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Bizalom
JL szerkesztő jegyzete p

■  N incs igazu k azoknak, 
a k ik  azt m on d ják , hogy az  országos 
értekezleteken  nem  történ ik  sem m i, 
a  folyosón - b izalm asan  - sok 
m indenféle elhangzik . A Fővárosi és 
Pest m egyei kam arai közgyűlésen 
például ism ertté  vált egy nem  
m indennap os történet.
Egy idős, 89  éves em ber, aki 6 0  éve 
vadászik, a  rendőrség három  évre 
bevonta a fegyvereit és - ha m egéri - 
92  éves korában  ú jra vizsgázhat 
feg y v erh aszn ála tb ó l... 
az  indok: nem  gondoskodott 
kellőképpen fegyvereinek 
a  védelm éről.

M int az ügyről b izalm asan  
m egtudtuk, de a  nyilvánosságnak is 
e láru lhatju k , egy jó l szervezett 
autókaram bolos trü kk áldozata lett. 
T ö b b  napra, te ljes felszerelésével 
vadászni indult, és m ivel el akarta  
kerülni a főutak csúcsforgalm át, 
ezért az  egéru takat választotta.
A  főváros IX. kerületének egyik 
m ellék u tcá jáb an  hirtelen elévágódott 
egy "m e rd z só ", és ugyanilyen 
h irtelen lefékezett előtte. V adászunk 
h iáb a  fékezett, a T rabant belecsú szott 
a  m ercibe. Persze rögtön lett nagy 
fölfordulás, szóváltás ... a  végén 
vadászunk örült, hogy n em  verték 
m eg. M ajd am ilyen gyorsan a történet 
elkezdődött, legalább olyan  gyorsan 
b e  is fejeződött. A m erci elporzott. 
V adászunk - m ialatt m egpróbálta 
lecsukni T rabantján ak  
m egrongálódott m otorháztetejét - 
észrevette, hogy tokkal-vonóval 
együtt kilopták a hátsó ülésről 
a  puskáját. Irány a rendőrség, 
feljelentés, jegyzőkönyv, stb.
H arm inc nap múlva m egkapta 
a  végzést, hogy az ism eretlen tettes

vagy tettesek nem  kerültek 
a rendőrség látókörébe. V adászunk 
v isszasettenkedett a helyszínre és 
a  környékről, az utcán lebzselőkről - 
akiket a karam boljánál is látott - 
fotókat készített. A fényképeket 
átadta az ügyészségnek és újra 
elrendelték a nyom ozást.
Ú jabb harm inc nap elteltével 
a  rendőrségi nyom ozás ism ét 
eredm énytelennek bizonyult, 
a  puska-tolvajokat azóta  sem  találták 
m eg (!) ... v iszont őt fölszólítottak, 
hogy az ö sszes fegyverét ad ja  le és 
bevonták a  fegyvertartási engedélyét

Bár az  eljárás m inden bizonnyal 
jogszerű , é n  m égis fölháborítónak 
tartom , részb en  vadászunk korára, 
részb en  a  körülm ényekre tekintettel 
Ezt m indennek lehet nevezni, 
csak  b izalom nak nem .

M erthogy a bizalom  fontos dolog. 
M ár a  M agyar Rádiónál dolgoztam , 
am ikor - a  főnököm  asztaláról 
elcsenve - először vehettem  kezem be 
és olvashattam  el a "C "-vitam int, 
az M TI bizalm as kiadványát, 
a m elyben  olyan h írek , inform ációk 
jelen tek m eg, am elyet a párt- és állami 
apparátus és a sajtó vezetőinek 
készítettek és am elyek nem  
kaptak/kaphattak nagyobb 
nyilvánosságot. Ilyen volt a bizalom .

Aztán a rendszerváltással együtt 
m egszűnt a zöld fedőlapú 
"C "-v itam in , valószínűleg a még 
b izalm asabb , három  vörös csíkkal 
je lzett "Szigorúan  b izalm as" 
belső tá jékoztató  is - de a rendszer, 
az in form ációk  szű rése  vagy 
visszatartása a dem okráciában is 
m egm aradt. Sőt, van m ár "titok- 
m iniszterünk" és adatvédelm i 
b iztosunk, om bu d sm an unk is.

Föltehetően "b iza lm as" 
a háttere a közpénzügyi állam titkár, 
az adatvédelm i b iztos, a Legfőbb 
Ü gyészség, a Fauna Rt., és a 
Som ogy m egyei FVM Hivatal 
között zajló  "p engeváltásokn ak" ... 
am elyből szám unkra • vadászok 
szám ára egyértelm űvé 
(egyértelm űvé f) vált, 
hogy a vadászataink b izalm asan 
kezelendők, m ert szem élyiségi 
jogainkat sérti, ha kiderül, hogy 
hol, m ikoi és kivel vagy kikkel 
vadásztunk együtt.

Fn ezzel m axim álisan  egyetértek, 
lassan harm inc éve b izonygatom  - 
a feleségem nek: ne próbálja  
belőlem  kiszedni, hogy hol, 
m ikor, kivel vagy kikkel vadásztam  
együtt. Ha legközelebb rám  kérdez, 
m ár készen  van a  válaszom :

- D rágám , b ízzál b en n em  és 
ne akard m egsérteni a  szem ély iségi 
jogaim at.
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Csúcson a Nyírerdő Rt.
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m A szakm a egyik legrangosabb 
nem zetközi elismerését, az Edmond 
Blanc díjat - amelyet évente egy 
alkalommal adnak át a világ legjobb 
vadászterületeinek - immár a második 
alkalommal kapta meg a Nyírerdő Rt. 
gúthi vadászterülete a C.I.C - 
Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi 
Tanács - április 27. és m ájus 1. 
között Bukarestben rendezett soros 
kongresszusán. Az ünnepélyes díj
átadásra a román parlamenti 
palotában, a hivatalos megnyitó 
alkalmával került sor, amelyen 
megjelent Adrián Nastase 
miniszterelnök és Dieter Schramm, 
a C.I.C elnöke is. A rangos nem zetközi 
elismerés átadásakor külön 
kihangsúlyozták, hogy a  jeles 
kitüntetés a nagyvadgazdálkodás 
területén elért eredmények elismerése, 
amelyet a természetvédelem, 
az erdő- és vadgazdálkodás területén

megvalósított összhang és egyensúly 
megteremtésével értek el. 
Elismerésben részesült továbbá 
a spanyolországi Exremadurában

fekvő Los Quintos de San Martin-, 
és az Egyesült Királyságban 
lévő skóciai Gilston Estate neves 
vadászterület is.

Csak röviden
Az Európai Unióhoz történt csatlako
zásunkkal egy időben hatályát vesz
tette a 271/2002. (XII. 20.) kormány
rendelet 2-3. és 8-9. paragrafusa, vaLi 
mint az 1-3. számú és 6-7. számú mel
léklete, amely a veszélyeztetett vadon 
élő állat- és növényfajok nemzetközi 
kereskedelméről szóló szabályokat 
rögzítette ... és automatikusan, mint 
tagállamra érvényessé vált az Európai 
Közösség szabályozása.

Nem egyszerű a rendeletekben a tá
jékozódás, a Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium www.ktm.hu 
honlapján még kitartó keresgéléssel 
sem lehet megtudni, hogy mi a teen
dője annak a vadásznak, aki legáli
san, CITES export-import engedéllyel 
Afrikában elefántot, leopárdot, gepár
dot vagy más, a Washingtoni Egyez
mény függelékeiben, illetőleg az EU 
A-B-C-D listáin szereplő vad trófeáját 
szeretné Magyarországra behozni.

Ehhez ugyanis ismerni kellene a

Tanács 338/97/EK reiuk*k‘tél, ennek 
1497/2003/EK és 834/2004/EK módo 
sftásait, valamint a Bizottság 
1808/2001/EK és a 349/200.VKK. ilk-t 
ve az azt módosító 776/2004/KK m i 
dekítét.

Szerkesztőségü nk b írja  a magyar 
CITES iroda ígéretét, hogy a követ ke/.ó 
szám un kban részletesen  ism ertetik  
a különböző, a vadászokat érintó vadfa
jo k  trófeája behozatalának é l  U r t M  
nak módját.

Most csak röviden annyit, hogy 
változatlanul előzetes (!) CITES ex 
port-import engedélyt kell kérni az 
EU "A" listáján szereplő és I. függelé 
kés vadfajokra, mint például a máj 
mokra, a jaguárra, leopárdra, tigrisre, 
afrikai elefántra, a grevy zebrára, az 
orrszarvúakra, jó néhány ritka med
vére, szarvasfélére, antilopra és kecs
kefélére.

AZ EU "A" listáján szereplő, de a 
Washingtoni Egyezmény II. függelé

kébe tartozó vadfajok esetében - pél
dául a barna medvére, vadmacskára - 
a CITES importengedély az exporten
gedély alapján kerülhet kiállításra.

A hazánkban védett vadfajokra, 
íüggetk'iiül attól, hogy szerepelnek-e 
a/, említett Ell CITES rendeletekben, 
vagy sem például a siketfajdra, fürj- 
re, a zergére, vagy a "CITES-es" vad- 
gei lére. barna medvére stb. - változat
lanul előzetesen kérni kell a lakóhely 
s/erint illetékes Nemzeti Park Igazga
tóság engedélyét is a trófea behozata
lihoz.

■  A  v i l á g h í r ű  L á b o d
részvénytársaság döntött május végi 

közgyűlésén a SEFAG Rt. szervezetébe 
való beolvadásról, amelyet Buzgó József 
megbízott vezérigazgatóként irányít. 
Bálint Ferenc vezérigazgató státusát 
június 1-jével megszüntette, elismerve 
és megköszönve az elmúlt egyévi 
munkáját. A közgyűlés döntött továbbá 
egyéb személyi kérdésekben, 
igazgatósági és felügyelő bizottsági 
tagok felmentésében és kinevezésében is.

http://www.ktm.hu
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■ Idén is lőttek 
az élőnyúl-exportnak
Vadászias külsőségek között kezdődött 
az O M W  Országos Választmányának 
ülése m ájus 19-én. A tatabányai 
Vadászkürt Együttes - Nagypál Zoltán, 
Pauer László és Szabó Krisztián - szín
vonalas üdvözlő hangjai után dr. Székely 
László, az O M W  elnöke fűzte hozzá 
gondolatait a küldötteknek átadott éves 
beszám olóhoz. Reális képet festett 
a jelenről, nem  titkolva az elnökséghez 
eljuttatott kritikus észrevételeket sem. 
Mindezek ellenére - szögezte le - 
az elnökség szívós lobbi-tevékenységé
vel a vállalt feladatoknak eleget tett.
Az uniós csatlakozással kapcsolatos ren
delet- és törvény módosítások során si
került számos eredményt elérni, egyebek 
között a tízéves fegyver műszaki vizsga, 
az önálló bérvadásztatási jog, a vadorzás 
bűncselekm énnyé nyilvánításának 
kérdésében. A területi szövetségek egy 
része szolgáltató jellegűvé vált, s ezzel 
megfelel a civil társadalmi igényeknek. 
Az O M W  a nem zetközi szervezet, 
a FACE irányító tagjává vált. Megkezdték 
a Nemzeti Vadgazdálkodási Program 
kidolgozását.

Pechtol János ügyvezető elnök hoz
zászólásában ism ertette az olasz 
mezőgazdasági miniszter levelét, amely 
szerint idén sem  engedik a magyar- 
országi élő nyulat Olaszországba. A 
tapasztalt negatív jelenségek ellenére 
van kiút, az apróvadállomány túljutott a 
mélyponton, s az Alföldön biztatók a 
jelek. Term észetesen a megújulás struk
turális és szerkezeti változásokat is fog 
hozni, és 2007-ig már nem  sok idő van

hátra. Állást kell foglalni - egyebek 
között - abban, hogy maradjon-e a jelen
legi struktúra, változzon-e a törvény, és 
ezekben a kérdésekben is a többség 
véleménye lesz majd a döntő. Ezért 
fontos a közösségek egysége és akarata, 
s mindenkinek van tennivalója a jelenle
gi megosztottság felszámolásában.

Dr. Csorna Antal, Békés megye 
küldötte hozzászólásában a prioritások 
m eghatározását sürgette, s hogy ennek 
megfelelően kellene haladni. Nagy 
Sándor a szövetségen, társaságokon 
kívüli vadászokról szólt, m ert létszámuk 
Békés m egyében már csaknem  elérte a 
szervezett vadászok felét. Dr. Diviánszky 
János, Somogy megye képviselője 
szerint a vadászokat csúnyán magukra 
hagyták, senki nem  áll ki mellettük. A 
vita összegzéseként a strukturális 
kérdések vizsgálatára és javaslattétel 
céljából dr. Bognár József vezetésével 
bizottság alakult.

Beszámoló hangzott el a Magyar 
Vadgazdálkodásért Alapítvány eddigi 
működéséről, és a határozat szerint, ha 
az adományok gyűjtése eléri az 5 millió 
forintot, pályázati úton segíti majd a 
gazdálkodókat.

Dr. Zsubory Zoltán, Bács-Kiskun 
megye küldötte ismertette a választmány 
tagjaival, hogy az augusztus 2-ától 8-áig, 
a kecskem éti Négyesfogathajtó 
Világbajnokság kísérő-rendezvényeként 
a  városi sportcsarnokban aranyérm es 
trófeákból rendeznek kiállítást.

Többen is megkérdezték, hogy az 
úgynevezett "többlet használati díj" áfa
köteles, vagy sem? A kérdés egyelőre 
nyitott maradt, a szövetség vezetői állás- 
foglalást kérnek az APEH-től. Egyben 
kérték a gazdasági vezetőket, hogy a 
pénzügyekkel kapcsolatos kérdéseiket 
gyűjtsék össze, küldjék be a  területi 
szövetségekhez, m ert a közeljövőben 
tervezik a  megyei gazdaságvezetők 
értekezletét, ahol majd első kézből 
kaphatnak információkat az előadóként 
felkért szakemberektől. Az országos 
választmány elfogadta az elmúlt évi 
beszám olót és a 2004. évi pénzügyi 
tervet. H -

■ Ügyvédnek sem könnyű
Lopásban találta bűnösnek Juszt Lászlót, 
a "TV  ügyvédjét" a Komáromi Városi 
Bíróság, és első fokon 250 000 forint 
pénzbírságra ítélte, elrendelte fegyverei

Pontosítunk
■  Szántódpusztán a Csergezán Pál, Muray 
Róbert, Valaczkai Erzsébet, Mészáros Valéria, 
Frank Tamás, Nemes István és Szappan 
László alkotásaiból álló kiállítás október 15-éig 
tekinthető meg, naponta 9 és 18 óra között.

■  Előző számunk 43. oldalán - tévedésből
- nem Putz István, a 
neves sportlövő fotója 
jelent meg, amelyért 
mindenkitől - elsősor
ban Putz Istvántól - el
nézést kérünk, és ehe
lyütt közöljük az ere
deti felvételt.

elkobzását. A vadászjegyét a vadászati 
hatóság újra vizsgáztatási 
kötelezettséggel három hónapra bevon
ta, amit az elkövető le is adott a 
kamarához. Etikai eljárást hivatalból - 
az államigazgatási eljárás és a jegyleadás 
ellenére eddig nem indítottak Juszt 
ellen. Mint lapunkban már megírtuk, 
2002. május 31-én Juszt László a súri 
Táncsics Vadásztársaság területén, a 
saját erdőtelepítésében, tilalmi időben 
lelőtt egy m ezei nyulat és egy őzsutát. A 
lövések hangjaira figyelt föl egy vadász 
és ham ar tetten is érték. Az alaposan 
gyanúsított úgy nyilatkozott, hogy a 
zsákmányt éppen a vadásztársasághoz 
leadni vitte volna, amikor megállították. 
Egyébként - amint védekezésében 
elmondta - azért terítette le őket, m ert az 
erdősítésében rágásukkal az értéküket 
sokszorosan meghaladó károkat okoz
tak, s erre alapozta a védelem stratégiáját 
az ügyvédje is. Az elsőfokú, nem  jogerős 
ítéletet az ügyész tudomásul vette, a 
védő viszont enyhítésért fellebbezett.

■ Jó helyett a rosszat vesszük át
Rácz Gábor, a  megyei vadászkamara 
elnöke az egész vadásztársadalmat sújtó 
nehézségekről beszélt a Fővárosi és Pest 
megyei vadászkamara közgyűlésén, 
m ájus 27-ikén. Csökken a vadlétszám, 
mégis minden olyan formáció száma 
egyre csak növekszik, amelyik a  vadá
szokból akar megélni. Ránk is az vár, 
mint az osztrákokra, hogy egész évben 
gyakorolhatunk majd a lőtereken, 
minden hétvégén csinálhatunk vadászati 
rendezvényeket, s majd - egy évben

■ Személyiségi jogok
....védik a beírókönyvek, a terítéknaplók 
és a trófeabírálatok adatait - nyilatkozta dr. 
Péterfalvy Attila adatvédelmi biztos egy 
közismert személyiségek följelentésére 
indult MEH-vizsgálat kapcsán. A szemé
lyes adatokkal való mindennemű vissza
élés bűncselekmény, amely akár három
évi börtönnel is büntetethető. A fentiek 
miatt az adatkezelők - vadászmesterek, 
tisztségviselők, hivatásos vadászok és 
mások - a vadászattal kapcsolatos szemé
lyes adatokat bizalmasan kötelesek kezel
ni és az előírt vadászati dokumentációt 
csak a jogszabályban ellenőrzésre jogo
sultak számára mutathatják meg.
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legfeljebb egyszer - vadászni is el
megyünk. Minden rosszat átveszünk az 
EU-ból, sajátos módon, ami jó , azt nem. 
Az osztrák és ném et vadászoknak nincs 
időszakos, kötelező orvosi vizsgálata, 
nem  kell ötévente a fegyvereiket vizsgáz
tatni.

A vadászat hazai érdekképviseletének 
nincs súlya, véleményét hivatalos körök
ben sehol nem  veszik figyelembe. A 
FACE kérdőívet küldött a parlamenti 
képviselőknek, hogy mi a véleményük . 1  

vadászatról. Vajon ez nekünk miért nem 
jutott eszünkbe? Minden más szervezet 
már kidolgozta, sőt nyilvánosságra hozta 
a magyar vadászattal kapcsolatos uniós 
elképzeléseit - egyedül a vadászoknak 
nincs hivatalos koncepciójuk a saját 
tevékenységükről. A megye már az 
elmúlt évben javaslatot tett a Nemzeti 
Vadgazdálkodási Program kidolgozására, 
de a mai napig nem  sok minden történt

ebben a fontos ügyben. Nagy szükség 
lenne a vadászat népszerűsítésére, mert 
a tudatosan félretájékoztatott 
nagyközönség egyre kevésbé rokonszen
vez velünk.

Rácz Fodor Gábor, az FVM 
vadászati osztályvezetője ismertette 
a vadászati torvény módosításának 
fontosabb elemeit. Az EU csatlakozás 
kapcsán véleménye szerint - sok min
den egyszerűsödött. Elmondta, hogy a 
minisztérium a kamara és a védegylet 
kifejezett kérésére csökkentette a lődí- 
jakat, de hozzátette, hogy magánem
berként ezt eléggé furcsállotta.
Továbbra is rendezetlen maradt a kóbor 
állatok jogos lelövésének kérdése, ezért - 
saját érdekében - senki ne lője meg a 
kóbor kutyát vagy macskát, amíg a 
törvényes módosítás meg nem  jelenik.

Érdekes epizódja volt a küldöttgyűlés
nek Nagy László felszólalása. Elmondta,

hogy az előző évben a megyei etikai 
bizottság - szem élyes meghallgatása 
nélkül - kizárta a kamarából, megkésett 
fellebbezésének nem  adtak helyt. Ennek 
ellenére az idén befizettették vele 
a kamarai tagdíjat, sőt (!) levélben 
meghívott küldöttként vesz részt a jelen 
közgyűlésen. Az elnök ígéretet tett 
a határozat felülvizsgálatára. ■ som

■ Esöisten siratta 
a vadásznapot
Feltehetően a somogyi vadásznap 
szervezőit nem fogadta kegyeibe 
Esöisten, mert m ájus utolsó szom batján 
sokat esett az eső. A tizenharmadik 
somogyi vadásznapot másodszor 
rendezték meg a szőcsénypusztai 
Széchenyi Zsiginond Szakiskolában. 
Minden adott volt ahhoz, hogy vadász és 
nem vadász jól érezze magát. A prog
ram okhoz a kastély parkja biztosított

Erdei tragédia
■  Május közepén, telefonon hívta szerkesztőségünket Tachserer 
Gyula, a XII. kerület hegyvidéki területének mezőőre - akit több mint 
hat évtizeddel ezelőtt avattak vadásszá - és egy erdei tragédiáról szá
molt be.

Egy magát megnevezni nem kívánó bejelentő telefonon rendőrjár
őrt hívott a helyszínre. A rendőrök a vadászatra jogosult Pilisi Park
erdő Rt. által is "vad-ügyekben" megbízott mezőőrnek telefonáltak. A 
helyszínen egy, a kutyák által szétmarcangolt vemhes őzsuta emel
gette még a fejét és múlt ki a szeme láttára, iszonyú kínok között.
Szakszerűen ellátta a nyomorultul elpusztult sutát, amelyből közvet
lenül az ellés előtt álló, két szépen fejlett gida fordult ki. Megpróbál
ta legalább a gídákat megmenteni, de sajnos rövidesen a kezei kö
zött pusztultak el. Eközben jól öltözött hölgyek póráz és szájkosár 
nélkül hat harci kutyát sétáltattak a környéken, de hevesen tagad
ták, hogy bármi közük is lenne az őzek drámájához és megsértődve 
hamar ott is hagyták a véres látványt, rendőröstől, mezőőröstől.

- Magam is kutyás vadász vagyok, s megvallom, élek, halok ér
tük - mondja a mezőőr szomorúan. - Hosszú vadászéletem egyik leg
megrázóbb látványa volt ez. Ez az időszak a legveszélyesebb, és ép
pen most nem tudunk semmit tenni, mert a "kutyák kérdése" jogilag 
nem tisztázott Ráadásul a vadőr, erdész, mezőőr egyedül van, tanús
kodni senki nem akar. A vandál vadpusztítónak azonban furcsamód 
mindig akad tanúja, tettestársa...

Köztudott, hogy az Alkotmánybíróság tavaly alkotmányellenes
nek nyilvánította a vadászati törvény kóbor kutyák lelövésére vonat
kozó passzusát. Sikerült is a szakmai értekezleteken a hallgatóságot 
alaposan megijeszteni, mert ha a törvény nem áll mellette, ilyen vi
tatható körülmények között senki nem vállalkozik a s/ámára bizony

talan kimenetelűnek látszó jogi tortúrákra. Az Alkotmánybíróság júni
us 30-áig kötelezte törvényhozó honatyáinkat, hogy egy jó bő félév 
alatt változtassák meg a vadászati törvény kóbor kutyákra vonatko
zó rendelkezéseit. (A mezőőrök szolgálati szabályzatából viszont ki 
sem vették.)

A szaktárca - úgy hírlik - a módosító javaslatot elkészítette. Időköz
ben a vadorzás bekerült a Büntető Törvénykönyvbe, az állatkínzás is 
bűncselekménnyé vált ...csak éppen a vadon élő állatvilág legves/é 
lyeztetettebb szaporodási időszakában ajog "kétkezi" alkalmazói kö 
zül nem tudja senki, hogy törvényesen mit tehet és mii mtm 
Úgy tűnik, hogy manapság a megszabott határidót elmuLií./t.ini .m 
nak fittyet hányni büntetlenül már csak a képvisclömknnk hsaí>m1
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díszletet gyönyörű, védett fáival. A 
vadásztársaságok, a vadászatra jogosul
tak az elmúlt időszak legnagyobb és 
legjobb trófeáit hozták el, mert ezzel is 
kedvet akartak csinálni a vendég- 
vadászatra. A vásározók utcájában 
egyetlen műanyag kacsa, vagy kerti 
törpe sem  kellette magát.

Kapható volt azonban szinte minden, 
ami a vadászattal összefügg. Egyetlen 
dologra nem  volt szükség, az esőre.
Ez főként délelőtt csökkentette 
a látogatók számát.

A megnyitón, az első vadászjegyes 
vadászok fogadalomtételén, és a Szent 
Hubertus m isén is alig lézengett néhány 
száz em ber a parkban. Dr. Gyenesei 
István, a  megyei közgyűlés elnöke meg
nyitójában kitért arra, hogy a somogyi 
vadászok Szőcsénypusztán otthonra 
találtak. Ennél ideálisabb helyet a jövő 
hivatásos vadászainak képzésére 
keresve sem  lehetne találni. Igazi 
kuriózum mal is találkozhattak a láto
gatók. Nagyatád környékén, pénteken 
ejtett el egy spanyol vendégvadász egy 
bakot. Csak lefőzés után derül m ajd ki 
a tényleges súlya, de Ország István 
vadászati felügyelő szerint megyei 
rekord, m ert ekkora őzbak még nem  
esett a somogyi erdőkben.

A vadásznap elmaradhatatlan része 
a kitüntetések átadása. Nimród érmet 
Gujzer Tibor, Huber József, dr. Kopa 
János, Márton Imre, Papszt Lajos, Szűcs 
Zoltán - a Hubertusz Kereszt arany 
fokozatát dr. Bodnár Szilárd, Finta 
Győző, Gács László, Hatler Rudolf,
Hideg István, Horváth Mihály,
Hucskó Bálint, Péter István, dr. Spingár 
Ferenc, Szabó László, Szeháger István, 
Takács István, Tálos Árpád, Tóth Sándor
- az ezüstöt Andrassovics István,
Dani József, Kertész Csaba,
Lingl Norbert - a bronzot Fekete Sándor 
és Láng Bálint vehették át.

