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• MAVAD RT. 1014 BUDAPEST, ÚRI UTCA 39. • 1525 BUDAPEST, PF. 16 • TELEFON: 201-6445, 375-9611 • TELEFAX: (+36) 1-201-6371

Vi AU PESTERZSÉBETEN
ÖNVÉDELMI, SPORT-, VADÁSZ-, LÉGFEGYVEREK, 

VALAMINT FLÓBERTPISZTOLYOK, 

SÖRÉTES, GOLYÓS, LÉGLŐSZEREK, VALAMINT 
FEGYVER- ILLETVE KERESŐTÁVCSÖVEK, 

VADÁSZRUHÁZAT ÉS AJÁNDÉKTÁRGYAK 

NAGY VÁLASZTÉKÁVAL 

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT.

CÍMÜNK:
GEMENC VADÁSZBOLT,

1203 BUDAPEST, 
KOSSUTH LAJOS UTCA 57. 
TELEFON; (36-1) 283-4432, 
MOBIL: 06-30/942-1839. 

NYITVA TARTÁS: H.-P.: 10.00-18.00



H—8314 Vonyarcvashegy, Arany J. u. 9. • Telefon/fax: (36-83) 349-513 
Telefon: (36-83) 348-036,348-037 • Mobil: 06-30/947-0649

ince áll vendégeink rendelkezésére, 
felszerelt'és részben homoko? síi

7600 FT/NAP (2 FO) 
10 300 FT/NAP (2 FŐ) 
13000 FT/NAP (2 FŐ) 
8700 FT/NAP (3 FŐ) 

12700 FT/NAP (3 FŐ) 
16800 FT/NAP (3 FŐ) 
10400 FT/NAP (4 FŐ) 
15800 FT/NAP (4 FŐ) 
21200 FT/NAP (4 FŐ)

53200 FT/HET (2 FO) 
72100 FT/HÉT (2 FŐ) 
91000 FT/HÉT (2 FŐ) 
60900 FT/HÉT (3 FŐ) 
88900 FT/HÉT (3 FŐ) 

117600 F/HÉT (3 FŐ) 
72800 FT/HÉT (4 FŐ) 

110 600 FT/HÉT (4 FŐ) 
148 400 FT/HÉT (4 FŐ)

AJANLATUNK:
2 Agyas szoba reggelivel
2 ÁGYAS SZOBA REGGELI + FÉLPANZIÓ
2 ÁGYAS SZOBA REGGELI + EBED + VACSORA
3 ÁGYAS SZOBA REGGELIVEL 
3 ÁGYAS SZOBA REGGELI + FÉLPANZIO
3 ÁGYAS SZOBA REGGELI + EBÉD t VACSORA
4 ÁGYAS SZOBA REGGELIVEL 
4 ÁGYAS SZOBA REGGELI + FÉLPANZIÓ
4 ÁGYAS SZOBA REGGELI + EBÉD + VACSORA 
KÜLÖN REGGELI: 700 Ft/fő, félpanzió: 1350 Ft/fő

A a Balaton északi partján, Keszthelytől 6 km-re található,
Vonyarcvashegyen. Kétcsillagos szálloda, 39 szobával, melyekhez fürdőszoba és 
balkon tartozik. Szobáiban műholdas programokkal színes TV, telefon van, igény 
szerint hűtőszekrényt biztosítunk. Őrzött gépkocsi parkolás az udvarban.
A szállodában söröző, billiárd- és játékterem, valamint kondicionálóterem várja 
vendégeinket.
A szálló kertjében fűtött fürdő 
A Balatontól 200 m-re fekszi 
kedvelt a családok körében 

környék számtalan kiránt
vár. Badacsony. H évíz  tofúrdd 
Sportolási lehetőségek: tei
s p o r t lö v é s z é t ,  a s z ta l i te n is z

Izimotor, strandröplabda, lovaglás.

KEDVEZMÉNYEINK:
• 4 éves korig minden ingyenes (pótágyas elhelyezéssel),
• 4-12 éves korig 20 százalék kedvezményt adunk a ráeső részből.

AUGUSZTUS 25-TŐL A NYUGDÍJASOKNAK 40% KEDVEZMÉNYI

t? C u a * u í  ‘T C M á tJ i
H-2120 Dunakeszi, Fóti út 23. Tel.: (36-27) 540-160 Fax: (36-27) 540-161 

E-mail: kollath@mail.dígitel2002.hu www.kollath.hu

Namfbiai vadászat
5 napos vadász- +1 pihenőnap, csomag, öt vad (kudu, oryx, springbock, duiker, steenbock) 

trófea díjával, teljes ellátással és reptéri transzferrel együtt: 4000- DEM/vadász (2/1)

Dél-Afrikai Köztársaság
• 5-9 napos antilop hajtóvadászatok. Ár: 2100,- és 2700 - USD/vadász között.

• Krüger Park melleit, kaffertehén-vadászat 3500,- USD + 28 másik vadfajta lőhető.

Zambia, Luangwa völgy
Kafferbika-vadászat. ára 5450,- USD/vadász (2/1)

Bénin
Vadászat Dwarf Buffalóra. nyugati lakó antilopra (Roan), Sing-Sing viziantilopra 

és más nyugat afrikai fajokra decembertől áprilisig. Ara: 5100,- USD (2/1)

Pumavadászat
• USA. ColCMdo és Argentína (magyar kísérővel)

Horgászás és vadászat együtt
Volga delta, i Jral es III lolyó deltája, Csendes-óceán partján

Afrikai, amerikai és ausztrál trófeák megrendelhetők 
Vndiíszljjal vadászók részére különleges programok! 

TRÓfXABlRÁLAT és rekordkönyv regisztráció 
a Nemzetközi Szafari Klub metodikája szerint.

Tiohinbiialűi engedélyszáma: COM#1002373 
Vadászatszervezői engedély száma: 1499/96/97.

Web-oldal: www.kollath.hu

kőburkolatok, 
gránit falak 
Kandallók 
és pultrendszerek 
Homlokzati burkolatok, 
portálok 
Köztéri kutak 

1lesok,
baluszteres kőkorlátok

• y  y  ■ „  -
Pap Kőfaragó, Koszobrász Műhely

2000 Szentendre, Kőzúzó koz
- Telefon,fax: (06-26 ; 313-846 , (06-26) 313-630

Telefon: (06-26) 500-235, (06-26)5.00-236  
fig fe fc r . e-m a il: paplajos@clender.bu vnealpaphrjos.bu

http://www.kollath.hu
http://www.kollath.hu
mailto:paplajos@clender.bu
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CÍMLAPON: MAGYAR FERENC FESTMÉNYE

EZ A Ml BÉLYEGÜNK!
Amennyiben nemzeti ügynek tekinthető, hogy magyar művész ma
gyar vadja látható a 2001-2002-es természetvédelmi bélyegen, 
amelynek bemutatkozására az Országos Vadásznapok rendezvény- 
sorozat féltucat helyszínén kerül sor.

Augusztus 25-én Lábod-Nagysallérban, szeptember 1-én Veszprém
ben a Kittenberger Növény- és Vadasparkban, a Hortobágyi Vadász 
és horgásznapon, szeptember 2-án Szentendrén a Szabadtéri Nép
rajzi Múzeumban, szeptember 8-án Baján a Petőfi szigeten a vadász
napok förendezvényén, szeptember 9-én Székesfehérváron a vadá
szok millenniumi zárórendezvényén és szeptember 15-én a Bak- 
Sohollári vadásznapi rendezvényen a Magyar Posta Rt. -  mint a ter
mészetvédelmi projekt hivatalos fötámogatója -  kihelyezett posta- 
szolgálat keretében alkalmi bélyegzővel látja el a nemzeti parkokat 
ábrázoló postai bélyegek mellé ragasztható -  díjmentesítésre nem 
alkalmas -  természetvédelmi bélyeget.

Az Európában hatodik alkalommai kibocsájtásra kerülő, de Észak- 
Amerikában és az afrikai kontinensen is árusított természetvédelmi 
bélyeg bevételének egyharmada -  az itthon értékesített bélyegek 
75 százaléka -  a magyar vadvilág értékeinek, élő vizienk tisztaságá
nak megőrzését és fejlesztését szolgálja és alapja lesz egy termé
szetvédelmi katasztrófa alapnak.

Egyetlen bélyeg megvásárlása is segítség lehet a bajbajutottaknak 
... hazánk árvíz-vagy betegség sújtotta vadon élő állatvilágának.

A természetvédelmi bélyeg nyomtatása az Egyesült Államokban 
történik, mostmár csak abban kell bíznunk, hogy a bemutatóra nem 
csak k bélyegek, hanem a talán még értékesebb -  a szerző eredeti 
kézjegyével szignált -  különnyomatok is megérkeznek.

Ezzel a híradással nem a bélyeggyűjtők figyelmét kívántuk fölhívni 
a természetvédelmi bélyegre, csupán azt kívántuk jelezni, hogy a Ma
gyar Posta kizárólag a fenti rendezvényeken használja -  a „kacsás” 
alkalmi bélyegzőjét, ami minden kultúrált vadász-horgász-természet 
szerető ember számára külön értéket jelent.

MEGJELENIK HAVONKÉNT
Kiadó-főszerkesztő: Csekő Sándor Tel.: 06-30/397-5651 

Felelős szerkesztő: Hom onnay Zsom bor Tel.: 06-30/397-5671 
Tervezőszerkesztő: Kun Gábor 

Reklámszerkesztő: Lukácsné Kocsis Marianna Tel.: 06-30/397-5661 
Szerkesztőségi titkár: Elek E rzsébet Tel.: 06-60/322-898 

A szerkesztőség és a kiadó címe: 1141 Budapest, V ízakna u. 23/b.
Kiadja a Vadászati Kulturális Egyesület

KÖ ZPO NTI TELE FO N  ÉS FAX: 222-6819  
Telefon: 60/327-280

A Magyar VADÁSZLAP előfizethető „Belföldi postautalványon" a szerkesztőség címén, 
átutalással a Monor és vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 65100149-10004115 számú számlára, 

vagy a hírlapkézbesítőknél, a postahivatalokban.
Terjeszti a Hírker Rt., az NH Rt. és az alternatív terjesztők.

Nyom dai előállítás: Athenaeum Nyomda Rt.
Felelős vezető: dr. G aráné Bardóczy Irén vezérigazgató 

ISSN 1215-6159

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

KÉNYSZERVÁLTÓN
Csak sejteni lehetett, hogy az országos dis- 
puta-sorozat felér majd egy átvilágítással. Ha 
őszintén elkezdünk beszélgetni egymással, 
felszínre kerülnek majd a vadászat, a vadá
szok múltban gyökerező és jelenlegi gond
jai... m egfogalmazódik „betegségeink” d iag
nózisa, hogy aztán nekiláthassunk a gyógyí
tás módszereinek, a terápia eszköz-rendsze- 
rének kidolgozásához.

Mivel tudjuk, hogy az elmúlt tíz évben hú
szezer új vadász került a táborunkba, az igazi 
vadásszá válásukkal kell foglalkoznunk. Tet

szik, nem tetszik -  rangra, beosztásra, pénztárcára tekintet nélkül -  
meg kell tanulniuk az etikus, kulturált, vadászias viselkedés szabá
lyait. Ehhez jó „mankó" lehet, ha a Vadászati Kulturális Egyesület el
készíti és kiadja a vadászati etikett pontokba gyűjtött szabályait, 
amit kézbe lehet adni, amire hivatkozni lehet, amit lehet majd vitatni- 
ja v ítg a tn i... de aki vadásznak és nem csak puskás embernek akar
ja  tartani magát, annak a szabályokat kötelezően be kell tartania... 
és a régi vadászoknak -  a személyes példamutatás mellett -  szóvá 
kell tenniük a szabálytalankodásokat.

Az új be lépők számára országosan egységes fe ltételeket kell 
szabni, hogy egy vadásztársaságba kerüléshez ne legyen elegen
dő a belépési díj k icsengetése. Szinte nem volt vita azon, hogy 
vissza kell állítani a vadászjelő ltség intézményét. Ehhez nem kell 
sem törvény, sem re n d e le t... akár a házi szabályzat is rendelkez
het róla.

Az állami vadászvizsga 350 teszt-kérdése közül m indössze 2 da
rabot lehet etikával foglalkozó kérdésnek tekinteni. Ez -  finoman fo
galmazva -  nagyon rossz arány, a jövőben a vadásziasságnak, a 
vadászat viselkedési szabályainak a vizsgakérdések között is na
gyobb számban kell szerepelnie, az etikettről szóló kiadvány legyen 
a „Vadásziskola” sorozat része. Részben ehhez kapcsolódik az a ja
vaslat is, hogy az előkészítő tanfolyam elvégzése nélkül ne vizsgáz
hasson senki.

Szinte valamennyi eddig i disputa egyöntetű megállapítása volt, 
hogy azokról beszélünk, akik „nincsenek itt” ... a vadászati vezetők 
és minden vadász közös feladata, hogy a „jelen nem lévők” is tudo
mást szerezzenek az alakuló elképzelésekről, valamit tenni kell az 
érdektelenség ellen. Az „érdekteleneket” általában csak a vadásza
ti lehetőség érdekli ... ha ezt tudjuk, érdemes kipróbálni m egboldo
gult vt-elnök barátom módszerét, aki minden közös rendezvényen-  
közgyűlésen vagy főzőcske-partyn -  csak a jelenlévők között el- 
nyerhetően sorsolt ki egy-egy trófeás vad lelövési lehetőséget. Már 
csak a játék kedvéért is ott volt mindenki a közös rendezvényen.

A közösségnek, a vadászok közösségének -  sok egyéb más po
zitív tu lajdonsággal együtt -  nagyobb hangsúlyt kell a jövőben kap
nia, hogy mindenki tudja/érezze: összetartozunk. Összetartozunk, s 
ha kell össze is tudunk fogni.

Ki vonná kétségbe, hogy a területes vadászok jobban ismerik a 
területüket, annak élővilágát, évszakonkénti változásait, m int a hé
be-hóba előforduló turisták, „monitoringozó” madarászok. A „tudo
mányos” adatok mégis tőlük származnak, azt elfogadják ... és amit 
a vadászok mondanak, azt nem. Miért nem „monitoringozunk” mi is 
... ha a ragadozó madarak, a gerlék, az énekes madarak, a védett 
récék élőhelye romlik? Nem párhuzamos ezzel a vadászható vadfa
jok élőhelyének romlása is? Védjük a c igá n y ré cé t... a tőkés récék is 
jól járnak vele ... s ha kell, ha más megoldás nincs, legyen minden 
vadász egyben madarász, meglepődnének a madarászok, ha min
den vadász belépne az egyesületükbe.

A vadászat, az igazi vadászat arról szól, hogy a vad elejtésével 
egyidőben közelebb kerüljünk a természethez, élményeket szerez
zünk, jól érezzük magunkat, barátságokat kössünk, szórakozzunk, 
kikapcsolódjunk ... senki sem azért vadászik, hogy ne legyen sike
re, hogy kárt okozzon az élővilágban, bosszantsa a mezőgazdákat, 
erdészeket, természetvédőket, madarászokat, méhészeket, stb. 
mert rosszul akarja érezni magát, intrikálni, irigykedni, mindenkivel 
összeveszni, szabálytalankodni 
akar! Ha pedig ez így van ... nem 
kellene itt tartanunk. Változtassunk 
a dolgokon és magunk is változni 
fogunk. főszerkesztő

mailto:vke@vadaszlap.hu
http://www.vadasziap.hu


APRÓHIRDETES

AZ APRÓHIRDETÉSEK TARIFÁI:
Az első szó 200 Ft, minden további szó 50-50 
Ft + 25 % áfa. A hirdetéseket levélben, faxon, 
e-mailen vagy személyesen, minden hónap 
10-éig szíveskedjenek leadni. A Vadászati 
Kulturális Egyesület tagjainak a nem keres
kedelmi jellegű apróhirdetések ingyenesek.

FEGYVER

Merkel dupla golyós 7x65 R Seedler 
variábel céltávcsővel eladó. Árába 
sörétes Merkel puskát beszámíta
nék. Eladó továbbá 3-9x42-es 1-es 
Seeadler variábel céltávcső. Tele
fonszám: 06-30/914-1895.

Eladók: patinás, alsókulcsos, sö
rétes dupla puskák, német Zella 
Mehlis 28/65 (245 e Ft) és kakasos 
Ferlachi 20/65 (230 e Ft). 6,5x55 
stucnis Svéd Huscwarna távcsővel 
(130 e Ft). Cseh 12/.222 R vegyes
csövű (250 eFt) távcsővel. Érdek
lődni: 06-30/384-8354.

Új, Fair típusú, 7x65R/20-as, ve
gyescsövű puska eladó. A sörétes 
csőben kivehető walter betétcső 
.222-es kaliberű, 20/76-os sörétes 
váltócsővel, amely 76 cm hosszú és 
cserélhető szűkítésű. Oldható shuli 
szerelékkel 1,5-6x42-es, Swarovsky 
céltávcsővel. Az ára 720.000,- Ft. 
Eladó még egy 3-12x56-os Docter 
céltávcső, vadonatúj, 30 év garan
ciával, 180.000,- Ft-ért. Érdeklődni: 
06-20/982-6078-as számon. Posta
cím: Kovács Mihály, 6800 Hódme
zővásárhely, Éva u. 8.1/1.

Eladó Merkel drilling 12/12/7x65 R, 
újszerű állapotban 3 .12x56 Zeiss 
Diavari, patentlábas céltávcsővel. 
Docter Sight pirospontos, futóvadlö
vővel, dupla montázzsal, faragott, fe
ketedió ágyazással. Ezen kívül Steyr 
Manlicherhez 26-os átmérőjű, komp
lett céltávcső szerelék és céltávcső
ből spetivet varázsoló „Tornádó” 4 x- 
es okulártoldat. Érdeklődni a 06- 
70/210-8542-es telefonszámon.

Eladó 9,3x62 Mauser, 3-9x42 Kahles 
távcsővel, patentszerelékkel, új diófa
aggyal 350 ezer forintért, és egy 12- 
es Tula kúlsőkakasos, duplapuska, új 
diófaaggyal 120 ezer forintért. Érdek
lődni: 06-30/933-3439 (egésznap), 
vagy 282-1007 (este).

K U TY A

Rövidszőrű, német vizslát kedve
lők figyelem! Szépet és jót a Ma
lomközi kennelből. 2 x Európa- 
győztes, ICH várományos, kiváló 
munkaadottságokat örökítő, Tabu 
kutyám, kedvező feltételekkel fe
dez. Nagy István 3 x Aranykoszorús 
mestertenyésztő. 6116 Fülöpjakab, 
Pf. 479. Tel/fax: 06-76/378-622.

Drótszőrű, német vizsla kiskutyák 
eladók (német import kantól), aktívan 
vadászó és munkavizsgás szülőktől, 
sporttársi áron. Telefonszám: 06- 
56/350-486, 06-20/360-8953.

Drótszőrű, magyar vizsla kisku
tyák eladók (május 19-ei születésű
ek), vadászó szülőktől, és drótszőrű 
magyar vizsla szuka, 1 éves, mun
kavizsgával eladó. Telefonszám: 
06-78/381-374 (12-13 óra között és 
este 19 óra után)

Drótszőrű, magyar vizsla kisku
tyák eladók (májusi születésűek), 
vadászó szülőktől. Telefonszám: 
06-20/973-0964, Perjési

Vadászkutyák munkavizsgára,
valamint vízímunka versenyre való 
felkészítését vállalom. Kiváló szár
mazású, rövid szőrű, német vizsla 
kölykök eladók. Szénási János 06- 
34/350-464.

Kitűnő küllemű és munkateljesít
ményű szálkás szőrű tacskók elője
gyezhetek a Von Alltenburger ken
nelből. Marosmenti-Rudifogó Miku 
Soma 2 x HPJ fiatal klubgyőztes, 2 
x R. CAC, 5 x CAC, 2x CACIB, 2 x 
HFGY BOB D.K. Európa Kupa 
győztes, tenyésztésre javasolt kan
nal fedeztetünk. Telefon: Szarka: 
06-30/961-9481

Beagle (kopó) kan, 16 hónapos, 
utánkereső- hajtómunkára, előne
velten eladó. Ugyanitt fogós, 1-2 év 
közötti tacskó és terrier keverék ka
nok disznóhajtásra eladók. Telefon
szám: 06-30/901-8637.

Labrador növendék és kiskutyák, 
valamint tenyészszemlével, képes
ségvizsgával és vadászvizsgával 
rendelkező, sárga kan, olcsón el
adók. Ugyanitt golden retriever kis
kutyák is kaphatók. Telefonszám: 
06-59/352-236, 06-30/343-4103.

Vadászkutyák képzése (fegyelmi, 
vadászati, társasági) képességvizs
gára, vadászati alkalmassági vizsgá
ra és munkavizsgára való felkészíté
se! Képzés formája panziós jellegű, 
ideje a tulajdonossal egyeztetve. 
Baranyi Szabolcs 06-30/996-5198.
Szlovák kopókölykök, bevadá
szott szülőktől, törzskönyvvel, el
adók. (Vaddisznó vadászatra és 
utánkeresésre kitűnőek.) Vaddisznó 
hajtóvadászatokat vállalok. Telefon
szám: 06-30/963-6649, Aranyosi.
Golden retriever kiskutyák, aktívan 
vadászó, munkavizsgás, kiváló vér
vonalú szülőktől eladók. Érdeklődni 
lehet a 06-20/329-1814-es számon.

Szálkásszőrű, tacskókölykök
győztes, munkavizsgás, vadászó 
szülőktől eladók. Telefonszám: 06- 
30/995-3573, 06-63/481-117.
Golden retriever kitűnő kiskutyák el
adók. Elegáns, okos, vízimádó va
dásztárs. Apa: Gáláns Zenit (Európa- 
győztes), anya: Lotti (képességvizs
gás, tenyészszemlés). Az Ön kedven
ce még nálunk van! Érdeklődni: Ká
dár Gabriella, 06-30/346-8461.

Ismételt fedeztetésből szálkásszőrű 
tacskókölykök eladók. Munkára és 
küllemre szelektált szülőktől. Telefon: 
06-30/254-1755.

Kis münsterlandi kölykök, szárma
zási lap nélkül (de fajtiszták) eladók. 
06-20/958-1558

Á LLÁS

Pályakezdő, hivatásos vadász állást 
keres. Telefonszám: 06-30/291-0101.

Középfokú végzettségű, nagyvadas 
és vérebvezető gyakorlattal rendelke
ző hivatásos vadász, munkahelyet ke
res nagy vadas területen, az ország 
bármely részén. Elérhető vagyok a 06- 
30/215-3203-as számú rádiótelefonon.

V EG YES

Az állami vadászvizsga kidolgo
zott szóbeli tételei (504 kérdés) 
megrendelhetők a 06-75/313-271 
telefonszámon.

Trófeatáblák nagy választékban, 
készítőtől. Hazai, afrikai, hal, stb. 
Fűzi Gábor faszobrász. Tel/fax: 318- 
9250, Telephely: 1116 Budapest, 
Talpas u. 4.

Nyílpuska vadonatúj, csigás, táv
csővel, nyílvesszőkkel eladó-elcse- 
rélhető. Nem engedélyköteles. 
Utánvéttel is elküldöm. Ára: 48.000,- 
Ft. Telefon: 06/20/9621-903.

Fogoly, vadászatra kész és előne
velt, valamint fácán megrendelhető 
társaságunknál augusztustól a va
dászszezon végéig. Telefon: 06- 
30/228-4348.

Megvételre keresünk felújításra 
szoruló vadászházat vagy erdőkö
zeli épületet. Az ország bármely te
rületén. Telefon: 06-28/496-071, 06- 
20/922-4930.

LUAZ katonai terepjáró, nagyon jó 
állapotban, rendkívüli terepjáró ké
pességgel eladó. Telefonszám: 06- 
30/221-1130, 258-2897.

A Diana Vadász Horgász Antikvá
rium vadász és horgász ajánló 
jegyzékein kívül, könyvgyűjtőknek 
megküldi régi, ritka antikvár könyvei
nek (szépirodalom, különféle témájú 
szakirodalom) katalógusát is. 6900 
Makó, Zrínyi u. 34. telefon: 06- 
62/211-561.

Elcserélném Barkas típusú sze
mélygépkocsimat kis méretű autó
ra (Trabant, Polski stb.). Ráfizetés
sel is érdekel. Telefonszám: 06- 
20/987-8535.

Szakértő, szaktanácsadó, minden 
kérdésben, 06-30/397-5671.

A Dunaújvárosi Kohász Vt. terü
letén vadászati lehetőséget kíná
lunk félvad röptetett vadkacsára 
és balkáni gerlére augusztus 20- 
tól. Szállás a vadászházban ingye
nes. Információ ős jelentkezés: 06- 
30/933-1605, 06-30/997-3322, 06- 
20/958-8704, 06/25/410-071.

Eladó egy 1990-es, kulturált állapo
tú Lada Niva, tulajdonostól, vonóho
roggal, váltózárral, drapp színben, 
650.000,- Ft-ért. Telefonszám: 06- 
20/311-3833.

Szakértő, szaktanácsadó, minden 
kérdésben. Tel.: 06-30/997-5671.

Vadászhagyatékból vennék kapi
tális őzagancsot. Telefonszám: este 
7 után, 06-20/357-2649.

Somogyi nyagyvadas tagság eladó! 
Telefonszám: 06-30/925-9292.

Gordon szetter kanommal fede
zést vállalok, kiállítási és munka
eredményei alapján. Mezei-vízi 
munkavizsgás (ÖTV) és külföldi 
mezei versenyen (Field trial) Rés, 
CACIT, CACT, Campion, több
ször CAC, CACIB, HFGY. Rend
kívül jó idegrendszer, jó csonto
zat, igazi gordon temperamen-. 
tűm. Mobil: 06-20/932-1832.

Infratávcsövek, infrasugárzók, lé
zersugárzók, számszeríjak el
adók, megrendelhetők. Telefon: 
06-30/205-3714.

Fegyverjavítás:
Minden típusú lőfegyver javítása, 
felújítása, agyazása, céltávcső 
szerelése, vizsgáztatása, hatás
talanítása, értékbecslése. Régi 
fegyverek restaurálása. Nagy Fe
renc fegyverműves, 4034 Debre
cen, Tengerész u. 4., telefon: 06- 
52/423-176.

Vadászkürtök dekoratív célra, il
letve bőgőkürtök szarvashívásra, 
szarvanyagból megrendelhetők, 
postai utánvétellel. Méretek: 40- 
55 cm hosszúság. Árak díszítés 
nélkül 6.000-12.000,- Ft között, 
díszítéssel 8.000-16.000,- Ft kö
zött. Pontosabb információ tele
fonon: 06-54/706-528,, 06-
30/387-4013. Postacím: Fenyvesi 
Zoltán, 4135 Kőrösszegapáti, 
Jókai u. 1.

