
r  Bizzini és Fausti Stelano gyártmányú olasz sörétes vadászfegyverek 
teljes gyártmányskálájának forgalmazasa. Kiváló minőség, kedvező ár. 
A készlet erejéig kizárólag december hónapban. \
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MIRAGE sörétes lőszerek teljes 
kaliberválasztékával várjuk tisztelt 

vásárlóink jelentkezését
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egy elhúzó billentyűvel egy elhúzó billentyűvel két elhúzó billentyűvel

Ára: 180.000 Ft+ála Ára: 180.000 Ft+ála Ára: 144.000 Ft+áfa

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVET KÍV

TELEFON: 06-28/420-760 TELEFAX: 06-28/42^-181 email: trofea@malLdIoitel 
NYITVA TARTÁS: HÉTFŰ, KEDD, CSÜTÖRTÖK: 7.30-16 ÓRÁIG, SZERDA: 7.30-18 ÓRÁIG, P.: 7.30-1



RT. M AVAD  RT.
Vadászatszervezés kiil- és 

belföldön

Ajánlataink:

Vadgazdálkodási
szaktanácsadás

Zergebak vadászat Tirolban vagy Mariazell környékén
• III osztályú bak (2-4 eves) 800 EU R  • II osztályú bak (5-7 éves) 1000 KUK
• I osztályú bak (8 év felett) 1300 EUR
Az ár tartalmazza a lelövési díjat, a szállást vadászkunyhóban, valamint a kisérési díjat

Fajdkakas vadászat Oroszországban: 6 nap
• Siket fájd • Nyírfajd • Császármadár • Három fajdkakas lövése: 1300 EUR 

Három fajdkakas és egy barnamedve lelövése: 3200 K IÍR
12 nap, az ár tartalmazza a kiutazást, szállást, ellátást, lelövési díjat, fegyverbehozatalt, stb. 
Felár: • szervezési díj 50 EUR • vám 40 EUR • utazási bizt. 30 EUR • medve 180 cm 
felett 600 EUR • Időpontok: 2002. május 4-11-ig, valamint személyes egyeztetés után.

Barnamedve vadászat Szibériában: I medve lelövése 4500 USD
9 nap (7 nap vadászat) 2002. április 28-május 20-ig, 2(X)2. augusztus 25-november 25-ig. 
Az ár tartalmazza az összes költséget, kivétel: • CITES medvére 150 USD • Hotel költség 
Moszkvában (ha szükséges) • Állatorvosi igazolás 20 USD

Vadászbolt 
Budapest 1132 
Visegrádi u. 9. 
Tel.: 239-1333 

Nyitva: 
hétköznap 10-17 óráig

Kőburkolatok, 
gránit falak 
Kandallók 
és pultrendszerek 
Homlokzati burkolatok, 
portálok 
Köztéri kutak 
Lépcsők,
baluszteres kőkorlátok

Pap Kőfaragó, Koszobrász M űhely
2000 Szentendre, Kőzúzó koz 

elcfon/f}ix: (06-26) 313-X46, (06-26)312-630 
Telefon: (06-26) 500-235, (06-26)500-216 

e-mnil: pápfajos@clender. hu H'U'ii'.paplíijos. hu
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VU&SZMIT KSÜRZSÉKIEN
ÖNVÉDEIMI, SPORT-, VADASZ-, 

LÉGFEGWEREK, FLÓBERTPISZTOLYOK, 
SÖRÉTES, GOLYÓS, LÉGLŐSZEREK, 
FEGYVER- ÉS 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
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Előre 6 köszönjek a segítségéi!

CÍMLAPON: NÉMETH JÁNOS AGANCSFARAGÁSA

-VNtíSZIAP ©
Mf GJELENIK HAVONKÉNT

Kiadö-tőszerlcesztő:
C sokó  Sándor

Tel 06-30,-397-5651

Felelős szerkesztő:
Mom onnay Z som bor

Tel 06-30/397-5671

Főmunkatárs:
Som falvi Ervin

Tel 06-30/397-5661

tervezőszerkesztő: K un  Gábor

./10 -^fli titkár: Elek Erzsébet
Tel 06-60/322-898

A •./«fk.'s/tőség és a kiadó címe:
(141 Budapest, V ízakna u. 23 b. 
*u«iM i Vadászati Kulturális Egyesület

• < i/ ID N t l  T ELEF O N  É S  FAX: 222-6819 
Telefon: 60327-280

VADASZLAP előfizethető .Belföldi 
a szerkesztőség címén, átuta- 

j Mi mór tr> vidéke Takarékszövetkezetnél 
R rm  oo 149-10004115 számú számlára. 

,mj, »’"'U^MK-Mtöknél, a postahivatalokban. 
T«-i|*-./ii i Hirker Rt.azNH Rt.

*•. az alternatív terjesztők.

Nyom dai előállítás:
AihcfUíum Nyomda Rt 

fetelös vezető: 
clr G.iráné Bardóczy Irén

vezérigazgató

kHN 1215-6159 (Nyomtatott) 
l-.SN  1588-1229 (Online)

MEGYEI TUDÓSÍTÓINK
Baranya: Agyaki Gábor 06-30/318-7969

Bács-Kiskun: Oláh József 06-20/968-7096

Békés: Lovász Sándor 06-30945-1987

Borsod: Handa György Zsolt

06-20/329-1814
Csongrád: Mészáros György

06-60/478-657

Fejér: Gáspár Attila 06-20/977-9526

Győr: Pió Márta 06-3Q961-8844

Hajdú: Kozák Imre 06-20382-3450

Heves: Prezenszky János 06-36/316-512

Komárom: Faragó István 06-20338-2754

Nógrád: Gaál Dénes 06-70/210-6465

Pest: Mészáros Iván 06-30207-3260

Somogy: Szarka Ágnes 06-30961-9481

Szabolcs. Erdélyi István 06-44/362-569

Szolnok: Czeglédy István 06-60457-449

Tolna: Bischof Ferenc 06-20/920-3662

Vas: Takács Viktor 06-30/232-9623

Veszprém: Baracskay Lajos 06-88/422-298

Zala: Polster Gabriella 06-20938-8210

il < írnunk: vke@vadaszlap.hu Hompage: www.vadaszlap.hu

LÁTOMÁSAIM
Volt egy látomásom, már nem emlékszem 
pontosan ébren voltam vagy félálomban ... 
de az is lehet, hogy tényleg aludtam. Végül 
is lényegtelen. A jelenség az jelenség! Nem 
kell hozzá prófétának, apostolnak, jósnak 
vagy időutazó fantasztának lenni, hogy az 
ember fia lássa, emlékezzen rá, mi történt 
vele, körülötte ... a látomásaiban. Ezt a leg
többünk megéli és nem beszél róla. de van
nak. akik nem tudják és nem is akarják a lá
tomásaikat elhallgatni... a bűnüldözők nyel
vén szólva, „énekelnek”, mint a kis madarak, 

elcsicsergik a jót és a rosszat egyaránt.
Hajszálnyira előttem van a kép. a fémvázas kis székek-asztalok 

között odasétálok a savanyú szagú söntéspulthoz. hogy jobban 
halljam, amit Árpi bácsi, a közismert jóga-tanár - merev nyakkal 
majdnem kilencven fokot tud előre-hátra dülöngélni - izgatottan 
adja elő. hogy ő bizony hallotta a nyáron a lövöldözést, amikor a 
vadászok vadásztak. És nem magyarok voltak. Nem értette ugyan 
a beszédüket, de az biztos, hogy csaó-val köszöntek el a lányok
tól, akiket otthagytak az út szélén és elrobogtak a kék minden szí
nében pompázó kamionjaikkal. Árpi bácsi persze nem elégedett 
meg ennyivel, néven nevezte azokat, akikre régóta haragudott, 
mert kihagyták őt a csapatból, amikor a földtulajdonosok a vadá
szati jog fölött, a területek nagyságáról egyezkedtek. Eddig nem 
tűnt fel. hogy a pultnak támaszkodik egy fekete bőrkabátos, nap- 
szemüveges. fülbevalós kopasz is. A hallottak után gyöngéden 
megveregeti Árpi bácsi hátát - köhhent tőle az öreg néhányat - 
majd kezét a kabát belső zsebébe dugva kirúgja a kocsmaajtót és 
távozik. A kétcsöcsű kocsma tulajdonosa elbájolva tekint utána.

Arra már nem emlékszem, hogy néhány perccel később Pobe- 
dákba vagy luxus usa limunizokba tuszkolták az Árpi bácsi által 
megnevezettek teljes családját, de arra igen, hogy széles ragasz
tószalaggal volt mindenkinek a szája leragasztva. Ez a*hírzárlat. 
De vajon miért? - kérdeztem magamtól és hogy megtudjam az 
igazságot, bekapcsoltam a tévét. Nem tudom, hogy valami akció
film ment vagy csak a híradót láttam, de az biztos, hogy lőttek, 
robbantottak, tüzeskedtek benne. Két bakija között az orrhangú 
narrátor mindenkit tegezett és bejelentette a szenzációt: letartóz
tattuk a bűnözőket és rövidesen a demokratikus Magyar Köztár
saság független statáriális bírósága fogja kimondani fölöttük az 
ítéletet. Sok jóra nem számíthatnak - erősítette meg a hírt egy kis 
szemüveges majdnem közméltóság, a szakma nagytudású első 
embere, akiről mindenki tudja, hogy nem csak a könyöke éles. a 
nyelvére is mindig lehet számítani, sőt rebesgetik róla, hogy 
mennyire előrelátó, hiszen hetekkel korábban már elmondta mi 
történt és azt is tudja, hogy mi fog történni... elvégre még akár a 
tárca várományosa is lehet.

Nézem a tévét, ahogy a kis szemüveges fröcsög, piszkosul 
mondja a magáét, szinte nem tudom róla levenni a tekintetem... 
teljesen elbűvöl varázslatos egyénisége.

És ekkor, szörnyű dolog történt. Az igazságosztás nagyasszo
nya - Ibolya néni, a kocsma takarítónője - a tévéhez lépett, kikap
csolta a készüléket és gyakorlott mozdulatokkal tisztára törölgette 
a képernyőt.

Felébredtem. A látomás azóta újra és újra lejátszódik előttem, 
újabb és újabb részletek világosodnak meg és tűnnek a feledés ho
mályába ... és bosszant, hogy nem értem a dolgokat. Mi a fenétől 
álmodozom én ilyesmiről, miért kísértenek ilyen hülye látomások?

Na mindegy, megyek és lemosatom az autómat, mert vastagon 
áll rajta a só. amit közpénzekből szórnak az utakra, hogy ne 
csússzon a pálya. Istenem, milyen balga egy ember volt Cornelius 
Scipio Africanus. Karthago lerombolója, aki azt hitte, ha sóval szó- 
ratja le a romokat, semmilyen új élet nem születhet majd rajta... bi
zonyíték a balgaságára, hogy a só. az utak téli sózása Magyaror
szágon évek óta soha nem okoz semmilyen környezetszennye
zést, nem tesz kárt az utak burkolatában, az autókban. Arányai
ban ez biztos jelentéktelenebb és 
valószínűleg népszerűtlenebb 
ügy, mint a vonuló madarak vám
szedőinek - a vadászoknak titulált 
bűnözőknek - az ostorozása. És 
ez nem látomás, ez a valóság! főszerkesztő

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


APROHIRDETES

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

FEGYVER

Sako 243 Winch go lyós fegyver
6x42 Schmidt & Bender céltáv
csővel, gyári szerelékkel eladó. 
Telefonszám: 06-30/915-6525.

Eladó angol Webly Scott 12/70-
es, sörétes párpuska 1-es darab
ja, váltócsővel, 1500-as Browning 
12/70-es automata váltócsővel, 
Mossberg 12/7 6-os, 96 cm
hosszú, libázó váltócső. Telefon
szám: 06-30/205-6053.

7x64-es Seyer-Mannlicher Lux
típusú, új, 6x42-es Swarovski táv
csővel szerelt fegyver, újszerű ál
lapotban eladó. Érdeklődni: 06- 
56/496-004-es telefonszámon le
het.

KUTYA

Weimari vizslakölykök megvá
sárolhatóak. Telefonszám: 06-
30/219-6515.

Magyar vizslát? A legjobbat? 
TŐLEM vegyen! Mikola Géza, te
lefonszám: 06-96/339-157 vagy 
06-20/385-7479.

Vadászkutyák képzése (fegyel
mi, vadászati, társasági) képes
ségvizsgára, vadászati alkalmas- 
sági vizsgára és munkavizsgára 
való felkészítése! Képzés formája 
panziós jellegű, ideje a tulajdo
nossal egyeztetve. Baranyi Sza
bolcs 06-30/996-5198.

Rövidszőrű, német vizsla, öt hó
napos növendékek és két éves 
alapidomított kutyák eladók. Tele
fonszám: 06-59/323-875 vagy 06- 
20/456-8154. Rövid szőrű, német 
vizsla szuka, KV-s, ÖTV-s, munka
vizsgás. eladó! Ugyanitt szál
kásszőrű tacskó növendék szuka 
eladó! Telefonszám: 06/-44/364- 
588, 06-20/376-4520.

Pointer kölykök, ezüstkoszorús 
mestertenyészetből, vadászó, 
ÖTV-s, HCH-s szülőktől eladók! 
Telefonszám: 06-60/461-090, Ba- 
ukóné.

Drótszörű németvizsla kutyák,
törzskönyvvel, vadászó szülőktől, 
sporttársai áron eladók. Telefon
szám: 06-30/433-1396.

VEG YES

Nyílpuska vadonatúj, csigás, 
távcsővel, nyílvesszőkkel eladó
elcserélhető. Nem engedélyköte
les. Utánvéttel is elküldöm. Ára: 
48.000,- Ft. Telefon: 06-20/962- 
1903.

Hullott őzagancsot és szarvas 
agancsrózsát vásárolnék. Wág- 
ner Kálmán, 9423 Ágfalva, Ma
gyar u. 3., telefonszám: 06- 
99/330-398.

Az áttami vadászvizsga kidolgo
zott 50 db szóbeli tétele (350 kér
dés) megrendelhető a 06-75/313- 
271 vagy 06-20/333-2834-es tele
fonszámon.

M AH INDRA  JE E P  2.1 D, 1993-as, 
garázsban tartott terepjáró 55.000 
km-rel, extrákkal (vonóhorog, ri
asztó, csörlő), kitűnő állapotban, 
tulajdonostól eladó 1.380.000,- fo
rintért. Telefonszám: 06-20/445- 
0323, 06-70/2475-832.

Ha megrendeli, holnap postára 
adjuk! A Diana Vadász-Horgász 
Antikvárium ingyenes árjegyzéket 
küld nagy vadászkönyv készleté
ről, ha levelet ír. vagy telefonál. 
Makó. Zrínyi u. 34. 6900. Telefon
szám: 06-62/211-561.

Korongdobó gépet hobbi és 
parcours kivitelben, összecsuk
ható magasleseket hordozható, 
kocsitetős, valamint famászós 
kivitelben rendeljen az INTER- 
MAS Kft-nél, szárnyas, szőr
més befogócsapdák minden 
méretben. Telefon: 06-66/321- 
151, fax. 66-66/441-029. Hon-
lap: www, intermas, ini.hu

Országgyűlési képviselőjelölte
ket keres a Magyarországi Zöld 
Párt. Telefonszám: 06-20/936- 
4855.

A TIT Egyesület Keszthely 
városi irodája 

2002. 01. 27-02. 02. 
között rendezi meg a 

XIX. Vadászati Téli Egyetemet 
Keszthelyen.

Témakörök: Vadgazdálkodás. 
Vadászati kultúra, Vadászati és 
természetvédelem, Vadetoló
gia. Szakmai kirándulások. Ki
állítások. Futóvadlövészet. 
Elhelyezés: Hotel Helikon illetve 
egyéb szálláslehetőségek 
Érdeklődni: Albrecht Ervin 
TIT Egyesület. 8360. Keszthely. 
Kossuth u. 42.
Telefonszám: 06-83/314-203.
06-30/226-8858.

HALOTTAINK

Szomorú szívvel értesítjük va 
dászbarátainkat. hogy Horváth 
Imre „Peki", vadásztársunk. 50. 
életévében, hosszú türelemmel 
viselt betegségében, 2001. no
vember 22-ikén elhunyt. Halá
lával egy igazi vadászt és ba
rátot veszítettünk el. Emlékét 
barátai, vadásztársai kegyelet
tel örökre megőrizzük szívünk
ben.

Zamárdi „Nimród" Bérkilövő 
Vadásztársaság

AZ AGFA HUNGARIA KFT.

FELHÍVÁSA
AMATŐR ÉS PROFI FOTÓSOK 

FIGYELMÉBE

500 TEKERCS DIAFILM A TÉT
Abban a reményben, hogy mindenki - az Olvasóink, 
a fotósok, a pályázatot támogató AGFA Hungaria Kft. 

és a szerkesztőség is - jól jár, útjára indítjuk új 
fotórovatunkat, a legszebb, a legjobb 
és a legérdekesebb kategóriákban. 

Elképzelésünk szerint minden hónapban közlünk 
egy-egy aktuális - tájat, természetet, vadat, 

vadászatot, madarat, növényzetet, stb. ábrázoló fotót 
lapunk színes oldalain és az AGFA Hungaria Kft.

támogatásával a kiválasztott fotók készítőinek 
10-10 tekercs kiváló minőségű diafilmet adunk át

elismerésül.
Az év végén a legtöbb(!) kiválasztott fotót publikáló 

amatőr vagy profi fotós teljesítményét egy künön díjjal 
- 100 tekercs filmmel - is jutalmazzuk.

A fotókat - amely lehet papírkép, kis és nagy dia, 
illetőleg digitális felvétel - minden hónap 5-éig kell 
eljuttatni a szerkesztőség címére (1141 Budapest, 

Vízakna u. 23/b.). Havonként és kategóriánként egy 
szerző csak egy felvétellel vehet részt, annak viszont 

nincs akadálya, hogy a saját kollekcióját az egész 
évre előre beküldje. A felvételen kérjük feltüntetni: a 

szerző nevét, a kép címét és helyszínét, valamint azt, 
hogy milyen géppel, milyen anyagra készítették.

A beküldött fotókat archiváljuk és a 
www.vadaszlap.hu honlapunkon is bemutatjuk.
A honlapot megtekintve ki-ki eldöntheti, hogy jól 
választott-e a szerkesztőség... és a látogatóknak 

szavazati lehetőséget is biztosítunk. A legtöbb 
közönségszavazatot összegyűjtött fotósnak 

ugyancsak különdíjat - 40 tekercs filmet - adunk 
majd át az ünnepélyes és egy közös kiállítással 

egybekötött díjkiosztáson.

Infratávcsövek. éjjel látó készü
lékek az ország legnagyobb 
választékából eladók, megren
delhetők. Telefonszám: 06-
30/205-3714.

Megjelent Szemethy László és 
Heltai Miklós A csapdázás el
mélete és gyakorlata c. kiadvá
nya 44 oldalon 26 fényképpel. 
Megrendelhető közvetlenül a 
kiadótól a 06-60/437-256-os te
lefonszámon vagy a 
vadesz@mail.0660.hu E-mail 
címen.
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\ \h\SZ I \P: Beleszületett vagy
I jn iillü  .1 \.i(l;is/at(»l?

IH '< V I Á S / I.(): Szerintem bele- 
v/uU iirm bar senki nem volt va- 
«Uv/ «i ^latiunkban. Szentendrén a 
Ihiru parton, a Kőhegyen vagy a 
HuUos patak kornyéken olyan gye- 
irkViHom és olyan barátaim voltak 

K<>\a Jóska, S/̂ ih<) Pisti személyé
i n  .mű meghatározta az életem. 
I illés/di technikumba jelentkez- 
irm, ik* a MOM-ban szabadultam 
(rI mmt esztergályos. Aztán a min- 
ik-»w»api munka mellett jelesül elvé- 
ff/ im i a vadőri tanfolyamot, 
i tundrádon a szárnyas vadtenyész
tő k in /nsi és közben levelezőn a 
f í l ’ip.in és a/ erdészeti technikumot 
t\ l%6.február 1-jén vadőr lettem a 
v/fiiinulrei szigeten, a Fáklya-Odry 
\idas/i ár saságnál. De voltam csősz 
j n/iivi monostori tsz-ben, fácánte- 
U p\ e/etó Káptalanfán, vadőr a za- 
l*7eis/egi Zrínyi Vadásztársaság
a i! amíg 1972-ben Uzsára. a HM 
rnky.i/daságának nyírádi kerületé
he in-in kerültem hivatásos vadász
nak ahol a legtöbbet tanultam a va- 
iUs/airól ... szóval, szerintem nem 

a vadászatba beleszületni, nem 
4M. ha a/ ember tisztességgel meg is 
i«mil|.i lehetőleg minden csínját-
Nnját.

W D ASZLAP: Ha Önnek ilyen 
v<»kat jelentett és jelent a vadá
v a l ,  miért hagyta ott?

1 )1 (7  LÁSZLÓ : -Otthagytam? 
S/cmiiem nem hagytam ott, az igaz, 
h í s o k a t  változott az életem és 
»átlóiból felállású mezőőr lettem. 
»lr a vadászattól nem szakadtam el 

legfeljebb most már inkább ..mű
kedvelő" vagyok, mint hivatásos.

N \l) VSZLAP: Térjünk vissza 
I /v.ira. amit négy év után tagad
hatatlanul otthagyott.

I>l (7  LÁ SZLÓ :-N em  annyira 
ín. mint a feleségem, akinek elege 
H l I /saból. 0  döntött, hogy pró- 
NMjtink hazajönni Szentendrére, 
«|m>I volt némi esélyünk arra is, 

bekerülhetünk valamelyik pi
t i >a«las/há/ba... ha van türel

INTERJÚ DUCZ LASZLOVAL

Amatőr vagy profi?
Annak ellenére, hogy tizenhárom éve már nem hivatásos, 

nehéz lenne rábizonyítani, nem ért már a vadhoz, 
a madarakhoz, a vadásztatáshoz, a vadgazdálkodáshoz. 
Vadőrnek, hivatásos vadásznak élete végéig profi marad. 

