásával mindössze 1 km2-t tett ki. Zsuzsi az akusztikus felmé-
résünk szerint egy soktagú sakálcsaládhoz tartozott, befogáskor ta-
pasztalt állapota alapján nagy valószínűséggel úgynevezett segítő 
státust töltött be, vagyis a domináns szülőpár (a szülei) azévi kölyke-
inek (vagyis a kisebb testvéreinek) nevelésében vett részt. Ezt köve-
tően az önálló család megalapítása vált számára meghatározóvá és 
olyan adatokkal szolgált, amelyek meglepőek és teljesen ismeretle-
nek voltak a sakált illetően. 

Decemberben, a szaporodási időszak közeledtével elkezdett 
eleinte csak egy-két szomszédos sakálcsoporton keresztül 2-5 km-
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es távolságokba „csillagtúrákat” tenni. Ez a ragadozók 
életében az elindulás előtti, ún. keresési fázis. Ezek az 
eltávolodások az otthonterülettől még csak 1-2 napot 
tettek ki. Teljes mozgáskörzete így az októberi duplájá-
ra nőtt. December végén az ún. szétszóródási fázisban 
már nagyobb távolságokra jutott el: elsőként Kaposvárt 
(Töröcskét) célozta meg, ahonnan visszafordult Kőkút 
határába. Ezt a minimum 42 km-es útját bő két nap alatt 

tette meg. Egy nappal később Bárdudvarnok felé vette 
útját, majd vissza Kőkút határába, de már nem a saját, ha-
nem egy szomszédos család területére. Ekkor legalább 
22 km-es utat tett meg 22 óra alatt. 

Ezt követte 2014 januárjának első felében a „nagy uta-
zás”: ekkor mindössze 12 nap alatt legalább 230 km-t (!) 
tett meg. Két olyan nap is volt, amikor minimum 30 km-t 
járt be úgy, hogy közben még pihenésre is jutott ideje. 
Nagy irányváltásokkal, meglepő magabiztossággal ha-
ladt a számára ismeretlen veszélyt jelentő területek-tele-
pülések között, például az M7-es autópályát többször is 
keresztezte. Utazása során gyakran használt földutakat, 
inkább takarásban, mint nyílt területeken mozgott (bár 
volt két nappali megfi gyelése is). A Kis-Balaton nádasát 
nem tudta átjárni (bár többször is megpróbálta), ezért 
a Balatonnál végül keleti irányba fordult és jutott el So-
mogytúr határába, ahol megtelepedett. Új területén 
néhány, naponta viszonylag nagyobb (2-5 km-es) távol-
ságokra is eljárt, feltehetően a környező (az otthonterü-
leten kívüli) területek felderítése érdekében. Emiatt az év 
első harmadában mozgáskörzete megegyezett az előző 
év októberében mért nagyobb mozgáskörzettel. Az új 
családja – akusztikus felmérés alapján – tavasszal leg-
alább háromtagú volt, egyikükről fotócsapdával képet is 
tudtunk készíteni.

Lanszki József – Ács Kornél – Kurys Anita

Zsuzsi nagy utazása
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Aggodalmaim – mint később kiderült – alaptalannak 
bizonyultak, s miután az első közös őzbakvadászatunk 
alkalmával bőrig áztam, kifejezetten örültem a vízálló 
kialakításnak, a relatíve könnyű súly pedig a kiadós cser-
kelés közben bizonyult hatalmas áldásnak.

Vegyes érzésekkel indultam el tehát a rendőrségre, 
hogy a szükséges adminisztrációs kötelezettségeimnek 
eleget tegyek. Az ügyintézés és a papírmunka gyorsan le-
zajlott, így minden akadály elhárult: irány a lőtér – mert hát 
ugye új puskával nem ildomos élő vadon gyakorlatozni.

Az első benyomások kellemes csalódást okoztak: a zár-
dugattyú pontosan, könnyen, akadálymentesen működött, 
a műanyag tár is halkan pattant a helyére. A célzásnál kide-
rült, hogy a standard méretű puska igen jól kézre áll, a súly-
elosztás is megfelelő, igaz, mielőtt a sátorvasról az ujjamat 
az elsütő-billentyűre csúsztattam volna, a szokásosnál sok-
kal erőteljesebben, sőt egy kicsit görcsösen szorítottam 
a  vállgödörbe a tusatalpat. Féltem, hogy a könnyű puska 
fájdalmasan vállba taszít. Nem kellett volna ennyire óvakod-
nom, mert hamar kiderült, hogy „kezes” fegyverről van szó, 
ráadásul a puha gumiból készült agytalp (ami egyébként 

„szériatartozék”) tökéletesen tompítja a hátralökést. A szó-
ráskép tökéletes volt, egy gyufásdobozzal le lehetett volna 
fedni a lőlapon keletkezett tucatnyi lyukasztást.

Nekem szokatlan a gyorsító hiánya, ám a könnyű elsütés 
miatt ez nem befolyásolta a találati pontosságot. Szerencsé-
re az elsütésnél a „ravasz” (tudom, hogy nem ez a szabatos 
megnevezése, de nekem jobban tetszik ez a kifejezés, mint 
az általánosan elfogadott „műszó”) nem nyúlik, a  bizton-
sági elsütő-billentyű pedig baleset-megelőzés szempont-
jából korszakalkotó találmány, az oldalról történő, véletlen 
belenyúlás esetén sem érhet bennünket meglepetés.

A tusanyakon elhelyezett biztosító egy határozott 
mozdulattal kényelmesen, fémes kattanás nélkül elő-
retolható, s a kialakítása, valamint a recés felülete miatt 
akár elgémberedett ujjal is tűzkész állapotba hozható. Az 
ismétlés a precízen sikló és forduló zárdugattyúnak kö-
szönhetően vállban tartva is kényelmes.

A puding próbája az evés, egy puskáé pedig a vadásza-
ti alkalmasságról való meggyőződés – kint a vadászterü-
leten. Nosza, rajta: nekivágtam a Börzsönynek, hogy éles 
„bevetésen” is kipróbáljam a Rugert.

A kísérőm érdeklődve sandított a tokból előbújtatott 
„muskétára”, s rögtön kérdezősködni kezdett, majd kéz-
be vette, alaposan végigmustrálgatta, végül – miután 
közöltem a fegyver szenzációsan alacsony bolti árát – ki-
bökte, hogy „ennyiért a hülyének is megéri”…

Tiszta Amerika
Nem állítom, hogy szerelem volt első látásra... Amikor a szentendrei vadászboltban először vet-
tem kézbe a 30-06-os Ruger „American Rifl e” tesztpuskát, kicsit megijedtem és meg is lepődtem, 
hiszen a fegyver a saját nagygolyósomhoz képest „pehelykönnyűnek” tűnt, így aztán joggal felté-
teleztem, hogy egy rugdosódó lőszerszámmal lesz dolgom. A műanyag agyazásnak sem tudtam 
őszintén örülni, már csak azért sem, mert korábban többször tettem a barátaim felé olyan kijelen-
téseket, hogy ez szerintem nem vadászias, most meg egy koromfekete „plasztik tussal megáldott” 
eszközzel kell megjelennem a beiratkozásnál. 

WALLENDUMS PÉTER
főszerkesztő-helyettes

wallendums.peter@vadaszlap.hu

A speciális kialakítású 
elsütő-billentyű 

az oldalról történő 
véletlen belenyúlás 
esetén sem engedi, 

hogy elsüljön a puska
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Komótosan kikászálódtunk a terepjáróból, a tárba 
helyeztem a tesztpuskához kapott Winchester X-Super 
Power-point töltényeket, ellenőriztem, hogy be van-e 
biztosítva a fegyver, majd rögvest útnak indultunk. Jó 
fertályórányi cserkelést követően nyakunkba szakad az 
ég, ám nyári zivatar ide-vagy oda, az esőálló bevonattal 
ellátott fémrészek és a szintetikus agyazás „állta a sarat”. 
Kissé csatakosan felgallyaztunk egy fedett magaslesre, 
majd kisvártatva – a zuhé elálltával – kilépett a tarlóra 
egy kajla agancsú, középkorú, lőhető bak. A Rugerre sze-
relt AKAH Hubertus 3-12x56-os, világítópontos céltáv-
cső irányzójelét a lapockájára illesztve útjára engedtem 
a lövedéket. Szerencsére a lőtéren elpuff ogtatott másfél 
doboznyi muníciónak köszönhetően a lövés során „nem 
ért meglepetés”, a puska úgy viselkedett, mintha évek 
óta hű vadásztársam volna, s tökéletesen tette a dolgát.

A bak birtokbavételét és a töretátadást követően kiele-
meztük a lövedék hatását, s bebizonyosodott, hogy a „ten-
gerentúli” kombináció –  a  Ruger fegyver és a Winchester 
töltény – „átment a vizsgán”.

Ezenkívül még egy süldőt és két rókát volt szerencsém 
terítékre hozni a puskával, amellyel – a kezdeti fenntartá-
saim ellenére – igen közeli és szoros barátságot kötöttem.

Nem állítom, hogy hőn szeretett saját golyósomat azon 
melegében nyugdíjba vonultatom és „átnyergelek” erre 
a  lőszerszámra, de hogy innentől kezdve egyetlen rossz 
szavam sem lesz az esőpuskákra, az biztos. Sőt, azoknak, 
akik nem vitrinben tartandó, dicsekvés tárgyát képező mí-
ves remekekre vágynak, melegen fogom ajánlani, hiszen ez 
a fegyver tényleg a használhatóság és a praktikum mintaké-
pe, amolyan igazi ütni-vágni való, a strapát jól bíró eszköz.

Talán némi utólagos korrekciót ajánlatos elvégezni 
rajta: én például a markolatrózsán „éktelenkedő” piros 
Ruger emblémát azonnal kicseréltetném és a tusát is 
kitöltetném valami „masszív anyaggal”, hogy egy kicsit 
nehezebb legyen, de mindent egybevetve össze tudnék 
vele jönni és hosszú távon is szívesen használnám.

A Ruger „American Rifl e” ár-érték arányát tekintve kivá-
ló választás lehet, főleg mindennapos használatra, vagy 
hivatásos vadászoknak, illetve azoknak, akik nem szere-
tik naponta olajban füröszteni, folyamatosan ápolgatni 
a puskájukat. Az alacsony ár (140-160 ezer forint) ez eset-
ben nem jelenti azt, hogy a gyártó kompromisszumokat 
kötött a fegyver kialakításában: a Ruger megbízható és 
biztonságos. Csodát természetesen nem szabad várni 
tőle, de arra, amire eleve szánták és kitalálták, tökéletesen 
megfelel. Ha valakit nem zavar, hogy egy puska műanyag 
agyazású és nincs rajta nyílt irányzék, annak nem rossz op-
ció. Higgyék el: megéri a pénzét!

Ruger „American Rifl e”

 Kaliberválaszték: 243 Win , 30-06 , 308 Win. Mag.
 A szerelék rögzítése tokba integrált „Weaver-sín” segítségével történik.
 A cső ágyazása a „Power Bedding” eljárásnak köszönhetően rendkívül precíz.
 Ergonomikus műanyag tus.
 Állítható „Marksman” elsütő szerkezet, véletlen elsütés elleni védelemmel.
 A kivehető, nagy szilárdságú műanyag tár 4 töltény befogadására alkalmas.
 Minden alkatrészét az USA-ban gyártották.
 A fegyver súlya, szerelék és távcső nélkül 2,85 kilogramm.
 A zárdugattyú nyitásszöge: 70°

...a standard 
méretű puska 

igen jól 
kézre áll, 

a súlyelosztás 
is megfelelő...
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Pukánszki Zoltán tízéves korában olvasta a fent emlí-
tett könyvet és rögtön közölte a szüleivel: vadász lesz. 
Ráadásul olyan, aki kutyával, pontosabban vérebbel 
vadászikni. Az történt ugyanis, hogy Páll Endre, köny-
vének egyik fejezetében egy utánkeresés kapcsán be-
mutatta a híres párost, Sas Emilt és hannoveri vérebét, 
a  világgyőztes Valkói Pestát. A könyv ezen fejezete 
olyan mély benyomást tett a fi atalemberre, hogy életé-
nek azóta is meghatározó vezérfonala a véreb vezetése 
és a vadászat. És hogy egy tízéves kisfi ú mennyire nem 
viccel, az abból is látható, hogy Pukánszki Zoltán jelen-
leg a Szombathelyi Erdészeti Zrt. vadászati előadója, va-
lamint a Magyar Véreb Egylet tenyésztési vezetője. 

A harminchat éves fi atalember egészen gyerekkorától 
tudatosan készült a vadászpályára és az általános isko-
lából rögtön az Oladi Hermann Ottó Szakközépiskolába 
jelentkezett. Az érettségi után, mint hivatásos vadász, 

azonnal területen akart dolgozni. Szerencsés találkozás 
volt az életében, amikor a sors összehozta a Szombat-
helyi Új Élet Vadásztársaság vadászmesterével, Varga 
Aladárral, aki akkoriban a megyei kinológusi poszton is 
tevékenykedett. Varga Aladár, látva a véreb iránti elköte-
lezettségét, egy hannoveri véreb kölyökkel ajándékozta 
meg. Bakonyalji Álmos Dondóval tizenkét éven át dol-
goztak együtt – Pukánszki Zoltán szerint csak köszönet 
jár a kutyának, hogy mint kezdő vérebvezetőnek, minden 
botladozását és kezdeti melléfogásait ilyen jól viselte.

Ez a kutya tanította meg az utánkeresés legapróbb 
fortélyaira is, miközben a fi atalember újabb szakmai 
kihívások elé nézett és a továbbtanulás mellett munka-
helyet váltott. Ismét Vas megyében, a Jáki Sorok Vadász-
társaságnál helyezkedett el, ahol az akkori elnök, dr. Őri 
László a tanulás mellett minden lehetőséget megadott 
az utánkereséshez és a vérebes munka kiteljesedéséhez. 
Ezt a segítséget olyannyira megkapta, hogy másodállás-
ban hivatalosan is vállalt utánkereséseket szinte az egész 
megye területén, de nagyon sokat dolgozott a Szombat-
helyi Erdőgazdaság vadászterületein is. Ezek után csöp-
pet sem véletlen, hogy hamarosan állást ajánlottak neki 
az erdőgazdaságnál. Kőszeg, Sárvár voltak az állomások, 
majd jött az újabb felkérés a vadászati előadó posztra. 

AGYAKI GÁBOR
rovatvezető

agyaki.gabor@digistar.hu

Érdekes, hogy az író, alkotó ember talán sohasem gondolná munka közben, hogy egyszer majd va-
lahol, valaki, akár életre szóló benyomásokat kaphat a munkáján keresztül. Bizonyára így volt ezzel 
Páll Endre, a közelmúltban elhunyt vadászati szakemberünk is. Bandi bácsi, a „Legjobb vadászni” 
című könyvével sok fi atalt nyert meg a vadászat ügyének. Ráadásul a könyv elolvasása után sokan 
választották élethivatásuknak is a vadászatot.

Újabb kihívásra várva

Pukánszki 
Zoltánt 

a Magyar 
Véreb 
Egylet 

legutóbbi 
tisztújító 

közgyűlésén
 tenyésztési 
vezetőnek 

választották


 F

O
TÓ

K:
 W

A
LL

EN
D

U
M

S 
PÉ

TE
R



VADÁSZKUTYA

2014/október 653

A Vas megyei Chernelházadamonya volt 
a  központja annak a kétnapos rendez-
vénynek, melyet a Német Vizsla Klub Ma-
gyarország, a Répcevölgye 2001 Kft. és az 
Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) 
Vas megyei Területi Szervezete szervezett. 
A rendezvény céljaként azt tűzték ki, hogy 
a résztvevőket megfelelő ismeretekkel ru-
házzák fel a vadászkutyák kiválasztásához, 
tartásához, valamint a nevelési, a kiképzési 
és az idomítási feladatok ellátásához.