A Gróf Nádasdy Ferenc 
Emlékplakettet a Somogyi Hunor 
Vadásztársaság, a kamara Aranyérmét 
Bodnár Imre, az OMVK Somogy Megyei 
Területi Szervezetének alelnöke, 
a Magyar Vadászatért érdemérmet dr. 
Diviánszki János, az OMVK Somogy 
Megyei Területi Szervezetének elnöke 
kapta.

Sajnos néhány előre megtervezett, 
beharangozott program egyrészt az eső, 
m ásrészt az érdektelenség miatt

elmaradt, ám így is rendkívül sokszínű, 
sokrétű volt a rendezvény. A madarak és 
fák napja alkalmából meghirdetett gyer
m ekrajz pályázat díjait Dr. Iványi Ildikó, 
a Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatója 
adta át, s a gyerekek alkotásait is 
megtekinthette a nagyérdemű.

Nem csak a leendő, hanem  a már 
befutott vadász-művészek alkotásaiban 
is gyönyörködhettek a látogatók, 
így többek közt Seres Erzsébet 
porcelánfestő, Kalas András,
Darkó Apor József, ifj. Bene János,
Sipos István festőművészek és Bencze 
László csontfaragó művész munkáiban.

(Itt teszünk eleget a szervezők 
kérésének, hogy Igaly Diana - neves 
sportlövő bajnokunk - aki a meghívó 
szerint aktívan részt vett volna 
a rendezvényen, ezt az olimpiai 
eskütétel miatt nem  tehette... és ezért 
mindenkitől elnézést kém ek.)

A legnagyobb érdeklődés a 
vadászfórumot kísérte, s délutánra már a 
látogatók száma is megnőtt. A rendezők 
szerint mintegy három ezer vendég 
fordult meg a területen. A fórumra nem  
csak a somogyi vadászok, hanem  
a baranyaiak, a zalaiak és a tolnaiak is 
kíváncsiak voltak, sőt még 
Horvátországból is érkeztek vendégek. 
Az érdeklődésen nem  lehet csodálkozni, 
hiszen mindenütt ugyanazok a  gondok. 
Egyre kevesebb a külföldi vendégvadász, 
egyre olcsóbban akarnak vadászni, a 
költségek pedig nőnek. Az érdeklődők 
kérdéseire Pintér István, az FVM 
vadgazdálkodási és halászati 
főosztályának vezetője adott kielégítő, 
megnyugtató és szakszerű válaszokat.

Szarka Ágnes

■ A Hajdúság őzbakjai
Az apróvadas megyében az őz "szent 
állat", hiszen a társaságok legfőbb 
bevételi forrása. Idén csak január közepe 
után jött meg az igazi tél, s bizonyára 
ennek tulajdoníthatók a korai 
visszarakások és az ágak "lespórolásá- 
nak" jelenségei. Móré János vadászati 
felügyelőnek, a  megyei trófeabíráló 
bizottság elnökének összegzése szerint 
m ájus végéig 608 őzagancsot bíráltak el. 
419-et külföldi, 189-et hazai vadász 
ejtett el. Biztató a viszonylag magas
- 35 százalékos - érm es arány, amelyből
11 az arany -, 12 -12 az ezüst és 
a bronzérm esek százaléka.

A 64 aranyérm esből 17-et, a 74 
ezüstérm esből 17-et, a 72 bronzérm es
ből 15-öt hazai vadászok zsákm ány
oltak. A megye idei három legjobbja 
a nagyrábéi Petőfi Vadásztársaság 
597 grammos, 149,83 pontos őzagancsa, 
alig marad el ettől a görbeházai 
580 grammos, de 169,47 pontos agancsa, 
és az etyeki Sólyom Vadásztársaság 
539 grammos őzbak trófeája.

A bírálati adatok szerint kirívó hiba 
eddig nem volt, ugyanakkor látszik 
az eltolódás az 5-6 éves bakok irányába. 
Hüséné Csendom Gyöngyi tájékoztatása 
szerint a vadászatszervező irodák 
89 vadászati engedélyt kértek, 79-et 
áprilisra, s csak tizet májusra.
A vendégek nemzetiségi megoszlása:
26 spanyol, 19 dán, llszlovák,
9 német, 8-8 francia és olasz, 5 kanadai, 
illetőleg 1-1 amerikai és svéd vendég 
vadászott a Hajdú-Bihar megyei 
vadászterületeken.

Zsamay Attila

■ A fekete földrész vadászai
...cím m el nyílt időszaki kiállítás 
a Magyar Mezőgazdasági M úzeumban, 
június 16-ikán, amely október 17-éig 
tekinthető meg. A kiállítás Kittenberger 
Kálmán, gróf Széchenyi Zsigmond 
és W indischgratz herceg hagyatékának 
felhasználásával a XIX. század 
m ásodik és a XX. század első felében 
divatossá vált afrikai vadászatokat 
m utatja be. A számos könyvben 
megjelent, ihletett útleírásokból ismerős 
tájak és a jeles vadászaink élményei, 
relikviái és trófeái nagyrészt azokból 
az időkből származnak, amikor 
Afrika még nem  "denaturálódott", 
és számtalan veszéllyel, kalanddal 
kellett megbirkózniuk 
az odalátogatóknak.

■ A csapázók iskolája
Vérebvezetők részére rendez 
tábort a Magyar Véreb Egylet 
Gemencen, július 26. és 30. között.
A programban neves előadóktól 
ism erhetik meg a résztvevők a  vérebes 
szakterület részleteit, szakmai fogásait.
A tanfolyam ideje alatt a Gem enc Rt. 
lehetőséget biztosít vadkárelhárító 
vadászatokra is.
Részvételi díj: 32 950 Ft,
érdeklődni lehet Kamm ermann Péternél,
a 06/30/ 377-3383-as mobilszámon.
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Víz a Nap segítségével
■  A CONT-ECO Kft. - elsőként Magyarorszá
gon - alternatív energiával működtetett búvár- 
szivattyút szerelt fel a Zalaerdő Rt. Zalaeger
szegi Erdészetének Pölöske határában lévő 
vaddisznós kertjébe. Balázs Árpád kerületve
zető erdész elmondta, hogy a 217 hektáros 
kertben a vízellátást egy 40 méter mély fúrt 
kútból oldották meg eddig aggregátor segítsé
gével, amivel persze elég sok probléma volt. 
Dr. Vargyas Csaba, a cég vezetője szerint ez 
az új rendszer távlatokat nyit a zártkerti vad
tartás vízellátásának biztosításában. A rend
szer lényege: egy BP SOLAR 170 W-os 
monokristályos napelem működtet egy spe
ciális nagy nyomású búvárszivattyút, amely 
akár 60 méter mélyről is képes felnyomni a 
vizet. Optimális esetben napi 300Ö litert, 
gyengébb napsütés esetén is 1000 liter vizet 
képes felnyomni. Télen-nyáron működik, kar
bantartást nem igényel, élettartama 25 év. 
Felszerelése sem bonyolult, kb. két óra alatt 
üzembe helyezhető.

Kép és szöveg: Polster Gabriella Balázs Árpád és dr. Vargyas Csaba a szivattyút engedik le a kútba. Vargyas Attila a napelemet állítja be

Az EU csatlakozásról
■  Az Országos Erdészeti Egyesület 
vadgazdálkodási szakosztálya, 
a házigazda Ipolyerdő Rt. területén, 
Kóspallagon, a nagyirtás-pusztai Szent 
Orbán fogadóban, május 18-án tartotta 
börzsönyi rendezvényét. Az EU csat
lakozást követően, a vadgazdálkodási 
ágazat kérdéseit taglaló két előadás 
hangzott el az ülésen.

Pintér István FVM főosztályvezető 
leszögezte, hogy a vadászat az EU-ban 
nemzeti ügy és a ném et vadászati 
kultúra nem hagyta, hogy a közösség
ben a vadászat "lesüllyedjen1' a mediter
rán szintre. Az EU direktívákon belül 
kell a hazai vadászatot szabályozni, mint 
például az új végrehajtási rendeletben 
a vadászható madárfajok esetében 
ez már megtörtént. A hazai és külföldi 
bérvadászat hazánkban meghatározó, 
amiről nem  mondhatunk le. A tavaszi 
szalonkavadászatra vonatkozó d o o g l 
ciót a belépéstől számított 3 hónap 
múlva kell benyújtani. Komoly gondot

jelent jövőben a vadgazdálkodási 
tevékenységek támogatása. Ugyanis EU 
támogatás ilyen célra nincs, csak 
nemzeti támogatás lehetséges.

A vadgazdálkodási jellegű élőhely
fejlesztési támogatás lehetőségére EU 
engedélyt kell kérni, csak annak bir
tokában lehet a jelenlegi négyféle cím en 
igényelhető nem zeti támogatási rend
szert a jövőben működtetni. A társadal
mi konszenzusnak miham arabb létre 
kell jönnie a  szabályozott vadászat 
folytathatóságára.

Kanizsai Gábor, a Hunnia Kft. 
igazgató-tulajdonosa a csatlakozás 
előnyös és előnytelen kérdéseit 
boncolgatta. A m inőségért továbbra 
is mindent meg kell tenni, mert 
ez jelenti a hazai vadászatok 
nimbuszát. Javítani kell a hivatásos 
vadászok gyenge nyelvtudásán, 
főleg az angol nyelvismeret 
nétktüttzbetetlen. Az infrastrukturális 
íejk“sztés megtorpant, a nehézkes

adminisztráció rendkívüli és felesleges 
terhelést jelent, egyszerűsíteni kellene. 
Ugyanakkor a vadászati szakma sem  
egységes, nem összefogott, ami 
a kereskedelem szám ára is fontos lenne, 
ezért erőteljesebb érdekképviseletre 
volna szükség. A számviteli kérdések 
bizonytalanságai szinte napi gondokat 
okoznak. Több cég létét is veszélyeztetik 
ezek a gondok, és akadnak már olyanok, 
am elyek felszámolás alatt állnak.
A jelenlegi áfa m értékére vonatkozó 
"új technika" még nem  alakult ki 
a vadászatszervezésben. Ugyanis nem 
volt érzékelhető keresletnövekedés, sőt 
ennek inkább az ellenkezője tapasztal 
ható, m ert vadfajonként 15-20 száza 
lékkai csökkent a fizetőképes kereslet 
Az adott szolgáltatás színvonalai 
feltétlenül növelni kell, mert jn^os 
a kritika, a vendég nem a/t .i mimWy.ci 
kapja, amit a magas árért ioiy;,il 
elvárhatna.

O rl.l



Vadászati gyakorlat

Részlet a szerző 
"Nézd és lásd" című 

könyvéből amely 
a napokban jelent 

meg és már kapható 
a szerkesztőségünkben is.

m Annak ellenére, hogy az őz 
vadászati idénye több hónapig tart, 
a hívó vadászat csak szűkebb időre 
korlátozódik. Bizonyára ez is 
közrejátszik abban, hogy 
az őzbakoknak csupán a 20-25 
százalékát lövik meg üzekedés idején, 
a többit a vadászati idény első 
hónapjában, amikor még az erdőn és 
a m ezőn egyaránt könnyebb a vadászat. 
Hogy az őzhívásnak vannak 
megszállottjai, abban bizonyára 
az is közrejátszik, hogy a többi vadászati 
móddal szem ben inkább kimeríti 
a "vadászat" fogalmát, amit a nagyobb 
felkészültség igényében, a jelentősebb 
egyéni sikerélm ényben, elérésének 
körülm ényeiben, a  vadász és az őz 
kapcsolatának különleges módjában, 
a gyakorlati megmérettetés 
lehetőségében kell keresni. Az őzhívást 
lehet kom binálni cserkeléssel és 
lesvadászattal, ráadásul a hívással a  nap 
bárm ely órájában próbálkozhatunk, 
így növelhető a vadászat sikerének 
az esélye. A hívásnak a cserkelő 
vadászathoz hasonló követelményei 
vannak, igényli a vadászterület 
részleteinek, az őzek tartózkodási 
helyének és viselkedésének alapos 
ismeretét.

A vadászterületen nyitott szem mel 
járó vadász már az üzekedés kezdete 
előtt felfigyel annak előjeleire, a területen 
megjelenő bakokra, a hajnali és 
a késődélutáni órákban gyakori riasztó 
hangokra, ami úgy tűnhet, hogy 
indokolatlanok, pedig a bakok ezzel 
adják tudtára a tartózkodási helyüket 
a szomszédos bakoknak és a közeli 
sutáknak. Az üzekedés kezdetét jelzi 
a kergetőző őzpár talajon vagy 
az alacsony növényzetben látható 
körkörös nyoma, am it a vadásznyelv 
"ördöggyűrűnek" vagy "boszorkány
gyűrűnek" nevezett el. Az őznász alig

Ozhívás

egy hónapra tehető, általában július 
közepétől augusztus közepéig tart, 
ekkor vadászhatunk hívó vadászattal 
az őzbakra.

Ellentétben a szarvasbika hívásával, 
amikor a bika hangját utánozza 
a vadász, az őzbakot a suta vagy 
a gida hangjával igyekszünk becsalni.
A gidának a magas "piii" a hangja, 
a suta "vágyakozó" hangja kissé 
m agasabb, az em beri fül számára alig 
m egkülönböztethető, valamivel 
rövidebb, kissé magasabb "p ie", "pié" 
vagy "fiep" kiejtéssel irható le.
Ez a hang a legismertebb, ezzel adja 
tudtára a baknak, hogy a nászra 
felkészült, kezdődhet az udvarlás.
A vadászok többsége ezt a hangot 
hallhatja üzekedés idején a leggyakrab
ban. Ritkább a "panaszhang", amit 
az a  suta hallat, melyet a bak hosszasan 
űz és fáradtan, futás közben ezzel 
fejezi ki üzekedési hajlandóságát.
A "félelem hangot", a "vészsirám ot" 
rémületében, fájdalmában hallatja az őz, 
leggyakrabban a gida, amikor veszélyes 
helyzetben az em ber számára is 
szívbemarkoló panaszos sírással hívja 
segítségül anyját.

A hívó hangok utánzására 
a különböző gyártmányú, jobbnál-jobb 
sípok, eszközök napjainkban m ár nagy 
választékban kaphatók a kereskedelem

ben. Néhányat közülük felsorolok. 
Legismertebb a hazai gyártmányú fasíp, 
ami a suta és a gida hívó hangjára 
egyaránt beállítható. Drága ugyan, 
de csak egyszer kell megvásárolni, mert 
örök életű a ném et Faulhaber készlet, 
am iben a sutahívó (Fiep), a gida (Kitz), 
a suta panaszhangja (Sprengfiep) és 
az őz sirámát (Geschrei) utánozó sípok 
találhatók meg. Gyakori még 
az ugyancsak ném et gyártmányú 
(Hubertus) fasíp, ami szintén hívó és 
gidahangra állítható be. Elvétve 
találkozhatunk a "Buttoló” síppal, 
ami a sutahívó és a gidahang utánzására 
alkalmas.

A sípok használatát hasznos 
begyakorolni a vadászat előtt, mert 
az, aki a  vadászaton kívánja 
a gyakorlatot elsajátítani, nagy 
a valószínűsége, hogy az őzek a síp 
hangjára nem  beugranak, hanem  
menekülnek annak hallatán. Szobában 
is lehet gyakorolni, de jobb szabadban 
és olyan vadásztárs segítségével, aki 
ennek mestere. Sok fiatal vadász kért 
tőlem is segítséget és azt tapasztaltam, 
a leggyakoribb hiba, hogy a két 
tenyerüket nem  használják 
a hangképzéshez, a hangok lágy 
hajlításához. Tehát nem  csak hallani, 
látni is kell a gyakorlat bemutatását.

Ha a feltételek adottak a hívó
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vadászatra, akkor indulhatunk 
a  vadászterületre. De kérdés, hogy hova 
m enjünk, hol hívjunk?

Aki ism eri vadászterületét és az ott 
élő őzeket, az nem  esik abba a tévhitbe, 
hogy keresgél, tétovázik. Igaz, hogy 
az üzekedés előtti hetekben nem sok 
bakkal találkozott, de sutákkal igen.
Ne higgyük, hogy a tavasszal látott bak 
nagy távolságra, több kilométerre 
elvándorol. Ezt csak akkor teszi, ha 
elzavarja az ember. Ahol van suta, ott 
baknak is kell lenni. A bak nyáron is téli 
csapattársai közelében marad és 
az üzekedés idejéig szinte "szem m el 
tartja" azokat. Legfeljebb néhány száz ' 
méterre üti fel a tanyáját, akár 
ugyanabban a gabonatáblában, 
am elyikben a suták is megtelepedtek. 
Amikor letakarították a gabonát, 
a szomszédos kukoricásba, 
napraforgóba teszi át helyét, amint teszi 
azt a suta is.

, V

Ne lepődjünk meg, ha az 
üzekedés kezdetén nem járunk 
sikerrel. Ez később is megtörténhet, 
m egesett velem számtalanszor, 
hogy fél napon át eredménytelenül 
hívtam olyan helyeken, ahol 
tudtam, hogy a közelben vannak 
őzek. Jártam  már sikerrel július 
első napjaiban is hívással, de a hívó 
vadászatra legalkalmasabbnak 
az augusztus első napjait tartom.
A kezdeti időszakban még kevesebb 
suta és bak vesz részt a nászban, ezért 
kisebb az esélye annak, hogy ugrik 
sípunkra. Az üzekedés hevessége 
naponként változik, egyik napon jól 
ugranak, majd napokig nem látunk 
őzeket, már azt hisszük befejeződött, 
majd ism ét fellángol és az előző 
hevességét is túlszárnyalja. A kánikula 
mérsékli, a hűvösebb, szem erkélős 
időben viszont még napközben is

találkozhatunk nász-játékos őzpárral.
Azt, hogy hol hívjunk, abban a terület 

ismerete segítségünkre van.
A kiválasztott helyet nesztelenül 
közelítsük meg úgy, hogy a bak várható 
irányába nézve foglaljuk el helyünket.
A bak vélt vagy már ism ert helyének 
közelében válasszuk meg 
hívóhelyünket. Legjobb a magasles, de 
az nincs mindenütt. A mezőgazdasági 
területen akad szalmakazal, vagy egy 
könnyen megmászható fa, amire a 
vadász felkapaszkodhat. De megfelel 
bokortakarás, egy facsoport, vagy egy út 
menti fa is. Volt rá eset, hogy társammal, 
aki csupán sípjainak kipróbálását kérte 
tőlem, egy magasfeszültségű vezeték 
négylábú oszlopára m ásztunk fel és 
mind a kettőnk örömére sikerrel is 
jártunk, néhány strófa után befutott egy 
fiatal bak.

A magaslesnek érdemes kiemelni 
az előnyeit, amelyek a következők: 
kizárt a  szél zavaró hatása, a hívásra 
beugró bak elbírálására van idő, nem  
kell a lövést elkapkodni, a fegyver 
feltámasztásának lehetőségével kisebb 
a hibázás esélye, m ég az óvatosan 
közeledő bak sem  veszi észre a vadászt, 
a kezdő vadásznak van ideje a bírálatra 
és a nyugodt döntésre, ha a bak nem  
lőhető, a sípolást abbahagyva zavarás 
nélkül hagyja el a terepet.

A sípot vagy sípokat spáifjara kötve 
a nyakunkba akasztva tartsuk, 
használatuk után elég csak elengedni 
máris nyúlhatunk a fegyver után.

Ha nincs szándékunkban a vada; it 
ne zavarjuk sípolással a területet, mei t 
az utánunk vadászni szándékozó 
esélyeit csökkenthetjük. Csak akkoi 
hívjunk, ha vadásztatunk vagy 
vadászunk. Várjuk ki a  megfelelő időt, 
közben járjuk a területet, és ha 
találkozunk a délelőtti és a kora délutáni

órákban "kereső" bakkal, akkor már 
érdemes próbálkozni a sípokkal.

Ha több helyen kívánunk egymást 
követően hívni, a hívó helyeket 
egymástól olyan távolságban válasszuk 
meg, amennyi a sípok hangjának 
hallható távolsága. Ez szélcsendben vagy 
szeles időben, illetve a terepviszonyoktól 
függően is igen eltérő lehet, és csak 
az adottságoktól függően lehet 
a helyszínen eldönteni. Szélcsendes 
időben 200-300 méter távolságból is jól 
hallható a hívó hang, de kedvező hangot 
szállító szélben akár 400-500 méterről is 
behívható a bak. Azt, hogy erdőben 
milyen távolságból jött már hívásomra 
bak, a fedettség miatt nem  lehet 
megállapítani.

... Milyen korú bakot lehet behívni, 
avagy melyik ugrik gyakrabban a síp 
hangjára? Ez nagym értékben függ 
a bakok korösszetételétől. Ahol sok 
a fiatal, ott a fiatalokból ugrik több.
Az idős bakokból mindenütt kevés van, 
ezért ne várjuk, hogy minden hívásra 
öreg bak jön be. Azt tapasztaltam, hogy 
a csalsípra beugró bakok között öreg és 
fiatal egyaránt előfordulhat. Ahol 
beletalálunk az idős bak territóriumába, 
ott az jön be a hívásra. Az öreg bakot, ha 
nem zavartuk meg túlságosan, másnap 
vagy két nappal később ugyanúgy be 
lehet hívni, mint a/, egyéves bakocskát.

Tapasztalataim szerint 
a középkorúak amelyek már 
megtapasztalták a/, őztlász ízét - 
előbb i". hevesebben reagálnak a 

I i ti.italok, a/, évesek is 
gvaki.itt rárontanak a vadászra.
A/, óvatosan, hallgatózva 
ko/ek'dr> bak nem törvényszerű, 
hog\ ntos k'gyen. De ne lepődjön 
meg senki, ha netán suta rohan 
be .i hívó hangra, bizonyára 
r.i. 1.ii.ni.ik hangját vélte felfedezni.

A sípok megválasztásában 
lehet i.in.H sót adni, de úgy tapasztaltam, 
tele .leges váltogatni és több sípot 
egvmast követően használni. Számomra 
legiobban bevált a suta "hívó" hangja, 
ezzel hívtam a legtöbb bakot. Ha erre 
nem jött, minden esetben próbálkoztam 
a sut.i "panaszhangjával", de ezzel alig 
volt szerencsém . Ha kedve van a baknak 
az udvarlásra, nem  válogat, még papírral 
vagy egy fűszállal utánzott fals hangra is 
beugrik.

Farkas Dénes
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A szarvasborjak 
védelmében

■  A viták élesednek, az ellentétek 
érdesednek és tempósan nő a feszültség.

A zöm ében eladósodott mezőgazdák 
egyre idegesebben, néha már-már 
gyűlölködőn tekintgetnek 
a vadállományra és a vad által okozott 
károk miatt a vadászokra, akik szerintük 
a "minden rossznak okozói". 
Eladósodásuk növekedésének arányában 
nő az igyekezetük, s hogy jövedelmük 
kiesését pótolják, a ténylegesen 
keletkezett vadkárok leple alá kerül 
a pénztelenség okozta, az elégtelen 
tápanyag-utánpótlásból, a szerényebb 
szakmai tudásból eredő csökkenő 
hozam . Az erdőkezelők - ma már színes 
tábora - is nehezedő gazdasági 
körülmények között végzi munkáját. 
Ennek természetes következménye, 
hogy a  vadkárosítással járó 
eredménykiesések behajtásánál és 
a károsítás megelőzésére fordított 
költségek áthárításánál nem  tudnak 
elnézőek lenni.

A vadászatnak, a vadgazdálkodásnak 
nincs kidolgozott, egységesen 
meghirdetett és elfogadott jövőképe.
A természetet és vadászatot szerető 
vadászok, a  bozótharcosok, a felelőtlen 
bekiabálok, az önelégült tudósok, 
a megfáradt mindent tudók, a gazdagok 
és szegények mondják-mondják 
a magukét vagy a háttérben csendesen 
kevernek. A sunyiságokkal is kísért 
óriási hangzavarból talán egyetlen, 
ami világosan hallható: "A vadlétszámot 
csökkenteni kell!"

Ezzel majdnem mindenki egyetért.
De hogyan? Ez a nem  mindegy!

Az álláspontomat és elképzelésemet már 
többször, több alkalommal ismertettem, 
m ost csak röviden foglalom össze 
a lényegét, hogy az eredeti témára 
fókuszáljon a figyelmet: a szabad 
területeken olyan szintre kell 
csökkenteni a vadlétszámot, amely 
a környezetében nem  okoz mérhető,

megtérítendő kárt, nem  okoz 
természetrombolást. A csökkentéssel 
párhuzam osan ki kell építeni a Zárt 
Rendszerű Vadgazdálkodás (ZRV) 
országos hálózatát, amely figyelembe 
veszi az ökológiai és ökonómia 
lehetőségeket és a hatékonyan vadászni 
szándékozó, fizető vadászvendégek 
igényeit.