Mert ugye nem az számít, hogy valaki mivel keresi a pénzt, 
miről van papírja, diplomája, hanem az, hogy hivatásos, 

professzionális szinten ért ahhoz, amit művel...

műnk kivárni. En nagyon nem el
lenkeztem, mert a vérebem miatt 
kissé megromlott a kapcsolatom a 
főnökömmel. De ez egy külön törté
net. Néhány hónapig a Minőségelle
nőrző Rt-nél voltam exportfa-ellen- 
őr, majd megkaptam a szentendrei 
erdészet sikárosi kerületét, a va
dászházat, ahol végre úgy érezhet
tük, hogy az életünk egyenesbe jött. 
Sajnos nem tartott sokáig a boldog
ság, a feleségem súlyos beteg lett és 
... 1983-ban egy napon temettem el 
az Apámmal.

VADÁSZLAP: Akkor már jól is
mertük egymást, olyan érzésem 
volt, mintha kicsúszott volna a lá
ba alól a talaj... viszont egyre- 
másra kezdtek el megjelenni az 
írásai.

DÚCZ LÁSZLÓ : - Hát igen, nem 
volt könnyű feldolgozni a magá
nyosságot, sok mindent ki kellett 
magamból írni. Akkor már elkészült 
az első változata a turul témát fesze
gető gyűjtésemnek, mind több hely
re hívtak meg előadást tartani ... 
lassanként kezdtem egyenesbe jön
ni. amikor - egy kis „baráti”  és fő
nöki rásegítéssel - 1985 őszén el 
kellett jönnöm a sikárosi házból. Át- 
telcltem a Nimród szerkesztőségé

ben és a tavaszi illatokat már a her
ceghalmi határban szippantgattam. 
1987-ben újranősültem, megszüle
tett a nagy lányom, majd a kisebbik 
lányom és nem akartam hétvégi 
apuka lenni, beálltam Szentendre 
város szolgálatába mindenféle ellen
őrnek. 1994-ben volt egy szívmű
tétem, két éve rokkant-nyugdíjas 
vagyok, de hajnalonként még fe
jembe nyomom a régi vadászkala
pom és mezőőrként körülnézek a 
határban.

VADÁSZLAP: Nekem eddig úgy 
tűnt, hogy csak olvan vadásztör
téneteket írt meg, amelyik Önnel 
történt meg ... viszont „Az isten
nek háttal" c. regény írójaként 
szinte kizárólag a fantáziájára 
hagyatkozott. A kettő között ott 
van az eddig két kiadást megélt, a 
turul-legendához kapcsolódó 
munkássága, amely lassan alap
mű lesz a magyarság eredetét ku
tató történészek kezében. írónak, 
történész-kutatónak amatőr vagv 
profi?

DÚCZ LÁ SZLÓ :-N em  az írása
imból élek és nem volt, nincs és 
nem is akarom, hogy diplomám le
gyen a magyarság eredetének, a tu- 
rul-legenda vagy a magyar korona 
kutatásának tudományáról. Ezek 
olyan dolgok, amit szívesen csiná
lok ... és lehetek amatőr a profik 
szemében, engem ez nem zavar, de 
jól esik a hiúságomnak, amikor 
amatőrként felkérnek egy-egy nem
zetközi konferencia előadójának. 
Az irogatásom a vadász-sztorik 
megírásával kezdődött, az összes, 
eddig megjelent novella közül - 
kettő kivételével - valóban a saját 
élményeimet írtam meg ... mosta
nában kacérkodom a gondolattal, 
hogy talán az írást komolyan is ve- 
hetnéni, egyre több a mondaniva
lóm, amelyhez nem feltétlenül kel
lenek az átélt, megélt élmények. A

vadászatnak, pontosabban a soly- 
niászatnak tudható be. hogy elkezd
tem érdeklődni a magyarság ősi le
gendája, a turul-madár iránt. Ezt so
sem tagadtam. De azt sem tagadha
tom le, ahogy egyre jobban elmé
lyültem a témában, rá kellett jön
nöm, hogy tudós emberek, politiku
sok és hatalmasok a magyarság ere
detét, származását, a honfoglalását 
illetően évszázadok óta becsapják, 
félrevezetik az embereket, a ma
gyar nemzetet. Ebbe a kategóriába 
tartozik a még mindig tabuként ke
zelt turul-legenda is, amelynek is
merete pedig ugyancsak erősíthetné 
nemzeti öntudatunkat.

Ami a regényt illeti, arról nem 
sokat tudok mondani, az egész 
olyan volt, úgy jött, mintha nem is 
én írtam volna, mintha egy hang be
lülről diktálta volna a mondatokat.

VADÁSZLAP : Ön nem egy 
könnyű természetű ember, örök 
ellenzéki. Szeret vitatkozni?

DÚCZ LÁSZLÓ : - Lehet, hogy vi- 
tatkozós vagyok, de kérdem: alapta
lanok az állításaim? Én hittem és hi
szek az emberek igazában, a saját 
igazságomban és ezért kész vagyok 
vitatkozni is... bár pontosan tudom, 
hogy a dolgokon nem sokat tudok 
változtatni, jobb lenne félreállnom 
és hallgatnom.

VADÁSZLAP: Ezt most gondolja 
így, amikor egyre sikeresebb lesz 
az életútja?

DÚCZ LÁSZLÓ : - Magammal is 
sokszor és sokat vitatkozom ... töb
bet, mint másokkal. Igen, nem iga
zán értem, hogy mi történik körü
löttem. miért figyelnek rám. mitől 
érdekes a mondanivalóm, miért 
tüntetnek ki, miért ítélik nekem a 
V K E első „A R A N Y  FÁCÁN- 
T O LL" irodalmi nagydíját. Fontos 
dolgok ezek, hálás vagyok érte a 
sorsomnak, de sokkal fontosabbnak 
tartom, hogy ne durranjon szét a 
szívembe ültetett vezeték és hogy 
szeressenek a lányaim ...és néha- 
néha egy jót vadászhassak a baráta
im társaságában.

Csekő Sándor



AKTUALIS

BOTRÁNY VAGY NEM
A Komárom-Esztergom megyei kamarai 
választásokkal kapcsolatban különböző 
hírek kaptak szárnyra. Az ok - legalábbis 
közvetetten - a megyében négy éve tör
tént „rendszerváltás”; Komárom-Eszter- 
gom megye ugyanis egy a kevesek közül, 
ahol már az első kamarai választásoknál 
sem szavaztak bizalmat a megyei vadász
szövetség jelöltjeinek.

A tavaly október 24-én megtartott kamarai 
küldöttválasztó közgyűlésre az érdekeltek 
igyekeztek alaposan rászervezni, hiszen 
tudták, az lesz a befutó, aki több vadászt 
tud mozgósítani. Már a küldöttgyűlés ele
jén érezhető volt a feszültség, ugyanis dr. 
Jakabházy Miklóst - aki többek szerint a 
kamara titkári posztjára pályázott volna 
mint a megyében nem regisztrált vadászt 
nem engedték szavazni. A döntés alapos 
volt, hiszen a megyei vadászszövetség fő
vadásza Pest megyében váltotta ki vadász
jegyét, és a választás előtti héten jelentette 
be állandó lakcíme megváltozását faxon, 
megfelelő igazolás csatolása nélkül a Pest 
megyei kamarai titkárnál, azonban a meg
keresés alapján a Komárom-Esztergom 
megyei kamarában a választás napjáig 
már nem lehetett regisztrálni. A szavazat- 
számlálás- mint az várható is volt - hosszú 
órákat vett igénybe, végül késő este hir
dettek eredményt, amelyből kiderült, hogy 
a megyei vadászok továbbra sem szavaz
tak bizalmat a megyei vadászszövetség je
löltjeinek, ugyanis sem dr. Jakabházy 
Miklós fővadász, sem a vadászszövetség 
egyéb vezető tisztségviselői - dr. Vörös 
Liszló, Göbölös József - nem kerültek a 
küldöttek közé. Egyébként Göbölös úr 
már a közgyűlés elején jelezte, hogy a

Kopogós hidegben, december 18-án disz
nóhajtásra gyülekeztek a nagykanizsai 
Olajipari Vadásztársaság kevésbé fázós 
tagjai és vendégeik. Az eligazítást Cs. Fe
renc elnök tartotta, külön felhívva min
denkinek a figyelmét arra, hogy a vt-től 
„clprivatizált” terület határán fogunk kez
deni, ahol - a vadászterületek „átrendezé
se” óta, azaz csaknem öt éve - még nem 
tartottunk hajtást. Mivel alig kilométernyi 
hosszúságú, de árkokkal szabdalt és sok 
helyen igen sűrű terepről van szó, mely
nek természetes határát (az új terii leiha
tárt) egy vízmosásos patakvölgy adja, 
ezért oda az elálló puskássomak a szom
szédos területen kell felvonulni és elfog
lalni a lőállásokat. Ennek érdekében elő
zetesen felvette a kapcsolatot a szomszé
dos terület vadászmesterével, K. Sándor
ral, aki hozzájárulását adta ehhez, és kö
zölte, hogy a vadászat idejére kiküld két 
embert, akik majd elállják az esetleg át
váltó vad útját saját területükön. (Régi 
„nemes" gyakorlat ez arrafelé, nem egy
szer volt módunk észlelni, látni, hogy a 
határ közelében rendezett hajtásaink al
kalmával a szomszéd csapat egyes tagjai 
rendezett csatárláncban ..zárták a határt”)

közgyűlés szabálytalanságai miatt az ille
tékes hatósághoz fordul.

Ezek után az OMVK Felügyelő Bizottsá
ga végezte el a szavazatok újraszámlálását 
október 30-án, végül - ahogy a vonatkozó 
hatósági okirat fogalmaz - „az OMVK el
nökének, valamint a Komárom-Esztergom 
Megyei Területi Szervezet egy sportva
dász tagjának bejelentése alapján" novem
ber 13-án az FVM jogi főosztálya is hely
színi vizsgálatot tartott. A hatósági vizsgá
lat eredményeképpen kiderült, hogy a sza
vazatszámlálás a kihirdetett eredménytől 
92 szavazattal eltér (ez valójában abból 
ered, hogy találtak 4 érvénytelen szavazó
lapot, amelyekre eggyel több küldöttet je
lölt meg a szavazó személy, így vala
mennyi szavazata érvénytelen lett), ám ez 
csupán két személy-változást jelent a kül
döttek között (Petőcz Ferenc és Pöltl 
György kapott volna mandátumot a helyes 
számolás szerint.) További hibaként álla
pította meg a hatóság, hogy 6 személy 
szerzett mandátumot azonos szavazattal 5 
küldötti helyre, akik közül ABC sorrend
ben, és nem újraszavaztatással állapították 
meg. kik lesznek a küldöttek.

Az ügyet természetesen egyesek igyekez
tek felfújni, pedig - azért ez a fentiekből 
is kiderül - súlyos és szándékos hibák va
lójában nem történtek. A megyei vadász
szövetség nevében például dr. Vörös 
László elnökhelyettes (az elnök ugyanis 
az OMVK területi szervezetének elnöki 
tisztét is betöltő Perl József...) november 
22-én körlevelet küldött a megyei vadász- 
társaságoknak, amelyben - szemben a 
fenti részletes vizsgálati eredményekkel - 
csak azt emelte ki, hogy 92 szavazatkü-

Az eligazítást követően a résztvevők 
járműveken az első hajtás helyszínére 
utaztak, az a két helyi vadásztag és két 
vendég is, aki a határra lett kijelölve elál
lónak. Az autót a szőlőhegy tetején hagy
ták. és gyalog indultak a határárokhoz le
felé. Rövidesen elértek egy lefelé húzódó 
25-30 méter széles sűrű fenyőcsíkot, ahol 
meglepődve tapasztalták, hogy annak 
mindkét oldalán friss csizmanyomok 
vannak a néhány centis hóban. Bár fur- 
csálták, hogy miért „riglizve” haladtak a 
hajtás felé, feltételezték, hogy arról a két 
szomszéd vadászról van szó, akit K. Sán
dor küldött ki a határra, s így joggal fel
tételezték. hogy valahol a határtól 10 mé
terre (!) álló magasles környékén talál
kozni fognak velük. Nos, nem így tör
tént. A nyomok nem álltak meg a lesnél, 
hanem - tartva az egymástól 40-50 mé
ternyi távolságot - átmentek a másik va
dászterületre. be a leendő hajtásba! Miu
tán tisztességes vadász nem megy be a 
közeledő hajtás elé, természetesen nem 
követték tovább a nyomokat, igaz, a ra
gyogó téli nap okán keletkezett (hiú) re
ményeik erősen megcsappantak. A lóirá
nyokat megbeszélve, egymástól golyólö-

BOTRÁNY?
lönbség eltérést találtak. A levél szerint 
„dr. Kovács Árpiidnak és dr. Szabó Réka 
felügyelő bizottsági elnök elnökségre gya
korolt ráhatásának eredményeként az el
nökség ismételten úgy döntött, hogy meg
tagadva az FVM jogi főosztályának utasí
tását, nem ismétli meg a választást. Meg
jegyezni kívánom, hogy Perl József, a ka
mara elnöke ez esetben is a törvényes út 
betartása mellett foglalt állást.”

Végül a sportvadász osztály megismételt 
közgyűlése 2001. november 30-án zajlott 
le. Az eredmények alapvetően nagy meg
lepetést nem okoztak a korábbiakhoz ké
pest. A december 3-án tartott tisztségvá- 
lasztó közgyűlésen pedig kialakult a terü
leti szervezet alábbi vezetése.

OMVK KÉM területi szervezet elnök: 
Lukáts Péter. Sportvadász alelnöki Ko
vács János. Hivatásos vadász alelnök: 
Ruppert József. OMVK KÉM területi 
szervezet titkár: Fehér Péter. Vadgazdál
kodási bizottság elnök: Menoni Imre. 
Vadgazdálkodási bizottság tagok: Rup
pert Tibor, Nagypál Zoltán, Szendi Jó
zsef, Németh István. Felügyelőbizottság 
elnök: Dr. Szabó Réka. Felügyelőbizott
ság Tagok: Dr. Széles Attila, Hartdégen 
Mátyás. Etikai Bizottság Elnök: Dr. Ko
csis Endre. Etikai Bizottság Tagok: Like- 
recz Róbert, Horváth Béla, Árvái Imre, 
Udvardi István. Elnökségi tagok: Áprily 
Róbert, Károly Gábor. A hivatásos va
dászok országos küldöttei: Fehér Péter, 
Ruppert Tibor, Németh István. A sport
vadászok országos küldöttei: Sárai László, 
Dr. Szabó Réka, Károly Gábor, Pintér 
Zoltán, Kovács János.

Faragó

vésnyire elfoglalták helyüket, de a göd
rös, tagolt területen nem látták egymást. 
A hajtás időre elindult, s elhangzott már 
az első (és egyben utolsó előtti) lövés is, 
amikor a legalsó - vendégvadász - elál
lótól alig 100 méterre, a hajtással szem
ben haladva (!) felbukkant két isme
retlen fegyveres a fák között, majd a 
következő gödörben eltűntek a szeme 
elől. A hajtás jó 20 perc múlva ért oda, de 
ők már nem találkoztak az idegenekkel, 
ellenben elmondták, hogy az egész hajtás 
területét szisztematikusan lejárták, 50 
méterenként látszanak a friss nyomok. 
Csodával határos módon a hajtás mégis 
eredménnyel zárult. Szerencsére nem az 
öngyilkosjelölt idegen „vadászok” lettek 
disznónak nézve, bár minden létező sza
bályt megszegve teremtettek baleseti 
helyzetet, csupán a hajtás területén seb
zetten megbúvó „egytagú” vaddisznó- 
kondát hozta terítékre a majd 40 fős csa
pat. Az általános felháborodás hatására 
az elnök felhívta K. Sándort, aki közölte, 
hogy semmit nem tud a dologról, és azt 
tanácsolta, hogy hívják ki a rendőrsé
get...

S. E.

KÖZLEMÉNY
Az OMVK Veszprém megyei területi 
szervezete a Cserkelőben megjelent idő
pontban és napirendi pontoknak megfe
lelően megtartotta küldöttválasztó kül
döttértekezletét.

A választásokat követően pár napra az 
OMVK elnöke levelet kapott egy Vesz
prém megyei sportvadásztól, aki tör
vénytelennek ítélte a küldöttértekezlet 
munkáját, és kérte annak megismétlését.

AZ OMVK vezetése - saját hatáskör
ben lefolytatott vizsgálata után - nem tu
dott dönteni és nem vállalta fel a döntést 
ezzel kapcsolatban, ezért kikérte a FVM 
Jogi Főosztályának állásfoglalását.

Az FVM jogi főosztályának munka
társai (3 jogász) vizsgálatot folytatott 
szervezetünknél a választásokkal kap
csolatban. és megállapította, hogy a vá
lasztások során formai hibákat követtünk 
el. Ez abban merült ki, hogy a hivatásos 
és a sportvadászok alosztályi ülései nem 
külön-külön teremben zajlottak le és 
nem külön-külön választottunk jelölő- és 
szavazatszámláló bizottságot.

Ezt a megállapítást a Veszprém me
gyei területi szervezet tudomásul vette - 
a szükséges konzekvenciák levonása 
után - és új választási időpontot tűzött 
ki. 2001. december elsejére.

A lezajlott és megismételt választáson 
az FVM jogi főosztályának munkatársai 
(3 fő), az OMVK vezetése, továbbá a te
rületi szervezet jogásza is részt vett, a 
vártnál lényegesen nagyobb létszámban 
megjelent vadásztársakkal együtt.

Szeretnénk megjegyezni, hogy a válasz
tás ugyanolyan jogrendben történt, mint 
korábban, csupán az alosztályok külö
nültek el egymástól.

Ezek után úgy gondoljuk, hogy egy ilyen 
magas szintű jogi kontroll mellett lefoly
tatott választás a legtörvényesebben lét
rejött megyei szervezet megalakulását 
eredményezte.

Sajnálatos, hogy a demokrácia mögé 
bújva meg lehet tenni mindennemű kö
vetkezmény nélkül azt, hogy egyes 
személyek lejárassák, és anyagi káro
kat okozzanak a megye vadásztársa
dalmának.

Az OMVK Veszprém megyei területi 
szervezetének tagjai és vezetői - a beje
lentőn kívül- biztosak voltak abban, 
hogy mindenkor a törvényesség keretein 
belül Veszprém megye vadászai érdeké
ben jártak el és a későbbiek folyamán is 
ennek szellemében végzik munkájukat.

Ezúton is szeretnénk köszönetünket kife
jezni azon több száz sporttársunknak, 
akik részt vettek a megismételt küldött
értekezleten is.

Pap Gyula
az OMVK Veszprém megyei
területi szervezetének elnöke

JÓ SZOMSZÉDSÁG (T)ÖRÖK ÁTOK?
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A BARÁTSÁG 
JEGYÉBEN

Sosem kérdeztük meg, ezért a választ 
sem tudjuk, hogy 1996 telén miért hívta 
meg a Vadászati Kulturális Egyesület 
vezetőségét és a VADÁSZLAP munka
társait a Hunniavad Kft. tulajdonos
igazgatója Kanizsay Gábor. Azóta 
ebből a meghívásból hagyomány lett, 
minden évben jobbnál-jobb hangulat
ban vadászunk együtt fácánra a kft. kü
lönböző bérelt területein Nógrádban 
vagy Somogybán.

Minden évnek külön sajátosságai és 
ebből adódóan külön érdekességei 
vannak... ami viszont majdnem minden 
esztendő hangulatára igaz, hogy szíve
sen vagyunk partnerek az „így még 
sohasem próbáltuk' hajtásokban... ami 
után kedves vendéglátónk mindig el
mondja, hogy nagyon örül, ha a hajtá
sokban sok madarat látunk, sokat dur- 
rogunk, mert ez azt jelenti, van a terüle
ten fácán, de annak is tud örülni, ha hi
bázunk, mert így több madár marad 
meg a területen.

Egy év kivételével, amikor a sötéte
dés határáig vadásztunk a ködben, a 
kora délután véget érő vadászat után 
asztalhoz ülünk és közösen fogyaszt
juk el az ízesebbnél-ízesebb estebé
deket.

Nincsenek nagy terítékek ezeken a 
vadászatokon, de nem is ez a lénye
ges, ami fontos: az a barátság, amely 
elválaszthatatlan a jó hangulattól, 
amely nélkül a vadászat sem ér túlsá
gosan sokat.



szokat vegyünk be a csapatba, a kis távolsá
gok miatt itt fokozott a balesetveszély! Prakti
kus, ha az elállók és a hajtók külön-külön jár
művön kétfelől közelítik meg a következő hely
színt. nem hagyva időt és módot a rókáknak a 
szökésre.

Jól nevelt, lehetőleg a rókánál kisebb testű 
kutya szükséges a rókaugratáshoz. A kotoré
kok kijáratait egy-egy vadásznak úgy célszerű 
elállnia. hogy lehetőleg bele lásson a nyílásba, 
időben észlelje a kiugrani készülő lompos far- 
kút, s elegendő nagyságú nyílt helye legyen a 
lövéshez. Ez fedett terepen nem mindig való
sítható meg. ezért fokozott figyelemmel, lövés
re kész fegyverrel álljunk, csendben figyelve a 
föld alól esetlegesen hallatszó hangokra. Sok
szor előfordul, főleg párzáskor, hogy egy koto
rékban két, vagy akár három róka is tartózko
dik, ezért amíg a kutya ki nem jön. számítha
tunk lövésre. Olykor borz tanyázik a kotorék-

Van a társasvadászatnak egy kivételes 
módja, amit nem kell előre bejelenteni, 
nincs ütemtervhez kötve, s nem kell 
kényszerűen bosszankodva a fegyel

mezetlen, mindig késve érkező de jogaikat 
fennen követelő - vadásztársakra várni. Rá
adásul kevés szebb vadászat van a hóban, ra-

gyogó napsütésben rendezett rókahajtásnál! 
•sszeszokott csapat, még ha kis létszámú is 
ide elég 4-5 puska egy-egy rövid téli napon 

akár 10-12 erdő- vagy nádfoltot is meg tud 
„rezzentem", s szerencsés esetben akár 5-6 
rókát is „le tud küzdeni". Persze, hogy ezt 
eredményesen tudjuk gyakorolni, nem árt is
merni a területet és azokat a trükköket, amivel 
a ravaszdik (nem is olyan) furfangos eszén túl
járhatunk. Mivel viszonylag kicsi területrésze
ket mozgatunk meg. nagyon fontos, hogy az 
elálló vadászok a lehető legnagyobb csend
ben. és feltétlenül szél alatt közelítve foglalják 
el helyüket!

