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Öné minden 
energiánk

A z energiaszolgáltatás több m int üzlet. Valódi hiva
tás, szolgálat. Jól tudjuk ezt a Prím agáznál, hiszen 
rajtunk m úlhat a vasárnapi ebéd, az otthon m elege, 
üzem ek, kisgazdaságok m űködőképessége.
A Prím agáz országszerte  m egtalálható  3500 csere
telepével, szám os új szolgáltatásával egyetlen cél 
felé törekszik: a legm agasabb színvonalon k iszo l
g á ln i 6000 tartályos és több  százezer palackos 
fog y asz tó já t, m int az  o rszág  legm egb ízhatóbb  
PB-gáz szolgáltatója.

További információért kérjük, hívja a Prímagáz vevő- 
szolgálatát a 23 430-644, vagy a 23 430-552 telefon
számon!

PRIMAGAZ
P R ÍM A G Á Z  ENERGIA (g)
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(hétfő-pénteki 
7.00-17.0(1

S * ®  R4; H A Z A T Im M INTABOLT

(hétfő-péntek) 
-...... , 9.00—17.00

2440 Százhalom batta , V örösm arty u. 40. 
Tel./fax: 06-23/359-158, 06-30/486-231

+  1 2  f é l e  
m i n t á z a t !

ZOKNAK!
MŰD TRAC SPECIAL TRAC

| M Ű D  T E R R A IN CROSS

NAGYKER ÁRON 30% KEDVEZMÉNNYEL!
Ahol eddig elakadtatok, ott most nem fogtok! Aszfalton halkan 
futó, sáros versenyeken győztes gumik! Európában terepver
seny nélkülünk nem létezik! Miért ne lehetne Nektek is?
Csörlöre nem lesz szükségetek, mert a Párizs-Dakar rally több
szörösen díjnyertes gumiját kínálom Nektek. A világ egyik 
legjobb terepversenyzöjének a szülei gyárából származó 
gumiabroncsok. Mi is teszteltük!
Az olasz Parma-i Pneus Service kizárólagos forgalmazó
jaként örömmel állunk rendelkezésedre több mint 80 féle 
méretű gumiabronccsal. Beszerezhetők postai utánvéttel vagy 
országszerte viszonteladóinknál. ^  ̂

14400-19000 Ft-ig.
Jelszavunk:
miénk a legjobb, ilyen másnak nincs, 
ilyet nem gyárt senki, csak nekünk van!

____ u Ficsór Autóház Kft.
1106 Budapest, Fehér út 7. 
Tel/fax: 260-1122

SUPER CROSS
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Kedvezményes lapelőfizetés
1999-ben - egész évre - a Magyar VADÁSZLAP előfizetése 2640 forint, amelyet bármely pos
tahivatalban .Belföldi postai utalványon' lehel befizetni a Vadászati Kulturális Egyesület címéfe: 

1245 B udapest Pf. 1209.
Mint azt a korábbi években tették, idén is több kedvezmény közül választhatnak előfizetőink:
- Ha egy vadásztársaság vagy bárki (!!!) összegyűjti tagjainak vagy ismerőseinek név- és 

címlistáját (minimum 15 előfizetőt) és egy összegben fizet elő a lapra, 10 százalékos bo- 
nust adunk a számla végösszegéből. (A szerkesztőségnek először a pontos név- és címis
tát szíveskedjenek megküldeni, amelynek alapján a kedvezményt figyelembe vevő áfás szám
lát vagy befizetési csekket küldünk.)

- Nem kell a lapra előfizetniük a hivatásos vadászoknak - a részvénytársaságok kivételével
- számukra ingyenes a Magyar VADÁSZLAP, ha megküldik munkaadójuk nevét és címét.

- Kérjük a Vadászati Kulturális Egyesület tagjait, hogy ne a szeptemberi lapban található 
csekken fizessék elő a lapunkat, részükre névre szóló csekket küld a VKE, amelynek befi
zetése után automatikusan küldjük meg a lapot.

CÍMLAPON: MAGYAR FERENC FELVÉTELE

M EG JELEN IK  HAVONKÉNT
Kiadó főszerkesztő:

Csckő Sándor 60 326-731 
Felelős szerkesztő:

Homonnay Zsombor 60322-998
Tervezőszerkesztő: Kun Gábor 

Reklámszerkesztő:
Lukácsné Kocsis Marianna 60 322-898 

Szerkeszlőségi titkár:
Goronné Tóth Margit 

A szerkesztőség levelezési címe:
1245 Budapest, Pf. 1209 

Kiadja a Vadászati Kulturális Egyesület 
A szerkesztőség és a kiadó címe: 

1054 Budapest V., Honvéd u. 8. IV. 3. 
Telefon: 60 327-280 Fax: 331-4368 
A Magyar VADÁSZLAP előfizethető 

.Belföldi postautalványon" 
a szerkosztőség címén, átutalással 

a Takarékbank Rí -nél vezetett 
11500102-10004115 számú számlára, 

vagy a hírlapkézbesítőknél, 
a postahivatalokban.

Terjeszti a Hírker Rt., az NH Rt. 
és az alternatív terjesztők. 

Előfizetési díj 1999-re: 2640 forint.
Nyomdai előkészítés:

Szikra Lapnyomda Rt 98-3945 
Felelős vezető:

Lendvai Lászlóné vezérigazgató 
Nyomás:

Athenaeum Nyomda Rf.
Felelős vezető: dr. Garáné Bardóczy Irén 

az igazgatóság elnöke 
ISSN  1215-6159

TUDÓSÍTÓINK
Baranya: Agyaki Gábor 06-3Q'9796-495 

Dr. Czvalinga István 06-72441 -171
Bács-Kiskun: Oláh József 06-209687-096 
Békés: Lovász Sándor C6-66445-74531 

Bakai István 06-6&433-091
Borsod: Handa György Zsolt

06-46-391-354 
Csongrád: dr. Csizmazia György

0662326-034
Fejér'
Győr. Pió Márta 06*309618-844
Hajdú:
Heves: Prezenszky János 0636316512 
Komárom: dr. Faragó István

06-34368-419 
Nógrád: Nyíró Gyula 06*20 9225-449
Pesi: Mészáros Iván 06-53/312-898 
Somogy: Szarka Ágnes 06-309619-481 
Szabolcs: Erdélyi István 06-44 362-569 

Balogh István 06-60471-374
Szolnok: Balajti János 06-30.9636-277 
Tolna: Bischof Ferenc 06-74417-596 
Vas: Ohm Károly 06-30 9360-268

Simon Szabolcs 06-95 365-064 
06-309942-359 

Veszprém: Baracskay Lajos 0688422-298 
Zala: Polster Gabriella 06-93/391-041

Ahol még nincs munkatársunk, 
onnan várjuk a tudósítók jelentkezését.

E-mail címünk: vke.vadaszlap@mail.matav.hu Hompage: www.vadaszlap.hu

BOCSANAT
Istenem, milyen gyönyörű nyelvet birtokolunk 
mi itt a Kárpát-medencében! Erre időnként 
akkor döbbenek rá, amikor egy-egy magyar 
szó többféle jelentését kell végiggondolnom. 
Itt van például a címben szereplő ..bocsánat” 
kifejezés, amely egyszerre jelenti a bocsánat
kérést és a megbocsátást is. Lehet mentege- 
tödzés vagy tiltakozás, sőt. valamilyen szem
rehányás udvarias bevezetése is.

Nos. nem nyelvészkedem tovább ... előre
bocsátom. a kifejezést a szeretet, a megbo
csátás nagy ünnepe - karácsony - felé köze
ledve, egyetlen jelentésében kívánom hasz
nálni, és ez a kereszténység - időről időre 
ugyan elfelejtett, de fantasztikusan fontos fi

lozófiája - az egyik legemberibb, ugyanakkor az egyik legnehezeb
ben elérhető, megvalósítható, tudatos érzése: a bűnök, hitszegések , 
stb. valódi megbocsátása.

Nekünk vadászoknak kétszeresen is szükségünk van erre a meg
bocsátásra. mert a kőbe vésett, mózesi tízparancsolat több parancsa 
értelmében - ez tuti - bűnösök vagyunk, ugyanakkor nagyon sokmin
denkinek és sokmindenért meg kell - meg kellene - bocsátanunk. 
Mostanában gyakran vétkeztek ellenünk.

Kérjük hát a megbocsátást és magunk is bocsássunk meg az elle
nünk vétkezőknek!

Mert nem lehet örökkön-örökké bűntudatban élni és nem feltétlenül 
kell a hatalom hivatalos vagy választott képviselőit, a közéletben-po- 
litikában gazdaságban, rangban és anyagiakban felettünk állókat, a 
hazug-hamis-öntömjénező prófétákat, a demagógokat, a kisebbség
hez vagy éppen a „demokratikus’' többséghez tartozókat (... Jézus- 
mária. meddig kellene ezt a felsorolást folytatni!?) cselekedeteikért- 
elmondottaikért magunkban vagy nyilvánosság előtt - adott esetben 
lapunk hasábjain - elítélni, számonkérni, elszámoltatni, stb. (... ide is 
férne némi felsorolás.)

A nyilvánosság, egy-egy kritika vagy csupán a meztelen tények 
bemutatása - bár a háttérben általában se pozitív, se negatív érte
lemben nem történik semmi nagyon tud fájni. Ez a „fájdalom ’ azon
ban a legtöbbször nemcsak helyi, hanem kisugárzik másokra is... és 
a régi- új divat szerint az érintettek - korra, nemre, vallásra, politikai 
hitvallásra és anyagi helyzetre tekintet nélkül nem a fájdalom okát, 
az eredendőségét igyekszenek földeríteni, netán megszüntetni, or
vosolni, hanem a fájdalmat okozót - a hírvivőt, a tisztességes „igaz
mondót", az udvari .bolondot'', akinek csalánverő készsége van. aki 
netán profi krónikás, konkrétan: a VADÁSZLAP újságíróit - igyekez
nek felelőssé tenni, próbálják meg felelősségre vonni, elmarasztalni, 
vagy rengeteg energiát, elfoglaltságot igénylő, kis és nagy rafináció- 
val kitalált .büntetéseket" kiszabni fejünkre. Ritkán marad el. hogy a 
legjobb „barátaink" is ne sértődjenek meg, úgy tűnik, ez a leg
könnyebb és legegyszerűbb megoldás

Ha nem karácsonyra készülnénk, most a szaftos példák garmadát 
tudnám felsorolni, de akkor... egészen biztosan elmaradna a kölcsö
nös megbocsátás.

Igen, bármilyen furcsán is hangzik: szeretnénk mindenkitől bocsá
natot nyerni, ugyanakkor mindenkinek és mindenért megbocsátani . 
és reménykedünk abban, hogy sem nekünk, sem másoknak nem kell 
sokat imádkozni a feloldozásért.

Szeretnénk, ha a minisztériumok, a Védegylet és megyei szövetsé
gei, az Országos Magyar Vadászkamara és területi szervezetei, a 
Vadcoop V t.... és még sokan mások ... most és mindörökké jól érte
nék szándékainkat, és nem bennünket, hírvivőket hibáztatnának 
azért, amit elmondtunk vagy amit - kötelességtudóan - el fogunk 
mondani. Mert a vadászok ellen elkövetett bűnök, az emberi gerinc- 
telenség. az úton-útfélen tapasztalható tisztességtelenség, az undorí
tó önérdek, a mindent átfogó korrupció, a bokacsattogtató-kabátado- 
gató kétszínűség ... (Jézusom  ezt is meddig kellene sorolni!?) to 
vábbra is a nyilvánosság ítélőszéke ezt követően a büntető és pof 
gári magyar bíróság - elé kell/kellene, hogy kerüljön! A kö rü liá ri o-. 
bizonyítható esetekben a megbocsátást nem nálunk, a hitelére 
őszinteségére mindig sokat adó. néha a „vak, de bátor ló' hibájáb.i 
eső VADASZLAP újságíróinál, szerkesztőségénél kellene kercr.ru fin
nem máshol és másoknál. Azoknál, 
akik ellen a vétkesek vétkeztek!!! A  .

Kérjük hát a megbocsátást, hogy /  . s
mi is megbocsáthassunk az elle- / 
nünk és a vadászok ellen vétőknek.

(Stílszerűen:) Ámen. főszerkesztő
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Reményfy László, Eger: .Szomorú példák 
sokasága bizonyítja, milyen balesetekhez, tra
gédiához vezethet a lakosságnál lévő sok pol
gári lőfegyver, köztük is a sok vadászfegyver. 
Ezekből több jut tolvajok, betörők kezére. így 
több a lehetőség visszaélésre.

Szerencsére, amilyen nagy a veszély, 
olyan egyszerű volna a megoldás. Egy levo
nással meg lehetne változtatni azt a rendszert, 
hogy csak akkor lehet vadász valaki, ha előbb 
puskát, puskákat vásárol magának. Sokan 
vannak, akiknek csak ritkán nyílik alkalmuk a 
vadászatra, ezért szívesebben vadásznának 
.átengedett' puskával. Egy nagyobb család, 
atyafiság. baráti társaság sokkal kevesebb va
dászpuskával is beérné, de még a bérelt pus
ka sem elképzelhetetlen, amint azt az afrikai 
vadászok már vagy száz éve kitalálták.

Aki tehát vadászni akar, ne vadászfegyver 
.tartására', hanem használatára kapjon jogo
sítványt, hasonlóan az autóvezetőhöz. A meg
vásárolt puskához pedig tartozzék egy. az au
tó forgalm engedélyéhez hasonló okmány, 
amely tanúsítja a fegyver .törvényes" voltál.

Tulajdonosváltozás esetén kövesse a fegyvert 
az új tulajdonoshoz, és rá lehessen vezetni az 
időszakos műszaki vizsgálatok eredményét is.

Egyetlen vadászpuska ne számítson lu
xusnak. Annak az illetéke legyen a kisebb, és 
a továbbiaké a nagyobb, tehát éppen fordít
va. mint ahogyan most van. A vásárlási, meg
szerzési engedély ne legyen határidőhöz kői
vé. A rövid határidőnek semmi értelme nincs, 
csak elhamarkodott vásárlásra készteti a le
endő vadászt.

Nagyban egyszerűsítenék mindezek a 
rendőrség adminisztrációját. így több idejük 
jutna a bűnözők kergetésére. Égyben könnyí
tené a vadászok terheit, de a legnagyobb 
haszna a közbiztonság javítása tenne. Talán 
csak a fegyverimportííők nem őrülnek majd 
neki. mert a hazai vadászpuskáknak körülbe
lül a harmada egyszeriben eladó lenne.

Ez is egy vélemény, illetőleg javaslat a sok kö
zül. Nem tudunk vele egyetérteni, a vadász
puska magántulajdon, örökítető vagyon
tárgy. amely illeték alá esik. Az egykori NDK-

ban az voit a szokás, hogy a .magántulajdo
nú" puskákat reggel kihozták a rendőrségről, 
este leadták, mégis volt baleset. Reméljük ha
sonló a világon nem lesz. és ebben a kérdés
ben is az .eurokomform' szabályozás az 
irányadó. A közös lónak túrosa hála elvén.

Gál József, Kecskemét: ... A Vadászlapban 
olvastam, hogy végre tényleg foglalkozik va
laki a hivatásos vadászok egyenruhájának 
kérdéseivel. Talán végre eljön az az idő, ami
kor majd nem mindenféle ruhákban kísérgetik 
a fizető vendégvadászokat. Mikor lesz .hiva
talos' és hol tehet majd kapni...?

Kétségtelen, hogy valami elkezdődött, a Va
dászati Kulturális Egyesület több fordulóban 
is elbíráltatta a terveket, sőt a mintadarabokat 
is. amelynek eredményeként van már elfoga
dott .fólszereles’. Az egyenruha azonban 
csak akkor az. ha érvényes jogszabály írja elő 
kötelező jellegé!, pontosan leírva az egyes ru
hadarabokat. Ennek még nem jött el az ideje, 
de az arra illetékesektől az ügy támogatásá

val rendelkezünk. Mindezektől függ majd -  
természetesen -a z  is. hogy pontos tájékozta
tást adjunk a beszerzések lehetőségeiről. A 
magunk részéről mindent megteszünk a siker 
érdekében.

Gödörházi Gábor, Debrecen:. .. Először is 
gratulálok a lapjukhoz, mindig szívesen olva
som. Szívesen olvasnék nagyvadfajaink sza
porodásbiológiájáról. egyedfejlődésükről, 
szokásaikról, trófeabírálatról. Természetesen 
hasonlókat az apróvadról is. Több szó eshet
ne a fegyverekről, lőszerekről, vadászati mó
dokról. különösen a fiatal, kezdő vadászok ré
szére. A munkájukhoz erőt egészséget kívá
nok...'

Elismerő sorait köszönjük, javaslataival 
együtt. Nem tudjuk melyik lapszámtól tartozik 
a Vadászlap olvasói táborába, de ami a sza
porodásbiológiai kérdéseket illeti, vadfajon
ként sorra véve az előző számainkban a 
.mesterfokon' című rovatunkban igyekeztünk 
elege! tenni kérésének.

APROHIRDETES
APRÓHIRDETÉSEK TARIFÁI:

Az első szó 100 Ft, minden további szó 20- 
20 Ft + 25 %  áfa. A hirdetéseket levélben, fa
xon vagy személyesen, minden hónap 10- 
éig szíveskedjenek leadni.

Ha bármilyen információra van szüksége, 
hívja a 06-60‘327-280-as szerkesztőségi 
telefonszámunkat.

F E G Y V E R

Eladó 2 db Watherby 30-06, és 7 mm-es Re- 
mington 9 mm kaliberben 1 db Benelli auto
mata 12-es. 3-12x50 Kahles céltávcsó. Tele
fon: 06/20/923-6924
Új billenőcsövű .222 kai ZBK 110-es 90- 
lyós puska 6 x 412-es céltávcsövei szerelve, 
65000 Ft-ért és egy 12 kai. Beretta 303-as tí
pusú 4 db cserélhető choc-kal, special cső
vel új állapotban (10 hónapos) 180000 Ft
ért eladók. Telefon: 06/57/456-281,
06/30/973-5714
Eladó egy 6x42-es Zeiss-Diatal-Z céltávcső ki
fogástalan állapotban. Telefon: 0660/311-541 
Eladó egy 22-250-es vadászpuska. Telefon: 
06/28/415-343. esti órákban.
FÉG 7x64-es duplagolyós vadászfegyver, 
6x42 MOM távcsővel. 12/70 váltócsővel el
adó. Telefon: 06/88/430-361. 17 óra után 
06/88/355-248
BUHAG 16-os kai. Duplapuska egyedi aggyal 
igényesnek eladó. Telefon: 06/75/313-271 
Eladó egy kifogástalan, új ál apotban lévő 
(gyári bemutató készletből) FÉG 7x65 R 12 
vegyescsóvú puska, 6x42 távcsővel szerel
ve, plusz 12-es sörétes váltócsővel. Telefon: 
06/30/931-4597
Antik 16os duplapuska gényesnek eladó. Je l
ige: Kimer. Leveleket a szerkesztőségbe kérem.

K U T YA
Hannoveri véreb kiskutyák . vadászó szülők
től (kan CAC. CACIB-győztes). kitűnő szukától, 
tigriscsikos. eladók ietve vadászati tehető
ségre is cserélhető. Telefon 06-3Q$463-626 
Hannoveri véreb kiskutyák, győztes és vadá
szó szülőktől eladók. TeJefon: 06/72/440-173
Fiatal, foxterrier kölykök, vadászó szülők
től. eladók. Telefon: 06/22/410-419. az esli 
órákban.

Kiválóan vadászó szülőktől labrador kisku
tyák eladók. Érdeklődni: Belcsák I. hivatásos 
vadász. 2942 Nagyigmánd, Köztársaság u
9. Telefon 06/34/356-865,06/20/947-4506 
Drótszőrű magyar vizsla és Welsh terrier 
kiskutyák vadászó szülőktől eladók. Érdek
lődni: Kiss György. Nagykanizsa. Ráckert u.
2. Telefon: 06/93/321-885.
Jagdterrier kölykök, valamint felnőtt kutyák 
kiváló vérvonalakból, sporttársi áron eladók 
Érdeklődni: Horváth István, hivatásos va
dász. Gyarmat. Telefon: 06/96/480-370 
Augusztusi születésű jagdterrier kölykök 
vadászó szülőktől törzskönyvezett, és egy 
hároméves kan. bevadászva eladó. Telefon: 
06/49/338-237
Aktívan vadászó, v.lággyőztes szülőpártól 
kiskutyák kaphatók. Elvihető december 20- 
tól. Cím: Ceglédbercel. Petőfi u. 3/A. Telefon: 
06/20/953-9285.06/53/378-086

Á LLÁ S

Erdész, hivatásos vadászi állást keres 26 
éves erdész-technikus, az ország bármelyik 
részén. Telefon: 06/28/479-024.
Középfokú végzettséggel, A-B-C kategóriá
val rendelkező pályakezdő hivatásos vadász, 
állást keres. Szolgálati lakás szükséges. Cim: 
Rimóczi István. 5231 Fegyvernek. Árpád út
1. Telefon: 06-56-481-163.
Nagyvadas gyakorlattal és megfelelő vég
zettséggel rendelkező hivatásos vadász, ál
lást keres. Zirc térségében. Telefon: 
06/88/416-310
Nagykanizsa környéki kiváló adottságú, 
nagyvadas területre gyakorlattal, saját terep
járóval és német nyelvtudással rendelkező 
hivatásos vadászt keresünk. Lakás megol
dáshoz segítséget nyújtunk. Alkalmazási fel
tételek megegyezés szerint. Érdeklődni: dr. 
Nádor László einőfc úrnál a 06'30/993-2547-es 
számon lehet.

E G Y E B

Trófeagyújtemény eladó. Telefon 06/28/439- 
650.18-20 óra között.
Sporttársi áron eladó magyar katonai ther- 
mo hálózsák (vízálló és -27 fokig fagyálló. Te
lefon 06/76/483-511/2267 mellék, délután: 
06/76/498-729

Eladó 8x56-os SWAROVSKY kereső távcső. 
Telefon: 06/84/322-035
Eladó egy 11 éves és egy 7 éves kanca. 6 
személyes gumikerekű hintóval és egy 12 
személyes gumiskocsival (ponyvázott). A ló
vés nem zavarja a lovakat. Telefon: 
06/59/355-588
Eladó egy Suzuki Samuráj, S J 413-as. 87- 
es terepjáró. Mohazöld, keménytetős hosszú 
változat, kiváló állapotban, bejáratós motorral 
(vonóhorog, riasztó, gallytörő. vadtálca). Te
lefon: 214-6062.06/20/971-7779.
„Karácsonyra könyvet! A Diana Vadász- 
Horgász Antikvárium könyvkészletében régi 
híres vadászírók kitűnő vadászkönyvei közül 
válogathat. Címlistát küldünk. Levélcím: Ma
kó. Zrínyi u. 34.6900. Telefon: 06/62/211-561, 
06/62/213-680
Zebrabőr teljes fejbőrrel, (jó színben) továb
bá különféle antilopbőrök, valamint nyakba 
tömött impaía és fekete gnu, trófeák eladók. 
Telefon: 06/62/442-659,0630/943-6299 
Kézzel varrott vadászcipők, csizmák kapha
tók, közvetlenül a készítőnél. Budapest. XXI., 
Gyimesi u. 41. Telefon: 420-2635
Vadászmotívummal díszített antik öntöti- 
vaskályha (1870) kifogástalan műszaki, és 
esztétikai állapotban eladó. 0623/361-457.
Vadászmotívummal díszített antik öntött
vaskályha kifogástalan műszaki és esztétikai 
állapotban eladó. Telefon: 06/42/283^53.
Lada NIVA 1988-as, megkímélt állapotban, 
második tulajdonostól. 2000-ig vizsgáztatva 
eladó. Telefon: 388-4348.
Rangé Rower, benzin-gázüzemre vizsgáztat
va, vadászatra fölkészítve, gallytőró, puska- 
tartó. Két év műszakival. 850 ezer Ft. Szeren
csés Gyula. Szeged, telefon: 06/62/439-111 
és 06/30/913-3365
Megjelent a Magyar Solymász második évfo
lyama. az egyesület szakmai kiadványa Kor
látozott példanyszámban, személyesen vagy 
utánvéttel megvásárolható 1500 Ft-os áron. 
Kapható továbbá a Magyar Solymász első 
évfolyama: 1200 Ft-os, iltetve a Solymász- 
évkőnyv 1994 95 kötete. 500 Ft-os árakon 
(plusz posiaköltség). Érdeklődni lehet: 
Wrábel György, telefon: 06*20/944-2038

Vadászat Namíbiában
az ASKARI TOURS-al! 

Vadászható afrikai trófeás vadak az or
szág különböző területein. Két vadász 
esetén a kísérőszemély ingyenes. Egyéni 
túrák Namíbiában és a szomszédos or
szágokba. P.O.Box 80894 Wíndhoek 
NAMÍBIA Telefon: 00264 62 549001 Fax. 
00264 62 549140 , Magyar nyelvű infor
máció: 06-60/364-911

Minden típusú terepjáró javítása. 4WD 
Center. 2040 Budaörs, Építők u. 2-4. Te
lefon: 06-23/415-541.

A vadászvizsga kidolgozott tételei
504 kérdés - megrenghető Renkecz 
József vadgazdálkodási szmk.. hivatá
sos vadásznál. Paks, Árok u. 40. címen, 
vagy 75/313-271-es telefonszámon.

A BEFAG Rl. különböző nagyságú va
dászterületek éves lelövési tervének 80- 
90%-át vadászati célra felajánlja kedve
ző feltételek melleit. A területekre kizáró
lagossággal többéves szerződés is kőt 
hető. Érdeklődni BEFAG Rt. Tőrök József 
erdőművelési és vadgazdálkodási ősz 
tályvezetőnél. Keszthely, Kastély u. 10 
telefon: 06-83/312-135,06-83/314-228

Korongdobó gépet hobbi és parcours ki
vitelben. összecsukható magasleseket 
hordozható, kocsitetős, valamint famá- 
szós kivitelben rendeljen az INTERMAS 
Kft.-nél, Szárnyas, szőrmés befogócsap
dák minden méretben. Telefon: 06- 
66/321-151. fax: 06-66'441-029

Vadászterületek vízellátását biztosítom 
szélmotoros kútjaimmal, vadászházak 
áramellátását szélmotoros generáto
rommal. Szabó György. 3671 Borsodná- 
dasd, Belső u. 27. Telefon: 06-48/442- 
529. tel/fax: 06-48/471-419 (8-14 óráig).
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INTERJÚ DR. SZABÓ JÓZSEF ANDOR ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐVEL

SZŰZBESZÉD
Az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága október 2Ő-án 
tárgyalta a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium 

előterjesztését a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, 
valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 

módosításáról. A 27 tagú bizottságból 17 képviselő jelent meg, 
néhány kérdés-válasz után a kormánypárti és ellenzéki 

képviselők egyhangúlag(S) szavazták meg, hogy az 
előterjesztést parlamenti vitára alkalmasnak találják. 

Ugyanakkor szigorúan ragaszkodtak ahhoz, hogy csak 
az Alkotmánybíróság által módosításra szoruló paragrafusokról, 

illetőleg a tárcaközi egyeztetést megjárt 
előterjesztés pontjairól folyhat a vita. Az ellenzéki - MSZP-s - 

bizottsági alelnök, Orosz Sándor javaslatára a fideszes 
dr. Szabó József Andort bízták meg azzal, hogy 

az Országgyűlés plenáris ülésén a törvényjavaslat módosítását 
„szüzbeszédként” , azaz első szereplésként előterjessze. 

Szintén minden képviselő egyetértett abban is, hogy jövőre 
munkatervbe veszik és egy albizottság megalakításával 

felülvizsgálják a teljes vadászati törvényt, amikor minden olyan 
részletkérdéssel is foglalkozni fognak, amelyektől most

eltekintettek.
Dr. Szabó József Andor állatorvos, a Rinyaszentkirályi 

Szarvasfarm Kft. vezetője, a Mezőgazdasági Bizottságban 
„hivatalosan” is a vadászati, halászati, vadbiológiai, állat- és 

környezetvédelmi témák felelőse.

VADÁSZLAP: - Nem sokat hall
hattak Önről eddig a magyar vadá
szok, ezért kezdjük a beszélgetést a 
„bemutatkozással” . Született...
Dr. Szabó József Andor: - ... I964- 
ben Marosvásárhelyen, ahol iskolába 
is jártam, a Bolyai Farkas Gimná
ziumban érettségiztem és a kolozsvári 
Állatorvostudományi Egyetemen sze
reztem diplomát. Tulajdonképpen egy 
orvosdinasztia sarja vagyok, a család
ban kézenfekvő volt a biológia iránti 
érdeklődés, de én - Apám óhajától el
térően - csak állatorvos lettem. 
VADÁSZLAP: - Erdélyben - Ro-w
mániában - született és tanult, 
mégis Magyarországon lett ország- 
gyűlési képviselő ?
Dr. Szabó József Andor: - Amire, 
mint marosvásárhelyi magyar, rette
netesen büszke vagyok. Tudomásom 
szerint - Bcmárdi Dénes polgármes
ter nyomdokaiba lépve, aki a század- 
forduló tájékán élt és dolgozott - 
most másodszor fordul elő. hogy ma
rosvásárhelyi születésű polgár tagja 
lett a magyar Parlamentnek. Miköz
ben a kaposvári II. körzet lakóinak 
képviselője vagyok, erről sem akarok 
sosem megfeledkezni, mert jómagam 
is végigjártam-végigéltem a hányó
dás, a helykeresés, az új hazára találás 
minden nehézségét. Nekem szeren
csém volt, ebben biztos vagyok, de ez 
nem jelenti azt, hogy meg kellene ta
gadnom a múltam, azt, hogy erdélyi 
és magyar vagyok.
VADÁSZLAP: - Ön csak 34 éves, 
olvan sok mindent nem kellene leta- 
gadnia. Mióta él Magyarországon? 
Dr. Szabó József Andor: - Nem sok
kal az egyetem elvégzése után részt 
vettem az RMDSZ marosvásárhelyi 
csoportjának megalakításában, de ve
lem együtt sokan nem bíztunk a jö- 
vőnkben. Részben ezért, részben 
azért, mert a nővérem már Pápán élt, 
sót anyai ágon a család Szeged kör
nyéki, úgy gondoltam, jobban teszem, 
ha visszatérek a gyökerekhez, és 1990 
februárjában egyszál turista útlevéllel 
a zsebemben átjöttem a határon. Ka
posvárott, a Somogy megyei Állat
egészségügyi Állomáson kaptam 
munkát, húsvizsgáló állatorvos let
tem. Aztán Somogyfajszon a faluszö- 
vetkezetben, majd a legnagyobb ka
posvári baromfiforgalmazónál voltam 
állatorvos. 1996-ban kaptam ajánlatot 
a SEFAG, a MAVAD és az Öreglaki 
Húsfeldolgozó közös vállalkozása, a 
rinyaszentkirályi szarvasfarm vezeté

sére, amit nagyon szívesen vállaltam, 
mert végre közelebb kerülhettem a 
nagy szerelemhez: a vadbiológiához. 
Közben Pécsett elvégeztem a közgaz
dasági egyetemet és az ELTE Század
vég Pditikai Főiskoláját. 
VADÁSZLAP: - Feltételezem, hogy 
nyelveket is tanult?
Dr. Szabó József Andor: - A magyar 
az anyanyelvem, de románul tanultunk 
az egyetemen, ahol németből és angol
ból is államvizsgáztam. Értem még az 
olaszt és a franciát, de szívesebben szó
lalok meg olaszul.... és mielőtt megkér
dezné. nős vagyok, a feleségem ügy
véd és két kisfiam van. A nagyobbik 6 
éves, a kisebbik két és fél éves. 
VADÁSZLAP: - Az előbb a vadbio
lógiát említette, ezt gyakorolhatja a 
szarvasiamon?

Dr. Szabó József Andor: - Részben 
igen, de a mi 200 hektáros farmunk
nak, amelyből 104 hektár van bekerít
ve, a fő feladata nem a vadbiológiai 
kutatás és mindenféle etológiái meg
figyelés, hanem a nyereséges szarvas
tenyésztés és értékesítés. A törzsállo
mányunk cca. 300 gímszarvasból áll, 
amelynek a 70 százaléka hazai popu
lációból száimazik, a többi kisebb 
testű, rőtebb színű, a mi farmunkra 
importált ír szarvas. A vadaskert 14 
db 3-4 hektáros parcellára van beoszt
va. ahol külön tartjuk a magyar és a/ 
ír szarvasokat, külön a teheneket, bor
jakat és külön a bikákat. Nálunk egy
általán nincs vadászat, nem is lehet, 
hiszen ez kimondottan tenyészkert, 
ahol májusban az agancsokat lefűrc- 
szeljük és a szarvasokat élve vagy a 
húsukért értékesítjük. Jó néhány hazai 
és külföldi vadászterületre adtunk 
már el - tulajdonképpen - bió-szarva- 
sokat, ugyanis semmilyen stimulánst 
nem adunk az állománynak, ugyanak
kor a lefűrészelt agancsok pontos sta
tisztikai földolgozása azt is lehetővé 
teszi, hogy a vásárlók válogassanak a 
különböző minőségű és évenként más 
színű krotáliával jelölt utódok között. 
Remélem, hogy még sokáig lesz ke
reslet a szarvasaink iránt. 
VADÁSZLAP: - Mi az ára ma egy 
tenyészszarvasnak?
Dr. Szabó József Andor: - Mivel a 
mi állományunk egészségi állapota és 
minősége garantált, ezért a vemhes te
henekért 120 ezer forintot, a bikákért

- koruktól, vérvonaluktól függően - 
200 ezer forintnál kezdődik az ár. 
VADÁSZLAP: - Most, hogy vázla
tosan megismerkedhettünk Önnel, 
röviden össze kellene foglalni a tör
vénymódosítás lényegét.
Dr. Szabó József Andor: - Két, ille
tőleg két és fél témára korlátozódik a 
törvény jelenlegi módosítása. Az 
egyik, hogy az Alkotmánybíróság ha
tározata értelmében megszűnik a 27. 
paragrafusban meghatározott ..A va
dászterületek kényszerhasznosítása" 
szövegezés ... s helyette a 10 éves 
üzemtervhez igazodó, a földtulajdo
nosok és a vadászati hatóság feladatát 
pontosan meghatározó bekezdések 
lépnek. A lényeg azonban nem válto
zik. nem maradhat a földtulajdonos 
kötelezettségének megfelelően hasz
nosítás nélkül vadászterület, viszont 
garanciákat nyújt a földtulajdonosok
nak. A másik lényeges módosítás, 
hogy a földtulajdonosok képviselőjét 
a törvény „törvényes képviselővé” 
minősíti, azaz a többségi szavazattal 
megválasztott és a vadászati hatóság 
által nyilvántartásba vett földtulajdo
nosi képviselő ezentúl harmadik 
személlyel szemben, a bíróságokon is 
képviseli a földtulajdonosi közössé
get. A „fél" téma pedig részben a ka
marai törvényből következik, a va
dászjegy visszavonásáról a vadászka
mara intézkedhet, illetőleg szabályoz
zuk a vasutak és a vadgazdálkodás vi
szonyát. valamint a minisztériumok 
hatáskörének változása miatt a vadas- 
kertek engedélyeztetése több minisz
térium egyetértésével lehetséges 
majd.,
VADÁSZLAP: - Ön állatorvos, ta
gadhatatlanul vadgazda... és vadá
szik is?
Dr. Szabó József Andor: - Erdély
ben nyaranta a nagybátyáméknál 
voltam, aki erdőmérnök és aki mel
lett nem lehetett immunissá válni a 
vadászat „fertőzése’' ellen. Vadász
tunk őzre, szarvasra, zergére. vad
disznóra és mezei nyúlra... és a söré 
test néha én is megkaptam. De nem 
voltam hivatalosan vadász, csak haj
tó. Itt Magyarországon - a megélhe
tés, a család, a tanulás, a politika mi 
att - eddig nem jutott időm a vada 
szatra. de januárban vizsgázom és 
jövőre a nagysalléri vadásznapi ün
nepségen szeretném ünnepélyesen a 
többi új vadásszal egyfltt a fogadal
mat letenni.

( sekó Sándor
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PÁ L L  E N D R E  75 EV ES
A somogyi vadászok nagy öregje 
a népszerű vadászfró kalandos 
életéröl így mesélt:
Szerinted lehettem én más. mint er
dész? Nagyapám, apám erdőmér
nök volt. Szentpéterföldön. a világ
nak abban a tündérkertiében, ahol 
se víz. se villany nem volt. az anya
tej. a családi fészek táplálta belém 
az erdő. a vad szeretetét. Korán 
kaptam az első flóbcrtomat. s apám 
ellenőrzésével lőhettem mindent. 
Édesapám csodálatos ember volt. 
ismert minden vadat, madarat, fü
vet. bokrot, virágot. Okosan, türel
mesen tanított, magyarázott, szinte 
észrevétlenül adta át a tudását. 
Olyan etikai normákat kaptam tőle. 
amelyeket a mai napig igyekeztem 
betartani és betartatni. Sopronban 
voltam egyetemista, amikor dúlt a 
második világháború. Szerencsém 
volt. hogy amikor az első-, másodév
folyamot sorozták katonának, akkor 
harmadéves voltam, amikor a har
madikat. akkor már végzős. így 
egyetlen napot sem voltam katona. 
1945. április 1-jétől vagyok állami 
szolgálatban. Abban az időben a 
friss diplomásokat dobálták erre-arra 
az országban, ahol éppen szükség 
volt rájuk. 1956-ban Keszthelyen vol
tam. itt választottak a munkástanács 
elnökévé. Aztán képzelheted, fekete 
autó. bőrkabát, ávó. Két hétig élvez
tem a társaságukat, s mint ellenfor
radalmárt. azonnal leváltottak. Elvet
ték a puskáimat, és büntetésből So
mogyba. Zamárdiba helyeztek. Per
sze megevett a fene a vadászatért, 
de nem volt mivel. Talán írni is ezért 
kezdtem. Akkor már jelent meg 
könyv az őzről, a szarvasról, de hiá
nyosnak éreztem a vadászati szaki
rodaimat. hiszen a legkedvesebb 
vadamról, a vaddisznóról nem jelent 
meg könyv. Megkerestem Szederjei 
Ákost, az állatkert akkori igazgatóját, 
hogy a kiadásban segítsen, ezért a 
kettőnk neve alatt adtuk volna ki a 
könyvet. Elzárkózott a dologtól és 
közölte: írd meg. ha tudod! Ettől a ki
jelentésétől otyan dühös lettem, 
hogy azóta három kiadást ért meg a 
.Vaddisznó és vadászata* cimű 
könyvem.

Visszatérve Zamárdihoz. három 
év után visszakaptam a puskáimat.

rengeteget segített ebben Boda Pali 
barátom. Zamárdiban remek társa
sággal tettük a dolgunkat, de het
venben valaki kitalálta, hogy a me
gyében csak egy erdőgazdaság le
het. Kaposvárott. így kerültem oda. 
Közben a Mezőgazdasági Kiadó 
egyik munkatársa biztatott, hogy ír
jak vadásztörténeteket. így kezdett 
megtelni a .Vadásztarisznya*, majd 
jött a .Legjobb vadászni*. A kanadai 
vadászatomat muszáj volt megírni. 
az. .Egy lövéssel kettőt" című könyv 
pedig maga az életem. Tervem ren
geteg van. de várni kell az .ihletre”.

Közben persze vadászgatok is. 
de egyre nehezebb, a lábaim miatt. 
A Gyótai Vadásztársaság - amely
nek vadászmestere vagyok - a szí
vem. a lelkem. Olyan, mintha a sa
ját gyermekem lenne. Mintaszerűen 
igyekszünk a vaddal gazdálkodni 
és etikusan vadászni. Elvünk: csak 
annyit adjunk el a külföldieknek, 
amennyi a gazdálkodáshoz feltétle
nül szükséges. Az idén 24 bikát ej
tettek el nálunk, ebből 4 arany. 6 
pedig ezüstérmes minősítést ka
pott. Tudod, nekem valaki egyszer 
azt mondta: .Bandikám. a kidőlt ke
resztfának nem köszön már senki*. 
Azt hiszem, esetemben az élet rá
cáfolt erre a kijelentésre, mert régi 
kollegák, ismerősök, sőt számomra 
ismeretlenek is. a mai napig olyan 
szeretettel, tisztelettel vesznek kö
rül. hogy ezek szerint bizonyára he
lyes volt. amit csináltam.

Isten éltessen. Bandi bácsi!
Sz. Á.

Tények és tervek-a vadásznapokról
Az Országos Vadásznapok szervezőbizottsága 
októberben és novemberben országos körúton 
találkozott a megyei szervezőkkel és rende
zőkkel. hogy személyesen is köszönetét 
mondjon a lelkiismeretes, körültekintő, sike
res munkájukért. Az idei vadásznap 31 hely
színén több mint 100 ezer látogató-érdeklődő 
fordult meg és élvezhette a változatos, színes 
és gazdag programokat. Úgy tűnik - az elmúlt 
hét esztendő tapasztalatai alapján - azok a 
rendezvények voltak a leglátogatottabbak, 
amelyeket évek óta azonos helyszínen és 
meg-megújított programmal rendeznek meg. 
Szintén országos tapasztalat: a sikeres rendez
vény másik fontos feltétele, hogy egy helyszí
nen, a programokat-műsorokat központosítva 
érdemes megszervezni. Az idei rendezvényso
rozattal sok megyében új hagyományokat is 
teremtettek, egyrészt a megyei vadászzászlók 
felavatásával, másrészt az új vadászok ünne
pélyes fogadalomtétclévcl.

A  szervezőbizottság - a veszprémi Eisen- 
reich Jenő javaslatára - jövőre anyagi és erkölcsi 
elismerésben kívánja részesíteni a legkiválóbb 
megyei vadásznapi szervezóket-rcndezőket.

A személyesen átadott köszönetén kívül a 
szervezőbizottság már most elkezdte szervez
ni az 1999. évi vadásznapi rendezvénysoro

zatot. amelyről már sok mindent lehet tudni. 
A megyei-regionális vadásznapi rendezvé
nyek 1999. augusztus 28-án vagy 29-én ke
rülnek megrendezésre. Megszűnik a .jiyitó- 
és záró"-rendezvények intézménye, mivel 
ezek iránt a megyék nem mutatnak túlságo
san nagy érdeklődést. Helyette szeptember 
4-én egyetlen központi rendezvény lesz. 
amelyen viszont számítanak valamennyi me
gye részvételére, közreműködésére. (A  köz
ponti rendezvény helyszínéről még folyamat
ban vannak a tárgyalások.)

A központi rendezvény részeként kerül 
megrendezésre az I. Vadászati Gasztronómiai 
Fesztivál, amelyen a jelentkező megyék és ré
giók látványos és ötletes gasztronómiai bemu- 
tatói-kiállításai lesznek láthatóak... és ami ta
lán még ennél is fontosabb: mcgkóstolhatóak.

A szervezőbizottság lépéseket tett annak 
érdekében, hogy a megyei szervezőkkel már 
májusban megköthet a támogatói szerződé
seket és remélhetően a Földművelésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztérium támogatja azt 
az elképzelést, hogy a vadászok, vadászatra 
jogusultak által befizetett összeg x százalékát 
fordíthassák a vadásznapi rendezvények fi
nanszírozására.

Kristó László
a szervezőbizottság titkára

A szaktanácsadók továbbképzése
Háromnapos bentlakásos továbbképző tanfo
lyamot tartottak Hódmezővásárhelyen a DA- 
TE főiskolai karán az FVM  vadgazdálkodási 
szaktanácsadói részére, október 26-tól 29-ig. 
A gazdag szakmai program a hazai vadgaz
dálkodás időszerű kérdésein kívül kiterjedt a 
Magyar Agrárkamara által szervezett általá
nos mezőgazdasági ágazati szaktanácsadás 
rendszerére is. amely már az EU csatlakozást 
megelőző időszakban is, de különösen annak 
utána az eddigieknél jelentősebb szerepet kap 
ugyanúgy, mint az Európai Unió tagországai
ban. Az előadásokat szakmai konzultáció kö
vette. amely során az ország minden részéből 
érkezett szaktanácsadók az előadókkal együtt 
cserélhették ki szerteágazó tapasztalataikat. 
Nagy volt az érdeklődés a jövő évi agrártá
mogatási rendszer várható irányelveire, az

üzemtervezési munka sarkalatos kérdéseire 
egyaránt. A résztvevők a harmadik napon ta
nulmányi kirándulást tettek a Gemenci Erdő 
és Vadgazdasági Részvénytársaságnál, ahol 
átfogó képet kaphattak a lenesi fácántenyész
tés eredményeiről, gyakorlatáról, a vaddisznó 
zárttéri tenyésztéséről, valamint a pörbölyi 
erdészet nagyvadgazdái kodásáról. A hallga
tók végül levelet írtak a szaktárca illetékes fő
osztályának. amelyben - egyebek között - 
egyértelmű állásfoglalást kértek a szaktanács- 
adói munka szektorsemlegességéről, a kon
zultációk során felvetődött más vitás kérdé
sekről, valamint az ágazati szaktanácsadók 
rendszeres informálásáról, a vadgazdálkodási 
szaktanácsadási rendszer „működtetéséről", 
fejlesztéséről.