Kísérleti jelleggel - Veszprém 
m egyében, a Bakony lábánál, 
a Mátyás Király Vadaskertben - hét éve 
folyik a Zárt Rendszerű Vadgazdálkodás, 
am elynek rendszerét, eredményeit 
a vadgazdálkodást is oktató 
magyarországi intézmények legtöbbje 
m ár tanulm ányozta és a látottakról 
elism erően nyilatkozott. (Sajnos 
a nagyhangú kritikusok egyike sem 
vette a fáradtságot, hogy a helyszínen 
ism erje meg a tényeket.) A hét éve 
folyó munka két-három év múlva 
gazdaságilag a csúcson, szakmailag 
közel a csúcson lesz.

A hét év alatt szerzett tapasztalatok 
birtokában, tudományos hókuszpókusz 
nélkül, a józanész adta egyszerű 
logikára támaszkodva mondom, kérem, 
javasolom, hogy ne a  szarvasborjak 
lelövésével valósítsuk meg a  szarvas
állomány intenzív létszámcsökkentését.

A normális, a természet sok
színűségét fenntartó - azt nem 
károsító - vadlétszámot úgy kell 
elérnünk, hogy az állomány csökkentése 
átmenetileg növelje a vadgazdálkodás 
árbevételeit és a  megmaradó 
vadállomány minősége is javuljon.
Tehát a létszámcsökkentést ne csak 
gazdasági megfontolásból, hanem  
a megmaradó szarvasállomány - 
elsősorban a szarvasbikák - minő
ségének növelése miatt hajtsuk végre.

De hogy történjen ez manapság?
M ost a szarvasbikák, a szarvastehenek 
"selejtezésétől" eltekintve, csak 
a szarvasborjakéval szeretnék foglalkozni.

A borjak lövése általában október 
közepétől kezdődik, régebben január 
végéig, ma a hivataloktól függően tovább 
tart. Nem ism erek olyan vadászembert - 
ha van egy-kettő, annak maximális 
tiszteletem -, aki a lövés előtti 
pillanatokban, amikor általában nincs 
arra idő, hogy a kiszemelt kisdolga 
elvégzését kivárjuk - kétséget kizáróan, 
pontosan el tudja dönteni a borjak
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Na, de hogyan? Lőjük, lőjük vagy 
lövetjük a borjakat, am ely - itt jegyzem 
meg, nem  egy hőstett, nem  különös 
vadászélmény, nem  is értéket adó 
betakarítás, legfeljebb olcsó mulatság 
a butuska borjak elejtése. A fizető 
vendégvadászoknak szó szerint is olcsó.

Lőjük a borjakat és hullanak 
a legjobb tulajdonságokat hordozó 
bikaborjak. Ebből sosem  lesz 
minőségjavítás, nem  lesz ivararány 
beállítás, csak közönséges létszám- 
csökkentés és legfeljebb kapkodás.

■ Mit kell tenni?
Október 15-étől m ájus 31-éig csak a 
borzas, beteg, sérült, a fejlődésben 
erősen visszamaradt borjakat lőjük, 
vagy lövessük.
Jún iu sl-jé tő l a bikaborjak koponyá
ján, az első agancsfejlődés megindu
lásának könnyen felismerhető jelei 
láthatók. Ekkor lehet indítani az ünő- 
korba fordult borjak apasztását, a 
szükséges, tervezett, engedélyezett 
számban, a szakem berek által ism er
tetett küllemi tényezők figyelembe
vételével. Ez tarthat 2-2,5 hónapig, 
úgy augusztus 15-éig.
A bikaborjakat hagyjuk békén. Fej
lesszék ki agancsukat, ha úgy tetszik 
csapjukat. Az első agancs vagy csap 
teljes kifejlődése szeptember-október 
hónapokban fejeződik be, ezért a 
csaposok elejtése november elsejével 
kezdődhet. Ekkor a hozzáértő va
dász könnyen, egyértelműen és álta
lában gyorsan eldöntheti az előtte ál
ló fiatal bika minőségét.

nagyon könnyen megállapítható a 
mái kifejlett csapok méreteiből és az 
apasztásuk ennek alapján történhet. 

c  \/ .1 1 1 \.i>i i-IOnvok legfontosabbjai:
•  A trlsson született borjak testtömeg

ii.i; ' hI.i i 1 t '■ ' vi". kői öleléséig 
a legnagyobb I biológiai adottságot 
nem kihasználni vétnk Még a jelenle
gi alacsony tetvAsAitósi árak ellenére 
is vagy épp ezért

•  Egy borjú lelövi--- v.uiH/atAnnk dija fi
zető vadászvendég eMtébtn • 50-60 
euro között, egy (infl 100 1?0 outo kö
zött, egy csapos (spls/si) 290-300 
euro között mozoii .i kuionbíégok Orv 
magukért beszélnek

Vadászati előnyök:
•  Az ünők júniusl-jétol indított lóvéié <i 

vadászati idényt szirmsHi, pontosat)- 
bán a nyári vaddisznó és ózbak v«(M* 
szatokra érkező fizető vagy hazai v«- 
dászok vadászati kínálatát bővíti

•  A csaposok november t létől Apulin 
30-áig meghatározott lövési lehetősé* 
gével a vadászati idény meghosszab
bodik, a kínálat is színesedik nini 
például: a szalonkavadászatra oikc/oi- 
az állományból eltávolítható csapos 
bikát is lőhetnek.

A fiatal bika is trófeát ajándékoz 
az elejtőjének, ezt az egyre szűkülő 
vadászati lehetőségek mellett nem 
szabad elfelejteni, és a kevésbe tclu-it> 
vadászok szerényebb, de mégiscsak 
trófeához jutását érdemes figyelembe 
venni.

S talán az sem utolsó szempont. hogy 
ebben az időszakban kisebb a takaiás, 
könnyebb a vadászat, a vadas/iatás

nemét. Ezért a nem ek ismerete nélkül 
lőjük a borjút. Aztán megállapíthatjuk, 
hogy a terítéken bikaborjú fekszik, 
azt azonban sosem  tudjuk meg, hogy 
talán a környék jövőbeni legjobb 
bikájának élete szakadt meg, vagy 
a legrosszabb tulajdonságokat hordozóé.

Böngésztem a szakkönyveket, 
támpontokat kerestem, de semmi 
használhatót nem találtam, csak 
általános megállapítások vannak

a borjak válogató lövéséről. Idézem:
"a borjak egyharmadát kell évenként 
lelőnünk", "a borjakapasztásával akár 
50 százalékig is elm ehetünk'1,
"a  létszámapasztást úgy kell 
végrehajtanunk, hogy a szelektálás 
mellett az ivararányt is figyelemmel 
kísérjük. Nagyjából azonos darabszámú 
ünő és bikaborjat kell évenként lőnünk."

■ Az ajánlott és a Mátyás Király 
Vadaskertben már alkalmazott 
módszer előnyei:
c l 0  A borjak - ma általánosan alkalma

zott - válogatás nélküli lelövésének 
megállításával, a jó  és kiváló tulaj
donságokat hordozó bikaborjak 
megmaradnak, ezzel a bikaállomány 
m inőségét lényegesen javítjuk. 

c®= A második évükbe fordult borjak - 
akkor már ünők - külleme ebben a 
korban sokkal jobban m utatja a jó 
vagy rossz tulajdonságokat, am ely
nek figyelembevételével a létszám- 
csökkentést m inőségi válogatással le
het végrehajtani.
A csapos korban lévő bikák agancs
felrakó képessége november 1-jétől

A javasolt módszei eltngaiLKi utón, 
annak általános bevc/i-tf-i-i k< ii\>n 
m eglehet oldani, vagy a.- rm -nytw n 
lévő vadászati H li-n , ■ i l  iiUtiivtv.il. 
vagy az egyedi keielnn-1 gym* 
engedélyezésével

Én az általános, toiv^nvt lw vr/rt*t 
mellett szavazok, mart in<‘# *p p k k Jb fn  
vagyunk, hogy a nu>:ihillMt 
a hivatalok állal egyír ioH mh 
szorgalmazott líts/,tnu ookkrtttfe 
a szabályokkal beloly.v lltatA»ag 
határáig és annak k<‘nv». ii«‘vH 
járjon együtt a nug\ »i>>« 
gímszarvas állomány miniW-y.enrk 
javulásával.

Mukk Tamás
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Szellemi (le)építkezés
i Bizonyára egyfajta globalizáclós 
ártalom vagy vívmány, hogy a jólót 
helyett szinte határtalan bőséggel 
öm lik ránk az "agym osó vizelet" 
m indenhonnan. M egmondják, ho
vá m en jünk vásáro ln i, m it ve
gyünk, k it szeressünk, kiben, m i
ben higgyünk, m ikor és m iért lesz 
nekünk, de ha már nekünk nem is, 
akkor az unokáink sorsa már egy
szerűen marha jó lesz.
(unoka@  .jajaja.hu)

Tölcséren tö lt ik  a fe jünkbe , 
hogy kik legyenek a közismert, ma 
még majmolható, holnap viszont 
eldobható "sztárok", fogyasszuk 
m agunkat meg mindent, sőt még 
füstö lögni is már csak magunkban 
lehet. A legfontosabb, hogy lehető
leg sem m in ne gondolkozzunk, 
m ert ennél életveszélyesebb dolog 
a világon már nincs is. Az alaposan 
á tm osott, izom agyú, m an ipu lá lt 
emberanyaggal aztán bárm it el le
het követni, mert az ily módon el
ért szellemi leépülés előbb-utóbb 
va lakiknek biztosan meghozza a 
sziszifuszi aknam unka ellopható 
gyümölcsét.

Nos, nincs ez m ásként a vadá
szatban sem, hiszen kicsiben töké
letesen leképezi azt a valónak lát
szó világot, amelyet számunkra ki
találtak. Aki nem hiszi, figyeljen 
végre már föl azokra a kínosan 
csöndes pillanatokra - ami szinte 
törvényszerűen következik be -, 
am ikor az előírt vitákhoz kérik a 
hozzászólásokat. Nincs ez másként 
a vadgazdálkodásban sem, hiszen 
úgy kell túlélő jellegű szakmai és 
gazdasági döntéseket hozni, m int
ha a gazdálkodónak keze, lába ösz- 
sze volna kötözve, s így kellene a 
puszta létért piaci versenyt futnia.

Ma m ár a p iacgazdálkodás 
egyetlen szegmensén sincs ilyen 
felülvezérelt diktatúra, m int a vadá
szatban. A "gazdálkodás" súlyos 
bírságokkal terhelt és vezérelt, az 
egész kötelezően elvégzendő 
"kényszermunkává" degradálódott, 
amelyben a szakember alkotó tevé

kenysége csupán a végrohn|tól. ke
zelői leiadatokra korlátozódik M in
den beavatkozásához • llyon. olyan
• engedélyeket kell kérnie, egyéni, 
testre szabott, szakmai döntéseket 
pedig nem hozhat. Terülnének vad* 
létszám-becsléseiben pedig a nótá
rius hazudozó szerepét osztották 
rá. Noha a módszert is elöifják mai. 
akármilyen módszerrel, akármony 
nyit becsül, nagyvadból annál min
dig több van, és akármennyit ter
vez, annál m indig többet kell lőnie, 
akkor is, ha nincs annyi. Ergo: Rá 
kosi pajtás halottaiból újra föltáma
dott, és a "tervhivatal" sem omlott 
össze, hanem itt élte túl a rendszer 
/m eg/vá ltását.

A koreloszláshoz, ivararányhoz 
a vadászok közül már nem érthet 
senki emberfia, m ert azt is fe lülrő l 
kapjuk, de egyébként sem dönthe
tünk semmiféle szakmai kérdés
ben. Vajon mire jó  akkor manap
ság például a tervkészítéshez - de 
sok minden máshoz is - az előírt 
fe lsőfokú végzettség és szakmai 
gyakorlat? Komolyan veszi-e ezt 
valaki úgy, m in t például az élet 
bárm ely más szakterületén? Jelen
leg ugyanis akár egy alultáplált, 
született vízfejű id ió ta is tudhat 
olyan "te rve t készíteni", ahol a ha
tóságilag üresen hagyott kockák
ba adatokat körmöl, am ely azután 
három szakhatóság jóváhagyásá
val vá lik  csak e lfogadhatóvá és 
végrehajthatóvá.

Gondolkodni, önálló elképzelé
sekkel jönni itt sem szabad, m ert 
nem fé r át a szűrőn. Ezt követően 
pedig az év során bárm ilyen élet 
d ik tá lta  változtatás, reagálás csak 
újabb illetékekkel m egspékelt ké
relm ek jóváhagyásával vá ltozta t
ható meg. Például: jún iusra  kide
rül, hogy nincs annyi, a teríték 
több m int egyharmadát kitevő, 1-3 
éves, középpályás, lőnivaló selejt- 
bak, m in t am ennyit egykor a köte
lező feb ruá ri te rvezésko r has- 
raütés szerűen m egjósoltak. Egye
bek között azért, mert: e lvitte  a ta

vaszi hasmenés, m egették a kó
bor ku tyák , e llopták a vadorzók, 
e lgázolták az autók, agyoncsapta 
a nyári villám, elsodorta az árvíz, 
lo lfá zo tt, levegyszerezték, vagy 
egyti/e ruon - k i tudja m ié rt - fe l
dobta a csülkét.

Egy közelmúltban végzett konk
rét rAdiótetometrlás vizsgálat sze
rint t l i  nyakörvvel felszerelt őzbak- 
ból három • azaz 30  százalék - 
nyom talanul e ltűnt, ogyet pedig 
a vadorzók végeztek ki Minden
esetre az szinte biztos, hogy a zöld
ségtermesztő rögvest vágná is a 
földhöz a log iH /liA lt őstermelői iga
zolványát permetorógépestől. m in
denestől, ha m ondjuk csak külön 
engedélyek alapján áshatna, gyom
lálhatna, locsolhatna, egyelhetne és 
védekezhetne a kártevői ellen.

Az ilyen intő jetok ugyanis a 
szakemberek ho//áóit<> • ■ • > 
á llamvizsgához kö tö tt jogoHitvá 
nyának totális semmibevételét Je
lentik, sőt talán megkockáztatnám: 
a legteljesebb lejáratásukat is, hi
szen - jogi nyelven - helyottuk és 
nevükben "gondolkodnak"

A számon kérhető felelősség vi 
szont a gazdálkodóé. Márpedig 
jól tudjuk -, hogy a természetben, 
amit nem használunk, az előbb- 
utóbb elcsökevényesedik, s a szűr 
keállom ány már régen m egállt 
a növésben. Mutasson valaki .i vi 
lág állattenyésztésének történeti' 
ben egyetlen fa jt vagy fajtát ;i k.i 
nári madártól egészen .i versenyló 
vakig - amelyeknek értékes kv ili 
tásai a felülről kapott diktátumok 
alapján és nem pedig .i lu 
megszállott szőkémben  ̂
szellemi a lko tö  tevékenységével 
jö tt volna létre A globális Ártalmak 
okán, a módfelett d iva to t i.iiuon i 
nyi érdekekért pedig im.ioiimMUui 
kár volna meaierK*g<"*4t leépítve 
veszni hagyni a / iMuitó */nih»mi 
erőt. ami ebben a usakmában év 
századok alatt hmm áNö mOdon föl 
halmozódhatott



H a l o t U i m t

Túrós 
László

(1942 - 2004)

■  Végleg távozott köreinkből az "ormán
sági szarvasok atyja", hirtelen és váratla
nul markolt szerető szívébe a könyörtelen 
halál. Ezzel sajnos szertefoszlott egy álom 
is, amelyet legbensöbb terveiben dédelge
tett, amely szerint Vajszló és Sellye között 
újra kellene építeni a történelmi jelentősé

Debreczeni 
Pál

(1948 -2 0 0 4 )

■  Tragikus hirtelenséggel távozott kö
rünkből a Tenkesi Kittenberger Vt. elnöke, 
akinek a neve a Vylyan - Villány középko
ri neve - Szőlőbirtok és Pincészet révén 
vált ismertté. Már gyermekkorában vadá
szott és 1979-ben lett a szegedi Széche
nyi Vt. tagja. A vadászatnak volt köszön

gű és világhírű Draskovich-féle szarvas
kertet.

Siklóson született, Sopronban szerzett 
1965-ben erdőmérnöki diplomát, majd a 
Nyugatbükki Állami Erdőgazdaságnál kez
dett dolgozni. 1975-ben tért vissza szűkebb 
pátriájába, a MEFA Rt-hez, 1986-tól 2002- 
ig a vajszlói erdészet igazgatója volt, és itt 
teljesedett ki a gazdag életpálya. Választott 
hivatását rajongásig szerette, s mint er- 
dész-vadász sikeresen, jó gazda módjára 
kezelte, ápolta és fejlesztette. Rendkívül 
színes egyéniségét mindenki szerette, és 
mint kitüntetései is bizonyítják - Bedő Al
bert és Mecseki Erdőkért díjak, kétszer

hető, hogy az államigazgatásban dolgozó, 
majd háztartási tisztasági cikkeket gyártó 
vállalkozó beleszeretett a villányi tájba, a 
borászatba ..., merthogy vadászként 
gyakran megfordult a környéken. Földet 
és házat vásárolt Kisharsányban és 1988- 
ban megalapította a borászatát. Nem sok
kal azután, hogy a család is átköltözött 
Baranyába, először tag, majd elnök lett a 
tenkesi társaságban.

A vadászok nevében barátja, dr. Pálos 
Gábor búcsúzott a temetésén: "Még nincs 
két hete sem, hogy örömmel vettük szám
ba az éppen hazaérkezett afrikai trófeákat 
és terveztük a jövőt. Ismét Afrikát, Attila fi

Nimród Érem, Kamara Aranyérme - az élet 
számos területén alkotott maradandó érté
keket. Hőn szeretett szűkebb pátriája, az 
Ormánság érdekében a politikusi pályába 
is belekezdett, mint mondta az erdő és vad 
érdekében. Néhai öreg vadászbarátja, dr. 
Horváth Béla emlékére létrehozta a siklósi 
várban megnyílt emlékkiállítást, büszkén 
viselte azt a híres vadászkalapot, amelyet 
tőle örökölt. Elment tehát most már végleg 
egy olyan vadászterületre, ahol nincsenek 
emberi léptékek, ahol felül lehet emelkedni 
az emberi kapzsiságon, gyarlóságokon, 
ahová csak tiszta lélekkel lehet belépni. 
Isten Veled Laci Bácsi, nyugodj békében.

ával. És akkor, amikor a tervek megvalósu
lása kézzelfoghatóvá válik, döbbenve ébre
dünk rá, hogy az életünk fonalát görgető 
párkák orsójáról nem a mi emberi számítá
sunk, reményeink szerint pereg le a szál.

Palikám! Ennyi lett volna? Az emberi
ség gyermekkora óta mindnyájunk közös 
titka: nem hal meg addig senki sem, míg 
gondol reá valaki. Hogyan haltál volna 
meg, ha egyszer élsz bennünk, az emléke- 
zőkben? Mert az óceán leghatalmasabb 
hullámja is millió darabra törik a parti szik
lán, de maga a hullámzás örök. Nyugodjál 
békében és az örök világosság fényesked- 
jék neked."

Tóth 
Zoltán

(1963 -2 0 0 4 )

■  Siratnak mind a Nyírség akácosai, né
mán és sötéten bámulnak rám a Harango
don serdülő fenyvesek, fájdalmasan fel
nyög egy tölgy-matuzsálem a zempléni er
dőrengetegben - a végzetesen komor, fül
siketítőén éles és hihetetlenül hangzó 
gyászhíred hallatán - hogy Te itt hagytad 
őket is hirtelen, hogy virágos májusukat 
néked bókolva már meg nem mutathatják.

Egy régi vadászház homályos-könnyes 
ablakszemei még hitetlenkedve kukucskál
nak le a hegyoldalból az általad kitaposott 
gyalogösvényre, hátha mégis meglátják,

felfedezik jöttödben a zsákmányával 
débelődző, de örömtől sugárzó vadászt.

Korán, már ifjonc korodban vadászni 
kezdtél, mert vágytál és fogékony voltál a 
természet minden rezdülésére. Mindent 
együtt szerettél, ami a vadászathoz köthe
ti az embert, minden szent volt az életed
ben, szent szenvedély, ami egész lényeden 
átsütött. Ma már tudom, 1982-től tudato
san építetted, szilárdítottad saját vadász
erényeidet, hogy a legmagasabb mércével 
mérhesd magad. Ha puskához nyúltál, elő
ször szeretve megsimogattad, meggusztál- 
tad, s vadászat közben is féltett szerszám
ként, ékszerként bántál vele. Kutyáid is 
hozzád idomultak, érdekes-játékos intelli
gens barátaiddá nevelted őket.

Már a nyíregyházi Vasas Vt-ben is - 
ahol vadászni kezdtél - tudatosan ápoltad a 
hagyományokat, régi keletű vadászszoká
sokat elevenítettél fel, jóízű anekdotákat

felfedezve alakítottad ízlésünket, színesítet
ted társulatunk életét.

Három éve vállaltad fel az Apagy- 
Napkor Vt. elnöki felelősségét és munkád, 
személyiséged által sokat ígérő, gyönyörű 
vadászidők elé nézhetett a társulatunk.

De ekkor, hirtelen, végérvényesen, ki
kerülhetetlenül, egy ámokfutóval való ütkö
zésed miatt - mindennek vége lett!

Itt hagytad az erdőket, nem vártad meg 
a nevedet kiáltó énekesmadarak májusi 
fészkelését sem! És mi sem halljuk gyö
nyörű tavaszköszöntődet a pükösdi juniá- 
lis ünnepén, a megtermékenyült, boldog 
akácok árnyékában. Bálozó szép hölgyek 
szomorúan keresgélik az utolsó vadászbá
lunkon tőled kapott sárgarózsák titkon le
préselt szirmait - és sápadtan küszködnek 
ők is könnyeikkel.

Mindenki bánkódik miattad, zokognak 
érted az erdők, Zoli!



Visszhang

m A Kőhalma Vadásztársaság (Alsónémedi) "Kopjafa" ünnepséget 
tartott a vadásztársaság Bugyi területén lévő vadászházában, május
29-ikén. A társaság hagyományt teremtett azzal, hogy elhunyt tagja
inak kopjafát állít, amelyen az eltávozott vadász neve szerepel, és 
mindegyikőjüktől emlékezetes, bensőséges ünnepség keretében bú
csúznak el. Bizony, a kopjafán fájdalmasan sok vadász neve olvas
ható, s sajnos már új oldalt kellett kezdeni. A nagyszámú résztvevő 
jelenlétében - vadásztársasági tagok, hozzátartozók, meghívott 
vendégek, megyei vadászati vezetők - megható ünnepség keretében 
búcsúztak ezúttal a nemrég elhunyt Schell László vadászmestertől. 
A programban megemlékeztek a búcsúzó vadászok nevében

Emlék 
a szeretetnek

(Macsek Lajos Vt. elnök, Toma| t .V./irt v.iitt-./nm-.tm <ti Balázs Ist- ) 
ván) a mindenki által szeretett. 83 éves korában az égi vadászmezők
re távozott Laci bácsiról, s szivs/oiHu Iuh -.ii/t.itrit t,utóit Ah.ónémedi 
és Bugyi község lelkésze is. Laci Bácsi s/eietrtt './nWlnklitortl I idély 
bői hozott tölgyfát ültettek az emlékén! ?'■> ic-./tvrvóvH Imii l As/ 
ló koronglövő emlékversenyt rendeztek, értékes <lii.it- i ,.i Bl

Közmunkások
■  " K a p i t á l i s  bűnbakok" cím m el je 
lent m eg M észáros György írása a lap 
márciusi szám ában. Társaim  nevében 
köszönöm , hogy végre valaki le m erte ír
ni a gondjainkat és a szerkesztőségnek, 
hogy ezeket nyilvánosságra is hozta.

Szégyen és gyalázat, hogy nekünk, 
akik nem zeti k incsünk, a magyar vad
á llom ány védelm ére eskü t te ttü n k , 
annyi becsületünk sin cs, m int a közal
kalm azott m ezőőröknek, pedig a fel
adataink, a szakm ai követelm ényeink 
az  övék sokszorosa. Valakik, a nagy 
eszükkel alkottak törvényt és a  vadá
szati jogot a földtulajdonhoz kötötték, 
pedig ez koránt sincs m indenütt így az 
U nióban. A zzal azonban m ár nem  tö 
rődtek, hogy ebből mi következik. Is
m erek olyan területet, am elynek négy 
év alatt öt "gazd ája" volt, s m indenki 
csak  a m inél több hasznot akarta  le
húzni. Cserélték a hivatásos vadászo
kat is. M ilyen "gazdálkodás" az, hogy 
m ire az őzbak, vagy szarvasbika go
lyóra érett lesz, addigra ki tud ja hán ya
dik vadőr váltja a m ásikat? Hogy lehet
ne így a hivatásos vadász a területéért 
felelős? Jó  lenne, ha valaki m egm utat
ná végre, hogy m iképpen tudna havi 
43  000  forintból m egéln i, családot n e

velni, járm űvet fenntartani, kutyát ta
n ítani. M ellékfoglalkozásra n incs lehe
tőség, m ert a m unkaidő csak  papíron 
napi 8 óra.

Korábban a jogszabály  a lődíjat költ
ség térítésk én t enged élyezte , h isz en  
nem  csak  a töltény költsége szám ítan
dó, hanem  üzem anyagra és egyéb fel
szerelésekre, időráfordításra is szüksé
gesek. Sajnos éppen a jog  alkotói kény
szerítenek mindenféle törvénytelen m a
nipulációra, s m inket ezekről soha, 
senki m eg nem  kérdezett.