Korongdobó gépet hobbi és par- 
cours kivitelben, összecsukható 
magasleseket hordozható, kocsi
tetős, valamint famászós kivitel
ben rendeljen az INTERMAS Kft- 
nél, szárnyas, szőrmés befogó
csapdák minden méretben. Tele
fon: 06-66/321-151, fax: 66- 
66/441-029.
Honlap: www.intermas.ini.hu

HALOTTAINK

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 
Vass József vadásztársunk, életé
nek 50. évében, súlyos betegség
ben, folyó év június 21-én elhunyt. 
Emlékét vadászias kegyelettel meg
őrizzük.

„Diana" Bérkilövő Vt., Marcali

Fájdalommal tudatjuk, hogy Joós 
Zoltán vadásztársunk, életének 46. 
évében, tragikus hirtelenséggel, fo
lyó év július 3-án elhunyt. Emlékét 
vadászias kegyelettel megőrizzük. 

„Diana” Bérkilövő Vt., Marcali

http://www.intermas.ini.hu


INTERJÚ FEHÉR JÓZSEFFEL

A vadászatért vadászom
\ VDASZLAP: Mitől olyan fontos Ön
nek a vadászat?
FEHÉR JÓZSEF:-Ebbe születtem bele, 
(Hetem nagy részét ez töltötte és ez tölti ki. 
Édesapám és Nagyapám is vadásztak, egé
szen kis korom óta volt alkalmam megis
merni a természet, a vad és a puskaforgatás 
titkait. Szerintem előbb lettem vadász, mint 
gyerek ... erről szólt az egész gyermekko
rom. Apám kádármester volt és a hatvani 
vadásztársaság vadászmestere. Nálunk a 
műhelyben nagyon sok vadász megfordult, 
akkor még valahogy jobban működött a va
dászbarátság ... és ha a vadászok együtt 
vannak, mesélnek a vadászataikról, a lövé
sük sikeréről vagy sikertelenségükről ... és 
én áhítattal hallgattam ezeket a története
ket. Még nem voltam 12 éves, amikor egy 
alsókulcsos Frommer puskát kaptam, ami
vel - igaz szigorú szülői felügyelet mellett
- már vadászhattam. Akkoriban még sok 
volt a hatvani határban a fogoly, erre enge
dett apám először félhivatalosan vadászni 
... így a foglyászás lett az első, amit a vadá
szatban megszerettem. Aztán később, 
ahogy ügyesedtem, mind több vadfaj vadá
szatához jutottam hozzá. Az érettségi után 
felvettek a Soproni Erdészeti Egyetemre, s 
ha nem tanácsolnak el, ma egészen bizto
san erdész vagyok.
VADÁSZLAP: Rosszul tanult?
FEHÉR JÓZSEF:-Nem . Az eltanácsolás 
mögött az állt - 1957-et írtunk - hogy 
Apám volt Flatvanban a munkástanács el
nöke. Szerették, ismerték és megválasztot
ták őt az emberek... nem hurcolták meg ér
te, de abba kellett hagynia a vadászatot, a 
politika beleszólt az életünkbe. Talán ezért 
nem lettem soha párttag, (ma sem vagyok), 
ezért nem lehettem erdész, ezért nem politi
záltam, de a vadászattól nem tántorított el 
semmi. A hatvani területet megkapta az elit 
politikusokat, párt- és állami vezetőket tö
mörítő Egyetértés Vadásztársaság, ahonnan
- látván a lelkesedésemet - nem zavartak 
el. Sokat járt ide a Kádár János is, aki sze
retett foglyászni. Ott voltam azon a vadá
szaton. ahol Kádár először találkozott gróf 
Széchenyi Zsigmonddal, a vadászatról be
szélgettek. Mi kell még egy ifjú vadásznak, 
ha Széchenyi Zsigmond kísérője lehet? A 
gróf amire fölemelte a puskáját, azt el is ta
lálta, szinte nem tudott hibázni. Ekkor ta
nultam meg, mennyire fontos a vadászat
ban a lőtudás. Kezdetben hajtó, majd ké
sőbb a hajtők fő szervezője lettem, még ké
sőbb - addigra letettem a vadászvizsgát - 
Balassa Gyula kedvenceként, a visszatörő 
vadra puskázhattam is. Sose fogom elfelej
teni. ez vadászéletem egyik felejthetetlen 
élménye, sőt az egyik rekordom is, hogy 
egy diplomatáknak rendezett nyúlhajtáson. 
a hajtóvonal mögött 107 nyulat lőttem ... 
kellett a teríték.
VADÁSZLAP: A rekordot említette. 
Gondolom ezért lett sportlövő?
FEHÉR JÓZSEF: - Nem hiszem, bár min
dig szerettem versenyezni, s mivel úgy lát
szott, van érzékem a lövéshez, valamivel 
bátrabban indultam el a versenyeken. 
VADÁSZLAP: Azért ez kevés lett volna 
ahhoz, hogy valaki a 70-es 80-as években 
tíz éven keresztül - csapatban és egyéni-

H árom éves volt, am ikor az első  „vadászélm ényét” 
m egszerezte. Édesapja kacsázásra vitte a Hort m elletti 

S zekeres tóra és arra em lékszik  v issza, hogy nagyon sok  
szúnyog csípte m eg. Azóta 59 év telt e l ... Fehér József neve  

összekapcso lódott a vadászattal, a sportlövészettel 
... és  fö lm érhetetlen  a szúnyogcsípéseinek szám a.
22 éves kora óta vadászm estere, 22 éve az elnöke  

a jászfényszaru i vadásztársaságnak, 36 éve megyei 
tisztségvise lő  és ha nem csalódom , m anapság  

ő a legrégebbi o rszágos küldött, aki 1965-től vesz részt 
a M AVOSZ, illető leg a Védegylet közgyűlésein.

igazgatóm, Jóska, ha mennek a gépek ... 
mehetsz a dolgodra. Elhiheti, mindent el
követtem. hogy ne legyenek géphibák, ne 
kelljen lemondanom a versenyzésről, 
edzésről, vadászatról. Később, amikor a 
karbantartó részleg vezetője lettem, szeren
csémre megmaradt ez a felállás, így a gyár 
főszezonjain kívül zavartalanul hódolhat
tam a szenvedélyeimnek.
VADÁSZLAP: Emlékszem, volt Önnek 
egy nagy „valutája”  - a répafarok. 
FEHÉR JÓZSEF: - Sokan, főleg a nagy va
das területek kerestek kapcsolatot a Hatva
ni Cukorgyárral, mert kevés, a répafaroknál 
ínycsiklandóbb falat létezik a szarvasok, 
vaddisznók számára. Jó kapcsolataim vol
tak a cukorgyárban, szívesen segítettem és 
szívesen fogadtam el ezért a vadászati 
meghívásokat.
VADÁSZLAP: Vezetett vadásznaplót, 
statisztikát a vadászatairól?
FEHÉR JÓZSEF: - Kezdetben még írtam a 
foglyászások darabszámait, úgy 8 ezerig 
vannak feljegyzéseim, aztán rendesen „el
kapott a gépszíj”  és nem jutott időm a szá
molgatásra. Mielőtt a foglyászás abba ma
radt volna, talán még úgy 2 ezer jöhetett 
hozzá. Sajnos a nyulat és a fácánt, az őzet és 
a vendégségben lőtt szarvasokat, disznókat, 
a dámot és a muflont nagyon ritkán jegyez
tem fel, így ezekről nincsenek megbízható 
adataim. Viszont a másik kedvenc vadfa
jomról, a vaddisznóról pontosan tudom, 
hogy nem olyan régen ejtettem el az 1021. 
darabot. A vaddisznó vadászatához kötődik 
a legfelejthetetlenebb vadászélményem, egy 
cserevadászat során Cserhátsurányban vol
tunk vaddisznó hajtáson és az első három 
hajtásban nem esett disznó. Gondolom nem 
akartak túlságosan leégni, ezért bevittek 
bennünket a védterületükre. Egy léces 
domboldalt álltunk alul körbe és vagy húsz 
disznó jelent meg a domboldalon, a réteg- 
vonalat követve próbáltak kiszökni a hajtás
ból. Úgy 200 méterről hat lövést adtam le és 
mind a hat lövésem talált, valamennyit sike
rült fültövön lőnöm. Igaz, azóta nem jártam 
ott, abba maradt a cserevadászat, amit azért 
is sajnálok, mert megszakadt sok alakuló- 
félben lévő vadászbarátság.
VADÁSZLAP: Vadászott külföldön is? 
FEHÉR JÓZSEF: - Ausztriában lőttem 
zergét, Franciaországban szalonkáztam és 
üregi nyálra vadásztam, Svájcban őzbakra 
hívtak meg és a régi Csehszlovákia terüle
tén, a szlovák oldalon többször voltam vad- 
disznó-hajtáson. Afrikában nem voltam, 
olyan nagyon nem is vágyom utána, inkább 
még egy pár évig itthon szeretnék vadászni.

ben - az ország legjobb sportlövői között 
benne legyen az első három között. Volt 
valami „titka” ?
FEHÉR JÓ ZSEF:- Jó  puskáim voltak, 
amivel csak jól kellett lőni. Persze kellett 
még hozzá egy kis megszállottság és némi 
gyakorlás. Szerintem a fiamnak nagyobb 
tehetsége van a lövészethez, csak kevesebb 
ideje jut a gyakorlásra. Egy automata Be- 
rettával kezdtem, majd egy magyar bock 
következett és a trapot szintén egy Beretta 
bockkal sikerült a legjobban lőnöm. A ver
senyzés, a sportlövészet szép korszak volt 
az életemben, sok részére eljutottam az or
szágnak és sok-sok barátot szereztem. 
VADÁSZLAP: A „sok-sok barát”  gon
dolom „sok-sok”  vadászati lehetőséget is 
jelentett.
FEHÉR JÓZSEF: - Igaz. Nem panaszkod
hatni. A magyar vadászat legszebb évei
ben, amikor a legtöbb vad volt az ország
ban, nekem megadatott, hogy minden vad
fajra meghívtak vendégként és az is meg
adatott - a feleségemnek és a főnökeimnek 
köszönhetően - hogy sokat vadászhattam. 
VADÁSZLAP: A feleségének a pártfogá
sát - mondjuk - még megérteni, de hogy 
a munkahelye is támogatta a vadászati 
és sportlövő pályafutását... ez már nem 
annyira természetes.
FEHÉR JÓZSEF: - Ha nem is szó szerint, 
de nyugodtan mondhatom, hogy a főnöke
im nern akadályozták meg, ha el akartam 
menni. Életemben egyetlen munkahelyem 
volt, 42 évig dolgoztam a Hatvani Kon
zervgyárban, tavaly mentem nyugdíjba. 
Karbantartó műszerészként kezdtem, az 
irodagépeket javítottam. Azt mondta az

VADÁSZLAP: Kevés olyan vadász van 
az országban, akinek apró-, és nagyva
das vadásztársasági, két megyei, ugyan
akkor országos rálátása is van a magyar 
vadászat és vadgazdálkodás helyzetének 
alakulására. Elnök Jászfénvszarun, va
dászmester a nógrádi Kelecsényi Vadász- 
társaságban, alelnök a Jász-Nagykun- 
Szolnok megyei vadászszövetségben, és a 
kamara területi szervezetében és orszá
gos küldött mind a Védegylet, mind az 
Örszágos Magyar Vadászkamara köz
gyűlésein. Hogyan látja a vadászat jelen
legi helyzetét?
FEHÉR JÓZSEF:-Jászfényszarun rend 
van, 1980 óta változatlan a vezetés. A kele- 
csényieknél ugyanezt nem mondhatom el, 
vadászmesterként elég sokat bajlódom a 
vadászokkal, mások az emberek. A jelenle
gi vadászatban én elsősorban a rendet hiá
nyolom, amit a rendszerváltás óta az új tör
vénynek és rendeleteknek sem sikerült 
megszilárdítaniuk. Annak ellenére, hogy az 
érmes trófea-adatok ezt nem bizonyítják, 
tudjuk, hogy jóval kevesebb a vad, mégis 
több a vadkár. A földtulajdonosok vadászati 
joghoz juttatása csak látszólagos megoldás 
volt, félő, hogy 2007-ben, a haszonbérleti 
szerződések megújításakor még nagy meg
lepetések érik az egyre érdektelenebbül vi
selkedő vadászokat. Lehet, hogy az örege
dés mondatja velem, de - ahogy az egész 
társadalomban - a vadászatban is sokad- 
rangúvá vált a tisztesség, az etikus viselke
dés ... a pénz vált mindenhatóvá, a szakmai 
hozzáértést, a tapasztalatot, a vadásziassá- 
got manapság nem sokra értékelik. Úgy ér
zem, rossz úton járunk, ha a vadászatban 
nem az élményszerzés, a vadászbarátságok, 
a szórakozás, a jó hangulat lesz a fontos, 
hanem a lövés, a sikeresség. Nem vagyok 
elkeseredve, bízom benne, hogy a megvál
tozott körülmények között a vadászat 
elöbb-utóbb megtalálja majd a helyét. Ta
lán ha majd ismét nyugodtabbak, kiegyen
súlyozottabbak lesznek az emberek - eh
hez még valószínűleg sok idő kell - újra 
tudunk önmagunkkal, a vadállománnyal, a 
közvélemény vadászokról alkotott vélemé
nyével foglalkozni. Ami biztos, a közeljö
vőben nem tér vissza a magyar vadászat 
fénykora - a Vallus éra - amikor alapvető
en a rend és a nyugalom jellemezte a ma
gyar vadászatot, bőven volt mindenféle va
dunk és a vadászatban nem a pénz, a tehe- 
tősség dominált.
VADASZLAP: A mindennapi munkája, 
a családja, a vadászati tisztségei, a saját 
vadászatai mellett Ön harminc éve fóliá
zik, paprikával-paradicsommal-uborká- 
val látja el a nógrádi zöldségüzleteket, 
tsz-nagyságú földterületen húzát-kukori- 
cát termel s ha kell, besegít a Ha vállalko
zásába: vadásztat, vendéget kísér az 
Anas Vadászatszervező Irodánál. Ho
gyan bírja ezt energiával?
FEHÉR JÓZSEF: - Cigarettázva. Sajnos 
sokat szívok, pedig már megkaptam az első 
figyelmeztetést, volt egy anginám ... azóta 
nehezebben járok, fájnak a lábaim, nyiko
rognak a térdeim. Nem tehetek róla, 62 
évesen az ember már nehezen változik...

Csekő Sándor



DISPUTÁRÓL DISPUTÁRA

KOMÁROM-ESZTERGOM
MEGYE

A Komárom-Esztergom megyei vadászokat 
2001. június 20-án, a tatai Magyary Zoltán 
Művelődési Központba invitálták a szerve
zők, hogy a vadászat és annak kultúrája je
lenéről, jövőjéről értekezzenek. Talán a zi
vataros idő. talán a nyári szabadságok mi
att, szerény számú, de „ütőképes" csapat 
jött össze az Öreg-tó partján. A megjelente
ket Fehér Péter, az OMVK Területi Szer
vezetének titkára köszöntötte, Csekő Sán
dor vitaindítója után érdekes vita bontako
zott ki vadászati kultúránk gyökereit illető
en. Végső soron - bár ez a köztudatban nem 
így él - ki kell végre mondani, hogy bár né
met és egyéb hatások is érték a magyar va
dászati kultúrát, de önálló nemzeti hagyo
mányként született meg évszázadokkal ez
előtt, és él - még ha a magyaros paszo
mányt egy vadászegyenruhán sokan anak
ronisztikusnak, vagy talán még nevetséges
nek is találnak. (Ahogy a jelenlévők nagy 
részének is újdonságként hatott mindez, 
úgy feltehetően a magyar vadásztársadalom 
jó része is felvilágosítandó mindezekről!)

Érdekes vita alakult ki a vadászok és a föld- 
tulajdonosok jövőbeni kapcsolatáról. Ab
ban mindenki megegyezett, hogy 2007-ben 
alapvető változások várhatóak.

Az emberi tűrőképességet próbára tevő, 
perzselő kánikula és az aratás ellenére a 
megye 26 vadászatra jogosult képviselője 
fogadta el a meghívást július 13-án, a 
VKE Szolnoki Csoportjának rendezvényé
re, a Besenyszögi Vadásztársaság vadászhá
zába.

Szekeres István, megyei ügyvivő kö
szöntő szavai után a megyei kamara etikai 
bizottsága elnökének gondolatébresztő le
velét olvasta fel. Ezt követően a Vadászati 
Kulturális Egyesület vezetői vitaindító elő
adás során „adták fel a labdát” a résztve
vőknek. A vadászetika és az etikett kérdései
nek részletes taglalása során a megjelentek 
rendkívül sok olyan kérdésre irányították a 
figyelmet, amelyek alapvetően határozzák 
meg a hazai vadászok jövőképét. A szó sze
rint értendő baráti beszélgetés során, min
den hozzászóló egy-egy magvas gondolat
tal egészítette ki a felvetetteket. Ennek so
rán részletesen elemezték a vadászokat 
közvetlenül érdeklő, olykor igazán súlyos
nak is ítélhető gondokat. Czeglédi István - 
egyebek között - a vadászjelöltség újbóli 
bevezetését, sürgette és javasolta, hogy le
gyenek etikai és etikettel kapcsolatos kér
dések a vadászvizsga anyagában. Javaslato
kat tett a vadászat arculatának, a vadászok 
társadalmi megítélésének javítására, a mé
dia hatékonyabb igénybevételére. Ezenkí
vül az etikett, valamint az etikai kódex mi
előbbi megjelentetése mellett kardoskodott. 
Szalay Zsigmond érdekes párhuzamot vont 
a társadalmi változások és a vadásztársada
lom tapasztalt változásai között. Elszomorí
tónak tartja a vadászok sajnálatos negatív 
szelekcióját, amely ellen haladéktalanul

Szendi József, a BÁBOLNA Rt. Igazgatója 
és Fehér Péter a szakmaiság erősítéséről, a 
vadászat szakmai és laikus oldalának jövő
beni szétválásáról, valamint a hivatásos va
dászok helyzetéről szóltak.

A vadászat etikai kérdéseiről Szénási Já 
nos, mint régi tapasztalt vadász, és Szele 
Csaba, az új generáció képviselője is kifej
tette véleményét. A jelenlévők megbizo
nyosodhattak arról is, hogy az ifjú vadászok 
igénylik a tanítást, és komoly hasznát fog
ják venni a vadászat etikettjének összefog
laló, írásos megjelentetésének.

Dr. Faragó István, a VKE megyei ügy
vivője zárásképp arról beszélt, hogy je
lenleg - mint sok egyéb esetben is - a 
menedzselés a legfontosabb a vadászati 
kultúra esetében is. A kevesebbet vadá
szó réteg ugyanis egyre jobban meg kell, 
hogy becsülje az egyre ritkább ünnepna
pokat, a tehetősebbek között pedig jó ér
telemben vett divattá kell tenni az etikus 
és etikett-szerű viselkedést. Mindez pe
dig csak úgy érhető el, ha a vadászati 
etika és kultúra kérdéseit napirenden 
tartják.

F.I.

tenni kellene. Hiányolta továbbá, hogy egy
re kevesebben olvasnak szak- és szépiro
daimat, de sajnos még szaklapokat se, ezért 
olykor döbbenetes tájékozatlanságról ta
núskodnak. Múlhatatlan szükség volna a 
társaságokban, szakmai szervezetekben a 
gyümölcsöző együttgondolkodásra és en
nek nyomán aktív cselekvési programokra. 
Dr. Mosonyi Sándor a szűkebb, helyi köz
véleménynek, a lakosságnak a tájékoztatá
sát, meggyőzését tartja fontosnak. Ezekre a 
hatékony módszerekre, ajánlásokra volna 
szükség, mert egyre növekszik a szétforgá
csoló erők negatív tevékenysége. Fehér 
József nagyra értékelte ezt a tevékeny 
együttgondolkodást, de az anyagot azok ré
szére kellene feltétlenül elküldeni, akik ép
pen nem jöttek el. Azok ugyanis, - szögezte 
le - akik mindezeket fontosnak tartják, 
most is itt vannak. Nem hiányoznak más
honnan sem, ahol a hazai vadászat ügyéért 
valamit is tenni lehet. Minden hozzászóló 
kiemelte, hogy alapvető szükség volna a ci
vil szabályozás keretében a saját belső vi
selkedési normáink kialakítására, leírására, 
és közreadására, annál inkább, mert a vadá
szok helyett ezt senki nem fogja megtenni. 
A partvonalról bekiabálok pedig inkább 
csak károkat okoznak.

A baráti találkozó mindvégig a téma 
iránti elkötelezettség és megoldás keresés 
jegyében zajlott. A példás szervezés, tevé
keny együttgondolkodás eredményeként, 
bízvást mindenki gazdagabban távozhatott, 
de számos konkrét javaslatot használhatnak 
föl a szervezők az országos konferencia 
munkájához is.

C .I.

Tisztelt Tanácskozás, tisztelt 
Vadásztársak!

Véleményem szerint ma a magyar vadászai 
legfontosabb etikai kérdése, az egymással -  
vadásztársakkal -  való kapcsolattartás, az 
egymáshoz való emberi, vadásztársi vi
szony kérdése.

Azért szükséges erről beszélni, mert ma -  
amikor egy teljesen elgépiesedett, elanyagia- 
sodott világban vagyunk kénytelenek élni -  
az ember, az emberség háttérbe szorul. Egy
re inkább teret kap a mindent bekebelező ha
talom, az attól természetesen elválaszthatat
lan pénzzel együtt. Ez a kettő pedig pontosan 
elegendő arra, hogy szétzúzzon emberi, va
dásztársi kapcsolatokat, egyik percről a má
sikra eltüntessen vadásztársaságokat.

Igaz, az előzőek külső tényezők, de a legna
gyobb baj az. hogy képes befurakodni az 
emberek közé. képes megosztani vadásztár
saság tagjait, s ezzel magát a vadásztársa
ságot is. Attól a pillanattól kezdve pedig, 
amikor ez bekövetkezik, már nem is a külső 
ellenség a legnagyobb gond, hanem saját 
magunk. Sajnálatos tényként kell ugyanis 
megállapítani, hogy manapság saját ma
gunknak vagyunk a legnagyobb ellenségei, 
amiről csak és kizárólag mi tehetünk.

Mindenki tudja a választ, mégis felteszem a 
kérdést; mi a vadásztársaság? Optimális 
esetben a szabadidő hasznos eltöltésére lét
rejött társadalmi szervezet, ahol a tagok ál
dozhatnak nemes szenvedélyüknek, együtt 
tölthetnek felejthetetlen órákat, és életre 
szóló élményeik lehetnek.

Azonban, ha a vadásztársaság tagjai között 
viszály dúl, a szó szoros értelmében terület- 
harcok folynak, presztízs-csatától hangos a 
vidék, ez vajon milyen megítélésű eset le
het? Véleményem szerint optimálisnak sem
miképpen sem tekinthető.

Úgy gondolom, hogy a ma meglévő gondok 
jelentős része belülről fakad. Nem kell ne
künk külső ellenség, mert magunk is tönkre 
tudjuk tenni magunkat. Vélhetően azonban 
ezen nem polemizál az, aki -  személyes in

díttatástól vezeh’e -  elhatározza, hogy ha 
törik, ha szakad, de akkor is kialakíttat ma 
gának egy „kis" vadászterületet, de az sem 
sokat gondolkodik ezen, aki képes vadász 
társát alaptalan kijelentésekkel illetni, em
beri méltóságában megsérteni.

Megítélésem szerint erősítésre szorul azon 
szándékunk, hogy ne akarjunk részekre hulla
ni, adott esetben tudjunk saját egyéni törekvé
seinkről lemondani annak érdekében, hogy a 
másik által gondolt, de életrevaló és mindenki 
számára hasznos elképzelés valósuljon meg.

Úgy gondolom, hogy az esetek jelentős ré
szében tudni kell(ene) lemondani, azért, 
hogy ami már ez idáig megvalósult, az a to
vábbiakban meg is maradjon. Ne azon tör
jük a fejünket, hogy minél jobb vagyonneve- 
sítési szabályzat legyen a vadásztársaság
nál és ne is azon, hogy több tízezer hektár 
földön hány vadászterületet lehetne kialakí
tani. hanem azon, hogy mi az, amivel még 
jobban meg lehet erősíteni a magyar vadá
szat, vadgazdálkodás helyzetét és jövőjét.

Úgy hiszem, aki nem így gondolkodik, té
ved, és magát is becsapja, mert lehet, hogy 
egy adott pillanatban tud magának hatal
mat, vadászterületet vagy bármilyen más. a 
többiek érdekét sértő, lehetőségeit gátló 
helyzetet teremteni, mondhatni „kiharcol
ni” . Ugyanakkor már kezdődik is az ördögi 
kör, mert maga is űzött vaddá válik. Őt is 
fogják támadni, kezéből igyekeznek majd a 
gyeplőt kiragadni.

Véleményem tehát az, hogy ebben az elem- 
bertelenedett világban is kell, hogy figyel
jünk egymásra, őrizzük azokat az értékeket, 
amelyeket elődeink is óvtak és védtek, s le
hetőség szerint gyarapítsuk azokat. Le
gyünk kapcsolatainkban emberibbek, mert 
így tudunk igazából eleget tenni annak, 
amit vállaltunk, a szó nemes értelmében 
vett vadásznak lenni.

Alkotó munkát kívánva, vadásztársi üdvöz
lettel:

Dr. Kolláth Zoltán
az OMVK Jász-Nagykun-Szolnok megyei 

etikai bizottságának elnöke

BÁCS-KISKUN MEGYE
Aki nem ismerős a Bács-Kiskun megyei ta
nyavilágban, annak bizony térkép nélkül 
nem volt könnyű megtalálni a Ballószög 
melletti Köncsög pusztát, a valamikori 
Helvéciái állami gazdaság pihenőhelyéül 
használt nádfedeles épületeit. Pedig a hely 
nevezetes, itt rendezték meg Magyarorszá
gon az első fogathajtó világbajnokságot, és 
az új tulajdonosok ma is jól ápolt gyeppel, 
lovasbemutatóval, kemencében sütött friss 
kenyérrel, cigányzenekarral várják és fo
gadják a turista csoportokat.