Augusztus 8-án délelőtt a „hallgatóság” 
elméleti oktatáson vett részt, amely során 
Eppel János, a Német Vizsla Klub Magyar-
ország tiszteletbeli elnöke osztotta meg 
velük tapasztalatait. Az előadáson kiemelt 
hangsúlyt kaptak a gyakorlati praktikák, 

amelyek a mindennapi vadászathoz és 
a vizsgákra való felkészüléshez nyújtottak 
segítséget. A nap második felében a  ku-
tyájukkal érkezők az előadó segítsége mel-
lett gyakorolhatták a délelőtt hallottak egy 
részét. 

A rendezvény másnapján került sor 
a  Német Vizsla Klub Magyarország által 
megrendezett tenyészszemlére, képes-
ségvizsgára és Őszi Tenyészvizsgára (ŐTV), 
valamint a Vadászati Alkalmassági Vizsgá-
ra (VAV), amit az OMVK Vas megyei Területi 
Szervezete rendezett. A  verseny vizsga-
bizottságának vezetőbírója Eppel Péter, 
a  MEOE Vadászkutya Teljesítménybírói 
Testületének elnöke, a  bírók Eppel János, 
Varga Aladár és Kertész Sándor voltak.

Az augusztus végén tartott mindenes vizs-
gára, amely a vizsla vizsgák közül a legma-
gasabb szintű, tizenegy kutyát neveztek. Az 
Őszi Tenyészvizsgán nyolc, a Képességvizs-
gán két kutya indult. A különböző vizsgákra 
nevezett kutyák nagy része német vizsla 
volt rövid és drótszőrű változatban, de volt 
drótos és rövidszőrű magyar vizsla is. 

A reggeli megnyitó a Karasica-Völgye 
Vadásztársaság vadászházának udvarán 

zajlott. A Mindenes Vizsla Vizsga felettébb 
összetett feladatokból áll. A kutyának és 
gazdájának amellett, hogy ismerik a fel-
adatokat és azokból felkészültek, minde-
nekelőtt mentálisan is rendben kell lenni. 
Az egész napos munka során szerteágazó 
feladatokat kell teljesíteni a kutyának és 
ehhez a vezetőnek is jó idegállapotban kell 
lenni. Eppel Péter vezetőbíró véleménye 
szerint a  kutyák a koruknak megfelelően 
dolgoztak. 

Eredmények: a mindenes vizsgán induló 
tizenegy kutyából négy nullázott, így nem 
folytathatta a versenyt. Egy visszalépett, 
egy nem végzett díjban és három végzett 
második díjban. Első díjban részesült két 
kutya, Jorbaházi Nimród Janó rövidszőrű 
német vizsla, Pálinkás István vezetésével, 
valamint Arko vom Dianahügel drótszőrű 
német vizsla kan, Máté Dávid vezetésével. 
A  képességvizsgán kiválóan teljesítettek 
a kutyák, mindkét induló első díjban vég-
zett, az ŐTV-nél pedig szintén két elsődíjas 
kutyát bíráltak a szakemberek.

ÖSSZETETT FELADATOKBÓL VIZSGÁZTAK AZ EBEK ÉS VEZETŐIK

NÉMETVIZSLÁSOK VAS MEGYÉBEN

Ezek után egy kívülálló számára úgy tűnik, 
hogy valóban egy tudatosan felépített szak-
mai karrierről van szó, ráadásul ehhez szoro-
san kapcsolódik a vadászkutyás pálya is.

Pukánszki Zoltánt a Magyar Véreb Egylet 
legutóbbi tisztújító közgyűlésén az egylet te-
nyésztési vezetőjének választotta. Ez is igazi 
szakmai kihívás, hisz egy ilyen tisztségviselő 
naponta néz szembe a különféle szakmai 
kérdésekkel. Igaz, ezt a posztot sem lehet 
szakmai alázat, elhivatottság és rátermett-
ség nélkül elnyerni. Pukánszki Zoltán jelen-
legi hannoveri kutyájával, Sághegyi Slamesz 
Leóval nyert már nehezített vércsapa ver-
senyt, Kaszó Kupát és ők képviselték hazán-
kat Keszthelyen, a legutóbbi nemzetközi 
vérebversenyen is. Első diplomamunkáját 
dr. Buzgó József egyleti elnök irányítása alatt, 
a  „Hannoveri véreb alkalmazási lehetősége 
Vas megyében a múlt és a jelen viszonyai 
között” címmel írta. Nyúl Andrással karöltve, 
évek óta hivatalosan is tenyészszemle bírók, 
így a tenyésztés, a munka és a küllem gya-
korlatilag egy kézben fut össze. Amennyi-
ben tenyésztésvezetői munkáról kérdezzük, 
meglepően tiszta képet kapunk erről a má-
sok által kissé misztikumba hajló feladatról. 
Mint mondja, nem biztos, hogy egy patinás 
egyletnek állandóan változni kell. Természe-
tesen a törvényi előírásoknak mindig meg 
kell felelni, nem beszélve arról, hogy az egy-
let ma már önálló tenyésztői szervezetként 
működik. A Magyar Véreb Egyletnél jelen-
leg 201 vérebet tartanak nyilván – ennek tíz 
százaléka az, amely az érvényes tenyésztési 
szabályzatnak megfelel. Az egylet vezetése 
javítani szeretne ezen az arányon, és a kidol-
gozott koncepciók már működnek is. Az ön-
álló tenyésztői szervezet elnyerése komoly 
bizalmat jelent, elismerése az eddigi munká-
nak, ugyanakkor a fi atalok feladata az, hogy 
jól bánjanak ezzel a lehetőséggel. Pukánszki 
Zoltán jelenleg a harmadik diplomáján dol-
gozik – biztos, hogy mindez csak azért van, 
hogy még nagyobb rálátással bírjon az előtte 
álló feladatokra.

Vizsgáztak a vizslások

„Munkavizsgával zárult az augusztus 14-én, nyolcadik alkalommal, Szeged mellett megtartott vizslavezetői tanfolyam. 

Jelentős eltérések mutatkoztak korban és képzettségben a vizslák és vezetőjük között, de a gyakorlati végrehajtások már 

tudatos változásokat eredményeztek. Váltakozó létszámmal jelentek meg a foglalkozásokon a vizslavezetők, de a vége 

közeledtével már kirajzolódott, hogy érdemes volt a velük való törődés. 9 személy megfelelő minősítésnek örülhetett és 

pozitív adalékként már ők is segíthetnek a náluk tapasztalatlanabb vizslásoknak. A tanítás, az erőszakmentesség jelen 

esetben is fő szempont volt. Köszönöm, hogy vállaltátok az ismeretlennel való harcot. Találkozunk a Deszki vadászna-

pon. Segítőim voltak: Kovács János és Gyuris Gábor.”

Bajusz István, aranykoszorús vizslavezető
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M ég magasan járt a hold, amikor elindul-
tam. Szinte éjszaka volt. A csillagok szelí-
den hunyorogtak, csak egy meteor húzott 
fényes ívet, ahogy elporladt a sötétségben. 

A cseresznyefa koronájában zizegni kezdett a szél, 
s néhány megsárgult falevél, miután engedett az ösz-
tökélő fuvallatnak, elengedte az ágat, amelyiken szüle-
tett, és kerengve a földre hullott. 

Vaddisznók után indultam, s gondoltam, kihasz-
nálom a hajnali holdfényt egy kukoricatábla mellett. 
A nyárral együtt régen elfogytak a gabonák, de az ősz 
előrehaladtával újravetették a búzát, s félidőben járt 
már a kapások betakarítása.  


A les egy vízmosás szélén állt. Jobbra tőle a kukorica-
tábla, amit tegnap már körberágtak a kombájnok, balra 
jókora erdő volt, míg felette Orion, az égi vadász uralta 
az eget. 

A kis házban hagyott kályhára, s annak melegére 
gondoltam, miközben állig begombolkoztam. Hűvös 
volt az októberi hajnal nagyon. 

A fák harmattól roskadoztak, s egy-egy arra libbe-
nő szellőgyerek egész záporokat zúdított róluk a föld-
re. Csupa csöpörgés volt minden. A hold fénye lassan 
elhalványult, és az addigi fényes kerek korong tompa 
sárga fényt kapott.

Keletről valami derengés futott át a fák közt, s ahogy 
világosodott, az erdő sötétjéből kinőttek a fák. Aztán 
később látni lehetett a bokrokat is, és mire színe lett 
a világnak, már a selyemkóró fehérjét is meg lehetett 
különböztetni a katáng kékjétől.

A les melletti fákon verebek csiripeltek, s ahogy nőtt 
a világosság, egyre jobban megtalálták a hangjukat. 
A vízmosás felett enyhe pára lebegett, s már azt hittem, 
eseménytelen lesz a reggelem, amikor a nagy hangon 
diskuráló madarak hangjába erőszakosan és árulóan 
belerecsegett egy mátyás. Az ébredő erdő megdermedt, 
hangjai egy pillanatra elnémultak, s ebben a csendben 
valami motoszkálás indult felém a bokrok mögött.

A hang gazdája nagyon óvatlan volt. Meg-megrecs-
csent alatta az erdei televény, levél zizzent, ág rop-
pant, s én a szemem majd’ kinéztem, hogy meglássam 
a hangadót. A neszek – amelyek reményeim szerint egy 
vaddisznótól származhattak – eleinte felém tartottak, 
de aztán elkanyarodtak és végül elenyésztek. 

Sokáig füleltem várakozó csendben, de a remélt vad 
helyett egyelőre csak a mátyás érkezett hozzám. Be-
szállt a les melletti égerfa koronájába, és onnan szidta 
azt a valamit, amit korábban csak ő láthatott. Aztán 
elhallgatott, s innentől kezdve mind a ketten türelmes 
némaságban várakoztunk.

Nemhiába. Az erdőszélen, jó szél alatt, a golyólövés 
határán felbukkant egy hatalmas róka, kívánatos, már 
a télre felkészült pompás bundában. Kinézett a kukori-
catarlóra, leült és ásított. 

Talán végig egerészte az estéjét, de az is lehet, hogy 
a közeli falu mellett leskelődött egész éjjel. Közelebb 
akartam csalogatni, hát rácincogtam egyszer-kétszer, 
mire a róka megmerevedett, aztán fejét mélyen a torzsák 
között tartva, a szélső sorok között felém vette az irányt. 

Leeresztettem a messzelátómat, és a les sarkába tá-
masztott fegyveremért nyúltam. A szálkereszt mö-
gül néztem, ahogy a rókám – bár nem is volt még az 
enyém – kocogva közeledett. 

Egy pillanatra ugyan megtorpant, de aztán – össze-
szorított ajkaim közt ismét beszívtam a levegőt, és csá-
bítóan újra cincogtam – galoppozva megint nekilódult. 

Még jobban ráhajoltam a fegyverre, a biztosító hal-
kan kattant, s gondolatban már a gyönyörű, szenes ró-
kabundát gomboltam lefele a gazdájáról, amikor elvisí-
totta magát mellettem a mátyás.

 Felkaptam a fejemet, s láttam, ahogy a szajkó egy 
elegáns mozdulattal a levegőbe lendül, de aztán azt 
is láttam, ahogy a rókám – ami már nem is volt az 
enyém – egy faroklegyintéssel becsúszik a bokrok közé. 

Hogy a madár engem akart fi gyelmeztetni a róká-
ra, vagy a rókát énrám? Nem tudom. Mindenesetre: 
Mátyás! Te áruló! Ezt jól elkiabáltad – gondoltam és 
haragudtam rá, mert megfosztott a róka meseszép bun-
dájától. 


A nap már felkapaszkodott a dombok fölé, mire visz-
szasétáltam a kis présházhoz, ahol a szabadságomat 
töltöttem. Befűtöttem a kályhába, valami reggeli után 
néztem, aztán a megrakott tálcával kiültem a ház mel-
letti szőlőlugas asztalához.  

Az áruló
Pintér 

Norbert
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A kés szisszenve vágta a paprikát, szelte a kolbászt, 
s bár a kenyerem kicsit szikkadt volt, alapjában véve 
elégedett voltam. 

– Csak azt a szajkót vitte volna reggel másfelé az ör-
dög! – jutott megint eszembe az elszalasztott róka.

Talán vitte is, mert pont a fejem felett hintázott át 
egy szajkó. Aztán újból egy, miközben legalább kettőt 
hallottam még a kert végéből.

– Mátyás Eldorádó! – s gondolataim közt a reggel 
látott, szép rókagerezna járt.

Valami szajkóra való fegyverre volt szükségem, így 
hát lesétáltam a közeli faluba, ahol barátom egy kar-
csú húszast nyomott a kezembe. Saját otthoni goromba 
tizenkettesemre gondoltam, amikor próbaképpen né-
hányszor vállba kaptam a kezes kis duplacsövűt. Szinte 
nem is éreztem a súlyát, s amikor belemarkoltam a pat-
rontáskába, mosolyogva forgattam a megszokottnál 
jócskán vékonyabb, ujjnyi patronokat.


A mátyások recsegve kiabáltak valamit egymásnak, 
aztán az egyik átlibbent a kis rét felett. Később egy 
második, majd egy harmadik követte. A présház mel-
letti fi atalos ontotta a szajkókat, s bár szemben három 
vitorlázott át az előbb előttem, mögöttem legalább még 
kettő kiabált valamit egymásnak.

Próbáltam belopni őket, de ha a fák alatt leskelőd-
tem, a rét felett repültek át, s ha a réten vártam rájuk, 
az akácok közt bújócskáztak. Pedig többször vállhoz 
rántottam a kis húszast, amikor úgy tűnt, hogy a má-
tyások útja felém vezet, de azok az utolsó pillanatban 
nagy ívben mindig kikerültek.

A madarak jövet-menet gyakran használtak egy erdő-
széli göcsörtös nagy diófát beszállófának. Mindegy volt, 
hogy az erdő vagy a rét felől érkeztek, ezt a hatalmas fát 
többnyire útjukba ejtették. Megpihentek egy pillanatra, 
körülnéztek, megkiáltották a tájnak a nevüket, aztán 
továbbálltak. Elsétáltam az erdőszélhez, s az öreg diófa 
mellett egy jókora mogyoróbokor mögé húzódtam. Pár 
ágat összefontam, néhány levelet lecsíptem, és komfortos 
leshelyet készítettem magamnak. Gondoltam, kivárom, 
hogy a madarak megint felkeressék a kilátójukat. 

Múlt a délelőtt, a szajkók iderepültek, odarepültek, 
némelyik a dióra is beszállt, de lövésre egyik sem esett.

Aztán jött megint egy, s valahol a fejem felett kia-
bálni kezdett. A reggeli rókára gondoltam, és cincogni 
kezdtem. A rókánál már bevált, miért ne sikerülne be-
csapni vele a mátyást is? Madaram elhallgatott.

Talán csak kíváncsi volt, de az is lehet, hogy a mo-
gyorót sajnálta az egértől. Nem tudom. Kilibbent a fá-
ról, és egy szűk kört írt le a levegőben. Mire észreve-
hette volna, hogy felemelem a fegyvert, már késő volt: 
a kis húszas kinézett az ágak közül, és egy csattanással 
utánanyúlt a madárnak. A rét vidáman fecsegő hang-
jai hirtelen elnémultak, miközben a nap elé egy felhő 
úszott. Hangosan zörögve kibújtam a takarásból, és 
a puskával vállamon a Matyi-madárhoz sétáltam.