Aztán elképesztő az is, hogy m a m ár 
a vadásztársasági jo g  a szabad kereske
d elem ben adás-vétel tárgyát képezi. 
Szeretném , ha valaki m egm agyarázná, 
hogy m i is itt az adás-vétel tárgya? 
Ugyanis a  társaságok vagyona nem  a 
je lkép es tagdíjakból jö tt össze, m ert 
annak idején a tagdíj fe jében  kapták h a
vonta a m ajdnem  kétszer annyiba kerü
lő ú jságot és a nem  kevés kom petenci
át, a vadászati lehetőségeket. Állítom, 
hogy a  fácánnevelőt és vadászházakit. 
valam int az egyéb vagyontárgyak.! i ,i 
vadőrök gürcölték össze.

Az sem  volna baj, ha valaki mlah- 
gyelne arra, hogy az intézőbizottságok 
teljhatalm ú tagjai kikből alln.il. I’r-ltl.>-

ul olyanokból, akik tegnap t.!>•,- u'.i>t vá
sárolták, ma felveszik őke t tagnak, hol
nap pedig m egválasztják ti>/i .egvi i lő 
nek. M itőlünk m egkövetelik a szakmai 
végzettséget, gyakorlatot, aki viszont a 
m i m unkánkat irányítja, és észveszejtő  
u tasításokat osztogat, arra nem  vonat 
kozik sem m iféle követelm ény.

A vadőrökre irányuló közutálatot gei 
jeszti a m édia is, m int múltkoriban a 
"kutyafarok gyűjtő" ügyének kapcsán. 
Ám m iután kiderült, hogy a/, egészet egy 
szerencsétlen, beszám íthatatlan, gyen
geelm éjű, gyámság alatt álló s/.emelv kö
vette el, az egész már senkit nem etile
kéit. Legutóbb - hallom a tahiban s/ille
tett olyan jogszabály is, lii>g\ nyugodtan 
ki lehet m ár vinni a határba a megunt. to
já s -és  csirkelopó kúty.u, m acakit. mert a 
vadőr úgy sem lőlieti agyon Viszik is. 
m ert a kötelező v e d o o l t  i .ti,iga mulat 
ság. Az ilyen i ill t n i c- i.i 
férne már végre agyi m alinak ellen egy 
veszettség elk’m védőoltás

Mi - egyelőre /akiiül elhivatott
ságtól fűtve vege.-,Mik a m unkánkat, 
olyan körülm ények ko/otl. hogy aki 
közm unka a m i  naphosszat az utcán a 
falevelek. ! gi n-lily ivi. az többet visz 
1 ' ■ i t•• -i nekli.in. mint mi. fis a jövő 

m a  n e m  In/tat sem mi jóval. Kö-
> 'in, hogy m eghallgattak.

G. I.
vadgazdálkodási technikus

■  Tíz éve már, hogy a nyugalmasabb örök vadászmezőkre távozott 
a neves Afrika-vadász. Az általa létrehozott Afrika Múzeumban, 
Balatonedericsen rendezi meg immáron 10. alkalommal a keszthelyi 
Dr. Nagy Endre Vadásztársaság és Klub a névadójukról elnevc/ott 
emléknapokat, július 24-25-én.

A színes programok közt lesz vadász-képzőművészek és timniv 
szetfotósok kiállítása, író - olvasó találkozó, művés/rti bemutató.

Dr. Nagy Endre 
emléknapok

. ; ,-ti i .rn-ir i i As ruhák bemutatója és vására, főzőverseny és 
c a  ic-./vr; ► m<Hikoszorúzzák mindenki Bandi bácsijának 

tmlntoitadaficaJ altját.



Kanárik tömege és törött szárnnyal 
talált kuvik lakik a konyhában, muflon
jerke az istállóban, csüngőhasú kínai 
"dísz" törpedisznó, kubáni ludak, 
vadászgörények a hátsó udvaron, 
magyar vizsla a lakás bejáratánál, 
ülőfára béklyózott héja a ház hátánál, 
s a legféltettebb kincsek, vándor- 
sólymok, feldegg- és tundrasólyom 
a tágas röpdékben. Gyermekein és 
feleségén kívül ilyen családtagokkal él 
együtt a Nyugati övcsatorna partján, 
a híres Nagyberek szívében Lóki 
György, aki kerületvezető vadász, 
solymász és polgári természetvédelmi 
őr egy személyben.

A „vadak ura
■  Az iskola és valam ennyi m ás 
in tézm ény a tíz  kilom éterre fekvő 
Balatonfenyvesen  van, kövezett út 
csak  egy szakaszon , de a  sokszor 
m ostoha közlekedési n eh ézségek  
ellenére sem  ad nák fel paradicsom i 
lakhelyüket a "civ ilizáció " kétes 
értékű  előn yeiért cseréb e . Tavasztól 
m indig úgy n éz  ki a  ház , m int egy 
állatkert, az  összes fészekből k iesett 
m adárfiókát, elárvult kölyköt ide 
ho zzák  a környékbeliek . 1995-ben , 
am ikor ide költözött, kedvenc 
ragadozó m adarainak védelm e 
érdekében nem  kis u tán járással 
elin tézte a  hatóságoknál, hogy 
az  ö sszes nagyfeszültségű, 20  KW -os 
távvezeték oszlopait leszigeteltessék, s 
azó ta  Som ogyszentp áltól 
Balatonkeresztúrig  nem  találtak 
áram ütéstő l elpusztult madarat. 
U dvarához csatlakozó nevelőtérre 
b o csá tja  ki a nevelt fácánok egy 
részét, sa já t találm ányú élve fogó 
csap d áiban a patkánytól a kóbor 
kutyáig m inden "érdeklődő" 
fennakad.

1986-ban lett a  Balatonnagybereki 
Állami Gazdaság hivatásos vadásza 
a fácántelepen, akkor évente 
50-60  e z e r m adarat harm incan 
gondoztak, s a hasznosítás nem  
haladta m eg a 30  százalékot.

M anapság 30-35  ezer a k ibocsátás, s 
m ivel a  m adarat nem  hagyják m agára, 
a  vadászatig gondozzák, terelik , őrzik, 
így a  vadászati eredm ény 4 0  százalék 
feletti - s az  egészet kilenc hivatásos 
vadász csinálja .

A teljes terület 12 .000  hektárjábó l 
4 0 0 0  tartozik  a  felügyelete alá, de 
eb b en  b en n e  van az igazi ősi Berek, 
a Fehérvízi láp, am ely valaha 
a  B alaton tu rzásokkal elzárt belső 
öble volt. Itt szin te csak  gyep és 
m o csár van, a m ezőgazdasági terület 
n em  éri el a 10 százalékot. Rom lik 
a terület m inősége, az  aszályos évek 
so k  kárt tettek a lápban is, pedig 
in n en  is kap hatna vízpótlást a  Balaton 
n orm ális tala jvízszint esetén.

N em  je len t előnyt a terület 
szám ára, hogy az  M 7-es autópálya 
a  m o csár közep én  fog áthaladni, 
m ivel az  eredetileg kijelö lt nyom vonal 
m ellett lévő cisztap usztai kastély  
tu lajdonosával az  építtetők n em  
tud tak m egegyezni... A hol valaha 
a  töm éntelen  fácán  élt, az  m a 
a  700  felettire becsü lt nagyvadál
lom ány élőhelye. Ilyen vadlétszám  
m ellett m inden nap vendéget kell 
k ísérn i, szeren csére  m egfogytak m ár 
a  "grandli v ad ászok", akik 3-4  napig 
vadászgattak egy tehénre, erre 
m a m ár n incs idő. 10-15 bikát,

20 -2 5  bakot kell lövetni. A  m űvelt 
részen  m onokultúrás ku koricater
m esztés folyik, vetésidőben 100 feletti 
d isznót lő n ek  itt a jág erek , a tarvad 
zö m ét is n ek ik  kell terítékre hozni.

A nagy szerelem , a  solym ászat 
" gyerm ekbetegségként" érintette 
m eg, a  szakm át a csapdázás 
tudom ányával egyetem ben könyvek
b ő l sa játította el. Fogékony közönség  
szám ára szívesen  b em u tatja  
a  m adarait, szeretn é a  ragadozó 
m adarak tiszteletét, a  "n e m  ellenség" 
fogalom  elfogadtatását népszerűsíteni. 
T erm észetes része a  solym ászatn ak  
a  tökéletesen  idom ított, nyugodt 
vizsla, itt n incs idő a kutyára 
ügyelni, m int a  fegyveres vadászatnál, 
itt a kutyának kell a solym ászt 
figyelve dolgozni. A solym ászatot 
term észetesen  alá kell rendelnie 
a  vadőri m u nkának, de a  főnökei 
tolerálják , sőt d icsekednek is vele. 
T enyészti is a  sólym okat, m ert 
a  " jó  v érű ", jó l vadászó értékes 
m adarakat a gazdája egyre jo b b a n  
félti, ritkán engedi vadászni, inkább 
tenyésztésbe veszi. (így aztán  
előfordul, hogy a keltetőgépben 
egyszerre ke ln ek  ki a  sólyom fiókák  és 
a tápláléknak tenyésztett jap án fü rjek  
f ió k á i .. .)

S. E.



Oktatás________________________________________________________

Ideiglenes Vt-tagság
Hát ez mi az ördög? - kérdezheti joggal bárki, 
aki járatos a vadászati jog berkeiben. Pedig létezik ez 

a "nemlétező" kategória, mégpedig a keszthelyi 
Gazdász Vadásztársaságnál.

■  1997-ben a Pannon Agrártudományi 
Egyetem (ma a Veszprémi Egyetem 
Georgikon Mezőgazdaságtudományi 
Kara) különleges rendeltetésű területként 
kapta meg a 4300 hektáros területet, 
am ely korábban 
a Balatonfelvidéki EFAG üzemi 
használatában volt.
Az egyetem, mint többségi 
földhasználó, földtulajdonosi 
alapon működő vadásztársasá
got alakított, ahol a  tagság 
zöm ét az egyetem oktatói, 
az ott végzett hallgatók és 
a helybéli földtulajdonosok 
alkotják.

A különleges rendeltetésű státuszt 
az egyetemen folytatott, a területhez 
kötődő vadbiológiai kutatások, valamint 
a vadászat-vadgazdálkodás 
tantárgyat fakultációként 
hallgató diákok gyakorlati 
képzése céljából kapta.
Három éve találták ki és 
építették be a házi szabályba 
azt az új konstrukciót, amely 
a cím ben jelzett ideiglenes,
"hallgatói tagságot" jelenti, 
évente m axim um öt olyan 
egyetemistának, aki már 
rendelkezik vadászvizsgával és 
fegyvertartási engedéllyel.

A felvételi kérelem alapján 
bekerült második vagy 
harm adik évfolyamos diákok 
tanulm ányaik végéig (5. évfolyam) 
vadászként kötelezően részt vesznek 
valamennyi társasvadászaton, egyénileg 
nem  vadászhatnak, de bármelyik 
"rendes" taggal kim ehetnek disznóra 
és tarvadra. Tagdíjat nem  fizetnek, 
viszont részt kell vállaljanak 
a közösségi munkákban, etetésben.
Lest és etetőket építenek, segítenek 
a vadgazdálkodási munkákban, 
a vadföld-gazdálkodásban és a kutatási 
feladatokban.

A kutatás témavezetője dr. Sugár 
László egyetemi oktató, aki 4  éve elnöke 
a társaságnak. A hallgatók az élőhelyi 
sajátosságok elem zését végzik, 
állategészségügyi, szaporodásbiológiai, 

parazitológiai vizsgálati 
anyagot, a kondícióra és 
életmódra vonatkozó 
adatokat gyűjtenek, s a kapott 
eredményeket felhasználják 
diplomamunkájukhoz, 
tudományos diákköri 
dolgozataikhoz, szakmai 
pályázataikhoz.
A vadászatokon hajtóként 

kötelezően részt kell venni a szakirányt 
felvett hallgatóknak, szerencséjükre 
a vadászterület részben körülöleli 
a várost, így viszonylag kevés 
gyaloglással "m egússzák" az elrendelt 
gyakorlatokat.

A különleges státusz miatt felsőfokú 
végzettségű fővadász alkalmazására 
kötelezett a  vadásztársaság.
Ezt a feladatot kezdettől (1998 ót.il 
Tóth Csaba, itt végzett agrárrni-mol i >ln 
be, aki előtte Balatonfenyvesen s/ei /m 
alapos szakmai gyakorlatot, elmondása 
szerint reggeltől estig a teiiileten 
tartózkodva. Diplomannmká|át 
vadtakarmányozásból Irta. 
vadgazdálkodást oktat a hallóitoknak 
az Állattani Tanszék külső előadójaként,

tagia .>/ állami vadászvizsga 
bizottságnak.

A triulct s/ivc ,i Hetek, tradicionális 
bőgőhely. 500 hektáros része 
véd területnek van nyilvánítva, ahová 
csak a fizetíl és a hívatásos vadászok 
mehetnek be fegyverrel, ezen a részen 
folyamatosan etetnek is Itt határosak a 
Kis-Balaton véik-tt területével, a vad 
nyugalma garantált a hátait lelentŐ 
közút időnkénti áldozatait leszámítva 
A lápos, mocsaras vonulat meghatározza 
a növényzet összetételét is, 70 százalék
ban nádas és jágerkendei (SoluLigo) 
járhatatlan dzsungele borltja, 
a legfontosabb munka éppen ezéi i m 
az évente kétszeri nyiladékvágás, 
a vadásztatás is a csillag alakban 
kikaszált nyiladékkeresztekben zajlik.
A 600 hektár erdő kisebb-nagyobb 
foltokban szétszórtan helyezkedik el, 
a mezőgazdasági művelés alatt álló 
terület m indössze 800 hektár. Ebből 
következik, hogy a vadkár kezelhető 
szintű, 1-1,5 millió forintba belefér, ezt 
"fájdalomm entesen" ki lehet gazdálkod 
ni. Mivel gazdálkodási kényszer nem 

indokolja, a lámpával történő 
vadászatot a házi szabályza l 
kategorikusan megtiltja a 
területen - a felügyelet által 
esetlegesen kiadott engedélytől 
függetlenül. Az évi 16*18 bika. 
20-30 tarvad, 20 bak, li) siitavad. 
70-80 disznó elegendő válogatási 
lehetőséget ad a külföldi és egyre 

Im ii hazai t>érvadász
iig is hozzájuthat • 
nélkül akár évente 

Ihoz. Jól működő 
izerzfldéstik van 
összeszokott "vadász- 

haitut meglöveti a 
.ei |., (- .,m.u , igv szeptember 20-ától
ii i i »oios tagok vadászhatnak bőgő 
bil ira örvendetesen gyarapodik 
i ni!,ír,m állomány, az éves terítéknek

■ ngedélyezett 100 darab decemberig 
' .s/ejőn, januárban m ár nem 

vadásznak. A Gazdász Vt. elegáns 
i ivitelű ism ertetőjén látható a legjobb 
trófeák fényképe és adatai: bika 11,60 
kg, bak 420 gr, kan 19,7 cm. S.E.
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A csemetéknél kellene kezdeni
■ Annak ellenére, hogy csak néhány 
hete alakult meg "hivatalosan" a megyei 
szervezetünk - amelyre nem csak a 
vadászjeggyel rendelkező hölgyeket, 
hanem vadászfeleségeket, szimpatizán
sokat is meghívtuk két jól sikerült prog
ramot már a magunkénak tudhatunk.

Április 17-én - csatlakozva 
a "Lépjünk tisztán Európába" akcióhoz
- az egerszalóki Tabánvölgye és 
az egerbaktai Vadgazdálkodási Egyesület 
területén mi is szemétgyűjtési akciót 
szerveztünk. Ez a program sajnos 
a zuhogó eső miatt meghiúsult, 
a gyülekezés helyéről haza kellett 
mennünk. De nem  adtuk fel, 
április 21-én újra megpróbálkoztunk 
a szem étgyűjtéssel és Szarvaskő község 
területén, a Kossuth Zsuzsa 
Egészségügyi Szakközépiskola 
21 tanulójával közösen rengeteg 
szem etet gyűjtöttünk össze. Kellemesen 
elfáradtunk, de egész nap vidám volt 
a hangulat, a fiúk-lányok és a vadász
hölgyek szívesen dolgoztak.
Barta Győző, a kis község polgármestere 
bográcsgulyással és üdítőkkel kínált 
bennünket. Késő délutánra járt már 
az idő, amikor megeredt az eső és 
autóbusszal indultunk vissza Egerbe. 
Beszélgetés közben a vadgazdálkodásról, 
az állományszabályozás fontosságáról 
váltottunk szót a gyerekekkel, s bizony 
rá kellett döbbennünk, hogy a diákok 
véleménye azért negatív rólunk, 
vadászokról, m ert keveset tudnak 
a vadászatról. Van mit tennünk, s talán 
az általános iskola alsó tagozatában 
kellene elkezdeni a tájékoztatást 
a vadászat jobb megítélése érdekében.

A Föld napja alkalmából - 
április 20-án - az egri Móra Ferenc 
Általános Iskola tanulóival faültetést 
szerveztünk, és az Érsekkertben, 
a Táncsics-sétányon, valamint az iskola 
udvarán nagylevelű hárs-csemetéket 
ültettünk el. Bányayné Dancs 
Zsuzsanna, Kerekné Fábri Eufrozina, 
Bereczné Tőke Klára és az általam 
szervezett program nagyon jól sikerült, 
bár m ég nem  nagyon éreztük a tavaszi 
hangulatot, de a gyönyörű napsütésben 
jókedvűen dolgoztak a gyerekek, 
hordták a vizet, ásták a gödröt, 
és boldogan mondogatták, hogy majd

az unokáinknak megmutatjuk, ezeket 
a fákat mi ültettük. Mi főleg 
azt értékeltük, hogy a gyerekeknek ilyen 
nagy örömet szerezhettünk.

Azóta az iskola tanulói féltő gonddal 
látogatják a kis csemetéket, nézegetik, 
hogy nő-e már a levél?

Vincze Károlyné, a klub megyei alelnöke

Szemétháború

■  A Hajdú-Bihar megyei Diana Hölgyvadász klub szervezésében másfélszáz hajdúszobosz- 
lói diák, húsz tanár és a szoboszlói Földgáz Vadásztársaság tagjai gyűjtötték a természetet 
csúfító szemetet. A városgazdálkodási vállalat műanyagzsákok biztosításával és a szál
lítással segítette a munkát. Az egész napos fáradozás finom ebéddel zárult, amelyet követő 
beszélgetés során az alábbi gondolatokkal nyugtázták a napot:

A természetet nem legyőzni kell, hanem békében együtt élni vele! Úgy, hogy utó
dainknak is maradjon tiszta, zöld rét a futkározásra, egészséges erdő a testi, lelki 
feltöltődéshez, békés liget a szerelmesek andalgásához, tiszta levegő a családi sétákhoz, a 
madarak tavaszi énekében való gyönyörködéshez.

Juhászné Éva

m  i s



A római Giuseppe Cesari (1568-1640) 50x69 cm nagyságú 1604-ben készült olajfestménye Budapesten a Szépművészeti Mn i u Jti

Dianáról
m A Diana név a Janus (Dianus) 
nőnem ű alakja. A Hold és a világosság 
istennője, a vadon természet, az erdők, 
m ezők, vizek, a vadászat és a szülés 
védője tulajdonképpen ősitáliai istennő, 
akinek a leghíresebb szentélye Ariciában 
volt, a Nemti-tó közelében. A szentély 
rom jait 1884-ben tárták fel, az ásatások 
során előkerült áldozati ajándékokból 
kiderült, hogy a latin asszonyok 
legünnepeltebb vallási központja volt. 
Dianát a hívők részben a  nők 
istenasszonyaként tisztelték, részben 
a görög erdei istennő, Artemisnak a latin 
másaként - vadászruhában, csizmában, 
tegezzel - képzelték el... és a vadászat 
sportját űző férfiak ünnepelt istenségévé 
vált. Ünnepét augusztus idusán 
holdtöltekor ülték. Róm ában 
az Aventinoson volt híres temploma. 
Róm a hatalmának kialakulása előtt igen 
jelentős kultuszra tett szert, Jupiter mel
lett a legjelentősebb istenség ünnepségei 
egyesítették a latin törzseket.

Diana istennőről sok történet ism ert,

Az olasz Coreggio (eredeti nevén Antonio Allegri) 1519-ben 
készült falfreskója a pármai Szt. Pál templomban látható

de a legismertebb a halandó Actaeonhi >/., 
Cadmus király fiához kötődik.

Diana elfáradván a vadászatban, 
megállt pihenni és tisztálkodni <>;v 
tavacskánál. Actaeon királyfi ("• barát.ii

szintén vadászni voltak és ,t kis l.iv.tt '>k 
környékére tévedtek. Actaeon meg|»il 
lantotta a meztelenül fürdőzi I I ) 
a fürdőzésnél segédkező nimfák 
észrevették a leskelődő halandót, rne^ 
próbálták Dianát mindenféle lepellel 
eltakarni. Az istennő azonban 
megharagudott a fiatalemberre, 
s hogy ne tudja elmondani mit la 
szarvassá változtatta az ifjú vadás/t 
akit később a saját kutyái terítettek 
le és téptek szét.

A középkorban nőtlen li.it.il n r m w  
alakították meg a Diana s/ovet ^ 1 
jelvényük arany vagy e/i M
előlapján Diana .1ll<i iLik;.n u

egy szarvas nyíltól t.iUK i i 
fölötte sólyom kei n in Ni* nvMwM hMt  
később a XVIII 
Svédországiul! i* !«»••»*>' ■ 
alakult. »őt ! • l .fMumé
[MKVinentrlr .« n.V|«i4»i Mf 

a  | e K * n y * t i  h í v  k *  * **> ■*
Llltwti' (I7<*k é  
l e m  H r / i i r i  )



A vadászat révén alakult ki 
az a felfogás, hogy Diana nem  csak 
a vadászatnak, hanem  mindennemű 
küzdelmes erőkifejtésnek, így elsősor
ban a hadakozásnak is védőnemtője, 
Marsnak és Victoriának a rokona.

Diana alakja - és a  XIX-XX. században 
letisztult kultusza - napjainkban is él, 
szinte kizárólag a "vadászat istennő- 
jeként" vált ismertté egész Európában és 
elsősorban a vadászó hölgyek, 
a hölgyvadászok érdemlik ki a Diana 
elnevezést.

Nagyon sok, nevesebbnél nevesebb 
művészt ihletett meg a szépséges

Az olasz Titian többször is témájául választotta 
a vadászistennő ábrázolását. A XVI. század 

közepén festett nagyméretű festményei közül 
Diana és Callisto (187x205 cm) 

és az 1559-ben festett Diana és Actaeon 
(190x207 cm) című festmény (felül) 

az edinburghi Skót Nemzeti 
Múzeumban látható.

istennő, akit az ábrázolásokon általában 
lenge öltözetben, íjjal a kezében lehet 
látni, és nem  hiányozhat róla a félhold 
alakú fejdísz. Ugyancsak sok mű 
született Diana és Aktaeon találkozásáról. 
Ezekből közlünk egy kis ízelítőt.

20 * *
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„Családtagok”
gyűrűjében

Misztikus látvány a félhomályban. A pince előterének hangulatát a palackozott borok, virágok és trófeák különös 
együttese határozza meg.

A szem a lélek tükre. Ámde 
az ember otthona, lakása, 
szobája is az - annál is 
inkább, m ert ez utóbbiakat 
az ember m aga alakítja. 
Otthonunk múltunkról, 
jelenünkről, sőt álmainkról 
is mesél. A vadász otthona, 
a trófeákat őrző 
vadász-szoba különöskép
pen. A trófea több, 
mint győzedelmi jel.
És a legdrágább lakásdísznél 
is több, hisz nem csak 
az elejtett vad és az elejtés 
körülményeinek az emlékét 
őrzi, de bizonyos értelemben 
minket, magunkat is 
megtestesít. A vadász
szoba koncentráltan és 
élményszerűen jeleníti meg 
a vadászati kultúrát és 
etikát. Érdemes hát 
belesnünk jeles vadászok  
kincseket rejtő szobáiba...

■  Engem  nem  lep meg, ha valaki 
megszemélyesít, em berként kezel 
tárgyakat, állatokat, 
különleges anyagokat.
Nagyanyám a háziállataival, 
nagyapám a szerszámaival 
beszélgetett. Vendéglátóm, Kovács 
Kálmán a trófeáiról, a borairól és 
a pince falait beborító, 
bársony-fekete botrytis 
cinerearól, azaz a nem es 
penészről beszél úgy, 
ahogy a társairól, közeli 
hozzátartozóiról beszél az ember.

Tarcalon vagyunk, a Kopasz-hegy 
tövében, Hegyalja egyik legnagyobb és 
leghíresebb településén.
Tokaj, a borvidék névadó városa 
a hegy m ásik oldalán van. Ma, minden 
kétséget kizáróan, Tokaj a híresebb, 
a nevesebb település, de ez nem  volt 
mindig így. Kilencszáz évvel ezelőtt, 
1100 körül, Könyves Kálmán királyunk

országgyűlést tartott Tarcalon, 
ahol ráadásul máig érvényes törvényt 
is hoztak, itt mondták ki ugyanis, hogy 
"Boszorkányokról pedig, mivel ilyenek 
nincsenek, semmiféle vizsgálatot 
ne tartsanak".

De Tarcal neve hallatán ez ma már 
csak keveseknek jut az eszébe.
A település a borairól, az aszúról - és 
ezek révén kitűnő borászairól ismert. 
És név szerint mindenekelőtt Kovács 
Kálmánról, akinek a pincéje kötelező 
jellegű megállóhely a hegyaljai utazó 
számára.