Ha van rá mód. legalább egy fa takarásába 
állva, mozgás nélkül várjuk a komát, mert ha 
őkelme veszi előbb észre a vadászt, azonnal

visszapördül a takarásba, biztos, hogy még 
egyszer oda már nem terelhető. Különösen áll 
ez akkor, ha nincs hová ..elrejtőznünk", ilyenkor 

főleg gazosok, nádfoltok mozgatásánál - cél
szerű beállni annak szélébe, és az onnan kio
sonó. de gyakran inkább kipattanó és elfelé fu
tó rókát kellő elétartással - meglőni. Jobb 
esélyünk van. ha a két vadász közötti távolság 
nem több 25-30 méternél, és előre megegyez
ve a lőirányban. nem kell kétfelé figyelnünk. 
Legbiztosabb, mondhatni „protokoll" hely. ahol 
a hajtott folt összeér egy másik hasonlóval, 
majdnem biztos, hogy a vörös frakkos ott pró
bál meg elsunnyogni. Ha az újabb hajtás egy
másba ér az előzővel, célszerű már az akkor 
elálló vadászt állítani a következő hajtás terüle
tén. az ismert menekülő váltókra. A már vissza
tört. vagy elhibázott róka vagy benn marad a 
hajtásban, vagy „olajozott istennyilaként" pró
bál máshol kitörni, s ha az ott álló vadász nem 
alussza el az esély nagyon rövid pillanatait, 
parádés bukfenccel ..nyugtázza" a jó tempó
ban leadott lövést. Természetesen csak kellő 
önuralommal rendelkező, fegyelmezett vadá

ban. s bár ritkán hagyja magát kizavarni, a mo
gorva csíkos fejű jócskán elszaporodott, s lő
hető is immáron. Ahol a talaj alkalmas és a 
vadász urak hajlandók munkát is befektetni a 
majdani eredmény érdekében építhetünk a 
földbe műkotorékot, melyet télen a rókák elő
szeretettel vesznek igénybe. Hatalmas előnye, 
hogy a deszkával kibélelt járatban a róka nem 
tud további oldalágakat ásni, így a kutya azon
nal kiugrasztja. 4-5 ilyen létesítménnyel a ne
velt fácánnal „dúsított" apróvadas területeken 
is jól kézben lehet tartani a rókaállományt, sőt 
a szomszédos területekről érkező utánpótlást 
is! Különleges lehetőséget nyújt az ugratáshoz 
a bálákból összerakott szalmakazal Ennél 
ideálisabb rókatanyát az öreg Természet sem 
tudott kitalálni, hiszen ez az emeletes „garni
szálló" meleg, biztonságos, ráadásul a mező
ről beszorult egér- és pocoknép is ide kvárté- 
lyozta be magát, a csalavér társaság nagy 
örömére. Ha a bálák nincsenek „passzento- 
san" rakva, elegendő hely marad a komáknak 
járataik kialakítására. Előrelátó vadőr jelen van 
a „rókás" helyen épülő kazal felrakásánál, s



MESTERFOKON

A ROKANAI___
némi rábeszéléssel (pálinkával) el tudja érni, 
hogy az alsó szintek úgy épüljenek, mint egy 
mesterséges kotorék, garantálva ezzel a téli 
„prémvadászat" eredményes voltát. Ha ku
tyánk apró, de elég hosszú lábú ahhoz, hogy a 
földszintről feljebb is tudjon ugrani, remek va
dászatnak nézhetünk elébe. A menekülő koma 
sokszor felfelé próbál elillanni a kutya elől, s 
így a felsőbb emeleteken, vagy akár a kazal te
tején is felbukkanhat, jó esélyt adva a vadász
nak a fácánozáskor megszokott 45 fok feletti 
szabályos lövés leadására - rókára. Ilyenkor 
szoktak csővégre kerülni az egész évben hiá
ba kergetett, kitanult kóbormacskák, de né
hány elzsiványosodott kutya is itt végezheti 
dicstelen orvvadász „pályafutását". E vadá
szatnál különösen fontos a jó széllel, teljes 
csendben való felállás, különben könnyen 
gyönyörködhetünk az idő előtt kereket oldott 
ravaszdi remek vágtájában.

Különös varázsa van egyéni vadászatának. 
A rókát - bár dúvadnak van kikiáltva - az igaz 
vadászok mégis megkülönböztetett figyelem
mel, nagyvadként kezelik! Trófeás vad, mind 
gyönyörű téli szőre - mely a szalmasárgától a 
feketés-vörösig számtalan árnyalatban díszük 
-, szakszerűen lefőzött koponyája, és a kanok 
péniszcsontja (csak a ragadozóknak van!) kü
lönleges, egyedi trófea. Sok vadász szinte 
csak a róka miatt vásárol külön vegyes csövű 
fegyvert, s nagyon népszerűek a kis kaliberű, 
de igen „mérgesen" hordó golyósok a rókava
dászok körében. Nem véletlenül írok rókava
dászokat. ez szinte egy külön kaszt, majdnem 
olyan „elvetemültek", mint a megrögzött sza- 
lonkázók. (Talán nem véletlen, hogy a két „tá
bor" tagjai között elég nagy az átfedés...) A 
legszínesebb, legváltozatosabb vadászati mó
dokat gyakorolhatjuk kedvenc vadunk menté
jének rovására - ráadásul időbeli és térbeli 
korlátozás nélkül. Gyalog cserkelve és jármű
vel bejárva nagyobb területet, fényes nappal, 
szürkületben és éjjeli holdvilágnál, erdőben, 
nádasban és mezőn, a síkságtól a hegytetőkig 
az ország minden vadászterületén megtalál
hatjuk. Vannak olyan vadászpraktikák, melye
ket kifejezetten a róka elejtésére fejlesztettek ki 
elődeink Hívhatjuk síppal vagy szájjal, nyúl- 
sírást, gida panaszhangot vagy egércincogást 
utánozva, s leshelyünkhöz odacsalhatjuk 
„mesterséges” szagnyomot, vonszalékot ké
szítve. „Ősi” módon megpörkölt macska tete
mét kell végigvonszolni a jónak vélt területré
szen, méghozzá oly módon, hogy a macskát 
hosszú rúd végére kötve az ember nyomától 
független, önálló szagcsapát húzunk, akár 
több irányból is a kiválasztott leshelyig. Külön 
varázsa van a róka vadászatának párzási idő
ben. amikor a kanok egész éjjel, de sokszor 
még napközben is koslatnak a nőstény után, 
vagy annak nyomát követik. Ilyenkor hallatják 
legtöbbet jellegzetes ugató hangjukat, melyet 
az „a-kaokao" hangsorral lehet talán fonetiku
san leírni, s nevezik vakogásnak.vagy rókau
gatásnak is. Csavaros eszű rókavadászok az 
ilyenkor lőtt szuka húgyhólyagját kiveszik, s a 
vizeletébe mártott ronggyal csinálnak - a von- 
szalékhoz hasonló módon, vagy kocsi után 
kötve - „kanszéditő" szagnyomot. Ugyanen
nek a ..high tech", új évezredbeli változatára 
esküsznek egyes vájt fülűek, miszerint valeri-

ánsav csepegtetésével hasonló hatás érhető 
el. (Egyszer kipróbáltam; rókát ugyan nem lőt
tem, az elcsepegett anyagból az épület köze
lében viszont olyan intenzív éjszakai macska
koncertet sikerült előállítani, hogy aludni nem 
lehetett tőlük...) Ha szerencsénk van - s ha jól 
választjuk meg lesünket - egy este akár 8-10 
rókát is láthatunk. Ismerek olyan vadászt, aki 
egy ültő helyében 6 db üzekedő rókát hozott 
terítékre, s abból 4 kan volt.

A hagyományos, magaslesről történő lesva
dászaton kívül, várhatjuk a rókát kotorékja kö
zelében, váltóin, erdei utakon, nádasok mel
lett, tavak gátjain, kazlaknál, baromfitelepek 
közelében, évelő lucernásokon az egerésző 
helyeinél, de készíthetünk kifejezetten számá
ra „rókaszórót", dögteret is. Ha nem bízzuk a 
véletlenre a vörös frakkos látogatását, akkor 
egy. vagy több jól kiválasztott helyet előkészít
hetünk már a nyár folyamán. Ideális a ritkás. li-

tását. vagy - csak úgy, l'art pour l’art - néze
getni az érkező vendégeket a lövés kényszere 
nélkül. A tér közepén egy arasznyi szájnyílású, 
méter hosszú eternit, vagy műanyag csövet le
ásva. úgy, hogy csak 15-20 centi álljon ki a 
földből, egész évben működtethető „szokta
tó” etetést végezhetünk, a csőbe téve min
denféle „csábos” illatú húsfélét, belsőséget, 
halat. A környék rókái garantáltan útba fogják 
ejteni ezt a - csak nekik kellemes - illatcsap
dát. különösen, ha körülötte hozzáférhető fala
tokat is találnak. Ha már elég hideg az idő. 
hogy ne árasszuk el a területet a hivatalos 
dögkutat megszégyenítő bűzzel, úgy kirakha
tunk vaskosabb étkeket, nagyvad zsigert, vá
góhídi hulladékot is. A hallal csínján bánjunk, 
igen könnyen rákapnak a disznók, s feltakarít
ják a „szórót" - ha csak nem ez a célunk.

(Régi zalai erdei tanyám udvarában, a ró
kaszórót figyelve csodálatos éjszakákat töl-

getes. de a rókának elég takarást nyújtó terü
letrészen olyan leshely kialakítása, ahol telje
sen zajtalanul el tudunk tölteni akár fél éjszakát 
is. Ez lehet nyitott, de inkább zárt és szél ellen 
szigetelt magasles, földbe vájt „gunyhó” , de 
akár egy nyugodt, csendes helyen lévő va
dászház vagy kalyiba egyik - hang nélkül nyit
ható - ablaka is. Lényeg, hogy ahová a csalo
gató falatokat elhelyezzük, ott legalább 20 mé
ter széles szabad terület legyen, az uralkodó 
szélirány felé tájolva, így módunk van nem
csak lövést tenni, de megfigyelni is a lövés ha

töttem az ablaknál ülve. Míg benn társam, 
vagy társaim szuszogva aludták az igazak 
álmát, addig magam - megbűvölve a havon 
ragyogó telihold varázsától - lestem a róká
kat, nyestet, nyusztot, amint végtelen óva
tossággal közelítették meg az élelmet, s 
egy-egy falatot felkapva futottak vele taka
rásba. Sokkal ritkábban törte szét lövés a 
szikrázó éji csendet, mint ahányszor tehette 
volna...)

Som falvi Ervin



AKTUALIS

FORRÁSVADÁSZAT
Azon települések területén megvaló
suló fejlesztések esetén nyújtható be pá
lyázat. amelyek közigazgatási területén 
az állandó lakosok szama (népsűrűség) 
2000. január l-jén 120 fő/knv vagy an
nál kevesebb, vagy az állandó lakosok 
száma tízezer fő vagy annál kevesebb 
(kedvezményezett települések). A ked
vezményezett települések listáját az 
50/2001 FVM rendelet 1. számú mel
léklete tartalmazza.

A támogatás fejlesztési célú juttatás. 
Formája vissza nem térítendő támoga
tás.

A pályázatok érvényes benyújtásá
nak feltétele a formai és tartalmi köve
telmények maradéktalan teljesítése

Pályázati díjként az igényelt támoga
tási összeg 5 ezrelékét - de legalább 5 
ezer forintot és legfeljebb 50 ezer forin
tot kell befizetni.

A pályázatok benyújtásának helye a fej
lesztés megvalósulásának helyszíne 
szerint az FVM Vidékfejlesztési Prog
ramok Főosztálya illetékes Regionális 
Vidékfejlesztési Irodája (R EV I).

A 2001. és 2002. évi forrásokra a 
pályázatok benyújtása 2002. szep
tember 15-ig folyamatos (személyesen 
a határidő utolsó napján 18.00 óráig 
vagy postán, legkésőbb a határidő utol
só napján ellátott postai bélyegzővel). 
Hiánypótlásra egyszer, a hiánypótlási 
felszólítás kézhez vételétől számított 15 
naptári napon belül van lehetőség.

A pályázat benyújtása időpontjának 
a hiánytalan (hiánytalanul bea
dott/postára adott vagy megfelelő hi
ánypótlással ellátott, tehát részletes ér
tékelésre alkalmas) pályázat be
adás/postai feladás dátumát kell tekinteni.

A pályázatot I eredeti és 3, az ere
detivel teljesen azonos másolati pél
dányban kell benyújtani. Az eredeti pél
dányban minden dokumentumnak, nyi
latkozatnak és aláírásnak eredetinek 
kell lennie.

A pályázati rendszer az alábbi lehetősé
geket foglalja magában (a teljesség igé
nye nélkül, hiszen a pályázók fantáziája 
kimeríthetetlen):

A Vizes élőhelyhez kötődő fejlesztési 
beruházások támogatása (A/2) jogcí
men belül vízivad és egyéb vadfajok 
élőhely-fejlesztésére nyílik lehetősége a 
vadászatra jogosultnak.

Támogatás vehető igénybe e jogcím 
alapján:
a) a termeléshez szükséges vízkor
mányzási műtárgyak kialakításához, fel
újításához,
b) a területre jellemző őshonos növény
zet szaporítóanyagának és telepítésének 
költségeihez.

c) extenzív haltenyésztéshez szükséges 
őshonos fajú halivadék, valamint a bio
lógiai egyensúly fenntartását segítő, ah
hoz illeszkedő állatfajok beszerzési, te
lepítési költségeihez,
d)a vizes élőhelyen termelt növényzet 
ápolásához, hasznosításához szükséges 
gépek, berendezések (nádarató, fűz- 
vessző letermelő és feldolgozó gépek, 
stb.) beszerzési költségeihez. A támoga
tás további feltételeit a pályázati felhí
vás tartalmazza.

Ha valaki zárttéri vadtartáson gondol
kodik. úgy gímszarvas és dám esetében 
nagyszerű lehetőséget biztosít a Külter
jes gyepgazdálkodás megkezdéséhez, 
fejlesztéséhez kötődő beruházások tá
mogatása elnevezésű jogcím (A/3).

Támogatás vehető igénybe:
a) gyeptelepítés (szaporítóanyag és te
lepítés költségei, fás legelő létesítése 
esetében: őshonos fafajok szaporítóa
nyagának és telepítésének költségeihez,
b) tájba illő. hagyományos, természetes 
anyagokból készülő takarmánytároló 
épületek és állattartási létesítmények 
(karám, számyék, gémes kút. stb.) épí
téséhez és felújításhoz.
c) tenyészállatok beszerzéséhez,
d) gyephasznosításhoz kapcsolódó 
munkagépek (kasza, járva szecskázó, 
bálázó, rendsodró, rendfelszedő - erő
gép kivételével), környezetkímélő gé
pek és technológiai berendezések be
szerzési költségeihez.

Az Egyéb környezetkímélő, tájfenntar
tó mezőgazdasági tevékenységek pályá
zati jogcím (A/5) keretein belül olyan 
gyenge termőhelyi adottságú területek fej
lesztésére lehet pályázni, amelyek vadá
szati hasznosítása célszerű és kifizetődő. 
Vadásznyelvre fordítva disznókért, vagy 
fácán utónevelő telep létesítésére, meglé
vő fejlesztésére ad lehetőséget ez a jogcím.

Ha a vadgazda, vagy azok csoportja, 
szervezete vagy bárki vadhús, gerezna. 
szőrme, agancs feldolgozásával kíván 
foglalkozni, úgy beruházásaihoz siker
rel társíthatja ezt a forrást.

Vadhús feldolgozása vonatkozásában 
a Helyi jellegzetességű, tájspecifikus 
élelmiszer-termékek fejlesztése jogcím 
(B/l) biztosít forrásszerzési lehetőséget.

Támogatás vehető igénybe:
a) Nagy élőmunka igényű, helyi speciá
lis élelmiszer alapanyagok termeléséhez 
és feldolgozásához,
b) Vadon termő élelmiszer alapanyagok 
feldolgozásához, helyi speciális élelmi
szer-termékek előállításához,
c) Helyi speciális élelmiszer-termékek 
minőségének, feldolgozottsági szintjé
nek fejlesztéséhez.

A Vadhús Terméktanács vagy a helyi 
vadászszövetségek számára kiváló pá
lyázati lehetőséget biztosít a Helyi, spe
ciális élelmiszer-termékek piacra ju
tásának elősegítése elnevezésű pályá
zati jogcím.

Pályázat nyújtható be a helyi speciális 
élelmiszer-termékek értékesítési csator
náinak fejlesztése érdekében:
a) bemutató, értékesítő helyek kialakí
tásához, eszközök beszerzéséhez,
b) a termék megismertetését, értékesíté
sét szolgáló kiadványok készítésének 
költségeihez.
c) kiállításokon, vásárokon való megje
lenés költségeihez.

A vadászati tárgyi kultúra megőrzésé
hez és fejlesztéséhez a Hagyományos 
kézműipari kismesterségek támoga
tása (C) pályázati jogcím biztosít forrá
sokat.

Pályázat nyújtható be:
a) helyi alapanyag feldolgozásra épülő, 
speciális terméket előállító kézműves 
tevékenység eszközellátásának fejlesz
tésére,
b) kihalófélben lévő kézműves mester
ség eszköz-ellátásának fejlesztésére.
c) hagyományos kézműipari mestersé
gek gyakorlati képzésének költségei
hez.
d) hagyományos kézműipari termékek 
piacra jutásának elősegítéséhez.

Ha szőrme, prém, agancs feldolgozásá
ról van szó, akkor a Nem élelmiszer cé
lú helyi természetes alapanyagok 
hasznosításának, feldolgozásának és 
értékesítésének támogatása elnevezé
sű pályázati jogcímre kell az igényt be
nyújtani.

Támogatás vehető igénybe:
a) mezőgazdasági termelésből szárma
zó növényi vagy állati eredetű alap
anyagok, melléktermékek nem élelmi
szer célú feldolgozásához és értékesíté
séhez (takarmány kivételével),
b) vadon termő, nem élelmiszer célú 
növények gyűjtéséhez, nem élelmiszer 
célú feldolgozásához és piacra juttatásá
hoz,
c) megújuló mezőgazdasági és erdőgaz
dasági eredetű energiahordozók (előál
lított vagy gyűjtött növényi alapanya
gok) komplex hasznosításához (biodízel 
kivételével).

Az agroturizmus keretei között a Mű
ködő szálláshelyek szolgáltatásfej
lesztése jogcím (E/l) a vadászatra jogo
sult gazdasági társaság vagy társadalmi 
szervezet, tájjellegű építészeti értékkel

rendelkező, legfeljebb 20 fő elszálláso
lását biztosító szálláshelye (vadászház) 
építészeti felújításához, komfortfokoza
tának fejlesztéséhez biztosít fejlesztési 
forrásokat.

Ugyancsak ez az a jogcím az, amely 
vadászfogat megvásárlásához is támo
gatást biztosít.

Az a vadászatra jogosult, amely nem 
rendelkezik vadászházzal sem szorul ki 
a leendő pályázók köréből, hiszen régi, 
más funkciójú épület felújításával va
dászházat létesíthet. Hrre a falvak 
egy es történelmi és építészeti emlékei
nek, értékeinek helyrehozatala elne-•

vezésű jogcím biztosít lehetőséget. 
Amennyiben egyesületi tonnában tevé
kenykedik a pályázó, úgy a támogatás 
mértéke 75 %  lehet legfeljebb és nem 
több. mint 20 millió forint. A 40 millió 
forintnál nagyobb összköltséggel meg
valósuló fejlesztések nem támogatha
tók.

A Vidéki infrastruktúra fejlesztése
pályázati főcímen belül a vadászházak
hoz vezető utak fejlesztésére, a vadász
ház vagy akár vadtenyésztő létesítmé
nyek energiaellátásának megvalósításá
ra, fejlesztésére, a keletkező szennyvi
zek kezelésére, vadfelvásárló telepek 
kialakítására vagy akár informatikai fej
lesztésekre is támogatási lehetőséget 
biztosít a Vidékfejlesztési Célelőirány
zat 2001-2002. kerete. Ez utóbbi ese
tekben amennyiben egyesületi formá
ban tevékenykedik a pályázó, úgy a fel
vásárló telep kivételével (itt 50 % ) 75 
%-os állami támogatásban is részesül
het a beruházása.

Az egyes jogcímek részletei a pá
lyázati egy ségcsomagban olvashatók.

Pályázati egységcsomag beszerezhető:
• Letölthető a Földművelésügyi és Vi
dékfejlesztési Minisztérium honlapjáról 
www.fvm.hu
• Nyomtatott formában beszerezhető 
bármelyik Regionális Vidékfejlesztési 
Irodánál (RHV1) hétköznap munkaidő
ben.

A pályázatok elkészítésével kapcsolat
ban felvilágosítást nyújtanak a kistérsé
gi vidékfejlesztési menedzserek is. A 
név és címjegyzéküket tartalmazó or
szágos lista letölthető az FVM említett 
honlapjáról, vagy a regionális vidékfej
lesztési irodákban elérhető.

Sok sikert a pályázatokhoz!

Szuda Zoltán
irodavezető 
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AII. Országos Vadászati Kulturális 
Konferencia zárónyilatkozata

A Vadászati Kulturális Egyesület javas
latára a magyar vadászok az évezred el
ső esztendejét az „etika évének” tekin
tették, amely egyben a fő témája lett a 
II. Országos Vadászati Kulturális Kon
ferenciának. A vadászati etika és az eti
kett kérdéseinek megvitatására, a javas
latok és álláspontok összegyűjtésére 
szerveződtek a megyei disputák, ame
lyek előkészítették a konferenciát.