A Köncsög pusztai Vadásztársaság és el
nöke. Szigeti Béla igyekeztek kitenni ma
gukért, hogy a rekkenő hőség ellenére a dis
putára érkezők a nádtetők nyújtotta hűsben 
kellemesen érezzék magukat, elbeszélget
hessenek a magyar vadászati etika, etikett 
helyzetéről. A központi témán kívül a 
legtöbb szó a vadászat jövőjéről esett, meg
állapítván, hogy már most el kell kezdeni a 
felkészülést a 2007-ben esedékes haszon- 
bérleti szerződések megújításával kapcso

latban. Pozsár Miklós elnök, a gazdasági 
bizonytalanság miatt a piaci viszonyoknak 
megfelelő jövőbeni struktúra mellett tört 
lándzsát, elemezve ennek valós esélyeit. 
Stubner József szólt az idős vadászok egy
re kilátástalanabb helyzetéről, mellőzöttsé
gükről, annak ellenére, hogy tapasztalataik 
nélkül az újak hosszú távon nem boldogul
nak. Hatékonyabbá kell tenni - folytatta - 
az érdekvédelmi, érdekérvényesítési mun
kát, mert ami van, az nem elegendő. Bírálta 
továbbá, hogy a kamarában a „sajátos” szer
veződés miatt egész térségek képviselete 
hiányzik. Mojzes János, a Dunavecsei tár
saság elnöke szólt arról, hogy az új vadá
szok nehezen értik meg, hogy a trófeás vad 
eladása a működési költségeket is alig fe
dezi. Többen úgy álltak fel az asztaltól, 
hogy hazamenvén, alaposan végiggondol
ják a túlélési esélyek variációit és időben 
felveszik a kapcsolatot a földtulajdonosok
kal és módosítják az alapszabályukat, újra 
bevezetik a vadászjelöltséget.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK
MEGYE



A RÉCÉK KÖSZÖNTÉSE
A u gusz tus  15-én, sze rdán  ha jna lban  kez
d ő d ik  a v íz iva d -va d á sza t idénye , am elye t 
•iikan közü lünk szívünkhöz o lyan  köze lá l

lónak tartanak. S zám os oka  van ennek, de 
ta lán a le g fo n to sa b b , hogy o lyan  egyén i 
vadásza ti m ód ez, am e ly  va lóban  e g ye d ü l
á lló  h angu la to t nyújt. A  nyáru tó  nap lem en 
téi, nap fe lke lté i pá ra tlan  é lm ényekke l ga z 
d a g ítjá k  a cse n d e s  v izek  partján , a húzó 
récékre  váróka t. E h ó n apban  a kacsák 
csa k  húzáson va d á szha to k  és az e le jthe tő  
m enny iség  fe je n kén t és na p on ta  8 réce, 
am e lye t az e tika i önko rlá tozás 
e lvén  kívül, ren d e le t is m e g 
szab.

A  23 hazánkban  e lő fo rdu ló  
réce fa j közül m indössze  öt lőhe
tő, je lesü l: a tőkés-, bö jti-, csö r- 
gő-, ba rá t- és ke rce réce . U tóbb i 
azo n ba n  aug usz tu sb a n  nem 
ta rk ítja  m ég a terítéket. N incs 
köze a  récékhez, de  he lyenkén t 
szé p  szám m al ke rü lhe t m ég az 
a g g a tó ra  a szá rcsa  is.

Terjed az e lm élet, am ely sze 
rint a  g lo b á lis  fe lm e le g e d é s  m i
a tt vá lt m eg lehe tősen  szé lsősé 
g essé  idő já rásunk. Ennek során
-  m on d já k  -  e g y a z d k  é ltben  
pusztítha t árvíz és a s m t f  is. A  
v íz ivadas  é lőhe lyek  pu sz tu lásá 
nak rém ével fe n yeg e tő  pán ikke ltésnek  így 
nem  igen van va lós  a lap ja , és m eg lehe tő 
sen m orb id  ö tle t vo lna, m indezek  v é d e n é 
nek szükség essé g é rő l papo ln i, rfíond juk 
az o rszág  északke le ti részén, ahol a vízből 
m indenk inek  e le g e  lett. Igen je le n tő s  -  bár 
csa k  és k izá ró lag  e b b ő l a nézőpon tbó l -  
az é lőhe ly i ja v u lá s -  S zám os o lyan  te rü le t 
„szü le te tt” , ahol \q0 \ ó húzásokra  van k ilá 
tás  annak  e llgpére , h ogy  ese tleg  kü lönö
se b b  he ly i hagyom ánya i nem  voltak. A 
le g g ya ko rib b  és le g ke d ve lte b b  tőkés récé 
nek e le g e n d ő  o lyko r aká r csa k  eg y  szoba 
n a g yság ú  be lv izes te rü le t is, h ogy  c s a p a 
tos tó l húzzanak rá te li b e g gye l a tarlókró l. 
R égi m eg figye lés , h ogy  a ka csá k  e lősze re 
te tte l ke res ik  fel az ú jonnan e lön tö tt réteket, 
gyepeke t, m e rL g rtfa  vízen kívül az egyéb  
tá p lá lé k k ín á la tf *  lényegesen  g a z d a g a b b , á 
m in t a p a n gó  v izes  te rü le teken. T g i 
he lyü tt éppen  ezt a m eg fig ye lé s t kihas 
ná lva  á rasztanak el lege lőket, m é lyebben  
fekvő  te rü le trészeke t, és az e redm ény nem 
is m arad  el.

A  ke ve se bb  gyako rla tta l rende lkező , új 
va d á szo k  ked vé ért ta lán  nem  á rt néhány 
v ise lkedés i sza b á ly ra  m ég az idény e lő tt 
fö lh ívni a fig ye lm e t, a te lje jfcég  igénye  né l
kül, m ert tö b b fe lé  a házi szabá lyza tok  ezt 
k ij^ r r^ ls  tá rgya lják . B ö lcs és hasznos do- 
i"(j._ba  a sza b á lyza tb a n  külön is rö a p íitf a 
vad ra^U S tó  he lyeke t, va lam in t a h é ta z o n  
nap ja it, am ikor récézn i szabad . Ez m ár 
csa k  azért is jó, m ert jo b b a n  o d aszoknak  a 
kacsák, ha néhány nap ig  nem  dörren  el 'a

puska. M ás a he lyze t azonban  a r izs fö lde 
ken, ahol é p p e n  a riasztás, a kár m eg e lő 
zése  a cé l.

1. Bár „b é re lt he lye k ” n incsenek, nem  illik 
o lyan  he lyre  e lő re  odaá lln i, ahová  m ás v a 
d á sz tá rsu n k  szoko tt k ijá rn i. T isz te ljük  e g y 
m ás szokása it, és csa k  akko r á llh a tu nk  
oda , ha erre  e lőze tesen  e n g e d é ly t ké r
tünk. K ü lönösen  vo n a tkoz ik  ez a rra  az 
esetre, ha va d á sz tá rsu n k  ná lunk id ő se b b , 
ré g e b b i vadász .

2. Az ú jonnan érkezőknek -  kortó l fü g 
ge tlenü l -  m in d ig  előre kell köszönni, é s .^ * -  
e lfo g la lt lőá llásunkró l a szom szédo t "tájé
kozta tn i. Ennek p raktikus ba lese tvéde lm i 
oka i vannak. Nem  e le g e nd ő  a beírás, m ert 
a te re p a d o ttsá g o k  az e lá llás t n a g ym é rték 
ben be fo lyáso lják .

3. A  ruháza t -  az e se tleges  kísérőké is -  
va dász ias  legyen , m ert akár eg y  fe ltűnő  
színezetű  s a p ka  is rontja  nem csak  a sa ját, 
hanem  m ások szó rakozásá t is. A  húzás 
a la tt a va d á szna k  és kísérő jének ta ka rá s 
ban  kell lennie.

kiserojém

sW e a d fi14. H úzC fté^é re  lö vé s tfl§ ad n ' csa k  akkor 
szabad , f a fa já t  m inden  ké tsége t k izá róa j*-  
m egá llap íto ttuk . H a a lá tás i v iszonyok  f t |m  
m eg fe le lőek, lövés né lkü l el kell e n g ed n i a 
húzó  récéke t.

5. Jól ke reső  és .app o rtíro zó  kutya nélkü l 
S ri va ló  h ú ^ t f ^ n  vadászn i, m ert a zsák-

1ynak töbjp m int fe le  is odaveszhe t. A 
d o lg o zg^ r lzs la  azonban  tö b b  va d á sz t is 

k iszo lgá lha t, így b ízvást m egszervezhető .
6. A  behúzó  e lső  c s a *a tp k ra  nem  illik  lö

vé s t tenni, ezek a  „s ra U A ^s in á ló k " . H a jna l
ban ilyen sza b á ly  nincs.

7. Jól es ik  m agunknak  is, v a d á sz tá r
sunknak is, ha e g y -e g y  szép  lövést k a la p 
em elésse l ism erünk el, ha szom szédunk  
lá tó távo lságban  van. A  hangos „o v á c ió ” 
azonban  nagyfokú  neve le tlenségre  vall.

8. S zám ta lan e lkese rede tt, m ed d ő  és va- 
dász ia tlan  v ita  fo rrása  lehet, ha a va d ka - 
csahúzáson  va ló  részvé te lt ba lese tvéde lm i 
ok ta tás e lvégzéséhez  kötik. É rte lm ezés

kérdése az egész, de á lláspontunk szerint a 
vadkacsahúzáson való részvétel egyéni va
dászati m ód és erre külön „okta tás” nem 
szükséges. Ugyanúgy, m int m ás nyári egyéni 
vadászati m ódok esetében sem. Teljesen 
m ás a helyzet az idény- és társas vadászatok 
előtti ba lesetvédelm i oktatással. Ez azonban 
azzal nem keverendő össze, éppen a kacsá
zás egyéni vadászati m ódjának je llege miatt.

9. Ha va lak it o lyan  sze rencse  ér, hogy 
nyo lc kacsá ja  a g g a tó ra  kerü lt, seg íthe t 
m egkeresn i tá rsa  récé it. Ettől sem m ive l „k i

se b b " nem  lesz, ta p asz ta la to k 
kal v iszon t g a zd ag o d ik .

10. A  húzás akko r kezdőd ik , 
vag y  a d d ig  tart, am íg  a lővilág 
lehetővé teszi.

11. Jó  gyako rla ti távo lsá g 
becs lés , ha a he lyes söré tlövési 
tá vo lsá go t a b b ó l á llap ítjuk  m eg, 
hogy lá tjuk a  g á csé ro k  narancs- 
sá rga  lábá t. H azard írozó  táv lö 
vésekre  sem m i szü ksé g  nin
csen. Ez ö n fegye lem  kérdése, 
m ert egy fe lő l ron tja  tá rsa ink 
esélye it, m ásfe lő l a ké ső b b i é r
te lm etlen  e lhu llás t okozó  söré te- 
zés az e redm énye.

12. A  víz ivad-vadászaton is a 
vadász e rkö lcsi kö te lessége m in
den elejtett récé jének m egkere

séséért m inden tő le  elvárhatót m egtenni.
13. A  zsákm ány m egb e csü lé se , tisz te le 

te sz in tén  e lvá rha tó  e rkö lcs i kö te lesség . 
Ha nem  kedve lő je  az ap ró  te rm e tű  bö jti
va g y  csö rg ő  récének, ne lőjön rájuk. Várja 
m eg a  tőR fe jsécéke t, és azokbó l szed je  ki 
a  m a g á é t . * ^

14. A  tenyész te tt réce  vadásza ta ko r va- 
dász ia tlan  és e tiká tlan  az úgyneveze tt „do - 
b á ló s ” m ódszer. Ilyenkor is a te rm észe tes 
v ise lke d é s t követő  röp te tésre  kell tö re ke d 
ni, m inden  fa jta  kényszer és e rőszak  kerü 
lendő. Erre a vadásza ti m ód ra  is e lvárható  
és kö te lező  a  va dásze tika  e sé lyadás t e lő 
író elve. Tenyészte tt récére  nem  vonatkozik  
a  nap i 8 d a ra b o s  korlá tozás.

15. C sak a húzás végén  ké rhe tő  v izslás 
vadász tá rsunk  seg ítsége  a kacsák m egke 
resésére. Tartsuk tisz te le tben  tá rsunk szó' 
rakozását.

16. Nem  illik a húzás végén köszönés nel 
kül, „ango losan" távozni. Éppen a tap asz ta 
latok m egosztása során válik a vadászat é l
m énnyé, am ely m egosztva  jóval tö b bő l ■" 
Ráadásul nem csa k  a  saját, hanem  m ások 
h ibá jából, sikeréből is tanulhatunk.

Ha a fen tiekre  figye lem m e l vagyunk b i / '  
vást jó l fogunk  szórakozn i, m ert társán 
is csa k  annyit vá rha tunk el, am enny it m a
g unk  is m ásoknak m eg a d u n k  így <v. 
csa k  így -  vá lhat e g y -e g y  a u gusz tus i ka 
csah ú zás  akár é le tre  szó ló  vadászó! 
m énnyé.

H.Z*.
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A SZARVASBOG ES
I .  R É S Z

MOTTÓ: A TERMÉSZETBEN MINDEN ELŐFORDULHAT, SŐT ANNAK AZ ELLENKEZŐJE IS! 
A KIVÉTEL ERŐSÍTI A SZABÁLYT, ÁM HA TÚL SOK A KIVÉTEL, AKKOR SZINTE BIZTOS,

HOGY A SZABÁLYBAN VAN HIBA...

A tarvad helyhez kötésének módjai: teli dagonya, lédús eledel, só

Hívásra befutott fiatal, lombár agancsú bika

Fél mázsát Is fogyhat bögésben Egy igazi vadászsiker
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IDŐPONTJA, JELEI
A Nyár javában tombol, de éjjelente már 
bizony megharmatosodík a rét füve, és 
a lesen éjszakázó vadász fogai m ajd
nem összekoccannak a nyirkos párá
ban. Pillanat alatt elfelejti azonban min
den vacogását, ha az erdő mélyéről 
valami ősi hangon megszólal: az első 
szarvasbika. Ez a hang sokszor még 
csak nyekergés, vagy egy-egy rövid 
böffentés, de a vadász hátgerincén vé
g ig fu t a jól ismert kellemes borzongás; 
MEGKEZDŐDÖTT!

Hazánkban ez az időpont Szent István 
napja körül van a déli végeken (a Bara- 
nya-Som ogy-Zala alkotta „aranyhárom
szögben”), míg minél északabbra hala
dunk az országban, annál később -  akár 
szeptember közepén is -  kezdődik a bő- 
gés. Az erdélyi Kárpátokban szinte soha 
nem hallani bikát szeptember 20-a előtt. 
Kezdetét valamilyen szinten befolyásolja 
az időjárás, ez különleges esetben 1-2 
hetes eltérést is okozhat.

(A tavalyi száraz évben Zalában már au
gusztus 10-én is lehetett bőgést hallani.)

Vannak látható jelei is, hogy rövidesen 
megindul a vetélkedés a bikák között. 
Egyre több fiatal fa esik áldozatul az 
agancs erejét próbáló daliáknak, s össze
tört gallyaik, lehántott kérgük messziről 
árulkodnak az őket ért erőszakos atroci
tásról. Ha e fák az erdőszéleken, ligetes, 
bokros területen vannak, szegény erdész 
csak csóválja a fejét, ez még nem annyi
ra fájdalmas, mint az új telepítésekbe, 
vagy a csemetekertekbe beszabadult b i
kák kártétele.

A TERÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE 
A BŐGÉSHEZ

Sok területen azonban hiába fülelnek, re
ménykednek a bőgés megindulásában, 
ha a tisztelt vadásztársak „elfelejtkeztek” 
a tarvad helyhez kötéséről gondoskodni. 
(A bika úgyis oda megy, ahol a tehén van, 
egyedül a bőgés sem az igazi...)

Feltételezem, vannak akik felteszik a 
kérdést; ugyan mi az ördögnek kell bár
mit csinálni, hiszen bőg a bika magától 
is, ha eljön az ideje. Igazuk is van. Főleg 
azokon a vadászterületeken, ahol op ti
málisak a feltételek a szarvasbőgéshez, 
azaz van elég nagy összefüggő erdő jó 
bőgőhelyekkel, van természetes víz, 
bőséges táplálék elegendő ásványi 
anyaggal, és hát szarvasok is tanyáz
nak, lehetőleg százas létszámban. Az 
ilyen helyek aránya országosan akár az 
5%-ot is elérheti.

A csekélyke maradék 95%-on -  sajnos
-  nem ennyire rózsás a helyzet. Fenti ide
ális állapotokból egy vagy több elem hiá
nyozhat. Tekintsünk el a legegyszerűbb 
esettől, ha a szarvas az, ez esetben a 
probléma sem létezik. Az összefüggő,

nagy erdő hiányát -  legalábbis rövid tá
von -  nemigen tudjuk pótolni, bőgőhely 
kialakítására azonban lehet esélyünk. Az 
erdei nyiladékok, tisztások időbeni kaszá
lásával több célt tudunk megvalósítani. 
Ha az időjárás is kedvez, dús, friss füvű 
legelő nő a bőgés idejére, amire elősze
retettel kijár a tarvad; a megfigyelést és a 
vadásztatást is megkönnyítve. Célszerű a 
lesek elhelyezését úgy megoldani, hogy 
ugyanazt a bőgőhelyet legalább két 
irányból lehessen megközelíteni a terüle
ten jellemző szélirányoktól függően. Az 
alkalmas helyen fekvő vadföldekbe au
gusztusban sarjadó rozst, füveskeveré
ket, repcét, kerekrépát vetve kiváló vadle
gelőt nyerhetünk. Az erdőben, a széleken 
és a gazosokban kikaszált nyiladékok le
hetővé teszik a csendben történő cserke- 
lóst, és módot adnak a máshol emberma
gas növényzetből kilépő vad pontos elbí
rálására is. Ugyanígy célszerű eljárni az 
erdőszéli mezőgazdasági táblák mentén, 
ahol ismert szarvasváltók vannak, a kuko
ricatáblák szegélyeit végig szárzúzózva, 
mely egyúttal a későbbi vadkárelhárítás 
esélyeit is növeli. Találkoztam az ország
ban néhány egyedi, de mindenképpen fi
gyelemre méltó módszerrel is. Van, ahol a 
m ezőgazdálkodóval együ ttm üködve, már 
a vetésterv elkészítésekor közösen alakít
ják ki a silózásra kerülő kukoricatábla he
lyét, és a bőgés előtt a tábla széleibe, il
letve a jó helyen lévő lesekhez csillag 
alakban csíkokat vágnak. Az egész tábla 
levágása azért nem célszerű, mert a tel
jesen kopasz területen a vad csak átvált, 
míg a felnyiladékolt kukoricában elegen
dő takarása van, biztonságban érzi ma
gát, jobb esélyünk van a megfigyelésre, a 
lövésre.

Máshol a termelőtől megvásárolják az 
erdő melletti vadkáros táblák szélső 10- 
20 méterét, és azt silóztatják le. Ennek 
hármas célja van; csökkentik a vad káro- 
sítási lehetőségét, téli takarmányt vesz
nek, és jobb megfigyelési, vadászati le
hetőséget biztosítanak maguknak.

Nagyobb léptékű változata ugyanen
nek, amikor az egész tábla termését lá
bon megvásárolják, csak az eredményes 
vadászathoz szükséges mennyiségű nyi
ladékot vágják ki és silózzák le, a többit 
egész télre meghagyják a vadnak. Ha 
kiszámoljuk egy ugyanilyen nagyságú 
vadföld költségeit és a termés mennyi
ségbeli különbségét, nem biztos, hogy ez 
a drágább megoldás... (Tanúja voltam, 
amikor egy ilyen -  igaz közel 100 hektá
ros táblából -  60-70 szarvas váltott ki, 
köztük 3 tíz kiló feletti bika, és még leg
alább 2 másik bőgött benne.)

Szellemes és költségtakarékos megol
dást láttam Vas megyében. A kukorica 
szélén álló magasleshez a csillag alakú 
csíkokat nem lesilózták, hanem kézi 
munkával a szárakat a cső felett metsző
ollóval, vagy kacorral elvágták. így a ter
més veszélyeztetése nélkül alakíthatók ki

olyan derékmagasságú lőnyiladékok, 
amiből a szarvasbika tökéletesen kilát
szik, de mégis biztonságos takarásban 
érzi magát. ím e e g y  k ivá ló  le h e tő s é g e  
az é rte lm e s e n  fe lh a s z n á lh a tó  tá rs a d a l
m i m u n ká n a k!

Nagyobb esélyünk van a vad helyhez 
kötésére, ha gazdaságos szállítási távol
ságból be tudunk szerezni lédús takar
mányt (alma, körte, dinnye, egyéb gyü
mölcs vagy préselménye, zöldséghuíla- 
dék, stb.), és bármennyire is furcsa, vagy 
sokak szemében ésszerűtlennek tűnő is, 
de szemestakarmány nyári etetésével is 
vissza tudjuk fogni a szarvast, lassítani a 
földekre való kiváltását, ezzel is csökkent
ve a vadkárt.

Van még két nélkülözhetetlen eleme 
vadunk megtartásának; úgymint az ivóvíz 
és a só.

Vízszegény területen, száraz időszak
ban hamar megszabadulhatunk még törzs- 
állományunktól is, ha nem gondosko
dunk mesterséges módon a vízpótlásról. 
Ennek legegyszerűbb -  ha nem is a leg
olcsóbb -  módja a lajtos kocsival történő 
dagonyafeltöltés, de mélyfekvésű, árnyé
kos helyeken több-kevesebb földmunka 
árán készíthetünk mesterséges víztartó
kat, a talaj szerkezetétől függően akár 
erős fóliával kibélelve is. Jó megoldás ar
ra alkalmas helyen a szélkerekes kút, ha
zai szélviszonyaink mellett ez elegendő 
„gépidőt” biztosít, hátránya, hogy őrizet
len helyen ez hamar a „megélhetésiek" 
zsákmánylistáját gyarapítja. Itt is léteznek 
szellemes megoldások. Jártam területen, 
ahol a kutakból csak a lezárt csőcsonk 
állt ki a földből, s a vadőr a terepjáróban 
hordott benzinmotoros szivattyút rácsat
lakoztatva szükség szerinti mennyiséget 
húzott fel az itatókba, dagonyákba.

Hasonlóan szükséges, hogy mindig 
álljon a vadnak rendelkezésére elegendő 
számú feltöltött sózó. Jót teszünk azzal, 
ha adalékolt, nyomelemekkel dúsított 
speciális sót helyezünk bele. Itatót, dago
nyát és sózót soha ne vadászati célzattal 
alakítsunk ki, hagyjuk a nyomorult vadat 
legalább ezeken a helyeken valamennyi
re békén. Kellő önmérséklet mellett azon
ban telepíthetünk kifejezetten megfigye
lés céljából sózót vagy itatót, amitől elég 
messzire, lehetőleg magasabb ponton 
elhelyezett lesről jó eséllyel láthatjuk és 
bírálhatjuk azokat az egyedeket is, ame
lyek csak sötétedéskor lépnek ki a zárt 
erdőből. Különösen alkalmasak a száler
dőben vezető kijárt váltók közelében lé
vők, ahol sokszor már teljes világosság 
bán megjelennek. (Zalai vadásztanyam 
tói alig 100 méterre, akácos szálasban 
lévő sózónái nyári-őszi időszakban gyak 
ran délelőtt 8-10 óra között jelentek rnocj 
a szarvasok, akkor is, ha az udvaron do l
goztunk!)

(Folytatás a 12. oldalon)
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(Folytatás a 11. oldalról)

A BŐGÉS GYAKORLÁSA, 
AZ ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
Túl vagyunk a felkészülésen, és megszó
laltak a bikák is. Aki csak hadra fogható, 
és ért valamit a még „lábon hordott” tró
fea elbírálásához (ekkor már kevés, ha 
valaki csak annyit tud mondani, hogy „tíz- 
ágú szarv volt a fején” ...) az hajnalban és 
este kinn van figyelni. A bőgőhelyre beál
ló bikákat előbb utóbb meg tudjuk nézni, 
a gond az alkalmilag feltűnő, ritkán meg
álló keresőbikákkal van, tisztességes 
mustrálásukra kevés a nyiladékon való át
lépés pár másodperce. Ekkor jött el az 
ideje, hogy „beszálljunk a ringbe", bika 
módra viselkedve (most nem a hárem tar
tására gondolok...) tudjunk szóba ele
gyedni az elénk került példánnyal, leg
alább olyan szinten, hogy a szükséges 
pillanatban megállásra kényszerítsük. 
Meg kell tanulnunk „bikául” beszélni, 
bőgni.

Maga a bőgés, mint hang, nagyon egy
szerűen leírható: eö, aoh, au és öh han
gokból áll. (Csak éppen több száz féle 
modulációban, hangszínben, hangerő
ben és érzelmi töltéssel.)

A magam részéről három bőgési szin
tet különítek el, úgymint; megállítás, a v i
szontválasz elérése, illetve a támadás ki- 
provokálása. A bika egyszeri megállítására
-  feltéve, hogy nem menekülés közben 
látjuk -  szinte bármilyen erősebb hang 
elegendő, ami hasonlít valamelyest a bő-

gésre. Ehhez nem kell különösebb tudo
mány, bármely hívóeszköz igénybevéte
lével megoldható minimális gyakorlás 
után.

A bikával való párbeszédhez ennél már 
sokkal többre van szükség. Figyelembe 
kell venni az „ellenfél” korát, hangmagas
ságát, hangerejét; azt hogy kereső-, vagy 
csapatbikáról van e szó, a bőgés elején, 
közepén vagy a végén tartunk-e. Ha túl
ságosan fiatal hangú bikát utánzunk 
(magas hangfekvés, elnyújtott, nyekergő 
bőgés), lehet, hogy nem vesz komolyan, 
és oda se mordul; ha túl öreget és erőset, 
(mély, öblös hang, erőteljes, rövid böffen
tések), elijeszthetjük úgy, hogy csende
sen elsomfordál, s üthetjük a nyomát a 
célzóbottal. Tehát közel azonos korú és 
erejű, méltó partnert kell eljátszanunk ah
hoz, hogy kellő ideig vissza tudjuk tartani, 
meg tudjuk közelíteni.

A bőgési „tudomány" csúcsa, és leg
izgalmasabb része, ha olyan élethűen 
tudjuk utánozni bármelyik korosztály 
képviselőjének hangját, mely a bikát arra 
készteti, hogy m egpróbálja támadással 
elűzni a territóriumába betolakodó ide
gent. (Kél alkalommal is m egtörtént ve
lem; a bika olyan közeire futott be, hogy 
csak egy fa illetve a csemetekerti kerítés 
volt köztünk. A felismerés alkalmával 
m indkot bika inkább automatikus vé
dekező reflexként, mint tudatosan -  o l
dalról felóm csapott (nem szúrt!) agan
csával, az ülést a fa oldala, illetve a drót 
fogta fel.)