 Sörétverte tollait helyreigazgattam, és kalapomra 
fektetve a présházhoz vittem. Ravatalára a cseresznyefa 
sárga leveleit szórtam, amit néhány kéklő kökényággal 
és vörös csipkebogyóval díszítettem. Feje borzán végig-
simítottam, szárnya kék tükrét a nap felé fordítottam. 
Már nem haragudtam az árulóra…

Befűtöttem 
a kályhába, 

valami reggeli 
után néztem, 

aztán 
a megrakott 

tálcával 
kiültem a ház 

melletti 
szőlőlugas 
asztalához
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DVD-k
Vadászat
Blaumann Ödön: 100 gímbika. . . . . . . . . . . . . . . 2500,-
 100 lövés vaddisznóra 1-3.  . . . . . . . . . . . . 2500/db
 Agancsosok  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500,-
 Dámbarcogás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500,- 
 Dámbikák bírálata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500,- 
 Mufl onkos bírálat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500,- 
 Nagy bakok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500,- 
 Öreg bakok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500,- 
 Őzbak bírálat I-II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500/db 
 Őzbak csalsípra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500,-
 Őznász. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500,- 
 Rendellenes, torz agancsú őzbakok . . . . . 2500,-
 Száz őzbak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500,- 
 Vad és vadászat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500,- 
 Vadászévad 2006-2012. . . . . . . . . . . . . . . . 2500/db
 Vaddisznóhajtások akciójelenetei I-VII. . . 2500/db 
Heltay I.: Amit a nagyvadról tudni illik . . . . . . . 5550,-
Hidvégi Béla: A világ tetején . . . . . . . . . . . . . . . . 2900,-
Rácz Gábor: Tizenkét hónap az erdőn . . . . . . . 1980,-
Sáfrány József: Az én Afrikám I-II . . . . . . . . . . 2100/db
Solymászat Magyarországon  . . . . . . . . . . . . . . . 3000,-
Takács Viktor: A nagyvad találatjelzései . . . . . 4900,-
 A vaddisznó vadászata 1-2. . . . . . . . . . . . . 4900/db
 Egy vérből valók vagyunk…  . . . . . . . . . . . . 2980,-
 Európa terítéken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4900,- 
 Őzhívás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4900,-
 Tesztvadászat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4900,-
 Vadász ABC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4900,-
Vérebvezetők nyomában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6250,-

KÖNYVEK
Klasszikus irodalom
Apponyi H., gróf: Úti- és vadásznaplóm . . . . . 6200,-
Avarff y Elek: Hej! Vadászok! . . . . . . . . . . . . . . . . . 3500,-
 Vadászképek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2700,-
 Őzhívás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500,-
Bársony István: Az elveszett Paradicsom  . . . . 2450,-
 Fekete vér  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000,-
 Nyomról nyomra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2730,-
Fekete István: Emberek között . . . . . . . . . . . . . . 2600,-
 Erdei utakon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2600,-
 Erdély  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200,-
 Kísértés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200,-
 Tűz mellett  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200,-
 Útra kelünk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500,-
 Vadászok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500,-
 Zsellérek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500,-
Harmat és vér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2400,-
Just Ödön: Vadásznapló töredékek. . . . . . . . . . 3700,-

Kittenberger Kálmán: Első elefántom  . . . . . . . 2600,-
 Vadász- és gyűjtőúton Kelet-Afrikában . . 6100,-
K. Rhédey Zoltán: Verébtől a szarvasbikáig . . 2700,-
Maderspach Viktor: Havasi vadászataim  . . . . 2500,-
 Medve! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2400,-
Makay Béla: Hegyen-völgyön . . . . . . . . . . . . . . . 2900,-
Molnár Gábor: Dráma az őserdőben  . . . . . . . . 2500,-
Nadler H.: A Keleti- és Déli-Kárpátokban  . . . . 2500,-
Cserkészeten és lesen Nagy-Magyarországon . . 2600,-
N. Nozdroviczy Lajos: Vadászemlékeim  . . . . . 3200,-
Reminiczky Károly: Kassai vadászhistóriák  . . 2700,-
Tanos Pál: Erdőzúgás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2900,-
Zichy Géza, gróf: A leányvári boszorkány . . . . 4200,-
Zichy Kázmér, gróf: A Guaso Nyiro mentén . . 4400,-

Kortárs irodalom
Andrássy János Mihály: A kandalló előtt . . . . . 3900,-
Ambrózy Árpád: Nimród csillaga alatt . . . . . . . 2400,-
Apatóczky I.: Ettünk falombot... . . . . . . . . . . . . . . .850,-
Bán István: Medve 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4000,-
 Vízvarázs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4000,-
 X-es  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4000,-
Békés Sándor: A slapaj visszanéz . . . . . . . . . . . . 2100,-
 Elröppent évek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3680,-
 Emlékekbe kapaszkodva . . . . . . . . . . . . . . . . 2900,-
 Isten előszobájában. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3528,-
Bornemisza Péter: Vadászszívvel . . . . . . . . . . . . 5400,-
Capstick: Az utolsó elefántvadász . . . . . . . . . . . 4800,-
 Halál a fekete kontinensen . . . . . . . . . . . . . . 4300,-
 Halál a magas fűben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5400,-
Csiák Gyula, dr.: A pagony dalnoka . . . . . . . . . . 2100,-
Cséplő József: Hajnaltól késő estig . . . . . . . . . . 1800,-
Damaszkin Arzén: A maszáj fennsíkon  . . . . . . 3900,-
Dinich László: Gazsi bácsi a törzsasztalnál . . . 1970,-
Faragó-Fáczányi: Régi dicsőségünk . . . . . . . . . 2500,-
Fuchs Antal: Dicsértessék a Bakony  . . . . . . . . . 2300,-
 Trilógia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9500,-
Gyimesi Gy.: Vadászataim a Kárpátokban (bőrk.) . . 8000,-
  Szerelmem Afrika  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7499,-
Halmágyi T. I.: Vadászatok idegen tájakon . . . 6400,-
Hámory Gy.: Kurgánok között a Hortobágyon . . 1500,-
Hankó László: A medvék országa . . . . . . . . . . . . 3000,-
Hidvégi Béla: Sziklák peremén . . . . . . . . . . . . . . 4500,-
 Vadászálmok birodalmában. . . . . . . . . . . . . 3900,-
 Vadászként a csúcsokon  . . . . . . . . . . . . . . . . 7500,-
Hidvégi-Jánoska: Magyarok Ázsia vadászösvényein . 3900,-
Józsa F.: Umzingeli… – Az álmodó vadász . . . 2900,-
Kászoni Z.: Wass Albert szülőföldje vadászatai . . 4000,- 
Kemény J.: Medvekalandok a Kárpátokban . . 2500,-
Keszthelyi Jenő: Csontszilánkok . . . . . . . . . . . . . 3300,-
Kovács D.: A vívók apostola és a vadászat szerelmese . 3500,-

Kovács Zsolt: A vadon vándora. . . . . . . . . . . . . . 6760,-
 Állati emlék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2600,-
Kubasek J.: Jeles világutazók nyomdokain I-II. . .3500,-
Márok Tamás: A képzelet vadászmezején  . . . 2700,-
Márton Imre dr.: A vadon hívó szava  . . . . . . . . 3900,-
Mess Béla: Egy öreg vadász elmélkedései  . . . 2699,-
 Két szenvedély rabságában . . . . . . . . . . . . . 2499,-
 Naplemente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600,-
Palkovics Gy.: A zisten fölvitte a dolgomat . . . 2495,-
 Arcok, életek, történetek . . . . . . . . . . . . . . . . 2495,-
 Kakpuszta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2495,-
 Milliárdosok között  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1995,-
 SMS szerelem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1995,-
Rakk Tamás: Göröngyös égi és földi utakon... 2500,-
 Tűzözön és hóvihar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3500,-
Rácz Gábor: Majdnem megmásztam...  . . . . . . 3200,-
 Az én Provence-om, Bakonykúti . . . . . . . . . 2500,-
Sánta Gábor: Fekete István nyomában . . . . . . 2690,-
Schmidt Egon: A vadászat mellékszereplői  . 2200,-
Schwartz Béla: Mister KUDU  . . . . . . . . . . . . . . . . 2200,-
 Jávorszarvassá avatom . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000,-
 Siketfajd ketyegés és zergefütty  . . . . . . . . 2200,-
Simkó Gyula: Szerelmem Afrika . . . . . . . . . . . . . 4990,-
Sütő András: Hargitai vadászkalandok  . . . . . . 2500,-
Szabó József: Harangszó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200,-
 Tizenkét hónap erdőn-mezőn . . . . . . . . . . . 2500,-
Szy Ferenc: Vadászéletem Kanadában  . . . . . . 2200,-
Török András Mátyás: Pókhálók . . . . . . . . . . . . . 4000,-
 Vadászataim napfényben-árnyékban  . . . 3600,-
Ugray Tamás: Gavallérral a csúcsokon . . . . . . . 3500,-
 Vadászatok itthon, otthon és a csúcsokon. . . 3950,-
 Vadászpuskával a csúcsokon . . . . . . . . . . . . 4200,-
Végh Endre, dr.: Megvadult szótár. . . . . . . . . . . 4990,-
 Murphy és a beteg vadász  . . . . . . . . . . . . . . 1970,-
Videcz Ferenc: Vendégkönyv  . . . . . . . . . . . . . . . 3200,-
 Zsugorított görbetükör  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1700,-
Zoltán János, dr.: Emlékek Éváról . . . . . . . . . . . . 3900,-
Zsigárcsik Gyula: Diana másként akarta . . . . . 3200,-

Blaumann Ödön:
Gímbikák bírálata
DVD

2500,-Blaumann Ödön:
Dámbikák bírálata
DVD

Szent Ivány Géza:
Egy
vadászéleten át

2500,- 2600,-Gyermeknaptár 88 matricával 2015
Bársony István idézeteivel
Beke Szilvia rajzaival

1855,- A szarvasok háreme 2200,-

Webáruházunk teljes kínálata 
a www.vadaszkonyv.hu honlapon található!

Valamennyi árucikk megrendelhető:
Vadászlap Kft.

1033 Budapest, Hévízi út 2.
Telefon: +36-70/702-5000,
Tel./fax: +36-1/242-0042

e-mail: megrendeles@vadaszkonyv.hu
Megrendelését

postai utánvéttel szállítjuk.

Mészáros László:
Az én (szál)keresztem 2960,- Draskovics Iván: 

Szarvasgazdálkodás 3900,- Dámszarvasok földje 
DVD 3000,- Kovács Zsolt:

Kalando-Zoo
Magyarország állatkertjei

2950,- Thurn-Rumbach: 
Erdélyi szarvasok
és medvék nyomában 

2500,- Christian Oswald:
A világ gímszarvasai 4864,-
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Vadászati 
Ki-Mit-Tud
Idén jelent meg az Országos Magyar Vadász-
kamara gondozásában a legújabb vadász-
vizsga-rendeletnek megfelelően megalko-
tott, a  vizsgán kötelezően számon kérendő 
tesztkérdéseket tartalmazó könyv. Szükség 
is volt már egy frissített változatra – a régi, 
2005-ös kiadású napjainkra már igencsak 
elavult. A  szép és igényes kivitelű művet 
két nagy részre bontották: első felében a dr. 
Jánoska Ferenc által összeállított tesztkér-
déseket, míg a száz oldalnál is bővebb kép-
anyagot a kötet második felében találjuk 
– ezt a  részt Bíró Gabriella és Török Henrik 
szerkesztette.

Több mint ezer, 12 kategórián átívelő kér-
déssel tehetjük próbára tudásunkat. A vad-
felismerési vizsgarészre felkészítő képanyag 
minősége kiváló, de a nagyvadas fejezetek 
összeállításánál nem ártott volna valamiféle 
koncepciót követni: megkönnyítette volna 
a tanulást, ha a bakokat, bikákat, kosokat kor 
szerint rendezve mutatnák be, hogy ne kell-
jen hevesen lapozgatva gyakorolni a bírálati 
szempontokat, és követni az agancsok-, csi-
gák fejlődését. A védett és vadászható vad-
fajok elkülönítése jól illeszkedik a könyvbe.

A szakkkönyv mindenképp hasznos se-
gédeszköz, megéri az árát, és nem csak 
a  vizsgára készülők számára ajánlott a be-
szerzése, gyakorló Nimródok is haszonnal 
forgathatják.

S. J.

Manapság divatos megoldásnak számít, ha 
„élőhelyünk” szobáinak legtöbbjébe – vagy 
legalább is a leggyakrabban használtakba – 
televíziókészüléket teszünk, amelyekkel szin-
te együtt kapnak helyet a kredencen a külön-
féle – például DVD – lejátszók is. Én személy 
szerint étkezés közben kapcsolom be legin-
kább a „dobozt” és ha már bambulom, akkor 
igyekszem olyan műsort nézni, amelyik ér-
dekel is. Vadászati szempontból nézve ilyen 
téma a dámbika, a barcogás, illetőleg minden 
egyéb más, ami evvel a vaddal kapcsolatos…

Pont ezért jött kapóra Blaumann Ödön 
„Dámbikák bírálata” című fi lmje – a maga 30 
perces hosszával – egy kiadós ebéd közbeni 
„mozizáshoz”. A lejátszás gomb megnyomá-
sa után a néző a dámbarcogástól „fortyogó” 
gyulaji vadászterületen találja magát. Nagy-
jából szeptember végén, illetőleg október fo-
lyamán játszódik a fi lm, amelynek az első felé-
ben az ismert vadfotós harminc élő dámbika 

bírálatát mutatja be a narrátor, ifj . Körtvélyes 
Tivadar segítségével. A fi lm előnye, hogy 
Blaumann Ödön más hasonszőrű munkáihoz 
képest – például „100 gímbika” – a vadat itt 
egy kicsivel hosszabb ideig láthatjuk a kép-
ernyőn, így, miközben az agancsával kap-
csolatos információkat hallgatjuk, van időnk 
alaposan megfi gyelni a bika „fejdíszét”.

A három leginkább meghatározó korosz-
tályra (fi atal, középkorú, öreg) jellemző agan-
csokat láthatunk, amelyek között akad szűk-
állású, csipkehiányos, torz szemágú, kampós 
lapátú, kopott lapátélű, cápafogas, papírlapá-
tú, hosszú sarkantyús és kampós lapátélű bika 
is. (Természetesen a sort még hosszan lehetne 
folytatni.) Külön érdekesség, hogy láthatunk 
bikát barcogóteknőjének kaparása közben és 
a megszokott színváltozatok mellett feltűnik 
a „szereplők” között egy fekete-, illetve egy fe-
hér (de nem albínó!) színárnyalatú háremúr is.

A anyag dereka táján kezdődik az „akció-
fi lm”. A félreértések elkerülése végett itt nem 
a 80-as évek amerikai akcióhősös fi lmjeiben 
látható mértékben fogy a lőszer – ha még-
is ilyet látna, akkor véletlenül másik adóra 
kapcsolta a készülékét. Összesen nyolc bika 
elejtésének lehetünk tanúi. A többi között 
nagy erénye a fi lmnek, hogy a jelenetet ismét 
végignézhetjük, ezúttal lassítva – így felfi -
gyelhetünk a valós időben észrevehetetlen 

fi nomságokra –, valamint meghall-
gathatjuk a  terítéken fekvő vad 

bírálatát is.
Remélem, ennyi – ma-

napság divatos szóval 
élve – „spoiler” (valami-
nek az előre elárulása) 
után is kedvet éreznek 
rá, hogy beszerezzék a 

nagy  „Blaumann ográfi a” 
eme elemét, amely hozza 

a vadfotóstól megszokott 
magas színvonalat.