- 11-

A legerősebb 
dámlapátok

Az idényben a fővárosi és Pest megyei vadászati 
hatóságnál elbírált legerősebb dámlapátok

1. Nyírerdö Rt. Guth 5.01 kg 207.23 12 érett
2. DÁLERD Rt, Sarkadremele 4.61 kg 205.85 11 érett
3. DÁLERD Rt, Sarkadremele 4,32 kg 202.72 12 érett
4. Pilisi Parkerdő Rt., Budakeszi 3.85 iq 191.15 11 Tssza-akott
5. DÁLERD Rt. Sarkadremeie 3.80 kg 190.21 10 érett

8



nxwi iiucciAP

C .  *, 2 i
MAGYAR POSTAMAGYMAGYAR FOSTA MAGYAR

ÜRGE
(CITELLUS CITELLUS)

Mintha a  mormota kicsinyí
tett m ása lenne az ürge, 
am ely a rágcsálók (Roden- 
tia) rendjének mókusfélék 
(Sciu ridae ) csa lád jába tar
tozik. Patkány nagyságú á l
lat, testhossza 20-22 cm , fa
rokhossza 6-7,5 cm. Súlya 
200-350 gramm. Szőrzete 
barnás, vagy vöröses szür
ke, testén elmosódott, ho
mályos foltokkal. A  hasa 
színe a szürkésfehértől a 
homokszínűig többféle ár
nyalatban változhat. É lőhe
lyén már távolról felism erhe
tő, ugyanis gyakran fel
ágaskodik s így nézelődik, 
futás közben farkát az ég 
nek emeli. Szem ei nagyok, 
sötétek, a fülei viszont kicsi
nyek, épphogy kilátszanak 
fejének szőrzetéből. Mező- 
ségeken, legelőkön távolról 
hallani é les füttyentését, fi
gyelm eztetését. Mikor e lé 
gedett, sajátos dörm ögő 
hangot hallat, veszély ese 
tén villám gyorsan tűnik el 
föld alatti járataiban.

Előfordulási helye Közép- 
Európa (Ausztria keleti ré
széig), Kelet-Európa és a 
Balkán északi része. Nálunk 
szórványosan sokfelé elő
fordul. A  füves, tágas, 
messzire belátható síkságot 
szereti, de az enyhén emel
kedő, fűvel borított dombvi
dékeken is megtalálható. Kö
zéphegységekben, 400-500 
méter m agasságon felül 
már nem él. Az ürge élőhe
lye az alacsony, füves terü
letek, legelők, am elynek nö
vényzete nem akadályozza 
m ozgásában. A  m ezőgaz
daságilag megművelt terü
leteken is megél, ha helyen
ként gyepes részek is talál
hatók. Nappal mozgó állat, 
am ely rendszerint társasan, 
kolóniákban él. Éjjel a  m aga 
ásta üregekben, járatokban 
tartózkodik, itt alussza téli 
álmát is, tartaléktáplálék föl
halm ozása nélkül. Zsírtarta

lékain telel ki. Téli álm a alatt 
életm űködése minimálisra 
lassul, szíve is alig ver né
hányat m ásodpercenként. 
Testhőmérséklete 2-3 fokra 
süllyed. Mivel az alvó állat 
kam rája 2-2,5 méter m ély
ségben van a  föld alatt, s 
annak bejáratát eltömi, így 
a felszíni fagytól tökéletesen 
védett. A  talajban a hosszú 
járatok mindig egy tága
sabb kam rában végződ
nek, ezt puha 
növényi ré
szekkel 
párnázza 
ki, ehelyütt éjszakázik.

Szaporodása a téli álom 
után, áprilistól júniusig tart. 
Vem hessége 25-28 nap. 
Évente rendszerint egyszer,

5-6 kölyköt vet. Ezek csu 
kott szemmel, csupaszon 
jönnek a  világra. Szem ük 8 
napos korban nyílik, három

1964-ben a Bélyegnap alkalmából megjelent szelvény 
egyik 2+1 Ft-os értékén tőkésréce látható, amely megis
métlődik a Bélyegnapi blokkon.

A bélyegnap előtörté
netéhez tartozik, hogy a 
Párizsi Világkiállítás al
kalmából, 1878-ban jött 
létre az első nemzetközi 
filatelista találkozó. Ha
zánkban az első „Or
szágos Levélbélyeg
gyűjtő Hetet" (LEH E ) 
1922-ben szakelőadá
sokkal, bélyegbemuta
tókkal színesítve ren
dezték meg.

m
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hétig szopnak, és 2 hóna
pos korukban már önállóan 
is táplálkoznak. A fiatal ürge 
a következő évben válik ivar
éretté, a  téli álom után már 
nem zőképes.

Növényevő állat, főleg a 
sztyeppei lágyszárú növé
nyeket, fűféléket fogyasztja. 
Néha a mezőgazdasági nö
vényeket, búzát és árpát is 
megeszi, főleg zsenge kor
ban. A  táplálékot mellső lá
baival öleli magához, azok
kal fogja meg és szájának 
rágómozgásával fogyasztja 
el. Néha a fűszálak között ta
lált szöcskéket, tücsköket és 
rovarokat is megeszi. Ahol a 
m ezőgazdasági területek 
művelése intenzív és rend
szeresen vegyszereznek. az 
ürgeállomány eltűnik a  terü
letről. Régen vízzel öntötték 
ki járataiból, és pusztították. 
Az ürge a különböző raga
dozó madárfajok zsákm ány
állata, de időnként fogyaszt
ja a szarka, szürke varjú is. A 
róka, a  hermelin és a göróny 
is előszeretettel vadászik az 
ürgére. Kedvelt tartózkodás 
helye a  m ezőgazdasagi g (  
pék zaja, azok munkája, a 
rendszeres zavara , miatt is 
új élőhelyet kereshet Hazai 
emlős faunánk őshonos, ma 
már védett faja

Kászon i Zo ltán
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--------------- MESTERFOKON----------------

A MEZEI NYÚL SZAPORODASBIOLÓGIÁJA
Őshonos „vadnyulunk” egy-egy példánya még ma is 
minden vadászszívet megdobogtat. Többnyire a szó 
szoros értelmében, hiszen az ország egyes részein 
egy ténylegesen „kereső”  apróvadvadászaton már a 
mezei nyúl meglátása is nagy élmény. Pár éve már re
ménykedni kezdtünk, hogy feljön a létszámuk a fá- 
cánnal-fogollyal együtt a kedvező élőhelyi változá
sok - kisebb táblák, kevesebb vegyszer- és géphasz
nálat, változalosabbAöbb táplálék &  búvóhely - hatá
sára. Mutatkoztak is olyan jelek, mintha szaporodna a 
nyúl. Nyilvánvalóan nem is a szaporasággal van a 
baj, már ahol egyáltalán van még „magnak” való, in
kább a megmaradással, a túléléssel.

Már jó ideje tudjuk, hogy a nyulak nem tartoznak 
a rágcsálók közé, szaporodási sajátságaikban azon
ban leginkább hozzájuk hasonlítanak: korai ivarérés, 
többszöri ellés a szezonban, több újszülött, gyors nö
vekedés-fejlődés, korai ivarérés.

A  korai ivarérés azt jelenti, hogy ideális körülmé
nyek között a gyorsan növekvő-fejlődő süldőnyulak 
már 3 hónapos kortxm szaporodóképesek lehetnek. A 
tényleges szaporodás - pl. az ilyen korú nőstények fo
gamzása - azonban csak viszonylag ritkán valósul 
meg, mégpedig azoknál, amelyek az idény elején 
(február-április) vagy végén (szeptember-október) 
születnek. Az utóbbiak természetesen csak a követke
ző évben fognak először elleni. Érdekes jelenség az, 
hogy a leghosszabb nappali időszakban (május-júli
us) született kansüldők ivarcrése eltolódik, 2-3 hó
nappal megnyúlik az előbb vagy a később születőké
hez viszonyítva (elhúzódó ivarcrés). Ez a késleltetés 
gyakorlatilag egybeesik a felnőtt kanok és a kora ta
vasszal született kansüldők nyárvégi, 2-3 hónapig tar
tó „heresorvadásával” a szexuális aktivitás liiánvával.

A tényleges szaporulat nyilvánvalóan a nőstények 
szaporodóképességétől függ. Fontos tulajdonságuk a 
szezonon belüli többszöri fogamzás/ellés. Fogamzó- 
képesek az év első felében (januárban kezdve), de 
egyik-másik még október elején is tcrmékenyülhet. 
Elvileg öt és fél-hathetenként képesek újra és újra fo- 
gamzani, de esetenként két hónapra is megnyúlhat ez 
az idő. így egy szezonban egy-egy nőstény akár 5-6 
ízben is fialhat. Régóta ismert az átlagosan 41 napos 
vemhességi idő. Ez pontosai) egyharmaddal hosszabb, 
mint az üregi nyú!c{31 nap), ami a két faj újszülöttei
nek az igen külön6öző. s&Sylagos testnagyságqban

lőttek testsúlya csaknem kétszerese (120 gramm) a ha
sonló testnagyságú házi nyulak (őse az üregi nyúl) új
szülöttjeinek (55-60 gramm). A „túlhordott" mezei 
nyúlfiak nyitott szemmel, vadas színű fedőszőrzettcl 
születnek és jellemző mozgással, „baktatni”  is tudnak 
már! Az üregi fiókák fejletlenek, szemük csak 10 na
pos kortan nyílik ki, rövid piheszőreik vannak és csak 
hason csúszva képesek haladni, ha muszáj.

Már több mint fél évszázada felfedezték a mezei 
nyúl nőstény kettős vemhességre (szuperfótációra) 
való hajlamát Ez azt jelenti, hogy az ellés előtt 3 nap
pal ismét fogamzik, így a következő ellés 38 nap múl
va történik meg, ez a második vemhesség is 41 napig 
tart. A ketrecben végzett kísérletek segítségével az is 
kiderült, hogy az ilyen korai újrafogamzáshoz nincs 
szükség újabb kanspermára - pár/isra azonban igen 
(lásd alább!) a termékenyítést a méhnyálkahártya 
gödröcskéiben tárolt hímcsírasejtek végzik cl. Az új 
párzásból származó spermiumok fel sem tudnak jutni 
a levált petesejtekhez a méhfalhoz körkörösen, szoro
san kapcsolódó magzatburok miatt. A kettős vemlies- 
ség tehát 3 nap nyereséget jelent az újabb ellésnél, a 
természetben azonban valószínűleg nem túl gyakori 
(a vemhességek 15-20%-a?, ketreces tartásnál 70-80 %- 
os gyakoriságot is tapasztaltak).

A fogamzással kapcsolatban ki kell emelni, hogy a 
petefészekben megérett tüszőből csak a párzás hatá
sára (12-14 óra elteltével) szabadul ki a petesejt, ezt 
indukált peteleválásnak (ovulációnak) nevezzük. A 
párzást persze mindig udvarlás, kergetőzés előzi meg. 
A fő párzási idényben (február-április) gyakran kettő
nél több - olykor akár 6-8 nyúl is kergetőzik. Ez nem 

' ■licoül, jiogy e<n ayt több kan is

molesztál, hanem több pár is részt vehet átmenetileg 
a kergetőzésben, mielőtt párokra szakadnának.

Egyszerre több petesejt is megérhet és leválhat. 
Gyakran 3-4 magzat is fejlődik egyszerre a kétszarvú 
méhben. Hét magzat is előfordult már, de az idény 
elején és végén csak 1-2 magzat az általános. Egy 
szezonban egy nőstény potenciálisan 12̂ 15 kölyköt is 
vethet összesen, a nőstényenként átlag azonban idé
nyenként 8 újszülött, nagyszámú vizsgálatok alapján. 
Nincs nagy eltérés a különböző korú felnőtt nőstények 
átlagos szaporaságát illetően. Jelentős szaporulat az 
egyéves és a kétéves nőstényektől származik. A két
évesek ugyan valamivel többet produkálnak, viszont 
kisebb a számuk, mint az egyéveseké. Sajnos nem 
minden felnőtt nőstény képes szaporítani. Tapasztalati 
tény, hogy 20-25% (olykor 35-40%) közülük meddő 
egy sajátos gennyes petevczetőgyulladás következté
ben, amelynek kórtana még nem tisztázott

Az utódgondozás nrezei nyúl-módja elég különös. 
Az előrehaladott fejlettségi állapotban születő kölykö- 
ket az anya az ellés befejeztével magukra hagyja. Mint 
a többi nyúlféle, naponta csak egyszer szoptat. Ez az 
esti sötétség beálltakor (napnyugta után körülbelül egy 
órával) történik és csak 4-5 percig tart. A következő 
esti szoptatásig a nőstény nem foglalkozik a kicsikkel, 
,/ájuk sem néz”. Kéthetes korukban kezdenek zöldet 
eszegetni, egyhónapos koruk táján pedig végleg el
hagyja őket anyjuk. Valószínűleg ekkor már újból elle
ni készül. Ennek ellenére nem az anyai „gondatlansá
gon” múlik az, hogy kevés utód éri meg a kifejlett kort, 
a vadászati idényt. Manapság nagyon jónak számít, ha 
nőstényenként átlagosan egy felnevelkedik. Ezt persze
- egyebek között - az is befolyásolja, hogy mikor és 
mennyit vadászunk rókára! Tudniillik egész évben 
kell, ha ősszel apróvadra is szeretnénk vadászni.

Dr. Sugár László

(Nincsenek kevesen azok a gyakorlati szakemberek, 
akik a második éves aiiyanyulak jelentősebb szaporo
dóképességében hisznek. Ezt támasztja alá az a ta
pasztalat, amely szerint a hármas forgó alkalmazása, 
melyben a terület egyhamada mindig kíméleti téridét 
és csak a kétharmadán vadásznak,  hálóznak, egykor 
igen szép eredményeket. hozott. A védterületeken na
gyobb számban maradtakmeg a kétem^anyanyidak, 
így az éves szaporulat is magasabb volt. A szerk.
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KITTENBERGER KALMANRA EMLEKEZUNK
NEGYVEN É W E L  EZELŐTT HUNYT EL A JE L E S  AFRIKA-KUTATÓ, A KIVÁLÓ VADÁSZ, A ZO O LÓ GUS, SZÁM O S MÚZEUM 

ÁLLATGYŰJTŐ JE, SZAK ÍRÓ ... S  NEM UTO LSÓ SO RBAN  A VADÁSZÚ JSÁG  FŐ SZERK ESZTŐ JE . LAPUNK H ASÁBJA IN  
M EGEM LÉKEZTÜNK AZ ÉVFORDULÓRÓL, VISZONT ARRA NEM GONDOLTUNK, HOGY VAN OLYAN NEVÉT V ISELŐ  

VADÁSZTÁRSASÁG, AKI SZÜ LETÉSÉN EK  N APJÁN  O KTÓ BER 10-ÉN - SZO BRO T ÁLLÍT A N EVES TUDÓSNAK-VADÁSZNAK. 
A BÉK ÉS IEK  - A VADÁSZHÁZUK ELŐTT - EZEN  A NAPON AVATTÁK FEL V ER ES  G ÁBO R SZO BRÁ SZ  ALKOTÁSÁT. A MÁSIK 

ÍRÁS EG Y V ISSZA EM LÉK EZÉS ARRÓL, HOGYAN KAPTA V ISSZA  KÁLMÁN BÁCSI 1957-BEN A FEGYVERÉT.

Kittenberger 
Kálmánra 
emlékezem

Gyermekkorom óta kedvelt olvasmánya
im voltak a halhatatlan író vadászkaland- 
jai. vadászé Iményei. ifjú korom óta (1945) 
vadászom. 1948-ban katonai szolgálatom 
idején a fővárosba rendeltek, de itt is ke- 
restem a vadászat korabeli lehetőségét.

A Honvédelmi Minisztériumban kap
tam új vadászati beosztást és így jutottam 
cl a Néphadsereg Tísztiháza nevet viselő 
vadásztársaság intézőbizottságához a tag- 
felvételi kérelemmel. A társaságnál rövi
desen bekapcsolódtam a munkába, majd a 
sportlövészet szerelmeseként bekerültem 
a Budapesti Honvéd sportegyesület ko
ronglövő szakosztályába. Vállaltam a 
szakosztályi munkát, a fegyverek kezelé
sét és mindazt, ami ezzel együtt járt. A 
fegyverek leltározása alkalmával szerez
tem tudomást arról, hogy a leltárban sze
repel Kittenberger Kálmán sörétes va
dászfegyvere. Abban az időben több eh
hez hasonlóan bevont, vagy leadott fegy
ver került a szakosztályhoz. Kálmán bácsi 
fegyvere eléggé sajátságos darab volt, 
gondolom a testfelépítéséhez alakították a 
fegyvert és azért a sportlövőknek nem 
kellett, pedig akkoriban nem volt nagy 
„választék". 1957-ben tudtuk meg. hogy a 
híres Kittenberger Kálmán visszakapta a 
fegyvertartási engedélyét. Ezért a buda
pesti Honvéd SE. parancsnokától megbí
zási kapuin), hogy szervezzem meg a pus
ka visszaadását a nagynevű, egykori tu
lajdonosának. Természetesen úgy érez
tem. hogy a híres vadásznak a kedvenc 
fegyverét csak ünnepélyes keretek között 
szabad átadni. Felkerestem a tisztiház ak
kori parancsnokál. Szász Domonkos ezre
dest, hogy tegye lehetővé a tisztiházban 
az átadási ünnepséget, majd megbeszél
tem a tisztiház vadásztársaságának elnö
kével. hogy vegyen részt a ceremónián. 
Ezután elutaztam Kálmán bácsihoz és 
kertem, hogy az általa meghatározott na
pon jöjjön be a tisztiházba, egy baráti 
megbeszélésre. Örömmel fogadta a meg
hívást és a ház lila termében adtuk át a ne
vezetes puskát jogos tulajdonosának. 
Örömében elcsuk ló hangon köszönte meg 
a meglepetésünket, boldogan ölelte ma
gához kedvenc fegyverét. Magam pedig 
rendkívül boldog voltam, hogy akkor - fi
atal vadászként - az egészet megszervez
hettem és kezet foghattam az általam 
rendkívül nagyra becsült vadásszal. Soha 
nem feledhető emlékem maradt.

(íá l Ferenc 
vadász

UJ KITTENBERGER SZOBOR
A halhatatlan vadászíró nevét viselő vadász
társaságunk 1945-ben alakult 15 taggal. Kit- 
lenberger Kálmán nevét - dr. Vladár János va
dásztársunk javaslatára - 1965. október 10-én 
vettük fel. Apróvadas területen gazdálkodunk, 
a Kettős-Körös és holtágai által kísért terüle
ten, 7580 hektáron. Társaságunknak ma 40 
tagja van.

Terii Jelünkön Őz-, nyúl-, és fácáná llomány 
él, és nagy reményeket fűzünk az egyre gyak
rabban megfigyelt foglyokhoz. Ozállomá- 
nyunk kiváló, törzsállományukat 240-re be
csüljük, és közöltük 90-95 bak található. A 
másfél évtizede visszajáró külföldiekkel éven
te 10-15 bakot lövetünk. 15-18 jut a vadásztár
saság tagjainak. Az elmúlt 15 évben sok arany-, 
ezüst- és bronzérmes bak került a terítékre. A 
mezei nyúl törzsállománya mintegy 2200. Az 
éves teríték általában 1100-1200. Ezen túl 
400-600 éló nyulat adunk át a felvásárlóknak.
A terítékre kerülő nyálból mintegy 200-at kül
földi vadászokkal lövetünk. A terület fácán lu 
törzsállománya 2500 körüli. A természetes jfJ 
szaporulatot évenként nevelt kakasokkal bő- 
vítjük. Éves terítékünk 1500-2000 fácánkakas, 
Vadgazdálkodásunk során rendszeres és terv- ffí 
szerű gondot fordítunk a dúvadgyérítcsrc. <3

Vadásztársaságunk vadgazdálkodása - a 2  
megváltozott viszonyok között is. a földtulaj- o  
donosokkal együttműködve - kiegyensúlyo- ^  
zott, biztos alapokkal és területtel rendelkezik. m 
Vadászházunk, vadásztanyánk, mezőgazdasági 
eró- és munkagépeink és 30 hektár saját vad- 
toldünk van. Gondot fordítunk arra is, hogy 
anyagi tartalékaink is legyenek. Minden a-ter- 
mészeti adottságaink mellett következetes, 
takarékos és szakszerű gazdálkodás eredmé
nye, az intézőbizottság, a 40 fős tagság és a két 
hivatásos vadász részéről.

Vadásztársaságunk 1997 őszén határozta cl. 
hogy a békési Városvédő- és Szépítő Egyesü
lettel együttműködve, névadójának cgv 5/4-es 
mellszobrot állít, melyet a vadászház előtti 
köztéren helyez el. Az. avató ünnepségre októ
ber 10-én - Kittenberger Kálmán születésének 
117. évfordulóján - került sor. Bár nem kerek 
évforduló, azonban úgy gondoltuk, hogy társa
ságunk számára a jelentős eseményt az 1848- 
49-cs forradalom 150. évfordulója városi szin
tűvé emeli.

Kittenberger Kálmán a jeles aAfrika-kutató. 
vadász, zoológus, állatgyűjtő és szakíró 1881. 
október 10-én született a ma Szlov ákiához tar
tozó Léván, iparos család nyolcadik gyerme
keként. A lévai piarista gimnáziumban tanult, 
majd a helyi tanítóképzőben szerzett diplomát, 
itt természetrajztanára keltette fel érdeklődését 
az élővilág elméleti és gyakorlati ismeretei 
iránt. Érdeklődése egész életre szóló elkötele
zettséggé vált. Diákéveiről visszaemlékezései
ben is ír. ..a nagyvárosi kisdiák szórakozásai 
helyett szabad óráinkat kint a szabadban töltöt
tük. Figyeltük a rovarvilágot, a madarakat, a 
madárvonulást, tudomásunk volt minden ma- 
dárfészekről... Az útleírások, a természetrajzi 
ismeretek, vadásztörténetek voltak legkedve

sebb olvasmányaim." Nagy érdeklődéssel ol
vasta Teleki Sámuel afrikai útjáról készült út- 
és vadászleírásokat. Az 1903-ban kezdődő első 
afrikai útja a Kilimandzsáró vidékére vezeti. 
Szorgalmasan vadászik, gyújt, preparál és ír. 
Egyik vadászatán egy sebzett oroszlán megtá
madja, és súlyosan megsérül. Gyűjtő útjának 
első eredményeit, feljegyzéseit jórészt széthur
colták. Második útjára 1906-ban indult 
Abesszíniába és a Danakil-fóldre. Hermann 
Ottó kérésére madárvonulási megfigyeléseket

is végzett. Két év múlva a budapesti és más 
európai állatkert számára gyűjtött anyagot. Ké
sőbbi, negyedik útját. 1914-ben az. első világ
háború szakította félbe. Angol fogságba esett, 
és Indiába hurcolták. Odaveszett többéves 
munkájának eredménye, az angolok mindent 
elkobozlak. Indiából öt, megpróbáltatásokkal 
teli év után kerül haza. 1919 szilveszterén.

Munkájáról, tapasztalatairól írásai jelentek 
meg különböző szaklapokban, elsősorban a 
Nimródban. Neve egyre ismertebbé vált. a va
dászok és a zoológusok körében egyaránt. 
1920 őszelői a Nimród főszerkesztője voll. E 
munkát nagy szakértelemmel. 1948-ig végez
te. Első könyve 1927-ben jelent meg ..Vadász 
és gyűjtőúton Kclct-Afrikában" címmel, 
amelyben tudományos alapossággal dolgozta 
fel az 1903-1914 közötti gyújtőutak eredmé
nyeit. A másik, későbbi népszerű könyve a 
..Megváltozott Afrika".

A hat afrikai útjáról a Magyar Tudományos 
Akadémia Természettudományi Múzeuma ré
szére 3713 gerinces év 57000 gerinctelen ál 
latpreparátumot küldött haza. Ennek egy része 
1956-ban egy sajnálatos tűzvész során elpusz
tult. Ezt élete legnagyobb csapásaként élte 
meg. Tudományos munkáját az is fémjelzi, 
hogy több országban is őrzik értékes gy űjte
ményeit. és 45 állatfajt nevezlek el róla. Meg
jelent könyvei a gazdag és izgalmas vadászél- 
ntények és néprajzi pillanatképek melleit tudo
mányos értékűek, amelyekből élményszcrűen 
épülhetnek fiatal és felnőtt olvasók, vadászok 
és tudományos területen dolgozók egyaránt.

Az élet viharaiban megedződött vadász, 
gyűjtő, kutató, a vadfényképezés hazai meste
re és író mindenekelőtt ember volt. akit életé-*
ben kellően nem becsültek meg. Életének 
nagy tanulsága: példás akaratereje, céltuda
tossága. természetszeretete, az élethivatás 
iránti elkötelezettsége. .,E jeles emberi tulaj
donságokra a mai nemzedéknek is igen nagy 
szüksége van. A jó példa erejének a mában és 
a holnapokban való továbbélését is szolgálja 
Kittenbcrgber Kálmán mellszobrának váro

sunkban történő elhelyezése." (Idézet az ava
tóbeszédből).

A szobor Veres Gábor békési születésű kiváló 
szobrászművész (és vadász) alkotása, aki első
rendű fontosságúnak (artotta, hogy a fonnák a 
leglényegesebb vonásokat hangsúlyozzák. 
„Ezért is érezzük a műalkotáson Kittenberger 
Kálmán jellemszilárdságát, a természettudós 
egész egyéniségét" (idézel az avatóbeszédbe)!). 
A szobor posztamensét Minyai Gábor békési 
vállalkozó készítette gránitból, és ajánlotta fel 
társaságunknak és városunknak. Mindkettőjük
nek köszönjük.

A szobor nem jöhetett volna létre lánwgatók 
nélkül, akiknek segítségét ezúton is megkö
szönjük. így: a Vadászati Kulturális Egyesület
nek. a MAVAD Rt.-nek. a MEÓ Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft.-nek, a VADEX Rt.-nek. a 
Hidasháti Mezőgazdasági Rt.-nek, Békés vá
ros önkormányzatának, dr. Vladár Jánosnak, 
aki a szobor elhelyezését kezdeményezte.

Az ünnepség résztvevőit dr. Komáromi 
Sándor, a vadásztársaság titkára köszöntötte, 
majd Vámos László, a békési Városvédő- és 
Szépítő Egyesület elnöke (a vadászl-irs.̂ .);- 
tagja) mondott avató beszédet. A szobrot Pata 
ki István, Békés város polgármestere es dr 
Komáromi Sándor leplezték le Az un népséget 
baráti beszélgetés követte.

Névadónk emlékét továbbij r- méltó mó
don őrizzük, és cselckedeiemkKí) szellemi
ségéi követjük.

\ ámos l.as/lo
vadász
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VENDÉGHÍVÁS,
Egymás iránt érzett szeretet, tisztelet és megbecsülés a hónap „üzenete". A vadászvendégség fogalma bizonyára egyidős lehet magával 

az ősi foglalkozással, de a fennmaradt, megőrzendő szép és nemes hagyományai is évszázadokra nyúlnak vissza. Emberformáló, 
sok-sok évtizedes barátságok szövődtek mindezek kapcsán és egykor a hasonló érdeklődésű emberek között jószerint csak ez volt 

az egyetlen lehetősége a tapasztalatok, információk cseréjének, de még a szakmai tudás művelésének, fejlesztésének is. Mint minden, 
ez is jócskán megváltozott, korlátok, többségi, közösségi döntések közé szorult. Ezeken sokat nem lehet változtatni. Azon viszont már 

igen, hogy etikus legyen, ne gázoljon senki önérzetébe, emberségébe, és egyértelműen elkülöníthető legyen a bérvadász fogalma 
a vendég vadászétól. Ezer módja van ennek, de -  úgy véljük -  nem biztos, hogy az elmúlt években kialakult újfajta szokásaink 

kialakításában a helyes, etikus úton haladunk. Tudósítóink szíves segítségével igyekeztünk csokorba gyűjteni a létező, kialakult 
szokásokat a teljesség igénye nélkül, egyfajta vitaindítóként, amelyre várjuk az Önök észrevételeit. Az együttgondolkodás, a közös

bölcsesség, állásfoglalás kialakítása csak segíthet mindezekben.
Hazai vadászati kultúránknak vitathatatlanul része a humán oldalnak ez a mindenki számára bizonyára fontos területe, amely 

a sok-sok fémjelző közül talán nem kerülhetne a sor végére. Rólunk szól, minket érint, a szó legszorosabb értelmében: közvetlen közelről...

— " "  " "

PREZENSZKY JÁNOS, Heves megye:
Apróvadra van ahol egy alkalommal ingyenes, egyébként fácán
hajtásra 3500 forint/fácán, a nyálra 5000 forintot kell fizetni vagy 
a vendégnek, vág)' a meghívójának. Ilyenkor - természetesen - 
jár kompetencia is. Másutt a tag kompetenciája terhére hívható 
csak vendég, ezenkívül egyetlen alkalomra lehet még vendéget 
hívni, de kompetenciát már nem kap. Van ahol egyszer hívható 
csak vendég, de a terítékből nyulat nem kaphat, csak fácánt. Egy 
másik társaságnál ugyanilyen feltételekkel nyulat is kaphat. Is
mét másutt kap két vendégjegyet a tag, vendége a tagokéhoz ha
sonlóan részesül a terítékből, de sem az első, sem az utolsó, vala
mint a jutalomvadászatra vendéget nem hívhat senki!
Nagyvadas területeink egyikén az öt vendégkártya számozott, 
amelynek számát kell a beírókönyvbe jegyezni, és külön bejelen
teni a vadászmesternek. A vendégkártya a tagok között átadható. 
Másutt csak hármat adnak, de nem ruházható át. Ismét másik tár
saságnál csak vadkárelhárításra hívható vendég, naponta 3000 
forintéit (egy hajnal, egy este). Másutt korlátlan a vendéghívás. 
Külön lesre is ülnek, de a vendéglátó a felelős a vendégért, ha ne
tán malacos kocát ló. Nem mindenütt van így, mert akad olyan is, 
amikor a meghívónak puska nélkül a vendéggel együtt kell a les
re ülnie. Erre az a magyarázat, hogy a vendéglátó „szórakoztas
son’. ne szórakozzon, ha egyszer vendéget hívott. Meglehetősen 
elterjedt a társaságok közötti ingyenes cserevadászat. Apróvada
sok mennek nagyvadasokhoz, és viszont. Mindkét helyen azonos 
számú vadász vehet részt Akad azonban újabban már olyan meg
oldás is, amikor ezek a cserevadászatok megegyezés szerinti áron 
térítésesek, utólagos elszámolással.

POLSTER GABRIELLA, Zala megye:
Milyen jó érzés adni, főleg szeretteinknek, az igazi jó barátaink
nak. Látni az önfeledt, tiszta örömöt a másik arcán, amely sajátos 
sikerélmény is. Főként, ha vadászairól van szó, mert igazi, mara
dandó vadászélményhez juttatni valakit nem mindennapi öröm, 
és nem is mindig sikerül. A lehetőségek persze minden vadásztár
saságnál korlátozottak. Sokfelé általában évente 2-5 alkalommal 
hívhatnak vendéget a tagok vendégjeggyel, amelyen fel kell tün
tetni a meghívott vadász nevét a vadászjegy számát, a vadászat 
formáját Ezt a vendégjegyet 1c kell adni az elnöknek, vagy a va
dászmesternek jóváhagyás céljából. A vadásztársaság területi 
adottságaitól függ, hogy fácán, vadkacsa társas vadászaton, disz
nóhajtáson, vagy lesvadászaton látják szívesebben a vendégva
dászt. Trófeás vadat is „ajándékozhatnak" a tagok, természete
sen, ha részükre engedélyezve van. Hibás agancsú szarvasbikát 
általában 5 kilóig, őzbakot pedig 300 g-os trófea súlyhatárig lő
hetnek. Több vadásztársaság úgynevezett rendszeres cserevadá
szatot is szervez alföldi vadásztársaságokkal, fácán-, nyúlhajtáso- 
kért, cserében vaddis/nóhajtáson látják vendégül az alloldi vadá
szokat. Nyáron a vadkárelhárító les vadászatokra is meghívják a 
vadászcimborákat. Van, ahol szúkebbek, van ahol bővebbek a le
hetőségek a vendéghívásra. de Zala megyében szerencsére min
den vadásztársasági tagnak lehetősége van a vendéghívásra.

SIMON SZABOLCS, Vas megye:
A megye vadásztársaságainak többségénél sőt s/inte mindegyik 
esetében - a vendégjegy alkalmazása ül. hss/nálata terjedt el.
Az egyik társaságnál tagonként négy vendégjegy áll rendelkezés
re, azaz a társaság tagja ennyi alkalomra hívhat vendéget apró- 
vad vadászatra, ám ebbe nem tartozik bele a vízi vad-vadával, ezt 
külön szabályozzák. Vízi vadra vendég korlátlanul hívható, ám 
alkalmanként 500 forintot kell befizetni a társaság kasszájába.

Ugyanennél a társaságnál nem használnak fel vendégjegyet, ak
kor, ha a vendégei nagyvad vadászatára kívánja valamely tag 
meghívni, de ehhez előzetesen iniézőbizottsági engedély szüksé
geltetik. (Ez úgy gondolom, nem egy bevett szokás, elég ritka do
log tóiét). Másik társaságnál a következőképpen működik a do
log: tagonként 3 vendégjegy használható fe l amely - alaphely
zetben - három apróvadvadászatra szól. Ám ebből egy felhasz
nálható vaddisznóhajtásra is. Továbbá a vendéglátó akarata sze
rint ezen jegyek .szalonkavadászatra is érvényesek, számukból 
eredően csak három alkalomra. Vannak még vadásztársaságok, 
ahol szalonkára korlátlanul hívható vendég, míg másutt külön 
szalonkahúzásra érvényes vendégjegyet bocsátanak a tagság ren
delkezésére, amely nem számít bele az egyéb, más vadfaj vadá
szatakor felhasználható vendégjcgykeretbc.
Előfordul olyan is, ahol a tag kap 3-4 vendégjegyei, az ezen fe
lüli vendégjegyek darabját pedig 500-500 forintért megvásá
rolhatja.
A jegyrcndszer bevezetése, illetőleg annak indoka alighanem vi
lágos. A társaságnál lehetőleg maga a tag vadásszon, ám, hogy ne 
mondhassa azt, hogy nem hívhat vendéget egy-egy alkalommal 
azért megengedik neki. (Persze, ha a tagdíjat rendszeresen, pon
tosan. minden késedelem nélkül befizette.) További vendéglátási 
lehetőséggel is élhet, csak fizesse, vagy fizettesse meg.
A korábban használatos, grafikákkal, esetenként humoros rajzok
kal díszített, esztétikus, hangulatot teremtő hagyományos „Meg
hívók" kikopnak, vagy értelemszerűen a tagság között küldik 
szét a megfelelő alkalommal. Helyéi pedig átveszi, vagy inkább 
már át is vette a fantáziátlan „vendégjegy” .
Hogy aztán - tekintetbe véve a jelenlegi vadsűrűséget - az a 3-4 
alkalom, amikor valakit vendégül láthat egy-egy vadászcimbora, 
mire jó? A legtöbben úgy gondolják: csupán gesztusértéke van, 
többre nemigen jó.

BISHOF FERENC, Tolna megye:
Egyre jobban elszegényedő, elszürkülő világunknak színes folt
jai, ünnepnapjai a vendégvadászatok. Megtiszteltetés meghívót 
kapni, egyben megmérettetés mind a vendéglátónak, mind pedig 
a vadászvendégnek.
\fendégségbe menni öröm, mert ilyenben csak kevesen részesül
nek. és ezért nem is illik visszaélni a vendégjoggal. A vendég le
gyen mindig szerény, mert a meghívás értéke elsősorban a vadá
szat ténye, és nem az, hogy milyen vadat, vagy mennyit lő. A le
szűkülő lehetőségek sajnos hozták a vendéghívás korlátozásait is 
a vadászterületeken. Általában a nagyvad-, és a társas vadászato
kat korlátozták. Minden egyes társaság a házi szabályzatában 
megszabja, hogy mire, és hányszor lehet vendéget hívni. Több
ségben az 5-10 alkalommal egyénileg nagyvadra, és 1-2-szer a 
társas vadászatokra. A vízivadra, vagy a szalonkahúzásra már 
kevesebb a korlátozás, a dúvadgyérítésrc pedig már csak a meg
szállott vadászok hívják el a barátaikat akik a vadászatért, a va
dászat szereidéért járják a területeket.
Léteznek nálunk speciális korlátozások is. A trófeás vadra a ven- 
déghívást egyre több helyen jelentősen korlátozzák, de létezik 
olyan is, hogy lárvádra nem lehet vendéget hívni, csak vaddisz
nóra. Van olyan társaság, hol közel tízezer hektáron alig 35 tag 
vadászik, és évente két alkalommal hívhatnak vendégvadászt.
Egy másik társaságnál, ahol alig több mint háromezer hektár a te
rület, a tagok nincsenek korlátozva a vendéghívásban. Mindenki 
annyi vendéget hívhat és láthat vendégül, amennyire a lehetősé
gei módot adnak. Egy igaz vadászbarátom mondta egykoron talá
lóan: - „Ott korlátozzák le a vendéghívást ahol már nincsenek 
barátok.”

DR. CSIZMAZIA GYÖRGY, 
Csongrád megye:
Vadászatra meghívást kapni mindig szívmclengető öröm, de...
A sokféle módszer és sokféle föltétele nem okoz igazán nagy, 
maradéktalan örömöt. Vadászatunkban a hagyományok őrzésé
nek egyik szép és megőrizhető „trófeája" volt a képes meghívó. 
E  sorok írója is tucatnyit őriz vadászszekrényében.
Ma megyénkben eltűnt a szép, színes vadászati meghívók hasz
nálata, de talán nem végleg...
Ahány társaság, annyiféle kikötés és megkötés, hogy jó-e ez, 
döntsék cl a „szerencsés" meghívott vadásztársak... véleményem 
szerint aligha...
A Szeged-Dorozsma-Domaszék Vt-nél vendégjegy van, de még 
nincs „kész” . A vendéghívás korlátlan, de a vendég csak meghí
vója kompetenciájának a terhére kap a terítékből. Ha nem a meg
hívóéból visz, akkor ki kell fizetni a lőtt vad árát (fácán 1500, 
nyúl 5000 forint). A vadászatok rendszerint vasárnapra esnek, de 
ha valakinek több vendége van, szombatonként 4-5 vadász ven
dégeit együtt vadásztatják, ha az elnök előzetesen hozzájárult de 
alkalmanként mindössze 10-15-cn lehetnek.
A Földeáki Dózsa Vt.-n6l minden tag alanyi jogon a társas apró- 
vadvadászatok esetén 2 vendégnapra hívhat vendéget Érkezését 
legkésőbb a vadászat előtt 3 nappal a vadászmester tudomására 
kell hozni. A vendég kompetenciáját a társasáé biztosítja (1 nyúl, 
2 fácán).
Társadalmi munkaórák alapján a tag kaphat még további 2 ven
dégnapot, de ekkor puska nélkül vesz részt a vadászaton és az őt 
megillető kompetenciát kaphatja vendége.
Más társaságoknál más rendszer van. Néhol „szigorúbbak a 
föltételek, néhol nem”. Hívhat némely tag két alkalommal, 
de alkalmanként 5000 forintos térítés ellenében. Eltérés 
mutatkozik a vadásznapok tekintetében: néhol őt vadásznap 
is lehet, a kompetencia a meghívót terheli. Néhol a magas 
vendéghívási napok számát a kompetencia hiányával igye
keznek ellensúlyozni. A vadkárelhárítás legtöbb helyen 
korlátlan.
Őzre csak abban az esetben hívhatnak vendéget, ha a meghí
vó a közgyűléstől kapott bakot, de ez nem számít bele az ap- 
róvadvadíszati vendéghívásba. Némelyik társaságnál a ven
dég csak meghívója mellett vadászhat és érte a meghívó fe
lel. Ha a vendég szabályt sért - beleértve etikait is -, a vadá
szat vezetője a vendéghívót figyelmezteti, a vendéget nem. S 
folytathatnám a sort tovább, „szincscn" de egyszer ez is 
mögforr, mint a jó must... s évek múltán leülepszik a „zava- 
rosság"...

OLÁH JÓZSEF, Bács-Kiskun megye:
FRENDL JÓ ZSEF vadászmester, Jánoshalma, Petőfi V t
Apróvadra: (nyál-fácán) minden tag évente 3 alkalommal hívhat 
vendégét. Nyúlvadászat alkalmával a vendég külön vadászrészt 
nem kap, csak meghívója vadászrészét viheti el, ha megkapja! 
Nagyvadra: a meghívási lehetőség nincs korlátozva. Gyakorlati
lag annyiszor hívható a vendég, amíg vadászata eredményes nem 
lesz, a vendéget az Ib-nek be kell jelenteni.

SZTALCZER ANTAL elnök, „Hajósi" V t:
A tagok évente két vendéget hívhatnak, mindegy, hogy apró
vagy nagyvadra. Az elnök vendéghívási joga nincs korlátozva, de 
az Ib-nek utólagos ellenőrzési joga van. Az elmúlt két év alatt 
egyetlen vendéget hívtam.



VENDÉG\ÁRÁS
L E I CSABA, vadászmester 
Császártöltés, „Hubertus”  VL:
A társaság tagja évente két alkalommal hívhat vendéget, de csak 
nagyvadra. Egy meghívás 12 órára szól, azaz egy rcggcli és egv 
esti, illetve egy esti és az azi követó reggeli vadászatra, trófeái 
vadra viszont csak fizetővendég vadászhat

SCHNÜRLEIN GUSZTÁV vadászmester,
Pirtó, Patkó-tó VL:
A tagok vendéghívási joga gyakorlatilag nincs korlátozva Az ap- 
róvadvadászatra meghívott vendég u vendéglátó vadászrészét 
kaphatja meg. Nagyvadra vendég csak vaddisznóvadászarra hív
ható. esti korlátozás nélkül

HUSZÁR FEREN C fővadász, Kunfehértó, Petőfi Vt.:
Apróvadra évi három alkalommal hívható vendég a meghívó sa
ját vadászresze terhére. A nagyvadfajok közül csak vaddisznóra 
hívható vendégvadász, évi öt alkalommal. Minden vendég a va
dászat megkezdése előtt vendégjegyet kap, melyet kitöltve a va
dászat végén köteles leadni.

DÓZSA PÉTER  vt-elnök, Kaskantyú, Nimród VL:
Apróvad esetében nyúlvadászatra évi egy alkalommal (saját va
dászra/ átadásával), fácánvadászatra évi két alkalommal hívható 
vendég. Nagyvad esetében évi tíz alkalommal hívható vendégva
dász, de csak vaddisznóra. Trófcás vad elejtésére vendéghívási 
lehetőség nincs.

FÉSŰS SÁNDOR vadászmester, Tiszakécske, Tisza Vt.:
Apróvad esetében minden tagunk évente egy alkalommal nyálra, 
két alkalommal fácánra hívhat vendéget. Vízivad és dúvad vadá
szata esetében nincs korlátozva a vendéghívás, és őzbakra is hív
ható vendégvadász. A külföldiek vadászata után tagjaink 80 szá
zalékos áron vásárolhatnak vendégeik részére őzbak vadászatot.

HANDA GYÖRGY, 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye:
A vadászatokra történő vendéghívásokat nagymértékben befolyá
solja a vadásztársaságok anyagi helyzete és híven tükröződik eb
ben régiónk életszínvonala is. Egyre nagyobb gondot okoz a tag
ságnak kötelezően kirótt, vagy a megállapított fizetnivalók előte
remtése. Ezek már szinte törvényszerűen mókuskerékbe hajszol
ják a vadásztársaságok nagy részének gazdasági helyzetét Min
dennapos gondokkal küszködnek, egyre nagyobb, egyre több ál
dozatot meghozva igyekeznek talpon maradni Az elanyagiaso- 
dás következetesen rányomja bélyegét a vadászati kultúránkra, 
így a vendéghívási szokásaink alaposan megváltoztak. A vendég- 
hívási variációk számtalan példáját alkalmazzák, ami közös ben
nük: a pénz.
A megye apróvadas területein kialakult szokások: 
őzbak: Vendéghívás többnyire nincs, illetve jogát a vezetőség 
magának tartja fönn, esetleg évi 2-3 bak kerül jutalomszcrűcn 
szétosztásra a 40-50 fős tagság között. Elejtésük viszont „átru
házható” .
Suta, gida: A selejtezést általában a hivatásos személyzet végzi, 
vagy az ő felügyeletük mellett a tagság, vendéghívás nincs. 
Vízivad: Alkalmanként egy vendég hívható korlátozás nélkül, de 
gyakori a vadásznapok korlátozása is, heti két alkalomra.