A bőgés elsajátításához inkább több, 
mint kevesebb gyakorlat szükséges. Ne

kezdjünk addig szarvasbőgést utánozni 
am eddig élőben nem ismertük meg azt! 
Ha módunk van rá, menjünk ki minél 
többször hallgatózni, bikát nézni. Bár a 
bőgés idején a m a g y a r v a d á s z o k  le g 
tö b b je  a szó  s zo ro s  é rte lm é b e n  ki van  
t iltv a  a v a d á s z te rü le te k rő l, legalább a 
megfigyelők „kisérőjeként” próbáljunk 
testközelbe kerülni a szarvashoz. Jó is
kola a vadaskertekben, parkokban, ka
rámban a bőgőhang tanulmányozása! 
Láthatjuk a különféle hangok form ázá
sát, és a hozzá tartozó viselkedést is, 
sőt, alkalmunk lehet a gyakorlásra is. Ta
pasztalatom szerint nem mindenkinek a 
torokalkata alkalmas erre. Van aki segéd
eszköz nélkül is jól bőg, sokan viszont a 
legdrágább csodakürtből sem tudnak a 
bikáknak is tetsző hangot kipréselni. A 
használatos eszközök -  nevezzük egy
ségesen bőgőkürtnek -  skálája elég 
széles, az ősi pásztorszerszámtól a ten
geri csiga házáig, a kihúzható látcsövet 
formázó műanyag csőtől a sajátos alakú 
gumiharangig. ízlés és pénztárca dolga, 
ki melyiket szereti. A célnak egyaránt 
megfelel a filléres lám pacilinder ugyan
úgy, m int a több tízezer forintos fa ra
gott szarutülök; ha gazdája jól tud vele 
bőgni, a bikának is mindegy. Magam 
csak simán „csővégről” , segédeszköz 
nélkül, torokból bőgök, két kézzel for
mázva a hangot, de ízlésemhez legkö
zelebb a szürkemarha szarvából készí
tett szépen ívelt tülök áll. Szerintem ma
gyar vadász kezébe ez való!

S o m fa lv i E rv in

(Folytatás a következő számban)

A Ml „MÁSSÁGUNK” VÁLLALHATÓ
Hűtlen és hanyag kezelés, sikkasztás, 
természetkárosítás, számviteli fegye
lem megsértése, lopkodás ma már 
csak afféle „töltelék anyagok” , majd
hogynem közhelyek, amelyekre alapos 
gyanú ugyan lehet, de végül csak a 
„m osodai” szakasz után derül ki, mi áll 
meg, és mi nem. Addig nem is kell ko
molyan venni, leírni meg egyenesen 
vétek. Ilyenek jutnak az ember eszébe, 
amikor például a pécsi vadaspark viselt 
dolgait olvassa az ember az újságban. 
Azt, hogy hány éven át bugáztak min
dent, ami mozdítható volt, vagy m agá
tól mozgott, nem tudhatjuk, csupán 
azt, hogy két évig nyomoztak. Bravúro
san, de forrónak távolról sem nevezhe
tő nyomokon. Az egész viszont koránt
sem új keletű, mert a farkas éppen ott 
kóstolta meg a nagymamát, unokástul. 
Legutóbb tarajos sül bukkant fel egy 
vadászterületen. Eltűnt egy tigris, nya
kát szegte az állatok királya, sőt amint

írják, „védett" barna medvét lövettek 
osztrák „vadászokkal". Ez már min
dennek a teteje, a lovasított tortalapo
kon a hab. Szépen le is nyalogatta már 
a média. Csakhát talán nem olyan sze
gény az a magyar nyelv, hogy ilyesmit 
is vadászatnak kellene nevezni. Gon
dolom minden igaz vadász nevében el 
kell határolódni attól, hogy aki ilyesmire 
képes, azt egyáltalán vadásznak nem 
szabadna titulálni. A ketrecben való 
agyonlövés, az lehet egyszerűen k i
végzés, de semmiképp nem vadászat. 
Ugyanúgy nem vadászat továbbá pél
dául a fókabébik bunkózása, a hálós 
madarászat, de még a bálna „vadá
szat" sem. Az égvilágon semmi kö
zünk hozzá, nem a magyar vadászat 
etikai normái szerint folyik, legyen 
azoknak a gondja, akiket érint. Ezt a 
globalizációs összemosást a lehető 
leghatározottabban vissza kell utasíta
nunk, mert ilyen címen kül- és belföl

in  \/qHqL' ó rno l/dön szinte naponta olyan vádak érnek 
bennünket, amelyekhez a világon sem
mi közünk nincsen. Jó volna, ha ezt 
már végre tudomásul venné mindenki, 
aki nyilvánosság elé lép, vagy a kér
désben bármilyen módon megnyilvá
nul. Nem az a baj, hogy ami látható, 
hallható, olvasható az a fülünket sérti, 
hanem inkább az, hogy alapvetően fél
retájékoztatják a jó szándékú, de telje
sen laikus közvéleményt. Nem az a 
megoldás, hogy szemérmesen hallga
tunk. Szóvá kell tennünk minden olyan 
alkalommal, amikor nyilvánosan el
hangzik. Érdekvédelem, sőt annál jóval 
több, mert ez is alkotmányos kisebbsé
gi jogokat véd. így van ez akkor is, ha 
egyesek bennünk, vadászokban netán 
egyfajta „másságot” vélnek felfedezni. 
Ez még ráadásul teljesen természetes 
is, mert pontosan azóta van így, amióta 
a földön az emberiség létezik.

- H -



RIPORT

A VIHAR KAPUJABAN
(Csak zárójelben: nem csak a konkrét történet érdekes)

kc/ilrtben csak nevetségesnek tartot
téin. aztán ahogy mind több információ
im/ jutottam hozzá, egyre tragikusabbá 
vall számomra egy szabolcsi orvvadász- 
ugí kimenetele, amelyet a terület főva
das/a. a rendőrség, az ügyészség és az 
elkövető szemszögéből az alábbiakban
- a címben jelzett, klasszikus japán 
Ilim mintájára - megpróbálok Olvasó
inknak bemutatni.

Papp Ferenc, a kisvárdai Rákóczi Vt. 
lovadásza:

Tavaly november 11-én területellenőrzé
sen voltam Németh József vadásszal a 
Jéke-Pap között húzódó külterületen, 
amely vadásztársaságunk területéhez 
tartozik. Lövéseket hallottunk és azt lát
tuk, hogy négy személy szabályos vo
nalhajtásban vadászik a nádasban. Elin
dultunk feléjük, amikor megláttak ben
nünket négyen kétfelé menekültek, Jéke 
és az Ördögárok irányába. A helyszínen 
találtunk egy frissen meglőtt fácántyú
kot és később az Ördögárokban elrejtve 
két sörétes puskát.

Tudtuk, hogy bizonyos ideje rendsze
resen folyik orvvadászat ezen a terület
részen, azt is sejtettük, hogy kik járnak 
ki, kettőt közülük fel is ismertünk.

Feljelentést tettünk a rendőrségen és 
a fegyvereket leadtuk. Miután kiderült, 
hogy B. Mihály jékei lakosé mindkét 
fegyver, tetten értük őt társaival, példás 
büntetést vártunk. Ehelyett kaptunk a 
rendőrségtől egy nyomozás megszünte
tő határozatot, amelyet azzal indokoltak, 
hogy bűncselekmény nem történt, mivel 
B. Mihály a lőfegyvereit nem tartós bir
toklás céljából adta át más személynek.

Villás István r. alezredes, a kisvárdai 
kapitányság vezetője:

A feljelentést követően több irányban 
indulhatott meg a nyomozás, a lopás, a 
lőfegyverrel történt visszaélés és a jogo
sulatlan vadászat ügyében. Ebből az el
ső kettő bűnügy, amivel foglalkoztunk. 
Úgy tudom, hogy a lopás bűntettben vád
emelés született, sőt első fokon, nem 
jogerősen a négy elkövető közül hármat 
pénzbírságra ítélt a bíróság. A gyanúsí
tottak fellebbeztek. Á lőfegyverrel és lő
szerrel történt visszaélés ügyében való
ban meg kellett szüntetnünk az eljárást, 
mert erre kaptunk utasítást a kisvárdai 
ügyészségtől. A  határozatunk indoklásá
ban szó szerint idéztük az ügyészség át
iratát. mely szerint „az állandóan köve
tett bírói gyakorlat szerint a lőfegyver 
alkalmi megszerzése nem alkalmas a 
bűncselekmény megállapítására” , az
az B . Mihály terhére a bűncselekményt 
akkor lehetne megállapítani, ha a lő

fegyvereit tartós birtoklás céljából adta 
volna át más személynek.

A fegyverek mindenféle ellenkező hí
reszteléssel szemben, jelenleg is nálunk 
vannak, nem adtuk vissza B. Mihálynak 
... és ha rajtam múlik, nem is fogja 
visszakapni.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Fő
ügyészség :

Itt az ügyészség nyilatkozata következ
ne, ha a szóvivő, miután tájékoztatta 
szerkesztőségünket és a megírt cikket 
elküldtük számára, nem közli velünk, 
hogy sem a nevének, sem a nyilatkoza
tának a közléséhez nem járul hozzá.

A miért?-re a Legfőbb Ügyészség 
sajtóosztályától sem sikerült választ 
kapnunk, annak ellenére, hogy egy hiva
talosan lezárt ügyről érdeklődtünk, ami
ben a kisvárdai ügyészség „az állandóan 
követett bírói gyakorlatra" hivatkozva 
jogszerűen járt el...

(Csak zárójelben: Sajnáljuk, azt hittük, 
hogy a tájékoztatási törvény az ügyész
ségekre is érvényes.

Egyébként -  szerintünk -  semmi „titkos" 
nincs abban, hogy a fegyverrel vagy lőszer
rel történt visszaélést a Btk. 2-8 évig történő 
elzárással bünteti, ha a nyomozást és a vád
emelést követően a bíróságon (!) bebizonyo
sodik a bűncselekmény elkövetése.

Ha eljut a bíróságig az ügy.)

B. Mihály az elrejtett és megtalált fegy
verek tulajdonosa több változatban adta 
elő a történteket.

A./ az újságírónak elmondott változat:

Az egész orvvadászat Papp Ferenc kitalá
lása. A puskáimat Nyíregyházán javíttat
tam és utána ki akartam őket próbálni. 
Egyedül voltam, amikor találkoztunk, 
nem rejtettem el a fegyvereket, azért tud
ták tőlem elvenni, mert Papp Ferenc lera
katta velem a földre. A fácántyúkot nem 
én lőttem, nincs rá senkinek bizonyítéka, 
hogy az én puskámból kilőtt sörét követ
keztében pusztult volna el és eszem ágá
ban sem volt, hogy ellopjam. Ezért felleb
beztem meg a bíróság ítéletét, nem azért, 
mert 30 ezer forintot kellene kifizetnem.

B ./ a volt főnökének, vadásztársának elő
adott változat, aki beajánlotta őt a kékesei 
Hubertus Vadásztársaságba tagnak:

Nem tehet az egészről. Javításból hozta 
haza a fegyvereket, amit a kocsijában 
tartott. Megállt a jékei kocsmánál, ahol 
az egyik ismerőse kölcsönkérte az autó
ját. Máskor is oda szokta adni, de elfe
lejtette, hőgy a fegyverei a kocsiban van

nak. Amikor a határból meghallotta a lö
véseket, akkor kapcsolt, hogy ezeket akár 
az ő fegyvereiből is leadhatták. Gyorsan a 
helyszínre szaladt, ahol ráfogták, hogy 
kölcsönadta a fegyvereit, amelyekkel nem 
ő, hanem mások orwadásztak.

Eddig „álltunk a vihar kapujában", azaz 
meghallgattuk a történteket különböző né
zőpontokból. A fűmben a néző dolga volt 
levonni a következtetéseket és kimondani
- igazságérzetének megfelelően - az ítéle
tet. Távol áll tőlünk, hogy a független ma
gyar bíróság helyett a konkrét ügyben íté
letet hirdessünk, de néhány következtetést 
azonban nem hallgathatunk el.

ad. 1. Minél előbb rendezendőnek tűnik, 
hogy a magyar jogban bűncselek
ménnyé minősítsék az orvvadászatot, 
mert mindaddig, amíg „bocsánatos bűn", 
amíg mindenféle egyéb jogcímen nyo
mozhat a nyomozó hatóság, amíg csak 
lopás, meg természetkárosítás vagy ép
pen lőfegyverrel való visszaélés... addig 
nem lesz hatékony eredménye az orvva
dászat elleni sziszifuszi küzdelemnek.

(Csak zárójelben: nem ártana, ha az orv
vadászat leggyakoribb mozgatórugóját az 
orgazdaságot is szigorúbban büntetnék, ez 
ugyanis -  véleményünk szerint -  már a 
szervezett bűnözés kategóriáját is kimeríti.)

ad. 2. Hány percig, óráig vagy napig lehet 
„alkalmilag” átadni, kölcsönadni egy va
dászpuskát, amely már alkalmas a bűnel
követés megállapítására? Az át-, vagy köl
csönadást a jogszabály engedélyezi, ha az 
illető rendelkezik azonos fegyvertartási 
engedéllyel. Ez ésszerű és gyakorlati 
szempontból helyes is. De vajon miért 
nem engedte a rendőrségnek vizsgálni az 
ügyészség, hogy B. Mihály kinek-kiknek 
adta át alkalmilag a fegyvereit nem tartós 
birtoklás céljából? Ha egy igazságérzetün
ket fölborzoló, viszont jogilag elfogadott 
„állandóan követett bírói gyakorlatra" hi
vatkozva ki lehet bújni a felelősségrevo- 
nás alól, nem kellene ezen is változtatni?

(Csak zárójelben: az országos rendőrfő
kapitánnyal készített interjúnkból kide
rült, hogy a rendőrség az orwadászat és 
a fegyvertartás ügyében tett már kőke
mény szigorító javaslatokat a Belügymi
nisztériumnak, most van folyamatban az 
egyeztetés az Igazságügyi Minisztérium
mal ... remélhetően a téma napirendre 
kerül a Büntető Törvénykönyv legköze
lebbi módosításánál.)

ad. 3. B. Mihályról csupa jó dolgot mon
dott el vadásztársaságának vadászmeste
re. Szorgalmas, lelkes vadász volt. akire 
mindig lehetett számítani, akinek szinte

korlátlanul volt vadászati lehetősége. 
Azt tudták róla, hogy az utóbbi időben 
„rossz társaságba keveredett” ... a balhé 
óta nem is látták. Ha meglesznek a jog
erős bírósági ítéletek, akkor lefolytatják 
ellene a fegyelmi eljárást.

(Csak zárójelben: az OMVK területi 
szervezete, valamint a megyei vadászati 
hatóság is fölháborítónak tartja, de a 
joggyakorlat nem tesz mást számukra le
hetővé, mint hogy várakozzanak a jog
erős bírósági ítéletre. Talán ezen is le
hetne és kellene változtatni.)

ad. 4. A  jogosulatlan vadászat szabálysér
tés, amelyet a lakóhely szerint illetékes 
önkormányzat vizsgál ki és torolhat meg. 
A jékei önkormányzat is a bíróság jog
erős, végrehajtandó ítéletére vá r... addig 
nem foglalkozik az üggyel. A kérdésünk: 
honnan fogja az ítéletet megtudni?

(Csak zárójelben: a bírósági ítéletet 
megkapja a felperes és az alperesiek ... 
ha ők nem jelentkeznek -  adott esetben 
több önkormányzatnál -  kezükben lo
bogtatva az ítéletet, az önkormányzat hi
vatalosan nem fog róla tudomást szerez
ni ... mint ahogy a vadászati hatóság, a 
vadásztársaság vagy a kamara is csak 
áttételesen juthat hozzá egy-egy vadá
szati szabálysértő ítéletéhez.)

ad. 5. A  fentiekből - és nem csak a 
konkrét ügyre vonatkozóan - kristály- 
tisztán kitűnik, hogy az állam, mint a 
nemzeti kincsként emlegetett magyar 
vadállomány törvényes tulajdonosa, ed
dig nem nagyon mutatott érdeklődést jo
gos tulajdonának megvédésére, védel- 
mezésére. Tudjuk, hogy politikai meg
fontolásokból engedte át a földtulajdo
nosoknak a vadászati jogot, kezdjenek 
vele, amit akarnak. Nem sokat tudtak ed
dig ezzel a joggal kezdeni, mert az 1996. 
LV. törvényben nem igazán kerüli ren
dezésre a földtulajdonosok vagyonérté
kű jogának érvényesítése, a földtulajdo
nosok közös képviseletének intézmé
nye. Azt mondjuk demokráciában, jog
államban élünk ... a joghézagok viszont 
sokkal inkább hasonlítanak az anarchiá
ra. Lehet, hogy igaz a mondás: a de
mokrácia legfelsőbb foka az anarchia!’’

(Csak zárójelben: vajon mit lépne a ma
gyar állam, ha valaki perbe fogná. Iwg\ 
rossz gazdaként, hűtlenül kezeli a vadai 
lomány sorsát? Ennyire inti. ennuie je- 
lentéktelen lenne a vadai, hah' m l/a/o i



VENDÉGSÉGBEN...

A PUSZTA PEREMÉN
Jobbról egy már-már tropikus hangulatú, át- 
járhatatlan és áttekinthetetlen ártéri erdő, 
balról a puszta. Borsodivánka felől Ároktő 
irányába araszolunk terepjárónkkal a Tisza 
gátján. A gát folyó felőli oldalán békák ezrei 
kuruttyolnak, a pusztai oldalon pedig a 
csend beszél. Virágok hajladoznak a szél
ben, s egy barna kánya éppen felettünk kö
röz a bárányfelhős égen. Sterbetz István azt 
írja a pusztáról, hogy ez a tájforma, melyet 
az itt élő népek tájformáló tevékenysége és 
a természeti adottságok együttesen hoztak 
létre, egyedülálló a világon, és csak itt, a 
Kárpát-medencében fordul elő. Nem préri, 
nem pampa, nem szavanna...
-Tény leg , mi is valójában a puszta...?

Megtorpan az autónk, Mezei János előbb 
rám néz, aztán a végtelen szélesre táruló tájra.

-  Nyilván, mindenkinek más és más. Nekem 
minden. A nagyapám, a kötényében a kasza 
elől nyúlfiakat mentő nagyanyám, apám, akivel 
tíz éves koromban már vadkacsára vadászhat
tam, no és persze a lovaim, meg az a renge
teg apróvad, fűben és fában élő állat, akikkel 
nap mint nap találkozom... Számomra a pusz
ta egyszerre jelenti az otthon nyugalmát és egy 
véget nem érő felfedező út izgalm ait...

Mezei János harmincnyolc éves. Borsodiván- 
kán született, ahol ma is lakik, Tiszabábolnán és 
Tiszadorogmán gyerekeskedett, szülei Ároktőn 
élnek. Nos, most éppen ez a mi útvonalunk is. 
Különös táj ez. A Bükkalja, a Tisza-ártér és a Ti- 
sza-tó, a Jászság és a Hortobágy találkozik itt, a 
Mezőségen, mely mindezen tájak kezdete és 
egyszersmind a vége is. A nyarak, kőrisek, füzek 
alkotta ártéri erdőből vaddisznócsapák vezetnek 
a puszta belseje felé, ahol bokorcsoportok, ná
dasok és haragos zöld vizes élőhelyek tarkítják a 
végtelen kiterjedésű sziki gyepet. Ameddig a 
szem ellát, és azon túl is, ez a Borsodi Mezőségi 
Tájvédelmi Körzet. És az őrzője: Mezei János 
mezőgazdasági gépész üzemmérnök, vadgaz
dálkodási szakmérnök, természetvédelmi őr.

-M in te g y  18 ezer hektár áll védelem alatt, 
melynek zömét a puszta, a sziki ősgyep alkotja. 
Elődeink elképzelhetetlennek tartották, hogy 
öncélúan bármit is elpusztítsanak, s a mi fel
adatunk egyebek mellett éppen az, hogy ez is
mét így legyen...

A pusztát tavasszal sokszínű virágszőnyeg 
borítja, de a nyár beköszöntével kiszárad, kifakul 
a táj. Most június közepe van. Eső már régen 
volt, ez a vidék egyébként is Magyarország leg
szárazabb tájegysége, az évi csapadék mennyi
sége mindössze 4-600 milliméter. A szürkészöld 
gyep felett már hetek óta forrón vibrál a levegő. 
János azonban gyönyörűnek látja. Növény kü
lönlegességeket mutat -  ez itt egy sziki kocsord, 
amott egy korcs női szirom és közben arról 
mesél, hogy mennyire hiányoznak a Mezőség- 
ből az egykor oly nagy létszámú gulyák.

-T ö b b  állatra lenne szükség, legeltetni kelle
ne, mert a puszta igazi értékét adó növénytár
sulások intenzív legeltetés mellett alakultak ki. 
Ha nincs legelő állat, a pusztát felveri a gaz, az 
agresszív, kevésbé értékes növények nyernek 
teret, és ez a folyamat aztán magával sodorja a 
rovar- és madárvilágot is...

Tiszadorogma alatt járunk. A gátról lekanya
rodó autót a Rév utca egyenesen a Fortuna ne-

Indul a reggel. Flóra óvodába megy, Ádám pedig 
az utolsó tanítási nap elérkezte felett örvendezik

vű italbolthoz vezeti, ahol kevés a vendég, de 
annál nagyobb a vigadalom. Fortuna, a szeren
cse és a véletlen szeszélyes és kiszámíthatat
lan istennője méltónak bizonyult a hírnevéhez: 
egy helybeli horgász, Horváth Barna 52 kiló
grammos harcsát fogott!

-  Három méter átmérőjű buzgárt kavart -  
mondja még mindig meglehetősen felindultan.
-  Keszeg volt a horgon, és éppen 8 óra 10 perc 
volt, amikor a harcsa rákapott. Háromnegyed 
óra hosszat viaskodtunk...

A harcsa 215 centiméter hosszú volt, Hor
váth Barna jó ha 165! Elképzeljük a viaskodás 
különböző mozzanatait és ez bizony nem megy 
szárazon. Egymás és a Tisza egészségére 
emeljük a poharunkat. A szerencsés horgász 
egyébként azt mondja: van hal, nincs gond. 
Túlzott volt a méregfrász. Valaki mindjárt azt is 
közhírré teszi, hogy „mozgolódnak" immár a 
kérészek is. Még egy hét és „virágba borul" a 
Tisza...

A Mezőségi Tájvédelmi Körzet gazdag élővi
lága csak akkor tárul fel az idegen szeme előtt, 
ha beavatott kísérője akad. Mezei János, miköz
ben a túzokok „birodalma” felé kalauzol, meg
mutatja, merre fészkelnek a kék vércsék. Az 
egykori varjútelepen mintegy húsz pár költ. A 
Borsodi Mezőség kerecsensólymok és a parlagi 
sasok otthona is. A sólymok többsége mester
séges fészkekben költ, mert ez a pompás, ölyv 
nagyságú, villámgyors égi ragadozó építőmes
terként aligha élne meg. A parlagi sas ügye
sebb fészeképítő, de a „kulcsrakész" fészket ő 
sem utasítja el. A puszta igazi kincse azonban a 
túzok. A túzokról ezen a tájon mindenkinek van

egy-két története, túzokot látni azonban még
sem olyan egyszerű dolog. Mi sem látunk. De 
önmagában már az a tény is kellemes izgalmat 
okoz, hogy a közelünkben tudhatjuk ezeket a 
fenséges, nagy madarakat. Távcsövezzük a 
pusztát, de csak őzeket látunk. Megiramodik 
néhány suta, majd elénk tűnik a lenyugvó nap 
vörös fényében egy kiváló bak is. János a test
tömegét, a testtartását, a nyaka vastagságát és 
a mozgását fürkészi, mert véleménye szerint 
ezek sokkal többet mondanak el az állat koráról 
és „minőségéről", mint az agancs. Itt az ideje 
hát, hogy eláruljam: Mezei János vadász is.

-  Két év múlva örül majd valaki ennek a 
baknak! -  mondja, és már ugrik is vissza az au
tóba, mert még sötétedés előtt szeretné meg
mutatni azt a közel 50 hektáros vizes élőhelyet, 
melyet a közelmúltban alakítottak ki.

-  A szikes talaj valamikor megfogta, össze
gyűjtötte és a mélyebb részeken tartósan meg 
is tartotta a vizet. De aztán jött a meliorációs őrü
let és csatornákkal szabdalták át a pusztát. Ezt 
követően az eső szinte még el sem állt, de a 
csatornák már kiszippantották a pusztából a vi
zeket. Pedig itt a legkisebb víztükör, nedves te
rület körül is szinte pezseg az élet. A vízért min
denre képes az állat. A túzoknál talán nincs is 
emberfélőbb lény, és mégis előfordult az egyik 
forró, aszályos nyáron, hogy bemerészkedtek 
egy tanyára, az emberek közé. Drámai pillana
tok lehettek, amikor dönteniük kellett: szomjan 
pusztulnak, vagy megközelítik az embert...?

A gáttal felduzzasztott, lágy ívűén kanyargó, 
sőt helyenként tóvá szélesedő csatorna széles 
víztükrén szinte hemzsegnek a madarak. Ka
csák, kócsagok, kanalas gémek. Egy aprócs
ka nádsziget mögül nyári lúd család úszik ki a 
nyílt víztükörre. Öt vagy hat kisliba billeg a 
méltóságteljes gúnár és a partot fürkésző tojó 
mögött. A nyári lúd hazánk egyetlen fészkelő 
lúdfaja. Általában februárban érkeznek és 
csak novemberben veszik az irányt a mele
gebb, déli tájak felé. Az ornitológusok szerint 
példás családi életet élnek, a párok többnyire 
az életük végéig együtt maradnak.

A finoman fodrozódó víz, a sok madár és a 
naplementét kísérő sok szólamú koncert külö
nös hangulatot áraszt. János ezerszer átélhet
te már az életnek ezeket a kitüntetett perceit, 
ám láthatóan most is, mégis a hatásuk alá ke
rül. Állunk, hallgatunk és engedjük, hogy belső 
élményünkké váljon mindaz, ami kint, körülöt
tünk történik.

-  Hát, ez a puszta -  mondja végül Mezei Já
nos. -  Most már akár haza is mehetünk...