KoMa

Mozgóképes
„lapátparádé” 
Blaumann Ödön: Dámbikák bírálata
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Budapesttől 50 km-re, autópályához közeli 
vadaskertünkben, kedvező feltételekkel

DÁMBIKA ÉS -TARVAD 
vadászati lehetőséget ajánlunk.

Megfelelő időjárás esetén 
élő vadat is értékesítünk.

Érdeklődni a +36-20/203-7756-os számon, 
vagy a kocsonya.laszlo@gtrt.hu címen lehet.

Dél-Somogyi kiemelkedő gímállománnyal 
rendelkező vadásztársaság

 hivatásos vadászt keres. 
Szolgálati lakás megoldott, 

feleségnek feladatot biztosítunk. 
Szolgálati autó, német nyelvtudás, 

kürt használata előny.
Önéletrajzos jelentkezés: vadaszat71@citromail.hu

VADRIASZTÓK
Cégünk nagy teljesítményű vadriasztó ágyúk 
gyártásával, tervezésével foglalkozik. A készü-
lékek vezérlése mikroprocesszoros, melynek 
köszönhetően 4 program állítható be egy LCD 
kijelzőn keresztül. Programonként az időtartam, 
ciklusidők, lövések száma, lövések közti szünetek 
szintén beállíthatók. Multi vagy egyszeres időzí-
tés. A készüléket magas minőségű bevonat védi 
az időjárástól, nem igényel karbantartást, optima-
lizált energiafogyasztás, GSM modulbővítési lehe-
tőség. VT –nek további kedvezmények! 

 +36-30/250-0436 
 info@wildcontrol.hu
 www.wildcontrol.hu 
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Kezdetben a nagybácsi szigorú felügye-
lete mellett csak galambokra vadász-

hatott, majd 11 évesen meglőhette élete első 
őzbakját és 16 évesen letette a „zöld érettsé-
git”, a német vadászvizsgát. Attól fogva már 
„alanyi jogon” vadászhatott. Mint Lüke úr 
mosolyogva megemlíti, az „alulról jövő nyo-
más“ hatására később édesapja is sikeresen 
nekifutott a vadászvizsgának. Az érettségit 
és a felsőfokú tanulmányokat követően mun-
kát vállalt a családi, textil alapanyagokkal 
kereskedő cégnél, amely ígéretesen bővült és 
az alapanyag-kereskedés mellett egyre több, 
a napjainkban nélkülözhetetlen műanyagból 
készült „fl eece” szövetet kezdte el gyártani. 
Teltek-múltak az évek és Lüke úr szabadide-
jében kül- és belföldön szorgalmasan hódolt 
vadászszenvedélyének, mígnem elérkezett 
a sorsdöntő kétezredik év. Azon a „végzetes” 
februári dortmundi vadászati kiállításon sé-
tálgatva, mint jó vevő, akinek már 8 Blaser 
puskája van, Herr Lüke szóba elegyedett 
a Blaser kiállítóival. Szó szót követett és rö-
videsen kiderült, hogy a Blaser cég ismét el-
adósorba került. Ez a hír bogarat tett a fülébe. 
Hosszas tárgyalások következtek, majd 2000 
októberében sor került a vételi eljárás lebo-
nyolítására. Az érdemi munka csak ezután 
következett Herr Lüke számára, ugyanis 
a Blaser csinos összegű forgalmat bonyolí-
tott az Egyesült Államokban, amely felett az 
örömet csak a nem csekély mértékű ráfi zetés 
árnyékolta be. Keserves évek következtek 
a számára, ameddig a Blaser ismét a nyeresé-
ges zónába került; mint beszélgetőpartnerem 
utólag mosolyogva megállapítja: a titok nyitja 
a megfelelő munkatársak kiválasztásában rej-
lik. A kétezres évek elején, a sikereken felbuz-
dulva, lépésről-lépésre, a Lüke és Ortmeyer 
urak tulajdonában álló L&O Holding felvá-

sárolta a Mauser vadászfegyvergyártó üzlet-
ágát, valamint az eredetileg kieli illetőségű 
J.P.Sauer & Söhné-t. A jól csengő patinás 
márkanév a vadászfegyverek világpiacán 
kevés az üdvösséghez, több száz alkalmazott 
és családtagjainak sorsa nem gyerekjáték. 
A feladat egész embert kíván. Így a cégtár-
sak felosztották egymás között a feladatokat, 
Ortmeyer úr irányítja a közel 3 ezer alkalma-
zottat foglalkoztató textilipari üzletágat, míg 
Lüke úr irányítása alá tartozik, ahogy ő ne-
vezi a „heavy metal group”. Tudomása sze-
rint eddig csak egy elődje volt, Oliver Fisher 
Winchester, az ing-gyáros, a mintás anyagból 
egyszínű gallérral és kézelővel készült win-
chester ing feltalálója, aki szintén a textilipar-
ból érkezett a fegyvergyártás területére. 

A beszélgetés során óhatatlanul felmerül 
bennem a kérdés: melyik a kedvenc fegyvere 
a tulajdonában lévő márkák közül? Moso-

lyogva hárítja el a kérdést: egy jó apa nem 
tehet különbséget a gyerekei között. Viszont 
ez remek alkalom, hogy végig elemezzük az 
egyes tulajdonában lévő fegyvermárkák sajá-
tosságait. Jóllehet a gyártást gazdaságossági 
okokból Isnyben vonták össze, valamennyi 
cég a saját útját járja és a cégek vezetésének 
is szabad keze van. Tapasztalatai szerint 
a Blaser puskák legfontosabb piaca Németor-
szág és Európa, a legtöbb Mauser Dél-Afri-
kában talál gazdára, míg a skandináv vevők 
a Sauer puskákat kedvelik legjobban. 

Ha két vadász találkozik, akkor óhatatla-
nul előbb vagy utóbb „vadászni” kezdenek, és 
míg a konyhában a kávéfőző gépet kezeli, ad-
dig érdekesebb vadászkalandjairól faggatom. 
Sokfelé vadászott a világban, számtalan szép 
élménye van, Gúth-hoz különösen kedves 
emlék fűzi. Miután több napos cserkelés után 
sikerült elejtenie az áhított kapitális dámbi-
kát, még egy utolsó cserkelésre vagy inkább 
sétára indult, ahol mintegy ráadásként, Di-
ana jóvoltából egy közel 230 kg-os vadkant 
tudott puskavégre kapni. Vendéglátóm éle-
tében először Magyarországon vehetett részt 
egy nagykönyv szerinti, igazi apróvadhajtá-
son, ugyanis Németországban a maximálisan 
ezer hektáros vadászterületek miatt a hajtás 
igen gyorsan a szomszédban találja magát.

Hazánkban mindig szívesen vadászott 
és talán ez lehetett az egyik oka, hogy Zala 
megye egyik eldugott festői sarkában meg-
vásárolta egy jobb napokat látott termelőszö-
vetkezet állattartó telepét. Itt beszéltük meg 
a találkozót és azonnal birtokbejárásra in-
dulunk. Először a tehénistállót nézzük meg, 
majd elnézésem kéri, hogy az előzetesen be-
harangozott magyar szürkékre, rackajuhok-
ra és mangalicákra még néhány hetet várni 
kell. Egyelőre a Franciaországból származó 
teheneket látogatjuk meg. Jelenleg tíz ember 
dolgozik a telepen, ahogy elnézem a kopott 
épületeket és a gaz felverte udvart, itt még 
bőven van tennivaló. 

Mind a magyar, mind a német közmon-
dás szerint a gazda szeme hizlalja a jószágot, 
de Herr Lüke őszinte sajnálatára évente csak 
öt-hat alkalommal tudja zalai birtokát felke-
resni, ahol a „heavy metal group” gondjaiból 
kikapcsolódva vadászhat. 

Bálint Elemér

A textiliparból érkező...
Vadászok visszaemlékezése pályafutásuk kezdetére általában úgy kez-
dődik, hogy „amikor édesapám először elvitt  vadászni, akkor…” Be-
szélgetőpartnerem ezzel szemben nevetve meséli, hogy édesapjának 
soha semmi köze nem volt a vadászathoz, de a családban akadt egy vadá-
szó nagybácsi, aki a vadászat bacilusát terjesztett e. Ez a mindenre kap-
ható rokon hatévesen vett e szárnyai alá hősünket, a kis Michael Lükét, 
a Blaser/Sauer/Mauser későbbi tulajdonosát és a Münster környéki va-
dászterületén bevezett e a természet misztériumába.
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Messze száll a gitárok hangja a tágas, sík táj felett. 
A Shadows azoknak az életérzését fogalmazta meg, 
akik 1950 és 1980 között voltak fi atalok. Méhes Lajos 
1959-ben született, és most egy kis csoport egyikeként 
társaival összeölelkezve hajladozik a zene ritmusára. 
Alap község észak-keleti végén vagyunk, az egykori 
Kozsoki-tanyán, amely 1976 óta vadászház. De, mint 
megtudom, az utóbbi évtizedben immár több is annál: 
közösségi, egyesületi és családi rendezvények helyszíne, 
sajátos találkozási pont. A Sárréti Egyetértés Vadász-
társaság, amelynek 2002 óta Méhes Lajos az elnöke, 
2009. augusztus 20-án, a vadásztársaság megalakulá-

sának 60. évfordulója alkalmából szervezte meg itt első 
vadásznapját. Ez tehát már a hatodik, amelyre ez al-
kalommal augusztus 16-án került sor, s amelyre Alap 
minden lakója, a vadászterület minden gazdálkodója, 
a természet és a vadászat minden környékbeli barátja 
hivatalos. A program délelőtt 10 órától másnap hajnali 
4 óráig tart. A Shadows után Heller Tamás színművész, 
humorista, a Mikroszkóp Színpad művésze következik, 
aki éppen most érkezett meg. Nem is próbálom hát 
Méhes Lajost tovább tartóztatni…

A vadászház mintegy öthektáros telken áll, amely-
ből a park mögötti két hektáron fácánnevelő volierek 
sorakoznak. Hátraballagok hát a madarakhoz, jegyze-
teimet, korábban rögzített adataimat rendezgetni. Hel-
ler Tamás már énekel, tucatnyi kakas és néhány tyúk 
fel is sorakozik a kerítés mellett, mintegy a színpadhoz 
közelítve, a többség azonban végzi a dolgát, mit sem 
törődve a zajokkal, tapssal, dallamokkal. Szunyókál, 
kapirgál, egymásnak feszülve kakaskodik. Az ünnep-
ség megnyitása előtt sok szó esett már a társaság fá-
cánprogramjáról, illetve az apróvad megfogyatkozása 
ürügyén félrevert harangokról. Méhes Lajos sarkosan 
fogalmazott: cselekedni kell, nem siránkozni. Tet-
tek nélkül a sokasodó értekezletek semmit se érnek. 

BÉKÉS SÁNDOR
rovatvezető

bekes.sandor@chello.hu

Vetés nélkül nincs aratás…
Néha összefutunk, váltunk pár szót, majd újra elsodródunk 
egymás mellől. Újságírói rémálom ez a riport-szituáció. Sze-
rény becslések szerint is négy-ötszázan vagyunk egy időben 
a színpad előtt , illetve az azt övező park fái alatt . Ráadásul, aki-
vel elmélyült beszélgetésre készültem: házigazda és főrendező 
egy személyben. Már lemenőben van a törtfényű délutáni nap, 
amikor a sárbogárdi Shadows 64 Memorial Band a húrokba 
csap. A legendás brit rockegyütt es örökzöld dallamait játsszák, 
és ez már Méhes Lajost is megállásra készteti…
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Az alapi vadásztársaság sok év óta nevel és bocsát ki ez-
res nagyságrendben fácánokat. (És vadkacsát is!) Má-
jusban ötezer csibe érkezik, majd kilenc hétre rá újabb 
ötezer. Ez utóbbi „turnust” azonban bérnevelés céljából 
hozzák, mert hathetes korukban továbbszállítják őket, 
oda és azokhoz, ahol, és akik majd befejezik nevelésü-
ket és értékesítik őket. A bérnevelés 1,2 millió forint 
körüli bevételt hoz, ami nagyjából fedezi is a saját célú 
madarak nevelési költségeit…

Az alapi vadásztársaság alföldi jellegű, közel 9500 
hektáros területe a Mezőföld és a Sárrét tájegység-
ben helyezkedik el, Alsószentiván térségében, a Dél-
Mezőföldi Tájvédelmi Körzet egy részét is magába fog-
lalva. A magaslesek ebben a térségben összpontosulnak, 
merthogy az átváltó nagyvad is erre jár. A gazdálkodás 
és szórakozás alapját ezen a tájon mindig is az apró-
vad, tehát a nyúl, a fácán és a vízivad képezte. Előttünk 
a múltunk, mondta Méhes Lajos, miközben megemlí-
ti, hogy az 1970-es években csak nyúlból négyszázat 
adtak el évente… A nyúlállomány, szerencsére, ismét 
megerősödni látszik. De ez nem azt jelenti, hogy szá-
molatlanul lehet és kell pufogtatni őket. Egyelőre idé-
nyenként minden vadász egy nyulat ejthet el.

A reggeli ünnepélyes megnyitón Oláh Csaba, a Va-
dászati Kulturális Egyesület elnöke a jövőről szólva az 
együttműködés és a fenntartható vadászat fontosságát 
hangsúlyozta, ami toleranciát, önmérsékletet és áldozat-
vállalást feltételez. Varga Gábor, a térség országgyűlési 
képviselője pedig a közösségépítés jelentőségét emelte ki. 
A közösség azonos értékek alapján létrejövő, az ottho-
nosság érzetét kiváltó emberi csoportosulás, amely akti-
vitásra és felelősségvállalásra ösztönöz… 

A színpadon már magyar nóta szól. Tamon Erika és 
Csuti Csaba nótaénekeseket Homály Ferenc és zeneka-
ra kíséri, amely a Száztagú Cigányzenekar tagjaiból áll. 
A hegedűszó megérinti a lelkeket. Méhes Lajossal és 
Cseh Istvánnal, a vadásztársaság titkárával hármasban 
hallgatjuk (és alighanem befelé szólóan mindhárman 
dúdoljuk is) az ismerős dallamokat, majd hirtelen elha-
tározással bevonulunk a vadászházba, asztalhoz ülünk, 
bort töltünk a poharakba, mert ez a fajta muzsika már 
csak ilyen.