A magyar vadászok jelentős többsége - 
a disputa-sorozat értékelése alapján - 
fontosnak tartja, hogy az I. Országos 
Vadászati Kulturális Konferencia 1996- 
ban elfogadott zárónyilatkozatában fog
laltak minél előbb megvalósuljanak, 
hogy kialakuljon az új rend. működőké
pessé váljanak az új értékrendek, meg
fogalmazódjanak a hagyományainkra 
építő, de a kor szelleméhez igazodó, 
kulturált, vadászias viselkedési szabá
lyok.

Továbbra is hangsúlyoznunk kell. hogy 
a magyar vadászat és vadgazdálkodás 
legfontosabb szereplője a vadász, az 
ember, aki viselkedésével, szokásaival, 
érdeklődésével, értelmi és érzelmi beál
lítottságával az írott és íratlan szabályok 
betartója. végrehajtója, akin a vad és 
élőhelyének védelme, ápolása, a termé
szet sokarcúságának. biológiai sokféle
ségének fenntartása múlik.

A világban zajló globalizációs folyama
tok - az emberiességet, a tisztességet, a 
kultúrát háttérbe szorító - hatásai, vala
mint a hazai rendszerváltást követő tár
sadalmi-gazdasági és politikai változá
sok negatívumai törvényszerűen vissza
tükröződnek a magyar vadászatban. Az 
elmúlt évtizedben a vadászatban és vad- 
gazdálkodásban végrehajtott strukturá
lis-, jogi-, és a vadászok összetételében 
bekövetkezett változások sem kedvez
tek a kultúrának, az etikának.

Mindezek ellenére vagy talán éppen 
ezért (!) a Vadászati Kulturális Egyesü
let fontosnak tartja, hogy - a magyar 
vadászat történetében először - köz
ponti témává váljon a vadászati etika 
és etikett kérdéseinek megvitatása, sza
bályainak elfogadása és bevezetése, 
mert ez határozza meg a vadászok vi- 
lágnézetét-világképét, szerepe elvitat
hatatlan a vadássz! válás folyamatában.

és végső soron a vadászok emberi mi
nőségétől függ a XXI. század vadásza
tának jövője.

A II. Országos Vadászati Kulturális 
Konferencia előadásai és korreferátu
mai egyértelműen megfogalmazták a 
magyar vadászati etika történelmileg 
kialakult sarokpontjait, értékelték je
lenlegi helyzetét, képet adtak az etika 
és a jog kapcsolatáról, meghatározták a 
vadásziasság fogalmát, világossá tették 
az etika és az etikett közötti különbsé
get és azonosságot, ugyanakkor javas
latot tettek egy pontokba foglalt és 
minden magyar vadász, számára „köte
lező" etikett - viselkedési szabályzat - 
elfogadására.

A konferencia részvevői az alábbia
kat tartják fontának:
1. A magyar vadászok fenntartás nélkül 
fogadják el a C.I.C. - a Nemzetközi Va
dászati és Vadvédelmi Tanács - nyolc 
pontból álló etikai elveit: a természetért 
érzett felelősség-, az állatok méltóságá
nak*. a hozzáértés és szaktudás-, az 
esélyadás-, az önmérséklet-, a hagyo
mányápolás-, a biztonság és az együtt
működés elvét.

2. A konferencia előadói első ízben tet
tek kísérletet arra, hogy összegyűjtsék a 
magyar vadászati etika történeti fejlődé
sének dokumentumait, hogy ezek isme
retében értékelhessük a jelenlegi hely
zetet. Érték-, és erkölcsi válságban lévő 
világunkban különösen fontos a jó és a 
rossz folyamatos vizsgálata, olyan hite
les útmutatók kidolgozása, amelyek 
elősegítik a vadász és a természet, a va
dász és a vad. a vadász és vadász, vala
mint a vadász és a nem vadász társada
lom közötti viszonyok, kapcsolatok ren
dezését.

3. A konferencia résztvevői rendkívül 
fontosnak tartják, hogy a vadászatra jo
gosultak - a vadásztársaságok, a saját 
jogon vadászó földtulajdonosi közössé
gek, stb. - a vadászati lehetőségek biz
tosításán túl valódi élmény-, és kulturá
lis közösségekké váljanak, amelyben az 
egyéni érdekek érvényesülését a vadá- 
sziasságon alapuló erkölcsök (!) hatá
rozzák meg és amelynek megvalósulá
sát az igaz vadászok közössége szabá
lyozza és ellenőrzi.

4. A konferencia hangsúlyozottan fon
tosnak tartja, hogy a vadászati szerveze
tek együttműködésével haladéktalanul 
készüljön el a magyar vadászat belső és 
kifelé irányuló kommunikációs stratégi
ája.
4.1. A belső kommunikáció fő feladatai 
között kell szerepelnie, hogy a régi és 
az új vadászokkal megismertesse a va
dászati kultúra értékeit, a vadászati eti
ka és etikett, valamint a vadásziasság 
előírásait, szabályait.
4.2. A külső kommunikációnak a köz
vélemény folyamatos tájékoztatása, a 
magyar vadászat-vadgazdálkodás, a va
dászati kultúra megismertetése és nép
szerűsítése, szervezeteinek, hiteles kép
viselőinek a beiwtatása legyen a fő fel
adata.
4.3. A konferencia résztvevői - egyetér
tésben a vadászati hatóságokkal és szer
vezetekkel - a multinacionális, ugyan
akkor magyar természetvédelmi bélyeg
ben nagy kommunikációs lehetőséget 
látnak, amely jelentősen javíthatja a 
magyar vadászat és vadgazdálkodás ar
culatát.

5. A kultúra = ahogy élünk, az etika = 
ahogy gondolkodunk, az. etikett = 
ahogy viselkedünk. A vadászati kultú
ra. etika és etikett kiegészül a vadászi
asság fogalmával: vadászias mindaz a 
tárgy vagy eszköz, történés vagy csele
kedet, viselkedés vagy magatartás, 
amelyet az igaz vadászok többsége a 
vadászat világnézetéhez tartozónak fo
gad el. A vadászok világnézete - egy 
adott korra és társadalmi szituációra 
jellemző - fogalom-, és képzet-rend- 
szer. amely a vadász tudásától, szakmai 
felkészültségétől, emberi morális tartá
sától függ. ugyanakkor a vadászati kul
túrára épül, a nemzetközi-, nemzeti-, 
vagy helyi vadász-szokásokon és ha
gyományokon alapul, általános és spe
ciális etikai tartalmú szabályokat tartal
maz.

A vadásziasság nem velünk született 
tulajdonság, dialektikusán változó, de 
arculatában a közjót erősítő nomia- 
rendszer - minden jóravaló vadász szá
mára megtanulható, a tanulás folyama
tában, a vadásszá válás stációi szerint 
alakul ki a vadászban.

A fentiek ismeretében a konferencia 
javasolja, hogy

5.1. A vadászati szervezetek közösen te
gyenek lépést az Országos Magyar Va
dászkamara létesítéséről és működésé
ről szóló 1997. évi XLVI. törvény mó
dosítására, hogy az „etikai bizottság” 
elnevezést, amely gyakorlatilag „fe
gyelmi bizottságot” jelent, alkalomad
tánjavítsa ki az Országgyűlés.

5.2. Készüljön el a kamarai törvény vég
rehajtási rendelete, amelyben szabá- 
lyozhatóvá válik az új vadászok egysé
ges felvételi rendszere, a vadászvizsgák 
előkészítő tanfolyamainak kötelezővé 
tétele, a vadászjclöltseg intézményének 
bevezetése.

5.3. A vadászati szervezetek közösen 
vizsgálják feKü és készítsenek javasla
tot arról, hogy az etikai előírások mind 
a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, 
valamint a vadászatról szótó 1996. évi 
LV törvényből, mind az 1997. évi 
XLVI. törvényből kerüljenek ki.

5.4. Az állami vadászvizsga tematikájá
ba - most már halaszthatatlanul - kerül
jön be a vadászati kultúra, a magyar va
dászati etika oktatása és legyen kötelező 
tananyag a vadászias viselkedés szabá
lyainak gyűjteménye.

5.5. A Vadászati Kulturális Egyesület 
járjon cl annak érdekében, hogy vala
mennyi vadászati oktatási intézmény 
tanrendjében nagyobb hangsúlyt kapjon 
a vadászati kultúra, az etika és az etikett.

6. A konferencia résztvevői leszögez
ték. hogy a magyar vadászok alapvető
en kulturált, fegyelmezett, etikus vadá
szok, ezért visszautasítanak minden 
olyan alaptalan vádaskodást, amely a 
vadászokat kollektív bűnösként kezelik, 
nem tesznek különbséget a vadász, a 
puskás és az orvvadász között.

7. A konferencia megbízza a Vadászati 
Kulturális Egyesületet, hogy - a konfe
rencia alkalmából megjelent KÓD-EX 
kiadványon kívül - készítsen külön ki
adványt .A  vadászias viselkedés szabá
lyairól” és azt a vadászvizsgára előké
szítő tanfolyamokon és minden vadá
szati rendezvényen széles körben ter
jessze.

Göd, 2001. december l.



CSALÁDI FÉSZEK

VENDÉGSÉGBEN...

FILLÁR ISTVÁN SZÍNMŰVÉSZNÉL
Valahányszor új szerepet kaptam, s  a figura 
nem állt előttem azonnal tisztán és élesen -  
színházi nyelven szólva: nem láttam, ma
gam előtt az alakot -  mindig a természethez 
menekültem, s  az erdő vagy mező csendjé
ben próbáltam megformálni képzeletemben 
a figurát....

Rózsahegyi Kálmán Zörög a haraszt címen 
közreadott vadásztörténetei egyikéből ragad
tam ki ezt a vallomást, merthogy egy színész 
vendége vagyok, aki - bár ma még nem oly 
hírneves, mint a Nemzeti Színház 1961-ben el
hunyt, legendás emlékű örökös tagja volt j ,  
éppoly szenvedélyes vadász, mint nagy elődje 
volt annakidején. Négy nappal vagyunk Georg 
Büchner XIX. századi német költő Danton halá
la című drámájának pécsi premierje előtt, így 
aztán egyáltalán nem volt könnyű egyeztetni 
Fillár Istvánnal ezt a randevút.

- Akkor most vadászat sincs...?
-Akkor talán végem is lenne...! - mondja 

nevetve - Most is éppen egy éjszakába nyúló 
esti les után és egy kora délutáni próba előtt 
vagyok...

Fillár István a Pécsi Nemzeti Színház egyik 
legtöbbet foglalkoztatott művésze, aki az ope
rettekben, musicalekben és klasszikus drá
mákban egyaránt otthonosan mozog. Sok 
egyéb szerepe mellett a Marica grófnőben 
Zsupán Kálmán, a Mária főhadnagyban Zwikli, 
a Jó  estét nyár, jó estét szerelemben a Fiú. a 
Mágnás Miskában Miska. A tizedes meg a töb
biekben Albert, a Július Cesarban Cassius, a 
Caligula helytartójában Petronius, az Othello- 
ban Jagó alakításával aratott megérdemelt si
kert. Közönség-, fesztivál- és nívódíj, Szendrő- 
díj, Kálmán Imre- és őze Lajos-dij jelzi és bizo
nyítja tehetségét és sokoldalúságát. Az ember 
azt hinné, hogy ennyi szerep, ennyi siker, ennyi 
díj után egy Mecsek-oldali elegáns villa a mű
vész otthona. De egy panelház egyik hatodik 
emeleti lakásában beszélgetünk...

-M i volt előbb: a vadászat, vagy a szín
pad...?

- Ha a száraz tényeket, munkakönyvbe, iga
zolványba beírt dátumokat nézzük, akkor a szí
nészet. 1989-ben végeztem a Színház és Film- 
művészeti Főiskolán, és még ebben az évben 
Pécsre szerződtem. Vadászvizsgát pedig 
1995-ben tettem. De mind a két történet sok
kal, de sokkal előbb kezdődött...

- Kezdjük a színészmesterséggel...!
- Édesapám - Fjllár István -, tehetséges és 

népszerű színész volt. Békéscsaba, Kaposvár. 
Miskolc. Budapest voltak pályájának főbb állo
másai. Miskolcon születtem, de Pesten nevel
kedtem, s bár nem a színház volt a gyerekszo
bám, a sorsom tulajdonképpen mégis megha
tározott nyomvonalon haladt. Amikor egy-egy 
iskolai ünnepségen versmondóra volt szükség, 
ki mást választottak volna, mint a színész-gye
reket... Aztán már szinte magától értetődően 
következett a Madách Gimnáziumban az iro
dalom- és drámatagozat...

- És a vadászat...?
-Több felvonásos mű... Az első szín Ka- 

poshomok és a főszereplő a nagyapám...

- Aki nyilván vadász volt...
- Aki nem volt vadász, de igazi ..természet

közeli" ember volt, ahogy ma mondanák. Mé- 
hészkedett. gyönyörű szőleje volt. És termé
szetesen sok vadász barátja. Szinte minden 
vadászat nála kezdődött, vagy nála fejező
dött be. Hosszú éveken át minden vakáció
mat Kaposhomokon töltöttem. A Kapos-part, 
a Felső-berek, a falu melletti fenyves, a sző
lőkkel találkozó Csonka-berek ezernyi kaland 
és emlék színhelye. A szőlőhegyen se víz, se 
villany. Ceglédi kannákban hordtuk a vizet. 
Nos. ezek voltak az én felejthetetlen Matula- 
nyaraím...

- Aztán jött a második felvonás...

- Igen. a gimnáziumi évek alatt. Ezek az él
mények a Börzsönyhöz kötődnek. Az egyik ba
rátom édesapja vadász volt. Ültünk a lesen és 
a naplementében egyszer csak kisétált elénk 
egy száz színben csillogó fácánkakas. Nem 
nagy dolog, tudom. De vannak képek, vannak 
pillanatok, melyek örökre beleívódnak az em
berbe. Hihetetlen izgalom fogott el. A táj, a fé
nyek, a pillanat gyönyörűsége máig él bennem.

- „Dramaturgiailag" tehát törvényszerűen 
következett a harmadik felvonás...

-Pécsre szerződtem, és Zalaegerszegről 
Pécsre szerződött Nádházy Péter is. aki egy
részt kitűnő színész volt. másrészt szenvedé
lyes vadász...

A magyar színháztörténet számos nagy 
alakja vadászott. Közülük jó néhányan vadász
ként is nagy elismertségre tettek szert. A há
rom Kálmán - Rózsahegyi. Csathó és Al- 
szeghy - a vadászirodalom- és vadászhumor 
terén is maradandót alkotott. Csathó Kálmán 
író, drámaíró, a Nemzeti Színház főrendezője, 
Alszeghy Kálmán pedig az Operaház főrende
zője volt. Hétfő esténként a Gellért szálló étter
mében ültek össze, hogy elmeséljék élményei
ket. és persze, hogy ugrassák egymást, mert 
az igaz vadász számára nem ér véget a vadá
szat a puskák tokba helyezésével. Tóth Imre. a 
Nemzeti Színház igazgatója is ehhez a körhöz 
tartozott.és Kittenberger Kálmán is közel állt

hozzájuk. Rózsahegyi vadásztörténetei egyi
kében meg is emlékezik Tóth Imrével és Al
szeghy Kálmánnal közös vadászataik felejthe
tetlen hangulatáról. „Évtizedeken keresztül ve
lük jártam vadászni, és soha nem fogom elfe
lejteni. hogy ez a két komoly, kiváló, nagy pozí
ciót betöltő nagyszerű ember kiérve a terület
re. mint vedlett át egyszerre boldog, önfeledt, 
csintalan gyerekké...!"

- Ez ma is így van...?
-Nem tagadom, sok ideges, feszült va

dásszal találkoztam már. de én szerencsére 
nem viszem magammal a vadászatokra a 
gondjaimat. Egyelőre nincs saját területem, 
meghívottként vadászom, s aki meghív az

többnyire közel áll hozzám és talán én is jelen
tek a számára valamit...

- No és a kollegák? Ki mit mond. ki mit gon
dol a vadászatról...?

- Szóbeszéd tárgya, ez nem vitás. De a Pé
csi Nemzeti Színházban mindig is voltak vadá
szó színészek, például Bánffy György, vagy a 
ma is Pécsett élő és játszó kitűnő N. Szabó 
Sándor. Az előttünk járó nemzedékek számos 
nagy alakja is vadászik, illetve vadász volt. 
Benkő Gyula. Bodrogi Gyula, Haumann Péter. 
Hofi Géza, Horváth Gyula. Szinetár Miklós - 
hogy csak néhány nevet említsek. Tehát a szín
házak világában elfogadják a vadászatot, sőt 
talán valamiféle nimbusz is övezi. De ha vadá
szatról esik szó, akkor mindennek ellenére 
előbb-utóbb valaki által persze szóba kerül a 
„szegény kis őzike" is...

Nos. ez már Csathó Kálmán idején is így volt! 
„A vadászat meg az író" című novellájában írt is 
erről az attitűdről, szemléletesen idézve fel azt a 
sajátos pillanatot, amikor „egy gyöngéd szívű 
hölgy" kérdőre vonta gyilkos hajlamaiért.

„Jaj. hogy tudta ezt a kedves kis őzikét 
agyonlőni? Hogy lehetett ilyen gonosz és ke
gyetlen? - így szólt kegyesen és jóságosán, 
de azért bekapta, és jóízűen megette a kedves 
kis őzike pecsenyéjét. Én pedig úgy éreztem, 
hogy ezzel meg is felelt a kérdésre ő maga. 
Mert ha vadat enni nem kegyetlenség, akkor
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Anna, Gabriella,

vadat ölni sem lehet az: természetesen ösztön 
mind a kettő...”

- Fillér István tud főzni...?
- Én nem, de a feleségem nagyon!
- És mi a specialitása?
- Szarvas szelet vörösboros mártással. A ti

tok egyébként a barnamártásban van, mert 
nem úgy készíti, ahogy az a nagykönyvekben 
meg van írva...

És a titok azért titok, hogy ne derüljön rá 
fény! Bazsó Gabriella táncművész, Fillár István 
felesége, sajnos, nincs itthon: ismét tanul, 
egyetemre jár. merthogy az aktív balettos évek 
után immár táncpedagógusként folytatja pályá
ját. Persze, nem vagyunk azért hölgy, azaz há
ziasszony nélkül: a gyermekszobából időként 
ugyanis kikukucskál a hat és fél éves kis Anna. 
aki képes volt megoldani a lehetetlent, neveze
tesen azt. hogy apja kérésének megfelelően ne 
zavarja a beszélgetésünket, de ugyanakkor 
mégis halljon és tudjon mindenről...

Csongor sincs itthon. Anna sejtetni engedi, 
hogy ez a mi szerencsénk, mert bár őkelme 
mindössze kétéves, bármi is zajlik körülötte, an
nak minden kétséget kizáróan ő a szervezője és a 
mozgató ereje. Murci. az immár nyolc éves német 
vizsla, korához és rangjához illő módon tiszteletre 
méltó önfegyelemmel hallgat és figyel. Most ép

ván és Csongor

pen a trófeákat gusztáljuk. Egy spiszer bika. né
hány őz és néhány vadkanagyar díszíti a falat. 
Igaz. az egyik agyarpár 20.5 centiméteres...

Sorra vesszük az egyelőre szerény gyűjte
mény minden egyes darabját, felidézve az elej
tés helyszíneit, körülményeit és persze azokat a 
cimborákat is. akik szervezői, részesei voltak 
az adott vadászatnak. Széchenyi jut az eszem
be. aki azt írja. hogy „nem az összegyűjtött 
agancsok száma, hanem a begyűjtésük köz
ben szerzett tapasztalatok mennyisége szítja 
szenvedélyünk lángját, öregbíti bennünk a va
dászmesterség tudományát. Csakis ebben leli 
magyarázatát, hogy lakásunk falán sorban lógó 
trófeákban - állati halálfejek nem éppen eszté
tikusnak mondható szobadíszében olyan ki
mondhatatlan, a kívülállóknak szinte gyerme
kesnek tűnő gyönyörűségünk telik!

- Ezt a bakot például hódmezővásárhelyi ba
rátaimnak köszönhetem...- mondja István, és 
miután én is ismerős vagyok arrafelé, pillanatok 
alatt emlékek sokasága elevenedik fel. Balogh 
Jani, Vangel Gyula. Török Feri, Soós Laci...

Mert valóban: minden trófeának megvan a 
maga regénye, hisz e néma csontok úgy zárják 
magukba, és úgy őrzik az átélt hangulatokat, 
élményeket és érzelmeket, ahogy a tengeri 
kagylók őrzik a belsejükbe zárt igazgyöngyöt.

Manó, István „luxusberuházása”...

Fillár Istvánt ma már országszerte ismerik és 
szeretik, és nem csak azok. akik valaha is meg
fordultak a Pécsi Nemzeti Színházban. Az .or
szágjáró" baranyai vadászkürtösökhöz csatla
kozva a szép szó. a vadászati kultúra küldeté- 
ses terjesztőjeként a Pilistől Vásárhelyig va
dászrendezvények sokaságán lépett már fel va
dászati témájú irodalmi összeállításával. Áprily 
Lajos verseiből és Fekete István elbeszélései
ből szerkesztett műsorának sikere nyomán már 
készül egy új program is: válogatás az utolérhe
tetlen Lakatos Károly Magyar vadászbabonák 
és hiedelmek kultusza című, 1910-ben kiadott 
kötetéből, melynek minden írását elemi erejű 
humor szövi át, s mely ugyanakkor máig érvé
nyes megfigyeléseket, bölcseleteket tartalmaz.

Fényképek borítják az asztalt: színház, csa
lád. vadászat, barátok... Visszatérően feltűnik 
egy ló is: ő Manó. István .luxusberuházása”, 
aki a Pécs melletti Üszüg-pusztán várja a haj
nalokat. merthogy őrá többnyire csak regge
lenként, a próbák előtt jut egy kis idő...