Az erdőn, mezőn, víz mellett töltött, estébe 
nyúló órák után ritkán fekszik le azonnal az 
ember. Az élmények feldolgozásra, folytatásra 
várnak. Valószínűleg ez az igény tartja gyakran 
hajnalig ébren a vadászházba visszaérkező va
dászokat is. Mi most Mezei János borsodiván- 
kai otthonában beszélgetünk. A nappaliban 
egy pianínó is áll. Tetején metronóm. Hangfa
lak, videó, gitár. Csilla, János felesége, törté
nelem, ének és zeneszakos tanár. A hangsze
rek tehát nem díszlettárgyak. Csilla osztályfő
nök, iskolai karvezető, zeneóvodai oktató, egy 
kamarakórus vezetője, a közeli Mezőkövesden 
kórustag, és mindezek mellett még a borsodi- 
vánkai római katolikus templom kántora is...



A puszta m indenkinek más és más. Mezei János számára  
egyebek mellett a lovakat jelenti

Adám m ár évek óta édo»np|» husftgos 
és fáradhatatlan vaddszkl*6rö|o

A két gyerek tisztelettudóan a háttérbe vonul, 
amikor szertartásszerű körülményességgel fel
bontunk egy üveg vörösbort. Adám tízéves. 
Nyugodtan közénk ülhetett volna, mert már 
évek óta édesapja hűséges és fáradhatatlan 
vadászkísérője, sőt -  mint „titokban" megtu
dom -  sikeres koronglövő is. De Ádám nem
csak illedelmes, egy kicsit visszahúzódó is. 
Flóra ötéves, de ez utóbbi mondható el róla a 
legkevésbé. Videofelvételek bizonyítják, hogy 
az óvoda énekes sztárja, aki száz fős közönség 
előtt is képes szólót énekelni...

Önállóság, sok irányú szerepvállalás, folyto
nos cselekvés jellemzi a család minden tag 
ját. János azt mondja: „tulajdonképpen har
m incegy tagú a családunk, mert hogy Csilla 
osztályának huszonhét tanulója van” , Csilla pe
dig azt, hogy „itt m indig történik valami, mert 
vagy vendég érkezik, vagy szól a telefon".

Mint most is. A mezőcsáti vadőr telefonál, 
hogy az egyik védett fészekből kiesett egy ma
dárfióka, és most a földön eteti az anyja...

Éppen a természetvédelem és a vadászat 
összefüggéseiről, azonosságairól és esetleges 
ütközéseiről beszélgetünk, így aztán a legjobb
kor jött ez az „illusztráció".

-  Hát ez az, amit nem lehet paragrafusokkal 
fenyegetésekkel, büntetésekkel elérni -  mondja 
János, aki szerint egyre több vadász vállal 
aktív természetvédelmi szerepet, ám ennek 
egyelőre sajnos nincs se publicitása, se vissz
hangja.

-V a d á sz  és természetvédő... Mi kapcsolja 
egybe és mi választja el ezt a két fogalmat?

-  Ugyanaz a két dolog: a hozzáértés és a lel
kiismeretesség. Az nem várható el, hogy min
den vadász szakképzett botanikus és ornitoló
gus legyen, de az igen, hogy ismerjék környe
zetük féltett értékeit, és az pedig különöskép
pen, hogy ne okozzanak kárt és ne fordítsák el a 
fejüket, ha valami értéket veszélyeztetve látnak. 
Az ember beleavatkozott a természet dolgaiba 
és most már soha többé nem teheti meg, hogy 
nem vállal szerepet benne. Szerintem most a 
párbeszéd, az összefogás a legfontosabb, és 
persze a természet iránt érzett őszinte alázat. 
Ne a lobbi érdekek, ne a politikai hatalom, ne a 
vállalkozások nagysága, ne az ilyen-olyan kap
csolatok döntsék el, hogy a természetvédelmi 
kérdésekben mikor, kinek van igaza...

Felmegyünk János tetőtéri „kotorékába” , 
mely iroda, fogadószoba, a vadászélmények és

Legeltetni kellene, több állatra lenne szükség

emlékek kegyholyo 
előkészítői! földvíisá 
A Büki N em /d i Part 
szítések és áldo/alci 
vásárolja a közeimül 
leteken belüli magi 
tetején egy egés/oi 
hosszú, fehér ágh 
egymásra vannak cs 
három másik, úgy;, 
őztrófea is. Mezei Ja

Számítógép, aláírásra 
asi './o r/ődósek halmaza, 
igazgatósága nagy erőfe- 
,iiíin  sorra-rendre visszá

ján nevesített, védett terü- 
íhiriokokal. Az irathalmaz 
különleges őztrófea. Két 

ínyCM. szár, melyek szinte 
ivarodva És előkerül még 
icsak kivételesen egyedi 
ios huszonnégy éves kora

óta, tehát immár tizennégy óve vadász, t s  ez a 
négy rendellenes trófea a teljes trófeagyűjte
ménye. Mindkét tenyerébe fog egy-egy trófeát, 
s mintha e varázslatos csontoknak hipnotikus 
erejük lenne, János arca ellágyul és ezzel 
együtt mintha el is távolodna mindattól, ami 
konkrétan körülveszi. A trófeák mágikus erejük 
által áttörik a tér és az idő korlátait

Mezei János valahol a pusztán |ár isinél, ott, 
ahol ezek a kivételes állatok éltek. Az omborrel 
sok dolog történhet élete során. De néhány do 
log, néhány történet, néhány élmény sohasem 
lesz múlt idejűvé. Folytatódnak, színesednek i -, 
gazdagodnak bennünk, amíg csak élünk

Békés Sándor

A trófeák m ágikus erejük által áttörik 
a tér és az idő korlátait...

' .
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Mire szabad vadászni?
Augusztusban: ó'zbak - vaddisznó koca - aranysakéi - balkáni gerle
- örvös galamb - seregély.
Augusztus 15-étől augusztus 31-éig kizárólag húzáson vadászható: 
a tőkés, böjti, csörgő, barátréce, kerceréce, szárcsa - a vadrécékből 
naponta és személyenként legfeljebb 8-8 darab ejthető el.
Szeptemberben: gímszarvasbika, tehén, ünő, borjú - őzbak - muflon
kos, jerke, bárány - vaddisznó koca - szika szarvasbika, tehén, ünő, 
borjú - aranysakál - házi görény - nyest - tőkés, böjti, csörgő, barát
réce, kerceréce, szárcsa - balkáni gerle - örvös galamb - seregély.
Egész évben vadászható: vaddisznó kan, süldő, malac - üregi nyúl
- róka - pézsmapocok - nyestkutya - mosómedve - dolmányos varjú
- szarka - szajkó.

Nyáru
AUGUSZTUS
tó, avaqy kisasszony hava

A hó A hét A Nap A Hóid Fázisa
napja napja kelte nyugta kelte nyugta h m
1. Szerda 4 22 1918 17 46 1 27
2. Csütörtök 4 23 1917 1833 217
3. Péntek 4 24 1915 1912 312
4. Szombat 4 26 1914 19 45 412 0 6 56
5. Vasárnap 4 27 1913 2012 514
6. Hétfő 4 28 1911 20 36 618
7. Kedd 4 29 19 09 20 57 721
8. Szerda 4 31 19 08 21 17 8 24
9. Csütörtök 4 32 19 06 21 36 9 28

10. Péntek 4 33 19 05 21 57 10 33
11. Szombat 4 35 19 03 22 20 11 39
12. Vasárnap 4 36 19 01 22 47 12 47 C 8 53
13. Hétfő 4 37 19 00 23 20 13 58
14. Kedd 4 39 18 58 — 15 09
15. Szerda 4 40 18 56 0 02 1618
16. Csütörtök 441 18 55 0 56 1719
17. Péntek 4 43 18 53 2 02 1812
18. Szombat 4 44 18 51 319 1854
19. Vasárnap 4 45 18 49 4 42 19 29 •  3 55
20. Hétfő 4 47 18 47 6 06 19 58
21. Kedd 4 48 1846 728 2024
22. Szerda 4 49 1844 8 48 20 49
23. Csütörtök 4 51 18 42 10 05 21 13
24. Péntek 4 52 18 40 11 20 21 40
25. Szombat 4 53 18 38 12 33 2210 D 20 55
26. Vasárnap 4 55 18 36 13 42 22 44
27. Hétfő 4 56 18 34 14 46 23 25
28. Kedd 4 57 18 32 1543 - -
29. Szerda 4 59 1831 16 32 012
30. Csütörtök 5 00 18 29 1714 1 06
31. Péntek 501 18 27 1748 2 05

A nyári időszámítás idején a táblázatok adataihoz 1 órát hozzá kell adni.

SZEPTEMBER
Őszelő, avaqy Szent M ihály iá v á

A hó A hét A Nap A Hold Fázisa
napja napja kelte nyugta kelte nyugta h m
1. Szombat 5 03 18 25 1816 3 07
2. Vasárnap 5 04 18 23 18 41 410 0 2243
3. Héttő 5 05 18 21 19 02 513
4. Kedd 5 07 1819 19 22 617
5. Szerda 5 08 1817 19 42 721
6. Csütörtök 5 09 1815 20 02 8 25
7. Péntek 511 1813 2024 9 30
8. Szombat 512 1811 20 48 10 38
9. Vasárnap 513 18 09 21 18 11 46

10. Hétfő 515 18 07 21 55 12 56 C 20 00
11. Kedd 516 18 05 22 42 14 03
12. Szerda 517 18 03 23 41 15 06
13. Csütörtök 519 1801 — 1601
14. Péntek 520 17 59 0 51 1646
15. Szombat 521 17 56 210 17 24
16. Vasárnap 5 23 1754 3 33 17 55
17. Hétfő 5 24 1752 4 57 18 22 •  11 27
18. Kedd 5 25 17 50 619 18 47
19. Szerda 5 27 17 48 7 40 1912
20. Csütörtök 5 28 17 46 8 59 19 39
21. Péntek 5 29 17 44 1015 20 08
22. Szombat 5 31 1742 11 29 2041
23. Vasárnap 5 32 1740 12 37 21 20
24. Hétfő 5 33 17 38 13 38 22 06 D 1031
25. Kedd 5 35 1736 14 30 22 58
26. Szerda 5 36 17 34 1514 23 56
27. Csütörtök 537 17 32 1551 —

28 Péntek 539 17 30 16 21 0 57
29. Szombat 5 40 1728 16 46 2 01
30 Vasárnap 5 42 17 26 17 08 3 04

Az fez kezdete 23-án 0 óra 5 perckor (KözEI)

ÁTMENŐ KÉPÜNKÖN
K Í B K R  J Ó Z S E F

FESTMÉNYE



VADÁSZAT AZ ÉPÍTÉSZETBEN

VADÁSZHÁZAK, KASTÉLYOK, KUNYHÓK
A m ag ya r é rte lm e ző  ké z iszó tá rb a n  a va- 
(I, is /h á z a k  szó c ikk  a la tt a kö ve tkező  o l
vasha tó . V adászház: v a d ő rn e k  lakásu l, il
le tve  a va d á szo kn a k  p ihenőhe lyü l szo lg á ló  
ház. T u la jd o n ké p p en  e b b e n  m inden  b e n 
ne van, m ég is  m enny ive l tö b b e t je le n t ez a 
szó nekünk, va d á szokn a k . S zám unkra  a 
va dászház , z im a nkó s  té li es téken  a  m e le 
get, nyá ri h ő sé g b e n  a hűvös szobá t, ha j
na lban  az  ó ra csö rg é s t, a jó  koszta t, a nyu 
ga lm a t, és a  p ih e n és t je len ti. De m ég is  ta 
lán az a le g fo n to sa b b , h ogy  a  le g tö b b  va 
dá sz te rü le ten  van  e g y  ház, ahol m eleg, 
tisz taság  és rend van. A ho l az e g ye d ü llé t 
nem  m a g á n yo ssá g , a  g o n d o la to k  te rm ővé  
érnek, és te rve ke t lehe t szövöge tn i. Aho l a 
reg g e li va d á sza t után jó le s ik  k iü ln i a p a rk 
ba, no sz ta lg iázn i a s ike res va d á szna p o k , 
és az e lsu h a nó  évek fe le tt. A  kasté lyok, 
házak, és  kunyhók közü l, ké tség te lenü l a 
le g n é p e s e b b  c s o p o rt a va d á szházaké . 
Építészeti sze m p o n tb ó l a le g vá lto za to 
sa b b  fo rm á kka l és stílusokka l ta lá lko zh a 
tunk o rszá g sze rte , ú g ym o n d  n in csenek  
határok. Term észe tesen  m ás a  stílusa  a 
B akonyban  va g y  a B ükkb e n  é p ü lt házak
nak, és m e g in t m ás je lle g g e l é p ü lte k  az a l
fö ld i vadászhá za k . A z  a lá b b i kép e ken  né
hány va d á szhá z  lá tható , rég ie k  és újak, 
e lőke lő k  és sze ré n ye b b e k , de  am ire  h iva
to ttak  a n n ak  m eg fe le lnek .

1. Szentpéterfölde (Zalaerdő Rt.)
A  sze n tpé te rfö lde í va d á szh á z  e rede tileg  
k iá llítási p a v ilonnak  ké szü lt az 1910-es b é 
cs i vadá sza ti k iá llításra . O tt vásá ro lták  
m eg, és a k iá llítás vé g e z té ve l az  Eszter- 
házy herceg i h itb izom ány a szentpéterfö ldeí 
e rd ő g o n d n o ksá g  te rü le tén  á llíto tta  fel. A  
husza d ik  század  e lső  fe lé b en  a sze n tpé - 
te rfö ld e i te rü le t és ve le  e g yü tt a va d á sz 

ház tö b b  v a d á s z b é rlő  keze lésében  is állt. 
A  te rü le te t tö b b e k  közt Jó zse f fő h e rce g  is 
b é rb e  ve tte  az  1 9 2 5 -2 9 -e s  években . Erről 
e g y ik  va d á szno ve llá já b a n  így va ll: „Ez- 
idén  a lap o san  n ek ikészü lve , sze p te m 
ber hó 7 .-én  S zen tp é te rfö ld é re  kö ltö z
tem , hol k ies  vö lg yben , kedélyes , n apos  
kis  szo b ám b an , am ely  (kas té lyb an ) 
n ég yszo b ás  fah áz, le te le p ed tem .” A  há
za t 1994-ben  bővíte tték  és fe lú jíto tták  úgy, 
h o g y  az e rede ti fenyőbo rítás  m eg m a ra d t, 
és  az  új része ke t is ilyen borítássa l lá tták

el. A  szo b á k  és a na p pa li b e re n d e zé se  
n agyon  egysze rű , sz in te  m ár puritán , ám  
m ég is  ro p p a n t e lőke lő . A  nagy te rem  fe 
nyőborítása  m uzeá lis  é rték. A zon fe lü l, 
hog y  az e m b e r e g y  a g a n c s e rd ő b e  lép, és 
a fa lra  akasz to tt b ikák  m in d -m in d  rep re 
ze n tá lják  az eg yko ri n a g ynevű  bé rlőke t. A 
fenyőb o rítású  fa lra , m inden  va lam ire  va ló  
tró feás  vad  e le jtő je  b evés te  -  b eége tte , az 
e le jtés  helyét, ide jé t, a tró fe a  sú lyát. Ez a 
szokás m a is él, és a sa já tsá go s  m ódon  
fe lh a lm o zo tt a d a to k  ó riás i é rté ke t k é p v ise l
nek azoknak  a vadászokn a k , m u ze o ló g u 
soknak, ak ik  e g y  le tűn t v ilá g  vad á sza ti re
likv iá it ku ta tják. A  sze n tpé te rfö lde í v a d á s z 
ház je le n le g  a Z a la e rd ő  Rt. keze lésében  
m űköd ik .

2. Gemenc - Dunaparti vadászház
G e m e n c  né va dó  ke rü le tének  va d á szhá zá t 
1 9 2 2 -2 3 -b a n  ép íte tte  a ka lo csa i é rsekség . 
V a lam iko r a D una  jo b b  pa rtján , az e rd ő  
e g y  része é rsek i u rada lom  volt. Ekkor 
é p ü lt a ház e lő tt a D unára  néző  hó fehér 
kőke resz t is. A z  é p ü le t e re d e tile g  p ih e n ő 

háznak é p ü lt és c s a k  a  k é ső b b ie kb e n  m ű
kö d ö tt vadá szhá zké n t. 1 9 8 7 -8 8 -b a n  vo lt a 
házon e g y  ko m o lya b b  fe lú jítás, d e  az e re 
de ti á lla p o to ka t ig yekez tek  m eg ta rtan i, és 
m egő rizn i a tá jje llege t. C su p á n  a konyhai 
k iszo lg á ló  részt m ode rn izá lták . A  házban  
lévő fa ra g o tt bú to rok n agy  része  szin tén  
m arad t.

A  to v á b b ia k b a n  két o lyan  va d á szh á za t 
m u ta tunk  be  S zeged  kö rnyékérő l, m e lye 
ken n in cs  m ég ott a pa tina , de  a z t tudn i 
kell, h o g y  sok va d á szhá z  é p ü lt az  e lm ú lt 
h á ro m -n é g y  é v tize d b e n  is.

3-4.
A  fö ld e á k i v a d á s z h á z a t ta n y a s i is k o lá b ó l 
a la k íto ttá k  á t v a d á s z h á z z á . A  H ó d m e z ő 
v á s á rh e ly i E lőre  Vt. b a tid a i v a d á s z h á z á t 
e g y  o m la d o z ó  ta n y a h e ly  h e lyé n  é p íte t

té k  1 9 8 4 -b e n . A  ké t v a d á s z h á z  t ip ik u s  
e se te  a zo kn a k , a m ik o r a v a d á s z o k  p é n 
ze  és te rm é s z e ts z e re te te  né lkü l e z e k  az 
é p ü le te k  m ár ré g e n  ro m o k b a n  e n y é s z 
nének .

-  A g yak i -
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Vadásznapok 2001
Augusztus 12. Vas megye Vasszécsény.

Új Ebergónyi Kastély
Augusztus 25. Baranya megye Bükkösd, Petrovszky 

kastély
Békés megye Doboz, Marói erdő. 

Vadászpanzió
Somogy megye Lábod-Nagysallér
Komárom-Esztergom megye Nagyigmánd.

Ghiczy-puszta
Csöng rád megye Szentes, 

Széchenyi liget
Augusztus 26. Tolna megye Sióagárd, Lőtér

Jász-Nagykun-Szolnok Tiszaszentimre,
megye Pusztakettős

vasútállomás
Szeptember 1. Győr-Moson-Sopron megye Szany, Szt. Anna 

kápolna -  Kastélyudvar
Veszprém megye Veszprém, Kittengerger 

Növény- és Vadaspark
Nógrád megye Diósjenő -  Zsibak tanya
Heves megye Erdőtelek, Pintértanya
Hajdú-Bihar megye Hortobágy, Vadász és 

Horgásznap
Szeptember 2. Pest megye Szentendre, Szabadtéri 

Néprajzi Múzeum
Szeptember 8. Bács-Kiskun megye Baja, Petőfi Sziget -  

Országos Főrendezvény
Szeptember 9. Fejér megye Székesfehérvár, 

Vadászok Millenniumi 
Záróünnepsége

Szeptember 15. Zala megye Bak, Sohollár

Hivatásos vadászok 
versenye Zalában

Az országban elsőként, 1994- 
ben, Zala m egyében szervezték 
először a hivatásos vadászok ver
senyét. Azóta hagyományossá té
ve, az OMVK Zala megyei Területi 
Szervezete, a Zala megyei Va
dászszövetség, a Zalaerdő Rt., és 
a BEFAG Rt. közösen rendezi a 
rangos vetélkedőt. Az idén június
29-én tartották meg a BEFAG Rt. 
Erdész Lövészklub gyenesdiási 
lőterén, amelyen 43 hivatásos va
dász mérte össze tudását.

A  verseny célja a hivatásos va 
dászok szakmai továbbképzése, a 
tudásanyag felfrissítése, bővítése 
és a gyakorlati lőkészség fejlesztése 
volt. Ennek megfelelően a feladatok 
a következők voltak: 50 kérdéses 
tesztláp kitöltése, szóbeli felelet a 
vadászvizsga kérdéseire, kürtjelek 
felismerése, öt gímszarvas és két 
őzagancs távolsági becslése, tíz 
őzagancs súly, és kor meghatáro
zása, 15 madár és 5 emlős faj felis
merése preparátumok alapján. Fel
adat volt továbbá Takács Viktor vi
deó felvételeiről a gímszarvas, az 
őz korának meghatározása, a trófe- 
ás vad bírálata, a nagyvad társas 
viselkedésének, valamint a nagy
vad találat jelzéseinek felismerése. 
A lövészeti gyakorlaton négy főállá
sos korongvadászat, állóvad lövé
se száz méterről, futóvad lövése 50 
méterről volt a helyezések alapja. A 
verseny összes elérhető pontszá
ma 615 pont volt.

A résztvevők száma minden év
ben növekszik, a nemes vetélke
dő jelentőségét egyre többen is
merik fel, szakmai körökben is 
nagy elismerést vívott ki, emiatt 
rangos eseménynek számít Zala 
megyében.
Az idei első hat helyezett:
1. Karikó Róbert Zalaerdő Rt.

(532 pont)
2. Rékasi Csaba, Pacsai Vt.

(492 pont)
3. Bakcsa Zoltán, Zalaerdő Rt.

(481 pont)
4. Farkas Károly, Zalaerdő Rt.

(479 pont)
5. Kozma József, Zalavölgyi Vt.

(477 pont)
6. Varga Gyula, Balaton Felvidéki
Nemzeti Park (474 pont)
A győztes -  Karikó Róbert, aki a 
tavalyi országos verseny első he
lyezettje volt -  ismét indul az au
gusztus 8-9-én, Kaposváron ren
dezendő országos versenyen.

Polster Gabriella

... és Baranyában
A MEFA Rt. sellyei erdészetének 
körcsönyepusztai lőtere adott ott
hont július 6-án, a Baranya me
gyei hivatásos vadászok verse
nyének és továbbképzésének. Az 
egész napos program első felé
ben a hivatásos vadászok verse
nyére került sor, amelyre húsz, 
minden megmérettetést vállaló 
önkéntes jelentkezett. A verseny 
elméleti és gyakorlati feladatokból 
állt, és mi sem mutatja jobban az

indulók felkészültségét, m int az, 
hogy a nagyon szoros verseny
ben az első és hatodik helyezett 
között mindössze két pont különb
ség volt csak, tizedpontokban. 
örvendetes tény, hogy az idei ver
senyre a vadásztársaságoknál 
szolgalatot teljesítő hivatásosok is 
beneveztek ók nagyszerűen sze- 
fopoltok A délelőtti program vé
gén a rondozók ebéddel várták a
• 'tvi-vmt. kő /bon  a ver
senybírók összesítették az elért 
pontokat és kialakult a végső sor
rend Ennek alapján, Baranya me
gye legjobb hivatásos vadásza 
ho llvc r.' n yh c f G áspár István 
(MEFA Rí Sellyo) Ú Véri Róbert 
(Bólyi Rt.), a harmadik helyezett 
Léber Norbert (Ml I A H t, Hetve- 
hely) lelt. A délutáni szakmai 
programon elsőkor it Molnár Ta
más, a sellyei o rdes/ct i ja /g /iié in  
ismertette az erdészei eredmé
nyeit, beszélt azokról a gnni )i >k r< >i 
melyek az Ormánságban eio 
dolgozó embereket sújtják I tihoz 
az előadáshoz szorosan kap< sn 
lódott Jung Jenő. sellyei tova 
dász beszámolója, amelyben be 
mutatta a világhírű sellyei üzemi te 
rület vadgazdálkodását. A főva- 
dász beszélt a múltról, a jelenről, 
a sikerekről, és azokról az erőfe 
szítésekről, melyek nélkül az o r
mánsági szarvast már régóta 
csak a megsárgult trófeakatalógu
sok oldalairól ismerhetnénk. A 
nap további részében Falk Kon- 
rád osztályvezető, a megye aktu 
ális vadgazdálkodási és hatósági 
kérdéseiről tartott előadási Ki
emelte a hivatásos vadászok sze
repét, az orvvadászat megfékezé
se. a törvények betartása, és he
lyes értolmezése során. A nap vé
gén Meszlényi János nyugalma
zott hódmezővásárhelyi fővadász 
sok humorral és iróniával átszőtt 
előadást tartott az őzhívás elméle
ti és gyakorlati kérdéseiről.

Agyaki

A bográcsok művészei
A Kács Jövőéért Területfejlesztési 
Egyesület és Kács település Ön- 
kormányzata, az idén június 16- 
17-én negyedik alkalommal ren
dezte meg a már hagyományos 
kétnapos vadótel főző fesztiválját, 
a régi fürdő területén. A gasztro
nómia közismert személyiségei, a 
neves előadóművészek és a vad
pörköltek sokfélesége egyaránt 
garantálták a sikert.

A rendezvény résztvevőinek a 
száma évről évre növekszik, a kez
deti ötven főnyi érdeklődő idén már 
elérte az ezerötszázat és orszá
gossá fejlődött, hiszen az ország 
összes régiójából érkeztek olya
nok, akik vállalták a megmérette
tést a rangos szakmai zsűri előli

105 csapat nevezett, ehhoz 600 
kiló vadhúst biztosíloltak a szerve
zők. A jobbára őzből és vaddisz

nóból készült pörkölt variációk 
igen nagy sikert arattak természe
tesen a közönség köreiben is...

A gondtalan kikapcsolódásról, 
szórakozásról neves előadóművé
szek, és sztárvendégek gondos
kodtak. Fábry Sándor, Éles Ist-

A vadászok a fakanállal is jeleskedtek

ván, Nádas György főzési tudo
mányukkal kiérdemelték a zsűri 
különdljait.

A jó hangulatú kétnapos feszti
válul) i pu lii iim esterek is bemu
tatták (őzőtudományukat. E ren- 
iii'/v i-n y  létrehozója Végh Lász
ló ii i './érin t a céljuk im-
friár nemcsak a gasztronómiai kü-

■ !'•>■ .........itatása, ha
nem ezzel szűrömének csatlakoz
ni a Magyar Gasztronómiai Feszti- 
válok Egyesületéhez, amely 
összefogja az ország összes fő-

Markó László Kacs polgár- 
mestere a |Ovrtre nézve tele van 
ötletekkel, u|ita*,okkal és nagy 
meglepetéseket ígért azok szá
mára. akik lövőre is bizonyosan 
visszatérnek

H.Gy.Zs.