Összehoz, leültet, szóra bír…
Ajtó, ablak nyitva: behallatszik a zene. Méhes Lajos 

elárulja, hogy édesapja nótája a „Gyöngyvirágos kisker-
temben” kezdetű dal volt, majd kis idő múltán hozzá-
teszi, hogy vadász volt – mellette és általa lett ő maga is 
vadász. Kisgyerek kora óta hozta, vitte… Mai szóhasz-
nálat szerint „parasztpuskás” volt, mondja, ami akkor 
a természettel való tényleges együttélést jelentette, illetve 
annak az alapelvnek az érvényesülését, hogy vetés nélkül 
nincs aratás. A vadászatnak magától értetődő velejárója 
volt a vadért, a vadásztársaságért végzett munka…

Az alapi vadásztársaságnak ma 44 teljes jogú és 18 
pártoló tagja van. Ez persze némi magyarázatra szorul. 
A pártoló tagok többnyire olyan fi atalok, akik felvételre 
várnak. De ez a várakozási idő nem tétlen várakozás, 
nagyon is aktív: dolgoznak, vadászhatnak (trófeás vad 

kivételével mindenre), és a közgyűlés időről-időre ér-
tékeli a tevékenységüket. Ez a sajátos intézmény tulaj-
donképpen a vadásztársasági tagság „előszobája”, amely 
meglehetős egyértelműséggel hozza felszínre a jelöltek 
szorgalmát, áldozatkészségét, közösséghez való viszo-
nyát. A tagfelvétel három meghatározó szempontja: az 
értékekkel és a feladatokkal való azonosulás, a vadász-
felmenők megléte, illetve helyben lakás. Ne remény-
kedjen gondtalan jövőben, aki az 1-2 millió forintos 
belépési díjért vesz fel új tagokat, mondja Méhes La-
jos. Mint ahogy az a vadásztársaság se, amelynek tagjai 
a szélrózsa minden irányából verődnek össze. Közös-
séget csak a közel azonos anyagi lehetőségekkel bíró, 
azonos értékeket valló, gyakorlatilag bármikor elérhe-
tő, és a közösségért végzett munkára zokszó nélkül kész 
emberek alkothatnak… 

A színpadon már a hantosi Koncz-zenekar hangol: 
perceken belül kezdődik a hajnalig tartó szabadtéri bál. 
Szép lassan a közönség is kicserélődik: az idősebbek ha-
zaindulnak, a fi atalok népes rajokban érkeznek. A va-
dászok közönségen belüli aránya most már elenyésző. 
A vadászat társadalmi megítélése, elfogadottsága kerül 
hát szóba. Méhes Lajos (aki mezőgazdász, egy agrár 
kft. ügyvezetője) szerint minden a hozzáálláson múlik. 
Bárki, bármilyen témában jelez, vagy tesz szóvá vala-
mit, azt komolyan kell venni, és azonnal reagálni kell 
rá. Ha egy földtulajdonos, legyen akár egy kertnagysá-
gú földje, vadkárt jelez, akkor este már ott ül a földje 
szélén egy vadász. A lekezelés, az elutasítás, a közöny 
megbosszulja magát, bármiről is legyen szó.

Lassan éjfélre jár az idő. Örömünkre és meglepeté-
sünkre Varga Gábor országgyűlési képviselő érkezik, 
akit a reggeli (öltönyös, fehér inges, nyakkendős) meg-
nyitó után elszólított a kötelesség. Zöld kockás ingben 
van, vadászmellényben, egy üveg jó borral a kezében… 
Méhes Lajos ez alkalommal mint ifj ú vadászt mutatja 
be, mire ő nevetve mondja: sajnos, nem itt tag, ámbár 
az ösztönző élményeket éppen itt, az alapiak körében 
élte meg…

Közösséget 
csak a közel 

azonos 
anyagi 

lehetősé-
gekkel bíró, 

azonos 
értékeket 

valló, 
gyakorlatilag 

bármikor 
elérhető, és 

a közösségért 
végzett 

munkára 
zokszó nélkül 
kész emberek 
alkothatnak…

Alapi apróvad-teríték
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Tizenkét ország részvételével, több 
mint százötven indulóval, egy Hel-

sinki melletti kisvárosban, Hirvihaaraa-
ban rendezték a hetedik Kombinált Va-
dászlövész Európa-bajnokságot. A verseny 
a Nemzetközi Korongvadász Szövetség 
(FITASC) égisze alatt került megrendezés-
re. A versenykiírás szerint az indulóknak 
száz korongot kell eltalálniuk, de mind-
emellett negyven golyólövést is le kell ad-
niuk. A verseny korongos része a compact 
hunting szabályai szerint zajlott. A negyven 
golyós lövést öt testhelyzetből, leásott osz-
lopok mellől, fekve, egylábú lőbot mellől, 
szabad kézből és futó disznóalakra kellett 
leadni. Sokak szerint ez a sportlövő szakág 
az, amelyik legközelebb áll a vadászathoz, 
hisz itt a legkülönfélébb vadászati módokat 
próbálják modellezni. A háromnapos ren-
dezvényen, amely július 4-6. között zajlott, 
hazánkat a Magyar Korongvadász Szövet-
ség által összeállított hattagú válogatott 
csapat képviselte. A csapat a középmezőny-
ben végzett, de az elsőszámú versenyzőnk, 
Varga András – aki egyben a magyar baj-
nok is –, ragyogó egyéni teljesítménnyel, 
a maximum nyolcszáz pontból hétszáz-
nyolcvanat elérve, megnyerte a versenyt és 
Európa-bajnokként térhetett haza. 

A huszonkilenc éves fi atalember Tolna 
megye, pontosabban Iregszemcse szülötte 
és a vadászati indíttatása is innen ered, hisz 
szinte az egész közelebbi rokonsága vadá-
szott. A gödöllői egyetemen agrármérnök-
ként végzett, de természetesen vadászati 
szakirányú végzettséggel is bír. A mos-
tani siker alapja lehet az is, hogy egyko-
ron, a gödöllői évek alatt, a galgamácsai 
lőtéren lőoktatóként dolgozott. Jelenleg 
a Mecsekerdő Zrt. Sásdi Erdészetének főva-
dásza és a méltán híres nagymátéi területet 
vezeti. Nyilvánvaló, hogy az eff ajta sikerek 
nem jönnek csak úgy véletlenül. A gödöllői 
lőoktatós évek mellett fontos, hogy olyan 
sportlövő ikonokkal is dolgozhatott, mint 

Európa-bajnok 
sportlövő a Mecsekből 

Szollár András. A versenyekre való felkészülést, az edzéseket telje-
sen egyéni módon végzi. Mint mondja, az Erdőgazdasági Kupa-
sorozat a legjobb edzés. Ezeken a versenyeken főképp mentálisan 
tud erősödni, hisz itt mindenki mindenkit ismer, folyamatos a vic-
celődés, a zrikálás, így aki ezeken a „baráti” versenyeken jól tud 
a feladatra koncentrálni, annak az Európa-bajnokság mentálisan 
nem okozhat gondot. Mindamellett viszonylag kevés az a lőtér, 
ahol mindkét számot – a golyóst és a sörétest – egyformán lehet 
gyakorolni. Főképp Soponya és Baranyában a körcsönyei lőtér az, 
ahol a versenyekre való felkészülés folyik.

Felmerül a kérdés, hogy egy ilyen siker után mi az, ami további 
motivációt ad, milyen célok lebegnek egy sportlövő Európa-baj-
nok előtt? Varga András szerint szakmai kihívás van még bőven, 
nem beszélve arról, hogy két év múlva rendezik a szakág első vi-
lágbajnokságát, ahol illik jól szerepelni. A szakági vezetők, a spor-
tolók ilyenkor méltán bíznak abban, hogy az ilyen sikereknek 
mindig van hozadéka. Egyrészt csak remélni lehet, hogy a leendő 
szponzorok is értesülnek a fi atalember sikereiről, másrészt még az 
is előfordulhat, hogy a vadászok is kedvet kapnak ahhoz, hogy 
lőtereken csiszolják tovább lőtudásukat.

Agyaki

az 
Erdőgazdasági 
Kupasorozat 

a legjobb 
edzés
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Templomkerti 
bográcserdő 
Augusztus 16-án, Csornán, a Pre-

montrei Apátság parkjában ren-

dezték meg a Győr-Moson-Sopron 

megyei vadásznapot, amelyet dr. 

Jámbor László, az Országos Magyar 

Vadászkamara elnöke nyitott meg. 

A már-már elmaradhatatlan – és 

a  hely szelleméhez illeszkedő  – 

Hubertus-misén az Ausztriában, 

egy nemzetközi versenyen nemrég 

ezüstminősítést szerzett Soproni 

Lővér Vadászkürtösök működtek 

közre. Mialatt felváltva zajlottak 

a  szakmai és a zenés-táncos szín-

padi programok, közel negyven 

vadásztársaság főzőcsapatának 

tagjai serénykedtek. A hagyo-

mányos vadász-képzőművészeti 

kiállítást a művelődési központban 

rendezték meg, s  örömteli tény, 

hogy a festmények között legalább 

annyian fordultak meg a nap folya-

mán, mint ahányan az esti, „telt-

házas” Ismerős Arcok koncerten 

„csápoltak”.

Kitüntetettek: Nimród Vadász-
érem: Prémus Zsolt, Gősi Imre, Pap 

László. Magyar Vadászatért Ér-
demérem: Gasztonyi László. Gróf 
Nádasdy Ferenc emlékplakett: 
KAEG Zrt. „Sólyom”-díj – a megye 
vadgazdálkodásáért: Fazakas 

Zoltán Márton, Sümeghy Péter, Bá-

náti László. Kamarai Aranyérem: 
Orbán Tibor W.P.

Nem számít, 
ha rossz az idő! 
Augusztus végén rendezték meg 

Tarjánban a Komárom-Eszter-

gom megyei vadásznapot. Az 

időjárás ugyan nem kedvezett a 

rendezvénynek, de azok, akik en-

nek ellenére kilátogattak a hely-

színre, 9 órától egészen másnap 

hajnalig tartalmas, szórakoztató 

programokon vehettek részt. Egy 

biztos: a hangulatra nem lehetett 

panasz. Megemlítendő, hogy szá-

mos vadász, illetve családtagjaik 

szó szerint „vérüket adták” a köz 

érdekében a „Vadászok a civile-

kért” véradáson. (VL)

A megújulás jegyében
Jót tett a Hajdú-Bihar megyei 

vadásznapnak, hogy 22 év után 

a Hortobágyról új helyszínre ke-

rült a rendezvény. Még felsorolni 

is nehéz volna, mennyi minden 

történt augusztus 30-án, Hajdú-

nánáson, a Strandfürdő területén. 

A mufl on kivételével minden, 

hazánkban vadászható nagyvad-

faj egy-egy elejtett egyedének 

szájába tettek utolsó falatot a te-

rítékkészítési bemutató során. 

A lombkoszorúval szegélyezett 

„ravatal” leghátsó sorában tőkés 

récék feküdtek. A vadásznap öt-

letgazdája és főszervezője, Török 

István kiváló munkát végzett, 

ugyanis a színpadi attrakciók és 

a kézműves vásározók sátrainak 

tucatjai mellett közel hetven, 

többnyire a hajdúsági vadászatra 

jogosultakból verbuválódott fő-

zőcsapat bográcsaiban rotyogtak 

a vadból készült különlegességek. 

Az előadásokat nemcsak a színpad 

környékén megfordulók élvezhet-

ték, hanem a terület több pontján 

elhelyezett hangfalak segítsé-

gével még a gyógymedencében 

üldögélő fürdőzők is hallhatták 

az összes produkciót. A nap végén 

a szervezők jogosan zsebelték be 

a rengeteg elismerő gratulációt, 

melyek között az is elhangzott, 

hogy ez a rendezvény országos 

vadásznapnak is beillett volna. Mi 

tagadás: egyáltalán nem túloztak, 

akik ezt állították…

Kitüntetettek: Vadászkamara 
Aranyérme: Papp István, Török 

István. Gróf Nádasdy Ferenc 
emlékplakett: Konyári „Darvas” 

Vadász SE. Magyar Vadászatért 
Érdemérem: dr. Nédics István. 

Nimród Érem: dr. Szendrei Lász-

ló, Balogh Gábor, Szincsák János, 

Bózsár Sándor. Hajdú-Bihar 
megye Vadgazdálkodásáért 
emlékplakett: Vincze Andrásné, 

Hajdúnánás Természetbarát Va-

dásztársaság. Hubertus Kereszt 
arany fokozat: Lovász Zsigmond, 

Papp Zoltán 

W.P.

Összefogás
Ludasszálláson (Bács-Kiskun me-

gye) nyolcadik alkalommal ren-

dezték meg a helyi kápolnánál az 

évadnyitó vadászünnepséget. 

A rendezvény dr. Réfy Miklós 

köszöntőjével vette kezdetét, 

majd beszédet mondott Font 

Sándor országgyűlési képviselő és 

Török Ferenc, Kalocsa polgármes-

tere. Ezt követően dr. Bábel Balázs 

kalocsai-kecskeméti érsek misét 

celebrált. A kapitális gímbika be-

hozatala után a Hubertus Kereszt 

arany fokozatával tüntették ki 

Kákonyi Károlyt, dr. Réfy Miklóst, 

Kovács Ferencet és Kovács Gábort. 

Az évadnyitó „szülőatyja”, Tóth 

Kálmán lapunknak elmondta: 

szoros összefogást és kitartást 

igényelt a kápolna korábbi rend-

behozatala. Feltett szándéka egy 

alapítvány létrehozása, mert szív-

ügye a kápolna sorsa és a régi va-

dászhagyományok felelevenítése 

és megtartása. T. L. 

Kultúra és szakma
Szeptember elején az Országos 

Magyar Vadászkamara Fővárosi 

és Pest megyei területi szerve-

zetének kulturális bizottsága 

szakmai és kulturális kirándulást 

szervezett a Tolna megyei, vi-

lághírű dámállományáról híres  

Gyulaj Zrt. területére. A megújult 

bizottság debütáló programján 

a  szép számú „civil” vadász mel-

lett vadásztársaságok képviselői, 

a Pilisi Parkerdő Zrt., az Ipolyerdő 

Zrt. és a Nefag Zrt. szakemberei is 

részt vettek. A jelenlévők három 

előadás keretében – Gálos Csaba 

vadászati ágazatvezető és Palánki 

Gábor erdészetvezető tolmácso-

lásában – betekintést nyerhettek 

a házigazda vadászati, vadgazdál-

kodási, takarmányozási munká-

jába, illetve megismerkedhettek 

a Gyulaj Zrt. történelmével és 

egy korosztályi trófea-bemutató 

keretében a helyi dámpopuláció 

sajátosságaival is. (VL)

A képen látható őzbakot üzekedésben ejtette el Bartók
Csilla. Az agancs súlya 257 gramm, a korát a bírálaton 5 évre 
becsülték
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 Zalai évadnyitó
Huszonötödik alkalommal rendez-

ték meg a Zalai Vadászati Évad-

nyitót. A hagyományoknak meg-

felelően délelőtt az ünnepélyes 

ceremóniáké, délután a kikapcso-

lódásé, szórakozásé volt a főszerep.

A vadásznapon 51 ifj ú vadász-

jelöltet avatott vadásszá dr. Faragó 

Sándor, a Nyugat-magyarországi 

Egyetem rektora, akiket dr. Nádor 

László, a vadászkamara megyei el-

nöke és Paál Tibor, a kamara sport-

vadász alelnöke fogadott vadásszá.

Mindenki talált magának el-

foglaltságot  a programok között: 

volt egyebek mellett kutyabemu-

tató és -szépségverseny, kreatív 

foglalkozás, íjászat, lövészet és 

solymászbemutató is. A Tímár Al-

bin mesterszakács vezette csapat 

igazán kitett magáért, az 1100 

literes bográcsból az utolsó csep-

pig elfogyott a vaddisznópörkölt. 

A  színpadon egymást követték 

a kulturális bemutatók.

Természetesen a főzőverseny 

sem maradhatott el, amelyen 

idén tizenöt csapat mérette meg 

magát két kategóriában.

Kitüntetettek: Kamarai Arany-
érem: Páll Tamás. Magyar Va-
dászatért Érdemérem: Bodor 

György. Nimród Vadászérem: So-

mogyi Gyula, Nagy Gábor, Morácz 

János, Rákos Tamás és Dávid 

Zoltán. Hubertus Kereszt arany 
fokozat: Györey László, Ernszt Ta-

más, Kónya Zoltán és Tóth Károly. 

Hubertus Kereszt ezüst fokozat: 
Jakabfi  Ferenc, Dombi Attila, Dr. 

Berta Csongor, Bogár József és 

Domján István.