Dúvad: Korlátozás nélkül esetenként egy fő hívható, bár egyes 
társaságok területén nemhogy vendég nem hívható, még a társas
ág tagjai is csak a hivatásos vadász kíséretében mehetnek ki a sa
ját területükre.
Fácán: Egyáltalán nincs vendéghívás, vagy ha netán van. nem ré
szesül kompetenciában a vendég. Jobbik esetben egyszeri alka
lommal hívhal vendéget a vadász saját vadászresze terhére. A 
legelterjedtebb szokás, amikor a vendéghívásért fizetni kell. al
kalmanként pár ezer forintot. Természetesen ilyenkor jár a kom
petencia is. Ez a fajta vendéghívási lehetőség is évente csak egy
két alkalomra korlátozódik.
Mezei nyúl: Egyezik a fácánéval, csak az árak változnak 2000 és 
5000 forint között.
Nagyvadas jellegű területeken vaddisznó egyéni lesvadászatra 
vadkárosítási időszakban ingyenes, vagy bizonyos alkalomig in
gyenes, a lobbiért fizetni kell. Van, ahol kimondottan „húzósak" 
a vendégjegyek. Egytől X  disznóig X ezer forint, ha ezt a keret
számot kimerítette a vendéghívó, a kővetkező alkalmakkor már 
az előző tarifa duplájába kerül a vendég. Ezek akár 5-6 ezer fo
rintra is fölmehetnek. Ugyancsak elterjedtek az idényenként két 
alkalomra szóló ingyenes vendégjegyek, amelyek lehetnek 12,24 
és 48 órásak. Kompetenciarésszel járó hajtóvadászatra vagy nem 
hívható vendég, vagy csak szintén fizetés ellenében és mindössze 
egy alkalomra.
Trófcás nagyvadra a vendéghívási jogot legtöbb helyen az Ib tart
ja fönn. A selejt vad elejtésének lehetősége esetenként átruházha
tó. Tarvadra vendég nem hívható. Akadnak olyan vadásztársasá
gok nálunk, amelyek külföldit nem fogadnak, hanem magas havi 
összegű tagdíjai fizetnek, és a vadászati üzemtervben meghatá
rozott vad elejtésének jogát csak a tagságnak tartják fenn. Bár a 
vendéghívásért itt is fizetni kell, viszont a vadászati idény figye
lembevételével mindenféle vadfajt elejthet a vendég.
Sajnos sokszor ilyen feltételekkel az átlagvadász már nem tudja 
vállalni a vcndéghívással járó anyagi terheket. Sok-sok éves va- 
dászbarátságok szakadtak meg. Összességében a vendéghívási 
tradícióink mára már egy hosszan tartó rossz házassághoz hason
líthatók, ahol a felek egyre jobban elhidegülnek egymástól.

SZARKA ÁGNES, Somogy megye:
Nálunk a vadásztársaságok manapság talán nem szeretik a belföl
di vendéget. Azt mondják, csak baj van velük, kíséret kell hozzá 
csökkentik a meghívójuk amúgy sem bőséges vadászati lehetősé
geit. Előfordult, hogy bérkilövő társaságból jövő vendég csak a 
terepet akarta feltérképezni, s a harmadik, negyedik alkalom után 
már egyedül ment vissza Az újonnan alakult társaságoknál - 
mondják - a tagok sem ismerik még kellően a területet, ők ma
guk sem igazodnak cl a határoknál, hogyan vadásszanak a ven
déggel? Általános felfogás: kevés a vad, azt pedig lőjük meg mi, 
magunk.
Apróvadas területen azért hívnak vendéget nagyvadas területről, 
hogy oda visszahívják csercvadászatra A vadásztársak részéről 
bizonyos fokig motiváló tényező az irigység is. „Nekem nem ér
dekem, hogy X. Y. vadásztárs máshol gímet, dámot, muflont lő
jön, én akarok itt vadászni, a többi nem érdekel.”
A vadásztársaságok is korlátozzák a vendéghívás számát, hiszen 
csak meghatározott számú, 3-5 vendégvadászjegyet kaphatnak a 
tagok évente. Van olyan társaság, ahol a vendégjegyeket év vé
gén - 1000 forintos áron a tagoktól visszaváltják. Szigorúan 
meghatározzák, hogy milyen vadra hívható vendég. Nem jellem
ző, hogy a vendéggel kifizettetnék a szállás, étkezés, ellátás költ
ségeit, de azoknál a társaságoknál, ahol a tagoknak is fizetni kell

a vadászház, illetve az ágynemű használatáért, előfordul. Ez 
megegyezés kérdése a meghívó és vendégei között. Arra is volt 
példa, hogy a vadászatvezető a vendéget és meghívóját is felszó
lította a vadászai befejezésére fegyelmezetlenség miatt, amiért a 
vendég autózott vagy háromszáz kilométert. Általánosan vallott 
nézet, hogy vendégségben fegyelmezetlenebbek a vadászok, 
mint otthon.
A házigazdák szerint jobb hangulatú a vadászat, ha magunk kö
zött vagyunk. Rohanó korunkban, amikor örül az ember, ha ki- 
mehet a területre levegő/ni, szellőzködni, uram bocsá’ vadászni, 
egyre kevesebben vállalják a vendéggel járó macerát, pláne, hogy 
a vadásztársaságok is jócskán nehezítik a helyzetet

MÉSZÁROS IVÁN, Pest megye:
Cegléd, Széchenyi Zsigmond V t:
Társaságunknál azt vettem észre, hogy mára a vadászat méltó 
befejezésére szoktak jobban odafigyelni, különös gonddal ké
szül a teríték, ezzel is megtisztelve a vendégvadászokat Az ál
landó helyen lévő gyülekezésnél egy szépen elkészített, fenyő
vel és tölgyágakkal körülvett teríték készül minden alkalommal, 
a két sarkon van két máglya farakás is. A kompetenciát a vadá
szok megtört puskával, levett kalappal veszik át. A vendégvadá
szok itt is elsőbbséget élvezoek. Minden tagunk kettő, sorszám
mal ellátott vendéghívó jegyet kap. Ezt használja fel az apróvad 
társas vadászaton vendéghívásra, ha ez elfogy, 2000 forintért vá
sárolhat újat.
A megkérdezett vadásztársaságokban a vendéghívás mindenhol 
„törvényes” , a házi szabályzatokban rögzített, de mindenkinek 
csak a saját „számlájára" van joga vendéget hívni.

M ÉSZÁROS BÉLA  sportvadász,
Tápiómente, Egyetértés Vt.:
Nálunk vadászidényenként egy vendég hívható apróvadra társas- 
vadászatra. Minden vadász vendégjegyet kap, annak felhasználá
sa után több vendég hívására már nincs lehetőség.

CSONGRÁDI PÉTER  elnök. Nyársapáti, Zöld Mező VL:
Minden tag három vendégjegyet kap, melyet tetszése szerint 
használhat fel apróvadra, nagyvadra egyaránt Ezen felül az inté
zőbizottság tagjai négy-négy vendégjegyet kapnak.

IF J. B IC SK E I KÁROLY vadászmester, Csemói Rákóczi VL:
Társas apróvadvadászatra, vadászati évadonként két vendéget 
hívhatnak. Mezei nyúl vadászata esetén nyúlból a meghívó kom
petenciáját kapja a vendég. Az őz és a dám lelövési lehetőségét is 
átengedheti. Dúvadra is hívható vendég a meghívó vadász kísére
tével. Valamennyi meghívást a vadásztag előre jelenti a vadász
mesternek, az apróvadas társas vadászat megkezdése előtt pedig 
a vadászjegyét leadja

AGYAKI GÁBOR, Baranya megye:
Tipikusan nagyvadas megye, ezért a vadásztársaságok házi sza
bályzata és a vendéghívás szabályai leginkább a nagyvadfajokra 
vonatkoznak. Ezek a korlátozások a legtöbb társaságnál néha túl
zottan szigorúak, sőt sok helyütt már-már önérzetében is sértik a 
vendéglátót és a vadászvendéget egyaránt.

(Folytatás a 14. oldalon.)

BOBÁL GYULA, Nógrád megye:
Sűrű lett a reggeli köd. A vadászok nem in
dultak. Fácán- és nyúlhajtásra készültek az 
Ipoly völgyén. A parlag végeláthatatlan, va
dul benőve. Ideális helye a fácánnak. De hát 
a köd! Mit tehettek a nimródok? Vártak és 
örilltek egymásnak. Hiába a nyirkos idő, a 
beszélgetést ez nem zavarta Ellenkezőleg. 
Örültek egymásnak és ettől felmelegedtek.

A legidősebb középre fészkelte magát. 
Bölcselkedeö, hogy íme kerekedik a hangu
lat. hiába a köd. Egyetértés a válasz. Aztán a 
panasz, akár a köd, terjedt közöttük. Imigyen 
keringtek a szavak: elmaradnak a meghitt va

dásztalálkozók, hivatalossá dermed a társasá
gok élete, s a tagok is csak ritka alkalmakkor 
találkoznak, nem is ismerik egymást és a va- 
dászélményeiket És a vendégfogadás? Csak a 
jobb módúak lehetnek a meghívottak. A meg
hívásnak magas a tarifája a talpasok - akik
nek egyebük sincs a szenvedélyüknél, - nem 
bnják pénzzel. A felszakadt kesergésrc azért 
clőtolakocbak a szebb napok emlékei is. En
nek felidézése is arra a legidősebb vadászra 
várt, ő idézte jóízűen a vadászat szép emlékeit. 
A tekintetek rajta függtek. Idézte a teleket a 
hó alatt pihenő erdőkből, amikor indultak a

vadállomány megsegítésére. De a nyár is a 
szíves munkával telt a vadért, akkor készültek 
a télre. Etetők, magaslesek javítása, dago
nyák, cscrkelóutak tisztítása, amely halmozta 
a közös élményeket, erősödött az összetarto
zás tudata Aztán a meghitt beszélgetések az 
erdő szép zugában, a pattogó tú/ mellett. Ahol 
már a vadászat élményei is odatartoztak, ami
kor a vadkárelhárítás, vagy az őszi hajtások 
emlékeit ébresztette. És a szívesen látott ven
dégekkel a találkozások? Az lett a tisztesség, 
hogy a hajtás első kóréhen elejtett vadat íze
sen elkészítve, a vadás/ház udvarán megterít

ve, várták a fáradtan, éhesen érkezett sereget. 
De az evés előtt megadták a végső tisztessé
get az elejtett vadnak is, a máglyaként lobogó 
tűz és vadászkürtök hangja mellett.

Miért van. hogy csak a szép szokások lial 
nak ki a talpas vadászok életéből? Hogy a/ 
ősi hagyományok mára az idegeneket, a vas 
tag pénztárcájúakat illetik csak meg?

A köd fokozatosan felszállóit a/ Ipoly 
völgyéről. Felragyogott a napsugár. Már 
fényiét! a parlag is. A vadászok elindullak. 
Kisütött a téli nap. de az ó au tik mégis vala
hogyan komor maradt.
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ABLAKON KIDOBOTT PÉNZ
A VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV

(Folytatás a 13. oldalról.)

Iirdckes módon ezek a szigorú korlátozások nem mindig arányo
sak a területen található vad mennyiségével.
Pedig a vendéghívás-vcndéglátás a magyar vadászati kultúrában 
és az. etikai kódexben külön fejezetet érdemelne, mint ahogy a/t 
meg is kapja.

Kevcs szebb dolog van a vadászatban, mint a vadászvendég 
állal elejtett vad felett átnyújtani a birtokbavételt jelző töretét. 
Ugyanakkor ezzel a kis tölgy- vagy fcnyőgallyal nemcsak a bir
tokbavételt jelezzük, hanem átnyújtjuk a barátságunkat, tisztele
tünket is. Ezzel a gallyacskával tudatjuk vendégünkkel, hogy el
ismerjük, mint vadászt és a/t, hogy a vadászbarátság örök.

Sajnos manapság egyre ritkábban adhatjuk vagy vehetjük át 
ezt a barátságot jelző tölgygallyat, pedig az öröm csak akkor tel
jes. ha azt megoszthatjuk valakivel. A házi szabályzatok termé
szetesen vidékenként és megyénként mindenhol másképpen sza
bályozzák a vendeghívás rendjét. Egy dolognak azonban egysé
gesnek kellene lennie, a vendéghívás-vendéglátás szent dolog. 
Ne engedjük, hogy a pénz. a politika és a jogszabályok tengeré
ben elvesszenek ezek a szép vadászati szokásaink.

FULLER MIKLÓS, fővadász,
Pécsvárad-Apátvarazsd, Földtulajdonosok Közössége:
Nagyvadra évente öt alkalommal lehet vendéget hívni. Egy alka
lom egy reggelre és egy estére s/ól. Trófeás v adra vendég nem 
hívható, csak a fácán- és a disznó vadászata engedélyezett, de a 
vendéglátónak a vendégjegyért fizetni nem kell.

Mivel területünk nagyvadas jellegű, apróvadra vendéget nem 
hívunk. A vízivad és a szalonka vadászatánál nincs semmilyen 
korlátozás.

PAPP SÁNDOR titkár, Marázai-Hidák Vt.:
Egyéni vadászatra külön korlátozás nélkül hívhatunk vendéget, 
minden olyan vadfajra, aminek az elejtésére egyébként jogosul
tak vagyunk. A vendéghívást előzetesen a vadászmesternek je
lenteni kell. Vendégjegy nincs. A terület nagyvadas jellegű, a 
tervben szereplő szarvas és disznó kilövése nincs személyre szó
lóan kiosztva. Az apróvad és a vaddisznó társasvadás/atokra a 
vadászmesterrel kell egyeztetni. Szalonkára és vízivadra korlát
lanul hívható vendég.

SCHM IDT JÓ ZSEF elnök, Dél-Mecsek V t:
Egy évben öt alkalommal hívhatunk vendéget ingyen. Aki ezen
felül is kíván élni a vendégjcggycl. annak 500 forintot kell fizetni 
naponként. Trófeás vadra csak az Ib engedélyével hívható ven
dég. Aki apróvadra kíván vendéget hívni, annak a vadászat előtt 
egy héttel a vadászmesternél kell bejelenteni, szalonkára nincs 
korlátozis.

MAGVAR LÁSZLÓ  vadászmester. Siklósi Táncsics Vt.:
A tagság nagyvadra évente kétszer hívhat vendéget. Trófeás vad
ra csak az Ib engedélyével hívható vendég. Apróvadra szintén két 
vadászjegy adható. A vízivadra és a szalonkára korlátlanul hívha
tó vendég a 11300 hektáros területünkre, ahol egyébként 65 ta
gunk vadászik.

BALAJTI JÁNOS, 
Jász-Nagykun-Szolnok megye:
A vadásztársaságok többsége mifelénk a vendéghívásra úgy ad 
lehetőséget tagjainak, hogy a házi szabályzat alapján meghatáro
zott számú vendégjegyet kiadja. Ez a legtöbb esetben kettő. Föl
használása a/ ütemterv szerinti vadásznapokon lehetséges, álta
lában a vadászati idényben az év végéig tart. A vendéget ven
déglátója fogadja és viszi a gyülekezőhelyre. A vadásztársasá
gok többségénél a vendégvadász ugyanazt a vadászrészt kapja, 
mint a vadásztag. A mezei nyúl esetében szinte minden társaság
nál a meghívó járandóságát terheli a vendégnek kiadott nyúl. 
Többhelyütt szokás, hogy a téritekből először a vendég kap há
rom fácánt és a tagok közölt osztják ki a megmaradtakat Vízi
vadra a legtöbb helyen nincs vendéghívási korlátozás, de akad. 
ahol erre is korlátokat s/ahuk. Kialakult olyan gyakorlat is. 
amely szerint a vadásztag alany i jogi>n kap egyetlen vendégje - 
gyet. de 5000 forintért váltható másik A vékonyabb erszényű 
vadászok a vásárlási jogot eladjak pénzesebb társaiknak, ezért 
kialakult, hogy csak a társaság egyes tagjai hívnak vendéget. 
Csalódást okoz a/onban a/ eladóknak, hogy a terítckosziásnál 
azért kap kevesebb vadászrészt, mert a vendég meghívása - 
iga/, hogy más által - de a nevére történt. Ha ez a módszer a 
gyakorlatban nem válna be. a háziszabál) közgyűlési hatarozat- 
tal módosítható.

Hja. a megszokás, a beidegződés, az nagy úr! Ószintén állí
tom - és nem akarok senkit megsérteni -. de szerintem még 
mindig sokan élnek a szocialista tervgazdálkodás rózsaszín 
bűvöletében. Hogy a piros bűvölet hova vezetett kis hazánk
ban, meg a nagy Szovjetunióban, az közismert. Sajnálatos
nak tartom, hogy ennek ellenére az új vadászati törvény, és 
annak végrehajtási utasítása jelenleg még részletesebb, tíz
éves távlati vadgazdálkodási üzemterv készítésére kényszerí
ti a vadgazdálkodót, mint az - enyhén szólva nem egészen si
keres - korábbiak. Ezt feleslegesnek tartom. Az ezzel kap
csolatos néhány eretnek gondolatomat elmondtam már a 
szántódpusztai szarvaskonferencián is. és mivel a beszélgeté
sek során a kollégák túlnyomó többsége igazat adott nekem, 
biztatásukra részletesebben szeretném kifejteni érveimet

Másfél évvel az új vadászati törvény életbelépése után 
még mindig nem tudott megegyezni a másodfokú erdészeti, 
vadászati, és természetvédelmi hatóság egyes vadfajok ma
ximálisan fenntartható létszámában. így nem lehetett meg
határozni a körzeti vadgazdálkodási üzemtervek fenntartha
tó vadlétszámait, melyek a vadászterületekre lebontva és 
kiadva képezték volna a hosszú távú. 10 éves üzemtervek 
alapadatainak egy csoportját. Ezek hiányában már két, jog
szabályilag is előírt határidőre, nem lehetett elkészíteni és 
beadni jóváhagyásra a vadászati hatósághoz. Felröppent a 
hír, hogy a törvényt és végrehajtási utasítását módosítani 
akarják. (Elég hamar, és a szóbeszéd szerint igen rossz 
irányba.) 35 éves vadászmúltam, amelyből közel harmincat 
intenzív ténykedéssel hivatásosként éltem meg - arra ösztö
nöz, hogy javasoljam az illetékeseknek a jogszabály módo
sítást a vadgazdálkodási üzemterv-készítési kötelezettség 
elhagyására az alábbi indokaim alapján.

1. A MÉM Vadászati és Vadgazdálkodási Főosztálya 
1970-ben kiadta a „Vadgazdálkodásunk távlati fejlesztésé
nek irányelvei” című füzetet. Ebben leírták: „Az 1968. év
ben bevezetett gazdaságirányítási rendszerben megszűnt a 
központi tervutasítások előírása, a vállalatok nem kapnak 
kötelező éves terveket, gazdálkodási döntéseiket maguk 
hozzák meg." De. hogy a szabadság előszelét mégse ve
gyük olyan komolyan, két bekezdéssel lejjebb ez olvasható: 
„Valamennyi nagy vadas vadászterületre 10 évre szóló vad
gazdálkodási üzemterv készül. Az üzemterveket az állami 
erdőrendezőségek készítik, és a MÉM hagyja jóvá." Meg
történt. Tíz év után megállapíthattuk, hogy - főként a szar
vasra és vaddisznóra vonatkozó előírások - nem jöttek be. 
A lelövési adatok elemzése alapján megállapítható volt, 
hogy a valóságban lényegesen nagyobb állománnyal ren
delkezünk. mint amekkorát a vadlétszámbecslési adatok 
tartalmaztak. Ezt követően elkészült a következő 10 éves 
vadgazdálkodási üzemterv is, a fő nagyvadfajoknál (szar
vas, őz. vaddisznó) hasonló állománycsökkentést előírva. A 
nyolcvanas évek közepén, az üzemterv félidejekor az 
üzemtervezés központja által végzett országos kiértékelés 
olyan sivár eredményeket mutatott be, hogy az akkori vadá
szati vezetés illetékese nem engedte nyilvánosságra hozni. 
Ugyanakkor dr. Rácz Antal - szerintem megalapozottan 
hivatkozva a becslési és lelövési adatok kapcsolathiányára, 
rámutatott arra. hogy a hetvenes-nyolcvanas években egy 
bizonyos év szarvaslétszim-becslési adatából kiindulva 
(hozzáadva a szaporulatot, levonva a lelövési) az. állomány
nak néhány év múlva el kellett volna fogynia A valóságban 
pedig ennek éppen az ellenkezője történt. Sokunk számára 
bebizonyosodott, hogy a második ciklus üzemtervi célszá- 
mai sem valósultak meg. a kedvezőtlen körülmények miatt 
az apróvadnál sem. Ezt követően néhány év üzemtervi pau
za következett, és reménykedni lehetett, hogy - az eddigi 
tapasztalataim szerint inkább csak szavakban hangoztatott, 
a valóságban kevésbé létező - rendszerváltást végre komo
lyan vesszük. Tévedtem. Az új jogszabályok szerintem ezen 
a téren is rosszabbak lettek.

2. A hetvenes évek elején behatóan foglalkoztam a vad
állománybecslés hazai és külföldi módszereivel. (Ennek lett

az eredménye az 1976-ban megjelent „Vadállománybecs
lés" című füzetecske.) Megállapíthattam, hogy ha valaki 
korrektül, pénzt is áldozva számlálással akarná a vadállo
mányát megbecsülni, annak sem sikerülne olyan pontos 
adatokat kapnia, amely egy jó 10 éves üzemterv alapját ké
pezhetné. Ugyanis maguk a módszerek önmagukban is 
nagy hibalehetőségeket tartalmaznak, amelyek később ko
moly gazdálkodási hibát eredményezhetnek.

3. A vadállomány becslését korábban február végén, 
március elején végezték. (Manapság a beküldési határidő
höz igazítjuk az űrlap kitöltését.) Az akkor számolt, vagy 
becsült állomány egy „pillanatnyi” állapotot tükrözött, sok 
esetben még az akkori vadmozgást se tudta követni (egy 
vándorló szarvasrudlit a szomszédban is regisztráltak). Ez a 
télvégi állapot az év további részében lényegesen megvál
tozik, vele együtt az állomány nagysága is. Volt néhány év, 
amikor az állományjelcntési űrlapon a vadászidényben a te
rületen lévő állomány nagyságát is meg kellett adni, így in
dokoltabbak voltak a lelövési tervek. Ma ez nem szükséges.

4. A vadállomány becslésében megadott számok nem el
lenőrizhetők, így az üzemterv végrehajtása, megvalósítása 
sem. Nem is kérték szánion. Nem is lehetne bizonyítani, 
hogy egy vadászterület kezelője nem hajtotta végre az ab
ban előírt számokat. Akkor minek csináltatni, miért kell 
több százezer forint felesleges kiadására kötelezni a vadá
szatra jogosultakat, amikor többségük amúgy is anyagi 
gondokkal küzd?

5. Éppen negyed százada, hogy részt veszek egy észak
somogyi, nagyvadas vadászterület gazdálkodásában. A hu
szonöt év során a két fő vadfajunk, a gímszarvas és a vad
disznó állománya mostanra körülbelül a felére csökkent le. 
Ószintén bevalljuk, hogy nem az évek óta lejárt üzemterv 
hatására! Ennél sokkal kegyetlenebb, de ma sokkal divato
sabb „tényező" tette ezt velünk: a „piac". Minden bizonnyal 
a jelen és a közeljövő legerősebb diktátora lesz. bár én a 
vadgazdálkodásban nagyon csúnya szónak tartom (sajnos 
ezt „őfelsége” nem veszi figyelembe). A két fő vadfajunk 
állományát ennyire le kellett csökkentettünk a mezőgazda- 
sági és erdei vadkár csökkentése érdekében, ha élni. ponto
sabban vadászni szeretnénk. És mi szeretnénk. A „piac" (és 
nem a hosszú távú. 10 éves üzemterv) olyannyira beszabá
lyozta az állományt, hogy az általa okozott mezőgazdasági- 
és erdei vadkárt még ki tudjuk korrektül fizetni (még az er
dősítéseket védő kerítéseket is mi fizetjük!), és a vadásztár
saságunk tagjainak megmaradt egy lecsökkent terítéket biz
tosító vadászati lehetősége. Több trófeás vadat kell a kül
földi bérvadászoknak eladnunk ahhoz, hogy az egyre job
ban emelkedő kiadásokat kigazdálkodhassuk.

6. Remélhetőleg tényleg a nálunk jóval fejlettebb Nyu- 
gat-Európához történő csatlakozás előtt állunk. Tudomásom 
szerint egyetlen EU-tagállamban sincs kötelező 10 éves 
üzemterv. de az biztos, hogy Ausztriában. Németországban. 
Svájcban nincs! Igaz. hogy kötelező vadászkamara sincs, 
csak vadászati hatóság és erős vadászszövetség. Már hu
szonöt évvel ezelőtt megmosolyogtak az osztrák és német 
vadászbarátaim, amikor még ifjú titánként próbáltam nekik 
a tervgazdálkodás fölényét bizonygatni. „Honnan tudjátok, 
hogy mi lesz öt év múlva pláne egy évtizeddel később?" - 
kérdezték. Igazuk volt. Vagy 15 éve fölhagytam az ilyenek
kel. és ma már nem vagyok büszke rá ha találkozom velük. 
Jogos volt a mosolyuk. Ha már az ottani, a földtulajdonhoz 
kötődő vadászati jog rendszerét átvettük, akkor közeledjünk 
feléjük a hosszú távú üzemtervnélküliséggel is.

Javaslom a jelenlegi vadászati jogszabályok módosítása 
révén - az éves vadgazdálkodási terv fontosságát hangsú
lyozva - a 10 éves üzemtervkészítési kötelezettség meg
szüntetését. Ne kötelezzük az egyre szegényedő vadászatra 
jogosultakat fölösleges százezrek kidobására.

l)r. Adámfi Tamás
vadgazdálkodási szakmérnök, vt-elnök
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H-2120 Dunakeszi, Fóli út 23. Tői.: (38-27) 342-819 Fax: (38-27) 342-381 
EmaJ: kollath@mail.dlgitel2002.hu

1998. ÉV J VAD ÁSZATO K 
V íz ib iva ly vadászata Ausztráliában Ara: 3250.- USOrtó 

(2/1 esetén és 750.- USD felár 1/1)
K ína i erdei vadászat Ötnapos vadászat, december 15-éág.
A vadászat ára 1990 - USO/tó (2/1 -es vadászat esetén) + tiófeafi)*

U ráli vadászat Szibériai fávorWca (2/1). 5 nap: 2700 - USDtö repókSjejjye! együti.
1 L ast M lnute a k c ió s  árak? |

1999. ÉV I VADÁSZATOK 
Alaszkai vadászat magyar kísérővel ■ Jávorbika, 10 nap, 7200 - USD/fő 

■ Jávorbika és grtzziy medve. 14 nap. 12800,- USO/fő ■ GrizzJymGdve. 14 nap. 8800. 
USD/fó (Tavasszal Is!) ■ Fekelemedve, 3500 - USD/fó ■ Farkasvadászat, 4800,- USD/fó 
Namíbial vadászat • 5 napos vadászati csomag, őt vad (kudu, oryx, springbok, duikor. 

steenbok) trófeadijávai. teljes ellátással és reptéri transzferrel együtt: 3800.- 
DEMVadász. 2 vadász + 1 kísérő esetén. • Mélytengeri horgászat és kirándulás a/ 

Etosha Nemzeti Partiba külön kérésre megszervezhető! • 7 napos vadászat (2/1), Ara
1700 - DEM/vadász *  trófeadijak.

Uráli sikeHajdvadászat Ötnapos vadászat, várható Időpont áprlfls közepu 
Ara repölöieggyel együtt: USD 1990-/fö.

- Egyedi Igények sze rin ti vadászatok szervezését is  vállaljuk
-  Trófeák hazaszálhttatását díjazás ellenében, garanciával Inté 

Vadászíjjal vodászók részére különleges programoki 
A vadászat árai tartalmazzák a szükséges engedélyeket (CITIES) ér. a i

TRÓFEABÍRÁLAT 
A Nemzetközi Szafari Klub metodikája szerint.

Váraljuk a vadászok ós qyüjtök tulajdonában lévő. a viláíi bármoly o« .•áljából származó 
trófeák bírálatát, valamint az érmes és rekord méretű trófeák b<»i<>gy*/t*K>‘4>t 

az  SC J Flekordok Könyvébe.
Vadászatszervezői engedély száma: 1499/98/87. SC I hivatásos trótoobirtiól engedély

száma: COM#1->02J73
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AUSZTRIA: zerge ■ SZERBIA: vaddisznóhajtás, őz
bak ■ ANGLIA: őzbak ■ SKÓCIA: gímbika - SPA
NYOLORSZÁG: kőszáli kecske, vörös fogoly ■TÖ
RÖKORSZÁG: vaddisznóhajtás ■ OROSZORSZÁG: 
siketfajd, nyírfajd, medve, szibériai őzbak, túr, ma- 
ral, jávorszarvas, kőszáli kecske ■ MONGÓLIA: 
kőszáli kecske ■ KANADA: fekete medve, jávor- 
szarvas, farkas, karibou, hókecske ■ ALASZKA: já
vorszarvas, kodiakmedve, karibou, hegyi kos ■ 
AUSZTRÁLIA: vízibivaly ■ NAMÍBIA: antilopok ■ 
DÉL-AFRIKA: antilopok ■ ZIMBABWE: kafferbivaly ■ 
TANZÁNIA: speciális bivalyszafári, elefánt, orosz
lán, leopárd ■ KAMERUN: bongó, erdei elefánt
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Mire szabad vadászni?
Decemberben: selejt gímszarvasbikára, tehénre, ünóre. borjúra - 
dámbikára, tehénre, ünőre, borjúra - özsulára, gidára - muflonkosra, 
jerkére, bárányra - vaddisznóra - szika szarvasra - Dybowski 
szarvasra - mezei nyúlra - házi görényre - nyestre - fácánkakasra 
(fácántyúk csak a 2000 darabot meghaladó utónevelő, A  kibocsátási 
hely 1000 méter sugarú körzetében, kólón engedély alapján, a teríték 
20 százalékáig lőhető!) vetési lúdra (naponta és személyenként 4 db 
ejthető el) - nagylillkre (a vadászat hatóság által engedélyezett idő
ben és mennyiségben)- tőkés-, böjti-, csörgő-, barát- és kercerécére, 
szárcsára (naponta és személyenként legfeljebb 8-8 db ejthető el, a 
tenyésztett vadkacsa Malmi időn kívül és napi' terítékkorlátozás nélkül 
lőhető) - balkáni gerlére.
Januárban: selejt szarvasbikára, tehénre, borjúra - selejt dámbiká
ra, tehénre, borjúra - őzsutára és gidára - muflonkosra, jerkére, bá
rányra - vaddisznóra - házi görényre - nyestre - fácánkakasra (fá
cántyúk csak a 2000 darabot meghaladó utóneveié. iH. kibocsátási 
hely 1000 méter sugarú körzetében, külön engedély alapján, a terí
ték 20 százalékáig lőhető!) - vetési lúdra (naponta és személyen
ként 4 db ejthető el) - nagylilikre (a vadászati hatóság által en
gedélyezett időben és mennyiségben) - tókés-, böjti-, csörgő-, barát- 
és kercerécére, szárcsára (naponta és személyenként legfeljebb 8-8 
db ejthető el. a tenyésztett vadkacsa tilalmi időn kívül és napi teríték
korlátozás nélkül lőhető) - balkáni gerlére.
Egész évben lőhető: vaddisznó kan, süldő, malac (kocára, azaz az 
50 kg zsigerelt súlyt elérő vagy meghaladó nőivarú vaddisznóra 
csak május 1-je és január 31-e között szabad vadászni) - üregi 
nyúlra - rókára - pézsmapocokra - nyestkutyára - aranysakéira - 
mosómedvére - dolmányos varjúra - vetési varjúra (fészektelepen 
és annak 200 méteres körzetében csak május 1-je és február 28-a 
között) - szarkára - szajkóra.
FIGYELEM!
Az 1996. évi LV. törvény paragrafusai értelmében vadászni csak a 
csillagászati napkelte előtt egy órával kezdődően és a csillagá
szati napnyugta után egy óráig szabad. Éjszaka a vaddisznó és a 
róka vadászatának kivételével tilos a vadászat. Éjszakai vadá
szatnál a fényszóró használatát a vaddisznó által okozott vadkár 
elhárítása vagy megelőzése céljából, különösen indokolt eset
ben a hivatal engedélyezi. Tilos a vad elejtésénél elektronikus 
optikai, illetőleg akusztikai eszközt használni. Továbbá: a vadá
szat gyakorlása során tilos az óntöltő sörétes vadászlőfegyver
ben egyidejűleg 3 darab lőszernél többet tartani.

DECEMBER
Télelő, avagy Karácsony hava

A hó A hét napja 
napja

A nap 
kefte nyugta

Ahold 
kelte nyugta

Fázisa 
h m

6 Vasárnap 716 1554 1911 9 41
7. Hétfő 717 1553 2017 10 28
8. Kedd 718 1553 21 23 11 07
9. Szerda 7 20 1553 22 28 1140

10. Csütörtök 7 20 1553 23 32 1208 C 18 54
11. Péntek 7 21 1553 ------------ 1234
12. Szombat 7 22 1553 034 1258
13. Vasárnap 7 23 1553 1 34 1322
14. Hétfő 7 24 1553 2 35 13 47
15. Kedd 725 1553 3 35 1414
16. Szerda 726 1554 4 35 14 44
17. Csütörtök 7 26 1554 535 1518
18. Péntek 7 27 1554 633 1558 023 42
19. Szombat 7 28 1554 7 28 1644
20. Vasárnap 7 28 1555 819 1736
21. Hétfő 729 1555 9 05 18 35
22. Kedd 729 1556 9 46 19 38
23. Szerda 730 1556 10 22 20 44
24. Csütörtök 730 1557 1055 2153
25. Péntek 7 31 1558 11 25 23 04
26. Szombat 7 31 1558 11 54 — D 11 46
27. Vasárnap 7 31 15 59 1223 016
28. Hétfő 7 31 1600 1254 130
29. Kedd 732 1601 1328 2 45
30. Szerda 732 1601 14 08 4 01
31. Csütörtök 7 32 1602 1454 514

A tél kezdete 22-én 2 óra 57 perckor

JANUAR
Télhó, avagy Boldogasszony hava

A hó A hét napja A nap A hóid Fázisa
napja kelte nyugta kelte nyugta h m

1. Péntekül 732 16 03 1548 6 23
2. Szombat 7 32 16 04 16 49 7 25 0  350
3. Vasárnap 7 32 1605 1754 817
4. Hétfő 7 32 16 06 19 02 9 01
5. Kedd 7 32 16 07 2010 938
6. Szerda 7 32 16 08 21 16 10 09
7. Csütörtök 7 31 16 09 22 20 10 37
8. Péntek 7 31 1611 23 22 11 02
9. Szombat 7 31 1612 — 11 26 C 15 22

10. Vasárnap 7 30 1613 023 11 51

ÁTMENŐ KÉPÜNKÖN: VARGA PÁL FESTMÉNYE
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A TARTALOMBÓL:
Dúcz László: A tanárom 
(avagy miért vadászom?)
Halmi Péter Pál:
Sötétben, akár a kísértet
Bodor Miklós: Dárius kincse
Dr. Kőhalmy Tamás:
Titkos lelki fiókjaim
Dr. Koncz István:
Mesék menedéke
Csernaburczky Gyula: 
Gének és ösztönök
Wentzely Dénes: A fegyvere
Váradi Róbertné: 
Varázslatos világ
Tóth József: Választottam!
Gájerné Fehér Gabriella:
A szívemmel vadászom
Balogh Gábor:
Van-e különbség az oroszlán 
és a fácán között?
Dr. Faragó István:
Amiért vadászom
- vallomás öt tételben
Mátyás Ferenc: 
Utolérhetetlenül

Feiszt Ottó: Szenvedély
Videcz Ferenc:
Megkésett zsolozsma
Ugray Tamás:
A ragadozó szerepében
Kovács László: Számvetés
Vígh Tamás:
Gondolta a nyavalya!
Dr. Boda Pál: 
Vadászbarátsággal
Várszegi József: Indián vagy
Rakk Tamás:
Miért vadászom?
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A SZERKESZTŐ 
JEGYZETE

Ne tessék mondani, tudom, hogy évről évre nem csak divatosan gömbölyödöm, hanem 
vészesen öregszem is, de még nem vagyok teljesen „elefánt” , aki nehezen tanul és 
gyorsan fe le jt... sőt, azt hiszem -  fél évszázadot meghaladó „vénségem re" - remélem 
az lesz az egyik legnagyobb bajom, hogy nem tudok majd felejteni, nagyon is jól fogok 

mindenre és mindenkire emlékezni. És ez m anapság nagy büntetés, amikor könyvek-kötetek. 
cikkek-értekezések és visszaem lékezések az átértékelt feledékenység jegyében jelennek meg. 
Persze azért a jó emlékeknek, a világos emlékezetnek vannak előnyei is. Ebben bíztam, biza
kodtam, amikor az idei pályázatunk témáját kitaláltuk, és abban is reménykedtünk, hogy a va
dászsajtóban az elmúlt közel negyedszázad alatt irodalmi ihletettségü írást publikálók, nevezzük 
Őket vadászíróknak - még emlékeznek a hajdan volt irodalmi pályázatokra, a vadászújság 
nagyszerű irodalmi mellékletére... mindarra, amit ezek a pályázatok-mellékletek bennük-körülöt- 
tük elindítottak. É s  nem csalatkoztam. Nem tudom ugyanis mással magyarázni, hogy a m egle
hetősen nagy kihívásnak számító „Miért vadászom ?" c. pályázatunkra (majd az emlékeimben 
élő szerzőknek szóló levelek hatására) 41 hazai és külföldi szerzőtől 42 pályamunka érkezett 
szerkesztőségünkbe. (Ez a mai világban igen nagy szó!)

Mindenekelőtt köszönöm a szerzőknek, hogy emlékeiket nem felejtették el, hogy neki- 
gyürkőztek a válaszadásnak és  külön köszönöm, hogy ilyen fantasztikusan jó írásokat küldtek 
be pályázatunkra. (A  m agánjellegű kísérőlevelekre. ígérem rövidesen válaszolok. Arra vártam, 
hogy a zsűri elvégezze hálátlan feladatát és - ahogy ez már lenni szokott - teljesen igazság
talanul: kiválassza azt a három pályamunkát, amelyet díjazásra ítél.) Ez a jegyzőkönyv tanú
sága szerint megtörtént és ezúttal közhírré is teszem:

dr. Faragó  István  (Amiért vadászom  - vallom ás öt tételben)
Váradi Róbertné (Varázslatos világ) és 
C sernaburczky G yu la  (G ének és ösztönök) 

veheti át az Indoform G M K által készített vadászöltönyt.
Itt kell bejelentenem - ugyanakkor a szerzőktől elnézést kérnem hogy a mellékletben 

megjelenő anyagokat esetenként - esküszöm teljesen jószándékúan - megrövidítettem, az 
írásoknak - egy-két kivételtől eltekintve - címeket adtam ... és reménykedem az utólagos 
egyetértésükben vagy várom a szerzői jog m egsértéséért indított pereket.

Anélkül, hogy a nyertesek méltán megérdemelt elism erésének ra n g já t a  legkisebb mér
tékben is csökkenteni kívánnám, mint az egyik többszörösen megalkuvó (divatosabban szól
va: kompromisszumra hajlandó) zsüror. meg kell jegyeznem, legalább további 15-20 olyan 
írásmű érkezett be a pályázatunkra, amelyet ugyanígy díjazhattunk volna ... ha az Indiform GM K 
nem ilyen szűk markú és nem csak három díjat ajánl fel a pályázat szerzőinek elismerésére.

Ez persze csak humor, nagyon is elégedettek vagyunk az Indiform G M K  nagyvonalú tá
m ogatásával. amelyet ezúton is köszönünk.

Egyébként Önök is meggyőződhetnek a p á lyá za t színvona lá ró l, ha elolvassák a M agyar 
VAD ÁSZLAP történetében első alkalommal megjelenő. 16 oldalas irodalmi mellékletünket, 
am ely term észetesen csak szubjektív válogatás a pályamunkákból, a most kimaradt írásokból 
majdnem még két hasonló terjedelmű és színvonalú mellékletet lehetne szerkeszteni.

Jó  a szerkesztőnek ezeket a dolgokat leírni, jó érezni, hogy ha kell, újra tollat ragadnak a 
régi. nagy „motorosok”, és azt is jó konstatálni: mennyi új név. mennyi új tehetség található eb 
ben a kis országban a vadászok között. Dr. Faragó István nemrég megjelent első kötetének 
szellemét és vitathatatlan tehetségét igazolja, és az első írásait publikáló fiatal Halmi Péter Pál 
is jó úton jár. Ugye azon már nem nagyon csodálkozunk, hogy mind több. a szépnemhez tarto
zó vadász forgatja közöttünk a puskát. Uraim! A  hölgyek előretörnek a  vadászirodalomban is, 
remélem Váradi Róbertné és Gájerné Fehér Gabriella írásaival még gyakran fogunk találkozni 
... nem feledvén, hogy hajdanvolt irodalmi pályázatainknak is mindig voltak sikeres női résztvevői.

S  ha már az értékelésnél tartunk: ki gondolta volna, hogy a novellistaként induló, a  sokol
dalúságáról több alkalommal bizonyságot tett Rakk Tamás ezúttal - nem is akármilyen - verssel 
jelentkezik. Dúcz László rafináltan ú g y  m esé li el a  vadászathoz kötődését, hogy közben em be
ri emléket állít barátjának. Bodor Miklós, hűen önmagához, ismét megigézte kedvenc szellemeit 
és nem hagyta ki „kedvenc” bánatait sem. Dr. Kőhalmy Tamás „titkos lelki fiókját" áldozta föl a 
pályázat kedvéért, Feiszt Ottó szinte tudományos alapossággal kereste a választ a pályázat 
egyetlen kérdésére, a vadászat miértjére. Tóth József vallom ása akár a vadászok ars poétiká
ja is lehetne. Wentzely Dénes humora nem fakul, a  poén akkor is ül. m égha nem is lenne igaz
- de hát miért ne lenne igaz - a fegyverolaj. Dr. Koncz István. Balogh Gábor. Videcz Ferenc és 
Mátyás Ferenc  is líra i zso lozsm ában  adtak frappáns választ a szinte megválaszolhatatlanra. 
M agyar László és Várszegi József pedig profi módon megírt vadásztörténeteiken keresztül bíz
zák ránk a válasz megfejtését, hiszen mi sem  term észetesebb, mint az, hogy vadászunk.

Illene részletes tájékoztatót adnom a mellékletből ezúttal kimaradt szerzőkről, akikről azt 
állítom, munkájuknak helye van lapunkban, de róluk név szerint még sem szólok, abban a  re
ményben. hogy írásaikat rövidesen közölhetjük ... ha találunk támogatót az újabb irodalmi és 
szakmai-tudományos mellékleteink költségfedezetére. Ezt a  mellékletet - egyes-egyedül - a 
Vadászati Kulturális Egyesületnek köszönhetjük. Tudom, hogy vannak közöttünk olyan vadá
szok. akik megtehetnék és szívesen is támogatnák a magyar vadászati irodalom további 
szárnybontogatását, illetőleg a szakma tudományos művelőinek meg-, és bemutatkozását ... 
csak még nem találtak ránk, pedig mi itt vagyunk és a .pádból kilógva, két kézzel" jelentkezünk!

Keressenek bennünket, imádjuk a m ecénásainkat!
Végezetül, köszönet művészeinknek - Meszlényi Attilának és Miklósovits Lászlónak - 

hogy néhány nap(!) alatt elkészítették a válogatás grafikai illusztrációját, láthatóvá téve a sok 
esetben láthatatlant. ^

Apropó, ki beszélt az elefántról ?  / m

főszerkesztő
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DÚCZ LÁSZLÓ

A TANÁROM
(AVAGY M IÉRT VADÁSZOM?)

A Trabant még a hajnali derengés előtt zőtykőlő- 
dött a lyukakkal telt. valamikori aszfalt úton ve
lünk. A gödröket nem lehetett kikerülni, csak - jó 
esetben - választani, melyikbe huppanjunk bele. 
melyikben ússzuk meg baj nélkül? A fák sötéten 
hajoltak főlénk.

Az autótulajdonos hangosan szitkozódott. 
Már jó ideje egyoldalú pertuba kevere
dett a szentekkel, s mindenfélét ajánlott 
nekik, meg az erkölcsüket minősítgette.
Nem hiszem, hogy a mennyekbe került, bár le
het. ott nem is érezné jól magát nélkülünk... 
egy csapat voltunk. Egy nagyobb zökkenő után 
megkérdezte a mellette ülő barátomtól.

- Pisti, mi a fenét szerettek ezen a vadá
szaton?

A kérdést akkor vetették fel előttem először, s 
jó. hogy nem nekem szegezték. Nem csak az ál
mosságtól nem tudtam volna válaszolni.

Barátom hátrafordult, s szemöldökét felhúzva, 
csodálkozva nézett rám a reflektor visszfényé
ben. de az ő kérdése sem nekem szólt.

- Karcsi bácsi, gyakran teszel fel értelmetlen 
kérdéseket?

- Miért?
- Te szereted a halászlét? - faggatta tovább.
- Igen. főleg ha én főzöm.
- Akkor jó. Akkor meg fogsz érteni! Mi azért 

szeretjük a vadászatot.amiért le a halászlét. A 
kocsi nagyot zöttyent a megállapítás hallatán.

- Ezt hogy érted?
- Hát miért szereted a halat?
- Mert jól esik! Először is az Ize, aztán az illata 

miatt, csillapítja az éhségem, főzés közben az iz
galom: milyenre sikerül, és jó szájízt ad!

- Na látod, pont ezeket szeretjük mi is a vadá
szatban. Ugyanilyen érzéseink vannak a vadá
szattól ... Igaz Ö ccse? (Mármint én. én vagyok 
ugyanis a bátyám öccse.)

De sokszor jutott eszembe ez a prózai, mégis 
bölcs válasza!

A gyerek az iskolában azt a tantárgyat szereti, 
amelyiknek jó a tanára. Én is így vagyok a vadá
szattal. Jó  tanárom volt: .A" Szabó Pisti.

Az erdő már rég elfeledte a Trabant zúgását, 
amikor megjegyezte.