A pince bejárata elé emelt kétszintes 
borház akár egy erdei vadászház is 
lehetne. A vendég a faoszlopos terasz 
alatt kapja kézhez az első pohár bort.
A pince belső előterének hangulatát - 
mely főzőhely és fogadótér is egyben -, 
palackozott borok, virágok és trófeák 
különös együttese határozza meg.
A napfényből belépve, hunyorogva néz 
körül az ember. A félhomály már-már 
misztikussá teszi a látványt. Kovács

Kálmán ötvennyolc éves, harminc
öt éve vadász, és éppen ennyi 

ie annak is, hogy ezt 
a pincét saját kezűleg 
kezdte el mélyítem.

A pince ma már 
pincerendszer. Több ága van, 

ezek együttes hossza meghaladja a 
120 métert. Van "nagyterem", van "külön
terem" - és van egy kis kör alakú helyiség 
is, kizárólag a barátok, a vadászcimborák 
számára. Ez a " szentély". A puha, bársony
os, szurokfekete nemes penész a helyiség 
minden négyzetcentiméterét beborította, 
sőt az asztal közepére helyezett 
aszús-üveg egyikét is birtokba vette már.



Vadűszottfonofj, vadasz-szo6ák

Lehet, hogy a zempléni hegyek lakója volt, de .u is lehet,

A trófeákról beszélgetünk, de 
ez Kovács Kálmán esetében, különösön 
ebben a helyiségben, nem megy 
mélyen átélt kortyolgatás és a " nagy 
titkok" felemlegetése nélkül.

- A jó bor titka a türelem - mondja. - 
A tokaji aszú esetében ehhez, persze 
még hozzá kell tenni azt a csodálatos 
valamit is, amit nemes penésznek 
nevezünk, am ely megvédi a szőlőt
a pusztulást jelentő közönséges 
rothadástól, s amely itt a pincében is 
tisztán tartja a levegőt és részt vesz 
a bor egész további életében...

A gyertya lángja felé em eljük 
poharainkat. Az aszú esztétikai élményt 
is nyújt, látványnak is gyönyörű.
Minél idősebb, annál mélyebb, 
aranylóbb a színe.

- Ez egy 1993-as évjáratú, 
ötputtonyos... Nagyon jó  évjárat volt.
A puttonyszám azt jelenti, hogy hány 
puttony tésztaszerűen péppé dolgozott 
aszúszem re öntjük az egy gönci 
hordónyi bort. Tulajdonképpen eddig 
tart a szakma, a többi már a türelem 
dolga. Az aszú fejlődése éppen olyan, 
mint a szarvasbika agancsáé. Éveken át 
fejlődik, "felrak", s aztán a tizedik év 
után már érdemes kivenni a hordóból, 
palackba zárni, mert a második évtized
ben megindul a hanyatlás. A fejlődési 
csúcs elérése után a bika és
az aszú egyaránt "visszarak"...

Felmegyünk az emeleti szobába, 
mely tulajdonképpen a trófeáké. Kovács 
Kálmán négyszáznál is több vaddisznót 
ejtett el, de számos őztrófeája és

hogy a Kárpátokból ereszkedett alá

gimagancsa is van. Percekig állunk 
az ajtóban, meri a csodás zempléni 
vadállomány remek rekvi/.itumainak 
sokasága megállásra készteti 
az embert. Egy kiegyen 
súlyozottsághoz és 
áttekinthetőséghez szokott 
lakberendezőt alighanem 
sokkos állapotba hozna ez 
a látvány. Agancsok, szépen 
kidolgozott bőrök, 
preparátumok, vadászati 
kellékek és finomrajzolatú 
kerámiák borítják a falakat, 
polcokat, látszatra mindennemű mértani 
elrendezést és elgondolást mellőzve.
De ez csak az első benyom ás.
Amikor már hosszabb időt tölt az em ber 
a szobában, megsejti, majd felismeri

. 1 lakberendezési koncepció" lényegét, 
s ez nem más, mint az értékmentés, 
f .s az él ték ez esetben nem pénzbeli, 
Mm anyagilag kifejezhető értéket jelent. 
Ki ték .1 /. ,imi örömet szerzett, amire jól 
esik visszaemlékezni.

Kovács Kálmán leemeli a falról "élete 
bikáját". 1993-ban ejtette el, tehát abban 
az évben, amikor az aszúnak is 
az a nagyszerű évjárata volt.
Tapogatjuk, megcsodáljuk, 
megpróbáljuk elképzelni, honnan és 
hogyan kerülhetett Erdőbénye közelébe. 
Lehet, hogy a Zempléni hegyek lakója 
volt, de az is lehet, hogy a Kárpátokból 
ereszkedett alá. A vadászat, egyebek 
mellett, a  különös találkozások 
lehetőségeitől olyan varázslatos.

Persze, több m int tíz év után, ismét 
koccintanunk kell az elejtés örömére. 
Kovács Kálmán nem  protokolláris 
ember, de azt a meggyőződését etikai 
alapelvként kezeli, hogy szarvas 

elejtését csak nemes borral 
szabad ünnepelni. A pálinka, 
és pláne a whisky, egészen 
másra való.

Visszatelepszünk a "szentély" 
kör alakú asztala mellé, és 
az emlékeinkről, a tárgyainkról, 
m unkánk és küzdelmeink 
eredményeiről beszélgetünk. 
Kovács Kálmán ismét a gyertya 
felé emeli a  poharát, s azt 

mondja, hogy neki a bor is, a trófea is, 
sőt a nem es penész is családtag. 
Családtagok gyűrűjében él. Beszél 
hozzájuk - és azok válaszolnak is...

Békés Sándor

A puha, bársonyos, szurokfekete nemes penész a helyiség minden négyzetcent eleiét l>cl« ritott.i



Mire szabad  
vad ászni?

J t i l i w a l i a M  íj/ f>ali v a i td u /n ó k o c a  • b o rz  -
► > ■> > ' i u>> in  v n i| ii  é l  a  s /a rk a  ap ró v a d a s

i > i « v m k iv /n ti ha tó ság  ku ló n  engedé- 
g y * n h « tA

A u | | i i > / t i i a h a n :  u/bak - vaddisznókoca-börz
ei mi, i t t *1 A j/ajkó, a dolmányos varjú ás a szarka 

.n ln vMitos/terüblBn a vadászati hatóság külön 
:•k lyéval gyéríthető.

A i m í m z t u s  1 5 - é t ő l :  balkáni gerle - örvös 
gatemb

I i | A i z  é v b e n  v a d á s z h a t ó :  vaddisznókan, 
•.iikld, malac - róka - pézsmapocok - nyestkutya -
motómedve.

JULIUS
A hó A hét A Nap A Hold Fázis
r‘* fV napja kelte nyugta kelte nyugta

1 Csütörtök 3.51 19.45 19.24 2.7
2 Péntek 3.52 19.45 20.29 3.5 O  12.09
3 S/ombat 3.52 19.44 21.18 4.19
4 Vasárnap 3.53 19.44 21.53 5.43
6 Hétfő 3.54 19.43 22.19 7.9
6 Kedd 3.54 19.43 22.40 8.31
7 Szerda 3.55 19.43 22.57 9.49
8 Csütörtök 3.56 19.42 23.13 11.2
9 Péntek 3.57 19.41 23.29 12.13 C  8.34

10 Szombat 3.58 19.41 23.46 13.22
11 Vasárnap 3.59 19.40 14.31
12 Hétfő 4.0 19.40 0.6 15.39
13 Kedd 4.1 19.39 0.30 16.47
14 Szerda 4.1 19.38 1.0 17.50
15 Csütörtök 4.2 19.37 1.39 18.47
16 Péntek 4.4 19.36 2.27 19.34
17 Szombat 4.5 19.35 3.24 20.13 •  12.24
18 Vasárnap 4.6 19.35 4.29 20.43
19 Hétfő 4.7 19.34 5.38 21.7
20 Kedd 4.8 19.33 6.49 21.27
21 Szerda 4.9 19.32 8.0 21.44
22 Csütörtök 4.10 19.30 9.11 22.0
23 Péntek 4.11 19.29 10.22 22.16
24 Szombat 4.12 19.28 11.36 22.34
25 Vasárnap 4.14 19.27 12.54 22.55 D  4.37
26 Hétfő 4.15 19.26 14.15 23.21
27 Kedd 4.16 19.25 15.39 23.57
28 Szerda 4.17 19.23 17.0
29 Csütörtök 4.18 19.22 18.11 0.46
30 Péntek 4.20 19.21 19.7 1.52
:j,i Szombat 4.21 19.19 19.48 3.12 O  19.05

AUGUSZTUS
Ahó Ahét A.Nap A.Hold Fázis
napja napja kelte nyugta kelte nyugta

1 Vasárnap 4.22 19.18 20.18 4.38
2 Hétfő 4.23 19.17 20.41 6.3
3 Kedd 4.25 19.15 21.0 7.25
4 Szerda 4.26 19.14 21.17 8.42
5 Csütörtök 4.27 19.12 21.33 9.56
6 Péntek 4.29 19.11 21.50 11.8
7 Szombat 4.30 19.9 22.9 12.18 C  23.01
8 Vasárnap 4.31 19.7 22.32 13.28
9 Hétfő 4.32 19.6 23.0 14.37
10 Kedd 4.34 19.4 23.35 15.42
11 Szerda 4.35 19.3 16.41
12 Csütörtök 4.36 19.1 0.20 17.32
13 Péntek 4.38 18.59 1.15 18.13
14 Szombat 4.39 18.58 2.18 18.46
15 Vasárnap 4.40 18.56 3.27 19.11
16 Hétfő 4.42 18.54 4.38 19.32 •  2.24
17 Kedd 4.43 18.52 5.50 19.50
18 Szerda 4.44 18.51 7.2 20.7
19 Csütörtök 4.46 18.49 8.14 20.23
20 Péntek 4.47 18.47 9.27 20.40
21 Szombat 4.48 18.45 10.43 20.59
22 Vasárnap 4.50 18.43 12.2 21.23
23 Hétfő 4.51 18.41 13.24 21.54 D  11.12
24 Kedd 4.52 18.40 14.44 22.36
25 Szerda 4.54 18.38 15.57 23.34
26 Csütörtök 4.55 18.36 16.57
27 Péntek 4.56 18.34 17.43 0.46
28 Szombat 4.58 18.32 18.17 2.9
29 Vasárnap 4.59 18.30 18.42 3.34
30 Hétfő 5.0 18.28 19.3 4.57 0  3.22
31 Kedd 5.2 18.26 19.20 6.17

Átmenő képünkön:
Muray Róbert 

festménye

fc  ,í V



•ennyi?

MIKOR - Ml • MENNYIÉRT?
■  Rendkívül tág határok  között ingadoznak a vadkanok 
elejtésének  árai. E zért a "tól-ig" értékeket közöljük .

AGYAR HOSSZA EZER FT-BAN EURO-BAN FT EURO
CM MM MM

12-ig 50-80 2 0 0 -3 4 0 0-1 5 0 0 0
12-14 65-105 3 0 0 -5 5 0 0 -2 5 0 0 5-11
14-16
16-18

97-150
138-240

4 0 0 -8 0 0
6 0 0 -1 2 0 0

1 6 0 0 -4 5 0 0
3 4 0 0 -6 7 5 0

10-11
15-25

18-20 190-375 9 0 0 -1 6 5 0 5 7 0 0 -1 0 0 0 0 20-44
2 0 -22 3 4 0 -5 6 0 12 0 0 -2 5 3 0 1 0 0 0 0 -1 3 0 0 0 31-66
22-24 5 5 6 -7 5 4 2 4 9 0 -4 0 0 0 1 2 0 0 0 -1 5 0 0 0 45 -8 8
24-től 1110-től 2 0 0 0 0

Sebzés: 3 0  0 0 0 .-  5 0  0 0 0 . Ft, 150 -3 0 0  Euro; 
Hibázás: 5 0 -6 0  Euro.

A m agasabb árak az áfa-t tartalmazzák, de a közbeeső árak 
legtöbbjét is áfa-val együtt I Az alacsony, kezdő
értékek áfa nélküliek. M im im képpen tisztázni kell a vadászat 
megkezdése előtt, hogy az .ij.ml.iti árat áfa-val, vagy a nélkül 
érti a vadásztató, a vadászatni jogosított.

Általános m egjegyzést is közölt több vadásztató: a 
hosszm éret alapjául a két alsó .i>;v.ii (n.igyagyarak) hosszának 
átlaga számít. Olyan öreg vadkannál amelynek az egyik alsó 
nagyagyara hiányzik, vagy tőben toiótt és emiatt a 12 cm-t az

átlaghossz nem  éri el, de a felsők (kisagyai.ik i épek és megvan
nak, az alapméretet (12 cm) kell fizetni. A vailász it oránavad- 
kanagyar hosszának - az előzetes becsléstől függi'tlenül - az el
ejtett vad tényleges agyarhossza szerint számított .ír fizetendő, 
itt a 15 százalék eltérés nem  érvényes.

■  M ég jav ában  tart a fácánnevelés, tá jékozód ásu l az 
A gribrands Europe H ungary Rt. Purina fácántakarm ányo- 
zási p rogram jának - tekintettel a  vadásztársaságoknál 
kialakult válsághelyzetre - a  m ájus 12-étő l érvényes, 
átm enetileg csökkentett árait közöljük :

fácán indító 9 0 ,9 0  Ft/kg
fácán indító /morzsa./ 91 ,8 0  Ft/kg
fácán nevelő / morzsa./ 8 2 ,4 0  Ft/kg
fácán nevelő /granulátum / 82,10  Ft/kg
fácán nevelő /Meb. granulátum / 8 7 ,4 0  Ft/kg
fácán jérce /granulátum /. 6 9 ,8 0  Ft/kg
fácán jérce /Meb.granulátum / 74,10 Ft/kg
fácán jérce /OTC tak.kev.gran./ 71 ,80  Ft/kg
fácán kondicionáló granulátum 7 3 ,5 0  Ft/kg
fácán tojó granulátum 7 9 ,2 0  Ft/kg
fácán tojó /Meb. granulátum/ 8 3 ,5 0  Ft/kg

A fenti árak  az  áfa-t nem  tartalm azzák . Dr. B.l.

PROGRAM-AJÁNLÓ

Vadásznapi 
rendezvények

MEGYE IDOPONT HELYSZÍN

Heves július 3. Parádfürdő

Komárom augusztus 7. Tarján

Győr augusztus 21. Szany

Vas augusztus 22 . Vasszécseny

Veszprém -Zala

augusztus 27-28 . Keszthely

- Országos Vadásznapok főrendezvény

Hajdú augusztus 28. Hortobágy

Tolna augusztus 29. Sióagárd

Nógrád szeptember 4. Szurdokpüspöki

Békés szeptember 4. Doboz

Szolnok szeptember 4. Túrkeve

Bács szeptember 11. Kunfehértó

Fejér szeptember 18. Nádasdladány

Pest szeptember 25 . Cegléd

Pest november 3. Göd

- Szt. Hubertus Nap

BERTÓTI ISTVÁN
kisvadász- 

és természetbarát tábor
■  A ti bor célja: nyaralás közben megismertetni és megszerettetni az ifjúsággal 
a twmrts/ntot. ii vadat, a vadászat történetét és kultúráját.

l/tlilt proaramjulnhból: őzhlvás, túzok megfigyelés, (jász bemutató, lovas program, 
cAllövAszet. strandolás... és ezen kívül még számos érdekes elfoglaltsággal várjuk 
a gyereküket Duiiiipatajon. a Szelíd! tónál.
A ttboro/*. Id ő p o n t ja  .'004 július 25-31
Érdeklődni Mwt: 78 / 4 2 5 0 0 5  (este) vagy 30/265-0860

Az egércincogástól

a szarvasbőgésig
■  Még három alkalomm.il inims ?9-én, augusztus 26-án és szeptember
30-án - egész napos vadhívó < „iloyató tanfolyamot szervez a Magyar 
VADÁSZLAP szerkesztőségi . u ./oknak, vadászmestereknek, hivatásos 
vadászoknak és mindazokmik. kik a témában jártas szakemberektől - meg 
akarják tanulni a szarvasbőii< az őzhívás, a nyúlsírás, a rókahívás, stb. mód
szereit. A tanfolyam dija 6 ezei lorint, amelyben az ebéd is benne van.

Jelentkezni dr.Balázs Istvánnál, a 30/492-89-62-es telefonon, vagy a 
szerkesztőségnél lehet.



Pontyhorgászat
másKeüv

■  Jó  tíz éve már, hogy a háromfai 
víztározó partján megismerkedtem két 
osztrák horgásszal. Filmet forgattunk 
Somogy megye szép horgászvizeiről, 
így került sor a háromfai kirándulásra is. 
Egy hete táboroztak m ár az akkor még 
kevésbé népszerű tó partján és olyan 
pontyokat fogtak, amiről a sokat megélt 
helyi horgászok csak álmodoztak.
De nem  volt elég, hogy megfogták 
a nagy potykákat, de az már tényleg 
égbekiáltó furcsaság volt, hogy 
bevizezett pontymatracra fektették, 
a szájukon a horogütött sebeket 
lekezelték, majd lemérték, 
lefényképezték a halakat, aztán óvatosan 
visszaengedték őket a tóba.
A halászléhez, rántott pontyhoz, 
rácpontyhoz szokott somogyi 
gyomornak ez már maga volt a gyalázat
- hát nem  azért pecázik az ember, hogy 
hazafelé a kocsm ában a cimborák orra 
alá dörgölje a szép fogást, aztán 
néhány fröccsöt leöntve, hazavigye 
az asszonynak!? Ezek a terepszínű 
ruhába öltözött, túlélő sátorban 
virrasztó, amerikai tengerészgyalogos
nak álcázott osztrák srácok meg csak 
fogták, fárasztották... és engedték vissza 
a halászlébe való halakat.

Szó se róla, a háromfai tározó nem

akármilyen horgászvíz volt akkor sem, 
hiszen a tavon fedetlen víz alig akadt, 
kivételt csak a zsilipközeli, meg az erdő 
alatti kisebb szakasz jelentett. Sűrű 
tökleveles nőtte be a tározót, de 
olyannyira, hogy evező helyett, mint 
a velencei gondolások, csak hosszú 
karóval lehetett tolni a csónakot.
Ha egy-egy jobb potyka horogra is 
került, a bevágás után gyorsan 
megiramodott és ha bejutott a tökös 
közé, búcsút lehetett neki inteni. 
Mindezek fényében a kocsm ában 
gyorsan terjedt a hír a flúgos 
osztrákokról, így tudtuk meg mi is, 
hogy merre keressük őket. Mert, hogy 
a filmforgatás is többnyire a kocsm ában 
kezdődik, ahol az em ber a kellő 
tiszteletkörök után (konyak, kisüsü, 
szatm ári szilva), mindig gazdagabb lesz 
egy-két jó  történettel.

Azóta eltelt néhány év, az egyik 
osztrák fiú (Christian Schlott) babócsai 
kislányt választott feleségnek, és 
nem csak visszajáró vendég lett 
Magyarországon, hanem  a hazai bojlis 
horgászat egyik jeles tanítója is. 
Manapság az egyik legismertebb európai 
bojlis horgász, szám os nagy verseny 
győztese és sikeres film főszereplője.
De ne szaladjunk annyira előre, 
m aradjunk még az első találkozásnál, 
ahol a fiúk megmutatták 
az alapfelszerelést, a hozzávaló számos 
apró kiegészítőt, a széles merítőt, a  nagy 
pontyszákot, (van közöttük cipzáras, 
megkötős és zsák formájú is, a lényeg, 
hogy a színe fekete legyen, mert 
az nyugtatja a halat) meg azt a két- 
három  zsák bojlit, amit vagy behordtak 
vagy belőttek a megfelelő helyre.
M ert nagyon röviden az a bojlizás 
lényege, hogy különleges minőségű 
bojlikkal a helyhez szoktatják a halat, 
aztán kétnapi etetés után elkezdik 
kifogni őket. Az amúgy tisztességes 
m unkához szokott potyka 
(eszi az aljzatra rakódott vándorkagylót, 
a  fenéklakó férgeket, rovarlárvákat, 
csigákat, kagylókat, de még

a vízinövényekből is csem egézik) mire 
megtörni a bendőjét, rendesen elfárad, 
a bojli sűrítm ényben pedig egyszerre 
kap meg mindent, am iért különben 
egész nap melózik. Olyan a bojli 
a pontynak, m int a kábítószer, rászokik, 
aztán már nincs meg nélküle.

Ami már nem  ütök, hogy a bojli fő 
alkotó elemei a kukorica, szója, 
búzaliszt, búzacsíra, olajos magvak 
őrleménye, madáreleség, kazein, 
tojásfehérje, tejporok, színezékek, 
főzésálló aroma. Bojli van óriás, törpe 
vagy normál méretű, ami pedig 
az ízeket illeti, azt már követni sem 
lehet. Egy biztos, hogy a koriandertől 
a vaníliásig, a mogyoróstól az epresig, 
a kagylóstól a rákosig, a mézesig, 
szám os variáció létezik, és az sem  
mindegy, hogy melyiket m ilyen vízen 
használják. A kagylós és a fűszeres 
bojlik a nyári horgászat, míg 
a gyüm ölcsösök a kora tavasz és az ősz 
csalijai. Arról már nem  is beszélve, hogy 
vannak süllyedő, meg lebegő bojlik  is.

Hát így esett, hogy megismerkedtünk 
a bojlis horgászat alapfogalmaival és 
azzal a technikával, amely az egész 
horgászvilágot meghódította. Ma már 
világbajnokságot is rendeznek a  bojlizás 
megszállottjainak, a legutóbbit éppen 
egy osztrák nyerte, csapattársa annak 
a fiúnak, akit annakidején Háromfán 
megismertünk. Jelenleg a romániai 
Raduta tározó a bojlizók M ekkája, ez 
a 700 hektáros víztározó változatos 
medertöréseivel (nem ritka a négy
méteres, függőleges irányú esés sem) 
gyorsan változó mélységével, különleges 
platóival, tuskós akadóival a világ egyik 
legjobb pontyos helye. A rossz emlékű 
román diktátor idejében született meg 
a hatalmas tározó, több falu lakosságát 
kellett kiköltöztetni, hogy el lehessen 
árasztani a területet. Ma már erről nem 
beszélnek, jönnek a bojlisok a világ 
minden részéről, hogy hódolhassanak 
szenvedélyüknek, amelynek lényege, 
hogy fogd meg és ereszd vissza!

Zákonyi Botond



Nem zeti <Varkok

/^határokon átnyúló együttműködés kiváló példája 
az ötödikként, 1991-ban létrehozott magyar és az 

1992-ben megalakult osztrák nemzeti park 
(Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel), ahol 

a közösen védett Fertőnek 1 2 .5 4 2  hektár 
a magyar, 9 5 0 0  .1/ osztrák "oldala". Közép-Európa 

harmadik legnagyobb állóvizének és a környező 
tájnak kiemelt jelentőségét mutatja, hogy 

1979-ben Bioszféra Rezervátum m á  
nyilvánította az UNESCO.

a fis á t
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a  \iinni . 1 nyugit európai utazó maga 
iiw *. >ti Ii.ihyi.i .1 / Alpokat, s a hósapkás 
Iw jtw l ko/tli a Bécsi medencén át 
dHkrlcti u.myba veszi útját, egy olyan 
vtiMui' rikiv.ik, amelyen kíváncsian 
t> |> in meg. A forró, száraz nyarak, 

iirts/fi s/.éltől fagyos telek, 
rgtelemiek tűnő síkság, a kiégett 

iKi's legelők, sósvizű, iszapos tócsák,
• r.' i Lipok, zöldellő szántóföldek, 
/fllrtskertek, ősöreg, nádtetős 

I>.uaszt házak, barokk paloták,
. i -sza fogott pasztellszínek, gólyák és 
li.ibfehér kócsagok, májusi akácillat, 
téilias borok, keleti ízekben 
11 >bzódó ételek, egy furcsa 
zengésű nyelv: a magyar, s 
. 1 pentatónia álomvilága 
kezdődik itt. A Fertő és a Hány.
A hajdani gyepű, a lidércek 
lakta ingovány. Ez a táj 
Burgenland és Magyarország 
határán az első, amit a legtöbb 
hazánkba érkező vendég a 
földön, vagy az égről megpillant.
Itt, a két ország határán, az egykori 
hidegháborús frontvonal alkotta 
mezsgyén terül el "osztrák 
sógorainkkal" közös nem zeti parkunk, 
a Fertő-Hanság Nemzeti Park. A határ 
csak az em berek világát választja szét, 
de a térség vízi és pusztai 
életközösségeinek láncolata minden 
tekintetben összefügg. Unokáink em e 
nem zeteket összekötő örökségének 
megőrzése csak a két nép közös 
természetvédelmi munkájával érhető 
el." - írja "Vasfüggöny helyén Nemzeti 
Park" cím ű bevezetőjében dr. Kárpáti 
László igazgató.