Steyer Edina

Hagyomány 
és gasztronómia
A VADEX Mezőföldi Erdő- és Vad-

gazdálkodási Zrt. szeptember 

6-án rendezte meg a VIII. Orszá-

gos Vadgasztronómiai Fesztivált 

a  soponyai Sárvíz-Völgye Erdé-

szeti, Vadászati, és Ökoturisztikai 

Központjában, amelynek kereté-

ben rendezték meg a XXII. Fejér 

megyei Vadásznapot is.

A rendezvényt Bitay Márton, 

az FM állami földügyekért felelős 

államtitkára nyitotta meg, majd 

a vadásznap alkalmából sor került 

a kitüntetések átadására:

Hubertus Kereszt arany 
fokozat: Kolek József. Nimród 

Érem: Jarabin János, Dobák Ist-

ván. Magyar Vadászatért Ér-
demrend: Borsos Sándor. Gróf 
Nádasdy Ferenc emlékplakett: 
Seregélyes és Vidéke Vadásztár-

saság.

Az immár hagyományos, kreatív 

„Vadételek Asztala” Vadgasztronó-

miai Nemzetközi Szakácstalálkozó 

nemcsak a résztvevő csapatok szá-

mára nyújtott kiemelkedő gasztro-

nómiai élményt, hanem a rendez-

vényre látogató nagyközönségnek 

is. A főzőversenynek köszönhetően 

idén már 60 csapat keverte a kon-

dér tartalmát az Ökoturisztikai 

Központ közepén, mindegyikben 

egy-egy különlegesség. A VIII. Or-

szágos Vadgasztronómiai Fesztivál 

„Erdei Ételek Mestere” Vándor-

kupát a KASZÓ Erdőgazdaság Zrt. 

csapata vihette el.

Vadászünnep 
Sárváron 
Új helyszín adott otthont a Vas 

megyei vadásznapnak. Augusz-

tus 30-án, Sárváron, a Nádasdy-

várban rendezték meg a megyei 

vadászok „ünnepnapját”. A va-

dászkürtösök szignálját követően 

Gagyi István, a megyei vadászka-

mara és a Vasi Vadgazdálkodók 

Védegyletének elnöke, Kondora 

István, Sárvár város polgármes-

tere, valamint Ágh Péter ország-

gyűlési képviselő köszöntő szavai 

után dr. Jámbor László, az Orszá-

gos Magyar Vadászkamara elnö-

kének ünnepi beszédével vette 

kezdetét a vadásznap.

Az ökumenikus Hubertus mi-

sét Wimmer Roland plébános, 

Gyarmati István evangélikus és 

Szentgyörgyi László református 

lelkész celebrálta. Az idei évben 

23 ifj ú vadász tett ünnepélyes 

fogadalmat. 

A szakmai kitüntetések és el-

ismerések átadása után az immár 

hagyományossá vált gyermek-

rajz-pályázat legjobb alkotásait 

idén is díjazta a Diana Vadász-

hölgy Klub helyi szervezete.

A vadételektől illatozó várud-

varban nehéz dolga volt a zsűrinek. 

A számos versenyző közül a vad-

pörkölt kategóriában a Simasági 

Május 1. Vt. vargányás vaddisz-

nópörköltje, az egyéb vadételek 

kóstolása után a Büki Csalitos Vt. 

Szarvas-steak erdei gomba raguja 

bizonyult a legízletesebbnek. 

Kitüntetések: Vadászkamara 
Aranyérme: Bugán József. Va-
dászkamara Ezüstérme: Czillin-

ger Gyula, Szalai Csaba, Tima Ist-

ván. Nimród Érem: Böhm József. 

Hubertus Kereszt arany foko-
zat: Glóbits Jenő, dr. Szalay Dezső 

Kőrismente. Hubertus Kereszt 
ezüst fokozat: Börzsönyi András. 

Batthyány Lajos emlékplakett: 
Hollósi Gábor, dr. Takács Árpád.

 N.E.
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Augusztus 18-án Szentkirályszabadja határában, az Újkúti Vadásztársaság területén ejtette el 
Máhl Ferenc a képen látható 13 kilogrammos kifejlett kan aranysakált. A Balaton keleti régiójá-
ban ez volt az első terítékre hozott toportyán
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Dr. Berényi Béla (1948–2014)
Emberfeletti méltósággal viselt, hosszú és gyötrel-

mes betegség után szerető családja, tanítványai, 

barátai és vadásztársai köréből távozott oda, ahol 

már semmi szenvedés, baj és bánat nem érheti. 

Örökül hagyott életműve mindnyájunk számára 

példamutató. Közismert szerénysége, tisztessége, 

humora miatt vadásztársai, barátai körében is pótol-

hatatlan veszteség. Mindig a szakmáról és sohasem 

magáról szeretett beszélni. Ezért sokan, sokszor még a közelebb álló vadászbarátai 

sem tudták, hogy szakmai tudásban, szellemi értékekben milyen hihetetlenül gaz-

dag életpálya állt mögötte. Nemzetközi hírű agrárszakemberként, másoddiplomás 

erdészeti, növényvédelmi szakmérnökként és mérnöktanárként dolgozott, tanított, 

és új növénytermesztési technológiákat vezetett be, amely során nem kevesebb, mint 

28 meleg égövi országban öregbítette hazánk jó hírét. Több mint 40 év szenvedélyes 

vadászmúltját mindvégig a természeti értékeink iránti elkötelezettség és az etikus 

vadászat jellemezte. Lapunkban és más szakmai orgánumokban megjelent számos 

vadföldgazdálkodási, élőhely-fejlesztési publikációira és hangulatos elbeszéléseire 

elismeréssel emlékezünk. Régi, megbecsült tagja volt a Csákvári Kittenberger Va-

dásztársaságnak, alapító és „oszlopos” tagja a Vadász Könyvklub Egyesületnek. Amíg 

egészsége engedte, szinte minden térségi és országos vadászati közéleti rendezvény 

tevékeny résztvevője volt. Emlékét kegyelettel megőrizzük.

 –hy–

Geges István búcsúztatója
Több százan, családtagok, barátok, sport-, és vadász-

társak búcsúztak augusztus 13-án a közelmúltban 

tragikus hirtelenséggel távozott Geges Istvántól.

A meleg nyári napon sok-sok autó népesítette 

be a szennai lőtér körül kialakított parkolókat. Lágy, 

szívhez szóló dallamok – István kedves zenéi – szól-

tak a nyári csendben, miközben tömött embersorok 

kígyóztak a 8. lőálláson elhelyezett urna felé, hogy 

a család gyászában osztozva egy szál virággal rója le mindenki a kegyeletet. A Bara-

nya Vadászkürt Együttes Vadászat vége – Hallali szignállal nyitotta meg a hivatalos 

megemlékezést. Somogy megye vadásztársadalma és a vadászati érdekképviseletek 

nevében Kemenszky Péter, az OMVK Somogy megyei területi szervezetének titkára 

mondott búcsúbeszédet, méltatva a sokunk által szeretett es mindig segítőkész em-

bert, a neves fegyvermestert és a sportlövőt. Herner Csaba megemlékezett a mindig 

vidám, a lősportot és a vadászatot szerető és tisztelő vadásztársról, barátról, és búcsú-

zott a zselici vadászok küldötteként, Geges Tamás pedig az édesapától, a családfőtől 

köszönt el a család nevében.

A vadásztársak díszsortüze után a kürtösök a  Viszontlátásra kürtjellel vettek 

végső búcsút Geges Istvántól. A szervezők és a Somogyi Vadászhölgyek Klubja tagjai 

a résztvevőket fi gyelmes vendéglátással engedték útjukra.

Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki eljött, és részt vett a búcsúztatón és oszto-

zott a fájdalomban.

Őzagancs-mustra 
a Hanságban 
Negyedik alkalommal rendez-

te meg a Rábatamási-Hansági 

Vadásztársaság hat környékbeli 

gazdálkodó részvételével ha-

gyományos őzagancs-mustráját, 

ahol 176 trófeában gyönyörköd-

hettek a látogatók. A  bemutatón 

a házigazdákon kívül a  Barbacsi 

Diána, a bősárkányi Vadgazda, 

a  rábapordányi Rábamenti, a Ka-

puvári Sólyom, valamint a  kónyi 

Tündértó Vadásztársaság trófeáit 

mutatták be. A vadgazdálkodók az 

őz minőségének javításán dolgoz-

nak, szigorú válogató vadászattal 

és folyamatos takarmányozással. 

A  hat vadászterületen átlagosan 

száz hektáronként van egy őzete-

tő, de olyan területrész is akad, 

ahol ezek sűrűsége ennek kétsze-

rese. A résztvevő vadásztársaságok 

képviselői a területükön végzett 

munkáról, az elért eredményekről, 

valamint az őzgazdálkodás jövőbe-

li feladatairól beszéltek. Egyöntetű 

véleményként hangzott el, hogy a 

vadászati hatóság által megemelt 

hasznosítási arány kedvezőtlenül 

érinti a térség őzállományát, ami 

gazdálkodásuk eredményességét 

veszélyezteti: az elfi atalodó és 

csökkenő őzállománnyal az eddigi 

eredményes gazdálkodást nem 

tudják majd folytatni. Vendégként 

Farkas Dénes az őzgazdálkodás 

aktuális kérdéseiről és az őz vadá-

szatáról tartott előadást.

Klép Sándor

A vadászok 
paradicsoma
Szuhafő a Szuha patak mellett 

fekszik. Ide jöttem nyaralni a csa-

ládommal. Kis község, de nagy 

erdeivel és hatalmas vadfajával 

híresebb, mint Nagyhegyes! A vad-

állomány és a természet szépsége 

idecsalja a turistákat és a vadászo-

kat. A község fele fogadókból, va-

dászképző apartmanokból áll. Mi is 

ilyenben lakunk most. Sok vadász 

van itt. Házaikban trófeák, érmek, 

vaddisznóagyarak, oklevelek, ki-

tömött állatok vannak. A vadászat 

ott olyan megszokott tevékenység, 

mint itt az iskolába járás.

Szuhafő a „vadászparadicsom” 

községe. Itt minden a vadászatról 

szól. Most én is többet tudhattam 

meg. Tudtad, hogy a vadászok 

védőszentje Hubertus, a vadászat 

istennője Diana volt? A vadászat 

nem úgy megy, hogy kiveszem 

a puskát és megyek őzre vadászni 

az erdőbe. Na, nem! A vadászvizs-

ga megszerzése után lőhetsz csak 

vadat.

Mivel apukám megkapta a va-

dászvizsgát és megtudta, milyen 

csodálatos, velünk is megkóstol-
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tatta a „vadász-sulit”. Persze, mi 

nem tanultunk könyvből, mint ő! 

De a túrát az egész család vitte. 

Szuromi Antal bácsi maketteket 

rakott fel a pálya 16 részén. A pálya 

5 km, meg 2 km oda-vissza a falu-

ba. Az állatokat az erdőben, a les és 

a dagonya mellett rakják le. Ez a 

pálya egy óriási „O” betűt ír le. Van 

vaddisznó, dám, őz, görény, borz, 

róka, gímszarvas és hiúz makett.

Kobialka Timi (9 éves)

Ismét hangos volt 
a Ráckevei lőtér!
Hangos, mert idén már nyolca-

dik alkalommal rendezte meg 

a Volier Vadászbolt a „Volier Kupa” 

elnevezésű amatőr koronglövő 

versenyét, amelyen majd’ ötven 

induló mérhette össze lőtudását. 

Az időjárás kezdeti szomorkás, 

esős bemutatkozása sem szegte 

kedvét az indulóknak, akik igazán 

kitettek magukért ezen a napon.

Fontos, hogy az idény nyitánya-

ként csaknem minden apróvad-

vadászati szituációt modellezzünk, 

gyakoroljunk, erre a három pálya 

remek lehetőséget kínált. Külön-

böző lőszereket, de akár egymás 

fegyvereit is kipróbálhattuk, ami 

segíthet a biztonságos, gyakorlott 

fegyverkezelésben. 

A sok mosolygós arcot elnéz-

ve, mindenki jól érezte magát és 

kellően elfáradva, jóllakottan tért 

haza, ami a fi nom ebédnek is kö-

szönhető volt.

Eredmények: 1. Erdőzúgás Va-

dásztársaság (Tóth Péter, Fülöp 

József Attila, Várkonyi Zoltán), 

2. Agyaggalamb Vadásztársaság 

(Fábián Ferenc, Nagy Sándor, So-

mogyi Gyula), 3. Ráckeve Vadász-

társaság (Brezina Gábor, Brezina 

Ferenc, Borbás Attila), Egyéni leg-

jobb, a szétlövés után: Várkonyi 

Zoltán Sz.M.

Falunapok felturbózva 
A XXIII. Csongrád megyei Vadász-

napot szeptember 6-án, a Szeged 

melletti Deszken a Falunapokkal 

közösen rendezték meg. A megyei 

vadászkamara és a Vadász Klub 

tagjai mellett a szervezésben nagy 

szerepet vállaltak a Deszki Gazdák 

Vadásztársaság tagjai Molnár Sán-

dor elnök vezetésével.

A helyszín kitűnő volt, az idő-

járás is kedvezett, így minden 

„feltétel” rendelkezésre állt, hogy 

a  mintegy 20 vadásztársaság 

tagjai és a népes vendégsereg jól 

érezze magát a szakmai-, kutyás- 

és íjász programok valamelyikén. 

A nemzetközi zsűri több mint 

30 főzőcsapat fi nomabbnál fi no-

mabb étkeit és terítését értékelte. 

Szokás szerint „verhetetlen” volt 

a  Mórahalmi Vadásztársaságtól 

Németh Csaba vaddisznópör-

költje, ők vihették haza egy évre 

a vándorserleget (a „legszebb sá-

tor” elismerést szintén ők kapták). 

Évek óta bevezetett gyakorlat, 

amely szerint a vadásznapot „ván-

doroltatják” városról-városra (vagy 

falura), így a lakosságnak megye 

szerte alkalmat teremtenek arra, 

hogy megismerkedjenek a vadá-

szokkal és a vadgazdálkodással.

Kitüntetések: Vadászkamara 
Aranyérme: Gálfi  István. Ma-

gyar Vadászatért Érdemérem: 
Komoly Tamás. Vadászkamara 
Ezüstérem: Keszég Gábor

Dorogi Géza

Népkerti találkozó
Szeptember 6-án az ország több 

pontján rendeztek vadásznapo-

kat, így a Szabolcs-Szatmár-Be-

reg megyei Nyírmihálydiban is. 

A Népek Kertjében helyet kapó 

rendezvényt az Országos Magyar 

Vadászkamara, a Vadásztársasá-

gok Megyei Szövetsége, a Nyírmi-

hálydi Vadásztársaság és a helyi 

önkormányzat szervezte meg. 

Az egybegyűlteket dr. Vincze 

István, Nyírmihálydi polgármes-

tere köszöntötte, utána dr. Móra 

István, a megyei vadászkamara és 

vadászszövetség elnöke nyitotta 

meg a rendezvényt. Az egybe-

gyűlteket a többi között vadász-

kutya-, fegyver-, karikásostor-

cserdítő bemutató, modellrepülő 

show, illetőleg vadászvetélkedő 

szórakoztatta. 

Kitüntetettek: Nimród Érem: 
Veisz László, Lőrincz Bertalan, 

G. Nagy József, dr. Tisza Miklós. 

Aranyszarka elismerés: Balogh 

Zoltán. (VL)

Töretlenül
Huszonnegyedik alkalommal 

rendeztek Békés megyében va-

dásznapot; a szervezők ezúttal 

szeptember hatodik napján Me-

zőberényben várták a vadászo-

kat és a „laikus” érdeklődőket. 