- Hallod, nincs szerencsém a nagy agyarak
hoz! A múltkorinak csak a fele volt bévül. ennek 
itt meg csak a jobb felső van meg - mutatott a 
mellette békésen fekvő öreg remetére. Évek

óta itt lakott a Sárgaföldesben, mindig egyedül 
járt és igen óvatos volt. de most ő veszített. Rád 
figyelt, előled szökött volna a fekvőhelyéről... én 
meg elálltam az útját... - az erdei madárdal és a 
patakcsobogás csöndes méltósággal búcsúz
tatta az öreg kant.

A szellő selymes simogatása, a hulló levelek 
percegő neszezése azóta már neki is őrök bú
csút hintett a homlokára... Hamvai ott nyugodnak 
a Kőhegy-oldalban egy kőrakás rései között. Már 
nem gyötri a hideg, a februári éjszakák disznó
dermesztő jégbilincse, amit fölolvaszt a vadászat 
öröme: a .milyenre sikerür-je... Ott marad örökre
- ahová mindig vágyott és ment az erdőben.

Hányszor, de hányszor villan emlékeimből a 
szürke szeme elismerően egy-egy jó lövésem 
után, és hányszor, de hányszor hallom bensőm
ben a korholó hangját: „Öccse, ö ccse ...!?” És 
de sokszor merül fel bennem, egy-egy jól sikerült 
nap után: ezt ..A’ Szabó Pisti sem csinálta volna 
jobban!

Nem élte meg az ötvenöt esztendőt, de az élet 
és az elfogyasztott alkohol kemény karcokat 
koptatott az arcára, s acélos ifjúságát hamuvá 
hervasztotta. ám a vadászat és az erdő nekem 
őrzi őt, s juttatja eszembe, amit nem érthet senki 
más. mert nem töltötték együtt - mint mi - a leg
szebb. a sarjadó éveiket.

Aztán a cserkészutak, amelyen életünkben 
ballagtunk, messze estek egymástól, de a hajnal 
derengése, a malacok halk morgása, a szarvas
bika bőgése. vagy a holló korrogása üzenetet ho
zott és vitt mindkettőnknek: kint van ám az erdőn!

vagy horgászik a Tisztán! s a fejem fölött 
húzó madárra kacsintva szólok utána: üdvözlöm!

Tudom, megkapta az üzenetet... vitte azt a tol
lak surrogása, csillagok mosolygása, eső csepe- 
gése.

A magasles kemény deszkáján ücsörögve 
hallgatjuk a hangosan szuszogva közelgő tol
vajt. Reccsen a tejesedő kukorica, s puffogva 
nyög a többször földhöz vert szára.

- Hát ezt miért csinálja? Ha már lop. legalább 
csöndben tenné! - nézünk kerekült szem m el 
egymásra némán, de kifejezőn. Majd pár perc 
után rájövünk: nem ember, állat az. de milyen le
het? A hangtalan tátogást a számról olvassa.

- Disznó?
A vállát felhúzva, fejét ingatja.
- Szarvas? De én is tudom, nem az. A zaj már 

igen erős. a lanyhuló fényben inognak a tengeri
szárak. s még mindig nem látjuk mi mozdítja 
azokat.

Két játékos borz gurul a magasles elé. mire 
kezünk szorítása elernyed a lámpán és a fegyve
ren. Prüszkölve paskolják egymást, s tépik a ku
koricát, mint a rossz gyerekek. Nem kell nekik, 
nem eszik meg. Egyszerűen csak játszanak, s mi 
bámuljuk a hancúrozókat. mintha még sosem 
láttunk volna borzot. Egy disznó ront rájuk, za
varja el hangos fújással és morgással a rendet- 
lenkedőket. majd ő is kitör egy szárat. Csám
csogva harap kettőt a rajta lévő csőből. Ott 
hagyja. Vakarózni kezd. aztán odapisil elénk. 
Lassan elballag. Még soká halljuk a hangosko
dását.

Mi meg ülünk a deszkán mozdulatlanul és 
sejtjük a sötétet. Vadkárelhárításon vagyunk: 
őrizzük a kukoricát..! Szó nélkül üríti a  golyós
puskát és csendben lemászunk a létrán. A poros 
úton néhány lépés után nagy csendben újra tölt.

- Hátha...- súgja felém.
Ballagunk a homokszalagon. Hirtelen megáll, 

kezét füléhez emeli, belehallgat a sustorgó, sötét 
semmibe, kapja a mordályt, s az előttünk szel
lemként átröffenő süldőt fültövön találja. Az re
csegve karikázik a már feketének látszó szárak 
közé.

Ámulva tátom a szám. Némán, gyorsan zsige- 
relek. majd a fűbe törlöm a véres kést. Nem kér
dezem. tudjuk mindketten: ezt miért, s azt m iért 
nem?

A kés fanyelét azóta isfsokszor markolom, 
vagy párás szemmel, remegő kézzel simítom. 
Rám maradt... velem van, s mi továbbra is 
együtt vadászunk .A" Szabó Pistivel...

HALMI PÉTER PÁL

SÖTÉTBEN, AKÁR A KÍSÉRTEI
Lassan múlnak az éjfél utáni órák a cserhegyi da
gonyánál. A jókora kan nyomát és testének kör
vonalát három hete láttam először a sárban. Ide 
űzik, hajtják az élősködők. Nekem is meg kell küz
denem velük. Já r erre süldő és szarvas egyaránt, 
de amire most én várok, az csak a szerencsének 
lenne köszönhető. Fura állat egy ekkora vaddisz
nó. Sötétben jön. sötétben megy, akár a kísértet.

Csend van. A levegő sem mozdul a vén cser
fák között. Néha, valahol a távolból egy kuvik 
hangját és falusi kutyák ugatását hallom.

Amikor először ide vetődtem, lehettem vagy 
nyolcéves. Ezen a helyen láttam először bőgő 
szarvasbikát egy szeptemberi hajnalon. Köny
vekből és a tévéből már jól ismertem, mégis 
olyan mély. átható érzés kerített a hatalmába, 
hogy az akkori gyerekszív örökre rabja lett az er
dőnek.

Sok kisfiú fél egyedül, de az én félelmemet 
mindig leküzdötte a természet utáni vágy. Hány
szor elképzeltem, hogy milyen nagyszerű dolog 
lenne puskával járni ezt a vidéket, és megismer
ni mindent, minden titkot! A mesés, nagy vad
kant lesni!

Gyűltek az élmények és a tapasztalatok. Taní
tott az élet és a természet is. Amivel nem tudtam 
elboldogulni, azt apám magyarázta meg a maga 
szigorú módján.

Most újra itt vagyok. Mellettem a mauserem, 
és várom az erdő hangtalan, fekete szellemét. 
Hányszor, de hányszor kérdezték tőlem: miért 
csináljuk, mit is jelent ez nekünk, vadászoknak?! 
Embere válogatja. Valakinek presztízs vagy hiva
tás. némelyeknek hobbi és szórakozás, de aki 
gyerekkorától benne él. annak már életforma Az 
igazi vadászt nem a lövés élteti, az már csak a 
természet és a szerencse ráadása.

Loccs... felriadok az emlékekből. A szemem 
szinte belemered a sötétbe, de hiába. Talán ő az! 
villan át az agyamon. A fogyó holdat felhő takarja 

A kereső távcsőért nyúlok. Mintha valami sötét 
tömeg tűnne föl a dagonyában. Halk cuppaná 
sok sorát vélem hallani. Érzem, a szívverésem 
gyorsul, remegésbe fog a lábam 

A fegyverért nyúlok. De várnom kell. amíg a 
felhőlepel tovaúszik az égen. A szálkeresztet a 
folt közepére illesztem. Múlnak a percek, lassan 
erősödik a fény. A feketéllő tömeg egyszer csak

szétválik, és már tudom, hogy a tegnapelőtti két 
süldő jelent meg. A jó öreg 30-06-ost visszatá
masztom a deszkának. A feszültség fokozatosan 
oldódik bennem. Még hallok némi motoszkálást. 
aztán ismét csend lesz.

Egyre távolabb az erdőtől, már otthon jár a 
képzeletem. Mintha magam is szellem lennék 
Hangtalan lépek a hálószobába, a feleségem 
mellé. Nézem a lehunyt szemhéjára hulló fűri
jeit. hallom kiegyensúlyozott légzését. Alud| 
csak kedves! A kétéves kisfiam ágyához fór 
dúlok. Félig kitakarva fekszik, mellette kod 
venc játékmacija, majd megmozdul, és Almá
ban szólít: „Apucika"! Megsimogatom •.«*iy 
mes. szőke haját, és megfogom apró k<>zót 
Drága kicsim, vajon át tudom-e adni azt. amit 
én kaptam három tanítómesteromtől az apám 
tól. az élettől és a természettől7 Nekik ki ,/o- 
hetem, hogy ember lettem, igaz szívű és lelkű, 
felnőtt vadászember.

Álom. álom. álmaim csodái' F«;nn .1 magasle 
sen, a képzelet és valóság hat.v.'in a közelgő pir
kadat riaszt fel Nem messze a dagonyától, a vén 
cserfák tövében megreccsen e g y  frissen letört ág
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BODOR MIKLÓS

DARIUS KINCSE
Azt hiszem erre. ha tudok is válaszolni, azt 
nem én teszem, hanem azok. akik előttem jár
nak. testük eggyé vált a  földdel, amelyből vé
tettek. Ám rám hagyták ösztöneiket, vágyai
kat és képességeiket. Mindig ott vannak ahol 
én. és minden lépésem óvóan, olykor fejcsó
válva figyelik!

Többen vannak. Nem egyforma a ruhájuk. 
Talán az életükben beszélt nyelvük is némileg 
különbözik, bár értik egymás szavát. Amint 
én is az ő beszédüket. Olykor, magányos 
barangolásaim során, ha megroskad a rőzse- 
tüz. és hunyorogva izzik az árnyakat szülő 
parázs, ha nagy szükségem van tanácsukra, 
mert az élőkre nem hagyatkozhatom, akkor 
megmutatják magukat. ■

Varkocsba font hajtincsek kavarognak egyi
kük fején. Csúcsos süvegén napsugaras dísz 
csillog. Ő mindig lovon jön. Már tudom, hogy 
míg a lovát ki nem pányvázza, és a nyergét 
meg nem lazítja, hozzá kár szólnom. Addig 
nem felel, bármit tegyek is. A többiek mindig 
utána érkeznek, és noha ruhájuk, arcuk, visel
kedésük eltér, kérdezés nélkül is látszik raj
tuk, hogy egy vérből valóak: összetartoznak! 
És hozzájuk tartozom én is. amint hozzám a 
fiam. lányom.

Megjönnek sorban.
Köszöntjük egymást. Tüzemhez ülnek, és 

megbeszéljük a mai világ dolgát.
Sosem  parancsolnak, de mindig eligazíta

nak, ha bizonytalan vagyok!
Amikor születtem, biztosan összehajoltak 

felettem.
- Születhettél volna jobbkor is! - mondta 

egyikük, akinek szeméből szelíd bánat süt, 
amit csak a benne búvó szeretet varázsol 
csendes mosolygássá. Legyen a szívedben 
állhatatos a szeretet, és múlékony a harag.

- Mikor volt az a „jobb kor?!" -
reccsent rá a sebhelyes arcú. 
akinek jobb keze nehezen . ;
mozgott, és a lábát is húzta.

- Amikor én éltem, egy
mást szapultuk, vágtuk, és 
még amikor jött a tatár, akkor 
is volt olyan, akit hiába vár
tunk a hadba. Aztán amikor 
kitakarodtak a tatárok, ők vol
tak a legnagyobb hősök. Te 
bátor legyél és hűséges a 
barátaidhoz.

Ekkor lépett hozzám az öreg
úr. Megérintette a homlokom.

- Ez mind legyél, amit az 
unokáim kívántak, meg még 
valami: értsd meg a lombok 
szavát, a madarak hangját! Is
merd fel mit üzen a patak hangja, és 
mit mond a szél. Ha beteg vagy, gyó- 
gyíttasd magad a füvek ere jéve l, ha fázol, jár
jon át a nap ereje. Ha majd megbántanak az 
emberek, békéltessen meg az erdő zúgása 
a szomjadat oltsa a forrás friss, tiszta vize 
Értsd, miért rémüldöznek a madarak az ága 
kon. Tudd, milyen az őzek hangja, amikor el 
lenséget látnak, és milyen, ha a suta gidájá 
hívja, vagy bakját csábítgatja Tudj különbsé 
get tenni, ha a patak azért csobban, mert vid 
ra vadászik, vagy mert fürdik a hal. Ha elvé 
ted az irányt, kérdezd a csillagokat. Vadász 
legyél!

Valahogy így lehetett, mert amióta az esze
met tudom, nem adtam volna a Dárius kin
cséért se egy erdei kirándulást. Mai eszem 
mel persze lehet, hogy ez hiba volt: mennyi 
kalandteljes vadászutat lehetne ma venni ab 
ból a temérdek kincsből!

Aszfalton nőtt városi penészvirág voltam. 
Háborús nyomokat viselő belvárosi csupa kő- 
csupa flaszter környezetben nőttem fel. De itt 
is volt megfigyelnivaló. Fenn a második eme
let magasában, az ereszcsatorna mellett a 
nádazott „stukatúr" sérülései verébfészkeket 
rejtettek. Valamelyik szomszédos ház kilőtt te
tőtéri ablakán nappal vércsepár. esténként 
baglyok lebbentek ki, és a kéményen lesel
kedtek a későn jövő verebekre. Aztán ott vol
tak a házban lakó macskák. Ha kellően látha
tatlan maradtam, előttem vadásztak a leme
részkedő verébre, a pincéből felóvakodó 
egérre, és amikor hangos szerelmük nyiváko- 
ló gyümölcseit előhozták, akkor a kicsinyek 
egymáson, vagy éppen a szoptatástól elcsi
gázott anyjuk megrebbenő farkán tanulták a 
vadászmesterséget. Reggelente, iskolába 
menet csókák kommentálták, hogy ha sokat 
nézelődök felfelé hozzájuk - hát megtelik az 
intőkönyvem: .Értesítem  a T. szülőt, hogy 
gyerm eke..." kezdetű tanári bejegyzésekkel. 
A  folytatás már változatosabb volt. Hol arról 
szólt, hogy ismét késtem, hol arról, hogy el
méláztam a számtanórán. vagy hogy nem 
tudtam folytatni a múlt idejű igeragozást, mert 
másutt járt az eszem.

Próbálkoztam vadászni csúzlival, de csúzli
gyártó szakemberek nem  laktak a  környékün
kön. A szomszédban lakó borkedvelő postás, 
akinek „csak" lánya volt, egyszer készített ne
kem egy csúzlit, de a nyelét a parkbéli bokor
ról vágta. Eltörött már a második napon. Pró
bálkoztam esernyődrótból készült íjjal, de ezt 
elkobozta a felnőttek túlereje! A körfolyosón 
száradó lepedők valahogy nem bírták a talá-

latot.
Az egész 
ház kilyu
kasztott lepe
dőn aludt. Én 
pedig hason 
fekve, sajgó 
hátsóval...

A vadászősök 
olykor közvetlen 
felmenőimet is meg
meglátogathatták, 
mert egy nyári vasár
nap délután csoda tör
tént. A Nyugati pályaud
var környékén sétáltunk

apámmal. A mozi mellett, egy azóta lebontott 
házban sportüzlet működött. A kirakatában 
pedig egy légpuska ágaskodott. Lecövekel- 
tem előtte, és egyszerűen nem tudtam to
vábbmenni.

- Ja j, de szeretném! -  sóvárogtam el ma
gam. hangosan.

Ettől kezdve a füzeteim hátulsó, még üres 
lapjai barlangrajz minőségű légpuskarajzok
kal teltek be. ezzel újabb intőbejegyzésekre 
indítva a nevelésemen elkínzott tanerőket. így 
ment ez addig, amíg közeli születésnapom 
reggelén, ébredéskor: ágyam  mellett nem ta
láltam a vágyott puskát.

Ettől kezdve szinte összenőttünk. Együtt 
aludtunk. Zsebpénzem  ezután diaboló lő
szerre ment, és az üres gyufásdobozok a 
háztartásban csak szétlőtt állapotban voltak 
elképzelhetőek. Minden darab szappan tele 
volt belelőtt lőszerrel.

Aki ezek után valamilyen szédületes vadász
pálya taglalását várja, az most hagyja abba!

Huszonhat éves koromban, kétrendbeli 
apaként, hétvégeken száztíz kilométeres haj
nali vonatozás után be-beültem a vadgazdál
kodási tanfolyamra. Abban az évben Veszp
rémben indult ilyen oktatás. Je lesen vizsgáz
tam. Ezzel a vizsgával abban az időben va 
dászmester is lehetett valaki, vagy hivatásos 
vadász. Barátaim  jó része vadász volt. Pró
báltak is besegíteni valam ely vadásztársa
ságba. Mégis, csak huszonhárom év múlva 
lettem .igazán" vadász.

- Vadászom, mert az ősök rám hagyták a 
szenvedélyt, a  hozzá való állhatatos hűség 
erényét - (vagy átkát?) és a természet már- 
már kultikus szeretetét. Olykor megállók a ki

rakat előtt. A néhány év előtti szegényes
kínálat helyett nyálcsordító kincsek ka

cérkodnak velem az üvegen túl. 
Magamban fejszámolok, hogy 
a villany, a gáz. a fűtés, telefon 
ennyi, de lejár a biztosítás a 
kocsira, ami egyébként is öreg 
már. és bármikor „gyógyításra" 
szorulhat. Egyik költség se lu
xus. nem kivagyiságból fize
tem! Az életemhez kell!

Kapcsolatom 1990-ig az er
dővel. nádassal, pusztával 
azért igen szoros volt. Fegyve
rem nem durrant, hanem szép 
diszkréten zizzent. Fényképez
tem a vadat, és mindent, ami
nek a természethez köze volt. 
Néhol bújva, titokban jártunk, 
másutt a vadászati felsőbb ha
talmak megértették, hogy még 
hasznunkat is vehetik, és ott 

megtűrve, vagy igazán ritka te
rületeken: kivételezett jó bará

tokként jelenhettünk meg kame
ráinkkal. Voltak támogatóink, és 

ádáz üldözőink. Ma is bátran állítom, 
hogy a fotósok legkiválóbbjai, díszére 

válnának a puskás vadászok táborának is. 
Kárt csak a mindenáron sikerért acsargó 
kisebbség okoz!

Miért vadászom keveset?
Mert őseim „csak" a szenvedélyt, a 

hozzá való állhatatos hűség erényét - 
(vagy átkát?) -. és a természet már-már 
kultikus szeretetét hagyták rám. Keve
sen álltak akkor körülöttem. Hiányzott kö
zülünk az ősök közül az. aki azt is hozzá
tette volna: - Légy gazdag, hogy vadász 

lehess!
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DR. KŐHALMY TAMÁS

TITKOS LELKI FIÓKJAIM
Tudom m ás is szereti a  természetet, tanult 
m esterségétől függetlenül a legtöbb em ber
ben m egtalálható ez a  vonzódás és ha nem 
term észetközeiben él. akkor szabadidejé
ben elégíti ki ezt az igényét. De nem vad á
szik! Hát akkor én miért vadászom ?

Ez az a pillanat, amikor abbahagynám  az 
írást, amikor védtelen kitárulkozásnak érzem 
az önvallomást. Most kellene megmutatnom 
a titkos lelki fiókjaim tartalmát. Borzongok ki
csit tőle. de ha már belekezdtem ... Nézzük 
meg azt a négy szót. ami a fiók kis céduláján 
szerepel: csodálat, társaság, egyedüllét, 
zsákm ányolás. Megtörtént! Kinyitottam a fió
kot és  ide írtam a titkomat. így érzem igaznak 
és teljesnek, egyik fogalom sem m aradhat el 
a másik mellől. Az első  három hiányát lelki 
szegénységnek, az utolsó elhallgatását pe
dig farizeuskodásnak érzem. Egyenlő sú
lyúak valam ennyien, m égis van valam ilyen 
értelm e a sorrendjüknek.

A term észet minél teljesebb m egism erésé
nek a szándékával való  csodálat azért kerül 
az első helyre a mozgatórugók közül, mert jó
formán valamennyi érzékszervem en keresztül 
érzem a semmi m ással össze sem  hasonlít
ható varázslatát. A  szemet gyönyörködtető 
táj, az erdő. a mező és a  vízpart látványa 
csak fokozódni tud az ott élő vad m egjelené
sével. A  hangok és az illatok igézete sem  ke
vésbé lebilincselő. Jó le ső  borzongás vesz 
erőt rajtunk a hajnalhasadtával felharsanó 
szarvasbőgés, vagy az alkonyati szalonka
pisszegés hallatán. Kezdünk érteni az állatok 
nyelvén és  az érzékeny vadászorr szinte illat
nak érzi a  rigyető bika, a  búgó kan vagy a 
koslató róka szagát is egy idő után. M ég a 
leglelkesebb, de m égiscsak laikus term é
szetjárónak sincs m indabban része, amit lát. 
hall és tapasztal az éber vadász. így bizton 
leírhatom, hogy részben ezért is vadászom.

Vonjuk össze a következő, látszólag ellen
tétes és m égis rokon fogalmat, a társaságot 
és  az egyedüllétet. Eg y  jól Összeszokott va 
dászkom pánia két hajtás közötti szalonnázá- 
sa vagy vadászvacsorája közben tökélete
sen feloldódik bennünk a hétköznapok tapo
sóm alm ában lerakódott salak, a finom va 
dásztréfák és jó hangulatú szakmai beszél
getések segítenek a kikapcsolódásban. Az 
azonos érdeklődési körű társaság segít fel
töltődni, ú j é lm ények íg é re té ve l kecsegtet, 
együtt sírunk és nevetünk egym ás balsikere, 
vagy eredm énye felett. Nem egy kívülálló.

nem
egy 
hajtó 
kapott 
már ked
vet és ér
lelte m agá
ban a va 
dásszá válás 
gondolatát 
ilyen társasá
gok láttán és hal
latán. Ennél csak 
egyvalam i tud töké
letesebb kikapcso
lódást nyújtani a 
számomra, a vadászat- 
bani egyedüllét. Nem lenne 
m eglepő, ha az előző mondatok után 
többen elcsodálkoznának az önvallom ás 
utóbbi fordulatán. Pedig  nagyon is igaz és 
ennek az igazságnak valahol a  lelkialkat leg
mélyén vannak a gyökerei. Am ennyire ked
velem  - kultúrkörnyezetben - a társaságot, 
u g yan a n ny ira  é lve ze m , ső t so kszo r kifejezet
ten igénylem  a term észetben az egyedüllé
tet. Szinte azt is mondhatnám, hogy a m a
gányt. ami egészen m ás, mint a nyomasztó 
m agányosság. Mert mégsem vagyok egye
dül. Velem van a természet. Velem van a les
deszkán szaporázó katicabogár, az ágon tó
tágast tornászó cinke, a  keréknyomból szom- 
ját oltó galam b vagy a  vörösesbarna kövér 
cserm akk, am elyik ágról ágra ugrálva végül 
m egtalálja a helyét az őszi avaron. Babonás 
programom hosszú évek óta az újév napján 
puska nélkül tett erdei barangolás, de mindig 
csak is egyedül.

M ég valami hiányzik. Ez az a közmondásos 
„fo rró  kása", amit a m acska is csak kerülget és a 
legtöbb vadász válaszából is - farizeus módon - 
elhallgatja vagy szépítgeti. Ez a zsákmányolás, a 
vad  elejtése. Még az ujjainkon végigszámolt .ez 
elment vadászni" kezdetű gyermekmondóka is így 
fejeződik be ötödikként, hogy „ez megette". Aligha 
kétséges, hogy a  vadászat atavisztikus gyökerei
ben a táplálékszerzési szándék volt a meghatáro
zó. Ez napjainkra term észetesen megváltozott 
még akkor is, ha a vadételek gasztronómiája az 
élvezetek tömkelegét kínálja vadásznak és állatvé
dőnek egyaránt. Van, aki apróvadas, van, aki 
nagyvadas vadásznak vallja magát, sőt találko
zunk kifejezetten trófeaszerzési vágytól fűtött va 
dászokkal is. A  túlzás, a szélsőség itt is ellenérzé
sek kiváltója lehet - mint minden m ás területen -, 

de a mértéktartó trófeagyűjtés, annak m egbe
csült gondozása, a falra helyezett vadásztró

feák m egszerzésének újraélt emlékei sok 
idős vadász napjait tették már kellemessé. 
Az eredm ényes vadelejtéshez sok tapasz
talat. jó terület- és vadismeret, jó lőkészség 

és rátermettség is kell. Tudnunk kell. hol tar
tózkodik a fácán meg a nyúl. tudni kell. hogy 

mikor és milyen módon vadászható jó ered
ménnyel. Ismernem kell a róka vagy a  reme
tekan váltóját, ahol - esetleg órákig fagyos- 
kodva - találkozhatom vele. éberségét ügye
sen kijátszva megközelíthetem és lehetőleg 
gyors halálát okozva elejthetem. A vadelejtés 
sikerélm énye csakis akkor lesz és lehet teljes, 
ha a sörétem a sólyom gyorsaságával öli meg 
a tőkésrécét, ha a golyóm a hiúznál gyorsab
ban végez az őzbakkal és így tovább. Kár 
lenne tagadni, hogy ennek a sikerélménynek 
a  keresése is hozzá tartozik a  vadászathoz. 
Nem csak ezért és főként nem elsősorban 
ezért, de ezért is vadászom.

Vadállományunk a term észetben élő sok
színű á lla tv ilá g  részeként egy m eg őrze n d ő  és 
tartamosan fenntartható nemzeti kincs. Ám az 
sem  közömbös, hogy milyen m inőségben 
őrizzük meg, hogyan sáfárkodunk vele. Mi
ként érjük el céltudatos munkánkkal, hogy 
optim álisan jó környezetben egészséges, 
szabályozott mennyiségű és kiváló minőségű 
vadállom ányunk legyen. E  munkák eszköztá
rába beletartozik az utolsó gazdálkodási fáz
is. a vadászat is. A  föníciai hajósok mondását 
átformálva, kialakult az idők folyamán a  szak
mai hitvallásom, miszerint „Vadászni szüksé
ges! - Venari necesse est!"

Ezért vadászom .

DR. KONCZ ISTVÁN

MESEK MENEDEKE
Az hiszem ezt a kérdést már nagyon sok va 
dász feltette m agának, és  még többen feltet
ték sokunknak, barátaink közül.

Nem könnyű választ adni, és talán kicsit 
felesleges is... hiszen aki szeret vadászni, 
annak nem kell m agyarázni szeretetünk okát. 
aki pedig nem - nos. azt hiszem, ezt bízvást 
állíthatom annak igazán nem is lehet 
m eggyőző érveket felhozni szép szenvedé
lyünk „m entségére".

Én szeretek vadászni, mert csodálatos átél
ni a  hajnal ünnepét, mikor a fény lassan elosz
latja az éj sötétjét, formát, alakot ad az immár 
látható világnak. A  nap feljöttével egy kicsit, 
villanásszerűen m agának a teremtésnek, a 
születésnek a nagyszerűségét éljük át...

Szeretek vadászni, mert este. mikor lassan, 
puhán körbeölel az éjszaka, és ha borús, kö
dös az idő. nem hunyorognak fényes sze
mükkel a  csillagok, egy kicsit - borzongatóan
- bele lehet kóstolni abba a  végső nagy sö
tétségbe, ami egyszer osztályrészünk lesz, 
egyszer, amikor nem vadászcsónakunk orra 
koppan a partra, hanem Kháron ladikjáé. .

Szeretek vadászni, mert a hajnal és a/ é j
szaka közé ékelt harsogó napfényben é r c /  
hetem a virágok súlyos illatát, láthatom a har
sány színeket, gyönyörködhetek erdő-me/ő 
napi csodáiban. Ámulhatok az erdő félelm e
tesen összehangolt életén, az erdőén „mely 
örömök sűrűje... m esék m enedéke

Szeretek vadászni, mert átélhetem  a felet
tünk való legősibb ajándékát, a zsákm ányo

lás férfias büszkeségét, részévé lehetek an 
nak a  csodálatos láncnak, egységnek, m ely
nek term észet a neve... Igen, még akkor is. 
ha ehhez el kell vennem  egy állat életét.

Életünk, létezésünk egy másik élet felhasz
nálásához kötött, annak felhasználásával 
folytatható. A  civilizált társadalom ban a p a 
zar éttermek fehér abroszán illatozó sült fo
gyasztása közben senkinek sem  jut eszébe 
hogy am íg ez a finom falat az asztalra korúit, 
a legelső mozzanat az volt. hogy megöltek 
egy állatot, hiszen az ölés momentumát a 
társadalom  vágóhidak m észárszékeire bízza 
álszem érm esen.

É s  végül - de  egyáltalán  nem utolsósor
ban! -  szeretek vadászni, mert vadászni 
jó ... Nagyon jó.
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DÍJAZOTT PÁLYÁZAT CSERNABURCZKY GYULA

I  I i  a ■ ■

GENEK ES ÖSZTÖNÖK
Azért, mert sokkal szegényebb lenne nélküle 
az életem. Ez persze meglehetősen semmit
mondó válasz, hiszen kilenc em ber tíz közül, 
akit a  szenvedélyéről faggatnak, minden bi
zonnyal ugyanezt mondaná. Vannak, akik in
kább támadnak, mint meghallgatnak ben
nünket, vadászokat. Pedig csak m agára a 
természetre és az életre kell gondolniuk, 
amiknek mindannyian résztvevői vagyunk. 
Csak nem egyformán. Van. akinek a futball, a 
horgászat, bélyeggyűjtés, tenisz, kártya 
vagy éppen mind együttesen az, ami az éle
tét teljessé teszi. Csak ebben az egy eset
ben felejtenénk el a „m ásság" tiszteletét?

Mindenki igyekszik minél többet begyűjte
ni élete zsákmányából, ami annyira emberi, 
hogy magyarázatra sem  szorul. A .végelszá
molásnál " már nem fordítható vissza semmi, 
ekkor derül ki, hogy lehetőségeinket mennyi
re használtuk ki okosan, eleget tapasztal
tunk-e az élet tudtunkkal - vagy anélkül - 
végbem enő csodáiból.

Mindezt persze megfelelő mennyiségű ősz 
hajszál megléte esetén kezdjük kapisgálni.

Hiszen a „Milyen szép is lenne, érett fejjel, 
gyereknek lenni" igazsága csak tapasztalá
sok sokasága után kristályosodik ki.

Mert gyerekfejjel megsirattam a lelőtt őz
bakot. Nem értettem apám örömét, hiszen 
napokat töltöttek azzal, hogy kimentsék a ki
öntött Tiszából az őzgidákat. Kettőt épp az 
előbb cumiztatott meg édesanyám ... A lelőtt 
lehet, hogy pont az apjuk volt? Sokszor szur
koltam a körvadászat végén a puskások felé 
repülő, csillogó tollú fácánkakasnak, amikor 
már a harmadik puska duplája szólt felesle
gesen.

Keservesen vakartam  a tucatnyi szúnyog
csípést az augusztusi estén, mikor kacsa
húzáson arra esett a legjobban gondolni, 
hogy egyszer mindennek vége szakad. így 
ennek is, és talán még rendőr sem  bünteti

meg apukám Csepeljét, mert rossz a hátsó 
világítás.

Sok ellentmondás vetődött fel. aminek nem 
tudtam - de nem is kerestem Isten igazából
- a magyarázatát.

Egyet viszont észre kellett volna vennem: 
Mi a fenéért nem maradok otthon? Hiszen 
az. hogy a haverok előtt felvágok, hogy apu
nak puskája van, az akkor is megy, ha nem 
cipelem  naphosszat a nyulat ötkilós gumi
csizmában a kisütő nap miatt felolvadt szán
táson. Azt, hogy Tomi akármilyen öreg is. de 
megtalálja az eldugott kesztyűt, vagy hogy 
felugrik a motor tankjára és lábát a kormány
ra teszi fogódzásul. azt a kapuban is meg le
het mutatni anélkül, hogy én a hátsó ülésre 
kuporodnék.

Talán a génjeim tuszkoltak tudtomon kívül? 
Ők már tudták, hogy édesapám  korai halála 
és a barátok el-elmaradása miatt eleget ma
radhatok még otthon. Valószínűleg azt is tud
ják, hogy miért annak a szalonkának örültem 
a  legjobban, ami ugyan szárnyazott volt, és 
keresni kellett, de azt a fiam találta m eg? 
Meg talán tudják azt is. hogy miért örülök an
nak,ha a kisebbik fiam figyelmeztet, hogy a 
sőrét előtt még két zárólap is kell a  szőrfoj
tásra és már adja is...

Biztos, hogy megfelelhetetlen kérdések 
sokasága szegélyezi a vadászokat, a vadá
szatot. Es ha végképp zsákutcába jutunk a 
válaszoláskor, biztos, hogy nem ostoba do
log az ösztönöket, és a géneket keverni a 
dologba, hiszen azokkal úgyse vitatkozhat 
partnerünk. Ráadásul még okosnak is lát
szunk. és talán még igazunk is van. Mert le
het. hogy sokszor nincs.

- Például milyen érved lenne arra. hogy a 
jó meleg főiskolai kollégiumot, benne a meny
asszonyodat hagyod ott. hogy elérd a ko
rai vonatot, amivel a délelőtti előadások he
lyett a vadőriskolán még eléred Bertóti Pista 
bácsit? Pedig ki tudja leszel-e valaha hivatá

sos vadász tanár helyett? Meg ha a génekkel 
tudományoskodsz, akkor azt is tudod, hogy 
csak az életben m aradás és a fajfenntartás 
ösztöne után következhetne bármi más. így 
akár a vadászat is. Te pedig mellőzöd a ba
rátnődet...

- A vadászat ösztöne nem választható el 
az előbbiektől...

- Ne szakíts félbe! Kockára teszed a főnö
köd jóindulatát, elmész üzemmérnökire, pe
dig te vadászatot aligha fogsz tanítani. C se
rébe. hogy elenged, libalesről hazafelé e l
akadsz. és helyetted dolgoznak. Nem sok ez 
egy kicsit?

No erre csak hallgatni lehet. Éppúgy, mint 
abban a tökéletes csendben, amikor a le
szálló kőd a zúzm arás fákat kezdi belepni az 
ártéri erdő logikus kuszaságában. A  vadász- 
cimborák most biztos segítenének a válasz
adásban. Vagy csak hümmögnének. mint 
amikor hamarabb görnyeszted össze a  ka
kast. Érthető is, meg nem is. Mert ez nem 
verseny. Azaz. hogy mi nem verseny az élet
ben ...? A gyorsabb lövés, a bármi áron való 
talpon maradás, talán a harácsoló élmény
gyűjtés is. Igaz, akkor már keresgélni kell a 
lom között. Tehát az élm ény Hiszen nem 
csak gazdagít, hanem formál is.

Ne restelljük hát. ha legelőször nem talál
tuk az őz máján az epét, vagy ha bőrig áz
tunk, mikor a .normálisok" a kályha m elegé
ből nézték a szakadó hóesést, ő  dolguk, 
hogy szeretik-e a vaddisznópörköltet, vagy 
inkább félnek a trichinellózistól. Mi tudjuk, 
hogyan kerüljük el a  bajt és jó étvággyal elfo
gyasztjuk sikerünk anyagi megtestesülését. 
A pohár bor pedig szegény disznó tudtára 
adja, hogy nem kutya ette meg. Utána rá
gyújtva még egyszer végigélünk mindent a 
jóleső melegben. Eltesszük élményünket lelki 
hátizsákunkba.

Mert vadászok vagyunk.

WENTZELY DÉNES

A FEGYVEROLAJ
Falun születtem, engem egy öreg bába néni 
segített erre a savanyú világra. Már neki is 
gondot okoztam azzal, hogy nem hozott ma
gával olajat, amivel az újszülött gyerekek bő
rét szokta bekenni.

Bánatosan ment ki a kertbe, ahol édes
apám  már várta a jöttömet, és elpanaszolta 
neki nagy gondját.

Apám szó nélkül ment be a szobájába, és 
kihozta neki azt a fegyverolajat, amivel a 
puskáit szokta lekezelni.

Hát Mari néni ezzel a fegyverolajjal kent 
meg, kent be, vagy kent fel - már nem is tu
dom!

Egy biztos, hogy mióta az eszemet tudom, 
a fegyver bolondja lettem!

Talán éppen a fegyverolajial való pácolás
sal lettem azzá! Velem tudatosan nem etettek 
C-vitamint. se D-t. se A-t. És nem féltettek at
tól sem. ha a vizslánk bejött a szobába és 
megszaglászta fintorokat vágó képemet. Pár 
napos lehettem, amikor édesanyám  boldo
gan megmutatott neki: .nézd kiskutyám, ne
kem is van ám egy kis kölykőm". Neki is ép 
pen ekkor voltak kölykei. Odajött a  pólyám
hoz. óvatosan megszaglászott és ugyanúgy

(R É S Z L E T E K )

nyüszített vékony, halk hangon, ahogyan a 
kölykeinek szokott.

Ugyanez a kutya tanított meg járni is. A 
nyakörvébe kapaszkodva tettem meg az el
ső lépéseket. Olyan óvatosan lépegetett ve
lem - a farát begörbítve, szinte a testével 
védve - hogy el ne essek.

Aztán elkezdtem nőni. De betyárosan ám! 
Mindig én voltam az osztályban a legna
gyobb. Szam ár is! Fegyelmezett, katonás 
mozgású kölyök voltam, amit annak is kö
szönhettem. hogy a  lakásunkban mindig volt 
fegyver. Apám úgy nevelt, már főldigérő ko
romban. hogy a fegyver az nem játék!

Ha kezembe vehettem egy puskát, áhítat
tal nézegettem. Én még tréfából sem fogtam 
soha senkire a dugós puskámat. 5 éves ko
romban sem!

A fegyvertisztítások ünnepnapoknak szá
mítottak. mert akkor valamennyit a kezembe 
vehettem, amelyik meg könnyebb volt. még 
pofához is kaptam.

A nagyszoba falán lévő képen a bőgő 
szarvasbikát képzeletben hányszor, és hány
szor lőttem oldalba. Hát még a vadászato
kon kilőtt patronhüvelyek szagolgatása? Még 
most is az orromban érzem a lőpor szagát!

Már 10 éves fejjel édesapám  oldalán egy- 
egy uradalmi vadászaton, mint „vadász" - 
apámtól kölcsönkapott 20-as puskával - 
eredményesen lőttem karikára a nyulakat. (A  
toronykakasokat bezzeg csak ijesztgettem!) 
Majd. amikor 11 éves koromban meglőttem 
első bakomat, apám társasága már egyen
rangú vadásznak tekintett.

Ilyen környezetben élve, hát nem is csoda, 
hogy az erdő és a vad szerelmese lettem!

Drága jó apám szinte kézenfogva vezetett 
a cserkelő utakon, meg az őszi mélyszántá
sokon bukdácsolva a körvadászatokon. A 
szeptemberek szarvasbőgéseit lélegzet
visszafogva hallgattam a magasleseken, 
sokszor, nagyon sokszor elbliccelve néhány 
napot, hetet az iskolák padjaiból. Aztán telt
múlt az idő. és én édesapám , nagyapám, 
dédapám , ükapám vérét örökölve erdész-va- 
dász lettem.

Mind a kettő külön-külön egy-egy fogalom, 
de én ezt a két fogalmat mind a mai napig 
sem tudom különválasztani - meg nem is 
akarom!

Nekem az erdő. a  zúgó rengeteg az életet 
jelentik!
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DÍJAZOTT PÁLYÁZAT VÁRADI RÓBERTNÉ

VARAZSLATOS VILÁG
Milyen egyszerű a kérdés, tudom rá a választ, 
mert itt legbelüi megvan, de ez az aprócska kis 
kérdőmondat mégis olyan összetett, egyszerre 
száz gondolat tódul az agyamba, a zsigereimbe. 
Érzések, emlékek kergetőznek, hol normális egy
másutánban. hol meg összevissza csapongva. Ki
járni az erdőre, mert ott olyan jó. mert minden, ami 
körülölel, egyszerre megnyugtat és izgalomban 
tart. Sosem gondoltam volna, hogy milyen nehéz 
is. amit érzek papírra vetni, megfogalmazni mind
azt. ami sokszor el sem mondható.

Miért vadászom? E kérdéshez hozzátartozik 
egy másik kérdés, miért, hogyan lettem vadász? 
Én nem ahhoz a táborhoz tartozom, ahol családi 
tradíciónak számít és apáról fiúra száll, én más
képp kerültem a vérkeringésbe. Évtizedekig mit 
sem tudtam az egészről, nem is sejtettem sokáig, 
hogy az én véremben is ott lappang ez az ősi ösz
tön és alig várja már. hogy a felszínre kerülhessen.

Néhány évvel ezelőtt a férjem és a sógorom va
dász lett. és amikor hazatértek az erdőről, mindig 
volt valami gyönyörűséges mesélnivalójuk. Ahogy 
a gyerek csüng a mesén, én is úgy csüngtem min
den szavukon, Istenem, de szép is lehetett, amit 
láttak, mindig mást és mást. és én szinte láttam 
magam előtt, szárnyalt a képzeletem, a fantáziám. 
Ahogy a mesében is lenni szokott, telt-múlt az idő 
és én egyre többször éreztem azt. hogy milyen jó 
nekik saját szemükkel láthatják mindazt a szépsé
get. Érezhetik a hajnali erdő illatát, megpillanthat
ják a bőgő bikát, kileshetik az őz nászát, vagy ép
pen azt. ahogy a cső kukoricát felkapja a disznó 
és már ott sincs, és megannyi csodát. Nekem ez 
fájt, egyre jobban fájt. Igazából az fájt, hogy mind
ezt én nem láthatom, nem érezhetem. nem élhe
tem át akkor, ott. mindjárt. Akartam és mindig töb
bet akartam tudni e varázslatos világról, a kincsről, 
mely a szemünk előtt hever. Megismerni az erdőt a 
benne lakó vadvilággal együtt, úgy járni az erdőt, 
hogy ne csak nézzek, hanem tanuljak meg látni. A 
természethez közel kerülni, eggyé válni vele cso
dálatos kihívás az ember számára. Életünk folya
mán megadatik több olyan érzés, amiről nem is 
igazán tud beszélni az ember, pedig tudjuk, hogy 
ez nem az igazi, ez nem ugyanaz. Talán nem is 
baj. lehet, hogy ettől szép az érzés, hogy ezt így 
csak én érzem, és így raktározom el saját lelki kin
cseskamrámba. A vadászattal, erdőjárással kap
csolatos élmények balzsamként hatnak megfá
radt, elfásult agyunkra, felüdülést jelent, mint más

nak a zenehallgatás, az olvasás. Az erdőről vagy a 
tóról ón még nem jöttem haza szomorúan, a fá
radtság is jóleső érzésekkel tölt el.

Kiülni a domboldalba egy szép őszi délután, 
megvárni az alkony kezdetét, és mikor már fázó
san húzod össze a kabátot magadon, elónt a for
róság. mert messziről meghallod a bőgő bikák 
énekét, és vársz, mert ezt látni kell. Türelmetlenül 
vársz, mert mindjárt besótétedik Végre itt vannak. 
Tehenek, ünők. borjúk és persze a bikák. na. de 
milyen bikák! Uram Atyám! Lenyűgözőek. Agan
csukról félméteres gizgaz lóg. orrukból párafelhő 
száll, dobognak, kaparnak. Terelgeti háremét, fél
tékenyen űzi el vetélytársait. s ha kell csatát vív, és 
bőgnek szerelmesen. Ahogy ott ültem és a szívem 
a torkomban dobogott, azt kívántam, sose legyen 
sötét, sose érjen véget. Olyan boldog voltam. Igen 
ez az. ez is az az érzés, ami beleivódik a húsodba 
és többet akarsz, mind több ilyen érzést. Az erdő 
annyi titkot rejt. és a titkok közé csak annak enged 
bepillantást, aki mindezt becsülni, szeretni tudja. 
Évekig csak zajos kirándulója voltam az erdőnek 
és nem is láttam a fától az erdőt, ahogy mondani 
szokás. Ma már tudom, hogy az akkor szinte ki
haltnak tűnt rengeteg mennyi mindent rejteget. 
Csendben letelepedni, várni és figyelni kell és ak
kor látni fogod, hogyan él az erdő a lakóival har
móniában. Látni fogod, ahogy a kocák jó mama
ként éberen, féltve őrzik a kis csíkosokat, orrukat 
számtalanszor emelik a magasba veszélyt szima
tolva. Te is éber vagy. és félsz attól, nehogy zajt 
csapj, mert akkor rögtön vége az idillnek és ezt 
nem szeretnéd, hiszen olyan jó nézni őket. nem is 
gondolsz másra csak arra. milyen jó. hogy most itt 
vagy. Persze a szürkeállomány-tekervényeidben 
ott lapul a gondolat, remélem néhány hónap múl
va ismét találkozom veletek.

Eljön az idő, amikor a kondából szép kansüldőt 
hozhatsz terítékre, vagy meglövöd életed első bak
ját. Vegyes érzések kerítenek hatalmukba, talán ki
csit fáj ott legbelüi. mégis úrrá lesz rajtad a győze
lem mámora. Talán ugyanúgy érzel, mint az ősem
ber, mikor elejtette vadját. Valahol olvastam, hogy 
vadászni menni ünnepnap. Ünnepeink közül van 
amit szeretünk és van amit nem. de az olyan ünne
pet. amit szeretsz és magad választhatod meg még 
a napját is. az igen. az már mindéképp piros betűs 
ünnep. Már hacsak rágondolok, különös remegés 
fészkeli be magát a gyomromba, és nehezen telik

az idő. míg be nem csukom a kertkaput. Mindig új, 
ami rám vár. nem történik kétszer ugyanaz.