- Mintha legalább 48 órából állna Fillár Ist
ván egy napja - mondom halkan, ám annál 
őszintébb és mélyebb tisztelettel, mire Fillár Ist
ván kissé csodálkozva rám néz. majd felnevet:

- Miért, hát nem annyiból áll...?!
Békés Sándor

Balikó Tamással Shakespeare Othello című drámájában Dévényi Ildikóval a Mágnás Miskában



Mire szabad vadászni?
Januárban: selejt szarvasijára, tehénre, borjúra -  selejt dámbikára. tehénre, 
borjúra -  ózsutára és gktóra -  muflonkosra. jetiiére, bárányra -  vaddisznóra -  házi 
görényre -  rsyestre -  tácárkakasra ('ácártyúV, csak a 2000 darabot meghaladó 
utóneved I. kibocsátási hely 1000 méter sugarú körzetében, kútón engedély 
alapján, a teríték 20 százalékág lőhető!) -  vetési lúdra (naponta és személyenként 
4 ób ejthető el) -  nagylilikre -  tőkés, böjti, csörgő, barát és kercerécére, szárcsára 
(naponta és személyenként legfeljebb 8-6 db ejthesó el, a tenyésztett vadkacsa ti
lalmi időn kívül és napi teritékkortátozás nélkül lőhető) -  bakáni gerlére.

Februárban: gímszarvas borjúra -  dám borjúra -  aranysakálra -  házi görényre 
(15-éig) -  borzra (15-éig) -  nyestre (15-éig) -  balkáni gerlére (15-éig).

Egész évben lőhető: a vaddisznó kan. süldő, malac (kocára, azaz az 50 kg zsi- 
gereft súlyt elérő vagy meghaladó nőivarú vaddisznóra csak május 1 -e és január 
31 -e között szabad vadászni) -  üregi nyúl -  róka -  pézsmapocck -  nyestkutya -  
mosómech-e -  dolmányos varjú -  szarka -  sza£ó.

JANUAR
Télhó, avagy Boldogasszony hava

A hó A hét A  Nap A  Hold Fázisa
na«a napja kelte nyugta kelte nyugta h m

1. Kedd 7 32 1603 1823 922
2. Szerda 7 32 1604 19 43 1001
3. Csütörtök 7 32 1605 2103 1033
4. Péntek 7 32 1606 2222 1059
5. Szombat 7 32 1608 23 39 1123
6. Vasárnap 7 31 1609 — 1146 C 4 55
7. Héttő 7 31 1610 055 1209
8. Kedd 7 31 1611 210 1234
9. Szerda 7 31 1612 324 1302

10. Csütörtök 7 30 1613 436 1336
11. Péntek 7 30 1615 544 1417
12. Szombat 729 1616 6 45 1506
13. Vasárnap 729 1617 7 37 1603 •  1429
14. Hétfő 7 28 1619 820 17 05
15. Kedd 7 27 1620 855 1809
16. Szerda 7 27 1621 923 1914
17. Csütörtök 726 1623 946 2018
18. Péntek 7 25 1624 1007 2122
19. Szombat 7 25 1625 1026 22 25
20. Vasárnap 7 24 1627 1044 23 29
21. Hétlő 7 23 1628 11 03 — 0 1847
22. Kedd 7 22 1630 11 24 034
23. Szerda 7 21 1631 11 48 1 41
24. Csütörtök 720 1633 1217 250
25. Péntek 719 1634 12 55 4 01
26. Szombat 718 1636 1343 511
27. Vasárnap 717 1637 14 44 615
28. Hértő 716 1639 1556 710 0  23 51
29. Kedd 715 1640 1717 7 55
30. Szerda 713 1642 1841 831
31. Csütörtök 712 1644 2003 900

FEBRUÁR
Télutó, avagy Böjtelő hava

A hó A hét A  Nap A  Hóid Fázisa
nap^a napja kelte nyugta kelte nyugta h m

1. Péntek 711 1645 2124 9 26
2. Szombat 710 1647 2243 9 49
3. Vasárnap 7 08 1648 23 59 1013
4. Héttő 7 07 16 50 ----- 10 37 C 14 33
5. Kedd 7 05 1651 1 15 1105
6. Szerda 704 16 53 228 1137
7. Csütörtök 7 03 1655 337 1215
8. Péntek 7 01 1656 4 39 13 02
9. Szombat 700 1658 534 13 55

10. Vasárnap 658 16 59 619 14 55
11. Héttő 6 57 1701 655 15 59
12. Kedd 6 55 1702 725 17 03 • 8 41
13. Szerda 653 1704 750 1808
14. Csütörtök 652 1706 811 1912
15. Péntek 650 1707 8 31 2015
16. Szombat 6 48 1709 849 21 18
17. Vasárnap 647 1710 9 07 22 22
18. Héttő 645 1712 927 23 27
19. Kedd 643 1713 9 49 —

20. Szerda 642 1715 1015 034 D 13 02
21. Csütörtök 640 1716 10 47 143
22 Péntek 638 1718 1129 251
23. Szombat 636 1719 1222 3 57
24. Vasárnap 635 1721 1327 455
25. Hétfő 633 1723 14 44 544
26. Kedd 6 31 1724 1607 624
27. Szerda 629 17 26 1732 656 0 1017
28. Csütörtök 627 1727 18 57 724

ÁTMENŐ KÉPÜNKÖN

BOROS ZOLTÁN
AKVAREUEI





EGYÜTT ÜNNEPELVE
Amíg az egyik oldalon szép számmal akad
nak. akik a magyar vadászat és a magyar va
dászati kultúra lejáratásán fáradoznak, addig 
a másik oldalon az igaz vadászok szinte nap, 
mint nap keresik a kapcsolatot a környeze
tünkben élőkkel azért, hogy bizonyítsák a va
dászat szükségességét, jelesül azt, hogy a 
vadászat korántsem a védtelen állatok elejté
séről szól. Szó szerint szinte szélmalomharcot 
vívnak a közvéleménnyel, amikor be szeretnék 
bizonyítani azt, hogy a vadászat a nemzeti 
kultúránk szerves része. Hasonló szándékkal 
tett kísérletet a Hódmezővásárhelyi Előre Va
dásztársaság az elmúlt idény utolsó hétvé
géjén. A díszes vadászati meghívó, a kétna
pos apróvadvadászat résztvevőit nyitórendez
vényként esti Hubertus misére invitálta. Aki a 
vadászaton részt kívánt venni, annak illett 
megjelenni a Szent István templomban tartott 
misén, melyet Tóth Lajos atya celebrált az ul- 
mi vadászkürt együttes közreműködésével.

Az atya megáldotta az elkövetkező két va
dásznapot és szerencsés hazatérést kívánt a 
vadászoknak. A vadászatot megelőző napok
ban szórólapok hirdették a városban a német- 
országi Ulm városának bemutatkozását, vala
mint az ulmi vadászok és vadászkürtösök 
részvételét a vadászatokon és az azt követő 
„teríték bemutatáson". A maga nemében 
egyedülálló és követendő kezdeményezés volt 
a díszes teríték bemutatása a város vezetői 
és polgárai előtt. Este hat órakor a városháza 
előtti Kossuth téren, zárt fenyőravatalon feküdt 
az aznapi teríték. Az ulmi vadászkürt együttes 
szignáljai mind több sétáló embert csalogat
tak a kivilágított pompás teríték közelébe. 
Megható és a városlakó emberek számára 
minden bizonnyal örökre felejthetetlen él
ményt nyújtott a látvány, amint a kivilágított fő
téren. a vásárhelyi vadászok fáklyákkal a ke
zükben, kutyáikkal a lábuknál, levetett kalap
pal tisztelegtek az elejtett vad ravatala előtt. A

vadászok büszkén felemelt fővel álltak, és az 
Őket körülvevő tömegből nem hallatszott 
egyetlen rosszindulatú megjegyzés sem. Az 
emberek inkább a csodálatuknak és az elisme
résüknek adtak hangot, látszott, hogy sokan 
talán nem is gondolták, hogy ilyen nemes és 
szép lehet a vadászat. Aki civilként ott volt, bi
zonyára megértette mit jelent az erdő és a vad 
szeretete. Aki pedig vadászként vett részt az 
ünnepségen, boldog lehetett, hogy át tudott 
nyújtani egy képzeletbeli csokrot az erdőből, 
a pusztából, a vadból, és a kultúránkból 
azoknak az embereknek, akik már sajnos el
szakadtak a természettől. Fontosak az ilyen 
kezdeményezések, fontos, hogy az emberek 
közel kerüljenek a vadászathoz, mert csak így 
tudjuk megismertetni, megmutatni és elfogad
tatni magunkat. Köszönet a szervezőknek, 
mert igazán nagyszerű és felemelő érzés volt 
vadásznak lenni Hódmezővásárhelyen.

Agyaki Gábor

184Hk



VADÁSZATI GYAKORLAT
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VESZELY AZ ÖZEKRE
Petrás Ferenc, a ceglédberceli Harmatrázó 
Vadásztársaság vadászmestere júliusban arról 
panaszkodott, hogy a vadászterületükön több 
rendkívül lesoványodott őzet lehetett látni. A le
soványodott őzekből a későbbi napokban két 
őzbak is terítékre került. Az első gondolatunk 
az volt, hogy a július végi-augusztus derekáig 
tartó üzekedési időszakban az őzbakok leso
ványodtak, kimerültek, leüzekedtek.

Mindenesetre nagyon indokoltnak gondol
tuk a kórbonctani vizsgálatok elvégzését. A 
vadászmester szeptember 4-én értesített, 
hogy az éjszakai vaddisznóles alkalmával 
egy furcsán viselkedő őzbakkal találkozott. 
Az állat rendkívül lesoványodott állapotban, 
púposított testtartást mutatva, könnyen meg
közelíthető volt, és a vadászmester pár méter 
távolságból leadott lövéssel szabadította meg 
szenvedésétől.

A boncolásra még aznap délelőtt sor került, 
amelynél Balatoni Róbert hivatásos vadász se
gédkezett. Az őzbak életkora 7 év, agancsá
nak súlya 300 gramm, testsúlya 13 kg volt. A 
részletes kórbonctani vizsgálat a bendőben 
egy gyermekfej nagyságú, növényi fonalakból 
összeállt labdát -  úgynevezett konglobátumot 
talált. Egyebekben a bendőnek és a többi elő- 
gyomornak, valamint az oltógyomornak tartal
ma nem volt. Az állat bélcsatornája teljes terje
delmében üres, bonctanilag a bélgyulladás je
lei voltak láthatók. Erről árulkodott az állat híg 
bélsárral szennyezett tükre is.

A gyulladásos bendőben talált növényi'rostok
ból álló „labdát" növény-egészségügyi szakér
tő bevonásával tüzetes vizsgálat alá vettük.

Könnyen felállítható volt a pontos diagnózis, 
hogy az állat elhullását egy gyomnövényből, 
nevezetesen a nagy arankából képződött lab- 
da-konglobátum idézte elő.

A szulákfélék családjába tartozó aranka (Cus- 
cuta L.) több változata gyakori hazánkban, 
mint például a lenfojtó aranka, a közönséges 
aranka, a kakukkfűfojtó aranka, a nagy aranka, 
a herefojtó aranka stb. Esetünkben az őzbak 
elhullását a nagy arankából (Cuscuta cam- 
pestris Yuncker) képződött bendő-labda idéz
te elő. Ez a gyomnövény júniustól szeptembe
rig gyakori a lucernásokban, a lóherében, 
vagy gyomtársulásokban.

A kérődző állatok bendőjében nem ritkák az 
úgynevezett álkonkrementumok. nevezetesen 
a zootrichobezoárok (pl. állati szőrökből kötőa
nyaggal), valamint a phytotrichobezoárok (nö
vényi rostokból kötőanyaggal) és a konglobá- 
tumok, melyek kötőanyagot nem tartalmaznak.

A konglobátumot összeállt takarmányrészek 
alkotják, mely a bendőmozgások következté
ben labdaszerűen összeállt képződmény. A 
fentiekben leírt és kórtanilag megnevezett kép
ződmény a bendő gyulladását, a kivezetőjára
tok elzáródását, bendőmozgás-zavart, felfúvó
dást, emésztési-felszívódási problémákat, bél
elzáródást idéznek elő.

Kérdés már csak az maradt, hogy az őzek mi
ért keresik a nagy aranka gyomnövényt és az 
elfogadható nyári vegetációban miért fo
gyasztják el.

Az arankák irtását egyébként jogszabály írja 
elő, nevezetesen az 5/2001. 1. hónap 16-ai 
FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről 
egyértelműen előírja az aranka elleni hatékony 
védekezést. Mulasztás esetén a növényvédel
mi birság kiszabható. Az arankamaggal fertő
zött vetőmag nem fémzárolható. Az utóbbi év
tizedben a lucernásokban, egyéb hasznos kul
túrákban. az árokpartokon-az aranka nagyon 
elszaporodott. Irtását el kellene végezni az 
aranka vegetációs helyén és egy méteres kör
zetében a totális gyomirtók felhasználásával 
(pl. Region).

Feltételezéseim szerint az őzek a lucernára csa
varodott gyomnövényt vagy részletekben veszik 
fel, vagy a csábító íz- illatanyaga miatt legelik.

Megfigyeltem, hogy az aranka gyomnövény 
víztartalma különlegesen magas. Ezért elkép
zelhető, hogy a rendkívül meleg, csapadékhi
ányos nyárban vízpótlásként ették meg az 
őzek. de visszakérődzeni már nem tudták és 
ezért alakultak ki a konglobátumok.

Dr. Csapó István

2001 LEGERŐSEBB DÁMLAPÁTJAI
Harmadik im pozáns nagyvad fajunk, a 
dám  vonatkozásában is kiváló lapátosok 
kerültek tavaly terítékre. Az idény egyik 
nagy m eglepetése -  egyben ígérete -  a 
Koppányvölgye Vadásztársaság terüle-

Koppányvölgye Vt., Szakcs 
5,35 kg, 221,59 IP

tén esett két hatalmas bika, de harm adik
nak a DALERD Rt. gyulai területén is ta
láltak igazán kiválót. A  2001. évi „aranye
ső" a dámoknál is bejött, a trófeák töm e
ge szinte m inden esetben a m érlegen jó 

val többet nyomott, m int a távcsővel tör
ténő becslés során, így szép számmal 
adódtak úgynevezett későn jövő m egle
petések -  szerencsére -  különösebb 
gondok nélkül.

DALERD Rt. Gyula 
4,97 kg, 212,73 IP



A VADHÚSOK GRILLEZÉSE
A nem vadász szomszédaink és barátaink 
humoros csipkelődéseinek újra és újra 
célpontjai vagyunk. A korántsem sértés
nek szánt féligazságoknak is megfelelő 
megjegyzések mögött azonban többnyire 
az rejlik, hogy egy kis kóstolót csaljanak 
ki, vagy legalább emlékeztessenek rá.

A hagyományos vadhús-elkészítési mó
dokat sokan ismerik, a szakácskönyvek 
sem feledkeznek meg róla. A különbség 
csak annyi, mint a szerelemben, ki így 
szereti, ki úgy szereti, az egyéniségnek 
szinte korlátlanok a lehetőségei.

Az úgynevezett grillezés azonban vi
szonylag új terület, szélesebb körben az 
ötvenes évektől terjedt el, de nálunk sincs 
négy évtizedesnél nagyobb hagyománya.

Korábban külföldről hozott készülékek 
segítségével ismerhettük meg a grillezés 
különlegességeit. A szó angol eredetű, 
amely értelmezése szerint a nyárson, 
vagy rostélyon lévő húst közvetlenül éri 
az elektromos hősugárzás, illetve úgyne
vezett infragáz-hősugárzó szolgáltatja a 
szükséges hőt. Mindezek ellenére, bizo
nyára ősi módszer, mert már az ősember 
is ehetett ilyet, a tűz felfedezésével egy
idős lehet.

Az izzó parázs hősugarai ugyanis nem 
mások, mint infravörös hősugarak.

Napjainkban újra elővettük a régen is
mert technikát, bár modern eszközökkel 
készítjük. Ma már válogathatunk a legmo
dernebb technikai eszközök között, akár 
ötcsillagos kivitelben is. Ezen modern ké
szülékek nagyszerűen készítik el étkein
ket, természetesen itt is van kivétel, mert 
a mikróval kombinált grillező sajnálatosan 
nem barnít, illetve nem pirít.

A modern készülékek meghatározzák a 
szükséges sütési, grillezési időt, de vad

húsra vonatkozólag nemigen adnak taná
csot. A grillezés elsősorban a zsíros hú
sokat teszi szárazzá, egészségesebbé. A 
vadhús viszont száraz, ha magában ké
szítjük el, szinte ehetetlen.

Grillezve a legfinomabb a vaddisznómáj, 
majd ezt követően a szarvasborjú- és az 
őzmáj lehet fenséges csemege. A fűsze
rezés ízlés dolga, de alapszabály, hogy a 
vadhúsokat erősebben fűszerezzük. 
Ajánlott a só, a paprika, a bors, a majo
ránna, a fenyőmag és a füstölt szalonna 
csíkokban. A máj grillezésével egyidőben 
készíthetjük el a burgonyát is, de maxi
mum tojás nagyságúra vághatjuk fel. So
ha ne feledjük, hogy csak a vadászható 
vadfajok húsát használhatjuk. Ne hallgas
sunk a szakácskönyvekre, mert abban 
gyakorta szerepelnek védett fajok is.

Mi határozza meg a vadhús minőségét?
-  a nqme,
-  a kora,
-  az elejtés időszaka (ősz, tél, télutó),
-  a feldolgozás körülményei,
-  az érlelése, valamint
-  a pácolása.

Nem ajánlható húsok: vadkan búgáskor, 
szarvas- és dámbika rigyetési időben.

Csak megfelelően előkészített vadhúst 
szabad grillezni, ezért az előkészítés pá
colással kezdődjék, olajos páclével, ame
lyet meg kell, hogy előzzön egy erős, vi
zes áztatás, amikor a vér teljesen kiázik a 
húsból. Ha az áztató víz már nem piros, 
egy napig állni hagyjuk, majd szárazra tö
röljük. Ezután olajos páclében még 6-10 
napig hűtőben pácoljuk. Naponta meg
forgatjuk.

Ajánlott pác: zöldségfőzet (sárgarépa, 
petrezselyem, vöröshagyma, kevés fok
hagyma, borókamag, kakukkfű és ezt a 
főzetet étolajjal keverjük). Más módszer 
szerint a boltokban kapható grill fűszer
keveréket étolajban keverjük, kissé fel
melegítjük, majd spriccelőbe (pumpálha
tó készülék) öntjük és a grillezés során 
időnként az olajos fűszeres lével ráfújunk 
a grillezendő húsra. Ha a tepsibe tett 
húst olajos páclében hagyva felső infra- 
hőt tudunk produkálni (amely lehet elekt
romos vagy gázinfra-hősugárzó), akkor a 
legtökéletesebb a grillezendő vadhús. A 
grillezést állandóan ellenőrizni kell, 
amely a hő sugárzásától és a húsféle
ségtől függhet. Szilárd fűszeranyagot le
hetőség szerint ne szórjunk rá a grille
zendő húsra, mert megégnek, és nem 
mutatnak szépen. Igen fenséges ízt ad, 
ha füstölt húsos szalonnával tűzdelve ké
szítjük. Az elkészítést hústűvel ellenőriz
hetjük.

A húsok fogatásához, kezeléséhez ol
lós fogót, vagy két kanalat használha
tunk. Lehetőséghez mérten a forró húst 
fatányérra tálaljuk, és mindig csak a 
szükséges mennyiséget készítsük el, 
mert állottan már nem az igazi.

Az elkészült grillételt ízleljük meg és 
szükség szerint, utólag fűszerezzük. A ki
váló íz még nem minden. Legyen étvágy- 
gerjesztő külsejű, melyben sokat segíthet 
a köret és a díszítő zöldségfélék.

A grillezés igen látványos, közös tevé
kenység, a vendégek szeme láttára törté
nik. Egy jól szervezett grillparti mindenki 
számára maradandó élményt nyújt. Nem 
árt azonban, ha előre kipróbáljuk ez irá
nyú képességeinket, és nem a vendégek
kel „kísérletezünk”.

SZARVAS
BÉLSZÍN

GRILLEZVE
Szeletelve, fokhagymazúzalék
kal. füstölt húsos szalonnával és 
vöröshagymával szaporítva tűz
deljük a nyársra úgy, mint a rab
lóhúst. Burgonyával szaporítva, 
lehetőséghez mérten birsalmá
val megbolondítva, sóval, bors
sal és paprikával, esetleg mus
tárral ízesíthetjük. Finom, friss 
házikenyérrel kínáljuk.

GRILLEZETT
KESERŰ
GOMBA

Gyenge zsírban vagy olajban 
úsztatva, felső sugártól infráló- 
dott étel, amely öt perc alatt 
kész. A tenyér nagyságúak igen 
jó sörkorcsolyák.

SZARVAS
FALATKÁK
GOMBÁVAL

Az apró hússzeleteket bő, fű
szerezett olajban úsztatjuk, és 
erdei gombákkal szaporíthatjuk, 
hagymával és kolbásszal vagy 
angolszalonnával ízesítve, bor
ral meg-meglocsolva, készre 
grillezve kenyérrel fogyasztjuk.

VAD
ALMA

GRILLEZVE
Magvágóval vágjuk ki csutkáját, 
és lehetőség szerint szórjuk be 
a kivágott részt fahéjas cukor
ral. Háromujjnyira a hősugártól, 
héjrepedésig grillezve igen fi
nom kiegészítő étek.

Csupán tanácsokat kívántam adni. mert az önálló leleményességnek, fantáziának nincs határa.
Marcsák Oszkár 

vadász gasztronómus



MINDENNEK A TETEJE
A Weatherby cég legnépszerűbb, szalagos hü
vely kialakítású magnumja a .300 WBY (7,62 x 
72 B) 1948-tól kapható kereskedelmi forga
lomban. Káprázatos teljesítményét még a mai 
napig is csak keveseknek sikerült túlszárnyal
ni. A 110 grs (7,1 g) lövedéke 3800 fps (1158 
m/s), a 150 grs (9,7 g) 3600 fsp (1097 m/s), míg 
a 180 grs (11,7 g) 3300 fsp (1006 m/s), valamint 
a 220 grs-es (14,3 g) 2905 fps (885 m/s) csőtor
kolati sebesség elérésére képes. Igaz szület
tek más különlegességek ebben a kaliber cso
portban, de ezek soha nem kerültek igazán 
nagy tömegben gyártásra. Például ilyen a .300 
Canadai Magnum, amely 180 grs (11,7 g) löve
dékét 3425 fsp-al (1044 m/s) indítja. A .300 Pe- 
gasus 180 grs-es (11,7 g) lövedékét 3523 fps 
(1074 m/s) sebességgel küldi útjára. Vagy ott 
van a még ezeknél is nagyobb sebességet és 
energiát nyújtó .30 Cody Express, amely 250 
grs (16,2 g) lövedékét 3900 fps (1189 m/s) se
bességgel képes kiröppenteni a 34 inch (86,36 
cm) hosszú csőből.