A látogatók már a rendezvény 

otthonául szolgáló liget bejára-

tánál megbizonyosodhattak róla, 

hogy jó helyen járnak, ugyanis 

vadászkutya-bemutató fogadta 

az érkezőket. A színes programok 

között – amelyekre több ezren 

voltak kíváncsiak – akadt még fő-

zőverseny, solymász-, festmény-, 

illetőleg trófea-bemutató is.

(VL)

A magyar szarvas napja
Annak ellenére, hogy a rendez-

vényt megelőző két nap az eső 

jegyében telt, mégis több százan 

voltak kíváncsiak szeptember 

13-án a keszthelyi Vadászati 

Múzeumban megrendezett III. 

Festetics Trófeaszemlére. Az ese-

ményen – amelyet három éve 

talált ki Tóth Csaba, a múzeum 

vezetője  – idén több, mint 250 

gímszarvas agancsot, illetőleg 

majd’ 130 hullajtott „fejéket” 

szemlélhettek meg a látogatók. 

Érdekesség, hogy utóbbi „kategó-

riának” a gerincét Jakabfi  Ferenc, 

a Zalaerdő Zrt. hivatásos vadászá-

nak privát gyűjteménye alkotta.

A trófeaszemle mellett a Va-

dászati Kulturális Egyesület (VKE) 

képzőművészeti pályázatának 

díjazására is itt került sor, ahol 

számos alkotás elnyerte a „va-

dászati kulturális érték” címet. 

Ugyancsak ekkor nyitották meg 

Boros Zoltán önálló időszaki ki-

állítást, amelyen a távol lévő Bán 

Beatrix, a Diana Vadászhölgy Klub 

elnökének gondolatait Polster 

Gabriella tolmácsolta, aki a VKE 

részéről – Varga Ernő, volt Zala 

megyei fővadász mellett – már 

első alkalom óta részt vesz a 

szervezésben. Polster Gabriella 

elmondta: azért van nagy szükség 

a szeptemberi trófeaszemlére, 

mert ilyenkor tartózkodnak itt a 

külföldi vadászvendégek, akik a 

szemle révén jobban megismer-

hetik a hazai gímállományt.

 -km

A kapitális agancsú őz a Tarpai Földtulajdonosok Vadásztársa-
ság területén került terítékre, augusztus elején. 633 gramm-
jával az év legjobbja Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében



668 2014/október

Diana Vadászbolt
8600 Siófok, Szent László u. 39.

Tel.: 84/312-352, 30/237-1046

E-mail: farkasf@enternet.hu

Három Csúcs Kft.
6724 Szeged, Ősz u. 27.

Tel.: 30/943-9555

E-mail: haromcsucs@yahoo.com

Jagdrevier Vadászbolt
9200 Mosonmagyaróvár, 

Szent István király út 101.

Tel./Fax:96/212-840, 20/944-6383 

E-mail: csibatamas@jagdrevier.hu 

www.jagdrevier.hu

Refl ex Vadászáruház
4400 Nyíregyháza, Tünde u. 20.

Tel.: 42/507-116, 30/207-2882

E-mail: info@refl exbolt.hu

www.refl exbolt.hu

Stefán Vadászcentrum
7100 Szekszárd, Kossuth u. 32.

Tel.: 74-510 995, 30/957-6667

E-mail: stefankft@vipmail.hu

Seeland Vadászáruház
1188 Budapest, 

Nagykőrösi út 24/a

Tel.: 1/291-8889, 30/922-1322

E-mail: vadaszaruhaz@enternet.hu

www.seeland.hu

Szerdahelyi Kft.
6500 Baja, Árpád tér 1.

Tel.: 79/424-929, 30/299-2237

E-mail: szerdahelyikft@gmail.com

Szerdahelyi Kft. 
– Diana Vadászbolt

1077 Budapest, Rózsa u. 21

Tel.: 1/322-4002, 30/507-3793

E-mail: diana@dianavadaszbolt.hu

Trófea Vadászbolt
3000 Hatvan, Tabán út 5.

Tel.: 57/540-953, 30/9246 277

E-mail: ordog.akos65@gmail.com

Vadex Zrt.
8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 1.

Tel.: 22/510-518, 30/628 1580

E-mail: pasztil@vadex.hu

MÁRKAKERESKEDŐK:

EGYSÉGES EURÓPAI BLASER FOGYASZTÓI ÁRLISTA

Az EU négy szabadságelve közül az egyik kimondja:

„A tagországok vállalatai számára biztosítani kell a lehető-
séget, hogy egyenlő értékesítési feltételekkel induljanak 
a többi tagország piacán, ugyanakkor arra is fi gyelemmel 
kell lenni, hogy a tagországoknak jogukban áll biztonsági, 
közegészségügyi, környezetvédelmi vagy etikai megfonto-
lásból valamely terméket nem beengedni a piacára, vagy 
éppen adót róhat ki rá.”

A magyarországi fegyverkereskedők nap, mint nap 
szembesülnek azzal, hogy ugyanazon  fegyver ajánlott fo-
gyasztói ára között jelentős eltérést tapasztalnak, összeha-
sonlítva egy német, osztrák vagy szlovák üzlet áraival. Ez 
a különbség nem azt jelenti, hogy a magyarországi fegyver-
kereskedők nagyobb árréssel dolgoznának.

Ez az eltérés a különböző országok különböző mértékű 
áfájából ered.  

Kereskedő partnereinkkel egyetértésben, a Blaser Magyar-
ország Kft. és a Blaser Jagdwaff en GmbH 2014. 07. 01-től egy-
séges európai fogyasztói árlistát érvényesít a magyarországi 
piacra is. Ily módon Németországban, Ausztriában, Szlovákiá-
ban és Csehországban a fogyasztói árak azonosak.

Ezzel az egységes árlistával szeretnénk a magyarországi 
Vevőket arra ösztönözni, hogy itthon vásárolják meg Blaser 
fegyvereiket. A magyarországi vásárlás további előnye, 
hogy egy olyan szakmailag képzett kereskedői hálózat 
partnereinél vásárolhat, ahol a vevői igények kielégítése, 
az esetleges meghibásodások gyors és szakszerű lebonyolí-
tása alapvető elvárás. 

Árlistákért, egyéb információkért forduljanak bizalommal 
márkakereskedő partnereinkhez!

Blaser Magyarország Kft.

MEGBÍZHATÓ MINŐSÉG, MEGBÍZHATÓ ÁRON – ITTHON IS
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VOLIERHÁLÓ
 

UV stabil PE 3 x 7szál csomózott
 100 m x 30 m (3000m2) 
150 m x 40 m (6000 m2)

Hálószembőség 60 mm x 60 mm
 0,46 euro/m2 + Áfa

Megrendelhető:
+36-30/637-9838 

peterpaskai@vadker.hu

Vadászjelöltek és tanfolyamszervezők fi gyelmébe!
Szeptemberben megjelenik az új VADÁSZISKOLA, amely  már 20 éve sikeresen segíti a vadászvizsgázók felkészülését. 
Készüljön a vadászvizsgára egy olyan praktikus régi-új tananyagból, amely teljes szinkronban van az új vizsgakövetelmé-
nyekkel, emellett DVD fi lmeken megmutatja, amit látva (szükség szerint ismételve) gyorsabban és könnyebben megjegyezhet!

Miért régi? Mert:
•  az elmúlt negyedszázad egyik legsikeresebb szakkönyve…és a nyúlnak most is négy lába van!

Miért új? Mert:
•  a tartalma átdolgozásra, frissítésre került, a hivatalos szóbeli tételek fi gyelembevételével

•  minden fejezet mögött felsorolásra kerültek azok a szóbeli vizsgakérdések, amelyekre abban a fejezetben található 

meg a válasz

•  a jogi fejezet egy önálló füzetben kapott helyet annak érdekében, hogy viszonylag gyorsan lehessen aktualizálni, a vál-

tozásokat átvezetni

•  a könyv végén kapott helyet a leggyakrabban használt szakkifejezések magyarázata, amely egyfelől a tananyag meg-

értését, másfelől a vadásznyelv helyes használatát segítheti

•  a könyv szoros tartozéka egy 82 perces DVD, amely szinkronban a tankönyv tartalmával bemutatja:

 – a legfontosabb vadászható fajokat,

 –  a leggyakrabban alkalmazott nagyvad vadászati módokat,

 – nagyvadfajok válogató vadászatát,

 – a nagyvad zsigerelését, nyúzását,

 – a legfontosabb vadgazdálkodási berendezéseket,

 – a terítékeket és a vadászkürt szerepét.

A VADÁSZISKOLA + DVD szép kiállításban, kitűnő papíron, 

a Dénes Natur Műhely gondozásában jelent meg.

A forgalomban lévő hasonló kiadvány(ok)nál sokkal kedvezőbb áron! 
6990 Ft/példány! 

Forgalmazza a HUBERTUS Kft. (2100 Gödöllő, Dózsa György u. 28.) 
Megrendelhető telefonon, írásban, tájékozódjon honlapunk segítségével.

www.hubertus.com 

Viszonteladóknak 5 példány feletti vásárlás esetén kedvezmény! HUBERTUS Kft.
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Irodal mi p ályázat
Karácsonyi irodalmi pályázatunk mottója: 

„Nyomok a hóban” 
A téma számos lehetőséget rejt magában, 
amelynek csak a pályázók fantáziája 
szab határt. A szóközökkel együtt 
maximum 6000 karakteres műveket 
október 31-ig várjuk 
az info@vadaszlap.hu, 
vagy a 1033 Budapest, 
Hévízi út 2. postacímre. 
Pályázni kizárólag olyan 
írásokkal lehet, amelyek 
sem nyomtatásban, sem internetes 
felületen nem jelentek meg 
korábban. A legjobb pályaműveket 
decemberi számunkban 
megjelentetjük, és értékes 
könyvnyereménnyel díjazzuk. 
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GYEREKEKNEK

Wittinger László

A fekete ló
Nagy és hatalmas volt az erdő, oly-

annyira, hogy még a villámsebes 
sólyom is kétszer szállt le pihenni, 
ha át akart repülni felette. Éppen 

ezért nem lehetett ám csak úgy magára 
hagyni ezt a rengeteget, őrizni kellett, vi-
gyázni a rendet, az erdő lakóinak nyugalmát.

Ezt a feladatot kapta az Erdőkerülő, kinek 
korát még csak nem is sejtette senki. A leg-
öregebb varjúk, hollók, szarvasok, de még 
a vénséges vén fülesbagoly sem tudta meg-
mondani, hány éve járja az erdőt hűséges 
barátjuk. Hányszor látták felbukkanni a leg-
váratlanabb helyeken, de mindig éppen 
akkor és ott, ahol valami miatt megbolydult 
a  harmónia. Ilyenkor az Erdőkerülő hamar 
rendet teremtett az állatok között, még igaz-
ságot is osztott, ha erre volt szükség. 

A legjobban azt szerették, ha estefelé, 
a nagy tisztáson leült egy vakondtúrásra, és 
mesélni kezdett. Rögvest körbeülték a rókák, 
őzek, nyulak, minden rendbéli állatok, per-
sze a madarak is.

– Történt egyszer – nézett rájuk az Erdőke-
rülő –, hogy vándorcirkusz érkezett a renge-
teg erdő szélén megbúvó, kicsiny falu hatá-
rába. Nem akartak előadást tartani, pihenni 
jöttek erre a csöndes vidékre. Letáboroztak, 
állataikat rendben ellátták, a lovakat pedig 
kikötötték, hadd legeljenek kedvükre. 

Ám az egyik, egy hollófekete mén, nem 
vette észre, hogy bizony az ő pányvája le-
oldódott a karóról. Így aztán, nyakában 
a  kötéllel, csak ballagott egyre beljebb az 
erdőbe, amerre dús, haragoszöld füvek csá-
bították.

– Még sohasem láttam fekete lovat errefe-
lé! – szólt közbe a borz, és izgatottan megva-
karta a füle tövét.

– Persze, hogy nem láttál, mivel a ló nem 
erdei állat – mosolygott az Erdőkerülő, majd 
így folytatta:

– Lassan beesteledett. A fekete paripa 
megállt, körbenézett. Kicsit meg is ijedhe-
tett, mikor látta, hová került. Én akkor távol 
jártam, de hirtelen furcsa remegést éreztem 
a bensőmben. Tudtam, valahol baj van, s ne-
kem oda kell sietnem. Hirtelen fölvillant előt-
tem a fekete paripa képe, és habozás nélkül 
elindultam, hogy a segítségére legyek. 
Amint odaértem, láttam ám, ahogy sze-
gény pára fölkapta a fejét, horkantott egyet, 
és merően fi gyelt egy távolabbi bozótot, 
ahonnan két ordas farkas rohant feléje az-
zal a nyilvánvaló szándékkal, hogy fölfalják. 
Villámgyorsan a két bestia elé iramodtam, 
nehogy elérjék a lovat, de azok kikerültek, 
s futottak tovább.

Legnagyobb ámulatomra a mén nem fu-
tott semerre, egyhelyben állt, mintha vár-
ta volna a farkasokat. Amint azok már elég 
közel értek hozzá, felágaskodott, a fejével 

egyet rántott, kettőt csavarintott, és a rajta 
lévő kötél úgy tekeredett a két meglepett 
farkas köré, hogy moccanni sem tudtak.

– És akkor bizonyára jól ellátta a bajukat, 
ugye – izgult az egyik fi atal tapsifüles.

– Nem – felelte az Erdőkerülő. – A fekete 
mén nem bántotta őket, mert a farkasok 
csupán éhségükben támadtak rá, nem go-
noszságból. Átadta őket nekem. Azt pedig 
tudnotok kell, hogy gonosz állat nincs, a te-
remtmények jók. Legföljebb néhanapján 
éhesek – tette hozzá mosolyogva, majd las-
san, kicsit nyögve fölállt, és fölnézett az égre. 
A Hold már magasan járt, s fényével ezüstbe 
vonta az egész nagy, rengeteg erdőt.

Kedves gyerekek!

Újságunk gyerekrovatában egy-egy mesét, törté-
netet találhattok. És ha már elolvastátok, egy kis 
játékra, pályázatra invitálunk benneteket: nincs 
más dolgotok, minthogy papírt, ceruzát, festéket 
vagy éppen zsírkrétát ragadni, lerajzolni a történet 
egy olyan pillanatát, ami számotokra a legkedve-
sebb, a  hátoldalra pedig írjátok fel a neveteket, 
címeteket és hogy hány évesek vagytok. Utána 
irány a posta és adjátok fel a Magyar VADÁSZLAP 
szerkesztőségének címére (1033 Budapest, 
Hévízi út 2.). Cserébe minden hónapban a tíz 
legjobb rajz elkészítőjének egy-egy, a Budakeszi 
Vadasparkba szóló családi belépőt küldünk. És, 
hogy még egy ráadással is kedveskedjünk nektek 
– azonfelül, hogy a nyertesek rajzait feltesszük 
az internetes oldalunkra –, annyit még megígér-
hetünk, hogy ezekből a  rajzokból jövőre, szintén 
a Budakeszi Vadas-
parkban egy kiállí-
tást rendezünk, ahol 
viszontláthatjátok 
alkotásaitokat.