Elmesélek egy ünnepnapot.

Megyek az erdőre! Készítem a zsákot, puska és 
távcső kerül melléje, öltözöm és a fejemre teszem 
a kalapom. Indulunk. Elhagyjuk a falu zaját, a sima 
út zötyögősre vált. Ismerős váltók mellett haladunk 
el. Megállunk. Az ajtót csendben rakjuk be ma
gunk után. A kiserdő mellett gyalogosan megyünk, 
elhagyjuk a búzatáblát, melyet nemrég arattak’le. 
A táj lankás vidék, nem messze tőlünk halastó vize 
csillan a délutáni napsütésben. Tovább megyünk a 
dombtető felé. óvatosan, halkan. Meleg van. máris 
csurog rólam a veríték. Mielőtt felérnénk a tetőre, 
kísérőm megáll, belenéz távcsövébe és hátraint. 
Nem mozdulok. Előremutat úgy 70-80 méterre, lá
tom amit ő. Mint egy lassított felvétel, úgy emelem 
a távcsövet a szemem elé. Nem kétséges, őzbakot 
látok, szemezget, csipeget. Még nézném, amikor 
kísérőm súgja, ha jobb. úgy tegyem a puskát a 
vállára. Elég széles, elfér rajta. így hát megteszem. 
Szivem olyan hangosan kalapál, már attól félek el
riasztom vele a bakot. Itt a mellső lába. viszem föl
jebb. a célkereszt benne van a lapockájában, nem 
emlékszem, mikor vettem utoljára levegőt, de hiá
nyát érzem, a bennszorulót kiengedem. Ujabb le
vegővétel. tartom, tartom, aztán elengedem a go
lyót, becsapódás és a bakom ósszerogy. Nem tu
dom. mit érzek, őröm és szomorúság dúlja telke
met. vajon melyik tör elő?

Várunk. Rágyújtok és feleannyi idő alatt szívom 
el. mint máskor. Távcsővel nézem haláltusáját, 
amint emelgeti fejét, erőt gyűjt és feláll. Odébb 
vánszorog vagy tíz métert, és újra összerogy. 
Újabb cigi és közben magamban imádkozom. Az 
én első őzbakom fejét leejti és többé nem mozdul.

Odasétáltunk hozzá, letérdeltem, megsimogat
tam és motyogva kértem szellemétől feloldozást.

Kísérőm gratulációja, a töret átadása ébresztett 
rá. hogy a vadászok táborához tartozom. Az ava
tási ceremónián kíméletesen bántak nemesebbik 
felemmel, lévén, hogy nő vagyok, nem akartak gá
ládul elbánni velem, pedig azt sem bántam volna.

Sokszor gondolok arra. milyen kár. hogy nem 
tudok festeni, de mivel így van. az élményeimet a 
lelkem emlékkönyvében őrizgetem, gyűjtögetem, 
hizlalgatom. hogy szép kövér tegyen. Egyszer 
majd ha úgy adódik és nem rakhatok már hozzá, 
ebből az emlékkönyvből szeretnék lapozgatni.

TÓTH JÓZSEF

VÁLASZTOTTAM!
(R É S Z L E T )

Vallom, Csörgei Titusz híres mondását .aki fegy
verrel jár, nincs egyedül. A fegyver ne csak gyil
kos szerszám tegyen, hanem kulcs is a termé
szet kapujának megnyitásához".

Ezt én teljes egészében így látom, és így is 
vallom, A különböző pisztolyokon kívül, amiket 
iskolás gyerekkoromban láttam, vagy tartottam 
is. legtöbbször lőszer nélkül nem okoztak olyan 
rendkívüli izgalmat, mint az első komoly .fegy
ver’ . Ez egy öreg remekmívű 9 mm-es Flóbert 
volt. Ennek a megpillantása, kézbevétele olyan 
érzést váltott ki bennem, mint sok évtizeddel ké
sőbb a Nemzeti Múzeumban a Magyar Szent 
Korona látása. Azok a Flóberttel együtt töltött 
idők még most is. mikor már elég sok komolyabb 
fegyver is megfordult a kezemben, életem leg
szebb napjai voltak. Vadászélmény nem sok kö
tődik hozzá, de a vadászélmény csak növeli, de 
nem csökkenti a létek gyönyörűségét. Azóta lett 
egy 9.3 mm-es szépmívű óreg kakasos golyó
som. egy 16-os kakasos aranyveretes duplacsö
vűm, egy harmadik, egy negyedik stb. Ezek pe
dig részben kezdték kielégíteni az én, talán soha 
ki nem elégíthető tudásszomjamat Most sok év
tized vadászmúlttal a hátam mögött azt mondha
tom. hogy nékem ez a foglalatosság sok fárad

ságot. de sok testi és telki gyönyörűséget is 
okozott.

Én azok közé a vadászok közé tarto
zom. akiket jobban érdekel az. hogyan 
bukik te a jég alá a vidra. Hogy visz a róka 
egy felnőtt nyulat. vagy egy öreg libát, és 
nyáron mi van a gyomrában? Miért van az, 
hogy az egyik területen az elejtett bika 
ivarszerveinek környéke tele van kul
lanccsal. a másikban egy sincs? Milyen tá
volságról érzi meg a disznó az ember sza
gát. és külön a dohányzó ember szagát? 
Milyen roncsolást végez a különféle lö
vedék a vad testében? Hogy csinálja a 
nyest azt, hogy föl-, és leugrik a geren
dára tojással a szájában, és a tojáson 
nem látszik meg a fogainak a nyoma. És 
még sok-sok más.

Ha nekem választanom kell, vagy kellene 
(már volt olyan) egy jó közepes bak. vagy 
egy disznó elejtése, és a fönt elsoroltak kö
zött, én biztosan a föntieket választanám

Nem tartozom a sok, nagy zsákmányt ejtő 
vadászok közé. de engem a vadásztársaim 
és ismerőseim így fogadnak el. és így be 
csülnek.

Én hát ezért vadászom!
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GÁJERNÉ FEHÉR GABRIELLA

A SZIVEMMEL VADASZOM
Mert élek. Mert mióta vadászom azóta élek. 
Azóta élem meg azokat, az eddig csak zsige- 
reimben létező érzéseket, amelyek emberré 
tették az embert, kiemelkedve az állatvilágból. 
Kiemelkedve ugyan, de éppen a  vadász az, 
aki nem .akar és nem tud elszakadni a termé
szettől. Nem uralkodni akar fölötte, hanem 
szolgálni azt, elfogadva törvényeit. Alázattal vi
seltet iránta, mert csak így érheti el azt a sóvá
rogva áhított gyönyörű egységet, ami régi ele
inknek még osztályrésze volt. A  vadászó em
ber tudja, hogy nem mindenható ura, csak - 
ha jól viseli magát - kedves vendége ennek a 
csodálatos, megismételhetetlen bolygónak, 
amit úgy hívunk Föld.

Nem fegyverrel, a szememmel, a szívemmel 
vadászom. Már gyermekkorom óta. Mióta 
megéreztem, amit a kertünk végi patak fölött 
szálló vadkacsák vittek magukkal és nekem a 
bámészkodó gyereknek lehullajtottak egy bár
sonyos pihetollat. A szabadság, a mindent le
győző kíváncsiság, a  tenni akarás üzene
tével. A  hittel, hegy holnap is találunk 
csendesen csobogó patakot, a 
nádban megbúvó pihenőhe
lyet. Hogy holnap is érdemes 
felszállni a segítő széllel és új tá
jak felé fordítani a szárnyakat.

A természet hívó szavának engedel
meskedem, mikor ünneplőbe öltöztetem 
a testem és a lelkem. Vadászni indulok, 
érzem a februári fagyos föld felengedő 
szagát és reménykedem, hogy ta
lán megláthatom a kedves, tavaszt 
hozó szalonkát, amint átcikázik az 
alkonyi égbolton. Állok az ünnepi né
maságban és az emberi csodálatos 
megújulást érzem a  tavaszi felcsen- 
düléssel együtt. Mekkora élmény, ha még
is zsákmány lóg a vadásztársak aggatékán, 
hátha még dublé is sikeredik. Mennyire

■ ■

megható az áprilisi harsogó zöldben és a má
jusi vadrózsa illatában megmártózva elgyö- 
nyörkődni a  pipaszárlábú újabb nemzedék
ben. Guruló fácáncsibék, óvatosan lépkedő 
őzgidák, pöttyös szarvasborjak látványában. 
Ahogy kecsesen követik anyjukat, még a har
mat gyöngycseppjei is összefutnak a  fűszálon.

Az érett meleg nyár zengő-bongó hangula
táért vadászom. Halk lábak elfutó neszéért, 
amint a kölyök róka egeret fog a tarló. A haj
nali cserkelésekért, amikor a  felkelő nap ben
nünket is köszönt a vackukra térő éjszakai va 
dászokkal együtt. Az avar halk roppanásáért, 
a bozótos elfojtott zizegéséért. A  szarvaste
hén okos tekintetéért, melyben nemes tiszta
sággal tükröződik az utódra, családra való vi- 
gyázás sokat tapasztalása.

A szeptemberi csendes tűnődésért. Megfá
radnak a lombok színei, kedves sárgák pirosak 
váltják fel a már sötétedő zöldet. Talán az el
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múlásra gondol az emberi szív, az ökörnyál 
szőtte bokrok között. Számvetésre készül, 
majd a reménységre gondol, az új mag elülte
tésére. Mert milyen gyarlók is vagyunk, mi em
berek - szűkre szabott földi létünk során min
dig a  reménység, ami erőt ad és hitet, hogy ér
demes minden nappal újra kezdeni.

Ez az ősi vágyakozás szakad ki a szarvasbi
ka torkából, mikor hol fiatalos füttyös, hol öre
ges mély morgással társait hfvja. Ez a vad, 
sejtjeiben tobzódó erő szólítja a tisztásra, hogy 
élet-halálra szóló harcát vívja a nyikhaj ifjon
cokkal, a  megfontolt öregecskékkel, hogy el
nyerje jutalmát, a csendben figyelő tehenek 
kegyét. Hogy életre hívjon új és új nemzedé- 
ket.

Mit is jelent vadászni? Ünneplő ruhát venni, 
szépen, komótosan, lábbelit fényesíteni - még 
ha sáros is lesz mint mikor szerelmi légyottra 
megyünk és tudjuk, hogy vár, hogy megvár, aki
re már régóta vágyunk.

Megfürödni a madarak fészeképítő dalá
ban, megszárítkozni a kikeleti fürge szel

lő ölelésében. A téli hóban a nyomok 
irkáját firtatni, elfáradni a cuppogó 

sárban és elmerülni a vaddisznó
hajtások vidám hangulatában. 
A magaslesen ülve hagyni, 
hogy elcsalinkázó gondola
taink, tévútra tévedt lépéseink 
helyes ösvényre terelődjenek. 
Hagyni, hogy a természet az 

ölében dajkáljon, -záporával si
rasson, ha szomorúság ér, napsu

garával simítsa arcunk, ha az öröm 
melengeti szívünket.

Miért vadászom ? Egy gyönyörű, tit
kos, néha beteljesedő, de mindig erőt 

adó szerelemért, mely velem marad az 
utolsó gyertyakoppintásig. És egy érzé

sért. Hogy meglátom Afrikát.

a ■VAN-E KÜLÖNBSÉG AZ OROSZLÁN 
ÉS A FÁCÁN KÖZÖTT?

Valahol zebra nyerített az afrikai éjszakában. 
Az oroszlánok már elhallgattak, mint ahogy 
csendesnek tűnt a tábor is, ebből tudtam, hogy 
Stub alighanem alszik még. Fogtam műanyag 
duplagolyósomat, ellenőriztem, hogy a dugók 
jól ülnek-e a cső végében, s kiléptem sátram
ból. A szőlőben valahol sárgarigó szólt, s ón el
indultam a sorokban az erdősáv felé. ahol szar
ka cserregett. A szőlőlevelek vállamat simogat
ták, susogtak, amint mentem az akácos felé, 
mely szőlőnk végében lusta oroszlán módjára 
nyújtózkodott. Titkon reméltem, hogy valóban 
ott találom őt. azt a nagy feketesörényest...

így kezdődött. Széchenyi afrikai vadásznap
lója, a Csui volt első olvasmányélményem. 
Annyira hatása alá kerültem, hogy kedvéért 
még olvasni is megtanultam iskoláskorom 
előtt. Százféleképpen eljátszottam a híres va
dász kalandjait, és már akkor elhatároztam, 
hogy vadász leszek egyszer én is.

Lehetünk-e hűtlenek az álmainkho/? Hiszen az 
egész életünk arról szól, hogy titkos, vagy nyíltan 
hirdetett vágyainkat próbáljuk megvalósítani.

Vadász lettem, és az is maradtam a sok hul
lámverés közepette, s vadászni fogok addig, 
míg tehetem, és amíg mindez örömöt okoz.

Vadászom, mert szeretem a Természetet, s 
közben eggyé válhatok vele.

Vadászom, mert mindez kihívást jelent szá
momra, mely közben nem a vadat győzöm le, 
hanem legnagyobb ellenfelemet, saját maga
mat, és teljesítőképességem új dimenzióit fe 
dezhetem  fel.

Vadászom, mert ez alapvetően magányos 
tevékenység, és én szeretem a magányt.

Vadászom, mert ez a tanult mesterségem, 
és ehhez értek a  legjobban.

Vadászom, és odakünn erdőn-mezőn Isten
nel beszélgetek, akihez ott közelebb vagyok, 
mint bármely katedráiisban. Mert Isten ott van 
fűben, fában, a fenyőtobozban és a hóhullás- 
ban, dércsípte reggelek vadlibaszavában és a 
fülemüle énekében. Nem vagyok buzgó temp
lomba járó. s hinni csak ott tudok, a  falakon túl. 
De ott feltétel és kétségek nélkül.

Számomra a vadászat életforma. Fő eszkö
ze semmi esetre sem a fegyver, akkor más 
sokkal inkább a távcső. De elsősorban a  fogé
kony lélek! Nem érdekel az őlés. A vadászat 
lövéssel való lezárása mindig valami szomorú 
űrt hagy körülöttem és bennem. Nem szeretek 
ölni, bár ez a vadászat szükséges velejárója, s 
persze enélkül a vadászat sem lenne az, ami. 
De nem ez a lényege, hanem az. hogy vad- 
űzés közben mind jobban és jobban megismer
jük a Természetet. S  hogy miért kell fegyver a

megismeréshez? Nos azért, mert ha valaki el 
akar vinni valamit az adott helyről, annak sok
kal jobban kell ismernie azt a közeget, mint 
annak, aki csupán nézelődni jár oda. És vala
hol itt rejtezik a vadászat igazi eszenciája. 
Sokféle mesterség ez, mely többféle tudást 
feltételez, kreatív gondolkodást kíván, megfe
lelő szellemi és fizikai kondíciót és nagyon 
nagy önfegyelmet.

Aki puskát fog a kezébe, s vadat ejt el, az fe
lelősséggel tartozik. A vadnak is és önmagának 
is. Ez egy olyan tevékenység, ahol az ember lel
kiismerete könnyen bepiszkolódik. Elég egy 
könnyelműen elengedett lövés. Vadászat köz
ben előbukkannak rejtett tulajdonságaink, a 
rosszak és a jók is. Mai világunkban a vadászat 
az egyik utolsó közeg, ahol igazi úriemberek le
hetünk - ha mi is úgy akarjuk. Az utolsó lehető
ség, hogy önmagunkat adjuk, hogy olyanok le
gyünk, amilyenek mindig is szerettünk volna 
lenni, hogy úgy éljünk, mint ahogy gyermekko
runkban terveztük, mikor játékpuskával elkép
zelt oroszlánra cserkeltünk a  szőlőben, s mikor 
a feketesörényű helyett csillogó tollú fácánka
kasra találtunk, már akkor megértettük, hogy 
nem az a lényeg, mire vadászunk, hanem az. 
hogy miként.

^A D Á S Z IA P  IRODALMI MELLÉKLETE 8



GÁJERNÉ FEHÉR GABRIELLA

A SZIVEMMEL VADASZOM
Mert élek. Mert mióta vadászom azóta élek. 
Azóta élem meg azokat, az eddig csak zsige- 
reimben létező érzéseket, amelyek emberré 
tették az embert, kiemelkedve az állatvilágból. 
Kiemelkedve ugyan, de éppen a vadász az, 
aki nem akar és nem tud elszakadni a termé
szettől. Nem uralkodni akar fölötte, hanem 
szolgálni azt. elfogadva törvényeit. Alázattal vi
seltet iránta, mert csak így érheti el azt a sóvá
rogva áhított gyönyörű egységet, ami régi ele
inknek még osztályrésze volt. A  vadászó em
ber tudja, hogy nem mindenható ura, csak - 
ha jól viseli magát - kedves vendége ennek a 
csodálatos, megismételhetetlen bolygónak, 
amit úgy hívunk Föld.

Nem fegyverrel, a szememmel, a szívemmel 
vadászom. Már gyermekkorom óta. Mióta 
megéreztem, amit a kertünk végi patak fölött 
szálló vadkacsák vittek magukkal és nekem a 
bámészkodó gyereknek lehűl lajtottak egy bár
sonyos pihetollat. A szabadság, a mindent le
győző kíváncsiság, a tenni akarás üzene
tével. A hittel, hogy holnap is találunk 
csendesen csobogó patakot, a 
nádban megbúvó pihenőhe
lyet. Hogy holnap is érdemes 
felszállni a segítő széllel és új tá
jak felé fordítani a szárnyakat.

A természet hívó szavának engedel
meskedem. mikor ünneplőbe öltöztetem 
a testem és a lelkem. Vadászni indulok, 
érzem a februári fagyos föld felengedő 
szagát és reménykedem, hogy ta
lán megláthatom a kedves, tavaszt 
hozó szalonkát, amint átcikázik az 
alkonyi égbolton. Állok az ünnepi né
maságban és az emberi csodálatos 
megújulást érzem a tavaszi felcsen- 
düléssel együtt. Mekkora élmény, ha még
is zsákmány lóg a vadásztársak aggatékán, 
hátha még dublé is sikeredik. Mennyire

megható az áprilisi harsogó zöldben és a má
jusi vadrózsa illatában megmártózva elgyö
nyörködni a pipaszárlábú újabb nemzedék
ben. Guruló fácáncsibék, óvatosan lépkedő 
őzgidák, pöttyös szarvasborjak látványában. 
Ahogy kecsesen követik anyjukat, még a har
mat gyöngycseppjei is összefutnak a fűszálon.

Az érett meleg nyár zengő-bongó hangula
táért vadászom. Halk lábak elfutó neszéért, 
amint a kölyök róka egeret fog a tarló. A haj
nali cserkelésekért, amikor a felkelő nap ben
nünket is köszönt a vackukra térő éjszakai va 
dászokkal együtt. Az avar halk roppanásáért, 
a bozótos elfojtott zizegéséért. A szarvaste
hén okos tekintetéért, melyben nemes tiszta
sággal tükröződik az utódra, családra való vi- 
gyázás sokat tapasztalása.

A szeptemberi csendes tűnődésért. Megfá
radnak a lombok színei, kedves sárgák pirosak 
váltják fel a már sötétedő zöldet. Talán az el

í -
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múlásra gondol az emberi szív, az ökörnyál 
szőtte bokrok között. Számvetésre készül, 
majd a reménységre gondol, az új mag elülte
tésére. Mert milyen gyarlók is vagyunk, mi em
berek - szűkre szabott földi létünk során min
dig a reménység, ami erőt ad és hitet, hogy ér
demes minden nappal újra kezdeni.

Ez az ősi vágyakozás szakad ki a szarvasbi
ka torkából, mikor hol fiatalos füttyös, hol öre
ges mély morgással társait hívja. Ez a vad. 
sejtjeiben tobzódó erő szólítja a tisztásra, hogy 
élet-halálra szóló harcát vívja a nyikhaj ifjon
cokkal, a megfontolt öregecskékkel, hogy el
nyerje jutalmát, a csendben figyelő tehenek 
kegyét. Hogy életre hívjon új és új nemzedé- 
ket.

Mit is jelent vadászni? Ünneplő ruhát venni, 
szépen, komótosan, lábbelit fényesíteni - még 
ha sáros is lesz -. mint mikor szerelmi légyottra 
megyünk és tudjuk, hogy vár, hogy megvár, aki
re már régóta vágyunk.

Megfürödni a madarak fészeképítő dalá
ban, megszárítkozni a kikeleti fürge szel

lő ölelésében. A téli hóban a nyomok 
irkáját firtatni, elfáradni a cuppogó 

sárban és elmerülni a vaddisznó
hajtások vidám hangulatában. 
A magaslesen ülve hagyni, 
hogy elcsalinkázó gondola
taink. tévútra tévedt lépéseink 
helyes ösvényre terelődjenek. 
Hagyni, hogy a természet az 

ölében dajkáljon, záporával si
rasson, ha szomorúság ér. napsu

garával simítsa arcunk, ha az öröm 
melengeti szívünket.

Miért vadászom? Egy gyönyörű, tit
kos. néha beteljesedő, de mindig erőt 

adó szerelemért, mely velem marad az 
utolsó gyertyakoppintásig. És egy érzé

sért. Hogy meglátom Afrikát.

BALOGH GÁBOR
■ ■ a ■VAN-E KÜLÖNBSÉG AZ OROSZLÁN 

ÉS A FÁCÁN KÖZÖTT?
Valahol zebra nyerített az afrikai éjszakában. 
Az oroszlánok már elhallgattak, mint ahogy 
csendesnek tűnt a tábor is. ebből tudtam, hogy 
Stub alighanem alszik még. Fogtam műanyag 
duplagolyósomat, ellenőriztem, hogy a dugók 
jól ülnek-e a cső végében, s kiléptem sátram
ból. A szőlőben valahol sárgarigó szólt, s én el
indultam a sorokban az erdősáv felé. ahol szar
ka cserregett. A szőlőlevelek vállamat simogat
ták, susogtak, amint mentem az akácos felé, 
mely szőlőnk végében lusta oroszlán módjára 
nyújtózkodott. Titkon reméltem, hogy valóban 
ott találom őt. azt a nagy feketesörényest...

így kezdődött. Széchenyi afrikai vadásznap
lója, a Csui volt első olvasmányélményem. 
Annyira hatása alá kerültem, hogy kedvéért 
még olvasni is megtanultam iskoláskorom 
előtt. Százféleképpen eljátszottam a híres va
dász kalandjait, és már akkor elhatároztam, 
hogy vadász leszek egyszer ón is 

Lehetünk-e hűtlenek az álmamWx >/? Hiszen az 
egész életünk arról szól, hogy titkos, vagy nyíltan 
hirdetett vágyainkat próbáljuk megvalósítani 

Vadász lettem, és az is maradtam a sok hul
lámverés közepette, s vadászni fogok addig, 
míg tehetem, és amíg mindez örömöt okoz.

Vadászom, mert szeretem a Természetet, s 
közben eggyé válhatok vele.

Vadászom, mert mindez kihívást jelent szá
momra. mely közben nem a vadat győzöm le. 
hanem legnagyobb ellenfelemet, saját maga
mat, és teljesítőképességem új dimenzióit fe
dezhetem fel.

Vadászom, mert ez alapvetően magányos 
tevékenység, és én szeretem a magányt.

Vadászom, mert ez a tanult mesterségem, 
és ehhez értek a legjobban.

Vadászom, és odakünn erdőn-mezőn Isten
nel beszélgetek, akihez ott közelebb vagyok, 
mint bármely katedrálisban. Mert Isten ott van 
fűben, fában, a fenyőtobozban és a hóhullás
ban. dércsípte reggelek vadlibaszavában és a 
fülemüle énekében. Nem vagyok buzgó temp
lomba járó. s hinni csak ott tudok, a falakon túl. 
De ott feltétel és kétségek nélkül.

Számomra a vadászat életforma. Fő eszkö
ze semmi esetre sem a fegyver, akkor más 
sokkal inkább a távcső. De elsősorban a fogé
kony lélek! Nem érdekel az ölés. A vadászat 
lövéssel való lezárása mindig valami szomorú 
űrt hagy körülöttem és bennem. Nem szeretek 
ölni, bár ez a vadászat szükséges velejárója, s 
persze enélkül a vadászat sem lenne az, ami. 
De nem ez a lényege, hanem az, hogy vad- 
űzés közben mind jobban és jobban megismer
jük a Természetet. S  hogy miért kell fegyver a

megismeréshez? Nos azért, mert ha valaki el 
akar vinni valamit az adott helyről, annak sok
kal jobban kell ismernie azt a közeget, mint 
annak, aki csupán nézelődni jár oda. És vala
hol itt rejtezik a vadászat igazi eszenciája. 
Sokféle mesterség ez, mely többféle tudást 
feltételez, kreatív gondolkodást kíván, megfe
lelő szellemi és fizikai kondíciót és nagyon 
nagy önfegyelmet.

Aki puskát fog a kezébe, s vadat ejt el. az fe
lelősséggel tartozik. A vadnak is és önmagának 
is. Ez egy olyan tevékenység, ahol az ember lel
kiismerete könnyen bepiszkolódik. Elég egy 
könnyelműen elengedett lövés. Vadászat köz
ben előbukkannak rejtett tulajdonságaink, a 
rosszak és a jók is. Mai világunkban a vadászat 
az egyik utolsó közeg, ahol igazi úriemberek le
hetünk - ha mi is úgy akarjuk. Az utolsó lehető
ség, hogy önmagunkat adjuk, hogy olyanok le
gyünk. amilyenek mindig is szerettünk volna 
lenni, hogy úgy éljünk, mint ahogy gyermekko
runkban terveztük, mikor játékpuskával elkép
zelt oroszlánra cserkeltünk a szőlőben, s mikor 
a feketesörényű helyett csillogó tollú fácánka
kasra találtunk, már akkor megértettük, hogy 
nem az a lényeg, mire vadászunk, hanem az. 
hogy miként.
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MÁTYÁS FERENC

UTOLÉRHETETLENÜL
...„A VADÁSZAT A MAGYAR NEMZETNEK HAJDAN IDŐKTŐL FOGVA SZOKOTT 
SZABADSÁGA ÉS MULATSÁGA VOLT..."

PÁK DIENES (VADÁSZATTUDOMÁNY - 1829)

A .miért vadászom?’ kérdésre érdemleges vá
laszt adni úgy lehet, ha megkeresem és megta
lálom a vadászatban a szépet, ha választ tudok 
adni önmagamnak: miért szép a vadászat?

A válasz keresésénél jöttem rá: minél több ér
vet leltem fel. annál több szépet találtam a vadá
szatban, annál nagyobbá vált „szerelmem" a va
dászat iránt.

Mert szerelem ez. mindenek feletti szerelem.
A vadászat - megtűrt, de mégis kedves gyer

meke a természetnek, bár nem szereti úgy iga
zán. de nem is tagadja meg őt. mert érzi az irán
ta szüntelenül megnyilvánuló tiszteletteljes sze- 
retetet vadászai részéről. Ebből az érzelmi tiszta
ságból született a természet és a vadászat elvá- 
laszthatatlansága.

A természet szerves részeként, gondolkodó 
élőlény vagyok Kötelességem tehát, hogy kör
nyezetvilágom minden jelenségét - a hangya 
szorgoskodásától az elefánt lomha mozgásáig, a 
szerényen meghúzódó ibolyától, az égre törő 
mamutfenyőig az ismeret szintjéig tudjam, átél
jem. érezzem és szeressem.

Ez az első és utolérhetetlenül szép érzés a va
dászatban!

A természet száz. és ezerszer ezer arcát mutatja 
felém vadászataim közben. Menj csak végig - 
40 éven át - ugyanazon a cserkelő úton. és soha 
nem fogsz találni két egyforma fát, cserjét, füvet, 
színt, illatot, a szellő csendes-kedves simogatá- 
sát. vagy a fák koronáját hajlító, ágait tördelő, 
gyorsvonat robogását hallató zúgó szelét. Ami
kor a .Varnyú hegy" felől közelítem meg a „Nagy- 
gallát'. hajdani cserkelésem utolsó állomását, a 
horizont bíborszínű fényében pironkodnak a 
hegyorom bazaltkövei, majd szemérmesen be
burkolóznak egy-egy kósza kis felhőcskébe, s 
mikor újból elnézek rájuk, már narancsszínű 
fényben ragyog rám hívogató arcuk.

Ez a második és utolérhetetlenül szép a vadá
szatban.

S  amikor beülök a „bazalthuzatú karosszékem
be". kitágul előttem a látóhatár: jobbra a Duna 
ezüstösen szürke csikja, mielőtt eltűnne szemem 
elől Esztergom irányába, magához öleli, az itt 
már lecsendesült szilaj kis unokáját, az Ipolyt. 
Balra, egy merész öleléssel szeretgeti nagy kirá
lyunk fellegvárát, aztán rábólint szomorúan a 
nagy beteg .Naszály" hegy egyre fogyó arcára, 
vaskarmokkal szaggatott testére és mi-előtt el
tűnne szép fővárosunk irányába, megmutatja 
szép kebleinek egyikét, a Szentendrei 
szigetet. És előttem az én Bör
zsönyöm, melyet kis Kárpá
tokként becézek. Istenem!
Micsoda iszonyatos erő 
gyúrta ilyenné ezt a gyö
nyörű zöld testet, völ
gyeiben megbúvó sej
telmes bozótjaival, 
lankás körte és al
ma alakú halmai
val. Szívet me- J- 
lengető vad- j  t ó t 
regényes- •
sége. tü-
dőt erősítő *  J ,
bércei, a völ- 

ekben fakadó 
orrások. cserme
lyek. patakok: érrendszerei en
nek a csodálatos testnek. Ilyenkor érzem 
és egyre nagyobb, meg-megújuló érzéssel, 
hogy a nagy természet végtelenjében én sem
mi vagyok, de a biocönózisban mint emberi élő
lény. mint vadász, a semmihez képest minden.

„Ez a semmihez képest minden” a harmadik 
gyönyörűség a vadászatban.

(Megjegyzés) Ej-ej barátom! De odavagy a he
gyeiddel. erdeiddel! És az Alföld? Talán nem a 
sík vidék mutatja meg földanyánk szelídségét, 
termő testének áldott mivoltát a legjobban? De 
igen! Igazatok van vadászbarátaim. De mondjá
tok meg nekem, hogyan közelíthetném meg Pe
tőfi felhők fölé emelkedő sugárzó elméjét, amikor 
szülőföldjéről énekel az ..Alföld" című versében? 
.Csak” úgy, hogy előveszem újból és újból ver
sét. Lehunyom a szemem és ....felrepülök akkor 
gondolatban túl a Földön, a felhők közelébe, s 
mosolyogva néz le rám a Dunától a Tiszáig nyúló 
róna képe...’  Szóval, ha egyetértetek velem, Ti is 
olvassátok el - évente legalább egyszer - Petőfi
nek ezt a csodálatos versét. Vadászataim során 
sűrűn találkozom egy-egy váratlan személyes él
ménnyel, a természettől ellesett jelenséggel, 
amelyet élettapasztalattá formálok. A vadásznak 
mélyebben kell ismernie a vadászati állattant, a 
vadbiológiai, vadgazdálkodási ismereteket, de a 
természet felszínes (lexikális), sokrétű megisme
rése. az ismeretek állandó szélesítési! bővítése 
elengedhetetlen szükséglete minden vadásznak, 
így tanulja meg .látva nézni* az őt köra|vevő vilá
got. Műveltségét úgy ismeri el a terméket, hogy 
újból és újból megmutat valamit rejtett arcából.

Ez teszi távlataiban széppé a vadászatot, mert 
segít eligazodni a jövőkép helyes megismeré
sében.

A vadászember mögött ott áll a kikezdhetetlen, 
megmásíthatatlan eszményi álomvilág: a termé
szet. A vadászember a szabad, derűs, kiegyen
súlyozott harmóniában élő természet parányi, de 
annál fontosabb láncszeme, jó szándékú tettre- 
készségével. tévedéseivel, gyarlóságával 
együtt. A vadászember nem megváltoztatni, de 
alázatosan szolgálni akarja a természetet. A va
dászemberből nem a tömjénszagú önbecsülés, 
hanem a természet mind teljesebb megismeré
sének. a mindig újat akarás, felfelé törekvés, füg
getlen és derűs, szüntelenül örömet és boldog
ságot akarás vágya szól. A vadászemberek 
munkája láthatatlan, de mégis érzékelhető sok 
millió óra, amely a vadászatot, vadvédelmet, 
vadgazdálkodást a nemzet számára elképesz
tően gazdaságossá teszi.
Ésszerű humán itá- <• yp
sa, a termé-

gy
tor

szét bonyolult, de mégis egyszerű igazságossá
gának függvénye.

Éppen ezért természetes, megtámadhatatlan 
és gyönyörűségesen szép a vadászat.

Megjegyzés: Szent Természet! Segíts! Hogy leg
alább egy kicsit túlozzak és a vadászat minden- 
ségét helyesebben, sokrétűbben, észérvek so
kaságával érzékeltethessem.

A tudományos kutatók munkájukat és eredmé
nyeiket rendszerbe foglalják, ők állítják, hogy .a 
logikának csak a 0-tól az 1-ig nehéz eljutnia".

A vadászat még nem jutott az 1-gyen túl. de 
ténye kimeríti az alkotás fogalmát, mert megha
tározott értékrend alapján működik. Elemei adot
tak és szigorú, írott. íratlan törvényei, szabályai 
szerint él, lélegzik. A végkifejletig sok-sok feltéte
lét kell megteremtenie annak, hogy lőfegyverét 
az engedélyezett és lőhető vadra emelje.

A vadászatban megtalálható: a kettősség eti
kai jellege, az értelem és az ösztön folytonosan 
kiújuló harca, a romantika és a valóságosság, a 
fent és a lent örök ellentéte, a fény és az árnyék, 
a jóság és gonoszság, a jó és a rossz, a vad 
óvása, védelme, táplálása és ugyanakkor gyérí
tése. apasztása. Az ellentmondások küzdelme 
alakítja ki esetenként a közéletben a vadászatról 
és igy a vadászokról is az igaztalan véleményt.

A valóságot elferdítő, hamis illúziókeltőkkel, a 
szemrebbenés nélküli hazudozókkal szembe kell 
állítanunk a vadászatban rejlő tisztességen ala
puló komolyságot, a benne rejlő sokrétű esztéti
kai, egészségügyi, szellemi és anyagi értékeket. 
Azt. hogy szép hazánkban élő. küzdő, remélő és 
tettre vágyó embereké a vadászat, amely össze
hangolja akaratukat, szinte érzéki kapcsolatot te
remt az ember és a természet között.

Vadászati nagyjaink mindig levett kalappal és 
alkotásaikban szent hittel ábrázolták a vadászat 
ősi eredetét, eszmei tisztaságát, élő jelenlétét, 
minden kor társadalmában. Műveikkel az ifjúság 
tömegeit nevelték a természet szeretetére és 
tiszteletére, az egymás iránt érzett emberi fele
lősségre. Tevékenységük jellemformáló szerepét 
máig sem vitathatja senki sem.

Hát ezért is nagyon nemes, érzelmekkel teli és 
szép a vadászat.

Epilógus:
Kavargó gondolataimból felocsúdva érzem, hogy 
nem vagyok egyedül. Egy fiatal, ünőnek is kicsi 
szarvastehén néz rám csenevész borjával. Kö
nyörgő tekintetét mintha érteném, valami ilyesmit 

olvasok ki belőle: a fajfenntartás szent kény
szerét ösztönöm csak 3-4 héttel 

később érzi. Génjeimben hor
dozom ezt a bajt. Látod 

ezért ilyen kicsi és 
csökött a borjam is.

Kérlek, szabadíts 
meg lassú halálunk 
gondjaitól egyszer 
és mindenkorra 
népességem ér
dekében. Meg- 
/tettem, meg 

, kellett tennem! 
■ Mert láttam ter

mészet szülte 
földanyám nap
tükrében fénylő 
arcát az „oltár
kő* fölött, aho
gyan helyeslő- 

en bólintott.
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MAGYAR LÁSZLÓ

ILYEN EGYSZERŰ
A fák térdig kődben álltak, s a hegyek felől bár
sonytalpakon közeledett az éjszaka.

Csendben ültünk a magaslesen.
Balról a Bodrog baktatott, jobbról a Zempléni 

hegyek sötétlettek.
A nyirkos őszi alkonyaiban alig mozdult vala

mi. Néhol madarak motoztak, s nem messze tő
lünk egy fácánkakas adta hírül a világnak, hogy 
nyugovóra tér.

Disznókat vártunk, de disznók nem jöttek.
Kísérőm nyugodt egykedvűséggel bámulta az 

előttünk terpeszkedő tágas tisztást, amely ere
detileg zabtábla volt. ám már a tartója is kivirág
zott. mindenféle gyomok verték fel s itt-ott hatal
mas túrások tarkították egyébként sima felületét.

Egyszerre felkapta a fejét.
- Figyeljen csak! - lehelte.
Azt hittem, disznók közelednek, helyette azon

ban álmos, unott nyekergés hangzott valahon
nan az erdőből, s feleletül nyomban rá érces, ke
mény bődütés. Aztán egy másik is megszólalt, 
majd jóval távolabb egy negyedik.

Kísérőm kihúzta magát. A mogorva, szótlan 
ember kivirult. Cserzett arca felderült, a  szeme 
csillogott.

Szarvasbőgés - mondta áhítattal. - Tudja, 
negyven éve űzőm ezt a mesterséget, de még 
mindig lázba hoz. ha meghallom.

*

Esett. Apró szemű őszi eső szitált. Átáztatta a 
bokrokat, a nád lucskosan hajladozott. Reggel 
hét óra óta baktattunk, gázoltuk a vizes gazfolto
kat. csepőtéket, nádmezőket. Délután háromra 
járt. de még nem lőttük meg a fejenként egy ka
kast. pedig alig voltunk féltucatnyian. A tiroli ló- 
denek átáztak, a vízlepergető dzsekik szivacs
ként szívták a vizet, a hideg lucsok a bőrünkig 
ért. Már csak a becsület vitt előre bennünket, 
senki sem akarta bevallani, hogy elege volt az 
egészből.

- Az ördögbe! - mondta öreg barátom ázott 
szakállát facsargatva. Nincsen még egy ilyen 
eszement népség, mint amilyenek mi vagyunk!

/^tán nekilódult újra.
Áttörtünk a vizes bokrokon, s a holt Tisza part

ján embereket láttunk. Kis fémszékeken, fatön
kökön kuporogva, ősszehúzódva gubbasztottak 
a víz mellett. Nyakukat behúzva áztatták a hor
gászzsineget.

- Te! - vidámodott meg Péter bácsi. - Ezek ta
lán még nálunk is hülyébbek.

*

Az ösvényen őkörnyál úszott, s a meleg megszo
rult a kukoricatáblák között.

Egy bikát kerestünk, amely állítólag ezen a tá
jon kóborolt, bár látni még senki sem látta. Öb
lös. mély, .csizmából jövő" hangja után ítélve ér
demesnek tűnt rácserkelni, még akkor is. ha 
nem igazán látszott reménykeltőnek a dolog.

- Elmegyünk az erdőig, aztán felmászunk a 
magaslesre - mondta barátom és kísérőm, aki 
maga sem várt túl sokat ettől az egésztől, de hát 
időnk volt bőven, érdemesebb területre meg 
nem mehettünk a külföldi bérvadászok miatt.

A száradó levelek belógtak a gazos ösvényre, 
nem lehetett zajtalanul haladni, a szél viszont fe
lénk fújt és zörgette, súrolta a kukoricaszálakat.

Talán ezért történhetett, hogy amikor már 
majdnem elértük az évszázados, öreg fák. s az 
alájuk szorult csenevész bokrok vonalát, veze
tőm hirtelen megtorpant.

Lassan kinyújtotta a kezét, s előre mutatott. 
Zárt ököllel, mert olvasta Kittenberger Kálmán 
könyveit, s így tudott róla, hogy a kinyújtott ujj 
szerencsétlenséget vonhat maga után.

Egy őzbak szöszmögött az erdőszéli tisztáson.
A szeptemberből még hátravolt pár nap, én vi

szont bikára kaptam meghívást, így különösebb 
izgalom nélkül vettem szemügyre a bóklászó va
dat. Izmos, erős testű, zömök állat volt. A pofája 
őszült, a nyaka vastag. A bal agancsszára sza
bályos. szépen gyöngyözött, sötétbarna színű, a

jobb viszont fakó. gyöngy nélküli, erős. hegyes 
nyárs. Olyan közel volt. hogy távcső nélkül is

puskámra bökött, s behajlí-
tisztán láthattam.

Barátom intett, a 
totta a mutatóujját.

Nem fogtam fel azonnal, erre türelmetlenül 
megismételte a mozdulatot.

A bikára voltam hangolva, arra a bikára, amely 
tulajdonképpen reménytelennek tűnt. s ezért 
még mindig nem vert ki a vadászláz.

Lecsúsztattam a vállamról a fegyvert. A felme
legedett fa izzadt tenyerembe siklott. Az agy a 
vállamhoz simult. A céltávcső nagyítása a hár
mason állt. így azt gyorsan áttekertem másfeles
re. s pontosan, tisztán láttam a bak lapockáján a 
szálkeresztet. A biztosító hangtalanul nyílt, s a 
gyorsító halk. alig észrevehető kattanását is el
nyelték a susogó, zörgő levelek.

A bak felkapta a fejét. Talán észrevett, megér- 
zett valamit, talán csak ösztönösen nézett felénk, 
én azonban már rajta voltam, megérintettem a 
ravaszt, s a goromba, bikának szánt lövedék 
földhöz vágta az öreg harcost.

A lába még mozdult néhányat, remegés futott 
végig a testén, aztán végleg elcsendesedett.

Jó l csináltad - mondta a barátom. - Azt hittem 
pedig, elszúrod, amilyen kétbalkezes vagy. Rég
óta keressük ezt a nyavalyást, jó néhány ígéretes 
bakot összeszurkált, ledöfött már. Eddig elkerülte 
a golyót, nagyon elővigyázatos, rafinált jószág 
volt... Fene se érti. mit keresett most itt... Amúgy 
meg gratulálok, örülök, hogy sikerrel jártál.

Aztán közelebb mentünk, s én letérdeltem vá
ratlan zsákmányom mellé.

Még most is az orromban érzem felhevült sző
rének illatát, a  szálló por és a száradó fű szagát.

*

a szája nyitva volt. hatalmas gőzfelhőket fújva 
iszkolt a többiek után. A golyó a hevedernél vág
ta szét a gerincét. Az ol-datára dőlt. úgy rúgka- 
pált. Hogy ne szenvedjen tovább, adtam neki 
még egyet, s erre elcsendesedett, befejezte a 
rángatózást.

Több disznó nem is volt.
Kinyitottam a závárt. a zsebemből töltényeket 

szedtem elő. hogy a tárba nyomjam őket. pedig 
volt még bent egy golyó.

Ebben a pillanatban rontott elő a nagy kan.
A többiek nyomában járt. az általuk taposott 

ösvényen száguldott. Nagy ugrásokkal, veszett 
iramban nyargalt. Koromfekete volt és hatalmas. 
Két oldalt a szájában, óriási feje sötét szőrzeté
ben. jól fejlett agyarak villogtak.

Az egyik töltény már bent volt a tárban, a má
sik három a markomban.

Magam sem tudom, hogyan toltam előre a 
zárdugattyút, nyomtam csőbe a lőszert. Az biz
tos. hogy az ujjamat odacsíptem, egy darab bőrt 
kitéptem a kezemből. Ezt azonban nem éreztem. 
A fegyver a vállamhoz repült, a szálkereszt a ro
hanó disznó orra elé siklott. Erősen, keményen 
beszorítottam az agyat a vállgödrömbe. s meg
húztam a ravaszt.

A dörrenést nem is hallottam, mert a nagy kan 
a havat csapva úgy fordult keresztül a fején, mint 
egy kupán lőtt nyúl a karácsonyi kőrvadászaton.

❖

A máglyák tüze halványodott, a kürtszó elhalkult, 
s a vadászmester felemelte a bal kezében tartott 
pálinkáspoharat.

- A vadra és a vadászatra - mondta csen
desen.

A kakas felburrant az ártéri lombok közül, moz
dult a puska, dördült a lövés, s a hosszú farkú, 
színes madár lehullott a száradó levelek közé.

A fagyott erdőn fehér hókupacok tapadtak az 
ágakra, s fehér volt a föld is. csak a rideg bazalt
sziklák szürkültek itt-ott, barnán sötétlettek a fa
törzsek.

Csend volt. amelyet alig zavart a mindinkább 
közeledő halk koppanások nesze.

Aztán megelevenedett az erdő.
Szemközt, a fiatal fenyvesből fekete szőrcso

mók gördültek elő. A havat túrva, gázolva rohan
tak az öreg tölgyes felé.

A céltávcső nagyítása a legkisebbre volt állít
va. ám ahogy belenéztem, hirtelen úgy éreztem, 
jobb lett volna, ha leveszem, s inkább szabad 
szemmel, nyílt irányzókkal próbálok célozni. Erre 
azonban már nem volt időm.

