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Felhívás

Segítség
Nem általában, egészen konkré

tan. Mégpedig 13 erdélyi 
vadásznak, akiket idén -  

májustól szeptemberig -  többször 
keserített el az árvíz, letarolva házukat, 
gazdasági épületeiket, hordalékkal 
borítva el kertjeiket... tönkretéve éle
tük munkáját, létezésüket. László Béla 
visszavásárolt örökségét, a gidófalvi 
majorságot patkó alakban öleli körül 
a Maros, ahol évszázados támfalakat 
mosott el a májusi árvíz, az átszakított 
gáton átzúduló víz több tonnányi 
szennyel és piszokkal éktelenítette, 
tette holdbéli tájjá a rózsáskertet, a 
kaszálókat... és augusztusban újra hí
vatlan vendég lett. A Kovászna me
gyei vadászegyesület igazgatója re- 
zignáltan jegyezte meg: -  Nem tu
dom, hogyan és miből fogunk valaha 
is talpra állni!?

dászoknak, érezzék, nem csak sza
vakban, tettekben is mellettük állunk! 
Ezért szerkesztőségünk -  november 
végéig -  gyűjtési akciót szervez, hogy 
„akármilyen kicsi összeggel vagy épí
tőanyaggal” segíthessük ismerős és 
ismeretlen erdélyi vadászbarátainkat.

A gyűjtési akció eredményét, a tá
mogatás valamennyi fillérét még idén 
karácsony előtt nyilvánosan szeret
nénk átadni az erdélyi vadászoknak, 
„címkézetten” , illetőleg a felmért kár 
értékének arányában.

S hogy a magyar vadászok felaján
lásainak, önzetlen támogatásának 
dokumentum értéke is legyen, 
szerkesztőségünk arra is vállalkozik, 
hogy elkövetkező számainkban és 
honlapunkon közzétesszük a támoga
tók -  cégek, vállalkozások, vadásztár
saságok és magánemberek nevének

Az adom ányokat -  a hazai h ivatásos vadászok  
m egsegítésében már közreműködött -  

MAGYAR VADÉRT ALAPÍTVÁNY szám láján gyűjtjük, 
a szám laszám : 11705008-20443281.

Az alapítvány postacíme:
1031 Budapest, Pákász u. 7.

(Mind az utalásoknál, mind a postaküldemények közlemény rovatában kérjük 
feltüntetni, hogy a tám ogatás az „erdélyi vadászoknak” szól.)

De így van ezzel Kovács Géza, 
Márton Géza Bikafalváról,
Bándi László és Attila Farcádról,
Papp Ferenc Malomfalváról,
Siklódi Albert és Szilveszter Domokos 
Kobátfalvárói, Istók Géza és 
Balázsi Béla Mogyorósról, valamint 
Péter András és Csajkovszki Lajos 
Székelyudvarhelyről.

Úgy gondolom, van bennünk annyi 
kurázsi, hogy segítsünk az erdélyi va

-  listáját, a számlára befolyt összegek 
nagyságát. (Adja a jó Isten, hogy 
pluszoldalakat töltsön meg a lista!)

Hiszek benne, hogy nagyon sok ma
gyar vadász -  aki járt már Erdélyben és 
aki nem, akár ismeri a károsultakat, 
akár nem -  átérzi a segítségnyújtás fon
tosságát és a lehetőségeihez mérten 
csatlakozik a támogatók táborához.

-dór

Ez is segítség!
Ha nem dobjuk ki, hanem összegyűjtjük a sörös és egyéb italok 
alumínium dobozait, az ellenértékét szintén az erdélyi vadászok 
támogatására fordíthatjuk. A gyűjtéshez szükséges eszközöket 
-  térítésmentesen -  az egész országban az EAI Magyarország 
Kht. (Budapest) bocsátja a vadászok, vadásztársaságok rendelkezésé
re... és gondoskodik az összegyűjtött dobozok elszállításáról is.
A gyűjtőeszközök igénylését szerkesztőségünknek küldhetik el 
levélben, telefonon, faxon vagy e-mailen.
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Kosa Ferenccel, 
a Vadcoop Bérkilövő Vt. 
elnökével

Akárhogy is nézzük, a Vadcoop 
Bérkilövő Vt. az ország legna
gyobb vadásztársasága és minden 
bizonnyal a legvagyonosabb is. 
Talán az sem túlzás, összehasonlít
va más terület nélküli vadásztársa
sággal, a tagok itt vadászhatnak 
a legtöbbet... s ma már nem kell 
„szégyenkezni", ha valaki ennek 
a társaságnak a tagja.
Kósa Ferencet tavaly májusban 
választották meg elnöknek, sport
nyelven szólva „idő t kért" , hogy 
az interjút elkészíthessem vele. 
Rákospalotán, a munkahelyén, 
az Irinyi János laktanyában 
találkoztunk.