1999 ben a Remington cég megjelent a piaco
kon az általa kifejlesztett .300 Remington Ultra 
Magnummal. Bővebb információhoz erről a fej
lesztésről, a magam részéről az 1999-es Re
mington Country katalógusból jutottam. A kata
lógusban leírták, hogy nem szalagos kiképzésű 
a kifejlesztett hüvely. Kapacitása viszont 13 %-kal 
nagyobb, mint a .300 WBY szalagos hüvelyé
nek a kapacitása. Valamint közölték ebben a 
katalógusban azt is, hogy 300 yds-on 4 %-kal 
magasabb az energia szintje, mint a .300 WBY- 
nek 200 yds-on. Ezt igen figyelemre méltónak 
találtam, de nem értettem, mert a 180 grs (11.7 
g) Nosler Partition lövedék csőtorkolati sebes
ségét 3300 fts-ban (1006 m/s) adták meg. Nem 
közölték a Weatherby mért eredményeit, csak a 
fenti megállapítást. A .300 WBY lőszerek töltési 
adatait sokszor áttanulmányoztam. Több adat 
áll rendelkezésemre, melyeket szaklapok és ka
talógusok közölnek évek hosszú sora óta a 
WBY lőszerekről. A Remington Ultra Magnum 
még gondolatban sem létezett, amikor már 
(1997-ben!) a szaklapokban olvasni lehetett ar
ról, hogy a 180 grs (11,7 g) lövedéket 3300 fps-al, 
azaz 1006 m/s-al indítja a WBY Magnum. Ebből 
következően nem lehet jobb a Weatherby-nél, 
mivel nem magasabb, hanem ugyanaz a meg
adott indulási sebessége. így az ebből számított 
energia szintje sem lehet nagyobb. Ezt rögtön fel 
is jegyeztem még 1999-ben a Remington kataló
gusba széljegyzetként! Nem is foglalkoztam töb
bet ezzel a kérdéssel, mert csak akkor vásárol
nék a magam részéről ilyen kaliberű fegyvert, ha 
az valóban többet tudna a Weatherby-nél.

Eltelt több mint egy év. Egyre több helyről hallot
tam azt, hogy a .300 RUM 13 %-kal erősebb a 
300 WBY-nél. Másfelől olvastam, hogy a .300 

Remington Ultra Magnumnak, 13 %-kal lapo
sabb a röppályája, mint a .300 WBY Magnum
nak. hozzáfűzve, hogy ezt a nagyobb hüvely 
kapacitásának köszönheti. Nos. ezek az infor
mációk teljesen újak voltak a számomra. Ismét 
elővettem a katalógust. Figyelmesen elolvas
tam. Újra csak azt láttam, hogy nem ezt írja a 
Remington Country katalógus, ami a köztudat
ba Magyarországon valahogy bekerült. Közben 
sok WBY tulajdonos vadász kért tőlem véle
ményt, mivel a fentieket ők is hallották, olvasták. 
Már az előzőekben is megemlítettem, és nekik 
is csak azt tudtam mondani, hogy a hüvely ka
pacitása nagyobb 13 %-kal, nem az ereje. La
s s a b b  röppályáról sem esik szó ebben a kata
lógusban, csak az energia szintjéről. Az ilyen 
rnbrvű röppályabeli eltérés egyébként is kizárt 
lonne. Nem is beszélve arról a tényről, hogy 
nincs közölve, milyen sebességű és típusú WBY 
lövedékhez hasonlítják? Nézzünk meg ezzel

kapcsolatban egy példát. Vegyük sportszerűen 
a WBY-nek egy nagyon régi teljesítményadatát 
kiindulási alapnak. Az 1969 ben kiadott Cartrid- 
ges of the World-ben (A Világ Lőszerei) a . 300 
WBY 180 grs (11,7 g) lövedékének 3245 fps 
(989 m/s) a megadott kezdő sebessége. Tehát 
ez 17 m/s-al kevesebb, mint a .300 Remington 
Ultra Magnum sebessége.

Ennek ellenére röppálya értéke (MRT) 200 
yardon ( 183 m ) 1.9 inch ( 48 mm). Ugyanez az 
érték az 1999-es Remington Country katalógus
ban a RUM-nál 1,7 inch (43 mm) 200 yardon. Te
hát még egy kisebb kezdősebességű Weatherby 
lövedék is 200 yardon szinte azonos röppálya- 
értéket mutat. 13 %-kal laposabb röppályáról 
még egy lassúbb WBY lövedékkel összevetve 
sem beszélhetünk. Vizsgáljuk meg ezekután az 
említett energiaszintet. A Remington katalógus
ban megadott érték 300 yard-on (274 m) 2878 
ft/lbs (3900 Joule). Erre írták azt, hogy ez 4 %-kal 
magasabb, mint a Weatherby 200 yardon (183 
m) Ez azt jelentené, hogy a Weatherbynek 2763 
ft/lbs (3744 Joule) energiát kellene elérnie a Re
mington szerint. Itt teljesen sántít a dolog. Néz
zük meg például a már említett alacsonyabb 989 
m/s kezdősebességű lövedékre 1969-ben milyen 
értéket ad meg a szakirodalom. A .300 WBY-nél 
200 yardon (183 m) 2925 ft/lbs (3963 Joule) 
energiát írnak. Tehát még ez a réges-régi, több 
mint 30 éves szakkönyv az akkor létező lőpo
rokkal is 219 Joule-al magasabb értéket ad 
meg a WBY-re, mint azt manapság a Reming
ton feltételez. Kérdés, honnan vették a Reming
ton tesztelői ezt a fals adatot a Weatherby-ről? 
Hiszen már az újabb. 1997-ben kiadott Cartrid- 
ges of the World (A Világ Lőszerei) szakkönyv
ben. és más katalógusokban, vagy akár a svéd 
Norma gyár lőszerekhez mellékelt kis karton la
pocskáján is látható, olvasható, hogy indulási se
bességnek igen csak 3300 fps az az 1006 m/s 
van megadva a .300 WBY 180 grs az az 11,7 g- 
os lövedékének. Sőt. ha 30 éves adatokat ven
nénk alapul a WBY-ről, mint láthattuk, akkor sem 
lennének helytállóak a Remington Country kata
lógusban leírtak. A Remington teszt ugyanis ért
hetetlen módon több mint 20 m/s-al vette kisebb
re az indulási sebességét a Weatherby-nek a va
lós értéknél. így kaphattak jobb eredményeket, 
ami persze nem reális. Kíváncsi voltam, mi a vé
leménye a Weatherby cégnek ezzel kapcsolat
ban. Interneten keresztül egyébként is levelezek 
más vonatkozásban a Weatherby cég Service 
Department-jének egyik munkatársával. Állás- 
foglalást kértem tőle a fenti ügyben. Dave Domin 
válasza a következő volt:

„A teszt, amit a Remington lefolytatott, nem 
volt teljesen pontos. Ök a saját gyári töltésű 
lőszereiket hasonlították össze, olyan Weat
herby lőszerekkel, amelyet saját maguk töl
töttek. Ezért elvégeztük a mi saját tesztünket. 
Eredeti gyári töltésű lőszereket állítottunk 
egymással szembe. Átlagosan azt az ered
ményt kaptuk, hogy a Weatherby gyári tölté
sű lőszerek sebessége 40 fps-al (12,2 m/s) 
gyorsabb volt.

Megvizsgáltuk továbbá a Remington lő
szerek szórását, ami átlagosan 90 fps (27,4 
m/s) volt, Ugyanez a Weatherby lőszereknél 
47 fps (14,3 m/s). Ebből kifolyólag a mi végső 
következtetésünk, amit a lefolytatott tesztek 
is alátámasztanak, a Weatherby egyelőre 
még mindig a legjobb sebesség és energia 
terén és jóval kisebb lövésről lövésre a WBY 
lőszerek szórása is."

Gondolom a Weatherby céget és az ilyen 
fegyverrel rendelkező tulajdonosokat ez a tény 
megnyugtatja. Nekem is megnyugtató volt a vá
lasz. Magyarázatot adott arra. ami már szá
momra az első pillanattól furcsa volt. Más ma
gyarázat nem lévén ugyanis sejtettem, hogy 
nem megfelelő lőszerekkel végezhette el a Re

mington a teszteket. Csak így jöhetett ki a közölt 
irreális eredmény. Igazán ez a történés hivatalo
san a két cég ügye. Ránk csak annyi tartozik, 
hogy végre kiderüljön papírforma szerint melyik 
a jobb. Ezzel lezárhatnák a vitatott kérdést. Igaz 
nagy a rivalizálás a két cég között. Ebben az 
esetben is mindketten azt állítják, hogy az 
övék a jobb. A magam részéről én a Weatherby 
tesztet fogadom el inkább és maradok a. 300 
WBY mellett. Ennek több tényszerű oka van. 
Csak néhányat megismételve ezek közül.

1. A WBY már hosszú évek sora óta doku
mentálta a .300 WBY Magnum kiemelkedő telje
sítményét.

2. Súlyos hibának tartom a Remington ré
széről, hogy nem tették közzé a WBY mérési 
adatait. Nem tudni ezért, mit mihez hasonlítottak.

3. A Remington közölt adatai sehogyan sem 
stimmelnek a WBY korábbi és jelenlegi ismert 
adatait figyelembe véve.

4. Saját magam is, és barátaim is többször 
mértük sebességmérő műszerrel a különféle 
WBY lövedékek sebességét és nem találtuk 
azokat alacsonyabbnak, mint a gyárilag mega
dott értékek. Jelen pillanatban is olyan lőszert 
használok az ilyen kaliberű WBY vadászfegyve
remhez. amelynek 11.7 g-os lövedéke 1006 rrV- 
mal, 9,7 g-os lövedéke pedig 1097 m/s-al 
hagyja el a csőtorkolatot. A Remington ebben 
az esetben csak akkor lehetett volna jobb, ha 
olyan fejlesztést tudott volna csinálni, ami nem 
csak hasonló az 1948 óta létező Weatherbyhez, 
hanem egyértelműen jobb annál. (Lásd például 
.300 Pegazus) Félreértés ne essék. Nem szán
dékom a Remingtont a leírtakkal kisebbíteni, hi
szen az idők folyamán számos kiváló vadásztöl
tényt adott már a fegyvert használók táborának. 
Csak a tényeket és a magam következtetéseit 
ismertettem. Az ezzel kapcsolatos információi
mat szeretném közölni mindenki okulására, és 
nem megbántására. Mindenkinek az a jó, ha 
tiszta víz kerül a pohárba és tudja, mit várhat a 
kedvenc lőszerétől. Nem többet, de nem is ke
vesebbet annál, mint amire megálmodták őket 
készítőik, a tervező asztalon.

A nagy cégek közötti versengés eredménye 
egyébként nekünk, fegyverhasználó vadászok
nak kedvező. Gondoljunk csak arra, hogy min
dig megjelenik a piacon egy új és feltételez
hetően jobb konstrukció. Ha ez nem így van. ak
kor az nem érte el igazán a célját. Eggyel sza
porítja csak a meglévő jók vagy kevésbé jók 
számát. Nem jut igazán előrébb vele a vadász
társadalom. Úgy tűnik, a mi esetünkben is vala
hogy ez így történt. Azért vigasztalódjunk azzal, 
hogy ha nem is jobb a .300 WBY Magnumnál. 
de azért kiváló, közel azonos teljesítményű a 
.300 RUM is. Nem kis eredménynek számít vi
szont ez sem. Mindenkinek tudomásul kell ven
nie azonban a fent felsorolt tényeket. Az elvég
zett WBY tesztekre való hivatkozással pedig lát
hatjuk. hogy a gyári készítésű eredeti lőszerek 
vonatkozásában a. 300 Weatherby Magnum 
még mindig gyorsabb, jobb! A Remingtonnak 
úgy tűnik most nem sikerült a bravúr. Nem tudta 
túlszárnyalni a Weatherby-t.

Egyébként csekély mértékű sebesség-különb- 
ségekről van szó. Vadászati érték szempontjából 
nem is különösebben jelentős a 12 m/s körüli elté
rés. Papíron eldöntheti a kérdést. Vadászatokon 
azonban nem hinném, hogy túl nagy jelentősége 
lenne. Akár az egyik, akár a másik jobb ilyen kis 
sebesség-különbséggel. Remélem a verseny a 
gyártók között tovább folytatódik. A lapos röppá- 
lyájú lövedékek kedvelői megismerkedhetnek 
majd a jövőben egy ezeknél is vitathatatlanul sokkal 
jobb. új fejlesztésű, tömegesen gyártott lőszerrel. 
Addig pedig maradjunk annyiban, hogy mind a 
Weatherby mind a Remington nagyon-nagyon 
jó. Vadászatra mindkettő tökéletesen megfelelő.

Zentai Béla



Magyarországon a vadászati-vad
gazdálkodási ágazat évi 12 milli
árd forintos bevételt jelent. A leg
több külföldi puskás a német 
nyelvterületről érkezik, de jönnek 
az Európai Unió több országából, 
sőt még az USA-ból is. Amint arról 
a lapok is rendszeresen beszá
molnak, az utóbbi években a . leg
nagyobb gondot az olasz vadá
szok okozzák. Legutóbb például 
tizenegyezer védett madarat lőt
tek le. Az eset nyomán több ható
ság a vadászati törvény szigorítá
sát kezdeményezi.

Ezerszámra elpusztított madarak 
címmel számol be a Magyar Nem
zet arról a nagy felháborodást keltő 
esetről, amikor olasz orwadászok
11 600 védett és fokozottan védett 
madarat lőttek le hazánkban. Illés 
Zoltán, az Országgyűlés környezet- 
védelmi bizottságának elnöke kije
lentette: „A napokban történt mé
szárlás nemcsak olasz állampolgá
rok bűne, hanem egyelőre ismeret
len magyar bűntársaiké is. A mada
rak piaci értéke az olasz éttermek
ben 600-800 millió forint, ami jóval 
meghaladja a magyar törvényekben 
eszmei értékként meghatározott 300 
milliót. Elmondta: alapos a gyanú, 
hogy a helyi vadásztársaságok 
megpróbálják eltussolni az ügyet, és

úgy beállítani a történteket, hogy 
csak az olasz vadászok a felelősek. 
Ez azonban nem igaz. mert a mé
szárlás elkövetői hivatalos enge
déllyel rendelkeztek. Illés bejelentet
te. hogy felhívással fordul az illeté
kes hatóságokhoz, hogy az ügyet 
teljes mértékben tárják fel. Másrészt 
javasolja az Országgyűlésnek, hogy 
módosítsák a vadászatról és termé
szetvédelemről szóló törvényt. A 
módosítás célja, hogy szigorodjék a 
vadásztársaságok ellenőrzése és 
nehezebb legyen az orwadászat."

A Világgazdaság Orvvadászat: 
még nem bizonyított a magyar 
szál címmel számol be a tömeges 
állatpusztításról. Tardy János, a Kör
nyezetvédelmi Minisztérium termé
szetvédelemért felelős helyettes ál
lamtitkára elmondta, hogy eddig a 
védett madarak vadászatáért a bíró
ságok legsúlyosabb büntetésként 
felfüggesztett szabadságvesztést, 
valamint több millió forintos pénzbír
ságot szabtak ki. Turi-Kovács Béla 
szakminiszter bejelentette: a tárca 
jogszabály-módosítást kezdemé
nyez. Agrárminiszteri rendeletben 
lehetne elérni, hogy a nemzeti par
kok igazgatóságainak minden eset
ben jelezzék a külföldi bérvadászta
tásokat, s a természetvédelmi őrök
nek joguk legyen az ellenőrzésre.

Olasz madárirtás után szigorítás a 
címe a Népszabadságban megje
lent összeállításnak, amelyből kitű
nik: „Az elmúlt két évben is számos 
alkalommal derült fény az olasz va
dászok természetkárosítására. 2000 
augusztusában olasz vadászok öt 
fokozottan védett cigányrécét és 
egy kontyos récét lőttek le a szegedi 
Fehér-tavon. A vadászokra össze
sen 2,625 millió forint bírságot róttak 
ki. Egy héttel később ismét cigány
récét ejtett el egy másik olasz, rá 
600 ezer forintos bírságot szabtak 
ki. Augusztus végén 171 védett ma
dár tetemére bukkantak Rábafüzes- 
nél. egy Ausztria felé tartó olasznál. 
Szeptemberben a tompái vámosok 
találtak 172 darab fürjet egy olasz 
kocsijában. Ugyancsak szeptem
berben hathavi felfüggesztett bör
tönre. 60 ezer forint mellékbüntetés
re és a 2.7 milliós kár megtérítésére 
ítélte a győri bíróság azokat az olasz 
vadászokat, akiknél korábban 55 
fürjet találtak Pannonhalma térségé
ben. Októberben 38 fürj teteme ke
rült elő a röszkei határátkelőn. Idén 
februárban az ártándi határátkelőn 
négy olasz kilencven lefagyasztott 
rigót próbált az országba becsem
pészni.”

Milliárdos üzlet a vadász-idegen
forgalom a címe a Népszava írásá
nak, amelyből kitűnik, hogy .Magyar- 
országon évtizedek óta szerveznek 
bérvadásztatást, elsősorban külföldi 
vendégeknek. A nemzetgazdaság
nak évente átlagosan 12 milliárd fo
rintos bevétele származik a vadásza
ti-vadgazdálkodási ágazatból. Ebből 
a bérvadásztatás 800 millió forintot 
hoz a konyhára. Összesen 140 iroda 
vállal vadászatszervezést, ám ebből 
mindössze 40 foglalkozik ténylege
sen ezzel az üzletággal. A piac két
harmadát alig öt-hat vállalkozás bir
tokolja. Magyarországon az infra
struktúra kiépítettsége európai szín
vonalú. Vannak első és másodosztá
lyú vadászszállások. A vadállomány 
is elsőrangú, ám az is tagadhatatlan, 
hogy egyre inkább számolni kell a 
szomszédos országok, Szlovákia, 
Ukrajna és Románia fölzárkózásával. 
Ezekben az országokban ugyan 
egyelőre még jóval alacsonyabb a 
szolgáltatások színvonala, mint Ma
gyarországon. viszont olyan vadfajo
kat is elejthetnek a vendégvadászok, 
amelyeket hazánkban nem találnak 
meg. A tehetősebb magyar vadá
szok a hazai vadászterületeken kívül 
egyre inkább érdeklődnek az afrikai 
és tengerentúli szafarik iránt."

Összeállította: K. E.

Á L D O Z A T I  É N E K
Tornai József fenti című verséből idézünk négy sort rejtvényünkben. 1-5. számozással. A megfejtéseket január 20-áig a szerkesztőség címére kell beküldeni. -

A könyvnyereményeket postán küldjük el a nyerteseknek.

Nyertesek: Török Anikó (Derekegyház). Kovács László (Veszprém)
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VADASZAT ES MŰVÉSZÉT
A z ember legősibb ösztöne a va

dászat, az élelem megszerzé
se, az izgalom, a győzelem, az 
életben maradás esélye. Az ré

gi időkben, amikor a művészeti ágak 
még nem váltak el egymástól, a művé
szet szerves része volt az egész életet 
átható kultusznak, a mágikus szertartá
soknak, melyek a vadászathoz kapcso
lódtak. Vadászat és művészet, tehát a 
kezdetektől összetartozó társak.

Hogy milyenek lehettek ezek az ősi 
szertartások, arról Leó Frobenius ír, aki 
1905-ben kilesett 4 pigmeus vadászt 
egy hajnalon. A vadászok imákat, ráol
vasásokat, énekeket mormolva antilo
pot rajzoltak a földre, majd a napfelkel
te pillanatában belelőtték nyilukat. Az
nap annak rendje-módja szerint el is ej-

Horváth Béres János nagy méretű fadomborművekkel mutatkozott be

Keszthelyi Jenő portréintarziái egészen különlegesek, ezzel a technikával 
ilyen feladatra még nem vállalkozott senki az iparművészeiben

lan szarvast a lélek m egtestesülésé
nek, illetve az istenek küldöncének tar
tották. A szarvas vitte a lelkeket a szel
lemek birodalmába, a keltáknál a va
dászistennő kocsiját szarvas húzta 
(Talán itt gyökerezik M ikulás rénszar
vas húzta szánja is.), de a mi csoda- 
szarvasunk is az állat kiemelkedően 
fontos m itologikus szerepére utal. A 
kecskebakok és kosok a férfiasság je l
képei voltak, a kos szarva szolgált bő
ségszaruként. A  Hold arcán az euró
paiak és az indiánok is nyulat láttak ki
rajzolódni, s a nyúl a Hold változásai
val összefüggésben a termékenység 
és a szerelem je lképe is volt. A húsvéti 
nyúl hajnalt hozó és életet teremtő, va
lójában megújulás és tavasz jelkép. A

tettek egy antilopot -  a nyakát találták 
el, épp. mint a rajzon majd az állat 
fe ldolgozása után vérét és szőrét ráhin
tették a rajzra -  visszaadták neki -  és 
ünnepélyesen kihúzták a rajzból a nyíl
vesszőt. Hát valahogy így történhetett 
másutt is.

Mára már jórészt fe ledésbe merültek 
az ábrázolt állatok szimbólumtartalmai. 
Kevesen tudják, hogy -  a hazai fauná
nál m aradva -  pl. a vaddisznó a harco
sok és a hadi istenek férfiasságának 
szimbóluma, a természet ősi erejének 
je lképe volt az ókorban, és a legveszé
lyesebb állatok közé sorolták gyorsa
ságáért, bátorságáért, agresszivitásá
ért, az em sék ped ig  termékenységi je l
képek voltak. A gyors és m egfoghatat- Wágner Kálmán csontfaragványai a használati tárgyak körében -  mint pl. óra -  mutatják bravúros tudását
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késműves

Dorkó György és Járdán József késmüvesek, akik külön-különféle speciális technikákkal gyönyörűen megmunkált pengéket és markolatokat állítottak ki

ragadozó madarak között a sas, a só
lyom -  mindig kedvelt vadásztársai 
voltak a nemeseknek -  a Napisten, 
vagy a mennybeemelkedő lélek szim
bólumai voltak. A mi Turul madarunk is 
ebbe a körbe tartozik.