Az első disznó feltűnt a világos célmezőben.
Jó l fejlett, erős. egészséges koca volt. A máso
dik egy sötétszürke süldő, amelynek furcsa, kifli 
alakú fehér folt virított a mellén, amely lehetett 
éppen odafagyott hócsomó is. én azonban úgy 
néztem, a szőre fehér inkább. A lövésre meg
roggyant. kicsit megbicsaklott a hátulja, de azért 
ment tovább, a második golyó fektette le végleg.
A következő süldő a koca mellé ért. így őt békén 
hagytam. A harmadik elma
radt kicsit. Nagy ugrások- 
kai rohant. ^
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FEISZT OTTÓ

SZENVEDÉLY
Már gyermekkoromban atavisztikus, megfogal- 
mazhatatlan ősi vágyat és érzéseket váltottak ki 
bennem a vándorló vadludak kiáltásai, amikor 
az őszi égbolt magasából váratlanul rám hullott 
a .ge-ge. ga-ga" vadlibaszó. Éreztem, én bizo
nyosan vadász leszek. Szabad, mint a vadlu
dak. de rabja egy szenvedélynek. Ha a hajnali 
ködben az őszi szél megremegtette az érő ku
koricák leveleit, és a sejtelmes hangok megdo
bogtatták szívemet, akkor is ugyanezek a vá
gyak töltöttek el. .Vadászat és vadászni" - ez a 
jövőbeni titok suttogott bennem, áthatva szinte 
minden idegszálamat. Megfogadtam, amit csak 
lehet megtudok, megtanulok a vadról a vadá
szatról. erdőről-mezőről. puskáról, lőtudomány- 
ról, s mindenről, ami ezekkel kapcsolatos.

Majd évtizedek következtek életemben, ami
kor mindennapjaimat a vadászat, ez a különle
ges szenvedély töltötte ki. Munkámat és szóra
kozásomat egyaránt jelentette. De hogy miért 
vadászom? Ezt eddig nem próbáltam megfo
galmazni.

Egyáltalán számot lehet arról adni, hogy vala
kiben megvan-e egy ösztön vagy szenvedély? 
Mert sokféle szenvedély van: a játékszenve
dély. a gyűjtő- és versenyszenvedély, s azt hi
szem. sorolhatnánk tovább. A vadászat, a zsák
mányszerzés is szenvedély, mely valahol mé
lyen. génjeinkben, ösztöneinkben rögzült, em
berré válásunk folyamatában. Hiszen a főemlő
sök közül a csimpánzok is szívesen vadásznak, 
pedig megélhetnének növényi táplálékon is.

A vadászat ösztön is. és rokon a szerelem 
szenvedélyével, az élni akarás ösztönével és a 
fajfenntartás kényszerével. Hogy melyik van 
alárendelve a másiknak? Nehéz lenne meg
mondani! A sikeres örökítés érdekében sokszor 
életét áldozza a küzdelemben a vesztes fél. 
Vagy előfordul, hogy még a csúcsragadozók is 
belepusztulnak egy-egy kockázatos zsákmá
nyolásba.

A vadász is képes akár életét, testi épségét 
veszélyeztetni egy kívánatos agyar, szarv, vagy 
bőr megszerzéséért. Ezt a veszélyt - Széchenyi 
Zsigmond szerint - csak hazájáért, vagy egy 
hölgy kegyeinek megszerzéséért vállalja még 
egy férfi. Ma már ezt vakmerő emberek megte
szik akár rekord hajhászásért, de egyszerűen 
pénzért is. De maradjunk a szenvedélyeknél!

Gondoljuk végig: .mit is mondhatok egy eu- 
nuchnak arról, hogy mi a szerelem?’ Sikeres le
hetek-e. ha el akarom magyarázni neki a szere
lem szenvedélyének örömét? Akármilyen érzék
letesen írom le az ölelés forróságát. ízek. ned
vek. illatok keverékét - közelebb jutok ahhoz, 
hogy megértsen? Annál reménytelenebb hely
zetbe kerülök, minél jobban részleteire bontom 
az egységes egészet. A látvány, az érzések és 
az érzelmek, hangok és simogatások szétbon- 
colásával egyre csak távolodok a lényegtől. Az 
általam átérzett és oly jó beteljesülés megérté
se helyett tovább süllyedek az értetlenség pos
ványába. Igaz lehet az a mondás: .A szerelem 
nevetségessé válik, ha leírják.' Vajon így járunk 
mi vadászok is, ha szenvedélyünket boncolgat
va magyarázkodunk? Remélem nem!

Mert kerültek nehéz helyzetbe a legnagyobb 
vadászok is. Szavuk is elakadt, amikor a kívülál
lók, a vadászat ellenzői, és az ezt megérteni 
képtelenek, védtelen állatok lemészárlásával, 
ártatlan szemű őzikék lepuskázásával. az ölés 
és gyilkolás élvezetével vádolták őket!

Fekete István szerint: .alig lehet elképzelni, 
hogy az ölés ténye valakiben - hacsak nem be
teg - örömet keltsen. A nagy fáradtsággal, 
ideg- és izommunkával elért sikerben nem a 
vad életének kioltása képezi a csúcspontot, 
csak - majdnem mellékesen - odatartozik elvá
laszthatatlanul, a vad és annak trófeája meg
szerzéséhez.’

Tagadhatatlan tehát, hogy a vadászat együtt 
jár a vad elejtésével, mert a Földön az ólet úgy
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alakult ki. hogy az egyik élet szinte csak a má
sik pusztulása árán maradhat fenn. A táplálko
zás egy másik élőlény életének elvételét jelenti. 
Ez a természet rendje.

A legszélsőségesebb állatvédő is gondolko
dás nélkül üti agyon a vérét szívó szúnyogot, 
mérgezi meg a konyhájába települt hangyákat, 
vagy ropogtatja a rántott csirkecombot. ’Szere- 
tete" csak egyes fajok felé fordul, s érvelés nél
kül ítéli el a másik embert, aki hajlamától hajtva 
hódol vadászszenvedélyének. Egy igaz va
dász nem leli örömét, még abban a hatalom
ban sem. hogy a vad élete ki van neki szolgál
tatva. A vad elmúlása óhatatlanul szomorúsá
got okoz, de vele jár a trófea megszerzésének 
boldog öröme is.

Hogy én miért vadászom? Mert a vadászat
ban benne van a .vadűzés és erdőzúgás", a 
természet szeretete. az Isten szabad ege alatt a 
szabadság érzése, kozmikus kicsinységünk 
döbbenete. a Mindenhatóhoz fordulás benső- 
sége, a vad megpillantásának bizsergető izgal
ma. a zsákmányszerzés ősi ösztöne, a megka
pott trófea gyűjtési hírvágya. A férfias megmé
rettetés fáradtsága, a mindennapok sodrából 
való kikapcsolódás felüdítő élménye. A testet- 
lelket gyönyörködtető évszakváltozások színes
sége. a tavaszi föld illata, a madárdalos május, 
a szeptemberi szarvasbőgés. Az ismeretlen 
vonzása, új tájak felfedezése, az újdonság ka
landja. idegen emberek barátsága, szokások 
megismerése, a tudás bővítése, tapasztalatok 
megszerzése, az élet teljességének megélése.

Összefoglalva: azért vadászom, mert szere
tek vadászi, élvezem azt és ez nekem jó. Mert 
a Teremtő/i a természetembe, az örökítés titok- 
zatossága^ltal. beléoltotta ezt a szenvedélyt. A 
vadászat életem részévé vált. s csak azt sajná
lom. hogy életformámmá nem válhatott, mert 
ekkora szerencsét a XX. század második felé
ben csak keveseknek adott a gondviselés.

MEGKESETT ZSOLOZSMA
Számomra nem egészen helyénvaló a kérdós. 
Hiszen manapság csak akkor nyílik alkalmam 
vadászni, ha netán egy hajótörött űrlény téve
désből meginvitál. Pontosabban tehát így kell 
fogalmaznom: miért vadásztam?

Félig kitárulkozott értelemmel sok mindent le
írtam már erről. Romantikus féligazságokat, 
amelyeket ideig-óráig magam is elhittem. Szól
tam génekbe ivódott, a továbbörökített hajlan
dóságról. kedvező környezeti hatásokról, szemé
lyes példaadásból fakadó indíttatásról, meg a 
jó ég tudja, mi egyébről.

Most, így utólag csendesen megmosolygom 
valamennyit. Nem szégyellem egykori gondola
taimat. hiszen hittel, meggyőződéssel állítottam 
valamennyit. Később - a nagy szakítást, kijóza
nodást kővetően azonban rá kellett döbben
nem. hogy a kérdésre adandó hiteles válasz 
nem a magasan szárnyaló ambíciók monumen
talitásában. hanem a mindennapok porszemei
ben keresendő. E parányi az adott pillanatban 
talán fel sem fodezett - részecskékből épül a 
vadászember életének diadalíve vagy feneket
len szakadéka.

Miért vadásztam? A tavasz közeledtével meg- 
alázottan elkullogó tél egykor hermelinfehér pa
lástjából szennyesre szakadozott koldusköpö
nyegéért. az erdők avarjának első, kesernyés il
latú sóhajtásáért, a szűzies hóvirágok lehajtott 
fejű. koronás szerénységéért, a nagy kikoleti há
laadás oltárának kankalinos. májvirágos csipke- 
terítőjéért. A költöző dalosok évről-évre megújí
tott. s erdőn-mezőn deklarált hűségesküjéért, az 
új. e világra született csíkos és pettyes életek el
ső. bátortalan lépéseiért, a már barátságos nap

melegében pihenő, behunyt szemmel is borjaik
ra. gidáikra figyelő gondos anyák aggódásáért, 
az újból díszruhát öltött erdő zsongva-susogva 
elmondott üzeneteiért. Szégyenlősen fű közé 
rejtőző, apró virágért, gombáért, magasles pa- 
lánkján baktató bogárért, mókás petéket riogató 
fülesbagoly telihold előtt vitorlázó, nesztelen 
röptéért, kalásztengerből feszületként kiemelke
dő őzagancsokért.

Éjszakai prédája után járó róka által felreb- 
bentett fácán riadt kakatolásáért, cipőmet kör- 
beszaglászó borz csodálkozó tekintetéért, tor- 
koskodó konda kukoricalakomáról árulkodó, 
csendszaggató reccsenéseiért. Mohos kőoltá
rok között kanyargó, tisztavizű patak völgyének 
acsalapu-illatáért. tavak, holtágak titokzatos, 
madárnevelő csendjéért, fülledt estéken felve
tődő halak gyóngyházvillanásaiért. Ezernyi kar
ját az ég felé táró erdő szeptemberi áhítatáért, a 
mindenfelé zengő szarvasorgonák soha nem 
disszonáns harmóniájáért. Tölgyravatalán 
nyugvó bika tiszteletet parancsoló fenségéért, 
a nyughatatlan szenvedély űzte emberi lélek tö
ret nyújtotta átmeneti békéjéért. Álomra készülő 
csalitosok avarjába süppedő, lopakodó léptek 
neszeiért, őszi kikerics utolsó üdvözletéért, 
megkérgesedett tócsák hajnali zizzenéseiért. 
Havas tájban szellemként lopakodó remetekan 
szélborzolta sörényéért, szikrázó téli éjszakák 
sejtelmes roppanásaiért, jégterhüktől halálba 
zuhanó öreg fák robajáért, üveggé dermedt for
rások kristálycsodáiért.

Vadászházi esték vendégváró, emlékidéző 
perceinek hangulatáért, arcokat megmutató, de 
lelkek mélyére világító petróleumlámpa kormo

sán pislákoló fényéért, megrokkant vaskályha 
sorsokat egybeolvasztó, barátságébresztő me
legéért. közösen készített és elfogyasztott éte
lek álomfonálon vissza-visszatérő ízeiért. Ködös 
hajnalokon alvó völgyeket riasztó lövés tovagör
dülő morajáért, a vadnak adott végtisztesség 
alázatáért, a legyőzött nemes ellenfelet végigsi
mító kéz szerény diadaláért.

S  mi oka van annak, hogy nem vadászom? A 
kitartásommal, fáradságommal megváltott va
dászsikereim tövéből felburjánzott irigység, az 
írástudókat ősidők óta átokként sújtó bizalmat
lanság. törvény által tisztára mosott és szentesí
tett ostoba, kicsinyes bosszú, hatalommámortól 
megszédült, jellemhibás emberek gőgös telhe- 
tetlensége.

Mindez láthatóan elenyésző a korában felso
roltakhoz képest, mégis többet nyom a sors 
mérlegén. Magyarázata kézenfekvő: a tiszta lel
kiismeret mindenkor könnyűnek találtatott. In
kább legyek kirekesztett, de tisztességes, mint
hogy elém vetett koncért nyakamba vegyem 
mások vétkeinek súlyát.

Miért vadászom (vadásztam)? Miért nem? 
Számomra túlhaladott kérdés. További életuta- 
mat régi. megkopott tarisznyámmal a vállamon 
járom, melyben számos szép emlékem mellett 
benne hordom a Természet szeretetének és 
tiszteletének Fekete István-i hitvallását is. Őszin
tén sajnálom, hogy - szerény írásaim révén - út- 
ravalómnak csupán töredékét nyújthatom át em
bertársaimnak. De azért reménykedem, hogy 
néhányuk számára segítek válaszolni a kérdés
re: az egykori, napjainkban már tovatűnt időben 
hogyan, miért lett valakiből vadász.
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UGRAY TAMÁS

A RAGADOZO SZEREPEBEN
Az egyszerű válasz, azért vadászom, mert 
vadász vagyok, annak születtem. Amióta 
az eszemet tudom, de valószínűleg már 
azelőtt is az voltam. Nálam ez atavisztikus, 
ellenállhatatlan hajtóerő és ösztön.

Van egy másik, a mélyebb válasz is, 
amely valóban összetett, és évek óta rágó
dom rajta magam is, mert érdekel, hogy mi 
ez a mindenen felülkerekedő, mindent el
söprő szenvedély.

Serdülő osztályidegen gyerekként az öt
venes években, gyakorta álmodoztam ar
ról. hogy egyszer majd jóllakva fogok el
aludni és talán bekerülők a középiskolába, 
esetleg majd egyszer az egyetemre is, 
mégis a legnagyobb, legjobban áhított vá
gyam a vadászat volt. Azokban az idők
ben nem úgy nézett ki. hogy álmaim vala
ha is valóra válhatnának. így aztán a vadá
szat számomra szimbólummá vált. Az el 
nem érhető emberi jogok, az emberi mél
tóság és az emberi szabadság jelképe. A 
mai napig is erősen él bennem.

A természet, a vadon, a napfelkelték, a 
napnyugták, az örök hóval fedett hegycsú
csok, az ott található tisztaság, szépség és 
az ott élő fadfajok mágnesként vonzottak. 
Ezek a helyek nehezen elérhetők, csak ka
landok árán és ezernyi viszontagsággal

küzdhetőek le. sőt néha veszélyekkel is 
járnak, ez nálam csak olaj a tűzre. Ez teszi 
érdekessé, kívánatossá az ott töltött időt.

A mai, kulturált vadász kifinomult, önma
gát korlátozó szabályokkal és hozzáállás
sal jár vadászni, úgy, hogy a vadnak is ad
jon lehetőséget. A szabályokat nem ilyen
olyan zsűri előtt, hanem a legfelsőbb bíró 
előtt tartja be. A vadonban magára marad
va az igazságot csak ő tudja. Ez a ma
gunkra kényszerített. csaknem középkori 
lovagias kódex teszi a vadászokat különb
bé, és ehhez a sajátos rendhez tartozás 
bizonyára sokunknak fontos...

Megpróbáltam fegyver nélkül, fényké
pezőgéppel is vadászni... Érdekes módon 
ez nálam nem működött. Ameddig babra 
megy a játék, tehát a zsákmány és a raga
dozó közötti természetes viszony nem ala
kul ki, addig nem beszélhetünk vadászat
ról. A fényképet - például - nem lehet 
„megenni", a húst igen. Valószínűleg ez 
az, tehát maga a létfenntartás, amely a va
dászösztön mélyén lapul. Persze ma már 
mindezeken nem gondolkodunk, de tudat 
alatt mögötte van. Mint minden mással is, 
az ösztönök egyikünknél erősebben, má
soknál gyengébben maradtak fenn, illetve 
nyilvánulnak meg.

Tapasztalataim szerint, amikor az enge
dély és a fegyver velem van a természet
ben, megváltozom. Vadásszá válók, raga
dozó leszek. Akkor élek, igazán megúju
lok, mást látok, hallok, érzek és a környe
zetemmel eggyé válók. Nemcsak látogató 
vagyok a természetben, hanem annak 
szerves része. Önkéntelenül a szél ellen 
lopakodom, a fedezék mögött az árnyék
ba olvadok, és a mozdulatlanságban 
igyekszem láthatatlanná válni.

Érdekes módon, amikor a másik szere
pemet játszottam, és én voltam a zsák
mány, „rám" vadásztak a „ragadozók", ak
kor ugyanilyen magasabb fokú létezést él
tem át. Ezt a fantasztikus érzést, mind 
űzött vadként, mind vadászként átéltem, 
és megtapasztalhattam!

Élek. mert vadászom, és - természete
sen - vadászom, mert élni akarok.

A többi, mely a vadászathoz köt, a tár
saság. a barátok, a szebbnél szebb 
fegyverek, a kultúra, a vadászetika, a 
misztikusan szép és izgalmas kalandok, 
mind fontosak számomra, de a fő ok még
is az, hogy a vadászat számomra (leg
alábbis átvitt értelemben) magát az élete
met jelentik.

KOVÁCS LÁSZLÓ

SZÁMVETÉS
A legfőbb indok, ok miden bizonnyal ata
visztikus, ősidőkben gyökerező. A zsák
mányszerzés ösztöne. Kőbaltás őseink ko
rában ez létfontosságú volt, ma persze ko
rántsem az. Már nincs is meg minden em
berben, vagy átalakult bennük, más irány
ba terelődött.

Természetesen válaszolhatnám, hogy el
sősorban a káprázatos napkeltékben, 
fenyvesek zúgásában, virághímes mezők 
felett dőngicsélő méhek, vagy egy han
gyaboly megfigyelésében lelem örömöm. 
Csakhogy ez nem lenne igaz! Vagy leg
alábbis nem pont így. Jobb, ha tartom ma
gam József Attila intelméhez, miszerint: 
„az igazat mondd, ne csak a valódit"!

A magam részéről a vadászatot egysze
rűen, klasszikusan értelmezem. Vagyis ki
fejezetten olyan tevékenységnek tartom, 
ami a vad elejtésére irányul. Mert, ha csu
pán csak a hangulatért, egyéb látványo
kért vágnék útnak, aminek kétségkívül 
nagy fontosságát napjainkban oly sokan 
túlhangsúlyozzák, akkor ugyan minek vin
nék puskát magammal? Egyszerűbb lenne 
anélkül hegyet mászni, kirándulni, fotózni, 
barangolni.

Nem vagyok „vadászati széplélek”. Nem 
álcázom, ködösítem az olykor bizony halált 
osztó tevékenységem, vállalom, hogy ősi 
szenvedélynek engedelmeskedve veszem 
el a vad életét. De sosem értelmetlenül! Ki
zárólag az ölés kedvéért nem sütöm el a 
puskám még verébre sem. Az értelmetlen

öldöklést megvetem, nem tartom ember
hez méltónak. Persze az állatvilágban is 
előfordul ilyen visszás jelenség, például, 
ha egy görény beszabadul a tyúkok közé. 
gyakran valamennyit elpusztítja, pedig bő
ven elég lenne neki egy is.

Igen, a vadászat - bármennyire, bármi
lyen szépen körülírjuk - öléssel jár együtt. 
Ez a kétségtelen tény óriási felelősséget ró 
ránk. írott és íratlan törvények, szabályok, 
hagyományok tömkelegét kell - muszáj! - 
ismernünk. S ezek mind-mind. egytől- 
egyig valamilyen korlátok közé szorítják- 
szűkítik lehetőségeinket. Többségükre 
mégis, valóban szükség van, mások teljes
séggel értelmetlenek, olykor egyenesen 
károsak is lehetnek.

Az általam jobban ismert népek közül - 
a magyaron kívül - a svédek vadászata áll 
legközelebb a természeteshez, ősihez. 
Köztük ugyanis kevesen gyűjtögetnek tró
feákat. Inkább a húsáért fognak puskát. Jó  
értelemben vett „cupákvadászok". Tevé
kenységük inkább olyan évszakhoz kötött 
munka, mint a szántás, vetés, aratás, nem 
annyira szórakozás jellegű.

Az amerikai trófeavadászok kihívásként 
fogják fel, olykor versengésnek. Az angolok 
egyfajta sporttevékenységet látnak benne, 
mint mondjuk a tenisz, vagy a golf.

A magam részéről iparkodom összehan
golni a különböző kultúrkörökből, ami jó. 
hasznos, szép számomra.

Egyik jellemző, tán érdekes tulajdonsá
gom, hogy a szabad természeten kívül 
sokszor puskázom különböző vadasker
tekben is. Meggyőződéssel hiszem és val
lom, hogy ez a vadászat jövőjének egyik 
lehetséges, követendő útja. Úgy vélem, 
ilyetén motivációmmal kapcsolatban dr. B. 
Lajos találta fején a szöget, mikor azt írta 
számomra, hogy:....természetesen meg
értem álláspontodat, a fegyverek nálad ta
pasztalható, kb. »professzori szintű« fon
tossága önkéntelenül is a lövést központi 
helyre emeli: amihez alkalom természetes 
körülmények között korlátozottan adódik."

Igen. úgy gondolom, barátom ezúttal is 
rátapintott a lényegre. Igaza van! Hiszen a 
„puskaszerelem” és a vadaskerti vadászat 
szorosan összefügg, szerves kapcsolat
ban állnak egymással. Mindenesetre en
nek a sokkal több. mint sportnak a gyakor
lata, az ilyen irodalom olvasása és ponto
san húsz év óta a művelése rengeteget ad 
és jelent számomra. Tulajdonképpen 
MINDENT. Szellemi táplálékot, műveltsó 
get. vágyakat, sóvárgást, reményt, meglő 
petést. olykor beteljesülést. Barátokat, is 
merősöket. életmódot, s tán jó egészséget 
úgyszintén...

Nagyon elgondolkodtál - zökkentett ki 
gondolatmenetemből feleségem kedves 
hangja. - Ilyen nehéz felelned a kérdésre?

- Nem. Végül is nem az válaszoltam. 
Azért vadászom, mert ez ad értelmet az 
életemnek.
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VÍGH TAMÁS

GONDOLTA A NYAVALYA!
Közhelyszámba megy már, de ezt mond
ta állítólag Mikszáth Kálmán, pontosab
ban Jókai Mór, azaz Gyulai Pál, illetőleg 
Karinthy Frigyes, vagy valaki egyéb, joviá
lis irodalmi popularitás, midőn kritikusát 
hallgatta. Hát valahogy így vagyok én is a 
vadászat okait boncolgató, ösztönöket, 
belső kényszert, pszichés terheltséget és 
egyéb misztériumokat tételesen felhánytor- 
gató dolgozatokkal. Mert valóban - ki kér
dezi meg magától, hogy miért vadászik? 
Ez még hagyján, de ki válaszol?

Annyi biztos, hogy senki sem kényszerít 
rá. Édesapám nem kergetett az asztal kö
rül gyermekkoromban, ha nem mentem ki 
vele a lesre, szóróra, miegyébre. De - 
többnyire kimentem, legfeljebb elaludtam 
ott. És alighanem itt van a kutya (az egyik 
kutya) elásva. Sőt. sőt: a másik kutya is. 
Kora gyermekkori hatások tömkelege: a 
környezet, ahol felnőttem: az egyik, és 
édesapám, a másik. (Bocsánat mindenki
től, ez félreérthető. Édesapámat termé
szetesen nem elásott kutyaként tartom 
számon, ez csak egy nyegle stilisztikai 
fordulat.) Édesanyám gyakran mesélte, 
hogy hatéves körüli koromban, az első 
.Szent László pénze"-ivel a zsebemben 
(valójában a Nummulites nevű őslények 
maradványai) bőgve járultam édesapám 
színe elé: Ne haragudj, apu, de én nem 
erdész, hanem geológus akarok lenni. Ér
zek némi túldramatizálást a történetben, 
főként a bőgést illetően, de tény, hogy na
gyon sokáig dr. Juhász Árpád volt a leg

főbb példaképem. Édesapám különben 
nagymértékben meglepődött a kijelenté
semen. Egészen addig ugyanis szóba 
sem került a pályaválasztás ügye, miért is 
került volna. Pláne nem akart befolyásol
ni, de gondolom bennem munkált valami 
körvonalazatlan megérzés, hogy a fiúnak 
az apjától kell tanulnia. Meg el tudom 
képzelni, hogy nagyszámú felnőtt ismerő
sünk is ilyen jellegű célzásokkal traktál- 
tak. Szinte hallom is: „Milyen jó lesz majd 
teneked is az apád helyin, ugye?"

Példakép tekintetében a gyökeres vál
tozás az „Ahogy elkezdődött" után állt be. 
Az „Ünnepnapok”-kal pedig végképp 
megszilárdult.

A felejthetetlen Geológiai Szakközépis
kola hallgatója voltam már. de ennek el
lenére szegény Juhász Árpád nimbusza 
hirtelen lecsökkent. Széchenyi Zsigmond 
teljesen letiporta. (Gyarlóság, mindig 
mást akar az ember, mint ami van.) Sze
rintem az „Ahogy elkezdődött”-ben min
den hasonszőrű magára ismer, vagy 
azért, mert szerencsés lehetőségei foly
tán önmaga is hasonló jellegű gyermek
kort élhetett át, vagy azért, mert ilyet sze
retett volna. A nagy értéke pedig az a ren
geteg konkrét szabály, viselkedési forma
minta, szemléleti hozzáállás, amit az „ifjú 
vadásszal" együtt az olvasó akarva-aka- 
ratlan elsajátít.

No, ez már kezd egy könyvismertetésre 
hasonlítani, pedig szerencsére nincs a 
tömjénfüstömre szorulva.

DR. BODA PÁL

Összefoglalva tehát: az én esetemen 
a gyermekkori hatások, a vadászati-er
dészeti környezet (számomra a kettő, 
sok helyen fedi egymást), ahol megnőt
tem, és az emberi kapcsolatok domi
náltak.

Élő emberek, akikkel találkozhattam, el
sősorban édesapám, és holt emberek, 
akiknek egyénisége a holt papíron ke
resztül is megérintett. Sok emberről van 
szó. hiszen csak a „fontossági gúla” csú
csain állókat emeltem ki.

De mindez még csak a kezdethez elég. 
Abban, hogy a már meglevő hajlam a kri
tikus szemléletű kamaszkorban is meg
erősödjön, még sok szempont játszik köz
re. Ezek. úgy vélem, két dolog köré cso
portosíthatók, úgymint: az ÉLMÉNY és az 
EREDMÉNY

Az elsőt kielégíti a vadászat, mint te
vékenység, a másikat a vadászat, mint 
gyűjtőszenvedély. És itt nemcsak a tró
feák gyűjtésére gondolok, hanem a tu
dás vagy inkább a tapasztalat gyűjtésé
re. Mindez összesen egy világ, szeré
nyen fogalmazva. Ha kicsit sarkítjuk ezt 
a kategóriát, akkor egy összetett tudo
mány. Amely zoológiái, etológiái és ana
tómiai, stratégiai és taktikai, ballisztikai 
és optikai, meteorológiai és botanikai, 
etikai és közjogi ismeretek sajátos egy
velegét követeli a művelőitől. Aki élvezi 
a szellemi hiányok pótlását - nemes 
gyűjtőszenvedély! - annak életre szóló 
munkát biztosít...........  '

VADASZBARATSAGGAL
minden életkorban mást je- Egyik kedves ismerősöm, egy akkor többször jut esiembe, hogy tA vadászat 

lent, más a „miért" jelentősége. Gondol
kodásunk, szokásaink és nem utolsósor
ban felfogásunk a rárakodó idő porától 
függ.

Azt hiszem, nem vagyok egyedül azzal, 
amit most magamról elmondani kívánok, 
hogy ifjú koromban nem voltam mentes a 
mindent zsákmányolás ösztönétől és per
sze a velejáró lődühtől sem.

A meglett vadász - ellentétben az 
előbbivel - már a minőségi vadászatra 
törekszik, ez adja vadászatának sava- 
borsát. Bizonyára öröme telik a magasan 
szálló, és a lövés következtében megbi- 
csakló kakasok látványában, pláne ha 
ennek okozója ő volt. Öröme telik a jól 
fültövön lőtt, parádés bukfencet hányó 
vaddisznó látványában, és a hosszú lö
véssel elejtett őzbakokban. De azt hi
szem. ekkor jön valami más is, ami már 
ezt a minőségi vadászatot színezi. Ez 
pedig a vadászházak kandallótüzénél, 
vagy az égő bükkfahasábok illatában fo
lyó beszélgetés és ezek már néha a va
dászatot is háttérbe szorítják, tehát nem 
is annyira a vadászatért, hanem ezeknek 
az estéknek a hangulata miatt megy el 
az ember.

már idős orvosprofesszor mondta, az az
óta már legendává kristályosodott anek
dotát:

- Miről beszélnek a vadászok a vidá
man ropogó kandallótűz előtt?

- Hát fiatal korukban nőkről, középko
rukban a vadászatról és öregkorukban új
ra a nőkről.

Most látom csak, hogy mennyire igaza 
volt.

A középkortól már nincs messze az 
öregedés kora. az öregkor. Vadászom 
még most is. persze egyre ritkábban, de 
most sokkal jobban élvezem a vadászat 
valódi céljánál, a lövésnél azokat az él
ményeket. amelyet csak a természet tud 
nyújtani.

Megmosolygom a magasles alatt ege- 
résző rókát, bámulom az ég kék tengeré
ben vijjogva egerésző ölyvet, élvezem az 
akácillatot, és nagyon ritkán jut eszembe 
a magasles sarkába támasztott puska, 
mint a vadászfelszerelés legfontosabbi
ka. Természetesen most is gyorsabban 
ver a szívem, ha a disznóhajtásban meg
szólalnak a kutyák, és a csaholás felém 
tart, rá is lövök a lénián átugró disznóra, 
de már rendszerint elhibázom. Egyre

tán ez volt az
utolsó és már nem jön több.

A miértek közül utoljára hagytam a va
dászbarátokat, a cimborákat. Nagyon sok 
emberrel ismerkedtem meg a vadászatok 
során és nem egyhez komoly barátság is 
fűz, de még inkább fűzött, mert ők már az 
örök vadászmezőkön űzik a vadat, ott va
dásznak. Sok egyívású emberrel együtt 
lenni mindig öröm, csak sajnálni tudom a 
mostani modern korszak gyermekeit, el
sősorban azokat, akiket az autó tett mo
dernné. Ezek közül sokan a vadászat vé
gén elrohannak és tán még olyan is van, 
aki el sem búcsúzik a többiektől, sőt még 
a vadászat rendezőjétől sem.

Régen, amikor ez még nem volt. kény
telenek voltunk megvárni a következő vo
natot, néha nem is csak kényszerűség
ből. A két vonat közötti időt vidám beszél
getés, anekdoták, és viccek töltötték ki és 
a szoros barátságok is itt születtek. Vajon 
kinek van most módja a jelenlegi körülmé
nyek között ily módon szerezni barátot, 
amikor mindenki rohan az autójához, be
ugrik és már porzik is alatta az út.

Hát ez az én válaszom, a „miértre”. 
Sokrétű, minden fázisa szinte nélkülözhe
tetlen és így válik kerekké az egész.
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VÁRSZEGI JÓZSEF

INDIÁN VAGYOK!
Ötéves koromban, pántos tiroli bőr-rövidnad- 
rágomban róttam a cserkelőutakat és ha va 
laki megkérdezte tőlem: mi leszek, ha meg
növök, habozás nélkül rávágtam: oroszlán
vadász!

Hogy honnan származott ez az indíttatás, 
arra már nem emlékezem, de a dolog olyan 
term észetes volt számomra, akár a levegő
vétel. Elhatározásom még jobban megszilár
dult tizenhárom éves koromban, amikor egy 
hete nyomtam az ágyat súlyos torokgyulla
dással. Édes anyám  munka után hazatérve, 
széles mosollyal nyitott be a szobába. M a
gasra emelt kezében egy könyvet tartott, 
amelynek zöld borítólapjáról egy sárga 
oroszlánfej vigyorgott rám. Kittenberger Kál
mán: A Kilimandzsárótól Nagymarosig c. 
könyvének első kiadása volt az. Ez az 1957- 
es kiadású könyv - ami akkor igen nagyot ló
dított gyógyulásom ütemén - még ma is 
megvan. A beírás tanúsága szerint: Várszegi 
József VII. o. tanuló tulajdona. Hát azóta bi
zony jócskán elrepült az idő. de ha néhanap
ján kezembe kerül a könyv és felteszem ma
gamnak a kérdést, hogy mi valósult meg el
határozásomból. akkor jóleső érzéssel álla
píthatom meg, hogy a lehető legtöbb. Afri
kába nem jutottam el. oroszlánt sem  lőttem - 
a közben eltelt időszak nemigen kedvezett a 
magyar oroszlánvadászoknak - de hivatásos 
vadász lettem és nem hiszem, hogy m anap
ság puskát emelnék egyetlen oroszlánra is. 
Ahhoz már túl kevesen vannak és én túl so
kat tudok róluk.

Első vadőri munkanapom emléke olyan 
élénken él bennem, mint az első szerelem. 
Szintén kezdő kollégámmal egy fára szerelt 
m agasles építésére kaptunk utasítást. A lest 
egy lucernást szegélyező erdősávban 
kellett építenünk. Április volt. Ragyo
góan sütött a tavaszi nap. enyhe 
szellő simogatta a bőrünket, az 
ég hihetetlenül kék volt, hófehér 
felhőpamacsok úsztak rajta.
Mindez csodálatosan harmoni
zált a zsenge lucerna harsogó 
zöldjével, amelyből csak az 
őzbak vörös foltja hiányzott.
De tudtam, hogy hajnalban, 
vagy este. ha majd felülök erre 
a  lesre, ez a szín is rajta lesz a 
palettán. Válogattuk a lesnek 
megfelelő anyagot és úgy 
éreztem, hogy fűrészelésünk 
és baltacsapásaink hangja 
nem zavarja a táj csendjét, va
lahogy beletartozik abba. A 
munka szünetében, a friss le
vegő táplálta étvággyal, csen 
desen beszélgetve szalonnáz- 
tunk. Amikor elkészült a les. 
felültünk rá és némán néze
lődtünk. A csend szinte tapint
ható volt és én hitetlenkedve 
gondoltam arra, hogy ezen túl 
ez lesz a munkám. Boldog 
voltam, mert úgy éreztem: ha
zaérkeztem!

Az égbolt persze nem ma
radt mindig ilyen ragyogó kék 
és a szellő sem ilyen sim oga
tó. de hivatásom mindig adott 
olyan pillanatokat, amelyek 
soha nem halványulnak el em 
lékezetemben és am elyek iga
zolták az első nap hangulatát.

Egyszer őzbakra vadásztat- 
tam egy sietős vendéget. Volt 
egy kis füzesekkel és sásfol
tokkal tarkított hosszú rét.

am ely annyira alkalm as volt a cserkelésre, 
hogy autóval sohasem  szoktam bemenni. 
Most azonban a sürgősségre való tekintettel 
kivételt tettem és behajtottam levágott tetejű, 
terepszínűre festett Trabantommal. Egy fűz
folt mögül kibújva, őzbakot pillantottam meg 
a sás tövében. A bak délutáni sziesztáját töl
tötte, takarásban érezte magát, nem moz
dult. A  lemenő nap sárgás fénye valószínűt
len kontúrokat adott a tájnak és a fekvő bak 
képe olyan békét sugárzott, hogy abban a 
pillanatban megéreztem. milyen idegenek 
vagyunk itt. pöfögő, bűzös masinánkkal. Mi
vel a bak egy fiatal hatos volt. sürgősen el
hagytuk a pályát, de ennek a baknak szem
rehányó tekintete még ma is kísér. Nem is 
mentem többet be autóval arra a területre... 
Egy decem beri hajnalon a m agasles felé tar
tottam a lábam alatt csendesen ropogó hó
ban. Felm ászva a létrán, lábammal elkotor
tam a lesre hullott havat, majd a hátizsákból 
elővett kis seprűvel teljesen tisztára seper
tem az ülést és a padlót. Máris otthont terem
tettem... Csendesen üldögéltem, élvezve az 
éjszaka nappalba való átmenetének csodá
ját. Ez a csoda késztet arra nap. mint nap, 
hogy már a hajnalok hajnalán elhagyjam a 
meleg ágy marasztaló kényelmét és erdők- 
mezők gyalogösvényeit járjam helyette. A 
napkorong széle már megjelent a szemközti 
rudas erdő fakoronái felett, amikor a tőlem 
balra eső fiatalos szélén egy róka jelent meg 
és megindult felém. A  távolság fogyott és a 
lövéshez készülődtem, amikor hirtelen bebújt 
a fiatalosba. Felkészülten vártam előbukka
nását. de nem ez történt. Úgy harminc mé

-
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terrel beljebb riasztani kezdett egy fácánka
kas, majd nehéz szárnycsapkodással lever
ve a  havat a vékonyabb ágakról, felgallya
zott egy fára.

Ennek - a havas erdő fehér hátterében ül
dögélő, a felkelő nap fényében csillogó tollú, 
hosszú farkú fácánkakasnak a képe úgy a 
lelkembe égett, mint foglalkozásom szimbó
luma, hivatásom címermadara.

Ugyanebben a fiatalosban tanyázott egy 
csaknem  gyilkosra visszarakott öreg bakom. 
Mozgásához órát lehetett volna igazítani. 
Éppen az okból, amikor az elnök szólt, hogy 
egyetlen délutánra érkező vendéggel kéne 
valami közepes bakot lövetni, ráesett a vá 
lasztásom. A vendéget egy krupié kísérte, 
aki nem volt vadász, de a kaszinóba járó 
vendégeinek szerzett vadászati lehetőséget. 
A vendég alacsony, busa szemöldökű, az 
ötvenes éveiben járó emberke volt. Ahol ed 
dig vadászott, három bakot lövettek vele. 
mindet autózva. Mi felmásztunk a lesre, 
amellyel szem ben négyszáz méterre tanyá
zott a bak. a fiatalos egy U alakú öblében. 
Jó  tíz percig távcsöveztünk - már azt hittem 
csalódnom  kell az öregben - mire észrevet
tük a fekvő bak megvillanó agancshegyét.

Igen ám, de m essze van, mondta a vadá
szom. Hát persze, hogy m essze van. nem 
is innen akarjuk meglőni, most csak azt 
néztük meg otthon van-e. rá kell mennünk. 
Kár, hogy nem hoztam el a célzóbotomat, 
így a vendég. N a ezen tudok segíteni - 
mondtam - és kinéztem egy alkalm as bok
rot. Csontfűrésszel csendben levágtam  egy 
villás suhángot, ami ideiglenes célzóbotnak 
m egfelelt. Egy kicsit m agasnak bizonyult a 
vendég szám ára, ezért levágtam  belőle 

még egy tizenöt centis darabot. Az is
mételt célzópróbánál a vendég mellé 

álltam. így jobb könyökét a  vállam ra 
tudta támasztani, stabil feltám asz

tást biztosítva. Most már elindul
hattunk. Egy m eliorációs árkot 
szegélyező bokorsor takará
sában jutottunk mind köze
lebb a bakhoz. Nyolcvan mé
terre lehettünk tőle, amikor két 
bokor között megfelelő kilövés 
kínálkozott. Rövid szusszanás 
után - m egbeszélve, hogy 
csak a már álló bakra tegyen 
lövést - megfelelő pozícióba 
helyezkedtünk. Puska a boton, 
könyök a vállamon. Még egy 
utolsó összekacsintás. aztán 
keményen, röviden ráriasztot
tam a bakra: beöö!

Döbbenten nyújtotta fel a 
nyakát fektéből. Ki meri őt há
borgatni saját territóriumá
ban? Még egyszer rászóltam, 
erre felállt. A lövésre jól jelzett, 
majd néhány ugrás után e l
vágódott. A vendég hozzám 
fordult és nyújtotta enyhén re
megő kezét: nagyon szép volt 
Jozef, végre igazi vadászat, 
nem mindig csak autóval 

Közben a krupié is odaért 
Hát tudod én már sok vadás/t 
kísértem, de ilyent még nőm 
láttam. Te pontosan tudod l ol 
van a vad, ha valami hiányzik 
levágod egy bokorról, kúszol 
mászol, lopakodsz, állatban- 
gokat utánzol. Olyan vagy. 
mint egy indián 

És  egy indián mi mást tehet
ne? Vadászik!
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RAKK TAMÁS
MIÉRT VADÁSZOM?

Mert éhes vagyok és fázom!
Mert gyakran hűvös barlangok mélyén kell tanyáznom
mert éhes vagyok sikerre, nőre,

ringó mellű, csábító szeretőkre, 
éhes a  holnapokra és a mára, 
éhes Szűzmáriára,

im ádságra vagy pogányságra, 
éhes a világ zajára meg a  csöndre, 

patak-zenére
és jaj, de m ásra...a vérre... 
amikor karmok és körmök behúzva 
indul a  M ars a  háborúkba.

H O G Y M IÉRT VAD ÁSZO M ?

Mert űz az álom, a  megfejthetetlen.
Mert távoli csillagokba vágyom  és 

tudni akarom minden áron, 
hogy mi a szépség és 
honnan az éhség,
amely újra és újra indulásra kényszerít... és 
hiába hit vagy tagadás, 
a  kusza-vadcsapásokon
- ha osonó hordákban - találkozunk, 
fenyegető-fehéren villan tépőfogunk!

H O G Y  M IÉRT VAD ÁSZO M ?

Hajnali friss csillogások
opálos, omlós alkonyatok kísérjetek, ha 
indul az éhség és vadászatra mozdul a lábam 
kísérjetek bölcsesség fényei! És 
mindnyájunk vigyázó tündérei,

az én lépteimet is burkoljátok puhára, ha 
osonnom kell az éjszakába...

H O G Y  M IÉRT VAD ÁSZO M ?

Mert m égiscsak jó élni, jó hazaérni és 
mesélni baráti körökben, hogy 
fejemet bevágtam  egy üstökösbe és 
csillagokon lovagoltam, 
talán még a széllel is versenyt futottam és 
körülöttem mindenhol siker lángolt... 
talán még az Isten is fölnyalábolt...

Aztán majd ha csillapodik az éhség, 
ha már nap-nap után

összekuporodva sután,
a kem ence szögletében szuszogok és 
ha már a szuszogás is lassan elcsendesül ...

... nincs több va d á sz a t!!!

És  könnyű szabad lelkek töltik meg az éjszakákat...

Mert ha nem én vadásznék, megennétek.
Melegen csurranna sűrű piros vérem és 
húsomba csim paszkodva szednétek apró 
darabokra,
majd böfögve vagy hányva mennétek újabb 
orgiákra.
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Amíg járt utakon jár, nem vesz észre különbséget a Nissan 
Terrano és a legjobb városi autók között. A Terrano ugyanolyan 
kényelmes, ugyanolyan biztonságos és ugyanolyan simán veszi 
az akadályokat. De a négykerék-meghajtású, sportos kül
sejű Terranora ott is számíthat ahol nemhogy autó, de még a 
madár se jár. Ráadásul a vezető- és utasoldali légzsákkal, a 
hatalmas csomagtérrel a Terrano ugyanazt a komfortot nyújtja 
úttalan utakon is. Mindezt a tudást a Nissan igen kedvező áron, 
számos finanszírozási variációval kínálja Önnek.
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Hiezl és Társa Kft. 6500 Baja, 79/326-381, 79/422-422 * s -Q l Kft. 5600 Békéscsaba, 66/449-934 • ESG Kft. 1037 Budapest, 250-4477 • Nissan Rapid Kft. 1037 Budapest, 368-6075
• Nissan Koh-I-Noor Kft. 1047 Budopest, 370-8860 • Nissai !ó Néró Kft. 1122 Budopest, 202-3455 • Nissan Autó Néró Kft. 1122 Budapest, 309-0909 • Nissan Rapid Kft. 1149 Budopest, 
220-5080, 220-5090 • Tóth rigyes Autóház Kft. 118? Bu pest, 290-4610 • Nissan Koko Kft. 1204 Budapest, 285-5078 • 0MP Autóház Kft. 4029 Debrecen, 52/503-517 • Stickl 
Autóház Kft. 7200 Dombóvár, 74/463-587 • Nissan ABB Kft. 500 Esztergom, 33/411-840 • Áfész-Elszer Kft. 2100 Gödöllő, 28/416-203 • Mátra Nissan Kft. 3200 Gyöngyös, 37/507-010
• Veklor-Autó Kft. 9027 Győr, 96/314-857, 96/315-462 • Niss-Car Kft. 6800 Hódmezővásárhely, 62/346-568,62/341-885 • Nissan Kaposvár Kft. 7400 Kaposvár, 82/311-500 • Elit Motors 
Kft. 6000 Kecskemét, 76/480-592 • Nissan Keszthely 8360 Keszthely, 83/314-099 • Nissan Balogh 3531 Miskolc, 46/352-260 • Váradi és Orosz Gmk. 3527 Miskolc, 46/412-435 • 
Automobil Center Kft. 8800 Nagykanizsa, 93/310-339 • Káta-Nissan Kft. 2760 Nagykáto, 29/440-297, 29/440-624 • Nis-Sun Bl. 4400 Nyíregyháza, 42/402-348 • South-Car Kft. 7626 
Pécs, 72/215-970 • Gemmax-Auló Kft. 6728 Szeged, 62/474-433 • Stickl Autóház Kft. 7100 Szekszárd, 74/412-523 • Komprex-C Kft. 8000 Székesfehérvár, 22/310-208 • Euro-Niss Kft. 
2310 Szlgelszentmlklós, 24/452-439 • Omtec Kft. 5005 Szolnok, 56/423-530 • Bonus Kft. 9700 Szombathely, 94/313-983 • Nissan ABB Kft. 2890 Tata, 34/487-980, 34/489-124 • 
Áfész-Elszer Kft. 2600 Vác, Tel.: 209/236-671 • Autó Patoki Kft. 8200 Veszprém, 88/400-004, 88/442-200 • Ponnonex Autóház Kft. 8900 Zalaegerszeg, 92/316-945



FEKETE ISTVÁN

1918 K A R A C S O N Y A
Pacolaival abban az időben iszonyú elkeseredettek 
voltunk Hát ezért jöttünk haza? A vonat vakon hör- 
gött velünk az éjszakában, mint vörös szemű fekete 
hernyó, és mi dideregve vertük össze bokánkat, mert 
az ablakokat még Pesten beverték mord .tenge- 
rész“-legények. akiknek hajója a ligetben hullámzott 
falusi kis cselédekkel...