A két nem zeti park összterülete 
33.087 hektár, ebből 23.587 hektár esik 
Magyarországra; a Fertő-táj, 
a Dél-Hanság, az Észak-Hanság, a Tóköz 
és a Répce mente. Működési területe 
Győr-Moson-Sopron megye jó  részére 
kiterjed, három tájvédelmi körzet és 
három természetvédelmi terület tartozik 
még kezelésébe, természetvédelmi és 
hatósági felügyelete alá. A fokozottan 
védett rész nagysága 7492 hektár.
Az egykori mocsár és lápvilág 
egyedülálló növény- és állattani, 
valamint kultúrtörténeti értékekkel bír, 
itt "fogták ki" a halászok a "vízi 
em bert", akit Hány Istók néven emleget 
azóta is a népi legendárium.
Fantasztikus bőségben költ itt

a vízimadarak m ajd minden hazai faja, 
köztük a kárókatona is, am ely olyan 
m értékben túlszaporodott, hogy 
létszáma komoly veszélyt jelent 
a természetes és mesterséges vizek 
halállományára. Az őrszemélyzet 
feladatai közé tartozik a fegyveres 
létszámcsökkentés - megállapodás 
alapján más vadászatra jogosult 
területein is -, s további szaporodásának 
a fészektelepeken a tojások kikelésének 
megakadályozásával próbálnak gátat 
vetni. Őszi-tavaszi vonuláskor sokezres 
nagyságrendű vadlúd-tömegek

pihenőhelye a zavartalan 
vízterület, a tocsogókon, 
szikes tavakon cankók, 
partfutók népes csapatai, 
a hazánkban elvétve 
megjelenő sirály- és csérfajok 
egyedei is megállnak 
vándorlásuk közben.
A Kárpát-medence ritka 
halfajai közül a réti csík, 

a lápi póc és a fertői nyurgaponty szép 
állománya él az itteni vizekben. 
Jégkorszaki maradványfajokban, 
m ocsári, sziki és homokpusztai 
növényritkaságokban is bővelkedik 
a terület, honos itt a tarka- 
törpenőszirom, a fertői mézpázsit, 
a boldogasszony papucsa, a fekete és 
a leánykökörcsin, vagy a hagymaburok 
kosbor. A lepkefauna sok ritkasága 
mellett még itt található a hazai 
állománya a patkányfejű pocoknak, 
a sok hüllő és kétéltű közül 
kiemelkedő jelentőségű 
az elevenszülő gyík és a rákosréti 
vipera. (Utóbbi védelme külön 
érdekesség fő élőhelyük 9 hek
táros területén,

ahol az állományt 40-50 egyedre 
becsülik a szakemberek. Elektromos 
villanypásztorral is megerősített 
"negatív" disznós kertet építettek, ahol 
a bejutni akaró disznóktól kell elzárni 
a hajnali hűvösben nehezen mozgó, így 
a disznónak könnyű zsákmányt jelentő 
viperákat.) Az osztrák és a Pozsony 
alatti csallóközi területek egybefüggő 
élőhelyet biztosítanak a 150-160-as 
létszámú túzokállománynak, védelmére 
nem zetközi élőhely-védelmi és 
kutatási együttműködés van a Nyugat- 
Magyarországi Egyetem 
közreműködésével. Hasonló módon 
keresnek megoldást a Hanság térségében 
újra gyarapodásnak indult fogolyál
lomány megőrzésére is. (Lajta projekt)

Eltérő jogok, konstruktív 
együttműködés
■  Könnyebb helyzetben vannak nálunk 
az osztrákok, ott ugyanis a nem zeti 
parkok létrehozása törvényalkotás 
keretében történik, így a legmagasabb 
védettséget kapja, amely mentesíti 
minden más törvény hatálya alól - 
m ondja az igazgató. Magyarországon

Országos jelentőségű védett terüle 
a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Jelm agyarázat:
Országos jelentőségű i 

Nemzeti Park 
Tájvédelm i Körzet 

#  Természetvédelmi Terület 
FHNPI illetékességi terület 

{ Kócsagvár 

Országhatár



Nem zeti (Parkok

ellenben a legalacsonyabb a  törvényi 
védettség szintje, hiszen itt nem zeti park 
létrehozásához csupán miniszteri 
rendelet szükséges. Igaz, eddig még nem  
szüntettek meg hazánkban nem zeti 
parkot, viszont valamennyi magasabb 
szinten hozott jogszabály (erdőtörvény, 
földvédelmi törvény, vadászati törvény, 
stb.) kötelezően vonatkozik ezekre 
a különleges természeti értékeket 
óvni hivatott területekre, ahol nem 
feltétlenül a más törvények által 
kikényszerített "gazdálkodási 
kötelezettség" a leghelyesebb kezelési 
mód. Ilyen körülmények között 
elsődlegesen azokkal az ágazatokkal 
(mező-és erdőgazdálkodás, vadászat, 
stb.) kell napi jó  kapcsolatot tartani, 
amelyekkel érdekeink közösek - 
a term észet károsítása nélküli józan 
hasznosítás, a hosszú távon fenntartható 
ésszerű gazdálkodás. Működési 
területünkön az információcsere 
a mozgatórugó, ha nem  tekintjük 
partnernek a területen élő és dolgozó 
embereket, azzal a saját munkánkat 
nehezítjük. Ugyanez a helyzet 
a vadászattal is, én magam nem 
vadászom, de teljes mértékig el tudom 
fogadni a törvényes kereteken belül 
folytatott vadászat szükségességét. 
Hansági védett területünkön 
41 százaléknyi földtulajdonosként 
az igazgatóság együttműködő partnere 
a vadászatra jogosult KAEG Rt-nek, 

a kapcsolat évtizedes távlatban is jól 
Szigetközi Tájvédelmi Körzet | működik annak ellenére, hogy

a vadászatot a terület zavartalanságá
nak érdekében térben és időben 

korlátozni kellett. A négy részre osztott 
területen (4580 hektár) egy időben 

mindössze négy vadász^ 
lehet kint.

ik
:erületén

,i vadászati hatósággal és a rendőrséggel 
közösen végzett ellenőrzéseik szűrőjén 
ló néhány orvvadász és orvhalász 
Iriin.ik.ul! mái Uk‘ kötődik az országban 

'..iinus egyedülálló módon tényleges 
bírósági llrk'ttrl kvart (így, a fennható
ságunk alá tartozó területen védett 
madarakat eleitő olasz vadászokat 
keményen megbüntették, fegyvereiket - 
mint az elkövetés eszközét elkobozták.

Saját kezelésű vadatxtsrukot
■  A nemzeti park ín  tói teinleU'n kijelölt 
önálló vadászterület 9020  hekiái, sajátos 
területi megoszlásban; 7500 hekt.1i 
a szinte összefüggő nádas, s ebból

Csáfordi tőzikés

Fertői élőhely rekonstrukció

A vadásztársaságokkal sem  volt 
komolyabb érdekütközés a vízivad 
vadászatát megszüntető Ramsári 
Egyezmény hatályba kerülése és 
a terület leválasztása óta, előtte viszont 
volt rá példa, hogy a Fertőre bevitt olasz 
vadászok patronhüvelyeinek ezrei 
úsztak a víz felszínén. Sajátosan 
megváltozott a környék vadászainak 
reagálása a fokozott vízivad-védeletnie. 
meglepő önkorlátozással a már 
szabadon vadászható kíilsií tentk’teki n 
is egyre ritkábban szólal meg .i pu i t 
kacsára, libára. Néhány területen 
okozott csak gondot a disznó Mnnutny 
kezelése, a megemelt Movétu tervet v>k 
vadászterület nem tudta telfctiM li. 
ezért az igazgatóság hozzljáru liaU  ftdtl 
a csökkentett lelovéahn, kivéve, 
ha a területen láthatóan Mik lek* volt 
a nagy egyedszámu állománynak.
A társhatóságokkal napi kapcsolatban 
v,innak az munkatársai,

Lraoykökörcsin

mindössze 1500 hektárnyi a szabad 
vízfelület, míg a maradék nádszéli 
legelőterület. A hatalmas fedett 
területet a nádaratás miatt mintegy 
240 kilométernyi csatorna szeli át

F e rtó -H a n sá g  N em zeti P ark Igazgatóság  
H -9435  S arród. R év-K ócsagvé r. PF4  

Tel: 003 6  99  5 37  620  Fax 003 6  99 337  021  I
e -m a il fhnp tm fo@ fhnp kvv m  hu



i « i i .itk in , .1 régi drótkötél
Lmw h.\<1v.i^ó gt'pek kevésbé 

>.» ■,> M i i .«iu.ll>.m, mini <1 ma 
'.** •.** hikKal hatékonyabb, 
w atkrtrkii nâ  larató kombájnok.

VíUmtkni rz  három különböző 
»,*.U». ui'*.r.a>; kezelésében volt - 
iimh l).i Ki’ix  hl Gábor igazgatóhelyettes, 
•filrtiitfinok, aki maga is vadászember -
1 11 un állapotot a Környezetvédelmi és 
IW uH fetlrs/tési M inisztérium 1995-ben 
ho/ta W tn- Fizikai határa egybeesik 
.»IH'ontoit kerítés, vagyis az egykori 
határsáv nyomvonalával. Ez a kialakítás 
t< l<1 > szem pontból is előnyös,
Hi.-iLilkodási szem pontból szinte 
t m in in ,i/. "ideális" vadászterület
ii ■►•..ilm.it- Nincs gond a birtok- 
• iszonyukkal, hiszen az egész
UH) s/a Allékban állami, 56 százalékán 
i/ f'szak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság,
i iobt)i részén a nem zeti park 

a vagyonkezelő. Nincs vadkár - igaz, 
mezőgazdasági művelés csak minimális 
nagyságban a szélterületeken van, 
a lobbi csak legelő, így még az egyik 
/.sebből a másikba történő elméleti 
pénzmozgás sincs. Közút nem vezet át 
sehol, m indössze a terület egyik sarkát 
határolja alig három  kilométer hosszban, 
az elmúlt évben m indössze egy 
vadelütés volt. Itt 1993 óta sem  bér-, sem 
vendégvadásztatás nem  volt, mivel 
a terület természetvédelmi és 
génmegőrzési szem pontból különleges 
rendeltetésű, így a vadászat kizárólag 
,i vaddisznó és a róka gyérítésére 
kim Lítozódik. A disznók állandó

élőhelynek választották ezt a hatalmas 
mocsárvidéket, itt élő állományuk jól 
felismerhető a hosszúra nőtt körmökről, 
mivel az a nádban nem  kopik úgy, 
mint máshol. "Hivatalosan fenntartható 
létszámuk 0 és 20  közötti, ám 
a  tapasztalatokon alapuló becslések 
szerint tényleges állományuk ennek 
többszöröse, szabadon járnak-kelnek 
az osztrák oldalon is, ahol nincs 
vadászati tevékenység. Éves átlagban 
mintegy 30 egyed kerül terítékre, 
elejtésük majdnem kizárólag 
az 5 üzemeltetett szórón történik, itt 
más vadászati mód szinte lehetetlen. 
Hatékonyabb és a természetvédelmi 
szem pontoknak jobban megfelel az élve 
befogás, az eredmények láttán 
az osztrákok is tervbe vették a módszer 
átvételét. Évente átlag 4 0  sertevad kerül 
innen a Kisalföldi Erdőgazdasági Rt. 
göbösm ajori vaddisznós kertjébe. 
Többnyire süldő, elvétve egy-egy koca 
zárja magára a palánkos befogó elhúzó 
drótos kioldású ajtaját, az eddigi 
"legnagyobb" fogás 14 darab volt 
egyszerre. M indössze egyszer került be 
egy nagy kan, amelyik szabályosan 
kiszakította helyéből az egész 
csapóajtót, s csak tenyérnyi nyomait 
hagyta hátra. A háborítatlan terület 
ellenére ritka az öreg kan a terítéken is, 
az eddigi legnagyobb, 21 centim éteres 
agyarú tavaly "futott akn ára". 
Váltóvadként megjelenik, sőt bőg is itt 
a szarvas, az eddigi megfigyelt 
legnagyobb létszám 25 egyed volt, 
természetvédelmi szem pontból nincs

jelentősége, ezért nem  is vadásszák. 
Kevés, és silány agancsminőségű "nádi" 
őz él a  széleken, a legelőkön és 
az elnádasodott gyepeken jelenléte 
természetvédelmi szem pontból 
közöm bös, egész állományukat 
50 körülire becsülik. Eddig nem  lőtték, 
az idei üzem terv azonban itt is 
megállapított 45 darab kötelezően 
elejtendő mennyiséget - nem  értenek 
egyet vele, de végrehajtják, ami 
az állandó turistaforgalom miatt szinte 
vadászhatatlan szegélyeken nem 
egyszerű feladat. A róka viszont 
kifejezetten káros a fészkelő madarakat 
veszélyeztető ragadozó életmód, 
és betegségei (veszettség, rüh, 
echinokokkózis) miatt. 
Létszámapasztásuk jórészt 
fegyveres vadászattal, valamint 
kutyák segítségével végzett 
kotorékozással történik, állományuk 
nem  nagy, mivel csak a nádasok külső 
szegélyein van hová kotorékot 
építeni. Évente mindössze 15-20 kerül 
terítékre, annak ellenére, hogy 
a kitartóbb vadászkollégák sokszor 
az egész téli éjszakát kinn töltik.
A Fertőn és a Hanságban nyolc 
természetvédelmi őr és egy 
ivatásos vadász tevékenykedik, 
közülük négy a Fertői vadászterületen. 
Az erdészeti alapvégzettséggel 
rendelkező természetvédelmi őrök 
látják el a hivatásos vadászi teendőket is, 
többen közülük vadásztársasági 
tagok más területen.

Somfalvi Ervin



Irodalom

Nézek egy régi képet.
Két öregedő ember áll a föld 
szélén. Melegség járja át 
a telkemet. Állnak és 
mosolyognak. Mosolyuk 
kissé halovány ugyan, 
de érthető. Sok mindent 
megértek már együtt.

Még kislány voltam, 
amikor megmutatták nekem, 
mi a föld szeretete. Soha nem 
felejtem el. Megtanították, 
hogy szeretni kell mindazt, 
amit ad. A rajta termő 
vadvirágot, a megbúvó 
bogarat, a legelő vadat, s 
a levegőt, melyben ezernyi 
madár szárnyal. Megtanultam.

Hálát mondani sokfélekép
pen lehet. Én összefonom  
a kezem, és imádkozom  
értük. Becsukom a szemem, 
és visszarepülök az időben...

(E m C é
11.• Ih>ii .i/i mondta nagyapám: 

riilót ültetek neked l e s / in.ijd abban őz 
és nyúl. toka és Iáéin M*l|d ha felnősz, 
hn/.ixl nckllnk a nyulvai viiát 
Nevettünk. Hol van az még, míg 
belőlem vadász csejMNcdlk?

Sokat Lillám és hallnttaiB vadászok 
tói, amit lehetett. megtanítottak nekrm  
Közben elraktuk a tnkllx- a/ eitlrt 
"m agját". Vártunk. A/tán eg\ 
felhívottá nagymamáin. hog\ kibmtak 
az első tölgyhajtások. Hokitig voltam 
Ápoltuk, óvtuk mindentől, és megkMt 
érte a  hála. Lassan látszani kezdett 
a sorja. Büszke voltam az erdőmre. 
Büszke a nagyszüleimre. Azért, amit 
értem tettek. M egtanítottak minden 
fontos dologra. Ha m ajd vadász leszek, 
itt fogok vadászni. De addig is készítet
tünk az ölyveknek, éjszakára a baglyok
nak "T " fákat. Örömmel nyugtáztuk, 
hogy használatba vették. A föld végében 
róka vájt kotorékot a környék 
fácánjainak bánatára. Az öreg vadkörte
fára "fülesek" költöztek. Sózót kereső 
őzek jártak át az árkon, s néha egy-egy 
remete is megvámolta a kibújni készülő 
makkot. De nagyapám nem volt 
haragos. Ha enni kell, hát enni kell.

Nőtt a kis erdő, velem együtt. Vadász 
lettem, ami lenni akartam. Talán jó 
vadász válik majd belőlem. Emlékezni

fogok azokra a dolgokra, melyekre 
megtanítottak a nagyszüleim. Nem ölni, 
gyilkolni csupán, hanem  érteni, félteni 
a vadat. Fagyban etetni, nyárban 
szeretni, gyönyörködni bennük. 
Ragyogni az erdő eső áztatta leveleivel, 
dalolni száz szívbéli kakukk-dalt. 
Imádkozni mindenért, ami fontos.
I l ilát adni minden egyes napért, minden 
k is ' semetéért, amit kaptam. Nem 
méltatlankodni egy rossz nap után.

Most visszalépek a valóságba.
\ ki'i'rt .1 talia akasztom, és boldog 
i,igyuk Nagyon Felnőtt lettem, és 
vadász Mát nem vinném haza 
a lát ánioiáM Már tudom, hogy 
a kakukk nem r*ak a /  órában lakik 
és az olyv »em eszi meg a uihász 
kisbáiányát Megtanultam 
Megtapasztaltam sok mituk-nt 
Talán minden más k*tt volna, ha nem  
látom, hogyan i f ha nem
ültetünk erdőt Ha nem ázok tóiig}/. i 
a nyári zápor mian Ha nem i nnerem 
az ázott föld fanyai illatát Ha nincs 
két öregedő ember, akik i ké|>rn a kis 
erdő szélén rám mosolyognak 
Mind a mai napig.

De akkor nem tudnék igazán 
az életről semmit. S kinek mondanék 
mindezért hálás köszönetét?

Suby Hit*
(N y lr o g y h á /a )

...látom, ahogyan a nagymamám engedi, 
hogy egy szúnyog m egcsípje, csak azért, 
hogy lássam, ahogy eszi a vérét.
Azután látom, ahogy nagyapám kaszálja 
a töltésoldalt és odahív, hogy nézzem  
meg a fácántojást. Azt nem  hagyta, 
hogy hozzányúljak, s még a gazt is 
a  lábán hagyva őrizte a tojások álmát.
Én csak néztem. Örültem volna, 
ha hazavisszük, de nem tettük. 
Megígérte, hogy később kijövünk újra, 
megnézni a kiscsibéket. Ő már tudta, 
amit akkor én még nem. Senkit nem  vár 
vissza a vadmadár fészke. Kivéve 
a kotlani visszatérő fácántyúkot.

Eszem be jut a régi idők nagy 
elfoglaltsága, amikor a kukoricáját őrizte 
minden gazda a varjaktól. Mi is ezt 
tettük. A nagymamám és én, na és 
az elmaradhatatlan kísérőnk, Bogár 
kutya szem élyében. Mindig jött.



h t h d s z  Z o l t á n

A bennem élő főnixmadár
a  l . h m i i közeledik a júliusi alkonyat.
l-Mcv K l .-('iH' szakítja meg a hirtelen 
IhMIIi i sciiik't. Kgy gyönyörű helyre 
tptli i! magaslesen ülünk hivatásos 
v.kU ■ hai.ltommal. Hatalmas rét szélén 
tll i les, melyet három oldalról erdő 
•*/egiMyez.

Szüntelenül két látcső vallatja az alant 
eliei ülő rétet. A két sarokban - egyelőre - 
békésen és csendesen pihen- 
nek a puskáink. Társam 
gyönyörű stucnija mellett 
szerényen húzódik meg 
a kedves M98-as Mauserem.

Kgy őzbakot várunk, 
lavában tart az üzekedés és 
abban bízunk, hogy ma talán 
sikerül jobban megnézni 
a Feri által csak pillanatokra 
látott kecses daliát.

A rét m ost sem  üres.
A jobb oldali erdőszélen suta 
szálazgatja a hosszú szálú füvet.

Gida nincs vele, talán már 
a lakodalomra készül.

Ebben a pillanatban egy őzbak ugrik 
ki az erdőből! Odarohan a sutához, 
majd a hölgyet méregetve 
mozdulatlanul megáll, 
így legalább jobban szemügyre 
vehetjük.

Fiatal ígéretes hatos. Nagy vehem en
ciával udvarolni kezd, de a suta elutasítja 
a forró vérű udvarlót. A vörös legény 
még próbálkozik egy párszor, 
majd megunva a meddő próbálkozást, 
oly hirtelen tűnik el az erdő fái között, 
amilyen hirtelen érkezett. Újra csak 
a suta marad a lenyugvó nap fényében 
fíiidő réten. Egy darabig még nézelődök, 
majd elkalandoznak a gondolataim.
Az elmúlt két hónap eseményei jutnak 
megint az eszem be.

Tegnap múlt ugyanis két hónapja, 
hogy utoljára kint jártam  az erdőben.

Az utóbbi hatvan nap nagy változást 
és még több bizonytalanságot hozott 
az életembe. A tavasszal kiderült, 
hogy baj van a bal szememmel.
A gondot - sajnos - csak műtéttel 
lehetett orvosolni. Ráadásul mindkét 
szem em et műteni kellett, mert

a jó  szem em et hozzá kellett állítani 
a "rosszhoz".

- Nem céltávcső az én szem em , 
hogy állítgatni kelljen - próbáltam 
poénkodni a fiatal adjunktussal.

- Ha kész lesz a műtét, meglátja jobb 
lesz, mint valaha - vette a lapot a doktor.

- Mi lesz, ha nem  sikerül? - kezdett 
bennem  ágaskodni a kétségbeesés.

Zastava bock következett. A sort 
a kedvencem, a 7x 64-es ném et Mauser
zárta. Megsimogattam a ....................
tusát, majd nagy sóhajtással 
visszatettem 
a lemezáristomba.
A torkomban pedig 
akkora gombócot 
éreztem, amilyet 
m á r ré s e n  npm

- Meglátja sikerülni fog! A műtétet 
viszont miham arabb el kell végezni.

Szavai szinte letaglóztak és mint 
a részeg a " hivatalból", úgy 
tántorogtam ki a furcsa félhomályban 
úszó vizsgálóból. Hazafelé az autóban 
kétségek özöne zúdult rám. Mi lesz, 
ha nem  sikerül? Hogy fogok dolgozni, 
vadászni, vagy egyáltalán hogyan 
fogok - esetleg - vakon tovább élni?

A naptár lapjai gyorsan peregtek, 
vészesen közeledett a műtét napja.

Még előző délután nagyot jártam  
a területen. A határban szinte nyüzsgött 
az élet.

Bennem  viszont valami határtalan 
szom orúság bolyongott. Olyan érzésem 
támadt, mintha soha többé nem  
térhetnék ide vissza és ma vadászom 
itt utoljára.

Elérkezett a műtét napja. Reggel még 
kinyitottam a fegyverszekrény ajtaját és 
sorban kézbevettem a puskáimat.
A kis 16-os Monté Carlo után a sok 
használattól fényesre kopott 12-es

Aztán jött, am inek jönni 
Kórházszag, viliódzó furcsa fények és 
a klinika nyüzsgése. A műtőasztalon 
feküdtem. Letakarva, rögzítve. Hallottam 
néhány biztató szót is. A berakott 
szem terpesz velőig hatoló fájdalmat 
okozott. M egjelent a fejem fölött 
a masina. Furcsa zümmögés kezdődött, 
a szem em  előtt pedig viliódzó, tüzes 
karikák táncoltak. Feküdtem kábán, 
megbékélve a sorsommal. M egszűnt 
számomra a külvilág, az idő, a  tér.
Arra eszméltem, hogy valaki fogja 
a karomat és felültet, m ajd leragasztja 
mindkét szem em . Édesanyám hangját 
hallottam. Fogták a karomat és vezettek, 
mint a bibliai vakot.

A következő hetekben a fájdalom és 
a kétségbeesés voltak az állandó 
vendégeim. Csak álltam a fegyver
szekrény előtt és nem  m ertem kinyitni 
az ajtót.

Leültem a nappaliban és néztem
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Irodalom
i -

r iikan vei i (cl . 1 Feri által gondozott és 
óvott trrületet,

Sokkig gyönyörködünk az eszegető 
kanlun A ii'lhnttuUy sz.ellemléptekkel 
étkezik meg Maid lassan, mint egy 
nagy paLui úgy Un ni .1 sötétség a rétre.

Mi is Liv-.in ki'viilrtiltink. Kiveszem 
a szokást is liamm jvilront .1 puskából és 
elindulok Heh' a Itt tán

A mai estén olyan .ii.imlekot 
kaptam az erdőtől, ami igen titkán 
adatik meg. A mitológiai lOnixmatÜr 
jut eszem be. Valalm! én e. lmzz.t 
hasonlítok....

Igaz én nem a tűzben ./illettrm ú)|á 
és nem  a lángok éltető m elege 

bábáskodott az ú jjá s z ü le té s e m n é l 

Viszont én is szinte újrasztlk’ttein 
a mögöttem álló két hónap után IV  Igen 
m essziről a reménytelenség és 
akilátástalanság sötét fenekétől miiem 
vissza az élet naposabb oldalára.
A gyógyuláshoz az erőt és a kit.u t.ist 
az a reménysugár adta, hogy talán 
olyan lesz a látásom, hogy újra 
vadászhatok. Mert a határjárás és 
a vadászat nélkül nem  tudom elképzelni 
az életemet.

A mai estén bebizonyosodott, hogy 
a kezdeti halvány reménysugárból igazi. 
mindent betöltő fény lett. Régen voltam 
olyan boldog, mint ma!

Leszállva a lesről, még belehallga 
tózunk a júliusi este titokzatos 
hangjaiba.

Társam elsétál előre a terepjáróért. 
M ég egyszer szétnézek a  sötétség 
borította tájon. Majd a  vállamra dobom 
a M ausert, és én is nekivágok 
az éjszakának.....

végigküzdöttem egy felvételi vizsg.1t is 
mint utólag kiderült - sikeresen.

Életem egyik legjobb híre pedig 
az volt, amikor a fiatal doktor 
közölte velem, hogy mostantól akár 
vadászhatok is.