Továbbképzés Tatán
A Komárom-Esztergom Megyei 
Vadászkamara és a Tatai Jávorka 
Sándor M ezőgazdasági Szakkö
zépiskola szervezésében a me
gyei vadászati hatóság közremű
ködésével indított vadásztechni
kusi képzés végeztével a Vértesi 
Erdészeti és Faipari Rt. kol
dusszállási vadászházában 36-an 
vehették át vadásztechnikusi ok
levelüket június 29-ikén.
Hivatásos vadászi tevékenységü
ket a jövőben vadásztechnikus
ként folytathatják:
Báthory Péter, Belcsák István, 
Biczó Károly, Bíró Attila, Bogár 
Sándor, Borbély Zoltán, Chova- 
necz Károly, Csikós László, Golda 
Attila, Holló József, Jelenka Csa
ba, Kocsis Sándor, Kovács János, 
Králl Rudolf József. Kusics Mihály, 
László Gábor, Ludovics Attila, Ma
gyar Zsolt, Mailinger Tamás, Mé
száros Géza, Németh István, Ni- 
kovits Gyula, Oláh Csaba. Petrók 
József. Ronyecz János, Ruppert 
Tibor, Ruppert József, Sánta Jó
zsef, S lepp Sándor, Sulyok Jó
zsef, Szabó Kálmán, Szabó Tibor, 
Takács Zoltán, Torna Ervin, Udvar- 
di István, Valki Sándor.

Fehér Péter 
megyei titkár
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Mi, vadászok és a többiek
Amióta világ a világ, pontosabban amióta a 
köznyelvben embernek nevezett homo freneti
kus szerencsétlenkedik e planétán, m indig 
adódott valamilyen apropó, amelyből elindulva 
két -  természetesen egymással szembenálló -  
csoportra oszthattuk bolygónk lakosságát. C i
vilizált és barbár, keresztény és pogány, fekete 
és fehér, napjainkra már egytó'l-egyig idejét
múlt kategóriák. Csakhogy az emberi lelemény 
kimeríthetetlen. M indig akadnak zsenik, akik 
fáradhatatlanul kutatnak újabb lehetőségek 
iránt, amely megoszthatja egyetemes közössé
günket, egymás halálos ellenségévé teheti a 
testvéreket, minapi kebelbarátokat. Hja, ké
rem, a „D ivide et im pera l” az emberiség leg- 
ocsmányabb betegsége. Hozzá képest a pes
tis, az AIDS vagy az Ebola holmi közönséges 
szénanáthának felel meg.

Mert teszem azt, ha reggelente kiállók az au
tóbuszmegállóba, még nem teljesen felébredt 
tudatomban -  hozzám viszonyított térbeli elhe
lyezkedésük szerint -  máris kétfelé szakadtak 
kialvatlanságtól kábán várakozó társaim: jobb
oldaliakra és baloldaliakra. De miket is beszé
lek! Ezt a bugyuta variánsot már réges-rég elo
rozták előlem a politikusok. Hallottam olyant is, 
hogy akadnak normálisok és vadászok. Hát eb
ben van valami, csak éppen nem tetszik a sor
rend: demokratikus jogállamunkban hátra
rangsorolni a kisebbséget? Ezen sürgősen vál
toztatni kell, méghozzá -  fontosságára való te
kintettel -  kétharmados törvénnyel!

Aztán -  nehogy túlbonyolítsuk az eljárást, 
amely európai színvonalú joggyakorlatunkban 
akár több évig is elhúzódhat -  mellőzzük az 
igazságügyi orvos-szakértői véleményt kívánó 
„normális" kifejezést. Fogalmazzunk inkább 
imigyen: „a vadászok és a többiek’'. Ebbe az 
égadta világon tényleg senki nem köthet bele! 
Vagy mégis? Hiszen már az „átkos” vége felé 
is sokan szemünkre vetették, hogy kirekesztjük 
magunk közül a többséget. (Pedig akkor még 
meg sem fogant anyanyelv-édesanyánk egyik 
büszkesége; nem kiáltozhattunk útón-útfélen, 
minden hipp-hoppra „om budsmann" után.) Azt 
sem tudták a reánk neheztelő jámborok, hogy 
már akkortájt is túlontúl sok volt az eszkimó és 
kevés a fóka, s ez az arány azóta -  hála az or
szágot kormányok feletti hatalommal irányító 
Money úrnak és a vadorzókat kiskorú, pitiáner 
tolvajokként dédelgető törvénynek -  aggasztó
an tovább romlott.

Azt, hogy mi „vadászok” mit tudunk a „többi- 
ekről” , azt szerénységem tiltja papírra vetnem. 
Leginkább azért, mert restellem bevallani, 
hogy tájékozatlanabb vagyok, mint ők. Meg a 
kutyának sem hiányzik annak bizonygatása, 
hogy pusztán magánvéleményemet fogalmaz
tam meg, ami ugyebár, nem ütközik törvénybe, 
nem csorbítja mások emberi jogait. Lássuk in
kább, mit tudnak a „több iek” rólunk! Sokan 
szinte semmit; annyit jelentünk számukra, mint 
a világ túlfelén egy néhány centiméterrel 
odébb gördülő kavics, vagy az ablaküvegün
kön lekúszó esőcsepp. Mások elnézően meg
mosolyogják hóbortjainkat, lelkűk mélyén -  
ahol az ősi ösztönök szunnyadnak -  talán még 
figyelnek is ránk, titkon -  önmaguk előtt piron
kodva -  kicsit szimpatizálnak is velünk. U tóbbi
ak száma -  szerencsére -  gyarapodik.

Akadnak viszont, akik eskü alatt vallják, hogy 
a dinoszauroszok anno azért követték el a kol
lektív öngyilkosságot, mert rendkívül magas in
telligenciájuk révén megjósolták: földünkön, 
egy napon megjelennek a vadászok, és min
den élőlényt kiirtanak. Bölcsebb volt tehát -  ön

szántukból -  elébe menni a végzetnek. Mások 
azt hangoztatják: a cecelegyek két évezred 
múlva esedékes, majdani kihalása is napjaink 
vadászainak számlájára írandó Állításukat 
olyan mélységes hit és meggyőződés vo/érli, 
hogy teljesen belezöldülnek az erőlködésbe.

Egyesek a magamfajta, krónikus pénztárca- 
sorvadásban szenvedőknek ajánlanak merő 
jó indulatból -  o lcsó megoldást vagyont érő 
fegyvercsodák, méregdrága lőszerek helyett 
induljunk egy szál bunkóval a vad nyomába. 
Hogy mégsem cselekszem n szerint,
annak egyetlen oka van: közismert jóim 
gém. Nem ragadhatom két mamkia letevői
met, kiknek bölcs tanácsát inkább hálával ille
nék viszonoznom!

Természetesen -  mint már emlllettem 11 
nem ennyire vigasztalanul sötól a „töb i - 
láspontja. Fátylat tehát a s/Hm  >••<■( )rs mennyi 
latkozásokra! Hiszen akad aki ládában ke llő 
ben már felszippantott néhány hiti 
Ciót a vadászokról, vad 
bor! Az igen, ő jó le| volt' Vakon is olt 
tigriseket az ausztráliai d /sungo lben! A  m osta
ni stüszik pedig t . i ........ la
nak a hetven nynh van KilöS őzeknek!"

Ó, ti jámborok! T i'iieko/atiaiiságniok revón 
elhiszitek, hogy vakon -  vagy akár bekötött 
szemmel vadászni olyan rendkívüli dolog? 
Ha tudnátok, hány újsütetű kollégánk tü 
pőből önmagukat kőrnyezetvédOknok kikiáltott 
egyének állal erdei útjaink mól lé hajított mosó
gép- vagy hütőszekróny roncsokra, azt gon
dolván, hogy Fortuna kios pannon lka inkon |e 
gesmedvével kívánja szerencséltetni őket 
Márpedig ilyen attrakcióhoz minimum - vak 
nak kell lennie a derék delikvensnek

Néhány bölcs gondolat más es/m oluttatá 
sokból: „nem értem, miért vannak úgy oda t e 
kete Istvánért! Bizonyosan beszédhibán volt. 
mert még csuklani sem tudott tisztességesen: 
m indig „vuk"-ot mondott „hukk" helyen Azt is 
rebesgetik, hogy eredetileg Mester Pistának 
hívták. (Fiának, Mester Ákosnak - a vadászok 
mértéktelen öldöklései miatt mér nem jutott 
szarvas. Hacsak egyik-másik egykori riporta la
nyát nem tekintjük annak.) Különben is, az öreg
úr dörgölőzködött a szlovákokhoz, legismer
tebb regényének főhőse is Tutajos volt. Csak 
így, kendőzetlenül,- nagybetűvel! Most a feje
sek úgy akarják szalonképesebbé tenni, hogy 
bevették az Internetbe. Az embernek már a kö
nyökén jön ki a rengeteg „Hu"!

„Széchenyi legalább felépítette a Lánchidat! 
Bár állítólag csupán azért, hogy lelövöldözze 
róla az oroszlánokat... Hogyan? Ő egy másik 
Széchenyi volt, aki soha nem vadászott orosz
lánra? Egyik vagy másik, egyre megy! Egész 
famíliájukon kiütközött az arisztokraták habó- 
kossága. Épelméjű embernek soha nem jutott 
volna eszébe, hogy Tudományos Akadémiát 
alapítson Magyarországon. Akkor sem, napja
inkban pedig végképp nem. Vitték volna a pén
züket inkább Las Vegasba! (Spanyolország
ban, Tunéziában vagy Krétán legfeljebb csórók 
akkumulálják bodyjukban az UV-sugarakat.)”

„Kittenberger? O lökte a formáját! Egyszer 
fél perc alatt három elefántot nyuvasztott ki va
lahol Alaszkában. Mivel ilyen hirtelen kezű ma- 
nus volt, az angolok róla nevezték el a Hirten- 
berger lőszercsaládot.”

„Bezzeg napjainkban sem kell szégyenkez
nünk! Végre mi is ott vagyunk a vadászat élvo
nalában! Lám, egyik honfitársunk is, hogy eltra- 
fálta a zsiráfot! Ebből is ékesen kidomborodik, 
hogy a rendszerváltás óta országunkban leom

lottak a korlátok, ma már mindent „frei” csinálni! 
Legalább is, ha van lóvéd, ugye, haver?"

Ejnye, kedves „többiek", hát ez már mégis 
csak sok! Ideje, hogy „mi, vadászok” is a sar
kunkra álljunk!... Tessééék?!!! Hogy e z  a te
mérdek sületlenség nem ellendrukkereink szá
jából hangzott el, ... hanem... Ez nem lehet 
igaz! Még hogy leendő kollégáink mondták a 
vizsgán vadászattörténetből? Hát, ha náluk 
minden helyén található az emeleten, akkor, biz- 
isten, én nem vagyok normális! De hiszen én 
edd ig  sem lehettem az, mert vadász voltam és 
vagyok! No, várjunk csak, hogy is van ez az 
egész? Én, a vadász nem vagyok normális, 
mégis tudom, mennyi az annyi! Ók nem tudják, 
de állítólag normálisak, és a Jóisten sem menti 
meg őket -  no meg persze bennünket és a 
vadállományt -  attól, hogy vadászok legyenek. 
Ezek után melyik oldalhoz tartozzam, kit öleljek 
sorstársként, barátként a keblemre? Ha alapo
san és higgadtan végiggondolom  (nem lesz 
könnyű), sok alternatívám nincsen. Mivel edd i
gi viselt dolgaim  miatt valamire való vad már 
nem állna szóba velem, az említett „normális" 
vadászok helyett jöjjenek inkább a valóban ér
telmes „többiek"!

Videcz Ferenc

Könyvkritika
Videcz Ferenc ismert, sőt elismert vadászíró. 
Negyedik könyve a „Tanítványok" című kötet, 
az előző „trilógia" folytatása. (Nimród alapít
vány, 2001)

A szerző tanárként diákjait nemcsak oktatta, 
de az arra érdemesekkel megismertette és 
11 u;g is szerettette a természetet, az erdőt, a va
dul. a vadászat gyakorlati bemutatásával. Ezen 
törekvését nem lehet eléggé dicsérni, pedig
11. ilyatársai közül többen ezért gáncsolták is.

Ebben a kötetben a szerző a már hivatalo
san is vadásszá cseperedett tanítványai va
d a s / élményeit adja elő, átélve azok izgal
mait és örömét, megtoldva a sajátjaival. A 
kalandokat „epilógussal" egészíti ki, ezáltal 
betekintést nyújt a szereplők életébe, sorsuk 
alakulásába.

A szerző a könyvét „szellemi tanítómeste
rének és példaképének", Fekete Istvánnak 
ajánlja, akinek hatását nem is tudná le tagad
ni, márcsak a színes életképeiben használt 
pompás jelzők gazdagsága miatt sem. Elbe
széléseinek nyelvezete ízesen gördülő ma
gyar beszéd. A kritikus örülhet, hogy egyet
len szóba beleköthet: ez a kétszer is hasz
nált „optim álisabb” kifejezés. Párbeszédei 
élénkek, de csiszoltságuk elárulja, hogy 
megjelentetésre íródtak. Szokatlan viszont 
vadászkönyvben a sikerre segítő Fortuna 
gyakori szerepeltetése.

A vadászélmények előadása nemcsak él
vezetes, de tanulságos is, mert általuk az ol
vasó megismeri a vadászatban a „kell, szo
kás, illik" nélkülözhetetlen szabályrendszerét.

A kötetet Szarvas Pongrác művészi grafikái 
díszítik és a szerző színes fotói illusztráljak.

A szerzőt legújabb könyvéért csak d icsé
ret illeti. Ebből jut a kiadónak is, hogy az eg
zotikus kalandok dömpingje után egy jól 
megírt hazai vadásztörténetekből álló kötetet 
is megjelentetett.

dr. Zoltán János



IRODALOM

NYAKIG A BAJBAN
A z ázott fű a meleg nyári napon, mini valu 

mi nagy, zöld törülköző, melyet szárítani 
tettek ki, ott párolgott a kozáromi horpa
dásban, amit Herceghalomtól egy müút 

és egy dombhát választ el.
A domboldalban fiatal fenyves nyújtózkodott, 

otthont adva jó néhány kotoréknak és őznek. Ak
koriban még igen jó őzállomány élt azon a vidé
ken. Nem volt ritka az érmes bak, de még az 
aranyérmes sem. Sőt, azok között is akadt ki
emelkedő példány, nem is egy. Meglövetni vi
szont nehéz volt őket, mert a hatalmas kukorica- 
táblák féltett kincsként rejtették az óvatos, öreg 
bakokat. Azokban az „elvtársi” időkben, bizony 
nem volt mindegy, kinek, milyen bakot juttatnak.
A terítékre került vad minőségének ki kellett fejez
nie az elejtők beosztását, fontosságát. A felszálló 
pára azonban nem törődik az igazgatói utasítá
sokkal és elképzelésekkel, s úgy torzított, ahogy 
ő akart. A közlekedésügyi miniszternek, ugye, ki
váló bak járt, ha már az autópályáról külön feljá
rót építettek számára -  nem egészen az előírá
soknak megfelelően akkor egy aranyérmes 
bak mit számít, ahhoz képest? Különben is, a fel
járót más is használja, nem csak ő, a bak meg 
csak az övé! Ezért aztán komoly megbeszélést, 
haditanácsot kellett tartania az igazgatónak a fő
vadásszal, akinek a szájába rágott minden szót, 
minden gondolatot. Nem volt ő buta, vagy nehéz 
fejű -  bár gyakran iszonyatos fejgörcsöktől szen
vedett - , csak becsületes rendes ember, józan 
paraszti észjárással. Az pedig kevés a „jó", az 
elvtársi logikához. így aztán meg kellett mondani 
neki mindent, szigorúan, dörgedelmesen, az 
igazgatói irodában. Ám onnan kilépve, szembe 
találta magát a főkönyvelővel, -  aki soha nem 
nézte, vagy kezelte le őt -  s akkor is csak kérte, 
nem utasította.

-  Sanyikám! Jön majd a pénzügyi ellenőr a mi
nisztériumból, kellene vele egy jó bakot lövetni.

-  Meglesz!
Meg is lett. De meg ám, s a közlekedésügyi 

miniszter bakja eltörpült a kis pénzügyi ellenő- 
röcske'által elejtett mellett. De ki mondta nekik, 
hogy egyszerre jöjjenek? Senki. Ilyen megbeszé
lésről nem tudok.

- M i  vo ltez, ágazatvezető elvtárs? -  hangzott 
az igazgatói mennydörgés, a miniszter előtt.

-Kozárom ban nagy volt hajnalban a pára és a 
miniszter elvtárs bakja sokkal nagyobbnak lát
szott. .. -  nyelt nagyot szegény fővadász, magya
rázkodás közben.

-  Ne bántsd Sándort! -  szólt a miniszter, mert 
tényleg rendes ember volt, (függetlenül attól a 
feljárótól), s mélázva folytatta, de jóval halkab
ban. -  Igaz, mi nem Kozáromban lőttük a bakot, 
hanem már majdnem a sasfészeki tónál.

-  Rendben, -  szusszantott szinte vörös felhőt a 
direktor. -  Lövessenek még egyet a miniszter elv
társsal, de ne legyen semmi pára, meg ködösí- . 
tés, értette?

Ennyit értek a megbeszélések... Valami min
dig történt, ami megzavarta az előre eltervezette
ket. Az a pénzügyi ellenőr valami külön, váratlan 
pénzhez juttatta, -  megbeszélésen kívül - , az ál
lami gazdaságot. De ezért Sándor nem kapott le- 
tolást...

Hosszan és kitartóan beszéltük meg mi is, 
eredményes bakvadászat után, hová és hogyan 
állítjuk a német vendégeket, esti kacsahúzás al
kalmával, a Büdösnél. Aztán ott is közbejött vala
mi, egy megbeszélésen kívüli esemény. Na, de a 
Büdös, az nem akármilyen hely! Ott mindig törté
nik valami. Ha más nem, nagyon büdös van. Az 
ugyanis olyan tó, amibe a herceghalmi sertéshiz
lalda trágyaleve folyik. Illatozását bárki érezheti,

•h l l í  autópályán utazik, a ^6-os kilométer 
lábw  tájékánál Igort. az a Büdös1 Már messziről 
érezni Még a kutya m utái|á Körülötte lyukacso
sán tö/ou<".i'<lili .1 tr.njyn (Kid kell tigyolm. hová 
lép az ember Mert könnyen t /m  u  , azaz sla- 
masztikába kerülhet, amikor derékig beleeüllyed 
a disznótrágyál>a A *.t ..!»■ vit./<mt s/orotik 
csak lelövós után nehéz o u n u e d n t  őket Kutya 
kell hozzá Utána a kutyái ogy rnftsik tőben újra 
meg kell fürdetni, mert a szaga. hát u  olvisolho 
tetlen lett. Már. ha egyáltalán tHiiixmmt

Szegény Cser Nándi, a /  ottan hivatásos va 
dász is megjárta, -  Isten nyuglassn' ( lyOnyörü Ir 
szettere volt, kényes, a hoss/u vörös bundáiéra 
vigyázó eb. Még a bogáncsos b<i/ötoknt m korul 
te, nem szerette, ha az importból (Írországba) 
érkezett kabátja teli ragad mindenlölo gi/gazzal 
Nándi kitűnő vadász volt. de azt a kutyái téve 
désből szerezte magának. A bozótosokat is ma 
ga taposhatta végig, mert az előkelő szárma, 
segédje, -  nevéhez méltóan oda sem akart 
menni. Am csökönyös gazdája a fejébe vélte jí> 
kutyát nevel belőle. Már nem emlékszem, végül 
is melyik győzött, de azt tudom, a Büdösnél 
mindkettőjüket halálos veszedelem fenyegette 
Nándit az agyvérzés, Lédit pedig a sörét általi 
halál kerülgette, szigorú szorgalommal. Ja, a né
zőket meg a fulladás, a visszafojtott nevetés 
okozta fuldoklás. Az is kegyetlen halál lehet...

A szépen apportírozó kutya, fegyelmezetten 
ült a gazdája lábánál, s nagy érdeklődéssel néz
te, amint a fegyverét kitűnően kezelő gazdája, 
hat kacsát lőtt a tó sűrű vizébe, kihozni azonban 
egyiket sem akarta. A küldésre meglódult, de a 
víz -  azaz lé -  szélén mindig megtorpant, s úgy 
tekintett vissza, mintha azt mondaná.

-N a , de főnök, ez nem víz, ez ...I -  s igaza 
volt. Panaszos nyüszítéssel 
kényesen emelgette 
mellső lábait, de 
semmiféle bízta
tásra nem volt 
hajlandó, a
nagyjából két 
csoportban, a 
vízen fekvő ré
cékért úszni.

A becsületes 
vadász viszont
nem hagyta kárba -  
azaz trágyába -  vesz
ni az általa lelőtt vadat, 
s hosszas könyörgés 
és káromkodás után, 
pőrére vetkőzött, majd 
óvatosan belábalt a 
helyenként hónaljig 
érő trutyiba. A né
zők ekkor 
kezdték meg- 
k ö n n y e z n i

Ezek a néme
tek, olyan morcos 
ik Semminek nem 
In örülni. Még an- 

nak sem Ma több s /á z  réce húz a fe
lük le lett Mit számit olyankor az a kis 

n ' i j i , i - ./er nem  fór bele a 
rákéba? Saját bevallásuk szerint sem vol- 

rnőg életükben Ilyen húzáson. Igaz egy 
síi büdös volt na és? Nem kellett be- 
'nm a trágyalébe. egyetlen kacsáért sem!

Dúcz László

Nándi esetét az ír szetterrel, de a kutya lelkiisme
rete is berzenkedni kezdett, mert amikor már erő
sen megközelítette a gazdi az egyik békésen fek
vő récecsoportot a sötétzöld vízben, a szetter 
erőt vett magán, s szépen beúszott az áldozato
kért. Sőt mind a hatot, -  bár kis kínlódással, de 
egyszerre kihozta az erősen illatozó habok kö- 
ziil, az elképedt és irtózatosan büdös Nándi orra 
elől Természetesen a partról, a nézők kórusa 
hangosan dicsérte a kitűnő ebet. Na egy ilyen 
he lyen , ahol ilyesmi történhet megbeszélésen kí
vül ott alaposan át kell tárgyalni az esti húzáson 
löriónö elállást 

Meg '. törtónt Részletezés, ragozás, s újabb 
■" 1 i 1 i i leiadatnak, hosszan és locsogva. A

1 1 ..................metek nem számítottak ilyen le-
' el feágrt* e/iVI nem hoztak magukkal sörétes

számit hárman vagyunk kísérők, há-
■ .......légre Mindenki odaadja a fegy-

..... .. A”  -«iv ••<>"> i(> ha mi is vadászunk, mert
’ ' > ' 1,1 •''' mini fik és az hogy néz

i i i iák nem lel- 
S/lill n /  b ffrH/OfHl volt

N i'"  ■ M, e r/." . logoit el Mi van, ha va
lami törté' k • v,iiimtii balosat ■. a puskáinkat nem 
s /ab a  J ,U,nii • i* ta r to t té  (' " lyvvfek a
páncélszokrónyben ,v  ilyen osetekre.

-  Az, más Ezt nőm tudtam
-  Csak lőszer nincs
-  Azt szabad átadni Van nekünk
-  Akkor rendben van IikJutunk>
Csodálatos húzás volt Jó lövők akár ötven-

latvan kacsát is lőhettek volna, hárman. Baleset 
sem történt. Nem is töriónhoiolt. de azt sem tud

tuk meg. a németleink milyen puskások?
__ A  ka rto n ná  (env/vci, .L i ,nv/..ma

hatos, a tölté
nyeik viszont ti- 
/ e n k e t t e s e k



VADASZOK A SAJTÓBAN

Az orvvadászat ma meglehető
sen szervezett formában történik 
Magyarországon, amelyet több
nyire illegális lőfegyverrel követ
nek el. Egyebek között ez derül 
ki az elmúlt hetek sajtójából. Az 
olvasók eligazítást kapnak arról 
is, hogy kit terhel a felelősség, 
ha vad által okozott balesetet 
szenvednek.

A rapsicok kártevéséről számol 
be Kevés orvvadász bukik le cí
mű írásában a Világgazdaság. A
cikk egyebek között megállapítja, 
hogy „az elmúlt két évben össze
sen 348 esetben kaptak el orvva
dászokat a hatóságok hazánkban. 
Ugyanakkor a becslések szerint 
ezen illegális tevékenységet folyta
tók csupán 20-30 százaléka leple- 
ződík le. Az így kilőtt nagyvadállo
mány tenyészértéke éves szinten 
több mint százmillió forintot tesz ki
-  állítja az Országos Magyar Va
dászkamara főtitkára. Pechtol Já
nos úgy véli, bár a társadalom min
den rétegéből kerülnek ki orvvadá
szok, ám elsősorban a szegények 
és az újgazdagok folytatnak nagy 
számban ilyen tevékenységet. 
Amíg az előző csoportnál egyértel
műen megélhetési bűnözésről van

szó, addig a másik rétegbe tartozó 
elkövetőket a vagyon- és a trófea
szerzés motiválja egyebek között, 
valamint a vendéglátóipar ellátásá
ra is ezek szakosodtak. Meglehe
tősen nehéz az orvvadászok által 
okozott kár meghatározása, mivel 
nem minden vad kerül elő -  hang
súlyozza a főtitkár, aki úgy ítéli 
meg, hogy az igazságszolgáltatás 
gyakorlata e bűncselekményeknél 
általában nem kedvez a vadász
szakmának."

Ki fizeti a kártérítést? -  a címe a 
Nők Lapjában megjelent jogi ta
nácsnak, amely egy személygép
kocsi elé ugrott őz által okozott bal
eset kártérítési kötelezettségével 
foglalkozik. A jog rejtelmeiben el
igazító ügyvéd szerint „A vadászat
ra jogosult, vagyis a vadásztársa
ság a kár megtérítésére akkor köte
les, ha a károkozás neki felróható 
okból következett be. Ilyen például, 
ha a vad a gépjárművel közúton, il
letve vasúti járművel közforgalmú 
vasúti pályán történő ütközése köz
vetlenül a vadászatra jogosult miatt 
következik be, mert a jogosult a 
közút, illetve vasút százméteres 
körzetébe mesterségesen telepített 
és működtetett vadetetővel, -itató-

val a vadat odaszoktatta. Ha a va
dásztársaság felróható magatartá
sa nem állapítható meg, akkor ab
ban az esetben köteles kifizetni a 
kárt, ha a kár a fokozott veszéllyel 
járó tevékenysége miatti rendel
lenességre vezethető vissza. Ön
magában az a tény, hogy az őz a 
közútra került, nem róható fel a va
dásztársaságnak, és nem tekinthe
tő rendellenesnek sem. Csak ab
ban az esetben kötelezhető kártérí
tésre a társaság, ha a tevékenységi 
körén bekövetkezett mulasztás mi
att került sor a balesetre.”