- A köpenyed az ablakra akaszthatnád - mondta 
Pacolai. Én kadét koromban sose fáztam Egy le
génységi állományú egyénnek nem is szabad fázni...

Nem válaszoltam semmit, csak ránéztem barátom
ra. de ebben a tekintetben az összes függelem- és fe
gyelemsértések benne voltak. Zendüléssel párosulva.

Pacolai ugyanis hadnagy volt. Mellén különféle ki
tüntetések zórrentek. ha megmozdult, de ez nem je
lentett már semmit.

A harctéri vicceken már nem nevettünk, és akármi
ről beszélgettünk, gondolataink mögött egy elveszett 
háború holt arca nézett ránk a szégyen és a megalá- 
zottság szemfedője alól.

így aztán inkább hallgattunk.
A bakterházak világosságában egy-egy vasúti őr 

állt, tisztelegve a vonatnak, és mi szomorúan szalu
táltunk vissza - talán önmagunknak...

A vonat is csak éppen hogy ment. Kerekei csatto
gásában elmúlt katonanóták kísértettek, és nem cso
dálkoztam volna, ha egyszer csak megáll, sípja re
kedten sikolt még egyet, aztán ránk borul magyarsá
gunk végtelen telének éjszakája.

De a vonat ment. Nyögve, igaz. de ment.
- Szállj le nálunk - szólt Pacolai. - A szentestéről 

már úgyis elkéstél.
- Leszállhatok - mondtam, hiszen mindegy volt tu

lajdonképpen. hol száll le az ember.
Éjszaka volt már, mikor megérkeztünk. Aludt a 

ház. s az öreg Pacolai hálóingben ölelgetett meg 
bennünket.

Eredj fiam, be anyádhoz - mondta fiának. - Lefe
küdtek már. Én ellátom a barátodat.

Az ellátásban nem volt semmi hiba. és reggel 
meglehetősen későn ébredtünk. Akkor is arra. hogy 
valaki többszörösen és hangosan köszörülte a torkát 
a „gang"-on.

- Ez csak Fülöp bácsi lehet ébredezett barátom.
Eresszük be. talán mond valamit.
A viszontlátás örömei után Fülöp bácsi mondott is 

.valamit”. A Somháton disznók, egy-két róka. nyúl. 
fácán mindenütt...

Pacolai majdnem hálóingre vette a puskát, de apja 
leintette:

- Előbb a templom, fiam. Aztán mehettek...
Mentünk.
Hóban úszott az erdő. A pirókok véres begye szin

te égett a havas ágakon, és amikor egyedül marad
tam. körülvett a havas erdők békés tisztasága 
Eszembe jutott a vonatok szennyes gőze. a barakkok 
áporodott éjszakája, a várótermek verejtékszaga, a 
kórházak karbolos sebpárája. Mellettem csend volt. 
felettem csend volt. de bennem jajongott a meddő 
múlt és minden, ami elveszett.

Ekkor a mátyás kiáltott a völgyben. Kicsit felébred
tem. Az öreg Pacolai Drillingje volt velem, és éppen 
azon gondolkodtam, hogy is kell a golyós csőre vál
tani. amikor kiáll elém az útra egy róka.

Most már lesz ahogy lesz - gondoltam. Jól meg
céloztam a komát akár sörét megy a puskából, akár 
golyó -. és meghúztam a ravaszt.

- Durr... zuiiiii...
Ez hát nem volt sörét mérgelődtem, és eszembe 

se jutott, hogy másik cső is van a világon. A róka pe
dig egy veszedelmes élménnyel gazdagabban, de 
csodálatos egészségben vágtatott a rudasban...

De egy perc múlva már újra csend volt. Megtöltöt
tem a golyós csövet, kioktattam magam, hogy ez 
nem Mannlicher bár azzal is ismételhettem volna , 
és vártam, hogy mi lesz még.

No. nemigen mozgott a vad. A túlsó domboldal 
ködbe fúrta fejét, akárcsak a Kárpátok.

Az erdő hallgatott.

Vala
mi mozgott 
előttem a sűrű
ben. és újra meg
néztem a kakasokat, 
nehogy megint golyóval 
lőjek rókára. De nem róka 
volt. csak egy nyúl. Körülnéz
tem. nem jön-e valami érdemlege
sebb vad. és meglőttem a nyulat.

Aztán jött pár hajtó.
Pacolai izgatottan sietett felém.
- Itt voltak a disznók? Hallottam, golyó

val lőttél...
- Rókára... de elment.
- Golyóval? - ámult.
- Nem. Golyó nélkül - ment el...

Persze elfelejtetted, hogy tiszt úrral vadászol.
Mert ilyenkor még viccelni is... enyhén szólva: szem
telenség. Később belém karolt.

Nekem megmondhatod: ugye, disznók voltak? Elő
fordul az emberrel, hogy ilyenkor rókát mond...

Nem. Igazán róka volt. de szokatlan ez a három 
cső. Bár a róka állt. Gyolyóval is meglőhettem volna.

Ja  - vakarta fülét barátom elfelejtettem mon
dani, hogy egy kicsit fölibe kell célozni. Mondjuk, egy 
tenyérnyivel...

A második hajtásban nem láttam semmit. Pacolai- 
nál szépen szólalt a puska. Három kakast lőtt. és lá
tott két rókát. Közben kisütött a nap. Amikor a har
madik hajtásra felálltunk, valahol litániára harangoz
tak, és a cserjékről peregni kezdett a hó, mintha a 
harangszó verte volna le a fákról.

Mennyi békesség volt ebben a délutánban! És 
mennyire más békesség, mint amiről zugkávéházak- 
ban ordítottak a született .Untauglich'-ok. Ez a béke 
a tavaszt váró tél álma volt, s az a másik a hullák 
bomlásának dögletes békéje...

Nem tudtam figyelni a hajtásra, pedig érdemes lett 
volna. Amint oldalt nézek - egy széles csapáson áll
tam akkor ugrott be a túloldali sűrűbe egy hatalmas 
disznó. Lövésről szó sem lehetett. Szidtam magam na
gyon. Azt sem tudtam, egyedül volt-e, vagy már előtte 
is voltak Erről persze nem szólhatok barátomnak...

Most már igazán figyeltem. Az volt az érzésem, 
hogy valami mozog előttem, de ez inkább csak sej
tés volt. mert látni nem láttam semmit, és azokat a 
csekély surranó neszeket madarak is okozhatták.

Álltam mozdulatlanul. A hajtók már közeledtek, de 
valami csökönyös feszültség tartott bennem, s nem 
engedte, hogy vállra vessem a puskát, őszintén 
szólva rókára gondoltam. Előfordult már velem, hogy 
a hajtás legvégén, a hajtók előtt pár lépésre ugrott ki 
a róka. A puska vállon, s nem segített már a kapko
dás. Szinte vártam, hogy mikor vörösödik meg a ha
von a ravasz barátom bundája, amikor ..

- HŐ!... Hő!... Oisznók!... Vigyázz!
Nagy kavarodás, és jobbra is. balra is rohannak 

havas feketeségek. Jobbra nem mertem lőni cso
dálatos gyorsan gondolkodik ilyenkor az ember . 
mert arra kiabáltak a hajtók. balra pedig most lódult 
ki egy süldő. Egészen közel. Arra már nem volt időm. 
hogy golyós csőre váltsak, de nem is volt szükség 
golyóra. A kis süldő csak elnyaklott a nagy hóban, 
már mellette rohant a második, és a bal csőre az is 
földhöz vágta magát. Pillanatok alatt esett meg a két 
lövés, amikor egy nagy szürke disznó ugrott ki utol
sónak. Ettől aztán belegabolyodtam a Drilling lehető

...
ssar

ségeibe. Hogy is van csak azzal a golyós csővel? 
Persze, a gombot lenyomni. Lenyomtam. A nagy disz
nó már a széles csapás túlsó oldalán túrta a havat. Én 
meg húzom a ravaszokat felváltva, de csak nem akar 
szólni ez az átkozott háromcsövű. De hát hogy is szólt 
volna? Fel is keltett volna húzni a kakast...

A nagy disznó eltűnt. Melegem volt nagyon. Sze
rencsére senki sem látta az esetet

Persze söréttel... irigykedett Pacolai szegény 
malackák dicstelen halállal végeztek. Több nem volt?

-Nem...
- Csak ez a kettő?
-Csak...
Pacolai kutatva nézett körül. A nagy disznó egész 

vályút hagyott maga után a hóban.
- És ez?
Megadóan hajtottam le fejem.
- Ez a buta Drilling az oka. hidd el. Nem találtam a 

golyós csövet...
- Tulajdonképpen ilyesmiért kikötés járna sóhaj

tott barátom kár. hogy eltörölték... - és szótlanul 
ballagtunk az erdészház felé. Nagy volt? kérdezte 
később.

- Ne bosszants! Óriás. Mint egy géppuskás ló. Az 
agyarait külön vitték utána...

Pacolai aztán nem szólt többet. Az öreg Fülöp 
megkínált bennünket.

A vejem küldte Badacsonyból. Vincellér a vejem. 
Talán tetszik is tudni?

Nem tudtuk, de a bor kitűnő volt. Odakünt mar 
szikrázni kezdett a téli este, s az öreg Fülöp enge
délyt kért. hogy marháit megetesse.

- Csak etesse. Fülöp bácsi.
Egyedül maradtunk.
A szobában egyhangúan járt-kelt az óra öreg ke 

tyegése. a sarokban egy kis karácsonyfa csillogott, 
és nem láttuk már egymás arcát, amitől magunkba 
süppedtünk megint, és könnyű tett őszintének lenni

A szoba úgy borult ránk fekete lehelotóvoi ' i r t a  
sírbolt, és az óra mintha cseppenkéntejtrív . n.i ,iz 
időt a gödörbe. Mely meg nem telik soha

A szánban is szótlanok voltunk Az ord< ’ i- gén 
hallgatott, a csengők alig szóltak ó'. •• itten 
ereztük, hogy ennél a hidegnél a s/ivunkben meg 
nagyobb hideg van.

Én egyenesen az állomásra mentem Vártunk A 
vonat sokat késett.

Mikor végre bejött, megöleltük egym.r.t rmv./ari
Aztán a vonat elhúzott barátom mellől. és ma is lá

tom még hórihorgas alakját, amint olturnk ,j pislogó 
lámpa és a szálló köd s/ürkosegótjon
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10% KEDVEZMÉNY A VKE TAGJAINAK

S Z E R K E S Z T Ő S É G Ü N K  AJÁNLATA:
Válogatás a Duna Televízió Hubertus

vadászati magazinjának műsoraiból 2000 Ft
Concerto-Boldog kürtegyüttes „Vadászzene" CD  1890 Ft
A vadászati ismeretek kézikönyve (4 kötet) 4900 Ft
Dr. Békés Sándor: Vadászetika 290 Ft
Dr. Bőd Lajos: A somogyi szarvas 3000 Ft
G yenes István: Megszállottan 250 Ft
G yenes István: Öröklés 300 Ft
Dücz László: A  közöttünk élő turulmadár 990 Ft
Dúcz László: Harmatcseppek 690 Ft
Arany Ján os versei Miklósovits László rajzaival 1500 Ft
Wentzely Dénes: Üzen az erdő 550 Ft
J .  S. Bolen: Bennünk élő istennők 780 Ft
Ju rán Vidor: Szepességi vadászhistóriák 1500 Ft
Kovács Gy.-Heltay I.: A mezei nyúl 430 Ft
Lelovich György: Solymász voltam a Hortobágyon 1600 Ft
Lovász Sándor: A vadászat lázában. G elvács 340 Ft
Merán Fülöp: El nem múlt ünnepek 1800 Ft
Nemzetközi vadászíjász oktatási program 1000 Ft
Dr. Szigeti Jenő : Kenuval a kilomberói mocsarakban 1650 Ft
Ugray Tamás: Vadászpuskával a csúcsokon 1750 Ft
Vadászetika (szerkesztette: dr. Bán István) 2500 Ft
Dr. Zoltán János: Legenda és valóság 3950 Ft
Dr. Montagh András: Négy földrészen vadásztam  1850 Ft
Dr. Tóth Sándor: A hírnév kötelez 1600 Ft
Kőhalmy Tamás: Vadászati enciklopédia 4200 Ft
Hubert G. Wells: A Tsavói emberevők

és egyéb oroszlántörténetek 2600 Ft
Videcz Ferenc: Verőfény és alkonyat 1800 Ft
Dr. Faragó István: Kápolna a hegytetőn 590 Ft
Szörényi Zoltán: Vadász-horgász kalandok Mongóliában 1850 Ft 
Szidnai-Bognár Huszár: Magyarország

aranyérmes trófeái 1500 Ft
Kovács László: Vadássz velem 1800 Ft

KÖNYVELÉS, KÖNYVVIZSGÁLAT
(mérleg- és adóbevallás-készítés, APEH-ügyintézés) egyszeres és kellős könyvviteli 

szoftverek forgalmazása BÉRVADÁSZATI KOMPENZÁCIÓBAN s
vadászatban jártas szakember közreműködésével

E C O F A R M  K f t *
1033 Budapest, Kaial u. 55. Tel.: 06-30/525-524

JÓ HA TUDJUK ZALÁBAN, ÚJ BOLT NYÍLOTT BALÁZSBAN!
VADÁSZRUHÁZATI KIEGÉSZÍTŐK • SPORTSZEREK • FILMEK • FOTÓALBUMOK

• FlLMELÓHÍVÁS • PAPÍR ÉS ÍRÓSZEREK EGY HELYEN 
Nagykanizsától Zalaegerszeg feJé a 18-as kilométernél

ZALASZENTBALÁZSON, A KOSSUTH U. 144. SZÁM ALATT 
VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT! TELEFON: 06-20388-210

POLSTER KFT.

A T& T VIDEOSTÚDIÓ
AJÁNLATA

Megrendelésre készítünk: 
reklám-, és referenciaffilmet • vadászat 

és utazásszervező irodák • vadásztársaságok 
• részvénytársaságok részére 

vadászatról filmet • belföldi és külföldi vadászoknak 
Vállalunk videofilmes szakmai előadásokat 

• oktatási intézményeknek • kamaráknak
• vadászvizsgára felkészítő vállalkozásoknak

VÁRJUK ÉRDEKLŐDÉSÜKET
Takács Viktor, hivatásos vadász 

9600 Sárvár, Rákóczi utca 13/E. Tel.: (95) 321-198, (30) 9370-747

A ‘TerraTrint Kiadó
ANTIK VADÁSZKÖNYVEKET, VALAMINT SAJÁT KIADÁSAI KÖZÜL 

AZ ALÁBBI VADÁSZKÖNYVEKET AZ EREDETI ÁRON 
VISSZAVÁSÁROLJA, VAGY ÚJABB KIADVÁNYOKRA CSERÉLI:

ÖTVEN VADÁSZ EM LÉKEIBŐL (1)
Ú JA BB ÖTVEN VADÁSZ EM LÉKEIBŐL (2) 

ÖTVEN VADÁSZ EM LÉKEIBŐL (3) 
TERMÉSZET ÉS ÉN I. - TERMÉSZET ÉS ÉN II.

A FEKETE FÖLDRÉSZ VÁNDORA 
SZUDÁNBAN VADÁSZTAM

Cím: TerraPrint Kiadó, 1134 Budapest, Tüzér u. 43. 
Telefon: 350-6454, 350-6455

Átalánydíjas vadászati lehetőség dám szarvasra

A DALERD RT. GYULAI ERDÉSZETÉNÉL,
1999. január 1-jétől február 28-ig.

1. program: január 1-jétől január 31-ig. 1db 1,00-2,00 kg 
közötti dámbika és 2 db tarvad lelövése másfél napi

teljes ellátással, I. oszt. vadászházban.
A PRO G RAM  D ÍJA  ÁFÁVAL EGYÜTT: 90000 Ft.

2. program: január 1-jétől február 28-ig. 3 db dám tarvad 
lelövése, másfél napi teljes ellátás, I. oszt. vadászházban.

A PRO G RAM  D ÍJA  ÁFÁVAL EGYÜTT: 55000 Ft. 
TELEPÍTÉSRE, VÉRFELFRISSÍTÉSRE ÉLŐ DÁMVAD MEGRENDELHETŐ!

Részletes felvilágosítás az alábbi címen: D ALERD  Rt. 
Gyulai Erdészete 5700 Gyula. Kárpát u. 4. Tel./fax: (66) 463-511



BÉRELT ISTÁLLÓBAN, IDEGEN BAROM
Az 1996. évi LV. törvény a vadászati jo
got a földtulajdonhoz kötötte, ezzel a 
vadgazdálkodás/vadászat bekerült a pia
ci szférába. Tehát egyáltalán nemcsak 
sport, szórakozás, szenvedély, hanem a 
merkantilista világ része, részese, szen
vedő alanya. A helyzet ugyanis annyi
ban rosszabb, hogy a vadgazdálkodás (s 
végeredményében a vadászat maga) je
lenlegi állapotában olyan, mintha bérelt 
istállóban kellene másnak a jószágát 
gondozni.

A föld tulajdonosa abban érdekelt, 
hogy a területért minél nagyobb bért csi
karjon ki. A törvények tulajdonképpen 
az ő oldalán állnak, neki kedveznek, hisz 
a bérleti díjon felül megilleti őt a tulaj
donának teljes körű használati joga, te
kintet nélkül arra. hogy az ott vadgazdál
kodást folytató szempontjából ez a hasz
nálati mód kedvező, avagy kedvezőtlen.

A tulajdonos tevékenységén túlme
nően a terület vadeltartó képességét be
folyásolja (veszélyezteti) az idegen - te
hát nem a tulajdonos - által folytatott 
különféle tevékenység (pl: „szociális" 
falopások, turizmus, gombázás, tarló- és 
gazégetések, illegális szemétlerakóhe
lyek létesítése, orvvadászat, stb.). Ezek 
a tevékenységek zavarják a vadat, ront
ják a terület vadcltartó képességét, a 
bérleti díjban azonban a vadgazda nem

Nem tudom másnak is föltűnt-e, de fer
tőző betegségként terjed az az új szokás, 
amely szerint a vadászok nem szakmai 
érvekkel törekednek egymás meggyőzé
sére, hanem fogadatlan prókátorokat 
megszégyenítve, furton-furt paragrafu
sokat. jogszabályi helyeket idéznek 
szüntelen. Már nem is vadászni, hanem 
.jogászni" jánink, mint valami elfuserált 
jurátusok. Hol vannak, hová lettek a szé
les körű tudáson, szakmai tapasztalato
kon alapuló szakmai viták, amelyektől a 
dolgok esetleg új megvilágításba kerül
hetnének. netán továbbgondolkodásra, 
még inkább tüzetesebb vizsgálódásra 
sarkallhatnának? A jogszabályi helyekre, 
számokra, betűkre történő hivatkozással 
ugyanis csak pillanatnyilag „legyőzni” 
és nem meggyőzni lehet valakit, minde
zek csak a vadászok számára lehetnek 
számonkérhető keretek, de semmikép
pen nem a vadra, amelyre a természet 
örök törvényei vonatkoznak. Ezeket 
ugyanis korántsem „bölcs" honatyák 
hozták, tüzetes megismerésük, jól- 
rosszul történő alkalmazásuk a szakem
berek legszentebb kötelezettsége. Min
dezek természetesen nem jelentik azt. 
hogy a törvényeknek - még inkább a tör

tudja érvényesíteni „minőségi" kifogá
sait. Nem a vadgazda dolga, hogy ál
lamigazgatási feladatokat lásson cl, s 
addig, amíg a törvényalkotó - a rosszul 
értelmezett demokráciát hangoztatva - 
erélytelen, ne várjunk nagy eredménye
ket a vadorzás visszaszorításában sem. 
A vad az államé. „Ó” egyelőre nem kí
vánja a tulajdonát kezelő egységeket, a 
vadásztársaságokat a magántulajdono
sokkal egy rangra emelni, s azonos esé
lyeket, jogegyenlőséget teremteni mű
ködésükhöz. így nagyon nehéz akár a 
szintentartó gazdálkodás is, mind 
mennyiségi, mind minőségi tekintetben. 
Nem a szocialista rendszert akarom 
visszasírni, csak tényként jegyzem meg, 
hogy a téeszek idejében, ugyanannak a 
területnek a vadeltartó képessége - a va
lóságban - többszöröse volt, mint a 
mostani direktíva (lásd: minimálisan el
tartandó, maximálisan eltartható állo
mány). Felteszem a kérdést, mi történik, 
ha közben újabb miniszter jön?

Idővel eltolódhat a minimális és a 
maximális létszám határa, és direktívák
kal fogjuk szabályozni a nagyvad állo
mányát?

Jól tudom, hogy a mezőgazda, erdő
gazda annak örülne, ha egyáltalán nem 
lenne, ami a gazdálkodásának eredmé
nyét rontja, gazdaságát károsítja, sem

vénytelenségeknek - nem volna szinte 
bombasztikus hatásuk a vadonélő állat
világra, lévén, hogy mindig, minden, 
mindennel összefügg. Az viszont már 
egyenesen meglepő, amikor egy hozzá
értő a véleményének kifejtése után meg
kér. hogy felejtsük el, mert neki „gyere
kei vannak”, és a hallgatás a túlélésének 
egyetlen lehetősége.

A jelenség korántsem égi, hanem 
nagyon is földhözragadt, és - ki tudja 
miért - egyre általánosabb. Ugyanak
kor a legnagyobb ökörségeket szaba
don lehet terjeszteni, mint a náthát. 
Nem szól érte senki.

A tények viszont igen makacs dol
gok. A csapból is nemzeti értékeink sza
kadatlan védelme folyik, sőt a törvé
nyünknek is ez a címe. ha úgy tetszik 
„örve". Ezzel szemben mi a terítékered- 
mények magyar valósága? A szarvaste
ríték 45, az őz 22, a dám 38. a muflon 
31, a vaddisznó 10. a mezei nyúl 21, a 
fácán 44 százalékkal csökkent az elmúlt 
nem sokkal több. mint fél évtized alatt. 
Brávó! Lehet ezeket magyarázni, nya- 
katekert tudományos abrakadabrákkal, 
de azért - valljuk végre - túlnyomóan 
humánpolitikai okai vannak.

növényi, sem rovar, sem állati kártevő. 
Védekezik is a növényi és rovarkárte
vők, a rágcsálók, az időjárás viszontag
ságai ellen tőle telhető módon, s meg 
sem fordul a fejében ezen költségeket 
másra hárítani. A vad által okozott kárt 
azonban - jogszerűen - a vadászatra jo
gosultra lehet hárítani, hiszen a törvény 
így rendelkezik. A vadban okozott kár
ról pedig ne is beszéljünk, hiszen a bizo
nyítása lehetetlen, vagy legalábbis 
annyira bürokratikus, hogy nem éri meg 
belemenni egy peres ügybe miatta.

Száz szónak is egy a vége: ilyen fel
tételek mellett vadgazdának lenni, vad- 
gazdálkodást folytatni - megszállottság. 
Ezt ebben a formában tovább - értem 
ezalatt: hosszú éveken keresztül - vé
gezni nem lehet, szemléletváltás kell. A 
szemléletváltás mottója pedig az le
gyen: nem igaz. hogy a magyar vadál
lomány létszámát csökkenteni kell, nem 
igaz. hogy Magyarország területének 
vadeltartó képessége kisebb lett, mint 
korábban volt, nem igaz az, hogy a vad- 
gazdálkodás egyenlő sporttal, szórako
zással, szenvedéllyel, amelyet hangoz
tatva. s a vadászok orra alá dörgölve ha
tártalanul meg lehet sarcolni őket. lehet
séges az azonos területen folytatott, de 
eltérő érdekeltségű gazdálkodási ágak 
jogi harmonizálása, azonos elbírálással

Ezzel szemben vitán felül áll. hogy a 
világnak ezen a táján van a legtöbb hoz
záértő szakember is, bár ez - egyelőre 
csak - papírokkal bizonyítható.

Politikusok jönnek, mennek. Ki 
előbb, ki később. Ilyenkor aztán bőség
gel kiderül, hogy teljes mértékig pan- 
cserok voltak, legalábbis ezt mondják 
nekem, a nyomukba lépők. Választópol
gárként engem mindig arról igyekeztek 
meggyőzni, hogy „azok" szinte teljesen 
agyalágyultak voltak. A zsenik - megta
nultuk - mindig jönnek, a hülyék meg 
mennek... ma már ebben egyre keve
sebben hisznek. Bízvást állíthatóan a 
vadászatban visszafordíthatatlan folya
matok kezdődtek el. Az értékek őrzése, 
kótya-vetyéjének megakadályozása, so
ha nem politikai, hanem elsősorban 
szakmai kérdés, legalábbis annak kelle
ne lenni. Ma még van min vitatkozni és 
még talán nem késő - hogy be merjük 
vallani téveszméinket, félre tudtuk leg
alább kis időre tenni önző emberi érde
keinket. elfogadható megoldásokat ta
lálni. Ha nem. akkor néhány ú jabb évti
zed alatt a/ egész kérdés önmagát szá
molja fel. Totális konszenzussal.

- Hy -

történő gyakorlati vitele, megvalósítha
tó a rossz törvények szakmai indokokon 
nyugvó megváltoztatása, megóvható a 
magyar vad állománya, minősége, gene
tikai értéke.

De a fenébe is a sötét gondolatokkal, 
a siránkozással, a dekadens szemlélet
tel! Tenni, cselekedni kell, szóban és 
tettben egyaránt! Egyebek között a fen
tiekért nem tudom elfogadni és vissza
utasítom Pechtol Jánosnak az OMVK 
főtitkárának hozzáállását, beletörődését,
mikor úgy nyilatkozott:.... tudomásul
kell vennünk, hogy nem lehet minden 
hétvégén vadászni...” , v agye léged 
jünk meg vadásztársaim vadfajonként 
egy-egy trófeával..." stb. Teszem ezt 
azért, mert igencsak furcsállom, hogy az 
érdekeimet képviselő főtitkárunk le akar 
beszélni a több. gazdagabb élmények
ről, de legalábbis rezignáltan tudomásul 
veszi - s próbálja velem, velünk is elfo
gadtatni - az eredménytelen vadászat 
tényét és a hanyatlást.

Nem! Én nem ilyen érdekképvisele
tet akartam!

Az ilyen irányú szemléletváltáshoz 
kívánok a vadászkamara tagjainak, s 
minden magyar vadásztársamnak erőt. 
kitartást, sok türelmet és töretlen hitet.

Varga Tamás 
Bélapátfalva

Nemzetközi
Solymásztalálkozó

Orosházán
Több. mint tíz ország részvételével 
november 2-6. között megtartották a 
V III. Nemzetközi Solymásztalálkozót. 
A rangos összejövetelt a helyi alpol
gármester. Kovács Lajos nyitotta meg.

A többnyire rossz idő ellenére, 
mintegy 30 sólymot. 30 galambászhé- 
ját. egy karvalyt, eg> amerikai vörös- 
farkú ölyvet és egy tucat szirtisasi röpí
tettek zsákmányaik után a solymás/ok. 
Az ötnapos találkozón mintegy 40 nyúl 
és ugyanannyi fácán került a terítékre.

Sajnos a Természetvédelmi Hivatal 
harmincnapos ügyintézése több külföl
dinek meghiúsította a részvételi lehe
tőségét. mert nem kapták meg időben 
madaraikhoz a behozatali engedélyt.

Az összejövetel messzemenően bi 
zonyította. hogy nemtől, kortol és nem
zetiségtől (angol. skót. francia, svájci, 
olasz, hónát, szlovákiai, szlovén, 
szerb. cseh. os/irák. német és temié- 
szetesen magyar) függetlenül, a vadá
szatnak ezen ősi formája is alkalmas a 
barátságok és jó emberi kapcsolatok ki
alakítására és ápolására.

Dúc/1-ászló

Unokáink sem fogják látni
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K U R T I S K O L A
Előkelőbb, nagyobb vadászatok 
alkalmával szokásos és szép az, 
ha a vadászatokra való induláskor, 
a vadászok megérkezésekor, az

egyes hajtások megindításakor 
és a vadászat befejezésekor a hi
vatásos vadászok régi. szép kürt
jelekkel emelik a vadászat ünne

pélyességét Természetes, hogy 
ezeknek a kürtjeleknek betanulá
sa bizonyos zenei tehetséget, 
szorgalmas gyakorlást kíván, de

az eredmény megéri a fáradsá
got. A legszebb és legrégibb 
kürtjeleket rovatunkban havonta 
közöljük.

„VADÁSZÜDV (I. II. III. IV. SZÓLAM) A VADÁSZOK MEGÉRKEZNEK A VADÁSZAT SZÍNHELYÉRE. A HIVATÁSOS VADÁSZ ÜDVÖZLI ŐKET.

J - Z  76

VADASZOK A SAJTÓBAN
Az új vadászati törvény nyomán 
lassan helyreáll a rend az erdők
ben. Eldőlt, hogy hol lesznek az új 
vadászterületek, és hogy kik jogo
sultak a vadak elejtésére. A vadá
szok ma már leginkább arra pa
naszkodnak, hogy a növekvő költ
ségek miatt a zsákmány java a 
külföldről érkező vendégeknek 
jut. A lapoknak az utóbbi időben 
az orvvadászok garázdálkodása 
mellett főleg a külföldi puskások 
adtak témát.

„Külföldiek lövik ki hazánkban az 
elejtett nagyvadak nyolcvan, az 
apróvadak hatvan százalékát. A 
magyar vadászoknak csak a mara
dék jut, mivel az egyesületek ga/ 
dálkodásuk egyensúlyban tartásá
ért egyre inkább rákényszerülnek 
az értékes hazai vadállomány ki
árusítására" derül ki a Magyar 
Nemzet Külföldieké a zsákm ány 
java című tudósításából. „Pechtol 
János, az Országos Magyar Vadá
szati Védegylet főtitkára szerint

megoldást jelentene, ha a kormány 
a vadászatot nyugati mintára ide
haza is értókteremtő, adómentes 
tevékenységgé minősítené. A va
dászok abban is reménykednek, 
hogy a külföldi vendégeket szerve
ző cégek előbb-utóbb rájönnek: 
hosszú távon ök is jobban járnak, 
ha hasznukból többet juttatnak 
vissza a vadgazdálkodás céljaira. 
(...) Sok vadásztársaság szorult 
helyzetében leginkább a külföldi
ekből tartja fenn önmagát. A külön
féle becslések szerint délről és 
nyugatról évente húszezer vendég 
érkezik az országba, akik a vadá 
szatra mintegy hatvanmillió dollár 
költenek. Komoly gond viszont 
hogy ez az összeg közel egy évti 
/ede nem emelkedik. Áraink nőve 
lésére nincs mód, mivel szomszé 
damknál elsősorban Szlovákiá 
bán. Romániában - manapság ol 
csóbban lehet vadászni, ezért félő 
hogy ha többet kérünk a szolgálta 
tásokért, vendégeink a konkurenci 
ához pártolnak."

..A vadásztatásra vonatkozó jogsza
bályok szigorúbbak, ám egyes va
dászok ennek ellenére továbbra is 
számottevő pusztítást visznek vég
be a hazai vadállományban. A va
dásztatásra ennek ellenére szükség 
van, hiszen az ebből származó be
vételek nélkül összeomlana a hazai 
vadgazdálkodási rendszer’ - olvas
ható a Népszabadság A külföldi 
puskások márkával fizetnek című 
írásában. .A külföldi bérvadásztatás 
a hazai vadgazdálkodás meghatá
rozó eleme. Az ágazat bevételeinek 
jelentős része a külföldi vadászati 
turizmushoz kapcsolódik: 1997-ben 
8,7 milliárd forint volt a bevétel, en
nek 70 százaléka a külhoni puská
sok bérvadásztatásából, a nekik 
nyújtott szolgáltatásokból, illetve a 
vadhús értékesítéséből származott. 
A jövő vadgazdálkodási stratégiájá
ban is meghatározó szerepe lesz a 
vadászati turizmusnak. Ahhoz, hogy 
Magyarország megőrizze az Euró
pában kiemelkedő vadgazdálkodá
si értékeit, eredményeit, javítani kell

az élőhelyi adottságokat, és javítani 
kell a szakemberképzésen."

Külföldiek megrendelésére irtják a 
Dél-Dunántúl vadjait címmel szá
mol be a Magyar Hírlap arról, hogy 
szervezetten folyik hazánkban az 
orvvadászat. ..Az orvvadászat iagy 
üzlet: a bevétel tízmilliókban mérhe
tő. A vadásztársaságok egyelőre te
hetetlenek, a könnyen kijátszható, 
helyenként túlságosan liberális jog
szabályok sem jelentenek komoly 
visszatartó erőt. A vadászok hiába 
jelentik be a felfedezés után azonnal 
a vadorzók által okozott pusztítást a 
rendőrségnek, a vizsgálat ugyan el
indul. ám bizonyíték hiányában az 
ügyek többsége nem jut el a váde
melésig sem. A szakemberek sze
rint a helyzetet tovább nehezíti, 
hogy míg korábban az orvvadászok 
legfeljebb sörétes puskával dolgoz
tak. ma már a legkorszerűbb va
dászfegyverekkel rendelkeznek, így 
ritkán tévesztenek célt."

Összeállította: K. E.
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VAD-KARACSONY®
ár tavaly kezdtük, az idén újra 
meghirdetjük a „vad-kará
csony”  választott napját, a 
decem ber 27.-ét. Természe

tesen szerettük volna, ha a „hivatalos 
szervek” is támogatják a kezdemé
nyezést, de - ők tudják miért - nem 
tették, sőt igyekeztek még a gondola
tától is elriasztani. Ennek ellenére 
számtalan levelet kaptunk vadászok
tól, vadásztársaságoktól és ez meg
erősítette a hitünket abban, hogy kell 
minden évben egyetlen nap, amely 
alatt a puskák hallgatnak, csak a szív 
hangjai szólnak a szeretet ünnepén. 
Kézen foghatjuk a gyerekeinket, uno
káinkat és kimegyünk a határba etet
ni. Észrevenni és észrevetetni, elma
gyarázni a vadon élő állatvilág télvízi 
megpróbáltatásait, a létért folytatott 
küzdelem lényegét, annak enyhítésé
re tett gyarló emberi kísérleteket. 
Igenis a sok-sok apró gyermektenyér
ben elférő kukoricaszemek is számíta
nak, örömet okoznak az adóiknak, ka
póiknak, a védett és védtelen otthon
talanoknak.

A gyerekek számára életreszóló él
mény, hogy ténylegesen tettek valamit 
a vadon élő állatvilágért. Odakünn az
után kifogyhatatlan kérdésözönnel is
merkedhetnek az őzek, nyulak. fácá
nok életmódjával, szokásaival. Jó  alka
lom nyílik a vadászatról, vadgazdálko
dásról is beszélni a „kívülállóknak", 
utódainknak, akik egészen más szem
mel fognak nézni minket és az egé
szet. ha sikerül megteremteni számuk
ra ennek lehetőségét. Terjed ez, utána 
már magától is. hiszen a gyerekek

megosztják egymás között élményei
ket, tapasztalataikat.

Jó l tudjuk mit jelentett a sok évtize
des befeléfordulásunk. Itt nem arról 
van szó. hogy csak ezen az egy napon 
adunk valamit a vadnak, hiszen a téli 
etetést már régen megkezdték, és már 
rendszeresen járják is a feltöltött etető
ket. Föl kell tenni a kérdést, mi lenne, 
ha nem etetnénk, és így személyes él
ményeken keresztül válnak mindezek 
kézzel foghatókká. Az erdőfoltok, az 
árokpartok, a tanyatelkek sarkai, kertek 
végei mind-mind alkalmas helyek a 
rögtönzött bemutatóra, a jószándék bi
zonyítására.

Mi, mai vadászok előbb-utóbb úgyis 
letesszük a fegyvert, átveszi az után
pótlás, akik jó volna, ha ugyanolyan 
lelkesedéssel, önmérséklettel vennék 
át a stafétabotot, amint azt mi tettük 
eleinktől. Gyerekkorban kell az ilyesmit 
elkezdeni, mert másképp alakul a hoz
záállás, a lélek - ahogyan mondják. 
Vadászni a kóbor kutya is megtanul 
előbb-utóbb. a beleérzés, a sokat em
legetett megtanulhatatlan készség jó
val több időt vesz igénybe. A vadgaz
dálkodás „alapja” nem a vadász, ha
nem a vad, és ha erős. egészséges az 
állomány, bízvást akad arra vadász is.

Emlékszem, egykoron az Országos 
Vadásznapok is valahogyan így kez
dődtek. Először több volt az ellensé
günk. mint a híveink száma, mára ez 
már alaposan megfordult. Ebben sem 
lesz másként, ha úgy akarjuk. És miért 
ne akarnánk, ha tudjuk, hogy haszno
sat, jót, nemeset cselekszünk, de ami 
manapság talán még ennél is fonto

sabb, senkinek nem ártunk. Könnyű 
szüntelenül azon keseregni, hogy mi
lyen vadászellenes a közhangulat. Tett- 
e valamit ez ellen valaki, aki nyugodtan 
a szívére teheti a kezét? Az apák hibáit 
csak a gyerekeik javíthatják ki, tehetik 
jobbá. Először a szűkebb környezetün
ket kell meggyőznünk, később egyre 
szélesíthetjük ezt a kört, felhasználva 
mindezekhez a megszerzett tapasztala
tokat is. Nehéz és időigényes tevékeny
ség ez. de elengedhetetlen.

A szeretet ünnepénél megfelelőbb 
alkalom erre nincsen, hiszen jószerint 
csak ekkor van erre idő, kizökkenve az 
élet mindennapi taposómalmából. Va
gyunk bizonyára szép számmal olya
nok. akik meg tudják érteni, át tudják 
adni azt a vonzalmat, szeretetet és ra
gaszkodást, amely a vadászembert a 
szabad természethez fűzi, sőt ezernyi 
erős szállal köti. Nincs olyan szemlélte
tő anyag, videoszalag, könyv, füzet, 
propaganda szórólap, amely felérne a 
meleg, atyai szóhoz, kézfogáshoz, az 
áramló szeretethez. Jó , ha megjegyez
zük: lehet pótolni az elmulasztottakat, 
de elfelejteni sohasem szabad.
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V A D LU D -K O N F E R E N C IA
A Vadászati Kulturális Egyesület, a tatai Magyary Zoltán 
Művelődési és Ifjúsági Központ, az OMVK Komárom-Esz- 
tergom megyei területi szervezete, valamint a Tata környéki 
vadászterület új vadászatra jogosultja, a Bábolna R t szerve
zésében - illeszkedve a szalonka és a vadgerle témájú hason
ló rendezvények sorába - Szent Márton napján, november 
11-én, vadlúd-konferenciát rendezett Talán.

A  nagyszámú érdeklődő - akik között az érintett nemze- 
tipark-iga/.gatóságok, a vadászati hatóságok és a vadászatra 
jogosultak képviselői is helyet foglaltak - a patinás környe
zetben, a tatai vár alatt fekvő művelődési központban gyü
lekezett.

A  konferencia levezető elnöke, Csekő Sándor, a V K E al- 
elnöke megnyitója keretében hangsúlyozta, hogy a rendez
vény különleges jelentőségű, hiszen a vadlúddal kapcsolat
ban Magyarországon még hasonlót eddig nem rendeztek.

Az előadások sorát Szentessy Lászlóné nyitotta meg, aki 
a Szent Márton-nap, a ludak és T&a kapcsolatáról adott kul
túrtörténeti tájékoztatót Ezután dr. Faragó Sándor, a Soproni 
Egyetem dékánja ismertette a magyarországi vadlúdmonito- 
ring eredményeit, fajonkénti és területi bontásban. Dr. Juhász 
Lajos és Gyüre Péter a vadlúdfajok hortobágyi előfordu
lásáról, ezzel kapcsolatban a Debreceni Agrártudományi 
Egyetem Mezőgazdasági Állattani és Vadbiológiai Tanszé
kén 8 éve folyó kutatások eredményeiről tájékoztatta a hall
gatóságot Koroknay István, a Hortobágyi Lúdtenyésztó Rt. 
képviseletében az országban egyelőre egyedülálló hortobá
gyi vízivad- illetve apróvad-integráció eddigi tapasztalatairól

szólt Faludi Csaba, Heves megyei vadászati felügyelő a Ti- 
sza-tó kialakulásáról, szerepéről, vadlúd-megfigyelési és va
dászati adatairól tartott ismertetőt Előadásából kiderült, 
hogy egyik legnagyobb állóvizünkön ebben az idényben már 
nem vadásznak vadlúdra 2003. január 1-jével pedig a tó 
egész területén megszűnik mindenféle vadászati tevékenység.

A szakmai előadások szünetében nyitotta meg Hetényi 
Tamás, Tata város polgármestere a 17 neves hazai alkotó mii- 
veiből rendezett Vízivad a művészetben című kiállítást, mely 
a művelődési központ galériájában két hétig látható.

Szünet után dr. Faragó István, a Bábolna Rt. jogtanácsosa 
szólt a vadludak vadászati jogi „helyzetéről" és az ezzel kap
csolatos kárfelelősség kérdéseiről - ezek között kiemelten a 
mező- és halgazdálkodá által a vadászatra jogosultnak és a 
természetvédelemnek okozott, vízivad zavarásával, riasztá
sával összefüggő károkról.

Lukáts Péter, a Bábolna Rt. főerdésze a Tata környéki va
dászterület megújult vadgazdálkodását ismertette. Anúnt 
köztudott, a terület a korábbi kezelő, a Tatai Mezőgazdasági 
R t vezetői által 1997 tavaszán elkövetett „szarvasmészárlás" 
következtében, tavaly augusztusban talált új gazdára. A Bá
bolna Rt. a természetvédelmi hatóságokkal egyeztetett az 
élőhelyek védelmére és a természetes állományokra alapozó 
vadgazdálkodást folytat ezen a vadászterületén is.

Musicz László humánökológus a Tatai öreg-tóval kapcso
latos vadlúdmonitoring eredményeiről, Szabó Kálmán vadá
szatszervező pedig a 70-es, 80-as évek egykori, tatai vadli- 
bázásairól számolt be.

Czumpf Attila, a Gerecse Tájvédelmi Körzet természet
védelmi felügyelője a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
északnyugat-dunántúli koncepcióit ismertette. Előadásából 
kiderült, hogy az európai hírű, Tata környéki tavak közül 
több (pl. a Ferenc-majori) védelem alá helyezését tervezik - 
a vadászterületen azonban továbbra is számítanak a Bábolna 
Rt., mint vadászatra jogosult jelenleg is példaértékű együtt
működésére.

Az előadások után élénk vita bontakozott ki, amely csak 
részben szólt a vadlúdról, sokkal inkább a természetvédelem 
és a vadászok kapcsolatáról. Az elhangzott végletes vélemé
nyek - pl. az igazán jó  vadász az, aki el sem süti a puskáját - 
mellett szerencsére többségben voltak az egyre szorosabb 
együttműködésről szóló állásfoglalások.

Kiderült az is, hogy az éves vadlúdteiíték 5000 példány 
körül mozog, ami mutatja hogy a vadlibázás nem az oly sok
szor hirdetett aranybánya, de nem is madártömegek lemé
szárlása sokkal mkább ködös őszi hangulat, sok-sok várako
zás, a végén többnyire üres tarisznyával...

Zárónyilatkozat elfogadására végül nem került sor, vi
szont ez korántsem jelenti, hogy a rendezvény nem érte vol
na cl kitűzött célját a párbeszéd kialakulását az érdekeltek 
között.

A résztvevők a program stílszerű zárásaként Márton-napi 
libacombot ebédeltek, majd a legkitartóbbak a tóparton meg
tekintették a vadludak esti húzását.

F .I.