M ost pedig itt ülünk, és várjuk 
a bakot. Hirtelen mozgás billent vissza 
a valóság talajára! Kecses suta fut 
a kötésig érő fűben, nyom ában lovagjá
val. A hajsza körbe-körbe folytatódik. 
Mozgás közben bíráljuk a bakot. 
Javakorabeli legény, szűk állású, 
formás, hosszú aganccsal. Tökéletesen 
megfelelne, ha megállna!

A szálkereszt követi útját, hátha 
megtorpan egy pillanatra. A suta sír, a 
begerjedt udvarló tovább üldözi. Iramuk 
nem lassul, pár ugrással elérik a szálast. 
Bent az. erdőben tovább folytatódik 
a bak erőszakos udvarlása. Egy idő után 
pedig elhal kergetőzésük nesze.

Biztosítom a puskát és visszatám asz
tom a saiokba. A bal oldalunkon 
fekv 1 ' . elén mozgás hallatszik!
Társ,......... eglok. A következő
pillanatban hatalmas fej jelenik meg 
a vad) 1 inellett... pillanatok
múlva | "i 1.isi disznó tolul ki
atis/.ia 1 , 1  Izgatottan nézegetjük.

í tgs -ágú kant nem sokat 
láttam idáig!

Az Apu>k vacsorázni jött - közli 
barátom.

Valiilmii ez a kan lehet a környék 
vatlili n > 1 1 1  ..tilalmának koronázatlan 
királya.

kan turkál a szórón, 
mint eg üatlan malac. Ebből
is látszil 1 puskadörrenés igen

a trófeáimat. Felidéztem megint 
a hozzájuk fűződő emlékeket. Szinte 
éreztem a rókales hidegét, a puskaagy 
hűvösét, hallottam a lövés hangját.

Vadászom-e még valaha? Élhetek-e 
még a szenvedélyemnek, ami életem 
egyik értelmét adta, kikapcsolt 
a  munkás hétköznapok szürke 
magányából? Hallom-e m ég valaha 
puskáim dörrenését, érezhetem-e 
a  lőpor kesernyés, de oly kedves illatát?

Aztán lassan javulni kezdett
a látásom. Sápadtak, félig gyógyultan

f

m A Vadászati Kulturális Egyesület Irodalmi Köre, a Magyar 
VADÁSZLAP szerkesztősége és a Suzuki Top (Budapest) közös 
irodalmi pályázatot ír ki:

„Az autó és a vadászat”
címmel. Az irodalmi igénnyel elkészített, műfajilag kötetlen, de 100-150 
gépelt sornál nem hosszabb pályamunkáknak valamilyen (ormában 
a témával összefüggésben kell lenniük. (A beküldött pályaművekhez, 
ha lehetséges, kérjük a szöveget floppyn is mellékelni.)

A pályázatokat 2004. szeptember 30-áig lehet beki.M- 
VADÁSZLAP szerkesztőségének címére: 1031 Budapest P tk , / 1 1  1 
vagy e-mailen elküldeni a vke@vadaszlap.hu címre.

A pályázatra beküldött alkotásokat szakmai zsím lm ||« «l é t 
a díjakat 2005-ben, a Vadászati Kulturális Egy* mih >-vl itndM 
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A VADÁSZLAP szerkesztősége a beküldött |i.ily.iMiölil>̂ > 
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válogatást a pályaművekből.
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I n x l t i l o m

W(nti«ly Doné*

Vadászok 
millenniumára!

A Kárpátok felől 
régvolt történetet 

sodor felém a szél,
Ménrót két fiának: 

Hunornak, Magornak 
emléke benne él!

Üldöztek egy bikát 
hegyen át, völgyön át, 

aztán észrevették 
dús legelőit, a 

délibábos rónát, 
ezeknek hírével 
ide csalogatták 

nemzetségük javát!

Az ezer év alatt 
történelmi tényünk: 
szenvedés és bánat 
lett az örökségünk, 
de beletörődtünk!

A népünk itt maradt, 
és őrzi emlékét 

a "CsodaSzarvasnak!"

Érezzük - ezer év 
nem ment el nyom nélkül. 
Népünk arcán száz ránc 

mutatja - hol élünk!
De bennünk a vágyak 

töretlen maradtak: 
élni békességben 

valamennyi néppel 
a Kárpátok alatt!

Hisz úgy öleli át 
e tájat a Kárpát, 

mint anya gyermekét, 
és vele mindenét, 

erdőit-mezőit, 
hunyorgó holdfénynél 

bujkáló vadjait!

Az a "Csoda Szarvas" 
azóta is itt él 

A Nagyvilág népe 
róla csodát regél!

Régi szeptemberek 
ködiilte völgyéből 

szívszorongva hallom, 
ha egy-egy vén bika 
vágyakozó hangon 

a csendben felhördül, 
bennem e hangoktól 

harci tárogatók 
riadója zendül!

Nekünk, kik itt élünk, 
a kötelességünk: 

mindent, mi ránk maradt 
féltőn megőrizzük!

Erdésznek, Vadásznak 
itt nincs más feladat: 
mint hűen szolgálni 

Erdőt és a Vadat!

Mindkettő nagy érték, 
nemzeti vagyonunk! - 

és azt is jól tudjuk:
Vad nélkül az Erdő 
oly szomorú lenne: 

akár a temető!

Dr. Fülöp Gyula

Éjszakai
■  A P álm ajor-nagybajom i 
földúttól - am it földhídi ú tn ak 
n ev ezü n k  - északra egy, az  erdő 
által körülfogott negyvenhek
táros m ezőgazdasági terület 
van. Szép en  kö rb e "ü ltetették" 
m agaslesekkel. K ocsim at 
a Szedres lénia elágazásánál 
hagyva, k icserk eltem  az  erdő 
széléig , hátha van vad a  tarlón.
Volt is. H am arjában kilenc őzet 
szám oltam  m eg. K öztük négy 
bakot. Nagy óvatoskodva 
m ásztam  fel a fűzfás lesre, 
az  ő z e k  nem  vettek  észre, 
r iasztásu k kal így nem  
kü rtö lték  világgá, hogy em ber 
som p olyog a közelü k ben .
L ep akoltam  a cu ccaim at, 
m ind ent a m ár m egszokott helyre, 
felkészülve a h o ssz ú  é jszakai lesre.

E lh elyezkedésem  után egy fekete 
h arkály  szállt han gos killik-killik 
k iáltással a fe jem  fölé a fűzfára és 
m in d járt el is dobolta az egyik száraz 
ágo n  a  nótá ját. M indig csodálom  
ezek et a fadoktorokat, hogy 
testsú lyu kh oz kép est m ekkora erővel 
ütik , vágják , vésik  a fákat, és nem  
zötyk ö lő d ik  bele az  agyuk. C sak én 
vágnám  bele a fe jem  a fűzfába, 
m ajd  m ind járt látnám  a csillagokat 
fényes nappal.

Jó ,  tudom , hogy különleges 
a cső rü k  töve e z ek n ek  a  m adaraknak 
és ez é rt az  agyukig nem  is ju t el 
az  ütéshullám . De m égis, 
az  a  gépp uskap ergés, am it m ű velnek , 
a z ért csa k  csodálatos teljesítm én y.

M egéheztem . Jó  ez a friss levegő 
és jó  e lfogyasztani Isten  szabad  ege 
alatt a m agam m al h ozott vacsorát. 
T ö b b  társam ról tudom , hogy náluk 
az est fényp ontja  egy ilyen kö zö sen , 
vagy egyedül elfogyasztott, 
szab ad b an  tö rtén ő  k a jah ab zso lás.
Az én  szem em  ilyenkor nem  csak  
a leg job b  hü velyesen , azaz 
a ko lb ászon  van csak , h an em  ku tatja  
a kö rn y ezetet is. A k o lb ász  m ellé 
a z ért ju to tt egy k is füstölt son ka 
lilahagym ával, az tán  hogy ö ssz e  ne

roham



Irodalom

Vldecz Ferenc

Nehéz szavak
(In nimnotlam Túrós László) 

Sok v<>rrivil««V''' <wlem értemben,
Hogy ehrvitek  mtfulm )ó InnUoti 
Vagy Isten tórium ttíl iiíftln n foYwr
Nem fejemre Imlliutk im .a  a.* iUkM

írásaimon könnyekig ktuiigMl.
Befogadtál, mikor mas< ■ • rrWWk 
Értelmed láng volt mim leni utalnál 
S most hamvát siralom ■ ni nrk

Cudar világban élünk munlaluiii wr/i 
Az új "értékrend" sanái ti ■!>ol\ ilmm 
Korcs fattyúk zúzzák széjjiIgwi am almunk

De "Bízz, barátom!" (Puskin is est írni.
S idő előtt szállt ő  is csapdu snlhí 1 
Mi, egymásnak még "ott" is dettíkahmk'

újságpapírba csom agolta a bakait 
csában . M ásrészt jó  nedvelszlvrt Is, 
így a legnagyobb m elegben is Imi. ; 
sört, vagy hideg frö ccsö t lehet inni, 
k inek-k inek  a  gu sztu sa  szerint.

K ö zb en  jó l besötéted ett, az  őzeket 
is csa k  m esszelátón  keresztü l látom 
A ztán m ár úgy sem . A vastag 
fe lhőtakaró  m iatt a te ljes  sötétség 
átláthatatlan háló ja lassan  
ráereszked ett a tá jra . A les sarkába 
tám asztott pu skám at sem  látom , 
de ha szü kséges, akkor p ontosan  ott 
fogom  m eg a fegyvert, ahol kell.
A fülem , m eg a jó  orrom  ilyen 
sötétb en  a z  a  két érzékszerv , am i 
a vadászat során m űködik.
Szám om ra ez is elég. So kszo r előbb  
m egérzem  a jó  széllel jö v ő  d isznót, 
m int ahogy a szöszm ötö lését 
m eghallom .

Ó rák te ln ek  el, de az őzek  
m ozgásán  kívül sem m it sem  hallok. 
Egyszer csak  egy erő seb b  
ku koricazörgés ju t el m esszirő l 
a  fü lem be. Szél n em  m ozdul, nem  
érzek  sem m it. Puskafényszóróval 

világítok, úgy kétszáz 
m éterre egy nagy sötét folt 

je lz i, hogy farral álló d isznó 
keresi a  tarlón az elhagyott 

ku koricacsöveket.
L eszállók  a lesről és 

b e cserk ész em  - d öntöm  el.
A sötétségb en  csigalassúsággal, 
a lábam m al kitapogatva 
a zörg ésm en tes h elyeket, é rzésem  
szerin t a köztü nk levő táv felét 
m egtettem . M egint hallgatózom , 
előttem  m ár kö zelin ek  tűnve ú jab b  
zörgés. A p u skafén yszórót 
felkap csolom  és egy kicsit tő lem  
ferdén elfelé állva, ott van  m ozdulat
lanul egy k ö zel k étm ázsás kan.
N em  lehet várni en n él jo b b  p ozícióra , 
ezért h átráb b  fogva a szálk eresztet 
az  oldalán, elind ítom  ú tjára  
a lövedéket. Jó  b ecsap ó d ást hallok , 
de ab b an  a p illanatban  elalszik a  lám 
pám . Igyekszem  ú jra  fe lk ap cso ln i, de 
nem  sikerül. A hogy babrálok 
a  kapcsolóval, hallom , hogy dobog a 
lába a  d isznónak tő lem  elfelé, m ajd 
fordul a  tarlón és egy en esen  nekem  
tart. P róbáltam  én  a puskafényszóroi 
életre leheln i, m ég ütöttem  is, de 
eredm énytelenül. A d isznó  m ár 
előttem  dobog. Hova lő jek? Inkább 
ugróm  a fülem re hagyatkozva. Mu I1

M int m ikor a  gyorsvonat elszáguld 
az  em b er m ellett, o lyan érzésem  
volt, m ég a nadrágom  szára is 
m eglibbent. További hallgatózásom  
elárulta, hogy ú ja b b  fordulatot vett 
a  k a n  és m o st m ár célirányosan  
a  keh i dom b irány ába futott. Nem 
volt kedvem  e z ek  után egyedül, 
sö tétb en  u tána m en ni. Pedij; csodák 
csod á ja , a  lám pám  ú jra v ilágíuitt1 
Sokáig  gondolkodtam  azon, ho|;y 
jó  lett volna-e szám om ra, ha 
a tám ad áskor világít? M ég ma sem 
eldöntött szám om ra ez a kérdés!

O tt aludtam  a vadászházi mii 
M ásnap  reggel a vadőr és kutváia 
k íséretéb en  m entem  ki a tett 
színhelyére . A nyom ok egyi'i ■ a m im
igazolták, hogy a d isznó ,i l> ,, n

engem  keresett, de az ugrásom ki 
időben  és rem ekül sikem li 
H ájdarabok és ném i vei i^aznlt i. 
hogy a hasa alját ei le i l< • <•»

A kehi dom bi M iniben w in 
állt m eg, m ég talán a imttvfttkMM 
is kifutott sértőd ön * *
m érgében Azt m a w m  ítMkmi, 
hogy az  agyata érte  <• «-l 
a nad iágom al. van\ > »u ih i ittAt 
szakította ki, <lr lítiy , tu*n» 
a com b o m o n  **k > l>*n»ttt f n t i i *  
szakálla* jrk ’/i*’ li' dv  #|t/ak<i 
m aldnem  o i t l i i  tkok
lO rttnl velem• ^ ( le 

v esszen ek , jó  fajta, 
hideg T u b o rg  

sörrel m egöntöztem  
őket.

H ogy m itől hideg m ég 
a  lesen  is a  sör? A kik nem  

tu d ják , azo kn ak  elárulhatom . 
A h ű tő szek rén y b en  jó l lehűtött 
sört többrétegű  ú jságp apírba 
csom agolom  két o kb ó l is. 

E gyrészt az  ú jságp ap írnak  
nagyon jó  hőszigetelő  kép esség e 

van. Ezt gyerekkorom ban 
édesapám tól hallottam . A m ásod ik

• világháborús D on-kanyari 
ü tk ö zetb en  azért n em  fagyott 
le a lába, m ert többrétegű



ac<H\ tw a/ ember olyan gyerekjátékkal
LiWko/ik, .iminek célja nem az öldöklés, az ellen-

jr.i-k (az ellenfél fogalma már rég törölve lett) 
Inlovdse, feldarabolása, lézeres vagy bombás 
iiMiosemmisftése. Ráadásul nem lila benne a te
lim. nem jajvörös a zöldbéka, vagy benettonzöld 
. 1 kisbaba, mint a manapság oly divatos (kozmo
polita szóhasználatban "trendy") játékokban.

Ez valami egészen más.
"Ezt a játékot - amely az Országos Erdészeti 

Egyesület támogatásával készült - .magyar erdé
szek találták ki, hogy megismerhessük és meg
szerethessük ezt a szép régi szakmát, hogy a 
következő kiránduláskor már sokkal többet tud
junk az erdőről, de főleg azért, hogy legyen már 
végre egy igazán szép és izgalmas társasjáték, 
amivel szívesen játszik az egész család és az 
összes jó barát." - szerepel a doboz oldalán.

És lön csoda: ha átestünk a szabályok meg
ismerésének nem rövid szakaszán (éppen ezért 
jó, ha a háttérben van egy narrátor, aki az éppen 
aktuális szabályt kikeresi a 4+4 oldalas játékle
írásból) egy jópofa, bizonyos tudásszint felett 
változatos játékra lelünk, ami ráadásul időnként 
még szellemesen humoros is.

A játék mottója: Erdősitsük be az országot! A
2-8 játékosnak valóban az hozhat győzelmet, ha 
minél előbb erdővel ültetik be a nekik jutott ha
zai tájrészletet, addig azonban gazdálkodni kell, 
sőt, erdészeti és vadászati hatósági előírásokat 
betartva (amire jótékonyan figyelmeztetnek 
egyes mezőkhöz tartozó jutalmazások vagy 
büntetések) kell az erdőt telepíteni, óvni, gondoz
ni, letermelni, eladni. Ráadásul itt - szemben a 
szomorú valósággal - nem lehet pénzt kivonni az 
ágazatból, azt csak újabb facsemetékbe lehet 
befektetni. A vadászat szerves része a játéknak, 
többletvadászati lehetőséggel jutalmazza a vad
föld létesítését, facsemeték ajándékozásával dí
jazza az elejtést, de akár büntetést is lehet kapni 
a "túltartott" vadlétszám miatt!

Korrekt, életteli megoldások, sikerült egy 
rendkívül szerteágazó szakma sok fontos ele
mét összesűríteni egy játékban. Rá lehetne fog
ni, hogy ez egy erdészeti "Gazdálkodj okosan", 
de ez jobb, több annál: gazdálkodj ésszerűen és 
hosszú távon. (És sokkal tisztességesebb a 
Monopolynál, itt nem lehet munka nélkül, pusz
tán pénzmanipulációval előre jutni...) -som

Békés Sándor: Imádkoznak a fák
■  Napjainkban a bőség zavarát - de egyben válságát is - éli a magyar termé
szetirodalom. Nemrég még a kereslet dominált a piacon, s rövid idő alatt a kí
nálat vált uralkodóvá. A műfaj kedvelőinek örülniük kellene e jelenség láttán, 
de helyette mind gyakrabban éri őket csalódás, bosszúság. A nem  kevés pén
zért megvásárolt új szerzem ényről ugyanis kiderül: a mutatós borító - és gya
korta az egyéb területen sikeres szerző neve - sem atikus, üres, nem  ritkán 
szakmailag is kifogásolható, vagy nehézkes, magyartalan béltartalm at palás
tol. M ondjuk ki őszintén: a tisztelt elkövető - feltételezett jó  tulajdonságai m el
lett - nem rendelkezik irodalmi vénával.

S mindezért elsősorban mégsem  ő hibáztatható. A könyvírás csábító di
vattá lett, a kiadás pedig - tisztelet a néhány igényes kivételnek - kizárólag üz
letté. Ha együtt a megjelentetéshez szükséges szponzori pénz, senki és sem 
mi nem  menti m eg a  szerzőt attól, hogy íróvá avassák. (A lektorok napja le

áldozóban van, rövidesen magát a kifejezést is tö
rölhetjük szótárunkból.)

A kötetben található írások tartalmilag és forma
ilag egyaránt sokszínűek. Pontosabban nehéz lenne 
besorolni őket egyik vagy másik alapműfajba. Az 
elmesélt történet mögött újra és újra felsejlik a  töp
rengő, gondolkodó, néha tépelődő (de soha nem  
unalmasan, öncélúan filozofálgató), fontos kérdé
sekre választ kereső ember, aki - sok szerzővel el
lentétben - nem  kinyilatkoztat, nem  trium fál. 
M ondhatnám úgy is: nem  erőszakolja m eg nézetei
vel az olvasót, hanem  a diszkrét meggyőzés mellett 
kinekkinek lehetőséget kínál saját véleményének 
megformálására.

Portréit - az előző kötetben napvilágot látottakat és a jelenlegieket is - a 
VADÁSZLAP-ban már volt szerencsém  végigkóstolgatni. M ost kifejezetten 
jólesett az ismétlés. A műfaji meghatározás részemről itt sem  pontos. Portré, 
riport, mem oár elegyedik bennük sok más egyéb "fűszerrel”, zamatos 
szellemi eledellé. Az írások valódi savát-borsát a többségükben ott bujkáló, 
mértékkel és jó  ízléssel alkalmazott humor adja. (Kevesen tudják, hogy a ter
mészetes, felszabadult nevetés eredőjére még sokáig emlékezik az ember, 
míg az erőltetett, harsány röhögés okát gyakran percek múlva elfeledjük.)

Az igényes jellem ábrázolás nem  könnyű mesterség. A könyv második 
fejezetének alakjai - túl azon, hogy valamennyien valóban "tolira való", érde
kes egyéniségek - nem  a szerző által helyzetbe hozott, írói véleményéhez sta
tisztáló marionett-bábuk, hanem  igazi, hús-vér figurák. A sztori csupán kere
tet (kamerát?) biztosít, hogy ezek az em berek - kilépve szűkebb környeze
tükből - előttünk mozogjanak, gondolkodjanak, cselekedjenek, példát vagy 
tanulságot szolgáltatva mindannyiunk számára.

Békés Sándor stílusa gördülékeny, mindenki számára közérthető. Nyelve 
veretes, szép magyar nyelv. (Bárcsak a tollnokok többségéről elmondhatnánk 
ugyanezt!) Kifejezésm ódja markáns, egyéni vonásokkal rendelkezik; művei
nek forgatói néhány sor után felismerik a gondolatok gazdáját.

Kötelességemnek érzem, hogy végezetül a mű könyvészeti értékeiről is 
szóljak. A szerény, ízléses borító szerencsés körítése, kiegészítője, társa a 
benne található írásoknak. A fotók minősége, elhelyezése és a technikai kivi
telezés a szerző m unkatársainak és a kiadónak lépten-nyomon tetten érhető 
igényességéről tanúskodik.

Az elmondottak után mi egyebet tehetnék, mint hogy Békés Sándor 
m unkáját - baráti elfogultság nélkül - elolvasásra ajánljam  a szórakoztatóan 
színvonalas könyvek kedvelőinek.

Videcz Ferenc



■  A rajzon Boros Zoltán grafikusunk - 
“ szándékosan - minimum öt hibát követett 

el, amelyek júliusban nem jellemzőek 
az ábrázolt vadfajokra, természeti 
környezetre.

Tessék a hibákat megtalálni! A legtöbb 
hibát felfedezők között minden hónapban 
kisorsolunk egy-egy jövő évi előfizetést a 
Magyar VADÁSZLAP-ra... és aki legalább 
h;m>ni alkalommal eredményesen pályá
zón. .i/ok között kisorsolunk egy eredeti 
Botos Zoltán akvarellt.

1031 Budapest, Pákász u. 7.
A borítékra kérjük ráírni: 
Hibakereső,

ttriM 2004. július 15.
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Fakúszó lesek
Nnh.i .1/  Ijjal történő vadászat során jóval ritkábban hangzanak el a töret átadásával, 

mulog kézfogásokkal együtt járó gratulációk, jóval ritkábban harsan a vadászkürt, 
/(ingve hírét a sikeres vadászatnak, néhány praktikus eszköz jelentősen növelheti

az íjas vadászat esélyeit is.

■  A v.uLlszok jó  része a lesvadászatot általában hagyományos, 
Ut x'il készített, tájanként változó, de átlag4 méter magas " magas
á r ó l  gyakorolja. Ezeket leginkább úgy helyezik el, hogy megfe- 
Irló takarásban, a vad várható felbukkanási helyétől jó  puskalö- 
WSnyíre, azaz 60-120 méter távolságra legyenek. Ez pedig az íjá- 

.' >k ideális 15-30 méteres lőtávolságánál jóval több. E lesek pa- 
lankját általában olyan magasra építik, hogy az ülő vadász a fegy
verét rátámaszthassa, kényelmesen, nyugodtan lőhessen.

Sajnos 4 méter magasból az íjásznak viszonylag meredeken 
kellene lefelé lőnie, így hatványozott az esélye, hogy lövéskor az
ii karja a magasles korlátjának csapódik, vagy valamilyen kiegé
szítő - vessző, stabilizátor, stb. - neki koccan, felesleges zajt okoz
va. A fából készült változatok hátránya, hogy sokszor minden ap
ró mozdulatra recsegnek-ropognak, nyikorognak, nehezen moz- 
gathatóak, körülményes az éppen aktuális vadjárta hely közelé
be szállítani. További hátránya még ezeknek a leseknek, hogy a 
zártságuk miatt a vad mozgásával járó apróbb neszek jóval ké
sőbb, sok esetben elkésve érzékelhetőek és a vad felfede
zése is körülményes. Lőhetnénk ugyan e 
lesek bejáratát képező ajtónyíláson át is, 
de ezzel jelentősen csökken az amúgy is 
korlátozott célterület.

Az egyetlen, íjászok számára is használha 
tó magaslesek, a vaddisznó-hajtásokra 
szeresített, fedetlen, alacsonyan álló, 
palánkú építmények.

E hátrányok kiküszöböléséhez és főként 
íjas vadászat követelte rövid lőtávolság problé
májának megoldására terveztek és készítettek 
különböző hordozható, egyszerűen telepíthe
tő, fára szerelhető leseket.

A legelterjedtebb hordozható íjász-lesek 
néhány fémdarabból, csavarokból, 
hevederekből és ülőalkalmatosság cél
jára szolgáló, szivacsdarabból álló, öt
letesen összeszerkesztett, alapvetően 
igen egyszerű képződmények, ame
lyek egy alkalmas fán, megfelelő ma
gassági),in, talpalatnyi helyet te
remtenek az. íjas vadász számára.

Két alapvető változat vívta ki lét- 
jogosultságát. A s/.ilárd ülő les és az 
úgynevezett mászó les. Az ülő les egyet

len - általában összecsukható - darabként juttatható fel a megfele
lő magasságba, ahol kötéllel, lánccal, hevederrel szilárdan rögzít
hető. Erre felgallyazva, a fejőszéknél valamivel kényelmesebb 
ülőkén várhatjuk vadászszerencsénk beköszöntését.

A másik típus esetében különvált az ülő és az állórész, melyek 
kellő gyakorlat után, összehangolt mozgással, az arra alkalmas fa 
törzsén - azt átölelve - függőleges araszolásra is alkalmasak. A fa
kúszó lesek előnye, hogy vitathatatlanul magasabb lehet a vadász 
komfortérzete - jobb a középkori priccs helyett kényelmes, pár
názott karosszékben ülni - ugyanakkor gyorsan és meglepően 
csendesen lehet velük megmászni a 20-50 centiméter átmérőjű, 
eredendően ágmentes, ill. gallyfűrésszel, metszőollóval ágmen
tessé tett fatörzseket.