Vadak és vadaskertek címmel az 
Észak-Magyarország című me
gyei lap arról számol be, hogy 
nem fogadták kitörő örömmel a 
Nógrád megyei vadászok a me
gyeszékhelyhez közeli Bárna hatá
rában kialakított vadaskertet. Ellen
érvek között szerepelt, hogy a jó 
vadász nem vadászik olyan körül
mények között, amikor a rendesnél 
kisebb a vad menekülési esélye. 
„A nógrádi vadászok azért is sérel
mezték a vadaskert létrejöttét, mi
vel két helyi vadásztársaság terü
letéből kihasított erdőben alakítot
ták ki, s úgy érezték, ez csorbítja 
érdekeiket. Azóta lecsillapodtak a

kedélyek, különösen, hogy a vad i'< 
szók egy ideje már tapasztalják ., 
bekerítetten élő állatok még töl it 
vadat vonzanak a vadásztársesa< j 
területekre is. Sokmilliós beruhá 
zásról van szó ebben az esetben 
Nemcsak a vegyes összetételű 
gím-, dámszarvas, vaddisznó, 6 / 
és muflon -  vadállomány telepítése 
tanúskodik erről, hanem a speciá
lis, kimondottan vadvédelmi célok
ból rugalmasra font kerítés, vala
mint a készülőiéiben lévő épületek. 
A  vadaskertet kialakító vállalkozó 
ugyanis a vadaskertre alapozva a 
gödöllői egyetemmel kooperálva 
oktatóbázis kialakításán is munkál
kodik, a vadgazdálkodási, vadbio
lógiai tanszék igényeire építve. Az 
idén újabb vadaskert létesítése jelzi 
azt a folyamatot, amelyről a szak
emberek úgy vélekednek, a külföl
diekhez hasonlóan ez a sors vár a 
honi vadászmezőkre is. Nemrégi
ben az Ipoly Erdő Rt. salgótarjáni 
erdészete a megyeszékhely határá
ban 275 hektáros erdőrészre telepí
tett befogott vaddisznókat. Orszá
gosan egyébként mintegy nyolcvan 
vadaskertet tartanak számon, a Du
nántúlon különösen sokat.

Összeállította: K. E.

A V A D D I S Z N Ó R Ó L
A megfejtéseket augusztus 20-álg a szerkesztőség elmére kell beküldeni. A könyvnyereményeket postán küldjük el a nyerteseknek.

A július havi rejtvény helyes m egfejtése: Az elátkozott vadász /  A vadorzó /  Vadászdal /  A vadászat /  Vadászkantáta 
Nyertesek: Véber Istvánná (Kolontár), Szikinger Andrea (Homokszentgyörgy), Sípos Zsófia (Budapest)



MŰVÉSZPORTRÉ

BIBER JÓZSEF
V .i|on mikor, és hogyan érkezik el 

egy h ivatásos vadász életében az 
.1 pillanat, am ikor leül a festőáll- 

vrtny elé és elkészíti az első vázlatot? 
Mi ad késztetést, erőt, és önbizalm at 
ahhoz, hogy kip róbá lja  tehetségét? A 
szolgá la tban lévő vadászok között van
nak, akik festenek, faragnak, zenélnek, 
de a m űvészeti élet más területein is 
■■okát tevékenykednek. Bíber József hi
vatásos vadász, az életéről, a készte
tésről, valam int az első vázlatról így 
vall: „Pécsett születtem , 1964-ben, és 
é letem a Baranya megyei kis faluhoz, 
O laszhoz kötődik. Itt laktam m indig, és 
je lenleg is itt lakom a családom m al. 
1978-82 között Sopronban elvégeztem  
az Erdészeti Szakközépiskolát, majd 
vadgazdá lkodási technikus vizsgát te t
tem. Ezek az évek m eghatározóak vo l
tak az é letem ben. A remek osztá lytár
sakra, a kiváló tanári karra, és a gyö
nyörű városra ma is szívesen gondolok 
vissza. Az iskola e lvégzése után hiva
tásos vadászként helyezkedtem  el, és 
a puskán, a vadon, és a vadászaton kí
vül nem érdekelt semmi. Teljesen bele

vetettem m agam  a hivatásos vadászok 
nehéz, pénztelen, de m égis gyönyörű
ségesen szép életébe. A szenvedély 
az évek során lassan csitu lt, és egyre

jobban letisztult. A vadászat mellett 
egyre többször vettem észre a term é
szet egy-egy gyönyörű pillanatát, és a 
puskát m ind többször váltotta fel a 
csendes szem lélődés, majd később a 
ceruza és az ecset. Lassan áta lakult a 
látásm ódom , és már régóta nem a va
dászatért, sokkal inkább az elcsent, el- 
losett p illanatokért járom  az erdőt. Pél
daképem  Csergezán Pál volt, akinek 
képeit több kiállításon is m egcsodál- 
hattam Sajnos szem élyesen sohasem 
találkoztunk. Az első vázlatom  1987- 
bon készült, és hajtott vadd isznót ábrá- 
.-"il A /ó ta  sok m indent k ipróbáltam , 
i >l<i<i/tain ceruzával, tussal, pasztellel, 

(-K tavai o la jfestékkel, és m ostanában 
k i'.rtli.'K vek az akvarellel és az akril 
l i “ ,i('kk(íl is Kedvelt tém áim  a táj, a 
..........  -••• állal 4- lovak, kutyák, növé
nyük." B lber József e lm ondása szerint, 
am it edd ig  e léri, azt saját m aga képzé
sével, mások képeinek elemzésével, 
valam int könyvekből tanulta. Egyedül 
dolgozik, bár m ind ig  szeretett volna a l
kotó csoporthoz tartozni, és itt e lsősor
ban a szakmai továbblépés, és a tanú-
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lás lett volna a fő cél. Önálló kiállítása 
még nem volt, noha több  mint kétszáz 
képet festett, de ezek azonnal elkeltek. 
A művészről á lta lában a kritikusok 
m ondanak vélem ényt, de a legna
gyobb kritikus m égiscsak a vevőkör. Az 
a tény, hogy a Bíber képeket szinte 
azonnal m egveszik és megfizetik, s ta 
lán ez a legnagyobb elism erése az a l
kotónak. Bíber József tag ja  a Baranya 
megyei A lkotó Vadászok K lubjának és 
a m egyei vadásznapokon ism erkedhet
tek meg képeivel az érdeklődők. Az 
hogy amatőrként, képzés nélkül m ed
dig lehet ebben a szakm ában eljutni, 
az bizonyára behatárolható, de nem tit
kolt célunk, hogy a fiatal és tanulni vá 
gyó tehetségeket az o lvasóink figye l
mébe ajánljuk.

A g y a k i G .

Á



I VADASZAT A ZENEBEN

AZ OPERA BÖLCSŐJÉNÉL
Az e lm ú lt a lka lo m m al H aydnt, a nagy  
bécsi k lassziku s  zeneszerző t idéztük  
m eg a vadászat ü rügyén . Ezútta l m ég  
régebb i korba: a 17. századi A ngliába  
visz u tunk. E század  vége az opera , m int 
m űfaj, ke le tkezésén ek  kora. A barokk  
óriás , H andel m e lle tt H enry Purcell e kor 
k iem elkedő  ango l zeneszerző je .

Müvei közül talán legismertebb Didó és 
Aeneas (nem összekeverendő az „ohne 
Ász" kártyás kifejezéssel) című operája, 
melynek szövegkönyvét Nahum Taté költő 
írta, a barokk kor igényeihez igazítva a Ver
gilius Aeneiséből merített történetet.

Az 1689-ben bemutatott mű nem a fő
rangú urak szórakoztatására, hanem egy 
leánynevelde, a londoni Chelsea Institute 
magánszínházának megrendelésére ké
szült, ahol az igazgatói teendőket egy 
tánctanár, Josias Priest látta el. Talán e de
rék atyafi sem gondolta volna, hogy e meg
rendelés számára is biztosítja majd a hal
hatatlanságot.

Az opera -  híven a kor kedvelt szerelmi 
szomorújátékaihoz -  egy beteljesületlen 
szerelmet mesél el: Aeneas hajótörést

Érdekes módon Purcellnél e vadászat nem 
mint öldöklés, vad hajsza, hanem mint 
önfeledt boldogság színtere jelenik meg: 
„Ó mily csöndes, szelíd e rét, e békés tá
jék, ó mily szép. Búvik a vad fűben és fán, 
Diana erre jár, ő is talán." A kóruson meg
szólaló dallam a beteljesült, az igazi, vi- 
szonzott szerelemnek nyújt idilli keretet.

Az igazi vadászatra a boszorkányok ké
szülnek: „Didó királynőt zúzzuk szét, gyű
lniük őt, mert jó és szép..." Hm, nem isme-

Sajnos. mint tudjuk, a boszorkányok va- 
(t.v./aia eredménnyel jár. Egy álruhás hír
n ö k  kivnim iiködésével elszakítják egy
mástól a szerelmeseket és e szomorú tény 
mellett csak az nyújt számunkra némi vi- 
gttCt. iiogy ennek köszönhetjük a világ 
operairodalmának talán egyik legszebb 
áriáját Didó búcsúját

A királynő nem tud szerelmese nélkül to
vább élni (■<■, mielőtt meghalna, így búcsú
zik az élettől és Bellndálól. legkedvesebb 
udvarhölgyétől „Ha már a földben nyug
szom én, ne sirassad soha a sorsot, mely 
engem ért. Emlékezz rám, de elfeledd bús 
Didó végzetét!"

EVSZAKVALTÁS
A forró szeptemberi napon, ebéd utáni rö
vid sziesztámat két lafatyoló szomszéd- 
asszonyom diskurzusa zavarja meg. Oda- 
kinn perzselő a hőség, a zsalugátert be
húztam, így a szoba hőmérséklete valame
lyest elviselhetőbb. A hajnali cserkészet fá
radalmait próbálnám kipihenni, ha a két 
asszonyság nem károgna át folyamatosan 
egyik udvarból a másikba.

-  Nagy a meleg szomszédasszony -  így 
az egyik.

-  Nagy bizony -  feleli a másik.
-  Eléget ez a nap mindenünket, oda a 

termés
-  Oda bizony.
-  Tudja, nincs itt már se tavasz, se ősz, 

egybefolynak az évszakok, a rádió is ezt 
mondja.

-  Bizony, bizony, hol a hideg, hol a me
leg, a szárazság, aztán meg a fagy.

-Tavaly az esőtől rohadt el minden, az 
idén meg itt ez a globális felmelegedés.

A szóváltások között próbálnék aludni, 
de csak forgolódok az ágyon, nem jön álom 
a szememre. Igaz sok értelme nincs is, ál
talában újrakezdik.

-  Hej, nincs itt már se tavasz, se ősz...
-  Nincs itt már se tavasz, se ősz? -  kér

dezem vissza az ágyon fekve, most már 
önmagámtól? Hát ezek nem látták a ta
vaszt, amint könnyű szárnyán ellibbent és 
varázspálcájával megérintette az alvó rü
gyeket? Nem látták az énekes rigót a fa

csúcsában, amint a szerelemről dalolt? 
Nem látták a csíkos vadmalacokat, s a déli 
napsütötte oldalakban az első döngicsélő 
méhecskét? Aki nem látta a tavaszt, az nem 
láthatta azt sem, hogy itt járt a nyár, perzse
lő tüzével, tarlószagával, szénaillatával, 
pity-palattyos alkonyóráival..

-  Se tavasz, se ősz -  cseng újból fülem
be az iménti asszonyi kotnyeleskedése. El
gondolkodom, lehet, hogy mégis igazuk 
van? Az aszfalton, ott valóban egybefoly
nak az évszakok. Ha leesik az első hó, azt 
néhány órán belül eltakarítják, így valóban 
nem sokat látni a télből. Nemrég egy szép 
őszi napon a kisiskolásokat tanítójuk arra 
oktatta, hogy a fákról lehulló levelet össze 
kell szedni. Pontosabban azt mondta, hogy 
az udvarra lehulló szemetet össze kell sö
pörni. Az eldobott papír zsebkendő, az 
üres doboz valóban szemét, na de a fákról 
lehulló falevél, ami még holtában is gyö
nyörű vad, ezt észre kell venni! A csende
sen, szinte észrevehetetlenül földet érő fa
levél azt jelenti, hogy elkezdődött egy cso
dálatos új évszak, az ősz. Az ősz a gyere
keknek az iskolai tantermek és az új köny
vek illatát hozza. Az öregeknek szép csen
des napsütéses órákat, amikor arcukat a 
nap felé fordítva sütkéreznek, hogy az élte
tő melegséget elraktározzák a hosszú téli 
hónapokra. Nekünk vadászoknak pedig 
még ennél is többet jelent az ősz, elsősor
ban a készülődést, az erdő mélyén csen

desen meghúzódó vadásztanyák rendbe
tételét, alkonyi és hajnali leseket, ködeit, pá
rát, esőt, rigyető szarvasbika illatát, véreb 
csaholását, vadászkürtök mélabúr. dalla
mát, és még valami megfoghatatlan s/iv és 
gyomortájról jövő bizsergést, amit csak 
azok érezhetnek, akik meg vannak fertőzve 
a hűvös szeptemberi hajnalok varázsával.

-  Még hogy egybefolynak az évszakok! - 
morgok magamban.

-  Hát, hogy lehet összekeverni a langyos 
tavaszi szalonkázó esőt a novemberi liba
gödörbe ereszkedő, csontig ható hideg 
ködszitálással? Az avatatlanoknak mindket
tő „rossz idő". Áprily Lajos egyik legszebb 
őszi verse jut eszembe, a „Szeptemberi 
fákról..." című

Bükkök smaragd színót erezve fent 
az első pár vörös folt megjelent.
Állunk. Kezedben késő kék virág.
Azt mondod: ősz Az első őszi fák.

A vers fölidézése elbódlt, aludni kellene, és 
szerencsére r<jyre messzebbről hallom az 
asszonyok perlekedését.

Se tavas/, se ősz..., és nem hagyják 
abba...

Mélységesen sajnálom őket, itt élnek a 
természet közelében és mégsem látnak 
semmit színjátékból. Fogalmuk sincs, mi
lyen sok szépségről maradtak le.

A gyak i G ábor

szenved Karthágó partjainál, Didó királynő 
beleszeret a hősbe, ás szerelme nem ma
rad viszonzatlan A vergiliusi mesében Ae
neas isteni párám s r a  indul útnak, hogy 
szerelmét elhagyva megalapítsa Rómát, az 
operában viszont boszorkányok és fúriák 
cselszövésének eredménye a  két szerel
mes elválása Do no szaladjunk onnyire 
előre: a két szerelmes boldogsága még 
maradéktalan, amikor vadászatra indulnak
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AZ ELSŐ MEGMÉRETTETÉS
Biztosan em lékeznek saját tapasztalataikból, 
hogy egy írásbeli dolgozat, különösen egy 
teszt messze nem bizonyítja a tudást, az 
utóbbi különösen. Az em bernek lehet szeren
cséje, sok a véletlenszerű lehetőség, ne adj' 
isten még ki is lehet puskázni, mint azt bizo
nyára a Kedves O lvasó is tette gyerm ekkorá
ban az iskolapadban. Örömmel láttam, hogy 
m indennek ellenére itt ilyeneknek nem hagy
nak teret. Szabó Zoltán, a Pest m egyei vadá
szati fe lügyelőség vezetője, az egyik vizsga- 
biztos, a teszt írása alatt nemegyszer szakí
totta fé lbe beszélgetésünket egy-egy köhin- 
téssel, vagy szúrós nézéssel valami dörm ögő 
hang felé. És még így is csak négyen buktak 
meg huszonöt em berből, tizenöten ped ig  5 
hibánál kevesebbet vétettek és így egy ren
delet értelm ében m entesültek a szóbeli v izs
ga alól (egyébként 75% -ot kell összeszedni, 
azaz leg fe ljebb 12 pontot szabad hibázni, 
hogy a vizsgázók szóbelizhessenek). Ez jó 
aránynak számít, különösen ha azt vesszük, 
hogy Magyarországon a v izsgaanyag igen 
mélyreható. Nagy része vadászati, biológiai 
kérdésekből tevődik össze, de vannak benne 
jogszabályokra, technikára és -  korunkban 
aktuális -  vadászetikára vonatkozó kérdések 
is. Készülni lehet egyénileg is, de aki tanfo
lyamra jár, annak je lentősen több  az esélye, 
ahogy ezt a gyakorlat is mutatja, mivel a hiva
talos tankönyvön, a Dr. Heltay István szer
kesztette Vadásziskola című könyvén kívül 
rengeteg kiegészítő anyagot kap.

A friss inform áció nagyon fontos -  ma
gyarázta Szabó Zoltán. -  Tavaly volt egy eset, 
mikor az úr nem ismerte az anyagot, és jobb 
híján felkészült egy 80-as évekbeli könyvből, 
majd erre hivatkozva e lkezdte nekem bizony
gatni, hogy M agyarországon a vadászati jog 
igenis az államé.

Kárpát medence atyáink kedvence
vagy a magyarnak jó  haza.

Gazdag földeden virágzik az áldás
bérceiden csillog Diána mosolya.

Zöld ruhádon, ha játszik a nyár
kitárja karját a napsugár.

Hubertus öleli áldott népét
magasba emelve fényes keresztjét.

Szarvas, ha iramlik csodáljad őt
fején a tündöklő korona.

Tiszteld a vadon sokszínű világát 
tiéd lesz hazád bizalma.

Kárpát medence magyarok kedvence 
vagy a vadaknak jó  haza.

Dicső földeden virágozzék áldás
bérceiden csillogjon Diána mosolya.

Július 10-én, a riport készítésekor a cso
port tanfolyam os volt. -  Az illető fe lkészültsé
ge látszik már a tesztnél -  m ondja Rácz 
Fodor Gábor, a FVM Vadgazdálkodási és Ha
lászati főosztály tanácsosa, a vizsgabizottság 
tagja. -  A  számonkérés nálunk nagyon szigo
rú, az egyik legátfogóbb, erre teljesen fe ljo
gosítanak az ország gazdag vadászhagyo
mányai. Csak Ném etországban van hasonló. 
Igen nagy hangsúlyt fektetünk a biztonságra, 
hiszen a múlt évben is több  baleset történt.

Reggel kilenc órakor értem a Városház ut
cába, ahol a vizsga zajlott. „Második emelet”
-  mondta a portás, m ikor érdeklődtem. O da
mentem négy úrhoz, akik szótlanul dohányoz
tak. „Izgulnak?” -  kérdeztem bemutatkozás 
után. "Mi? Ugyan, dehogy! Már nem, az előbb 
bedobtunk egy felest a P ilvaxban...” -  hang
zott az ironikus válasz egy harm incöt év körüli, 
m agabiztosságot színlelő fiatalembertől c iga 
rettával a kezében. Ekkor kinyitottak egy 
üvegajtót, és egy labirintusszerű folyosón min
denkit bevezettek a klubterem előterébe. Pár 
perc múlva Nagy István, az OMVK Fővárosi 
és Pest megyei Területi szervezet titkára, aki a 
vizsgabizottság elnöke volt, kilépett a terem 
ajtaján, és feszült csend te lepedett a helyiség
re. Huszonnégy em ber némán hallgatta a b i
zottság bemutatkozását, a jókívánságokat. 
Csak egy-két torokköszörülés hallatszott, su
hogás, ahogy a szövet összedörzsölődik egy- 
egy kényszeredett mozdulatnál. Szóval mint 
egy akármilyen más vizsgán; ezt a hangulatot 
m indannyian jól ismerjük. Majd névsorolvasás 
következett, és az emberek lassan elfogytak 
az előtérben. Rövid eligazítás után a leendő 
vadászok 50 percet kaptak a tesztláp kitölté
sére, ami a fentebb már említett pár figye l
meztetést és egy késő -  végül megbukott -  
vizsgázót leszámítva teljesen zavartalanul telt.

Őseinknek vándorlása
lovaiknak gyors futása

rónákat hejártak 
Dús legelők tengerében

hegyok-völgyek lágy ölében 
nyugalmai találtak 

Nyilaiktól az ellenség
menektili oly távol

vadak léitek száguldoztak
a halál vált rájuk.

Őseinknek honi földjén
magyar haza igaz gyöngyén 

ringó búzatenger 
Szép erdeink illó zöldjén

madársereg vidám nyelvén 
szerétéire várnak 

Világunkban a vadaknak
szép táj a hazájuk

vadász szívek dobbanása
vigyázzatok rájuk.

Már az első húsz percben a társaság több, 
m int fele leadta a fe ladatlapot, és kiment. Az 
előtérben nagy zúgás kezdődött. Voltak, akik 
a kérdéseket beszélték meg, voltak, akik is
mételték a szóbeli v izsga anyagát, valaki új
ságot olvasott. A hamutartók pillanatok alatt 
ismét m egteltek, itt is m indent e lborított a füst. 
Egy fia ta lem ber már sokadik c igarettá ját szí
va sétálta a harm adik kört a helyiségben. A 
feszültséget harapni lehetett a levegőben. In- 
nen-onnan szófoszlányok hallatszottak, m i
szerint „egerészölyv, kanalas gém, h é ja ...” , 
vagy „washingtoni egyezm ény” , és olykor ter
mészetesen károm kodás is.

Majrai M iklós vizsgázó hűvös nyugalommal 
egy m agazint lapozgatott. -  Sokat kell tanulni, 
és az állam i vadászvizsga biztos sikerül -  
mondta. -  Nekem azért kell az engedély, 
hogy fegyvert vehessek, m ert a lőterek fe l
szereltsége nem túl jó. Meg aztán egy okkal 
több, hogy kimeneküljek a nagyvárosból. 
Nem hiszem, hogy kacsán és rókán kívül 
másra is vadásznék, már csak az anyagiak 
m iatt sem.

Két hölgy is jelen volt, m int ahogy m ostan
ság szinte m inden vizsgán tündökölnek né- 
hányan. Szép Katalin két vadászkutyája m iatt 
jött el. -  A végén még a kutyáknak e lőbb  lesz 
meg a vizsgájuk, m int nekem! -  hangzott a 
magyarázat. Ratkai Tamásnét csak a kíván
csiság vonzotta: -  Zavar, hogy még a mezei 
nyulat sem tudom  m egkülönböztetni az üregi- 
től. -  Közben Szabó Zoltán kiosztja a lővizsga 
bizonyítványokat, hogy „add ig  se izgu ljanak” .

És végre valahára, durván három negyed 
óra elteltével m egtörtént az eredm ényhirde
tés. Két jelölt teljesített hibátlanul, egyikük dr. 
Lukács László, egy sötét öltönyben, nyakken
dőben, szerényen a falnak támaszkodó, har
m incas évei végén járó úr. M ikor m egkérdez
tem, hogy sikerülhetett neki így a teszt, csen
desen m osolyogva csak annyit m ondott: -  
Készültem ... -  Eztán a 15 leg jobb kézhez 
kapta a bizonyítványokat, tanácsokat útrava- 
lóul, és már csak azok maradtak, akik szóbe
lizni voltak kénytelenek. Azok egyike, akiket 
még az írásbelinél m egvágtak -  érthető mó
don -  nem túl közlékenyen annyival szögezte 
le a dolgot, hogy „így jö tt össze ...” . A szóbe
lin a tétel kido lgozása után a terem ben egy
szerre a bizottság három tagjánál lehetett b i
zonyítani. Itt akadtak fenn a rostán még ket- 
ten a m egm aradt hétből. A beszédnél szinte 
m indenki bizonytalan volt, igaz, volt, aki ke
vésbé. M indenki 15 képet kapott a tételén kí
vül, az ezeken ábrázolt állatokról kellett be
szólni, de a vizsgabiztosok kegyetlenül bele
kérdeztek a legapróbb részletekbe is. Egy 
emberre negyed óra is elment.

Vadász ettől a vizsgától még senki sem 
lesz, de az évek tapasztalata azzá teheti, ha 
komolyan foglalkozik a témával m ind elméleti, 
m ind gyakorlati téren.

Mikor a terem kiürült, Szabó Zoltán m egje
gyezte, hogy megérzése szerint sokan az új 
vadászok közül alig, vagy egyáltalán nem 
fognak vadászni. Hogy így lesz-e, m egm utat
ja az idő. Akik most levizsgáztak m egkapták 
a belépőt, a továbbiakban mér m inden csak 
rajtuk múlik.

Földvári Attila

GYENES ISTVÁN VERSEIBŐL
60. születésnapja alkalmából

DIÁNA MOSOLYA RÓNÁKON ÁT



HÍREK -  TUDOSITASOK

Millenniumi 
vadászünnep

Az O rs /ágos  M agyar Vadászka
in a k  Borsod-Abaúj-Zem plén me
gyei szervezete és a Vadászok 
Vadgazdálkodók Észak-magyar- 
országi Szövetsége egyedülálló 
millenniumi vadászrendezvényt 
szervezett Sárospatakon, az Ár
p iid  Vezér G imnáziumban, június

30-án. „Részletek ezer év vadá
szatából” címmel a vadászat, a 
vadászattörténet, és vadászati 
kultúra értékeit mutatta be a kiállí
tással. Az ünnepélyes megnyitó 
vadászkürt hangjaival vette kez
detét, s ezt követően dr. Székely 
László, az O M W  és a megyei 
vadász szervezetek elnöke szólt 
a több  száz érdeklődőhöz.

A két hatalmas teremben más
félezer trófea tekintett vissza a lá
togatókra. A paravánokon, fala
kon, szinte végeláthatatlan sorok
ban helyezkedtek el a szebbnél 
szebb, díjazott trófeák, amelyek 
értékét ötszázmillió forintra becsü
lik, de több olyan tárgy is látható 
volt ehelyütt, amelyek értéke föl- 
becsülhetetlen.

A bejáratnál m indjárt egy ma
gasles köszöntötte a belépő láto
gatókat, ahonnan belépve az au
lába, egy élethű vadrezervátumba 
érkeztünk és teljes életnagyságú 
preparátumokkal találkozhattunk 
(vaddisznó, róka, szarvas, apró
vadfajok). A trófeákon, preparátu
mokon kívül, ősi késeket, vadász- 
fegyvereket, szőrméből készült 
ruházatot, különböző eszközöket, 
festményeket, faragványokat, bú
torokat, a vadászható és védett 
fajokat bemutató diorámákat lát
hattunk. A m illennium jegyében a 
borsodi vadászok Szendrei Mi
hály szervezésével először gyűj
tötték össze és állították ki egy he
lyen és időben a megye minden 
tájegységének vadásztrófeáit, va
dászati történeti emlékeit, a hon
foglalástól napjainkig, kiemelve a 
Trianon előtti haza vadászattörté
netét is.

Bízvást állítható, hogy aki a kiál
lítást megtekintette, életre szóló 
emlékekkel távozhatott.