A KULCSSZÓ: EGYUTTMUKODES
A hortobágyi halastavaknál épült festői szépségű vadászház
ba gyűltek össze szeptember utolsó napjának verőfényes dél
utánján a térség vadászatra jogosultjainak képviselői a nem
zetipark munkatársai, a DATE. a megyei vadászati felügye
lőség, a kamara a sajtó képviselői, hogy képet kapjanak egy 
sokat ígérő vadgazdálkodási, vadászati szerveződésről 

Vaiga Ferenc elnök bevezetőjében arról szólt, hogy a tér
ség ncgy vadászatra jogosultja - a Hortobágyi Lúdtenyésztő 
Rt., a Balmazújvárosi és a Hortobágyi Dolgozók Vadásztár
sasága, valamint az Agropoint Kft. -  hosszú távú vadgazdál
kodási integrációba kezdett. Indokolják ezt egyfelől a ha
sonló élőhelyi adottságok, másfelől pedig a közös fellépés 
előnyei a vadászat piacán, hiszen a Hortobágy egyfajta kü
lönleges minőséget is jelent, amelynek egységes arculatú ka
matoztatása új lehetőségeket nyújt az ott élők szároára'Az el

múlt évben nem kevesebb, mint nyolc vadászatszervező iro
dával álltak kapcsolatban, amelyek - természetesen - igye
keztek számukra minél kedvezőbb árakat kiharcolni. Az in
tegráció lényege, hogy ezcnlúl egyetlen irodával, a Pannon- 
Yad Kft.-vel kötöttek szerződést amely a Montefeltro Sport 
olasz cégen keresztül hozza a vendégeket, vízivadvadászatra 
A fácánvadászatra amerikai csoportokat hoznak, akik az ed
dig tapasztaltak alapján elismeréssel szóltak a kiválóan repü
lő, sportos madarakról. A hasonló élőhelyi adottságok teszik 
lehetővé továbbá a közös élőhely-fejlesztési programokat, a 
tenyésztés, kibocsátás, majd a vadászatok Összehangolását. 
További és jelentős kihasználatlan lehetőségek vannak a lo
vasturizmus fejlesztésében, a szabadidős tevékenységek kö
rében. A közeljövőben kezdik építeni a koronglövőpályát, 
amelyek költségeihez az olasz cég is hozzájárul. Együttmű

ködési szerződés keretében támogaiják a DATE vadbiológiai 
kutatásait, és biztosítják a hallgatók gyakorlati képzését is. 
Gialdini Antonio úr, a Montefeltro Sport vezetője arról szólt, 
hogy a klubszerűén működő cég a világhírű Beretta és Be- 
nelli fegyvergyártó cégek ügyfélkörének szervezi a vendége
it. Természetvédelmi programokat támogatnak és a kizáróla
gos szerződéseket világszerte, Kaliforniától egészen a Horto- 
bágyig. A kezdeti sikerek alapján nem titkolták későbbi je
lentős befektetési szándékaikat Az ismertetőt kötetlen meg
beszélés követte, amely során a résztvevők elmondták javas
lataikat, észrevételeiket. Minden jelenlévő egyetértett abban, 
hogy a magasabb szintű szervezettség, az együttműködési 
készség - amely manapság igazán hiánycikké vált - jelentő
sen növeli a lehetőségeket és csökkenti a költségeket

-h-
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FRANCIAORSZAGBAN

Magyar sikerözön 
az Európa Kupán

A Francia Vizsla Klub szervezésében az első ..Magyarvizsla Klubok Vadász Európa Ku
pája" versenyt rendezték október 4-5-én.

Természetes, hogy rendkívüli érdeklődés előzte meg a rendezvényi. A kiírás értelmé
ben minden klub 44 fős csapattal és egy fő tartalékkal nevezhetett Összesen öt országból 
érkeztek csapatok: Belgiumból. Franciaországból. Hollandiából. Magyarországról és 
Szlovákiából.

A verseny megnyitóját Jean Francois Marquet úr, a Francia Vizsla Klub elnöke tartot
ta. A himnuszok kíséretével bemutatta a nemzetek versenyzőit, majd a nemzetközi bírói 
gárdát. A ceremóniát követően a jelenlévők kivonullak a munkaterületek színhelyére. A 
rendezvényre Chartes tartományban. Digny körzetében került sor. Három csoportba sor
solták a versenyzőket. A magyarok a mezei munka során az .A " és „C " csoport érdekelt
jei voltak. A versenykiírásban vadászható vadfajokként a fácán, a fogoly, a sárszalonka és 
erdei szalonka szerepelt, amely utalt arra, hogy a két vadásznap eltérő növényzetű terüle
ten. különböző vadászati módokkal zajlott. A versenyzők napi teljesítményét nemzetközi 
bírói csoport bírálta, köztük hazai színekben Bemáth Katalin, az ismert versenyző, telje- 
sítménybíró és tenyésztő.

Az „A”  csoportba került dr. Madléna András vezette Gibármenti Cimbi drsz.mv. kan 
és Péter Attila. Vadászfai Kontár Aszú nevű rsz.mv. kan kutyája. A ..C" csoportban várta a 
rajtot Sipek Sándor irányítása alatt Pitypang Gyöngéd Luca rsz.mv. szuka és Füzesiné 
Szegvári Zsuzsa, Pitypang Zala rsz.mv. szukája.

A futamok jól kiválasztott területeken zajlottak. Fácán is. fogoly is volt megfelelő 
számban. így minden kutyának lehetősége nyílt bizonyítani képességeit, mind a lövés 
előtti, mind a lövés utáni munkában.

A bírói gárdák szigora bírálatainak köszönhetően kialakult mezei munka eredmények: 
„A " csoport: belga, francia és a két magyar kutya volt a sorrend. Két holland és egy szlo
vák kutyát kizártak.
,JB”  csoport: a hét kutyából kettő munkáját találták értékelhetőnek, a francia drótszőrií 
magyarvizslát CACT címmel jutalmazták.
„C ”  csoport: 6 indulóból, 5 volt eredményes. Nagy örömünkre itt a CACT címet Sipek 
Sándor J-uca" kutyája, a Rcs.CACT címet pedig a másik magyar „Zala" érdemelte ki.

Első és CACIT cím birtokosa Sipek Sándor vezette Luca. Magyarország.
Második és Rés. CACIT címet nyert a francia versenyző Iota nevű drsz.m.vizslája, 

amely végül az Európa-bajnoki címet is jelentette.
A mélyvízi vadelhozás a kiírás szerint elég meglepő volt. ugyanis ennek megtagadása 

nem vont maga után kizárást, csupán négy pontot vontak le.
Az eredményhirdetés, majd az ünnepi vacsora igen jó. baráti hangulatban telt. A fran

cia klub elnöke, Marquet úr és az egyes csoportok versenybírói nyilvánosan kommentál
ták a nap eseményeit, és hirdették ki a csapatverseny eredményeit.

I. Magyarországi Magyarvizsla Klub 53 pont
II. Francia Vizsla Klub 47 pont

III. Szlovák Vizsla Klub 28 pont
IV. Belga Magyarvizsla Klub 26 pont
V. Holland Magyarvizsla Klub 22 pont
Az értékelést követte a másnapi csoportbeosztás sorsolása.
Ezt az eredmények is megfelelően tükrözték. Másnap a CACT címet csak egy cso

portban adták ki.
Végül a CACIT címet Jasper de la Bétoule, francia kutya nyerte, vezette. Mmc. Marquet.
A kétnapos verseny végül közös megállapodás alapján az Európa Kupa szempontjából 

csak az első napi eredmények figyelembevételével került értékelésre. Ennek eredménye, 
hogy a magyar csapat mind egyéni, mind csapat győzelmet is aratott.

Jövőre a rendező ország Magyarország. Figyelembe véve a tapasztalatokat, minden 
esélyünk adott a színvonalas rendezvény szakszerű és látványos lebonyolítására.

Pomázi Ágoston 
OMVK Kynologiai Szakbizottság Elnöke

Jean Francois Marquet, a Francia Vizsla Klub elnöke gratulál Sipek 
Sándor eredményes munkájához

Cserkeszőlő, 
a vadászkutyások paradicsoma
A cscrkcszőlői és a tiszaugi vadásztársaság ad
ta a területet a helyi földtulajdonosokkal egyez
tetve a rctricvcrck, és a vizslák tudásának 
összevetésére november 7-én és 8-án. Elsősor
ban a népszerűvé vált goldcn. illetve labrador 
retricverek igazi vadászaton vizsgáztak, nem
zetközi részvétellel.

Szlovéniából egy. Ausztriából négy. Szlová
kiából egy és tizenkét hazai kutya volt hivatott 
a Cscrkcszőlői vadásztársaság 18 vadászát ki
szolgálni. Az indulást megelőzően Hargitay 
György elnök a vadászat vezetőjeként tartotta 
meg a kötelező baleseti, és a vadászattal kap
csolatos általános eligazítást.

A vetélkedő a CACIT Field Trial mezei 
munkavizsga az FCI nemzetközi szabályzata 
szerint került kiírásra és megrendezésre.

Az első nap munkái a vonalhajtással, fá
cán- és nyúlvadászattal kezdődtek. Az induló 
résztvevők két bírói csoport felügyelete alatt 
dolgoztak több-kevesebb sikerrel. A vadásza
ton érdekes volt megfigyelni a kutyatanítás 
két iskoláját. Az osztrák elsősorban irányít
hatóságot. feltétlen parancsvcgrchajtást. míg 
a magyar iskola a gyakorlatiasabb, inkább a 
kutya önállóságát, munkakedvét előtérbe he
lyező szemléletű. Ezúttal a gyakorlatiasság 
győzött.

A vadászat végén minden induló standhajtá
son is részt vett, így el lehetett bírálni a kutyák 
viselkedését a lőállásbán is.

A másnapi munkát a vízen kellett bemutat
ni. amely abból állt. hogy a lőtt kacsa leesési 
helyét a kutyák nem láthatták. A vezetőnek 
rossz széllel, irányítással kellett megkeresicini 
és elhozatnia a récét. A vizsga célja, hogy a fel
adatok végrehajtása után a legjobb kutyát ki le
hessen választani, amely alapján adható a CA
CIT cím.

így került végül sor a magyar tulajdonú gol
dcn retriever. Douglas Of Smilling. kan. és az 
osztrák goldcn retriever szuka. Fráta összeve
tésére.

A feladat egy sebzett fácán megkeresése, 
és terítékre hozása kukoricával, és náddal fe
dett területen. A sors úgy hozta, hogy az oszt
rák kutya kapta lövés után a lehetőséget, a ma
gyar résztvevőnek jutott a ..kontroll” feladat.

Itt vallott kudarcot az irányíthatóság és a 
feltétlen parancsvégrchajtás. ugyanis a leesés 
helyét, mivel a fácán szimyazott volt. nem le
hetett pontosan megállapítani. Az irányított ku
tya viszont az orrát nem használta. A magyar 
kutya a leesési hely megtalálása után rövid idő 
elteltével, kiváló orrhasználattal megtalálta és 
birtokba is vette a sebzett kakast, amelyet sza
bályosan a gazdának átadott.

A kétnapos nemzetközi Field Trialc nemze
ti vizsga eredménye:
I. CACIT címet nyert, a goldcn retriever 

Douglas Of Smilling nevű kan. Vezette: 
Bódi Bálint. Magyarország.

II. Rés CACIT címet nyert a szintén goldcn 
retriever Frata nevű szuka. Vezette: Kari 
Bcnbachcr. Ausztria
A tizennyolc induló kutyából hetet zártak 

ki. különböző súlyos hibákért.
A főversonynek hirdetett vizslaversenyen 

kilenc kutya indult, ebből hét magyar, egy né
met vizsla, és egy pointer. Gondot jelentett a 
Tiszán levonuló ár. a vércsapa munka az ártéri 
erdőben volt. ezért az árvízzel is versenyezni 
kellett, nehogy a már lefektetett vércsapákat 
teljesen elmossa.

Eredmények:
l/a díj: Csokoládé Arany. mv.
I/b. díj: Lucanapi Kincső, mv.
U/a. díj: Kőszegi Vadász Asztor. mv.

P. A.

Harminc éve történt
1968 tavaszán szomorúan értesültünk arról, 
hogy az FCI - a Nemzetközi Kynologiai Szö
vetség - nem járult hozzá, hogy az 1971-re 
tervezett I. Budapesti Vadászati Világkiállítá
son a magyar vadászkutyák között az erdélyi 
kopót is kiállítsuk. A döntést azzal indokol
ták, hogy 1944 óta Magyarországon nincs be
jelentett alom. tehát nálunk ez a fajta nem lé
tezik. kihalt.

Erdélyi szívünk azonban nem hagyott 
nyugodni bennünket, összefogtunk dr. Fodor 
Tamás barátommal (aki akkor a Fővárosi Á l
lat és Növénykert madárosztályának vezetője 
volt. később a Világkiállítási Irodán dolgo
zott. majd a Vadbiológiai Állomás vezetője. 
1978-tól egészen haláláig a Nimród vadászati 
magazin főszerkesztőhelyettese volt), elhatá
roztuk. hogy bebizonyítjuk a világmik. hogy 
ez a fajta Magyarországon létezik, él és sza
porodni is fog. Elindultunk hát szülőföldünk
re. bejártuk Erdély nagy részét, hogy tiszta 
vérvonalú erdélyi kopókat találjunk. Á felfe
dező útnak az lett az eredménye, hogy Tamás 
talált is kölyköket Máramarosszigeten.

A hazaszállítás az én feladatom maradt, s 
mint a MAVOSZ alkalmazottja, igyekeztem 
jól előkészíteni az akciót, ami bizony nem

volt könnyű feladat, hiszen sem a román, sem 
a magyar vámosok nem lelkesedtek a kutyák 
export-importjáért. Mint mindig, szerencsére 
most is akadtak segítőink. Nyisztor Péter volt 
az, aki lehozta Marosvásárhelyre a két kopót. 
(Tauder Kálmán és báró Kemény János segí
tettek a szállítás megszervezésében. Kitalál
tuk, hogy a két kutyát Ceaucescu főtitkár 
ajándékozza majd Kádár János főtitkárnak... 
és erről Kufár Jenő (Eugen Cofariu) a Maros 
megyei Vadász és Horgász Egyesület elnöke 
pecsétes írást is adott.

A haláron még mindezek ellenére szük
ség volt némi kis turpisságra, nevezhetjük 
hazugságnak, de a kölyköket 1968. decem
ber elsején sikerült vonalon Budapestre szál
lítanom és átadnom őket dr. Fodor Tamás
nak. aki az állatkertbcn helyezte el őket. így 
lett a törzskönyvi nevük Állatkerti Móz.si és 
Állatkerti Réka... akik 1971-ben a világkiál
lításon méltóan képviselték a fajtái, az erdé
lyi kopókat.

Azóta már sok százra szaporodott a hazai 
erdélyi kopó állománya, a lelkes tenyésztők 
sok egyedet hoztak be az országba... és har
mincéve ismét jegyzett fajta az erdély i kopó.

Dr. (iyőrffj Lajos
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A természet bőkezűbb volt a ragadozó vadakhoz, mint 

a vadászó emberhez, de a hátrányt sikerült intelligenciá

val és találékonysággal behozni. Mindenekelőtt a látás 

terén. A Schmidt & Bender távcsövek bizonyítják ezt. 

Kiváló képminőség, természethű színvisszaadás, rend

kívül jó  képfelbontás, még kedvezőtlen fényviszonyok 

mellett is, széles látómező, csekély súly, kompakt mére

tek azok a tulajdonságok, melyek világszerte meggyőzik 

a vadászokat. A kiváló minőségű fegyvertávcsöveink 

felveszik a versenyt a leopárd szemével is.

< X H M 1 P T &  B E N p f f r

C \

' ^ _ H U N C Á I» A ____ -

Schmidt & Bender Hungária Kft. » H-l 106 Budapest, Fehér út 10. 
Telefon: 260-7641 • Telefax: 263-2937



HELYESBÍTÉS
Lapunk októberi számában a 
vadásznapi tudósítások között a 
Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
kitüntetettek között hibásan jelent 
meg Czitán Mátyás neve, ame
lyért ehelyütt kérünk elnézést.

KINEVEZÉSEK
Dr. Mikó Zoltánt, az FVM jogi 
főosztályának vezetőjévé, a va
dászati és halászati főosztályá
nak megbízott vezetőjét, Pintér 
Istvánt főosztályvezetővé, Vajai 
Lászlót vadászati osztályveze
tővé nevezték ki. Az érintettek 
kinevezéséhez gratulálunk, új 
beosztásukhoz és munkájukhoz 
erőt, egészséget kívánunk.

HÍVEN AZ ESKÜHÖZ
Jogerősen fölmentették Bara
bás Attilát, a volt kiskunmajsai 
hivatásos vadászt, aki szolgála
tának teljesítése közben szolgá
lati fegyverét használta a rátá
madó vadorzókkal szemben. A 
hosszadalmas vizsgálatok és 
tárgyalás-sorozat után, a bíró
ság az összes körülmény tüze
tes vizsgálata után mentette föl 
első fokon, amelyre az ügyész 
fellebbezett. Bebizonyosodott, 
hogy mivel az életére törtek, a 
fegyver használata jogos volt. 
és esküjéhez híven járt el. Saj
nos ezzel együtt önmaga is ál
dozattá vált, mert fegyvereit be

vonták, ezért állását, hivatását 
elvesztette, sőt több mint egy 
éve már a munkanélküli-segély
re való jogosultsága is meg
szűnt a kétgyermekes család
apának. Híreink szerint kiváltotta 
vadászfegyverét és sikerült el
helyezkednie újra a szakterüle
tén.

TÖRZSVENDÉG
KITÜNTETÉSE

Közös apróvadvadászat után, 
családias ünnepségen vette át 
Jürgen Christian Blum német 
vadász a Hubertusz kereszt 
arany fokozatát a békéscsabai 
Alföld vadásztársaság elnöké
től. Gráf Istvántól október 24-én.

Blum úr 13 éve jár rendszere
sen vadászni a társaság terüle
tére apróvadra és őzbakra. Idén 
lőtte a 108. őzbakját. Személyé
ben jó humorú, vidám, közvetlen 
jó barátot, igaz vadászt ismer
tünk meg.

Őszintén reméljük, hogy az el
következő években is alkalmunk 
lesz együtt vadászni.

Dr. Lami András

JUTALOMUTAZÁS 
A FELVIDÉKRE

A karcagi Nagykun Vadásztár
saság 25 tagjával szlovákiai va
dászkiránduláson vett részt a 
közelmúltban. A tagság jutalom
ból, a végzett társadalmi munka

elismeréseként utazhatott Hont- 
szentantalba és Selmecbányá
ra. Elsőként a szentantali Szent 
Hubertusz napok rendezvényeit 
tekintettük meg. A különböző 
vadászati bemutatókon (va
dászkutya-, solymász- és lő
fegyverbemutató) kívül ügyes
ségi versenyek (kürt- és bőgő-, 
lövészeti vetélkedők) zajlottak, 
és megtekintettük a Koháry-Co- 
burg-kastély történeti és vadá
szati-halászati kiállításait is.

A második napon a híres Sel
mecbányát látogattuk meg. A 
város nevezetességei közül a 
legkülönlegesebb élményt szá
mukra az egykori ezüstbányá
ban kialakított bányamúzeum 
látványosságai jelentették. Alföl
di emberek számára meglepő, 
ugyanakkor tiszteletet ébresztő 
volt az a mód, ahogyan egykor 
a bányászok éltek, dolgoztak.

A Selmec-patak vadregényes 
völgye, a festői természeti kör
nyezet, a Selmec-hegység fel
keresett nevezetességei sokáig 
emlékezetessé teszik ezt a juta
lomkirándulást a karcagi kunsá
gi vadászaink számára.

SZALONKÁZÓK, 
EGYMÁS KÖZÖTT

A VKE megyei szervezete alakí
totta meg a Jász-Nagykun-Szol
nok megyei Szalonkavadászok 
Baráti Körét, október 27-én a 
megyeszékhelyen. A jó hangu
latú találkozóra azok jöttek el,

akiket érdekel ennek a titokza
tos madárnak az életmódja, va
dászata és minden egyéb témá
ba vágó ismeret. A baráti kör 
nem szervezetszerűen működik, 
hanem a szó szoros értelmében 
baráti kör, amely lehetőséget 
nyújt a hasonló érdeklődésű va
dászok ismereteinek bővítésére, 
az élmények közössé tételére.

ÁRVÍZI HÍREK A FELSŐ- 
TISZA VIDÉKÉRŐL

Annak ellenére, hogy a vízma
gasság évszázados rekordot 
döntött, a vadállományban a 
vártnál kisebb a kár - tudtuk 
meg térségi tudósítóinktól, va
dászbarátainktól, ennek az oka
- szerencsére az volt, hogy a 
levonuló, minden képzeletet fe
lülmúló áradat túlnyomó rész
ben az ártereken belül maradt, 
csak kevés helyen zúdult át a gá
takon. Ennek ellenére vadászati 
tilalmat rendelt el a felügyelő
ség. amely visszavonásig, az ár
víz levonulásáig marad érvény
ben. Lapzártáig nagyobb mérvű 
elhullásokat nem tapasztaltak 
főként az apróvadban viszont 
igen jelentős szaporulat kiesés
ről számoltak be a nyár során 
keletkezett hatalmas belvizek 
hatására. Bár fölmérések még 
nem láttak napvilágot, jelentő
sek a veszteségek a védett kis- 
emlősökben, amelyek nem tud
tak kimenekülni az árhullám elől.

MIÉRT JÓ A VKE TAGJÁNAK LENNI?
A Vadászati Kulturális Egyesület tagja lehet, aki elfogadja az Alapszabály és az Eti
kai Szabályzat előírásait, írásban kéri az Egyesületbe a felvételét. A tagfelvételről a 
Központi Ügyvivői Testület dönt, majd ezt kővetően kell befizetni az 1999-re elfoga
dott 2500 forintos tagdíjat, amely tartalmazza a VADÁSZLAP előfizetését és a VKE 
igazolványát, amelynek fölmutatásával az alábbi kedvezmények vehetők igénybe:
20%-os árengedményt ad a Szt. Hubertus étterem és vendégház tulajdonosa, Szíj- 
jártó Csaba a VKE-tagoknak. 8313 Balatongyörök. Mogyorósi u. 41/B. Tel /fax: 06- 
83/346-630. mobil: 06-30^463-626.
ARCUS-PROMT KFT. (1043 Budapest. Nyár u. 36., telefon/fax: 189-5768) épületgé
pészeti. kivitelezési munkáiból 10% engedményt ajánl fel a VKE tagjainak.
A Csonka Csárda (Dunabogdány és Visegrád közölt, a 11-es úlon. a 38-as km-kőnél) 
10 százalék kedvezményt ad a VKE tagjainak.
Cziglényi Alpár grafikus, arculattervező 10% árengedményt ad nyomdai termékei
ből a VKE-tagoknak (1027 Budapest. Horváth u. 2-12. II. em. 15.. telefon: 201-8366). 
10 százalék kedvezmény autóalkatrészek (gömbcsuklók, autóelektronika. izzítógyer
tyák. porlasztócsonk, féltengelycsuklók, tömítések, fékbetétek, ablaktörlöfapátok. le
vegő; és olajszűrők, vízpumpák, fékhidraulikák, féktárcsák, fékdobok, vezérműszíjak, 
ékszíjak, vezérműgarnitúrák, bowdenek. lengéscsillapítók, ablakemelők slb.) vásárlá
sára vagy megrendelésére. Csomagküldő szolgálat 24 órán belül. FLEXÁBO Kft., 
1149 Budapest, Egressy u. 15. Telefon/fax: 252-2279,251-2226.
A Gemenc Vadász-Horgászbolt (1203 Budapest. Kossuth L. u. 57., telefon: 283- 
4432, vagy 30/421-839) ruházati cikkek vásárlásánál 10 százalékos kedvezményt ad.
Subaru. Mitsubishi, Toyota stb. személyautókba és mindenféle terepjáróba légrugók 
javításánál és beépítésénél 10% kedvezményt ad Halasi Gábor (2235 Mende. Dó
zsa Gy. u. 201., telefon: 06-29/438-841).
Az INTERMAS Kft. (5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 17.. telefon: 06-66/441-029) 
által készített korongdobó gépeire könnyű, összehajtható magasleseire, szárnyas és 
szőrmés vadbefegó csapdáira 12 százalékos kedvezményt ad a VKE igazolványát 
felmutató vásárlóinak.
Dr. Kerényi Mihály ügyvéd (1027 Budapest. Frankéi I- u. 12.. telefon: 212-2803. 
176-2154) a/ ügyvédi honoráriumából 10% kedvezményt ad a VKE tagjainak.

A Lőrincz és Fia Kft. PORST Optikai Boltja új helyen (1056 Budapest. Váci u. 61 
telefon: 137-2902. tel./fax: 118-4572) szemészeti optikai vizsgálat esetén, kontaktlen
cse és szemüveg készítésénél, valamint optikai eszközök (távcsövek, céltávcsövek) 
javítására 10 százalék kedvezményt ad.
Szintén 10 százalék a kedvezménye a Fototechnika-Lőrinc Boltnak (1056 Buda
pest, Fővám lér 6.. telefon: 137-5671). ahol fotócikkek, távcsövek, céltávcsóvek javí
tásánál lehet igénybe venni.
Marék József (2000 Szentendre. Vasúti Villasor 5/A„ telefon/fax: C6-26/311-342, üz
let: 06-26/300-693) 10 százalék kedvezményt ad arany, ezüst, bronz ékszereiből a 
VKE tagjainak.
Mráz János festő-grafikus művész (6725 Szeged, Faragó u. 32.) 10 százalék ked
vezményt ad munkáiból a VKE tagjainak.
A Stefán Vadászbolt (7100 Szekszárd. Kossuth L  u. 32.. telefon/fax: C6-74/309-609) 
5% kedvezményt ad ruházati termékeire a VKE tagjainak.
Szabó Sándor preparátor (1012 Budapest. Attila u. 129.. telefon: 175-2951) 10 szá
zalék kedvezményt ad a VKE tagjainak a hozzá vitt preparátumokból, vadbórök kiké
szítéséből.
Takács Viktor a Vadászünnep és a Velünk élő természet című videófilmjeinek árából 
20 százalék kedvezményt ad a VKE tagjai részére. (96C0 Sárvár. Rákóczi u. 13.)
Dr.Tinics András ügyvéd (1051 Budapest, Nádor u. 8. IV. em. 6., tel 117-4840,117- 
7173) 10% kedvezményt ad ügyvédi honoráriumából.
Terraprint Kft. által gyártott és gyártandó könyvekből és nyomdai termékekből 10% 
engedményt ad a VKE tagjai részére, amennyiben érvényes igazolványuk számát a 
megrendelőlapon feltüntetik, ill. a helyszínen felmutatják. (1134 Budapest. Tüzér u. 
43. fszt. 1.. telefon: 344-2054)
A Zerge Bt (1078 Budapest. Nefelejcs u. 41.) 20% kedvezményt ad Ádám Jenó 
könyveire.
A Printer nyomda (1088 Budapest, Vas u. 7. tel./fax: 338-4861) 10%-os enged
ményt ad Esztergomi Ernő nyomdaipari vállalkozó a VKE tagjainak vadász és egyéb 
nyomdaipari termékek árából.
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Egyéni megrendelőink részére PUSKAÁTVÉTEL: 
HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK: 7.00-12.00 óra között

Szükséges: 
a fegyver, fegyvertartási engedély és a tulajdonos neve, 

pontos címe, irányítószáma.
Egyéni megrendelőink részére 

MAROKLÖFEGYVER-átvétel: 
KEDD, CSÜTÖRTÖK: 7.00-12.00 óra között

Szükséges: 
a fegyver, fegyvertartási engedély és a tulajdonos neve, 

pontos címe, irányítószáma.

Fegyverjavítók, vadásztársaságok, kereskedők, 
illetve más cégek részére fegyverátvétel: 

előre egyeztetett időpontban, 7.00-10.00 óra között
Szükséges: 

2 példányos megrendelés, amelynek tartalmaznia kell 
a megrendelő adatain kívül minden egyes fegyver számát, 

típusát, kaliberét, a tulajdonos nevét, lakcímét, 
irányítószámát. 

Ezen adatok hiányában a fegyver vizsgálatát 
nem áll módunkban elvállalni!

BUDAPEST, IX. kér., Soroksári út 158.1453 Budapest 92. Pf. 15. 
Telefon: (06-1) 280-6782, (06-1) 281-1860. TelTfax: (06-1) 281-1856 
E-mail: mkh@mkh.hu http://www.netcall36.hu/lofegyv/fegyver.htm

FŐNIX SPORT & VADASZBOLT
B U D A P E S T  IX ., VÁM H ÁZ KRT. 7. T EL .: 218-0293 
Vadászfegyverek, önvédelm i fegyverek, lőszerek. 
Vadászruházat, lábbelik, kellékek, ajándéktárgyak. 

Fegyverek javítása, bizományosi árusítása, céltávcsőszerelés. 
N IK E  S P O R T C IP Ő K  É S  SPO R T R U H Á Z A T

TRAVEL
1062 Budapest. Andrássy út 56. Tel.: (06-1) 153-0935,269-5447,269-5448 

Fax: (06-1) 153-0417. E-mail: concorde@mail. datanet.hu

A ConCorde Travel legkedvezőbb repülőjegyárai

MÜNCHEN 27500,- ISZTANBUL 36860,-
AMSZTERDAM 34000,- NEW YORK 64 500,-
ATHÉN 34000,- MIAMI 87400,-
KÖLN 34000,- LOS ANGELES 106400,-
ZÜRICH 34000,- TORONTO 79 800,-
FRANKFURT 36860- SYDNEY 189900-
KOPPENHÁGA 34000,- WINDHOEK 133000,-
STOCKHOLM 36860- JOHANNESBURG 128000,-
LONDON 39700,- BANGKOK 122000,-
MADRID 39 700-
Az árak oda-vissza utazásra érvényesek a légitársaság által megadott 

feltételekkel, és nem tartalmazzák a repülőtéri illetéket.
További felvilágosítás és jelentkezés:

ConCorde Travel, 1062 Budapest. Andrássy út 56.
Tel.: 153-0935,269-5447,269-5448. E-mail: concorde@mail. datanet.hu 

valamint az ország összes IBUSZ-irodájában

A ‘TerratPrint Kiadó
természet- és v a d á s z k ö n y v a j á n l a t a

Megrendelhetők és megvásárolhatók: 1134 Budapest. Tüzér u. 43. fszt. 1. 
Tel.: 350-6454. Tel./fax: 350-6455. Nyitva tartás: H-Cs: 8-15, P: 8-12

K apha tó  k iad ván yok :

Jel Cím ..A rJ fu
04 ötven vadász em*ékeiból 4. (szerk.. Tálosi István) 1300
Vé Vadász élmények és kopjafa* (dr. Saad Ferenc te<f*s Moimúve) 850

Vadászaitok Mongóliában (dr. Kőhalmi Tamás) 950
Cs A .Csodaszarvas’  (gr. Széchenyi Ferdmánd. első magyarországi kiadás) 950
Nv A vadászatról nem csak vadászoknak (Dr. Boncze Lajos) 990
Ut Újra megtett tarisznya (P á l Endre} 700
Hu Hamu alatt (Beregszászi György) 700
Gy Az ígéret földjén (Kanadai vadászélmények. Gyimesi György) ' 900
Sk Szőlőhegyi kalendárium (Cséplő József} 700
St A solymászat története (dr. Csőre Pál} 950
Ss Sikeres sórútJóvés (dr. Montagh András) 850

Isten veted. Pekedfc (erdészrogény. Csépió Józsel) 650
Vp Egy lövéssel kelló (egy gazdag vadászéle: emlékei. Páll Endre) 900
Mu Magyar vadászutazók a nagyvilágban (22 lő ) (Dr Knzsán L.) 1350
OS ötven vadász emlékűiből 5. (szerk.: Tálosi btván) 1400
El Vadászatok, emlékek, történetek (Jurán Vidor, szerk.: Motesiky Árpád) 800
Tp Tóltényportrék (Kovács László) 600
Vú A vadászat árnyoldalai (Beregszászi-dr. Csőre-Moíesiky) 600
Ab Abesszinta a vadászok paradcsoma (Mészáros Kálmán) 950
Bp Balogh Péter em lékatxjm  (szerk.: dr. Koncz l.-d r. Monon 1.-Tálosi 1.) 1650
0 6 ötven vadász emlékeiből 6 (szerk.: Tálosi István) 1500
Fn A Felső-Nikis menten (Nemî skéh Kiss Géza) (kemény kötés 1100 Ft) 850

Képeslap - Boros Zoltán vad.inz témáié festménye 8 db  280 Ft 40 db
Lapnaptár az 1999-os évre (vadászati, horgászati idények, holdfázis) 55
Falinaptár az 1999-es évro (négylapos) 450
NadJer Herbert Vadásznapló. 1938 600

Hél Tho Hungárián Wooder Deer (A magyar csodaszarvas. Bán István) 1300
Hi2 Kárpát medence nagy ragadozói (Bán István) 1300
8  z Bronzöntvények (sörnyitó, vadászjolenet falikép, hamutál. érem 300-

2500

Kaphatók még oktatási könyveink és a Vadász Könyvklub kiadó tagjainak 
egyes könyvei is. A Vadász Könyvklub Egyesület és a Vadászati Kulturális 
Egyesület tagjai, valamint a viszonteladók kedvezményben részesülnek! 
Az árváltozás jogát fenntartjuk. Antikvár könyveket megvásárolunk, illetve 
kiadványainkkal cseréljük.

■ fX

Import-Export Kereskedelm i Kft.

H U LLA JT O T T  A G A N C S  FÖ LV Á SÁ R LÁ SA  
A LEG M A G A SA B B  N API ÁRO N !

AZ ÖN P A R T N ER E  A  IM PO RT-EXPO RT  
K E R E S K E D E L M I KFT.

1181 B U D A PEST , B A R O S S  U. 62. 
TELEFO N /FA X : 00-36-1/290-7299 

A U T Ó T ELEFO N : 00-36-30/484-316 
NÁLUNK A LŐTT VADÉRT MINDIG A LEGJOBB ÁRAT KAPJA!

Diana F E G Y V E R Ü Z L E T
T R A D E .

Sörétes, golyós m aroklőfegyverek, céllövő pisztolyok különleges 
kaliberben is. Légfegyverek, gáz- és  riasztópisztolyok nagy választékban. 

Engedély nélküli, hatástalanított fegyverek. Flóbert-pisztolyok. 
Vadászati és  turisztikai kiegészítő felszerelések,

^eredeti U S A  M ILITARY- és egyéb ruházat, távcsövek, lőszerek. 
Minden héten kedvezményekkel, 

meglepetésekkel várjuk vásárlóinkat.
BIZOMÁNYOSI FEG YVEREK, GÁZFEGYVEREK, ÖNVÉDELMI 

É S  SPORTPISZTOLYOK ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN 
S Ö R É T E S  T Ö LTÉN YEK  N AG Y V Á LA SZT ÉK BA N

■ m t-

m ' J T )

1077 BUDAPEST. W ESSELÉN Y I U. 74. TELEFON: 322-4002 
NYITVA TARTÁS: Hétfő-csütörtök: 8.30-17.00. péntek: 8.30-14 30

mailto:mkh@mkh.hu
http://www.netcall36.hu/lofegyv/fegyver.htm


FREELANDER
Minden úton, minden időben

A FREELANDER ötlete az Ö n  álm ain alapul. A zon beszélgetések alapján készítettük, m elyeket hétköz

napi autóvezetőkkel folytattunk. Ö n n e l, aki érti és elismeri a Land R o v e r által képviselt értékeket

és tö b b e t vár el kocsijától, m in t am it egy szem élyautó nyújtani tud, de eddig  úgy érezte, hogy

a Land R o v e r  nem  az ö n

A FREELANDER Ö n n ek  készült. M egajándékozza Ö n t a szabadsággal, hogy saját útját járhassa

ne kelljen szabályokhoz igazodnia, és az lehessen, aki m indig  is szeretett volna lenni

Az á lom  valóra vált. A Land R o v er, am ire  m in d ig  is vágyott, m ost m egérkeze tt

L A N D *  

* R O V E R

D ÉLÁ SZ KFT.. 6724 Szeged. Kossuth L. sgt. 89. Tel.: 06 62/476-570,



UTAZÁSI IRODA
Tel.: 351-5472,351-5473 Fax: 352-1753

SZILVESZTEREZZEN A GREAT TOURS-szal!
RAB-SZIGET -  H. International*** 12.29.-01.02. autóbusszal 42 000,- Ft

egyénileg 33 500,- Ft
HVAR-SZIGET -  H. Amfora**** 12. 28.-01.02. autóbusszal 43 900,- Ft
DUBROVNIK -  H. Argentína**** 12. 29.-01.03. autóbusszal 60 900,- Ft
NÖVI VINODOLSKI -  H. Lisanj*** 12. 29.-01.02. autóbusszal 45 500,- Ft
LONDON 12. 30.-01.03. 5 nap repülővel

- magánház 102 500,- Ft + ill
- 2** szálloda 122 800,- Ft + ill.
-3*** szálloda 141 200,- Ft + ill

SZLOVÁKIA -  félpanzióval 12. 27.-01.02.
Skutovka egyénileg 16 8 0 0 ,-Ft
Smrekovica egyénileg (teljes ellátás) 28 800,- Ft
Drienica egyénileg 15 8 0 0 ,-Ft

1062 BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT. 53. TELEFON: 351-5472, FAX: 352-1753 • 1052 BUDAPEST, VÁCI U. 11/B. TELEFON: 318-8846, FAX: 318-8846

GREAT TOURS
1062 Budapest, Andrássy út 53.

FEGYVERÜZLET
ÖNVÉDELMI, SPORT- ÉS VADÁSZFEGYVEREK, LŐSZEREK TELJES 
VÁLASZTÉKÁVAL, VALAMINT SPORTLÖVÉSZ-FELSZERELÉSEKKEL 

ÉS VADÁSZRUHÁZATTAL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT.

/ / /
VALIALJUK MINDENFELE FEGYVER JAVITASAT, FEGYVERVIZSGARA 

VALÓ FELKÉSZÍTÉSÉT, VALAMINT BIZOMÁNYI ÉRTÉKESÍTÉSÉT.

CÍMÜNK: GEMENC VADÁSZ-HORGÁSZBOLT, 1203 BUDAPEST, 
KOSSUTH LAJOS UTCA 57. [ERZSÉBETI PIAC KÖZELÉBEN) 

TELEFON: (36-1] 283-4432, MOBIL: 06-30/421 839. 
NYITVA TARTÁS: H-P: 10.00-18.00, SZOMBAT: 9.00-13.00

MagyarorszégJ kizárólagos importőr
SWISSCAR Rt. 1222 Budapest.
Háros ú t 121-123. Tel.: (1) 2 2 / 4445.

Kopható íxs ors/ft?. 20 mMu-rkcrcskedófénél!

• duplakabinos, 5 személyes

• személyautó komfort

• sokoldalú felhasználás

• kiváló terepjáró képesség

• 18 hónap garancia

• kapcsolható összkerékmeghajtás

• szervokormány

• automata első kerékagy

g u l o U t l k

e s t ib b  « * & ■



Dr. Zoltán János
LEG ENDA é s  VALÓSÁG
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íűzözön és hóvihar
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"VALAM1KOK A 
HORTOBÁGYON 
IS  VADÁSZTAM*
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KARÁCSONYI KÖNYVAJÁNLAT!
1 . Kovács László: Vadássz ve 
le m
Golyós vadászfegyverrő l és tö lté 
nyekről, vadászesem ényekkel fű 
szerezve
Cikkszám: 95809 1.800 Ft
2 .  Böröczky Kornél: Gemenc- 
tő i Gemencig
A  vad és a vadászat szo lgálatában 
e ltö ltö tt é le t leírása 
Cikkszám: 95810 1.600 Ft
3 .  M eran  Fülöp: El nem  m ú lt 
ünnepek
A  grazi vadászati m úzeum  
m egalapítójának és szám talan ki
tün tetés birtokosának vadászél
m ényei
Cikkszám: 95797 1.800 Ft
4 .  Szörényi Zoltán: Vadász
horgász kalandok M ongó liá 
ban
A  könyv vadásznak és horgásznak 
eg ya rán t szó rakozta tó  o lvas
m ány, igazi értéke a term észet
ben jártas, vadat h a la t tisztelő  író 
em ber bölcsessége.
Cikkszám: 95796 1800 Ft
5 .  Szécsi Zsigmond: Vadászati 
ism eretek kézikönyve
A  vadászati ism eretek kézikönyve 
számos kötetben, k itűnő  szakem 
berek to lláb ó l ism ertet meg a

feg yve rtan n a l, k lf. vadászatnál 
használatos szerszám okkal, a vad 
term észetrajzával ill. a vadászte
rü le tet kezelésével, m agának a 
vadászatnak gyakorlásával. 
Cikkszám: 95711 4.900 Ft
5 . dr. Bán István: Vadászetika  
A  ku ltu rá lt vadászat és a vadászat 
kedvező  társadalm i m eg íté lése 
érdekében a VAD ÁSZATI KULTU 
RÁLIS EG YESÜ LET  fe lkérésére egy 
szerzői ko llektíva á lta l írt, és dr. 
Bán István  á lta l szerkesztett 
könyv, m ely a vadászattal kapcso
latos e lveket, etikai norm ák közé 
sorolva tárja  az olvasók elé. 
Cikkszám: 95717 2.500 Ft
7 .  dr. Zoltán  János: Legenda 
és valóság
Két „e lh íre sü lt" vadásztársaság 
tö rtén ete  sok-sok képpel fűsze
rezve. Privileg izá lt helyzetben lé 
vő em berek, kik k ivívták a m a
gyar vadásztársadalom  zöm ének 
irigységét és ellenszenvét. 
Cikkszám: 95742 4200 2.900 Ft
8 . Széchenyi Zsigmond: Ün
nepnapok
Az „Ü nn ep nap ok " Széchenyi Zsig
mond hitvallása a két világháború 
közötti időszak vadászem lékeiből, 
az A M IC U S kiadó gondozásában, 
új köntösben je len t meg.

Cikkszám: 95744 1S&0 1.190 Ft
9 .  Rakk Tamás: Tűzözön és hó
vihar
Ez a könyv az edd ig ieknél te lje 
sebb képet ad a term észetet sze
retve fé ltő  erdőm érnökről, szen
vedélyes vadászról, ki m egism er
te t észrevétlenül is Am erika és A f
rika á lla tv ilá g á va l, te rm észeti 
szépségeivel.
Cikkszám: 95746 1.290 Ft
1 0 .  Studinka László: Egy va 
dász kalandozásai
Egy „S tu d in k a " könyv, m elynek 
bem utatása felesleges. Egy va 
dászem ber ki így ajánlja könyvét: 
„É n  keveset zsákm ányoltam , de 
sok élm ényt szereztem , sokat néz
tem  és láttam  - s ezeket a nagy, is
m ert vadászutaktól és cserkelőu- 
taktó l távo l."
Cikkszám: 95791 1.390 Ft
1 1 .  dr. M otorcza Gyula: Indul 
a vadászház
dr. M otorcza G yu la am erikai fö ld 
részen te tt kalandozásait ö rök íti 
m eg könyvében, m ely egyben sa
játos ú tikalauzként is szolgál. 
Cikkszám: 95788 1 # 2  Ft 690 Ft
1 2 .  Sz. Nagy László: Hol a Ti
sza erdő t nevel...
A  tiszaparti erdőkben élő vadászó
halászó em berek jellem rajzának

gyűjtem énye ez a válogatás. Az a l
fö ld i em berek különös gondolatvi
lágának bem utatása teszi rendkí
vül hangulatossá, élvezetessé a no
vellát. v
Cikkszám : 95701 1990 Ft 590 Ft
1 3 .  Benke Zoltán: M érgeskí
gyók, avagy a te s te t ö ltö tt  m í
tosz
Term észetrajzi leírás a m ítosz és a 
valóság tükrében.
Cikkszám: 95774 $ 0  Ft 490 Ft
1 4 .  dr. Bertóti István: Őzhívás 
Az őzhívás nagy öreg je  és m este
re szakm ai tudását és ism ereteit 
ad ja tovább  ebben a könyvben. 
(H arm adik kiadás)
Cikkszám: 95778 8 W  Ft 690 Ft
1 5 .  Ádám  Jenő: Kanyargós a 
vadászösvény A  szerző ízes nyel
ven leírt hazai és külföldi vadászél
m ényei és történeted,
Cikkszám : 95728 3OT Ft 290 Ft
1 6 .  Horváth László: „V alam i
kor a Hortobágyon is vadász
ta m "
Egy hosszú vadászélet tapasztala
táva l, egy valam ikori vadászpara
dicsom  bem utatása. Egy letűnt, 
soha vissza nem  térő  é le tfo rm á
nak á llít m aradandó em léket a 
könyv.
Cikkszám : 95787 807  Ft 490 Ft
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ELCH többfunkciós, 
robusztus Canvas 

vadász- és szabadidő 
ruházat
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1 . ELCH tö b b fu n k c ió s  dzseki, lezippezhe 
tő kapucnival. A kényelmes szabás igen nag; 
mozgásszabadságot biztosít. Magasan záró 
dó gallérja melegít, rejtett zippel. A kapuc 
niban, derékban és aljában zsinórösszehúzó 
val. Kombi és zárható belső zsebekkel. Fels< 
anyaga tiszta pamut. Steppbélés 51% acetát 
49% polyamid, töltése 100% polyester Olív 
zöld

Cikkszám: 60446
Méret: 48-54 29.900.

56-60 32.900.
2 .  ELCH Canvas nadrág , kényei 
mes bővítő hajtással, két bevágott- é 
két gombolható hátsó zsebbel. Oldal 
zsebe karabinergyűrűvel és rátét 
kés-zsebbel. Tiszta pamut.
Olívzöld
Cikkszám: 60450
Méret: 48-54 10.900.

56-60 11.900.

3 . ELCH Canvas m e llé n y . Magasai 
í záródó gallérral, rejtett zippes zseb 
j bel, két nagy kombizsebbel és bels< 
í biztonsági zsebbel. Felső anyaga tisz

ta pamut.
Steppbélés 51% acetát, 49% pólya 
mid, töltése 100% polyester 

■K\ Olívzöld 
“ ‘Cikkszám: 60447

Méret: 48-54 19.900.
56-60 22.900.
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