Mindkét mobil lesnek van egy nagy hátránya - a közlekedés. 
Valahogy fel és le kell róla a fán mászni. Felmászhatunk a termé
szet alkotta lehetőségek kihasználásával, vagy ahol ez nem  lehet
séges, bakancsra szerelhető mászóvasakkal, a fába csavarható fa
mászó fokokkal, ügyesen megszerkesztett kisebb, néhány fellé
pőt tartó létrák fatörzsre csatolásával, de a kívánt magasság eléré
sének érdekében bevethetünk néhány alpinista eszközt és eljá
rást is.

Mind a feljutáshoz, mind a lesen üléshez minden körülmény 
között használnunk kell valamiféle biztosítási megoldást, amely- 
lyel a legzordabb körülmények között, a legálmosítóbb, ese
ménytelen éjszakán is elkerülhetők a véletlen balesetek. Erre 

számos módszer kínálkozik, melyek közül a 
mellkasi, ill. a hátoldalon terhelhető, tel
jes hevederzet adja a legbiztosabb meg

oldást.
A végletekig elszánt vadászt ezek az 

akadályok nem  tántoríthatják el attól, 
hogy órákat töltsön el - a lombkorona 
rejtekét kihasználva 6-12 méter magas
ban - az erdő fáinak egyikén. Önmagá

ban is felemelő élmény az effajta le
sek adta korlátlan szabadság, mely 

biztosítja hogy az erdőben szinte 
bárhol, percek alatt leshelyet készít

hetünk, melyen elhelyezkedve, részei le
hetünk a körülöttünk lévő, csodála

tos természetnek.
Zicska Szilárd és Bakay László



_______Lövészet

Siker a korongvadász sportban
A teljes jogú uniós tagságunk óta rendezett első Korongvadás/ Európa Bajnokság fényes 

sikert hozott a hazai korongvadász sport ismerőinek, művelőinek, irányítóinak, támogatóinak 
és természetesen hazánk sporttevékenységének. A XXXVII. FITASC SPORTING 

Európa Bajnokságon a Magyar Korongvadász Szövetség és a csongrádi Arany I<>kiy Koronglövő 
Egyesület versenyzője, Szerdahelyi András, a junior versenyzők mezőnyében Eurnp.i H.ijnoka címet 

szerzett. A sikeres egyéni szereplés mellett a magyar junior válogatott moly 
személy szerint Szerdahelyi András, Kenyeres Ervin és Németh Ádám versenyzőkből .tilt .1 junior 

csapatok európai mezőnyében a második helyet szerezte meg.

■  A hír önm agában tulajdonképpen 
nem  is tűnik rendkívülinek, hiszen 
a magyar sörétlövők mindig is a világ 
élvonalába tartoztak, sőt talán tartoznak 
m a is. Ami miatt remélem, néhány 
sportvezető és sportdiplomata is talán 
felkapja erre a hírre a fejét, az arra 
vonatkozik, hogy egy Magyarországon 
mind ez idáig el nem  ism ert sportágnak 
számító, az állami sporttámogatásból 
kirekesztett teljes egészében önfinan
szírozó sportszövetség versenyzője ilyen 
ragyogó sikert arat. Az immár kilenc éve 
M agyarországon is létező, azonban 
a nem zetközi sportéletben 1921 óta 
működő és napjainkra igen népszerű és 
dinamikusan fejlődő korongvadás/ spoi t 
versenyzői saját erőből, a néhány lelkes 
támogató és természetesen hatalmas 
szülői áldozatvállalás forrásából 
táplálkozva évek óta hozzák 
a jobbnál jobb hazai és nemzetközi 
eredményeket, melynek végre beért 
a gyümölcse.

A szövetség legfontosabb célja 
(a négy évvel ezelőtti tisztújítás óta), 
hogy "importált" szakmai ismeretek 
céltudatos elsajátításával, jó  technikai 
feltételekkel elsősorban a junior 
korosztály létszámát és versenyzési 
lehetőségét biztosítsák, hiszen ez 
a záloga egy sportág népszerűségének 
és fejlődésének. A napjainkra 20-30 aktív 
junioros versenyzőt felvonultató 
gárdából mindig "kilógott" Szerdahelyi 
András, aki kisgyerekkora óta a vadászat 
és a sörétes puska bűvöletében élve, 
mindig előtte járt a többieknek. Egyrészt 
a képességei - kitűnő szem  és szem -kéz 
koordináció, affinitás a lövészethez, 
"puskam ánia", állandó "lőéhség" és 
a fogékonyság az újkori technikára - 
tették alkalmassá a sportra, másrészt 
az a környezet, melyben számos kitűnő 
sörétlövő között talán nem  volt nehéz

tanulnia. Az elmúlt négy évben tagja lett 
a csongrádi Arany Tölgy KLE-nek, ahol 
a korongvadászat gyakorlati 
elsajátításához minden feltételt megtalált. 
Állandó lehetőséget biztosító pálya, 
klubtámogatás, egyre magasabb tudást 
igénylő korongok és versenypálya, és 
a mindig inspiráló kiemelkedő verseny
díjak mellett az elmúlt évek során egyre 
gyakrabban Csongrádon is előforduló 
külföldi neves koronglövők, illetve 
számos külföldi versenyen való részvétel 
segítette pályáját.

A csehországi konopistei EB 
különösen kedves helyszín számára, 
hiszen 2002-ben a Cseh Nagydíjon már 
nyert Európa legjobbjai előtt, ezért is 
volt fontos ezen az EB-n minél jobban 
szerepelni. Az EB előtt szülői felügyelet
tel intenzív kéthónapos felkészülést 
tartott, melynek végén nagy várakozas 
sál utaztunk a versenyre. Már az elsi 
nap látszott, hogy "jó  passzban van 
hiszen eredményével az összesített

m  «>

"első tízben" volt. A 44-47 es sorozatok 
igen gyorsan bizonyossá tettek, In 
a junior m ezőnyben nem verhetik DMfc 
azonban a harmadik napi 49-es són i/ata 
(50-ből) kissé meglepte az igen rátám és 
elbizakodott senior versenyzőiül In ;zcn 
a harmadik napon a "nagy világelső" 
George Digweed mellett a mi 
Szerdahelyi Andrásunk neve mellett 
szerepelt 137 találat. Azt gondolom, nem 
"szégyen" a  világ egyik legjobb lövőjétől 
(mindössze) 2 koronggal kikapni, mert 
csak ennyivel lőtt többet az angol 
versenyző. Csak megjegyzésképpen: 
a FITASC új szabályai szerint 
az összesített legjobb viszi a fődíjat is. és 
"legelső" lesz az elsők között.

Nem feledkezve meg a többiektől 
sem , ki kell emelnünk a junioi csapat 
további két tagjának küzdeni tudását. tS 
a versenyen résztvevő 31 versenyző 
közül valamennyi külön emlitésie nem 
került versenyző teljesítményét.
Az európai "első százban' mim ti lut 
magyar versenyző szerepel, és tv Ifhit 
kiemelkedő sportszakmai siket

Szövetségünk vezetői szám án  l#M  
nagy presztízsnövekedést jelenteti, 
hogy igen magas versein /< n k 1 /.I «* 
tudtunk indítani és mindéi 1 , «/JinAl« 
nyilvánvalóvá kezd válni: 
Magyarországon történi valami > 
sportban. Úgy gondolom 1 »ik«i 
további versenyzőt mspn il im *I *<«!• 
teljesítményre és e^vie t<>M>f»> 
kíváncsiak erre a 1 eiulkh **< 
és férfias sportágra K e m d .é , A m M ) #  
a többi kiváló sjxm tok • • > iu  * » '• # «  

bizonyít halja k tV  ti > t
július 3()'<kn. 1 i»-'« HWw
ti szintén l m >1 1 ^1 .1 *
25 26 án mcgrwitl / ■
V I U g k l l | M  W f x  m '  t<  <i
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m Sidi Péter
A 2 6  éves 
versenyző eddigi 
legjobb 
eredm énye: 
E u ró p a  ba jnok , 
VH. b ronzérm es 
Egyesülete: 
K om árom i VSE, 
cil/.Aic Klsvárdai 
István

■ Joo Éva
l <*ves verseny

ző k*g)obb eddigi 
rird m én y e: Kuró- 
P§ c . Világbajnok. 
A lu u clo n a i olim
pián h . Atlantában  

7 helyezett.
I Kventllettf: UTE, 
n l/flir O roszi

A thénban, az olimpián nyolc 

sportlövő indulhat, C sonka Zsófia, 

Erdős Dorottya é s  Sim on Attila pisz- 

tolyos, Pálinkás L ajos gyorstüzelő 

pisztolyos, Jo ó  Éva, Krzyzew sky 

B eáta , Sidi Péter p u skás, valam int 

Igaly Diána koronglövő. Ők nyolcán 

szerezték  m eg az indulás jogát.

Szurkolunk nekik!

■ l0 *>V Diána
A  .V )  e v e s  s k r r t  l o v f l  

versenyző Európa 
és Világli.i|nok, 
a Sydney Olimpián 
bronzérm es  
E gyesü k éi’: Hl’l.l 
khibedzfíjc: lg.ilv 
Jó z se fn é , szövetségi 
edző je: Vasvári 
Erzsébet.

■ Krzyzewsky 
Beáta
A 28 éves 
versenyző eddigi 
legjobb 
eredm énye: 
Világkupa 3. 
helyezett 
Egyesülete: 
APLE, edző je: 
Búz Béla

Garancia
Mit tesz az okos vadász, mielőtt puskát vásárolna? Tájékozódik, puhatolózik m< h i ............. mlor

mációt begyűjteni, hogy döntését megkönnyítse. Aztán - a fegyvervásárlási ciKicikilycvol «ilr»*<HJy 
a kedvenc vadászboltjába és még utoljára - biztos, ami biztos - megkérdezi az eladót is .. hátha msszul 
értelmezett valamit. Izsák József fegyvermester neve nem ismeretlen a vada:./ok k ő ié b e n . és HiuLipi", 

ten, a Podmaniczky utcai Szent Hubertus Olasz-Magyar Kft. vadászboltjában a vadászok egyik "Ifita 
nácsnoka" fegyvervásárlási kérdésekben. Megbízunk a véleményében, m ert tiidiuk. hogy ért hoz/a

■  - Mindig izgatott, hogy egy hozzáértő, neves fegyverszakértő, aki 
ráadásul fegyvermester és vadász is, milyen puskával vadászik?
- A sörétes puskám egy 20/76-os, variochoke-os, két billentyűs Fa
usti Elegant, ezzel vadászom tíz éve és bátran kijelenthetem, nem 
bántam meg, amikor hozzájutottam. Nem tartozott az olcsó fegyve
rek közé, de megéri az árát, gondolom ezt igazolja az is, hogy az 
olasz Fausti gyár puskáinak 70 százalékát elsősorban az Egyesült Ál
lamokban értékesíti.

- Miért szeretett bele a rausti puskába?
- Mert szép és igényes kivitelű, minden porcikájában precíz a 

megmunkálása, jó minőségű anyagból készítik és nagyon "kezes" 
puska.

- Szétszedte már?
- Hajtott a fegyvermesteri kíváncsiság és nem sokkal a puska 

megvétele után tényleg szétszedtem, hogy alaposan átvizsgálhas

sam. Meg kellett állapítanom, a legyver darabjaiban sem okozott 
csalódást. A baskül és a cső (csőkampó) illesztése, az előagy kifo
gástalanul illeszkedik egymáshoz, több száz lövés leadása után sem 1 
kotyog, a fegyver nyitása-zárása mégsem feszes, a zár precízen kat
tan a helyére.

- Nem zavarja, hogy a tusának nincs potadéka?
- Nem, sőt ez is a Fausti Elegantnak az egyik előnye mer t my a 

jobb és balkezes vadászok számára egyaránt alkalmas a lövésre. A 
másik nagy előnye, hogy a puskához öt cserélhető (variéiul >') zü 
kítés tartozik, ezek változtatásával a normál csövet skirriwósre. 
trapra vagy kimondottan hosszú lövésekre is tudom használni,

- Hol é s  hogyan juthatok hozzá egy ilyen vagy hasonló t qyedi j 
vagy szériaként gyártott rausti-hoz?

- Természetesen nálunk és elérhető áron.

( x )  |



Szervusztok vadászok!
(elhangzott május 16-án, Gödön, a VKE majálisán.)

■ Volánok között, vadászatról beszélni 
i‘h r/ ri. mert félszavakból is értjük 

tKYtikWt M»-n. ha azt mondom: 
’ m.tK'iHlr'i . a vadászok tudják, miről 
b m l l r k ,  i  nem gondolják azt, hogy 
«y. , magas vadász kukkol a bokorban.
Il i a/t mondom: "teríték", eszükbe se 
mi i>;v vasárnapi ebéd, de még egy 
birközóm érkőzés sem . Vagy, ha azt 
MHtiukim: nyiladék", biztos, hogy nem 
•■KV i""nófilm regondolnak.

Vadászok között, ha azt mondom, 
magask*s, megjelenik előttük 
az a sok-sok óra, amit ott töltöttek 
eredménnyel, vagy a nélkül...
A találatok, a hibázások. A szarvasbika 
válása közben megjelenő disznó,
. 1 disznóra várás közben megjelenő róka 
és minden, minden, ami a MAGASLES 
körül előfordul.

1 la azt mondom, teríték, akkor 
a vadászat vége, a fáklyák lobogása, 
végtisztesség a vadnak, fácánok, nyulak, 
disznók, rókák, szarvasok a 
T E R ÍT É K E N .

És ha azt mondom, nyiladék... 
hát itt-ott nekünk, vadászoknak is 
eszünkbe jut róla a szerelem... na nem  
úgy..., hanem  a NYILADÉK az erdőben, 
ahol szerelm esen sétáltunk 
kedvesünkkel.

A vadászok, ha összejönnek, 
vége-hossza nincs a történeteknek.
1 lajm eresztő és gyönyörű történetek, 
kalandok, sikerek.

Azt mondja az egyik vadászmester: 
Képzeld, hogy jártam  a múltkor.
T e le limáltak, hogy egy magas rangú 
minis/téi iumi vendégünk lesz, bánjak 
vele nagyon jól. Nem tudják, hogy 
milyen vadász, " koca”-e vagy menő, 
mindenesetie sok minden függ tőle: 
fe iles/ iés , költ -.on. engedélyek... szóval, 
ugye értem?

Fácánoztunk Odaállítottam 
a vendéget, ahol általában felhőként 
száll a madár. Melle állítottam két ügyes, 
de nem  kapzsi helyi vadászt a két 
legjobb kutyával. Ahogy vadászat 
közben oda-odapillantottam, láttam, 
hogy a mi vendégünk szépen

lövöldözget, a kutyák, meg a vadászok is 
dolgoznak rendesen. A vadászat 
végén odamentem a vendéghez, 
megszám oltam az eléje tett madarakat 
és elégedetten mondtam: 50 darab!? 
Gratulálok. 50 darab fácán, ez igen!
Ez rekord.

Mosolyogva fogadta a gratulációt, és 
azt mondta:

- Köszönöm, nagyon jól esik és ez

a rekord engem is meglep, mivel 
összesen 20 darab töltényt hoztam .

Ilyen is van. De olyan is, amikor 
találkoztam egy vadász barátommal, 
aki így dicsekedett: - Képzeld el, tegnap 
egy lövéssel lőttem két kacsát, meg 
egy nyulat.

- Nem létezik, - mondom - nem  
létezik!

Rám nézett és sértődötten kérdezte: 
nem  létezik így lőni?

- Nem - mondom - nem  létezik így 
hazudni!

No, persze vannak vadászok, 
akik szórakozásból vadásznak és sport
ból hazudnak. Akiknek sem miből se áll 
szem rebbenés nélkül elmesélni, 
hogy néhány napja egy magaslesen 
egy percen belül lőtt 5 disznót és két
10 kilón felüli bikát. Az ilyen 
hazudozókat túlszárnyalni nem  lehet, 
legfeljebb egy kicsit "égetni" pl. úgy, 
ahogy azt az egyik öreg vadász tette, 
am ikor egy ilyen nagyotmondó m eséjét

hallgatta. Azt mondja: "az semmi 
öcsém ! Ezt hallgasd meg, m ert van 
olyan, mint a te történeted.

Erdélyben, az erdőben foglyásztam, 
a puskám apró sörétre volt töltve. 
Egyszerre a bokor mögül egy óriási 
medve támadott meg. Ijedtem ben mind 
a két csövet rásütöttem, de nem  tett kárt 
benne. Mit volt mit tenni, menekülőre 
fogtam a dolgot. Ahogy egy szakadékhoz 
értem, egy kidőlt fát löktem át 
a hasadékon és azon menekültem.
A medve meg utánam, de a nagy súlya 
miatt csak lassabban tudott jönni. 
Már-már azt hittem, megmenekültem, 
amikor láttam, hogy a nagy medve 
kiabálására megjelent a hátam  mögött 
a másik hatalmas m ackó.... itt tartott egy 
kis szünetet, mire a nagyotmondó 
vadász izgatottan megkérdezte:
- Na és mi lett?

- Hát mi lett volna, a medvék 
utolértek és megettek... hidd el, olyan 
igaz ez, mint a te öt disznód, meg a két 
bikád."

Persze vannak tragédiába hajló esetek 
is. A múltkor, Makkostörtelen voltam.
A kis városka közepén volt egy 
vadászbolt. Odamentem, m ert a kereső 
távcsövemet valahol elhagytam s 
gondoltam, veszek egy újat. A boltos 
kinn állt az ajtóban. Mondom neki, hogy 
kellene egy jó  távcső, azt mondja, 
van egy nagyon jó  és nem is drága. 
Kihozta az üzlet elé, kezem be adta és 
azt mondja, "nézze, ott a dombon van 
a házam , ezzel a távcsővel még 
az ablakomon is beláthat a szobám ba."

Belenéztem a távcsőbe és elröhögtem 
magamat.

- Mi olyan mulatságos? - kérdezte.
Mondom, csak az, hogy vendégei

vannak, egy férfi meg egy nő, de 
meztelenek.

- Hű! Az anyját! Az a feleségem, meg 
a szeretője. Figyeljen, ingyen a magáé
a távcső, ha szétlövi a férfi farkát és 
a feleségem fejét. Itt van két töltény.

Újra belenéztem a távcsőbe és 
csendesen azt mondtam: "úgy látom, 
elég lesz egy töltény is". De nem  lőttem.



Különben a lövésről, a lövésekről 
a vadászasztalnál nagyon sok szó esik. 
Ha csak az enyéim et elmesélném , 
holnapig hallgathatnák. Na-na, milyen 
lövésre gondolnak? M ert én... én is arra. 
Először mindig arra gondolok, de hogy 
mi abban a jó , azt csak tudom, 
de nem  tudom elmondani, pláne 
megmagyarázni. Egyszerűen jó, nagyon 
jó. De most beszéljünk arról a lövésről, 
amit a vadász a puskájával lő... 
azzal a puskával, amit a fegyver
szekrényben tart...

Az is érdekes, hogy a "lövés" szó 
a magyar nyelvben hányféle értelemmel 
bír. Mert van a lövés, az egyszerű lövés, 
aztán a belövés, ami háborúban egy ház 
találatát jelentheti, míg manapság azt is 
mondjuk, hogy a "pasas be van lőve", 
ami a kábítószert jelenti. Aztán van 
a baklövés, am inek az egyik értelme 
az őzbak lelövése, a m ásik 
az elhibázását jelenti. No és 
a "m esterlövés", amiről nekem  is van 
egy történetem:

Kiskőrösön vadásztam. Egy öreg 
Trabanttal jártuk a határt Tóni 
barátommal, a vadászmesterrel. 
Nézegettünk erre-arra, de nem  nagyon 
láttunk bakot, legalábbis olyant, amit én 
lőhetnék. Egyszer csak megáll 
a trabicsek, Tóni a szem éhez emeli 
távcsövét, és halkan azt mondja: "na, ott 
van a mi baku nk!" Én akárhogy is 
meresztettem a  szem em , nem láttam 
semmit. "Hol?" kérdeztem. "Ott, kb 
hatszáz méterre a fa alatt.11 Csak nem 
láttam, ezért, mivel nem  volt nálam 
keresőtávcső, megpróbáltam a kis 
ablakon kidugni a puskámat, hogy 
a céltávcsővel megnézzem a bakot. 
Izegtem-mozogtam a szűk helyen, míg 
végre csak sikerült kierőltetni a puska 
csövét, de közben, véletlenül belenyúl
tam a ravaszba és a puskám elsült.

Na, mondom magamban, most jön  
a letolás az ügyetienségemért és 
elhatároztam, akármilyen sértő is 
lesz a mondat, nem  sértődöm  meg, 
m ert igaza van.

De a letolás helyett valami furcsa 
elismerő hang ütötte meg a  fülemet: 
"azanyád!" "ez ig en " "Híjnye 
a  m indenit!" " Ez aztán a  lövés!"
Nem m ertem  megkérdezni, mi történt, 
de nem  is kellett, m ert Tóni kérdezés 
nélkül folytatta: hatszáz méterről 
nyakon, ez igazi mesterlövés!

Szerényen mosolyogtam, úgy 
fogadtam az elismerést, mint akinek 
ez mindennapos dolog. Mire beértünk 
a közeli faluba, már mindenki tudott a 
mesterlövészről és boldogan gratuláltak. 
Azóta se mentem Kiskőrös környékére 
vadászni, nehogy véleüenül megint 
beálljon egy őz úgy hatszáz méterre 
és nekem bizonyítani kelljen.

I v . ,iln .j;\ . 1 vadászat nincs meg lövés 
nélkül, úgy lehetetlen egy vadásznapot 
elképzelni evés, ivás és főzés nélkül.
A vadászok általában szeretnek és 
tudnak is főzni. Szinte valamennyiünk
nek van egy-két saját receptünk, amit 
csak mi tudunk úgy elkészíteni, 
ahogy kell. Hosszan tudunk vitatkozni 
egy bográcsgulyás lehető legjobb 
elkészítéséről. Hogy előbb kell 
megpirítani a hagymát a füstölt 
szalonnán, és azután rá a húst vagy 
előbb kell összerakni a nyersanyagot 
rétegesen a bográcsba és azután víz 
nélkül a tűz fölé, vagy előbb elkészíteni 
a szaftot, aztán bele a húst és némi 
vörösbort, ez mind, mind a vita tárgya.

Egy dologban nincs vita, alkohol 
mindig legyen a bogrács körül.
Vörösbor, vagy sör, vagy kisüsü, 
az mindegy, csak egy a fontos, ez 
a szesz ne kerüljön a bográcsba, ezt 
egyenesen a szakács gyomrába küldjük. 
Én a  whiskyt teszem  az első helyre, 
egy üveggel. Nem azért, hogy mind 
megigyam, csak hogy tudjam, hol tart 
az étel elkészülése.

Mint a mesében
- öregem! Aranysakál! 24 karátos!

Mostanában Ilyenekkel van tele az erdő!

Humor

Végül, de nem utolsó sorban, 
van még egy fontos része a vadászatnak. 
A VADÁSZFELESÉG Kérem, ez 
a szerkezet látszatra olyan, mint más 
feleségek. Szinti' észievehetetlen 
a különbség, mégis ha közelebbről 
megfigyeljük, kiderül, luigv ty,v teliesen 
más összetétel, mint többi nőnemű 
feleség lény.

Ott kezdődik, hogy ez  a biZOÍl 
vadászfeleség szellemileg nem 
tökéletes, hiszen hozzáment egy 
vadászhoz. Ezt önmagáról többszöi is 
elmondja, lehetőleg hangosan, 
körülbelül így: Akkor se voltam 
normális, amikor hozzád mentem, de, 
hogy m ég mindig veled vagyok, 
az egyszerűen őrület!

Érdekes, hogy van olyan 
vadászfeleség, aki úgy akarja ezt 
a betegségét gyógyítani (kutyahar.ip.i st 
szőrivel), hogy maga is elkezd vadásziti 
No ez a legnagyobb hiba, ugyanis ez 
az asszony ettől kezdve már nem  csak 
vadászfeleség, de vadász is, ami 
önm agában is gyógyíthatatlan.

No, de vegyünk egy egyszerű, 
hogy úgy m ondjam  hétköznapi 
vadászfeleséget, aki előre megfontolt 
szándékkal és különös kegyetlenséggel 
hozzám ent egy vadászhoz, és aki 
beleőrül abba, hogy a férje állandóan 
vadászni megy és aki soha nem In zi el 
hogy a férje vadászni volt.

A családi beszélgetés, mondjuk 
vasárnap reggel így hangzik:

- Hová mész már megint?
Abba a rohadt vadászatba, hogy 
nem  tudsz itthon lenni, még vasái iup 
se. És egyáltalán minek az ilyen 
em bernek a család?! - és ezek
a mondatok addig tartanak, 
amíg a vadász be nem csukja maga 
mögött az ajtót.

Aztán délután, amikor a v.idv t 
hazaér, nagyon letörten.

- Vadászni voltál • kéidi .1/  i m n y ,
- Igen - válaszol a vadán/
- És nem lőttél semmit*
- De lőttem - mondja k rw itm  

a vadász.
- És mért nem ho/t<td
- Mert nem vagyunk

E z é r t  n t r v t r k  v  

v a d á s z a t r ó l  i o m i  i  h
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