A vadászat, a vad, mint téma máig 
fennmaradt az ábrázoló művészet
ben éppúgy, mint a díszítőművészet
ben. A tárgyalkotó művészetben -  
melyet mi iparművészetnek, a néme
tek alkalmazott művészetnek, a fran
ciák pedig díszítő művészetnek ne
veznek, és amely fogalom alá a bú- 
torművességet, a fa és csontfara
gást, a kerámia és üvegművészetet, 
az ötvösséget és textilművészetet so
rolják -  a hasznosság és a szem gyö

nyörködtetésének együttes vágya 
hozza létre a tárgyat.

Maga a szó „művészet" is hordozza 
a mű, a művesség, a míves, a kézmű
ves fogalmakat. Hiszen a míves kézi 
munkával, művészi szándékkal létreho
zott mű teljesen más lesz, mint egy ipa
ri, vagy iparos által gyártott tárgy, mely
nek születésében a funkció és a tech
nológia játsszák a fő szerepet.

Az igazi díszítő/iparművészet a leg
különfélébb technikákat alkalmazza 
igényes tárgyak létrehozására -  de 
ezeken a díszítés sohasem önmagáért 
való, hanem a hasznosnak és a szép
nek különleges egysége jellemzi. Ezt 
reprezentálja kitűnően ez a kiállítás.

Korunkra a figurális díszítés jószeri
vel eltűnt a tárgyakról, a formák ural

kodnak a díszítés rovására, ezért kü
lön öröm, hogy a tradíciót őrizve a va
dászok körében fennmaradt az igény 
és a vásárlókedv ilyen iparművészeti 
tárgyak iránt, melyeken a vad és a va
dászat. a természet témái díszként 
megjelennek, s így az iparművészet 
klasszikus erényei megőrződnek.

Együtt örülök Önökkel annak, hogy az 
iparművészet, a kézművesség hányfé
le ága, a műfajoknak és technikáknak 
micsoda gazdagsága van itt jelen.

(Részletek Urbán Ágnes művészet- 
történész a Magyar Képző és Ipar

művészek Szövetsége főtitkárának 
2001. november 30-án Gödön 

elhangzott megnyitó beszédéből)

Seres Erzsébet kézzel festett fácános, makkos porcelán edénykészlete
és poharai

Schneider János bútorai a barokk kor lenyűgözően faragott 
formagazdagságát idézik



V A D A S Z A T  A Z E N E B E N

AZ ISTENEK ALKONYA
Richard Wagnerről már ejtettünk szót e hasá
bokon Weber Bűvös vadásza kapcsán. A ro
mantikus operairodalom legnagyobb egyéni
sége (1813-1883) Lipcsében született. A há
nyatott. sokszor meg nem értéssel, ellen
szenvvel kísért zeneszerzői pálya csúcsa, 
amikor 1872-ben megvalósul Wagner álma. 
Bayreuth-ban lerakják a Wagner színház 
alapkövét. Ez az operaház csak Wagner mű
vek előadására szolgál. A minden téren maxi
malista zeneszerző a tervezésbe is beleszólt, 
és instrukciói alapján alakították ki az azóta is 
egyedülálló színpad és zenekari árok speciá
lis elhelyezését.

De térjünk át témánkra, a vadászatra. Wagner 
legnagyobb szabású remekműve a Niebeíung 
gyűrűje. A germán mondavilágot feldolgozó 
operafűzére négy önálló, de mégis egybefüg
gő operából áll. Ezek: a Rajna kincse, a Wal- 
kür, a Siegfried és a most tárgyalt. Az istenek 
alkonya című. melynek bonyolult történetét 
még vázlatosan sem lehet egy rövid cikk ke
retében ismertetni, de ami -  a mi szempon
tunkból -  a lényeget, a vadászatot és az ott 
történteket illeti, talán nem lesz lehetetlen fel
adat.

Siegfried a sárkányölő hős és Brünnhilde 
szerelmesek egymásba. A Gibichungok ud-

Magyar nyelven eddig még nem jelent meg te
matikus vadászati oktatófilm, ilyesmihez eddig 
csak külföldön, elsősorban német nyelvterüle
ten lehetett hozzáférni. Takács Viktor videófilm
je végre egy igazi szakmai bravúr, amelyet min
den olyan vadásznak látnia, ismernie kell(lene), 
aki egyedül indul nagyvadra vadászni. A film 
készítője bátran felvállalja azt a -  „civilek" állan
dó kritikáját kiváltó -  tényt, hogy a vadászathoz 
hozzátartozik, annak része a vad életének kiol
tása is. Éppen ezért e film nem tartozik ahhoz a 
vonulathoz, amely a „széplelkek" számára ké
szül, ez kőkeményen, a szó szoros értelmében 
a vadászat véres oldalát mutatja be -  szaksze
rűen. Mert struccpolitika lenne erről nem be
szélni, az üzemtervekben meghatározott vad
mennyiséget -  ha tetszik a kívülállóknak, ha 
nem meg kell lőni, de nem mindegy, hogyan. 
A vadásznak célja, törekednie kell rá, hogy a 
vadat a lehető legkevesebb szenvedést okozó 
módon hozza terítékre, ugyanakkor figyelembe 
kell vennie „gazdasági" szempontokat is. Nem 
mindegy, hogy a lövedék milyen roncsolást 
okoz a vad testében, lényegesen kevesebbet 
ér a rossz helyen eltalált vad húsa, a .nemes" 
részek (comb, gerinc, stb.) sérülése miatt ala
csonyabb áron lehet csak értékesíteni. Ráadá- 
sul nincs két teljesen egyforma lövési helyzet, 
több. azonos ponton eltalált vad másként rea-
• j.il a lövésre, másként jelzi a találatot.

A nagy számok törvénye alapján azonban 
föl lehet állítani az egyes testtájakat ért talála
tok jellemző jelzéseit, és az azt követő viselke
dést azonosító törvényszerűségeket. Takács

varába várják Siegfriedet. ahol Gunther nőtle
nül. nővére Gutrune férj nélkül élnek. Mosto
hafivérük Hagen azt javasolja a testvérpár
nak, hogy házasodjanak meg: Gutrune urá
nak ajánlja Siegfriedet. Gunther nőéül pedig 
Siegfried kedvesét. Brünnhildét. Ez az akció 
természetesen csak bűbájjal, varázslattal va
lósítható meg, ezért amikor Siegfried megér-

Viktor hosszú évek alatt felvett anyaga szinte 
teljes áttekintést ad a tipikusnak nevezhető ta
lálatjelzésekről, külön kitérve az egyes vadfa
jok eltérő reakcióinak bemutatására is. Először 
anatómiai ábrákon mutatja be a lövedék be
csapódásának helyét, majd ugyanezt .élő
ben” . kitérve a különböző kaliberű fegyverek, 
illetve lövedékek egyedi sajátosságaira is. Lát
hatjuk a különféle sebzések vérjeleit, a mene
külési módokat és a távolságokat, szakszerű 
és kielégítően bőséges magyarázatokkal, jól 
érthető, világos kísérő szöveggel kiegészítve a 
látottakat.

Kár, hogy a felvételi körülmények vadászat
kor sokszor mostohák, a kevés fény, rossz idő
járás óhatatlanul eredményezett kevésbé jól 
látható, filmtechnikai szempontból gyenge mi
nőségű részleteket is. Nem foglalkozik a külön
böző találati pontok „jó vagy rossz lövés” mi
voltának értékelésével, annak vadászias, eti
kus vagy a vadhús minőségét meghatározó 
voltával. Van egy jelenet, ahol -  bár a golyó 
becsapódásának Iránya mást mutat -  a filmen 
meglőtt őzbak mögött lakott terület látható, 
nem volt szerencsés választás ezt a snittet be
letenni!

Eme apróbb hiányosságoktól eltekintve, 
minden kezdő és gyakorló vadásznak ajánlha
tó, hogy évente többször nézze meg a filmet,
s a látottak eredményeként bizton állítható, 
hogy kevesebb lesz a rosszul megítélt, seb
zéstől nyomorultul elpusztuló, vagy az utánke- 
resés elmaradása miatt elveszett vad.

Somfalvi

kezik hozzájuk, bájitalt itatnak vele, amitől el
felejti múltját. Az ital valóban hat és Siegfried 
még arra is vállalkozik, hogy Gunter számára
-  annak alakját felöltve -  elhozza Brünnhildét 
feleségnek.

Hagen -  a nagy bajkeverő -  kicsalja Siegfried 
legyőzhetetlenségének titkát Brünnhildétől: a 
kiontott sárkányvér mindenütt védi a hős tes
tét, egyedül a háta közepét nem, ahová nem 
jutott a sárkány kifröccsent véréből. Hagen 
elhatározza, hogy orvul fogja leszúrni Siegfri
edet. Hogy mostohanővérét ne haragítsa ma
gára, úgy tervezi, hogy egy vadászatot szer
veznek, ahol a hős halálát egy vadkanra ken
hetik. A vadászaton aztán minden az álnok 
terv szerint történik. Hagen ismét bájitalt ad 
Siegfriedenek, aki visszanyeri emlékezetét, 
és amikor elfordul. Hagen a hátába döfi lán
dzsáját. Siégfried kedvese nevével ajkán le
heli ki lelkét. Ezután minden cselszövésre 
fény derül és Brünnhilde követi szerelmét a 
halálba: a Siegfriedet elhamvasztó máglyára 
ugrat lovával, és a lángok között leli halálát. A 
lángok fellobbanásával eljött az istenek alko
nyának órája.

A. A.

-------- *------------------------------------------------------

FEGYVERTARTÓK 
KÉZIKÖNYVE

Szokatlan, sőt manapság szinte példát
lan módon, ingyen kapják a kiadványt 
a vadászok és mindazok, akik valami
lyen fegyvert visznek vizsgálatra a Pol
gári Kézilőfegyver- és Lőszervizsgáló 
Kft.-hez. A kis alakú, zsebben is elférő, 
de bőséges adatmennyiséget tartalma
zó füzet, (ha nem puha papírborítója 
lenne, nevezhetnénk zsebkönyvnek is) 
a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos 
általános adatok zömét tartalmazza, 
amit a fegyverhasználóknak célszerű is
merni. Külön fejezet foglalkozik a go
lyós. a sörétes fegyverrel és pisztollyal, 
gáz- és riasztó-, lég- és flóbert fegyver
rel leadott lövés jellemzőivel, a fegyver- 
és lőszerfajtákkal, a lőszerek újratölté
sével. A vadászlövészet gyakorlására, a 
ballisztikai alapismeretekre, baleset
megelőzésre és elhárításra is találunk 
hasznos gyakorlati útmutatót. Közli a ki
advány a hatályos hazai fegyverrende- 
leteket, és a nemzetközi gyakorlatban 
elfogadott és használt fegyvervizsgálati 
jeleket. A füzet tartalmazza egy készülő 
kiadványsorozat címlistáját és megren
delőlapját (sajnos ár megjelölése nél
kül). Zavaróan kicsi betűkkel lett szedve 
a szöveg és a táblázatok adatai, s hasz
nos lett volna a magyar vadásznyelv 
szakszavainak (vannak!) használata, 
mint a több-kevesebb sikerrel szó szerint 
lefordított angol, vagy német kifejezés 
(részben köpenyes lövedék helyett osz
tott köpenyű, a wadcutter nem kivágó, 
hanem köpeny nélküli lövedék, stb.)

S.

TAKÁCS VIKTOR

A NAGYVAD TALÁLATJELZÉSEI
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W rabel Sándor em lékére

A neves festőművész születésé
nek 75. évfordulóján Óbuda-Bé- 
kásmegyer Önkormányzatának 
támogatásával emléktáblát avat
tak november 26-án, a Géza utcai 
ház falán.

Wrabel Sándor a magyar kép
zőművészet jelentős alakja, aki 
hazájának művészetével nemzet
közi hírnevet és megbecsülést 
szerzett. Természet ábrázolásai a 
solymászat élményéből fakadtak, 
így ismert képei ebben a témakör
ben fogantak.

A szabadság iránti vágyát fe
jezte ki ebben a sajátos formá
ban. s ezt itthon sokan félreértet
ték. Sorsa mellőzés volt. de kül

földön. -  elsősorban Olaszor
szágban -  nagyra becsült mű
vészként tisztelték, számos kiállí
táson díjat nyert. Hazájához 
mindvégig hű maradt, itthon halt 
meg 1992-ben.

Az emléktábla avatásán több 
mint kétszáz tisztelője jelent meg; 
lelkes patrióták, művészetpártolók, 
természetkedvelők és vadászok.

A jövőben a vadászoknak is az 
eddiginél nagyobb figyelmet kell 
fordítani Wrabel Sándor munkás
ságára, és törekedni kell arra, 
hogy páratlan értékű festményeit 
a kiállításokon bemutassák.

Köveskuti György

Láposi em lékverseny

A Mezőtúri „Fekete István” Va
dásztársaság koronglövészettel 
egybekötve Láposi Lászlóra 
(1910-1984) a vadásztársaság el
nökére emlékezett, tavaly október 
28-án.

Láposi László életútját Kócsa 
János a vadásztársaság titkára 
ismertette, amely során elmond
ta, hogy 1953-tól 1973-ig volt a 
vadásztársaság elnöke, és a 
Nimród érem kitüntetettje. Igaz
vadász egyéniség volt. így fog
lalható össze az őt jellemző 
szaktudás, aktivitás, stílus, hu
mor. bölcsesség, intellektus és 
vadászbarátság. Jelentős rész
ben a szakértelmének köszönhe
tő, hogy Mezőtúr országos ran
got vívott ki magának a vadá
szok között.

Az emlékversenyt Benedek Fü- 
löp nyitotta meg, és röviden mél
tatta annak jelentőségét.

Egyéni eredmények:
I. Kontra Imre 

(Fekete István Vt.) 22
II Tanács János 

(Fekete István Vt.) 21
III Ifj. Magda Sándor 

(Fekete István Vt.) 21

Csapat eredmények:
I. Fekete István Vt.

I. csapata 100/81
II. Berettyó-menti Vt. csapata 52

III. Fekete István Vt. H. csapata 48

Az emlékverseny zászlaját Ko
vács József a Vadásztársaság 
elnöke ajánlotta fel. A megyei 
szövetség elnöke adta át a csa
patverseny győztesének az em
lékverseny vándorserlegét. A kü- 
löndíjat Láposi Ferenctől, a név
adó fiától -  ifj. Magda Sándor ve
hette át.

Kócsa János

V adászkürtös tanfolyam

Baranya megyében, a Hotel Kö
vestető ad otthont idén is a 7. al
kalommal rendezett vadászkürtös 
tanfolyamnak március 11-től, 17- 
ig. A hallgatókat a tanfolyam 
anyagán kívül neves előadókkal 
változatos esti programok várják. 
A résztvevők közül a szalonkák

szerelmesei hajnali és esti húzá
son hódolhatnak szenvedélyük
nek a MEFA Rt. csodálatos va
dászterületén. A részletes progra
mot a következő számunkban kö
zöljük. Érdeklődni, Agyaki Gábor
nál lehet a 72/215-119-es. vagy a 
30/318-7969-es telefonszámon.

G róf Lam berg Ferenc, a vadászfestő

Száz esztendeje múlt. hogy az 
örök vadászmezőkre költözött a 
hazájában méltatlanul elfeledett, 
de külföldön napjainkban is szá
mon tartott igen tehetséges táj- és 
vadfestő. Megérdemelné, hogy 
végre felvegyék a magyar va
dászfestők neves táborába. A 
gróf ugyanis életében sohasem 
rendezett kiállítást, képet sem 
adott el. bár jóval több. mint száz

művéről van tudomásunk. A sors 
kegyetlen fintora, hogy a csákbe- 
rényi gróf színvak volt. Képei feke
te-fehér színben készültek, leg
többjük vízfestmény, de meg
maradt egy eredeti olajfestmény 
is. Egy színes kép is megmaradt 
az utókor számára, amely egy ha
mutartón egy erős vaddisznót áb
rázol. A sors tovább sem kényez
tette el. mivel a világégés a máso
dik világháború nagy pusztítást 
végzett a festményei között. 
Csákberényben az ebédlőben 
volt híres falfestménye, melyet a 
németek megcsodáltak, az oro
szok pedig kapcának használták 
fel a festett vásznat. Nagy tragé
dia az is. hogy életében nem je
lentek meg nyomtatások, másola
tok vagy albumok. Lamberg Fe
renc lelkiismeretesen festette a 
vértesi erdei tájat, megmaradt so
rozat tájkép a Vértesről, ahogy az 
150 évvel ezelőtt kinézett. A szar
vas festmények többnyire az elej

tett szarvasbikát ábrázolták az el
ejtés előtt az élőhelyén /erdőben, 
réten, völgyben/. Mivel a kép alatt 
precízen le volt írva az elejtés dá
tuma, helye, az elejtő neve, a bika 
testsúlya fontban, így ritka vadá
szati és tájtörténelmi dokumentum 
maradt ránk. A 190 centiméter 
magas háziúrnak gyermekei nem 
voltak, így legszívesebben az er
dőben festve töltötte napjait, in

kább gyönyörködött szarvasai
ban. minthogy meglőtte volna 
őket. Az elejtés örömét meghagy
ta vendégei számára. A megma
radt csákberényi vendégkönyv 
számtalan híres ember itt jártáról 
tanúskodik. A vendégek által elej
tett bikák kivétel nélkül festménye
iben voltak megörökítve.

Lamberg Ferenc művészi életé
nek egy érdekes epizódja, amikor 
1861. július végén, Csókakőn tar
tózkodott, hogy a várromot egy 
szarvaskép háttereként lerajzolja. 
Egy égiháború a pincéjébe, az 
úgynevezett „Vörös házba" szorí
totta be. s amíg a vihar tartott, fa
szén. korom és tej keverékével 
csodálatos faliképet festett a ház 
nagyszobájába. A kocsisa köz
ben megkóstolta az erős és ízle
tes csókakői fehéret, úgyhogy mi
re a kép elkészült, már az igazak 
álmát aludta. A grófnak nem ma
radt más hátra, mint haza hajtani 
és a kocsist ágyba fektetni. Min
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dig jókedvű ember volt, különö
sen egy jól sikerült festmény után. 
A festmény 1944-ig megmaradt, 
amikor a közelben robbanó grá
nátok következtében lepattogott a 
vakolat, s elpusztult a mestermű.

Lamberg Ferencnek az élete ma
ga volt a szerénység és a termé
szetszeretet. Művészi hírnevének 
ápolásáért a szintén falubeli szüle
tésű gróf Merán Fülöp sokat tett.

Gáspár Attila

Sajtóper, első fokon

Tavaly szeptemberi számunkban 
jelent meg a „Lovakat lelövik, 
ugye?" címmel a kálózi vadász 
földtulajdonosok 1997-óta húzódó 
pokoljárásáról szóló, korántsem 
előzmények nélküli riportunk. A 
földtulajdonosok által leváltott, de 
abba bele nyugodni nem tudó 
képviselője egy terjedelmes levél 
megjelentetését kérte szerkesztő
ségünktől, amely csaknem olyan 
hosszúra sikeredett, mint a kifogá

solt riport. Mivel a levél nem a té
nyekre korlátozódott, nem derült 
ki belőle, higy mit tart a szerzője 
valótlanságnak... -  egy levélvál
tást követően -  az ügyvédi fenye
getés ellenére sem közöltük... és 
alperesek lettünk. December 17- 
én a Fővárosi Bíróság -  első fokon
-  rövid tárgyalás után -  a helyre- 
igazítás elkésett kérelmezése mi
att -  elutasította Zarándok János 
keresetét.

A m últról a jövőnek
A kívülállók számára talán szokat
lan helyen (Budapest, Alkotmány 
utca 6.) tartotta ünnepi emlékülé
sét az Országos Erdészeti Egye
sület. Az épület jelenleg a Gazda
sági Minisztérium székhelye. A 
stílusos, háromemeletes épületről 
azonban kevesen tudják, hogy 
1886-ban Czigler Győző tervei 
alapján, az Országos Erdészeti 
Egyesület építette az erdészek 
közadakozásából, és egészen 
1948-ig az erdészek székháza
ként működött. A háború után itt 
alakult újjá az OEE, de később a 
politikai változások megpecsétel
ték az épület sorsát, „államosítot
ták", azaz elvették és 1950-ben az 
állam tulajdonába került.
A 115 éves egyesület ősi falai kö
zé hívta a jubileumi emlékülésre 
és megemlékezésre tagjait tavaly 
december 6-ikán. Az ünnepség
nek a Gazdasági Minisztérium 
központi tárgyalója adott otthont,

ahol Káldy József, az egyesület 
elnöke köszöntötte a megjelente
ket. Az ünnepi program első ré
szében az elnök bemutatta azt a 
frissen megjelent kötetet, ame
lyet a Millennium tiszteletére 
adott ki az egyesület. A Velünk 
Élő Múlt (Erdészeti emlékhelyek 
Magyarországon) címet viselő 
mű csapatmunka eredménye, 
akárcsak a vadászati almana
chok. E nagyszerű könyv szerke
zetében és formátumában is jól 
beilleszthető a millenniumi va
dász almanachok sorába. Az ün
nepség végén az egyesület tag
jai megkoszorúzták azt az em
léktáblát, amely az egykori szék
ház falán hirdeti az erdészek ra
gaszkodását a múlthoz és a régi 
székházukhoz. A jubileumi ülé
sen a Baranya megyei Vadász- 
kürtösök szignáljai színesítették a 
programot.