Jó olvasást 
és rajzolást kívánunk
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Kollath
Hunting Consultant 

since 1989

AFRIKAI SELEJTEZŐ VADÁSZATOK:
Antilop selejtezés, Dél-Afrika 2x1: 2650 USD/vadász
Antilop selejtezés, Namíbia 2x1: 2990 USD/vadász
Kaff er selejtezés, Zambia 2x1: 9000 USD/vadász 

Fekete lóantilop selejtezés, Zambia 2x1: 8000 USD/vadász
Kaffer és fekete lóantilop selejtezés 2x1: 14 500 USD/vadász

ZAMBIA:
Kaff er bika (trófeás) vadászata 2x1: 12 150 USD/vadász
Kaff er bika és fekete lóantilop csomag: 17 950 USD

AUSZTRÁLIA:
Vizi bivaly vadászat: 11 400 AUS$

OROSZORSZÁG:
Téli jávorbika csomag 

(motoros szánon): 7000 EUR + trófea díjak
Síketfajd, nyírfajd csomag, normál:  1500 EUR/vadász
Síketfajd, nyírfajd csomag, VIP:  2000 EUR/vadász

Marco Polo csomag: 7500 EUR + trófea díjak
Maral, ibex, szibériai őzbak csomag: 4500 EUR + trófea díjak

KANADA:
Jávorbika csomagok 2014 berepüléssel 2db: 13 750 USD/vadász

Jávorbika csomagok 2015(!): 12 000 USD/vadász

GRÖNLAND:
Pézsmatulok kutyaszánon 2015(!): 4060 EUR

Pézsmatulok + karibu csomag: 6080 EUR

SPANYOLORSZÁG:
Spanyol ibex/sörényes juh csomag: 4000 EUR

Kollath, skype: kotorikerti, 
+36-30/921-1562

kotorikerti@gmail.com

KUKORICA-ESŐ
Az automata vadetetők használatával időt, 

pénzt és fáradtságot takaríthat meg.

Az általam szabadalmaztatott, 
kétéves garanciával rendelkező vadetetők 

megvásárolhatóak kompletten 
és alkatrészenként.

További tájékoztató 
a www.vadeteto.hu honlapomon.

Soltész Károly épületgépész 
és villanyszerelő mester
2000 Szentendre, Irinyi Dániel utca 25.
telefon/fax: +36-26/313-789
mobil: +36-20/951-3427
e-mail: info@vadeteto.hu
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A keresztrejtvény megfejtését (Nadler Herberttől átvett idézetet) 
2014. október 9-ig várjuk szerkesztőségünk címére 

vagy a jatek@vadaszlap.hu e-mail címre. 
(E-mailben küldött megfejtések esetén kérjük a címét is!) 

A helyes megfejtők között értékes könyveket sorsolunk ki.

Előző havi megfejtés: 
„A legnagyobb vadászlódítás is megtörténhet, 

ha nem, ezután fog megtörténni”
Nyertesek:  dr. Bérces Anna (Jászberény),

Weisengruber Imre (Budapest),
Pólik Sándor (Balatonalmádi)

MIKOR  MI  MENNYIÉRT

Vaddisznóhajtás
Egy jól sikerült vaddisznóhajtásnak sajátos hangulata van. Az őszi-
téli erdő varázsa, az eldörrenő puskák hangja, a hajtókutyák csaholá-
sa, a rohanó, szénfekete disznók látványa és a várakozás izgalmának 
együttese adja meg ennek a vadászati módnak a sava-borsát.

A hajtások optimális időpontja november-december, amikor a bú-
gás miatt a kanok a kondákkal vannak, s kell legalább 10 puskás, 30-
40 hajtó és minél több, lehetőleg csak a  vaddisznót hajtó disznós 
kutya – főként pedig jó pár sertevad…

A szervezés menete általában a következő: a minimális létszám 
egyeztetése után (jellemzően 6-10 fő az alsó limit, de a törvény sze-
rint maximum 25 puskás sorakozhat fel) a legtöbb helyen foglalót 
kérnek – ez általában 100-150 ezer forint körül alakul. Emellett fejen-
ként 30-100 ezer forint a részvételi-, avagy standdíj, amiből nagyobb 
csoport esetén 3-15 százalék kedvezményt adhatnak. Ez a részvételi 
díj a napi teríték függvényében a terület adottságaitól és a szerző-
déstől függően 0-4 (jobb területeken, netán kertben 6-7) disznó el-
ejtésénél 50 százalékban, míg e fölött teljesen a vadgazdálkodónál 
landol. Létezik olyan megoldás is, ahol a teríték nagysága mellett 
a minimális lövésszámot is rögzítik, és hiába áll a népes vendégsereg 
mindössze egyetlen disznó terítéke fölött, ha eldurran a kialkudott 
lövésszám, a végén bizony a teljes összeget ki kell fi zetni. 

És hogy nem olcsó mulatság hajtásban disznót lőni, azt az is mu-
tatja, hogy bár az elejtések ára alacsonyabb, mint egyéni vadászatok 
esetén (mivel nincs lehetőség előzetes bírálatra), egy-egy tekintélye-
sebb agyarú kanért itt is sokat kérnek – 20 centi körül már közel 300 
ezer forintot kell otthagyni a kasszánál. Természetesen itt is nagy le-
het a szórás: ha egy közepes, 16 centis agyarú kant sikerül puskavég-
re kapni, az 80-120 ezer forint, de akár 260 ezer forintot is kóstálhat. 
Nincs ez másként a kocák és a süldők esetében sem: 20 ezer, de akár 
100 ezer is lehet egy-egy megtermettebb példány ára (itt a zsigerelt 
súly az elszámolás alapja).

Létezik egy másik változat is: ez az átalánydíjas vadászat. Itt az árak 
a vadászok számától és a teríték nagyságától függenek – egy 10-12 
fős társaság fejenként 8-10 disznó esetén 150-330 ezer forint/fős ösz-
szeget fi zet a végén.

Érdemes előre tisztázni, hogy a hajtásban elejtett ragadozókért fel-
számolnak-e elejtési díjat, terelés esetén pedig a tarvad árait is szá-
moljuk bele a költségekbe… Ne feledkezzünk meg a trófeakikészítés 
és bírálat áráról sem, valamint egyes helyeken a szervezési díjat is fi zet-
nünk kell, viszont hibázást és a sebzést nem szokás felszámolni – ami 
ugyan csekély vigasz, ha elhagy minket a vadászszerencse… S. J.
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A megtisztított kacsát dörzsöljük be 
jó alaposan balzsamecettel. Így akár 
pihenhet is néhány órát. Nem sza-
bad megijedni az ecetes illattól, ez 
sütés közben teljesen el fog illanni. 
Közben készítsük el a fűszerkeveré-
künket, ami nem más, mint frissen 
őrölt fekete- és zöldbors, paprikape-
hely és só keveréke. Mindegyikből 
rakhatunk egy evőkanállal, sót pe-
dig ízlés szerint. Ha netán nem len-
ne paprikapehely a konyhánkban, 
használhatunk pirospaprikát is. Ha 
ezzel kész vagyunk, aprítsunk fel 
egy marék bazsalikomot és néhány 
szál kakukkfüvet. Nyomjunk bele 
5-6 gerezd fokhagymát, majd a fok-

hagymanyomón passzírozzunk át 
egy kisebb, kockára vágott vörös-
hagymát is. Szórjuk bele a frissen 
őrölt fűszereket. Ezzel a masszával 
dörzsöljük be a megtisztított, bal-
zsamecetes kacsánkat kívül-belül jó 
alaposan, de ne túl vastagon. Most 
jöhet a felkockázott, megtisztított 
körte, amit a maradék masszában 
megforgatunk, és amennyit csak 
tudunk, beletömködünk a kacsába. 
A másik fej vöröshagymát vágjuk 
karikára, és rakjuk egy öntöttvas 
edény, vagy egy római tál aljára 3-4 
nagy kanál libazsírral. Fektessük rá 
a megtöltött kacsát, majd szórjuk 
köré a kimaradt fűszeres körtét  és 

a maradék – késlappal megtört – 
fokhagymát. Ekkor még meglo-
csoljuk kb. fél dl balzsamecettel, 
aztán lefedjük és mehet a hideg 
sütőbe, ahol 180 fokon, akár lég-
keverésen eltölt jó 2 órát, mielőtt 
a fedőt levéve 200 fokon grillel vég-
legesre pirítjuk. Hogy miért írtam 
a jó 2 órát, annak egyszerű az oka: 
ember legyen a talpán, aki egy sza-
badban lőtt, megpucolt tőkésrécé-
ről megállapítja a korát. Nagyjából 
két óra alatt megpuhul, de semmi 
baj nem történik, ha 2 óra eltelté-
vel megbökjük, vagy uram bocsá’ 
megvágjuk. Amire nagyon kell 
ügyelnünk, hogy az edény akár vas, 
akár cserép, 200 fokos lesz, amikor 
kivesszük, és ehhez egy jó darabig 
még tartja is magát. Ehhez az étel-
hez szerintem remekül klappol egy 
káposztás rétes, amit én egyébként 
is imádok, de ha valaki esetleg nem 
szereti, akkor akár burgonyapürével 
is tálalhatja.

Folyamatosan harcban állok az idővel. Hiszen, ha kerül 
is a terítékre egy-két kacsa, valahogy nem töltenek túl 
sok időt a hűtőben. Nemcsak azért, mert szerintem egy 
kacsa maximum két embernek elég, hanem mert ráadá-
sul fi nom is. Az idény még csak néhány napja tart. Itt 
rögtön meg is jegyezném, vagy mondhatnám azt is, hogy 
férfi asan beismerem, az igazi húzásban lőtt kacsát nem 

mindig szoktam órákig tollazni, hiszen gyakran tapaszta-
lom, hogy minimális combja van (valószínű sokkal többet 
repül, mint amennyit totyog). Így nem egyszer előfordult, 
hogy egy gyors nyúzás után csak a mellehúsát sütöttem 
meg, a többi része majd egy jó leves alapanyaga lesz. No 
de most jó példával kell elöl járnom, így hát következzen 
a szemöldökcsipesszel tokozott, egészben sült vadkacsám.

SÁGI SZILÁRD
sagiszilard@gmail.com

Fűszeres-fokhagymás, 
körtével töltött  vadkacsa

Hozzávalók: 
 1 db vadkacsa
 2 fej vöröshagyma
 7-8 gerezd fokhagyma
 20 dkg libazsír
 balzsamecet
 2-3 db körte
 feketebors
 zöldbors
 bazsalikom
 kakukkfű
 paprikapehely
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Tavaly októberi számunkban részletesen bemutattuk 
a Blaser K 95 billenőcsövű puskáját, amelyet a magyar 
vadásznyelv „közönségesen” csak gavallérpuskának 
becéz.  Idén nyáron a Blaser jóvoltából többedma-
gunkkal vadászaton próbálhattuk ki a K 95 Baro-
nesse-t, azaz a „bárókisasszonyt”, stucni kivitelben.

 A .308 Win. kaliberű „bárókisasszony” igen fi lig-
rán jelenség, mindössze 2,4 kg-ot nyom és hossza 
csak 95 cm. A nagy pontosságú, nyolcszög profi lú, 
hidegen kovácsolt csövet letörve, láthatóvá válnak 
az alul lévő, jól méretezett zárókampók. Az ara-
beszk mintájú, kézzel vésett, nagy szilárdságú alu-
mínium baszkülben a csőfar mögött helyezkedik el 
a cső felső zárását biztosító, az úgynevezett Jäger-
zárra emlékeztető, aranyszínű(re) titán-nitridált, az 
ütőszeget is magába foglaló billenő zárótömb. 

Emlékeztetőül: a Jäger-zárat nem azért hívják „va-
dász”-zárnak, mert csak vadászpuskákon alkalmaz-
zák, hanem mert (feltalálója) fejlesztője Franz Jäger 
suhli puskaműves volt, ahogy a jégeralsót sem csak 
vadászoknak gyártották, hanem egy Jäger nevű úr 
árulta a múlt század fordulóján, Magyarországon! 

A (zárótömb) blokkzár a baszkülből egy mozdu-
lattal kivehető és ezzel a K 95 illetéktelenek számá-
ra használhatatlanná válik. A tus nyakán elhelyezett 
biztosító tolóka könnyed előrenyomásra feszíti meg 
az ütőszeg rugóját. A cső letörésekor az ütőszeg fe-
szítőrugója automatikusan fesztelenedik, a fegyver 
önmagát biztosítja. A gyárilag jól beállított elsütés 
nagy távolságra is kiváló pontosságot biztosít. Mivel 
semmilyen információm nincs arról, hogy milyen 
tölténnyel lőtték be a puskát, találomra előkaparok 

a fegyverszekrényből két különböző gyártmányú 
patront és felkeresem a lőteret. Itt azonnal feltű-
nést keltek díszes „főrendű társnőmmel”, amelyet 
teljesítménye tovább fokoz. A Zeiss Victory HT 2,5-
10x50 céltávcsővel felszerelt puska RWS 10,7 gram-
mos „Kegelspitz” tölténnyel imponáló szórásképet, 
23 mm-s kört ad. Ennél valamivel „gyengébb”, de 
vadászati szempontból szintén használható 35 
mm-s szórást produkál a Winchester 9,72 grammos 
Power Max maggal szerelt patron, alig 3 cm-rel az 
RWS töltény találati pontja felett! Következzenek 
a  gyakorlati próbák. Miközben felkapaszkodom 
a magaslesre, meglepve tapasztalom, hogy a puska 
95 cm-es hosszának köszönhetően igen kellemes 
viselet. Nem akad meg semmiben, nem koccan oda 
semmihez, mintha a vállamon se lenne. A rövid cső 
okozta nagyobbnak várt visszarúgást a jó súlyelosz-
lás jótékonyan kiegyenlíti.

A „bárókisasszonyt” vattába csomagolva ma-
gunkkal visszük a következő őzbakvadászatra. Ki-
osztjuk a feladatokat: először Jussi, fi nn kollégánk 
van soron, Ervin fújja a csalsípot, én vagyok a fegy-
verhordozó. Legények vagyunk a gáton, azaz egy 
gátról próbáljuk meg a Tisza galériaerdejéből ki-
csalogatni a Szilvi által megfi gyelt öreg bakot. Ervin 
sípol, mindenki az erdőt fi gyeli, én óvatosságból 
a mögöttünk lévő kukoricást fi gyelem – és láss cso-
dát, az áhított őz a kukoricásból érkezik. Lőhető, go-
lyóérett bak. Jussi átfordul az autó átellenes oldalá-
ra, ráfekszik a motorházra, és amikor a bizalmatlan 
bak egy pillanatra megáll, azonnal lő. Az őzbakot 
ötven méteres nyomozás után kimúlva találjuk meg 
a kukoricásban. Ervin van soron és egy álló délután 
hívogatjuk a bakokat, de csak legényegyleti agan-
csosok ugranak, sehol egy golyóérett példány. Las-
san alkonyodik, illan a remény, amikor két kukoricás 
között a tarlón ütjük fel tanyánkat. Ervin keze ügyé-
ben a Baronesse-szel ismét sípol, amikor szemből 
120 méterre a kukoricásból egy bak nyargal ki. Fel-
kapom a távcsövet és halkan odasúgom Ervinnek: 
„Itt van a bakod!” Az autó másik oldaláról Szilvi is 
megerősíti véleményemet. Ervin felkapja a  Baro-
nesse-t és megcélozza a 100 méterre tanácstalanul 
a fejét forgató bakot. „Ha ez hibás elejtés lesz, az a ti 
lelketeken szárad!” – sziszegi oda, majd meghúzza 
az elsütő billentyűt és az őz tűzben rogy. Legalább 
hétéves bak a zsákmány. A fotózás után elégedet-
ten csomagolom el a bárókisasszonyt, „akihez” 
valamennyiünket szép vadászemlékek fűznek és 
„akit” egy szomorú szeptemberi délutánon az elvá-
lás fájdalmával küldök vissza Isny-be. B. E.

Egy baronesse kalandjai



Blaser Magyarország Kft., 4031 Debrecen, István út 92., telefon: +36-52/793-312, blaser@blasermo.hu
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