Handa Gy. Zsolt

Muray kiállítás
A jeles alkotó „Témám a termé
szet” című jubileumi kiállítás soro
zatának újabb állomásához érke
zik a Természettudományi Múze
um által rendezett tárlattal. Meg
nyitó beszédet mond dr. Feledy 
Balázs művészeti szakíró, a Viga
dó Galéria igazgatója, szeptem
ber 19-ikén, 11 órakor. A kiállítás 
megtekinthető november 11-éig, 
délelőtt 10-től, délután 17 óráig, 
cím: Budapest, VIII. kerület, Ludo- 
vika tér 6.

Múzeum  
Csákberényben

A cím apropóját igazából az adta, 
hogy a csákberényi születésű gróf 
Merán Fülöp egy 1327-ben író
dott, Károly Róbert pecsétjével is 
ellátott adománylevelet adott át 
örökös megőrzésre a Fejér Megyei 
Múzeumnak, annak reményében, 
hogy cserébe felesleges vitrineket 
adnak a szülőfalujában létesíten
dő vadászati múzeumhoz.

Az ötlet az utóbbi években ke
rült terítékre, mivel köztudott, hogy 
a család 75 éves leszármazottja, 
Merán Fülöp, igen népszerű va
dász szakírónk.

1991-ben nyugdíjazták, s a 24 
termes gyűjteményét folyamato
san csökkenteni kezdték, s a terv 
az volt, hogy vidékre kerül a mú
zeum, s legfeljebb öt terme üze
mel az Eggenbergi kastélyban. 
Ezáltal tönkretették élete munká
ját, pedig ahogy mondja „minél in
kább megváltoztatják a vadászat 
ősi fogásait, annál érdekesebb 
mindez múzeológiai szempont
ból". Valószínűleg ez a tény is 
közrejátszott abban, hogy ezen a 
Fejér megyei kistelepülésen ismét 
egy vadászati múzeumot hozzon 
létre.

A volt kastély helyén épült Mű
velődési Ház már egy szobát biz
tosított a Merán család hagyaté
kainak bemutatására. A tervezett 
múzeumban helyet kapna a gróf 
teljes vadászati gyűjteménye, a 
méltatlanul e lfeledett vadászfestő, 
gróf Lamberg Ferenc festmé
nyei, vagy már csak a róluk ké
szült fotók.

A tervek már elkészültek Mo
nostori Endre polgárm ester és 
Szabó Imre, a gróf magyarorszá
gi képviselőjének segédletével, 
most már csak szponzorokat kel
lene találni, akik ezt a nemes 
ügyet felkarolják.

Fejér m egyében fórumként mű
ködik egy zöld civil szervezet, a 
Zöld Kerekasztal Társaság, 
amelynek céljai között szerepel
nek hasonló ügyek támogatásai, 
mivel mondják „a vadászatot nem 
lehet kirekeszteni a természet- és 
környezetvédelem fogalmának 
köréből, csak együtt tudnak jól 
működni". Szeretnék, ha a Kör

nyezetvédelmi és Földművelésü
gyi M inisztérium, a Vadászati Kul- 
tutair. i (jyesQletMi együtt e nagy
szerű (orv magvalósításában köz
reműködnének és vállalnák a véd
nökségül. a /  ügy segítését

Gáspár Attila

Emlékezés Anna-lakon
Fél évtizede rendezi meg az im
már hagyományos szalonn. i 
baráti összejövetelét a Csergezán 
Pál Közhasznú A 
lakon. Idén június 28-án tolt volna 
Csergezán Pál 77 éves, és neve 
napján, Péter-Pálkor, 
csaknem egybeesik 
jával -  gyűltek össze vadász, lo
vas, művész, és term és/o lot sze
rető barátai, hogy leróják tisztelő
töket a tölgyfa alatt álló. természe 
tes sziklával jelzett, a festőóriás 
munkahelye előtt. A szikla körül 
elhelyezett, és sok virágcsokonai 
körülvett 77 gyertya meggyújtása
kor régi barátai: Váczi Ernő, Sza
kái István és a Csergezán díjas 
Németh János emlékeztek Palira.

Az emlékezők köre évről évre 
bővül, és aki már egyszer részt 
vett Anna-lakon egy ilyen összejö
vetelen, már előre bevési a követ
kező évi naptárába ezt a napot, s 
ha teheti, családjával együtt újból 
eljön a Péter-Pál napi hagyomá
nyos szalonnasütésre, Anna-lakra.

A Csergezán Pál Közhasznú 
Alapítvány nevében ezúton is sze
retnék köszönetét mondani a Pilisi 
Parkerdő Budakeszi Erdészet do l
gozóinak, akik m inden évben 
szívvel, lélekkel azon voltak, hogy 
minél jobban és minél szebben si
kerüljön ez a nap.

Dr. Monori Ilona 
a kuratórium elnöke

Stróbl Alajos em lékére
A híres szobrászművész, Stróbl 
Alajos születésének 145. évforduló
ja alkalmából, szülőhelyén, a szlo
vákiai Királylehotán Nemzetközi 
Stróbl Alajos emlékülést rendeztek 
június végén. A megemlékezés 
szervezői természetesen a Stróbl 
unokák voltak, jelesül: Alajos, Má
tyás, Krisztina és Dorottya. A ren
dezvényt támogatta Királylehota 
polgármestere. Peter Matisko, va
lamint Stróbl Alajos királylehotai 
működésének és tevékenységének 
lelkes kutatója, Frantisek Bizub.

A konferencia színhelye a híres 
Stróbl-kastély volt, amelyet Zsu
zsanna nevű lánya 1942-ben ela
dott a pozsonyi Dunai Hajózási 
Vállalatnak.

A konferenciára a vendégek 
Magyarországról busszal érke/ 
tek, rokonok, leszármazottak, a hl 
rés szobrászművész déd- és ük
unokái is.

A művész életútját Szatmári 
Gabriella művészettörténész mél 
tatta, születésétől a bécsi akadé

miai tanulmányain át, egészen 
művészetének teljes értékű kibon
takozásáig. Poszter György aka
démikus, filozófus Stróbl Alajos 
korának esztétikájáról tartott elő
adást, valamint a felvidéki szár
mazású művész kulturális szere
pét értékelte.

Megkapó volt Frantisek Bizub 
helytörténész előadása, aki a mű
vész szülőházának szomszédsá
gában született.

Molnár László, vadászattörté- 
nész és vadászíró Pozsonyból, 
í Stróbl Alajos vadászati témájú 
szobrainak történetéről tartott elő
adást. Hangsúlyozta, hogy a 

ifc eredetileg korántsem Kis- 
1 ii - ■  m ybiii ■ álltak, hanem kü- 

" ' i ' "  "  településekről kerültek a 
lelonlogi gyűjteményes helyükre.

ni i'K ioklódtek arról, hogy 
vadászott e a hírős szobrászmű
vész? No#, közismerten szenve
délyes, nagy vadász volt. Királyié
ból,m szabadidőjében szinte
in,is i sem t sm.'ilt, m int horgászott 
és vadászod, erre inspirálta kö- 
zépkon vari:...' hasonló kastélyá
nak híres rnuleim e is Sőt, 1909- 

a(jóban. Gicomo 
ic s é z o t t .  
is /, Stróbl Alajos 
-ön született és 

r 13-án hetven 
>an távozott az

ben Torro ■ 
Puccinivel \ 

A hírős 
1856 júliu 
1926. decc 
esztendős 
örök vadás,

Moteslky Árpád

Alkotó vadászok 
Baranyában

Baráti meghívásnak :• ;■ 1 i
Baranya megyei vada 
klubja július 16-án. A házigazda 
Túrós László, a vájsz 
igazgatója a vad 
vendégül a klub tagjait A kiubin 
gok közül szinte mindenki jelen 
volt, es sok. ii ■
lálkozó óta elkészül munkáltai Bé
kés Sándor, a klub v< 
frissen megjelent M Mtro hívta fel a 
figyelmet: Vidocz Ferenc .Tanítvá
nyok" címú munkáiéra, amely a ne
gyedik kötete a szerzőnek, vala
mint me<||eleht (fi M ess Béla sora 
zatából a harmadik kötőire „Va
dászszemmel öt lö ldrós/on" cím
mel. Az est folyamán mindenki be
számolt a munkájáról, ób vázolta el
képzelései! terveit a |övöt illetően. 
A tervek közt szerepül többok közt 
más. megyei ilkotöklubokkal való 
kapcsolatfelvétel, közös kiállítások 
megszervezi>se és néhány regio
nális munka elkészítése Ez ismét 
komoly baranyai kezdeményezés
nek tekinthető, az annak a kis mo- 
nogiátia sorozatnak a terve egy
ben, amely a baranyai vadásztár- 
v i \  n|‘ i|. , a.-i.-i, ,l szólna l zen kívül 
két új taggal bővült az alkotó vadá- 

ie Körtvélyesi László fotó
művész e Ifj. Jung Jenő csatlako
zott az alkotó vadászok táborához.

A. G.
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A TRÓFEABÍRÁLAT SZEREPE
Sokat és sokszor hallott és írott kritikák érték a 
trófeabírálatot, annak helyét a magyar vadgaz
dálkodásban. Mint huszonöt éves vadászati 
felügyelői munkakörben dolgozó vadász
ember -  mert annak tartom  magam -  zavar, 
hogy komoly beosztású szaktekintélyek meg
kérdőjelezik, és kétségbe vonják a trófeabírá
lat szerepét, fontosságát, visszatartó erejét, és 
főleg évtizedekre visszanyúló adatbázisának 
szakmai szerepét.

A lap májusi számában dr. Nagy Lajos tollá
ból megjelent „Mérlegen az őzagancs” cikké
nek elolvasása átbillentett azon a holtponton, 
ami már régóta érlelődött bennem, nevezete
sen, hogy nem a trófeabírálat a „legnagyobb 
ellensége” a vadgazdának. Természetesen a 
megjelent anyagból nem ezt olvastam ki, sőt 
számtalan hivatkozásával, megállapításával 
messzemenően egyet is értek. Magam is azt 
hiszem, vallom és gyakorlati megfigyeléseim 
alapján meg is vagyok arról győződve, hogy 
az őzbak 4-5 éves korára eléri legjobb -  gene
tikai képességének megfelelő -  agancs felra
kásának idejét és ez az adott év környezeti ha
tásaitól, az adott bak egészségi állapotától a 
fenotípusában is megjelenik. Még lábodi hiva
tásos vadászként számtalan jogosulatlanul be
fogott g idát neveltünk fel a vadgazdaság tele
pén, ahol az egészségügyi gondokkal küzdő, 
elsőéves, gombnyársas bak a következő év
ben ragyogó hatos agancsot rakott fel és a ta
karmánybőség, a stressz kivédése m egdöb
bentő agancsm inőséget hozott. Nem emelnék 
szót a trófeabírálat védelmében, ha nem len
nék meggyőződve annak fontosságáról és a 
túlkapások visszatartó szerepéről.

A  vadászatra jogosultak és az azok alkalma
zásában lévő hivatásos szakszemélyzet, ba
kok és bikák kormegállapítását épp olyan jól 
tudják, mint a bírálatot végző kollégáik. A terü
leten, az elejtés pillanatában meghozott dönté
süknél a trófeás vad kormegállapítását segítő 
viselkedés és a külső testi alkati bélyegek job
ban segítik a bírálatot, m int a fogkopás, vagy a 
koponyán lévő más kormegállapítást adó 
szempontok. Magam is az első agancsú. villás 
bakot a második agancsú villástól csak a nyak 
vastagsága és a testtartás alapján tudom elbí
rálni, de ez az igazi csiklandós téma

Mindezek után (ha nem a marketing szemlé
let vezetne bennünket a trófeás vad elejtésé
ben) akkor nem lenne szerepe annak, hogy a 
csúcson lévő bak vagy bika továbbtartása

után -  ha a következő évben hanyatlik is a tró
fea minősége -  az utónemzésben a genetikai 
képességeit tovább örökíti.

Hosszú éveken keresztül számtalan állator
vosi igazolást kellett elolvasnom, amelyek pél
dául a mellhártya összenövését, az egyéb 
szervek senyveségét jelölték meg elejtési in
doknak.(?) Magyarra fordítva, a gyakorló vad
gazda épp oly jól tudta melyik a káros kilövés, 
mint mondjuk mi a bírálók, csak épp a bevétel 
szüksége, uram bocsá' a belföldi elejtőknél a 
kapzsiság következtében nem tudtak kegyel
mezni a fiatalon terítékre hozott vadnak. Ha e 
korai kilövéssel járó hátrányos következmé
nyeket eltöröljük, a már úgy is megfiatalított b i
káink, bakjaink száma ugrásszerűen megnö
vekszik. Amióta a vadgazdálkodási bírságot 
bevezették, ha kínkeservesen is, de jelentősen 
visszaszorult a korai kilövések aránya. Kár, 
hogy nem vezettünk statisztikát arról, hogy mi
előtt nem fúrtuk a bírálatra bemutatott agan
csokat, hányszor bíráltatták le a vadászok 
ugyanazt az agancsot, amit már korábban be
mutattak. Van olyan ismerősöm, aki a bírálat 
létjogosultságát vitatja, és azt hangoztatja, 
hogy mindegy, hogy a bika hány éves, az a lé
nyeges, ami a fején van.

Érvelnek az afrikai gyakorlattal is, amely 
szerint az elejthető vadnak sem a korát, sem a 
trófeáját nem köti meg semminemű előírás, 
csak a vendég igénye. Ugyanez a kolléga en
nek ellenére csak a rekord méreteket megkö
zelítő vadat volt hajlandó elejteni. Amikor ezt 
barátilag a fejére olvastam, csak mosolygott -  
az más -  megjegyzéssel. Ilyenek vagyunk, mi
kor rólunk van szó. Én viszont ott is meglőttem 
a ferdeszarvú, abnormális gnú tehenet, mert 
nekem tényleg a vadászat és az elejtés körül
ményei voltak a meghatározóak, és nem pedig 
a trófea nagysága. Szabályos hatos bakot tizen
öt éve nem vagyok hajlandó lőni -  utolérhető 
vagyok ezen állításommal -  ezért érzek erköl
csi alapot, m indezeket le is írni.

A szakmában eltöltött három évtized során 
sok olyan agancs megfordult a kezemben, 
amely az adott populáció rekord példánya le
hetett volna, ha még egy-két évet az elejtő meg
előlegez viselőjének, de nem tették. Számtalan 
bika, bak agancsa, méretei ragyogóak, de 
hiányzik a pontozást növelő súly, arról már nem 
is beszélve, hogy a fizetés, a súly alapján törté
nik. A trófeaméretek mellett, a súly a korral na
gyon pozitív korrelációban van. Erre vitathatat

lan példa a pusztakovácsi világrekord bika, 
amelynek az előző években elhullajtott agancsát 
számtalanszor megmértük, és több kilót rakott 
fel két év alatt. Igaz ez az őzbakok esetében is.

Összegezve gondolataimat, a fiatal trófeabí
ráló kollégák szemüvege sem más általában -  
de lehet, hogy ez alól van kivétel, m int az élet
ben m indenütt -  mint a gyakorló vadgazdáké. 
Ők is tisztában vannak, melyik a kétesélyes, a 
bírálatra bemutatott trófeák közül csupán más 
és más az érdekeltségük.

Hadd fogalmazzam meg, és talán nem bán
tok meg senkit azzal, hogy azon vadászoknak, 
vadásztatóknak általában nincs gondjuk a bí
rálatokon, akik a szakmát tartják fontosnak és 
nem rövid távú érdekeiket helyezik előtérbe a 
vad elejtésénél, és a vadászat során.

E gondolatkör kapcsán nem tudom elkerül
ni, hogy véleményem szerint nem is az 1-2%- 
os káros lelövéssel okozza a vadgazda a szak
mai kárt, hanem a vadlétszám, az ivararány és 
a korosztály összetétel elvárásainak figyelmen 
kívül hagyásával. Ennek kérdéseivel kellene 
többet foglalkoznunk. Ezen szakmai ismérve
ket szeretném elérni Somogy megyében.

Simon Pál

Szívesen és örömmel adtunk helyet a szerző 
vita cikkének. Azt azonban nehéz volna vitatni, 
hogy az elmúlt években az egész kérdés m eg
lehetősen „átértékelődött" és egyre inkább a 
„mumus szemlélet", m int az előremutató szak
m ai értékelés, a továbbképzés, a tanulságok 
levonása dominálna. Nem vagyunk meggyőződ
ve arról, hogy csak a „gátlástalan, merkantil 
szemlélet" a fő  ok, mert legalább ilyen törvény
szerűen bekövetkező a jóhiszem ű tévedés is, 
amely m indaddig  lesz, amíg emberek bírálnak, 
akár lövés előtt, akár a trófeát illetően. Nem  
m indegy ugyanis, ha mondjuk egy idényben  
félszáz trófeás vad bírálata után derü l k i egyről 
a hibás lelövés, mintha mondjuk kettőből az 
egyik mínusz 3  pontosra sikeredik. M int aho
gyan az sem biztos, hogy éppen a szankciók a 
visszatartók, a statisztikajavítók, vagy ped ig  
esetleg nem kerülnek napvilágra. Az viszont 
mindenképpen örvendetes, ha széles körben 
megvitatjuk m indezeket azzal a szándékkal, 
hogy m iképpen lehetne jobban, eredm énye
sebben élni a lehetőségeinkkel a m agyar vad- 
gazdálkodás minőségfejlesztése érdekében. 
(A szerk. m egj.)

IRODALMI PÁLYÁZAT
A Magyar VADÁSZLAP szerkesztősége, a Vadászati Kulturális Egyesület, 

valamint a pályadíjakat fölajánló vállalkozások irodalmi pályázatot írnak ki

„A VADÁSZAT TANULSÁGAI”

címmel. A kiírók olyan irodalm i igénnyel elkészített, műfajilag kötetlen, de 100-150 
gépelt sornál nem hosszabb pályamunkákat várnak, amelyek a vadászattal összelüggó 
pozitív vagy negatív élményeket tükrözik és tanulságosak lehetnek mások számára is. 

A pályázatokat 2001. szeptember 30-áig lehet beküldeni 
a Magyar VADÁSZLAP címére: 1141 Budapest, Vízakna u. 23/b.

A pályázatra beküldött alkotásokat szakmai zsűri bírálja el, a szerkesztett pályamunkák 
válogatása a VADÁSZLAP karácsonyi irodalmi mellékletében jelenik meg.

A pályázat első díját a Larix Kft., a második díját a Szent Hubertus Olasz-Magyar Kit., 
a harmadik díját a Gemenc vadászbolt ajánlotta fel.

A díjakat a Vadászati Kulturális Egyesület jövő évi, rendes Országos Közgyűlésén adják át.

IFJÚSÁGI PÁLYÁZAT
A Vadász Könyvklub Egyesület és a Millenniumi Vadászati Bizottság kiírja 

„A TERM ÉSZET ÉS ÉN V I.” című pályázatot.
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: A jelentkezők saját, a természethez kapcsolódó élményüket meg
örökítő prózai írással, verssel, rajzzal, festménnyel, fotóval pályázhatnak.
A téma jellege, vadászat, horgászat, vadmegfigyelés, természetjárás, természetvédelem 
lehet. Külön a millenniummal kapcsolatos, híres természetbúvárokról, vadászírókról, tör
ténelmi személyiségekről, emlékhelyekről szóló írásokat is várunk.
A pályázaton minden magyar anyanyelvű diák-, állampolgárságától függetlenül -  a korosztá
lyának megfelelő kategóriában vehet részt. Kategóriák: 1.10-14 év, II. 15-18 év, III. 19-25 év. 
A pályamű terjedelme és műfaja: próza, illetve a millenniummal kapcsolatos tanulmány 
készítéséről maximum öt gépelt kéziratoldal (egy sorban 60 leütés, egy oldalon 25 gépelt 
sor), 2 db vers, vagy 2 db legalább A/4-es méretű rajz, festmény, fotó. A pályázat jeligés. 
A pályamű elején kell feltüntetni a jeligét és a kategóriát. A kézirat mellett lezárt jeligés bo
rítékban küldendők be a szerző adatai: név, lakcím, születési év, iskolája neve, és címe. A 
pályaművek beküldési határideje: 2001. november 25.

Cím: Vadász Könyvklub Egyesület • 1034 Budapest, Tímár u. 26.



Egyéni megrendelőink részére PUSKA-ÁTVÉTEL: 
HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK: 7.00-12.00 óra között

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

pontos címe, irányítószáma.

Egyéni megrendelőink részére 
MAROKLŰFEGYVER-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 fegyver-átvétel: 

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. 
Telelőn: (06-1) 280-6782, (06-1) 281-1860. Tel/fax: (06-1) 281-1856 
E-mafl: mhh@mkh.liu http://www.netcall36.hii/lofegyv/fegyver.htm

I
PANNONVAD

VADÁSZATSZERVEZŐ IRODA •  AGENZIA Dl CACCIA JAGDREISEN
2083 Solymár, Erdó u. 24 Tel. 36 2 6 /3 6 3 -1 0 4 .06-20/943-5654 

Fax 36 26/361 302 e mail pannonvad^axelero.hu

VADÁSZAT ROMÁNIÁBAN
Dámbikavadászat ,i maqyai Iratai kn/elében. 3 nap vadászat teljes ellátással 
vadászházban 485 EURO

Dámbíka elejtési díj: 2.5 kg Iróleasúlyig 250 EURO
3 kg tnMeasülyig 550 EURO
3 kg nál nagyobb

tróleasiily esőién 550 EURO +
10 EUROg-ként

Medvevadászat a Kárpátokban d„,| i 670 EURO
Elejtési díj, medve 350 C.I.C. pontig 5000 EURO

medve 350 C.I.C. pont lelett 7000 EURO
Vadkan
Agyarhossz cm-ben Elejtési díj IlJHO i;,  r • I leitési díj EURO

12.00-ig  250
12 .01 -16 ,00  350 20.00 lelett 750 * tOEURO/mm

Szervezési díj amely a kísérést, a szállítást a terűiden
és a trófea kifőzését tartalmazza ií>!> EURO/nap/vadász

Zerge 95 C.I.C. pont 1100 EURO
A Retyezat és a fogarasi hegyekben él a világ in irro sc h h  /i'njcailománya

Farkas
Siketfajd
Vad libavadászat vadászonként napi 
Vadkacsavadászat vadászonként napi 
Fürjvadászat vadászonként napi

D ÁSZTÓL iT  
DÁSZOKNAK!

NAGYKER ÁRON 30% KEDVEZMÉNNYÉ L!

+12 féle 
mintázat!

MŰD TRAC SPECIAL TRAC

MŰD TERRAIN SUPER CROSS

* 2 é v ' -
garancia!;

’f . N E U S

i m f ö i

Ahol eddig elakadtatok, ott most nem fogtok! Aszfalton halkan 
futó, sáros versenyeken győztes gumik! Euröpaban lerepvtr- 
seny nélkülünk nem létezik! Miért ne lehetne Neklek is1

Csörlőre nem lesz szükségetek, mert a Párizs-Oakar rally több
szörösen díjnyertes gumiját kínálom Nektek. A vit.iq < * ■ k 
legjobb terepversenyzőjének a szülei gyárából származó 
gumiabroncsok. Mi is teszteltük!

Az olasz Parma-i Pneus Service kizárólagos torti.nm.i/u 
jaként örömmel állunk rendelkezesedre lobb • 
méretű gumiabronccsal. Beszerezhetők postai u i»nv*tt*l vagy 
országszerte viszonteladóinknál.

Jelszavunk:
miénk a legjobb, Ilyen másnak nincs, 
ilyet nem gyárt senki, csak nekünk vanl

Ficsór Autóház 
1106 Budapest 
Tel/fax: 260-11

mailto:mhh@mkh.liu
http://www.netcall36.hii/lofegyv/fegyver.htm
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LOVASSPORTOK VIADALA
SÓSKÚT 2001

A maga nemében egyedülálló rendezvény lesz augusztus 10—12-éig. Gerincét a Magyar és 
Nemzetközi Lovas Szövetségek által koordinált hat lovasszakág -  díjlovaglás, díjugratás, fogat
hajtás, military, távlovaglás, voltizs -  versenyei képezik, egészen a nagydíj szintű bemutatókig.

A Viadal házigazdája, aki maga is a lovak szerelmese, USZTICS MÁTYÁS színművész. Az ő 
feladata, hogy a kevésbé szakavatott nézőkkel megismertesse a lovassportok szabályait, a néző
ket egy spanyol bikaviadalok izgalmát idéző hangulatba ringassa. A járulékos szakmák képviselői 
jelenlétükkel szintén emelik az esemény színvonalát -  szíjgyártók, csizmadiák, népi iparművé
szek nem csak árusítják egyedi termékeiket, de tanúi lehetünk az alkotások születésének is.

Átfogó művészeti kiállítás is nyitja kapuit, a „Ló és a természet” címmel. Festmények, grafi
kák, szobrok, antik tárgyak, valamint NÉMETH JÁNOS agancsfaragó művész, sóskúti lakos al
kotásai színesítik a kiállítást. „A lovakat szeretjük, ugye” címmel CSERGEZÁN PÁL exkluzív, 
gyűjteményes kiállítása látható a főépületben.

A verseny alatt a nagyszínpadon folyamatosan szól a zene, a gyermekeket játszóbusz köti 
le. Péntek estére a kifulladásig tartó programot a SLÁGER RÁDIÓ világraszóló Partyja garan 
tálja, szombaton pedig a WESTEL gondoskodik feledhetetlen Road-show-ról. Vasárnap 
BESSENYEI PÉTER műrepülő bemutatója és ejtőernyős ugrások fokozzák az izgalmat

Akit magával ragadnak a lovak, a helyszínen ki is próbálhatja milyen érzés lóháton, vagy lo
vaskocsin ülve, esetleg hőlégballonból csodálhatja mindezt együtt.

Újjáéleszteni a lovashagyományokat, a legendás magyar lovaskultúrát -  nem kisebb colt tűzött 
ki maga elé a rendező Sóskúti Lovassport Club. Szándékában olyan támogatókat talált mint 
DR. SCHMITT PÁL, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, aki a rendezvény fővednoki ír . 
vállalta és a klub védnöke, DR. HABSBURG GYÖRGY.
A szervezők mindenre gondoltak: a rendezvény látogatása INGYENES, és a Budapest I t e l e  
térről, Százhalombattáról, Székesfehérvárról és Érdről induló külön buszjáratok mlndonk i 
mára garantálják a könnyű közlekedést.



fordvonal:
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www.ford.hu

■ Ö sszkerékm eghajtás 
11085 kg teherbírás 
i  Turbódízel erőforrás 
i Robusztus felépítés 
I Elérhető: 3 999 000  Ft+ÁFÁ-tól

fordranger

http://www.ford.hu