-  A -

Köszönet nyilvánítás

Őszinte tisztelettel,nagyrabecsü
léssel és hálával mondok ezúton 
köszönetét azoknak a vadászok
nak. és külön a somogyvári Szent 
László Vadásztársaság tagjainak, 
akik szeretett férjemet a Farkasréti 
temetőben az utolsó útjára elkí
sérték. Köszönjük férjem iránt ér

zett szeretetüket, kedves szavai
kat, barátságukat, és a vadász
kürtök hangját, amellyel Neki 
nagy örömöt szereztek és büszke
séggel töltötte el Őt, hogy részese 
lehetett az Önök barátságának

Milkovich Lászlóné 
és a gyászoló család

Igazi ritkaság
Nem mindennapi szerencsében 
volt része Auer Mihálynak, aki Fe
kete Péter hivatásos vadász kísé
retében elejtette a képen látható 
foltos, rózsaszín orrtükrű őzbakot. 
Az 5 évesre becsült, hatos bak

nagykoponyás tömege 351 gram
mos volt és a kikészített foltos bőr 
az aganccsal együtt a társaság 
vadászházának falát díszíti.

Móra Ferenc Vadásztársaság
Balástya

In  m em óriám

A tavaly tragikus hirtelenséggel 
elhunyt, lapunk Csongrád me
gyei tudósítójának, Csizmazia 
Györgynek posztumusz kötetét 
mutatták be ünnepélyes külső
ségek között Szegeden, a Móra 
Ferenc Múzeumban, december 
17-ikén. „Szerelmetös Tiszájá
ról" szóló írásait rajzai, fotói,éle

tének képes dokumentumai egé
szítik ki.
A kötet különlegessége, hogy a má
sodik részében a neves szerzőre ta
nítványai, tisztelői, barátai emlékez
nek. Az emlék kötet ajánlható min
denkinek, akit Csizmazia György ta
nított meg a „legmagyarabb folyó", 
a Tisza szeretetére és tiszteletére.

3 ÉS 5 FEGYVER  
TÁROLÁSÁRA ALKALMAS,
2 ÉS 4 PONTON ZÁRHATÓ  

KIVITELBEN
FEGYVERSZEKRÉNYEK

MEGRENDELHETŐK  
A GYÁRTÓNÁL.

e-m ail: fe rro -specia l@ axelero .hu ., 
web.axelero.hu/ferro1 
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10%  KEDVEZMÉNY A VKE TAGJAINAK

KÖNYVAJÁNLAT
Csergezán Pál festőművész vadvilága (egy órás videó kazetta) 4000 Ft
A nagyvad találatjelzése (videó kazetta) 3500 Ft
A természet közelről (videó kazetta) 2300 Ft
Amit a fegyverismereti vizsgáról tudni kell 1100 Ft
Vadászünnep (videó kazetta) 2250 Ft
Vadász-Zene (CD) 2500 Ft
Balogh Gábor: Véges vadászmezők 450 Ft
Bányai József: A vadászat a múzsák templomában 2500 Ft
Bársony I stván: Csend 2100 Ft
Bertóti István: Bakot is lőttem 2500 Ft
Dr. Ádámfi Tamás: Vadászati Bibliográfia 750 Ft
Dr. Márton Imre: Ki a Duna vizét itta 2200 Ft
Dr. Montagh András: Négy földrészen vadásztam 1850 Ft
Dr. Végh Endre: Tubák, bátyó és a többiek 2100 Ft
Dr. Zoltán János: A vadászat napszámosai 2600 Ft
Dúcz László: Harmatcseppek 870 Ft
Dúcz László: Csillagfényben 1500 Ft
Faragó István: Kápolna a hegytetőn 590 Ft
Felsőeöri Nagy Gyula: Egy dudás két országban 2200 Ft
Felső-Papp: Gemenc 2500 Ft
Földi László: Végtisztesség 2200 Ft
Gánti Tibor: A remetesüldő 450 Ft
Gyenes István: Öröklés 350 Ft
Gyenes István: Megszállottan 350 Ft
Hangay György: Kuszkusz kókusszal 1700 Ft
Hangay György: Ahol még kék az ég 1600 Ft
Hangay György: Tábortüzek a dél keresztje alatt 1800 Ft
Jean Shinoda Bolen: Bennünk élő Istennők 780 Ft

Kászoni Zoltán: Az a medvés. pisztrángra csodás Erdély 2350 Ft
Kovács László: Szálkeresztben 1800 Ft
Kováts Kálmán: Vadhúsételek 850 Ft
Lakatos Károly: Természeti és vadászképek 2100 Ft
Lovász Sándor: A vadászat lázában, Gelvács 750 Ft
Maderspach Viktor: Páreng-retyezát 2500 Ft
Merán Fülöp: A vadászat megmaradt 2500 Ft
Millenniumi Vadászati Bizottság. Száz év, száz vadász 4000 Ft
N. Nozdroviczky Lajos: Szalonka-históriák 2000 Ft
Nadler Herbert: Vadásznapok, vadászévek 2500 Ft
Nemeskéri Kiss Sándor: Egyszer volt 2500 Ft
Nemzetközi Vadászíjász Oktatási Program 1100 Ft
Rácz Sándor: A vadászt az árnyéka kíséri 2200 Ft
Schmidt Egon: Kócsagok birodalma 1800 Ft
Schmidt Egon: Távcsővel a nyakamban 1600 Ft
Sterbetz István: Trófeákkal beszélgetek 1800 Ft
Sterbetz István: Őszi tücsök hangol 1870 Ft
Studinka László: Mindennap vadásznap 2500 Ft
Szörényi Zoltán: Vadász-horgász kalandok Mongóliában 1850 Ft
Ugray Tamás: Puskával a világ tetején- 1800 Ft
Vadászkönyvklub 1993-1999. 1600 Ft
Végh Endre: Murphy és a beteg vadász 650 Ft
Videcz Ferenc: Tanítványok 2400 Ft
Wentzely Dénes: Üzen az erdő 550 Ft
Wentzely Dénes: Erdőzsongás 850 Ft
Wilhelm Kuhnert: Modelljeim földjén 3500 Ft
Zsindely Ferenc: Isten szabad ege alatt 2500 Ft

Telefon: 06-60/327-280 Fax: 06-1 /222-6819 E-mail: vke@vadaszlap.hu

ÁTALÁNYÁRAS VADDISZNÓ 
HAJTÓVADÁSZATAINKON ~ 

RÉSZT VENNI KÍVÁNÓ 
VADÁSZOK JELENTKEZÉSEIT

VÁRJUK.
Ár: 35 000 fő/nap

Telefonszám: 06-30/370-9476

Import-Export Kereskedelmi Kft.

HULLAJTOTT AGANCS FÖLVÁSÁRLÁSA 
A LEGMAGASABB NAPI ÁRON!

AZ ÖN PARTNERE A K u *  IMPORT-EXPORT 
KERESKEDELMI KFT.

XIX., MÉTA U. 31. MÉTA-CENTRUM 
TELEFON: 00-36-1/282-6456 

AUTÓTELEFON: 00-36-30/9484-316 
NÁLUNK A LŐTT VADÉRT MINDIG A LEGJOBB ÁRAT KAPJA!

FÁCÁN VADÁSZATI LEHETŐSÉG

A HUNNIA KFT-NÉL
NÓGRÁD MEGYÉBEN, 

BUDAPESTTŐL 70-80 KM-RE.
Érdeklődni: 

Nagy Zsolt ágazatvezetőnél 

Telefonszám: 
06-30/235-0903, vagy 06-85/362-222

<  ’í '  V E R D A  K K T .
HungaroLADA MÁRKAKERESKEDÉS, MÁRKASZERVIZ

Uj NIVA (1,7i) terepjárók, TATA (1,9 TD) terepjáró kishaszon- 
gépjárművek, és GAZELLA (2,2 TD) terepjáró tehergépkocsik 
vásárolhatók, kedvező hitelre!

VERDA Kkt. Márkakereskedés
Kalocsa-Dunapataj között, az 51 -es főút mellett Kisfoktő 1/A. 

Telefon: 06-30/95^3326 vagy 06-78/463-862

mailto:vke@vadaszlap.hu


A TÉLI FÜLŐKE
A kik nem ismerik a gom bák vi

lágát, úgy gondolják, hogy 
gombát gyűjteni csak nyáron 
és ősszel lehet. Vannak olyan 

gombafajok, amelyeket nem érdekel a 
kikelet, a tavaszi virágok, levelek és 
füvek ébredése, vagy a meleg nyár. 
ő k  ilyenkor nyári álmot alusznak. Ké
ső ősszel, vagy tél elején, amikor az 
idő csípőssé válik, felébrednek és ki- 
(lugják kalapjukat az éppen téli pihenő
re készülő fákból. Egyik ilyen h ideg
kedvelő gombafaj a téli fülőke. He
lyenként téli gomba, akácgomba, 
vagy akácfülőke a neve, mert az 
akácfa igen kedvelt termőhelye. Ter
mészetesen más lombosfán is előfor
dul. Kivágott, vagy élő fák törzsén 
egyaránt megtelepszik. Enyhe időjá
rású januárban és februárban is bősé
ges termést szüretelhetünk belőle. 
Néha még márciusban is találkozha
tunk vele. Ez az az időszak, amikor 
más, szabadban termő gombából 
csak igen kevés található. A téli fülő
kének a havazás sem okoz gondot, 
mert a hó alól is előjön, csak akkor áll 
le a fejlődése, ha a hőmérséklet fagy
pont alá kerül, de fagypont fölött újra
indul a növekedése. Egész télen fo
lyamatosan terem, mert a kifejlődött 
és elöregedett gom bacsoport e lpusz
tulása után újabb és újabb csoportok 
jelennek meg a fán. Igaz, hogy olyan
kor van a fő termőideje, amikor más 
gombafaj nemigen terem, de a megje
lenéskor még van hozzá hasonló, 
mérgező gomba, ezért célszerű a téli 
fülőke és a hozzá hasonló mérgező 
gom ba részletes megismerése.

A téli fülőke kalapja mézszínű, vagy 
rozsdabarna, felszíne sima, a kalap

GOMBAMÁRTÁS 
VADHÚSOKHOZ

Hozzávalók: 30 dkg gom ba, 5 dkg 
vaj, 1 fej vöröshagym a, 3 tojássárgája, 
2 dl tejföl, 3 dl hús- vagy csontié, 2 
dkg  cukor, fél citrom, őrölt bors. só.

Az apróra  vágott vöröshagym át a va
jon sza lm asárgára  pirítjuk. Az apróra 
vágott gom bát hozzáadjuk, néhány 
percnyi páro lás után fe leresztjük a 
húslevessel és a sóval, borssal együtt 
fe lforra ljuk. A  to jássárgá já t e lkeverjük 
a te jfö lle l és a tűzhelyrő l leem elt gom 
bához adjuk. Pirított cukorra l barnítjuk 
és c itrom lével ízesítjük.

közepe felé a színe sötétedik. Nedves 
időben ragadós, szárazon fényes. 
Kezdetben kúpos, majd sima felületű
vé válik. Széle gyakran hullámos. A 
kalap húsa vékony, porcos, halvány- 
sárga és halszagú. (A halszag főzés
kor eltűnik.)

A kalap szélessége 2 és 10 cm kö
zött van. Tönkje gallér nélküli, alul sö
tétbarna, felül sárgás, vagy vöröses, 
szívós, nem ehető. A kalap alján lévő 
lemezek sárgásak, közepesen sűrűn 
állók és különböző hosszúságúak.

Elkészítés előtt a ragadó kalapbőrt 
le kell húzni, a tönköt pedig le kell 
vágni, mert csak a kalap ehető.

A fentebb leírt ismertetőjegyek fi
gyelembevételével biztosan meg le
het különböztetni az első téli fülőkék 
megjelenésekor még megtalálható 
mérgező sárga kénvirággombától. Ez 
a gom ba is fán terem. A téli fülőke 
méz vagy rozsdabarna színe és a sár
ga kénvirággomba kénsárga színe 
messziről is feltűnően elüt egymástól. 
Lényeges különbség még az, hogy a 
téli fülőke sárgás lemezeitől eltérően a 
sárga kénvirággomba lem ezeiben  
m indig van zöldes szín.

A japánok kiterjedt kutatásokat foly
tatnak a téli fülőke táplálkozási és 
egészségügyi hatásaival kapcsolat
ban. Megállapították, hogy ennek a 
gombának többféle gyógyhatása is 
van. Néhány rákellenes anyagot is ki
mutattak benne. Koleszterincsökkentő 
hatása mellett jelentős mennyiségben 
tartalmaz olyan enzimeket, amelyek 
vérrögoldó hatásúak.

Szöveg: Széli László  
Fotó: M euser Iván
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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 
MAROKLÖFEGYVER-átvétel: 

KEDD, CSÜTÖRTÖK: 7.00-12.00 óra között
Szükséges:

a fegyver, fegyvertartási engedély és a tulajdonos neve, 
pontos címe, irányítószáma.

Fegyverjavítók, vadásztársaságok, kereskedők, 
illetve más cégek részére 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. 
Telefon: (06-1) 280-6782, (06-1) 281-1860. TelTíax: (06-1) 281-1856 
E-mail: mkh@mkh.hu http://www.nelcall36.hu/Iofegyv/fegyver.hlm

FRANKÓ-TANYA
SZARVAS II. KERÜLET 72/2 
T./F: 66/210-079, 20/915-7662

< * * •

Minden igényt kielégítő önellátó három plusz egy szobás 
vendégház bérelhető Szarvason saját közvetlen vízparttal.

HOTEL
H—8314 Vonyarcvashegy, Arany J. u. 9. • Telefonfax: (36-83) 349-513 

Telefon: (36-83) 348-036. 348-037 • Mobil: 06-30/947-0649

A J A N L A T U N K :
2 ÁGYAS SZOBA REGGELIVEL 
2 ÁGYAS SZ06A REGGELI + FÉLPANZIÓ
2 ÁGYAS SZOBA REGGEU + EBÉD + VACSORA
3 ÁGYAS SZOBA REGGELIVEL
3 ÁGYAS SZOBA REGGEU + FÉLPANZIÓ
3 ÁGYAS SZOBA REGGELI ♦ EBÉD + VACSORA
4 ÁGYAS SZOBA REGGELIVEL
4 ÁGYAS SZOBA REGGELI * FÉLPANZIÓ 
4 ÁGYAS SZOBA REGGELI ♦ EBÉD * VACSORA 
KÜLÖN REGGELI: 700 FMŐ, félpanzió: 1350 FVto

7600 FTNAP (2 FÓ) 
10300 FT/NAP (2 FŐ) 
13 000 FT/NAP (2 FÓ) 
8700 FT;NAP (3 FÓ) 

12700 FT. NAP (3 FÓI 
16800 FT. NAP (3 FÓi 
10400 FT NAP (4 FÓ) 
15800 R/NAP (4 FÓ) 
21200 FT/NAP (4 FÓ)

53 200 FT/HÉT (2 FÓ) 
72100 FT/HÉT (2 FŐ) 
91000 FT, HÉT (2 FÓ) 
60900 FT HÉT (3 FÓ) 
88900 FT HÉT (3 FÓ) 

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

110600 FT/HÉT (4 FÓ) 
148400 FT/HÉT (4 FÓ)

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
vendégeinket. ______
A szálló kertjében fűtött 
A Balatontól 200 m-re 
kedvelt a családok kön 
Aköi

1 vár. Badacsony. Hévíz ;ófurd 
Sportolási lehetőségek: t i
sportlövészet, asztalitenisz.

ícionálóterem várja

izímotor. strandröplabda, lovaglás.

KEDVEZMÉNYEINK:
• 4 éves korig minden ingyenes (pótágyas elhelyezéssel).
• 4 -1 2  éves korig 20 százalék kedvezményt adunk a  ráeső részből.

A  N Y U G D Í J A S O K N A K  4 0 %  K E D V E Z M É N Y !

ClAL TRAC

Budapest; /106 Fehér út 7. 
Tel.: 260-1122, 261-1122  

Fax: 262-6610 WEB.www.ficsor.hu 
E-mail: fi csór. autohaz@matavnet.hu

VADÁSZTÓL 
VADÁSZOKNAK!

Ahol eddig elakadtatok, ott most nem 
fogtok!
Aszfalton halkan futó, terepversenyeken 
győztes gumik!
Európában terepverseny nélkülünk nem 
létezik!
Mindig dobogósak vagyunk!
Miért ne lehetne Nektek is?
Az olasz Parma-i Pneus Service

örömmel állunk rendelkezésedre 
több mint 40 féle méretű gumiabronccsal. 
Beszerezhetők postai utánvéttel vagy 
országszerte viszonteladóinknál.
Kérje katalógusunkat. 2 év '
.  . . i • . » .i  ̂ garanclalr
A legiobbat a legolcsob- 
ban a kizárólagos képviselettől 
24 órás házhozszál- . r$Ö,d
Irtással bárhová! ^  |VÁP Tra ^ rrí,ir

Gumi és Felni Kis- és Nagykereskedelem 
Autó -  Felni -  Gumiszerviz

mailto:mkh@mkh.hu
http://www.nelcall36.hu/Iofegyv/fegyver.hlm
http://www.ficsor.hu
mailto:autohaz@matavnet.hu


A tragikus balesetről előző számunkban írtunk (VL./12/27.old). 
Szabó László (46), akit az osztrák vadász szerencsétlenül ele
resztett lövedéke eltalált először vett részt hajtőként vaddisz
nóvadászaton. A másodszor született kétszeres távfutó bajnok 
sportember betegágyáról az alábbi verset juttatta el szerkesz
tőségünknek, amely ékes tanúbizonysága egészen kivételes 
humorérzékének. Ezúton kívánunk Neki mielőbbi gyógyulást, 
erőt és egészséget, valamint boldog újesztendőt hasonló „ka
landok” nélkül...

VADDISZNÓ VAGYOK...
Szétlőtt ballábbal -  fekszem a harmadik vaddisznó hajtásban 

Segítség meglőttek! -  ordítom artikulátlan. S remélem meghallják 
néhányan.
Barátom, ki nem rest. csak neve Álmos, maroktelefonon mentőt 
rendel a határhoz.

H  É v Dobos László fővadász barátom kilométeres távból
meghallja hányattatásom.

Odahajt terepjárójával, javítva esélyem -  szemben a halállal. 
Közben Pálfy József, vadőr barátom -  látva, hogy saját 

véremben dagonyázom
Derékszíjával jó erősen elszorítja megviselt végtagom.

Bár Gyenge a sofőr, és Álmos, mégis meglepő sebességgel 
'  közelít a határhoz.

/  , * vj Barátaim! Miért e nagy hűhó? Mi vagyok én? Csak egy
vaddisznó!
Vizet! Vizet! -  kiáltom, és közben sebem láttán elhalványuló 
mentős hölgyet látom.

Pálinkát! Rumot! -  mondom, s ez alatt levágják rólam golyó
/ tépte nadrágom
‘ Szomjúság -  félelem -  szirénaszó........de mi a fenét keres a

műtőben egy vaddisznó!
Szabó László

Erzsébet Kórház, Sopron. 2001. decembere

\

KUKORICA-ESŐ
Aki számol és gondolkodik... már tudja, hogy időt, pénzt 

és fáradtságot takarít meg, ha rendszerbe állítja a digitálisan 
vezérelt vadetető berendezést.

“TCcáxi attcC
H- 2120 Dunakeszi. Fóti út 23. Tel.: (36-27) 540-160 Fax: (36-27) 540-161 

Email: koflath@mal.digrtet2002.hu www.kollath.hu

Namíbiai vadászat
5 napos vadász- +1 pihenőnap, csomag, öt vad (kudu. oryx. spnngbock. duiker. steenbock) 

trófea dijával, teljes ellátással és reptéri transzferrel együtt: 4000,- DEMVadász (2/1)

D é l-A frika i K öztá rsaság 
• 5-9 napos antilop hajtóvadászatok. Ár: 2100,- és 2700,- USD/vadász között.

• Krüger Park mellett, kaffertehén-vadászat 3500 -  USD ♦ 28 másik vadfajta lőhető.

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

Bénin
Vadászat Dwarf Buffakxa. nyugati fakó antilopra (Roan). Sing-Sing viziantitopra 

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

Pumavadászat
• USA. Colorado és Argentína (magyar kísérővel)

Horgászás és vadászat együtt
Volga delta. Ural és Ili folyó deltája. Csendes-óceán partján

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

TRÓFEABÍRÁLAT és rekordkönyv regisztráció 
a Nemzetközi Szafari Klub metodikája szerint.

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

Web-oldal: www.kollath.hu

A 120 literes automata etető ára 
(akkumlátorral-, töltővel együtt) 
56 ezer forint + ÁFA, a 220 lite
res tartállyal készülő berendezés 
62 ezer forint + ÁFA.

Megrendelhető: 
Soltész Károly épületgépész 
és villanyszerelő mesternél 

2000 Szentendre,
Irányi Dániel u. 25. 

Telefon és fax: 06-26/313-789 
Mobil: 06-20/951-3427

A 120 és 220 literes nagyságú, kézi csőrlővel vagy gépkocsival cca. 5-10 méteres 
magasba emelt tartályból naponta 1-15 kg kukorica szórható ki 8-10 méteres kör
zetben. azonos időpontban. A szórásidő 24 órán belül 1-8 óránként tetszés szerint 
állítható.
A lerendezés megvásárlását különösen azoknak a vadászatra jogosultaknak ajánl
juk, ahol a szórók -  esős/havas időben -  nehezen megközelíthetők és a vadállo

mány megtartása, helyhez köté
se érdekében naponta kívánnak 
etetni. (A 120 literes automata 
etető egy feltöltéssel, napi 4 kg 
kiszórás mellett 20 napig fel
ügyelet nélkül ellátja az állomány 
etetését.)
A berendezés „elidegenítését" 
ugyancsak megnehezíti, hogy el
érhetetlenül magasban van és 
csak csőrlővel vagy csigával kie
gészített drótkötéllel engedhető 
le a földre.

mailto:koflath@mal.digrtet2002.hu
http://www.kollath.hu
http://www.kollath.hu


KERESSE MEG A NEVÉT A TAGOK,

A HUBERTUS KERESZT KITÜNTETETTEK

VAGY A SZALONKA 

DUBLÉ-DÍJASOK KÖZÖTT.

A VADÁSZIAS VISELKEDÉSI SZABÁLYOK

GYŰJTEMÉNYE