A „lég”
VADÁSZLAP: Elég sok mindent
tisztáznunk kell, hogy az Olvasók szá
mára érthető legyen a bevezetőm. 
Kezdjük fordított sorrendben. Ön hi
vatásos katona, merthogy a munkahe
lyéből ez következne?

Kósa Ferenc: -  M ár nem, négy éve, 
hogy nyugállományba kerültem. 1970- 
től polgári alkalmazottként, illetőleg 
hivatásos katonaként folyamatosan a 
hadseregnél tevékenykedtem, a nyug
díjazásom óta ismét civilként dolgo
zom.

VADÁSZLAP: Mi az eredeti foglal
kozása?

K ósa  F eren c : -  G épésztechnikus. 
Szentesen és Szegeden a Gépipari 
Technikumban végeztem, a felsőfokú 
energetikusi oklevelemet Budapesten 
szereztem meg. Az első munkahe

vadásztársaság
lyem a szentesi laktanyában volt. Ti
zennyolc évig -  a laktanya felszámo
lásáig -  az üzemeltetéssel foglalkoz
tam. 1989-ben kerültem fel a főváros
ba, s lettem az Irinyi János laktanya 
ellátási szolgálatának főnöke, majd a 
hadsereggel szerződött KIPSZER Rt. 
alkalmazottjaként a laktanya üzemel
tetési vezetője. Minden, ami a keríté
sen belül van - karbantartás, felújítás, 
egy-egy kisebb beruházás megvalósí
tása - a feladatunk.

VADÁSZLAP: Miért kért „időt”,
hogy erre a beszélgetésünkre sort ke
ríthessünk?

Kósa Ferenc: -  Úgy gondoltam,
megpróbálom előbb rendezni a sora
inkat, hogy inkább a pozitívumokról 
számolhassak be. Mennyivel jobb azt 
mondani, hogy m anapság a 
Vadcoopnál nyugalom és béke van, a

megújult vezetőség a korábbi éveknél 
több vadászati lehetőséget biztosít a 
tagságnak, eredményesen gazdálko
dunk...

VADÁSZLAP: Amikor elvállalta az 
elnökséget tudta, hogy mit vesz át?

Kósa Ferenc: -  Igen. Tagja voltam a 
korábbi vezetésnek is, bizonyos érte
lemben részese az erőfeszítéseknek... 
ezért nem lenne sportszerű, ha a 
m últunkat én értékelném. Abban bí
zom, hogy túlvagyunk azon a perió
duson, amivel nem feltétlen dicse
kedhetünk, s ma m ár büszkén 
mondhatjuk, hogy érdemes vad- 
cooposnak lenni. A tagjaink szabá
lyosan, kultúráltan, etikusan, baleset- 
m entesen és eredményesen vadász
hatnak.

VADÁSZLAP: Hol és hogyan?
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egércincogástól ■ szarvasbőgésig

VADHÍVÓ TANFOLYAMOK
£ 1 0A nagy sikerre való tekintettel folyamatosan szervezünk 

egész napos vadhívo-csalogató

és mindazoknak, akik a temaban jártas szakemberektől 
meg akarják tanulni a szarvasbögés, az őzhívás, 1'/  

a nyúlsíras, a rókahívás, stb. módszereit. 
Meghívott előadók:

Mihalko Károly |Szlovákia)
Homolya László szarvasbőgő Európa-bajnok, 

Oktatófilm: Takács Viktor 
A tanfolyam díja 8 ezer forint, ebéddel,

Helyszín:
Göd, Nemeskéri-Kiss Kúria 

*

További információ és folyamatos jelentkezés: 
dr. Balázs István: 30/492-89-62

Kósa Ferenc: -  A szerződéses part
nereinknél apróvadra -  fácánra, ka
csára, nyúlra -  hat alkalommal és egy 
alkalommal őz sutára, gidára, vaddisz
nóra vagy szarvas tarvadra ingyene
sen, azaz a befizetett tagdíjukért. 
Most 50 ezer forint nálunk a belépé
si díj és 35 ezer forint az éves tag
díj. Akinek ez kevés, újabb 15 ezer 
forint befizetésével további három 
vagy alkalmanként 5 ezer forint befi
zetésével vadászhat apróvadra ... nem 
beszélve arról, hogy a vadkárelhárítás 
nem számít bele a nagyvad-lelövés 
kontingensébe és a saját szervezésé
ben minden tagunk még annyit vadá
szik, amennyit a pénztárcája engedé
lyez. A teljes nyilvántartásunk már 
számítógépen van, így pontosan tud
juk, hogy ki, mikor és hol használta 
fel a keretét, hány vendéget hívott, 
mennyi vadászrészt kapott.

VADÁSZLAP: Régebben az volt a 
gond, hogy a jobb vadászatokra nem 
lehetett beférni, m ert a tűzhöz köze
lebb lévők minden helyet lefoglaltak.

Kósa Ferenc: -  Legalább egy hónap
pal korábban kiküldjük a tájékozta
tónkat, a vadászati ütemterveinket a 
tagjainknak, sőt a pártoló tagoknak is. 
Két héttel korábban kell a vadásza
tokra bejelentkezni, 48 órával koráb
ban lehet a vadászatot lemondani, a 
távolmaradást viszont alkalomszervezé
si díj megfizetésével „büntetjük”. Ter
mészetesen előfordul, hogy egy-egy 
vadászatra túljelentkezés van, de nem 
ez a jellemző, amióta az apróvad-va- 
dászatokon való részvétel szabályozás
ra került. Továbbá jelentkezni lehet a 
megyei összekötőknél, valamint a va
dászatok vezetőinél is.

VADÁSZLAP: Hány tagja van most 
a Vt-nek?

Kósa Ferenc: -  Egészen pontosan 
959 fizető tagunk van. Évente 25-50 
között van a kilépők és hasonló mér
tékű a belépők száma. A régi vad- 
cooposoknak, akik kiléptek tőlünk és 
vissza akarnak lépni, ha megfizetik 
három évre visszamenőleg a 6 ezer 
forintos pártoló tagdíjat, nem kell be
lépési díjat fizetniük. Egyre többen 
jönnek vissza hozzánk és 2007-ben -  
tartok tőle, hogy -  nagyobb „roham
ra” szám íthatunk... ugyanis rájönnek 
a vadászok, nálunk a leggazdaságo

sabb a vadásztársasági tagság, ugyan
is a tagjaink a tagdíj jelentős részét 
„levadászhatják”.

VADÁSZLAP: Mennyit költenek va
dászatra, erre-arra... ?

Kósa Ferenc: -  A teljes bevételünk 
33-34 millió forint körül van, amely
ből 14 milliót költünk vadászatra és 7- 
8 millió a működési költségeink nagy
ságrendje. A 7-8 millió forint fedezi a 
központi iroda és a megyei összekö
tők tevékenységének finanszírozását, 
ebből költünk a rendezvényeinkre, a 
tájékoztatók kiküldésére, a megyei va
dásznapokon való részvételeink költsé
geire. A tartósan lekötött betétünk 16 
millió forint fölött van. Mindebből 
egyértelműen következik, hogy stabil a 
gazdasági helyzetünk, ami az alapja a 
békének, a nyugalomnak, az ember- 
barátibb működésünknek.

VADÁSZLAP: Hogy lett Önből va
dász?

Kósa Ferenc: -  Az ismerőseim, a va
dászbarátaim révén. Több vadászaton 
voltam vendég, kísérő... és én is ked
vet kaptam ehhez a sporthoz, szóra
kozáshoz, most m ár mondhatom azt 
is, hogy szenvedélyhez. 1993-ban lép
tem  be a Vadcoophoz, 2001-ben let
tem  az IB tagja és tavaly májusban 
választottak meg elnöknek. De ehhez 
azt is hozzá kell tennem, hogy terü- 
letes vadásztársaságnak is tagja va
gyok, a nagykarácsonyi Karácsony Vt. 
is elnökéül választott. Ez egy 6 ezer 
hektáros, apróvadas terület Fejér me
gyében, Dunaújváros-Sárbogárd-Duna- 
földvár háromszögében... és természe
tesen apróvad-vadászatokra szerződése 
van a Vadcooppal.

VADÁSZLAP: És a Vadcoop szervez
te nagykarácsonyi vadászatokon me
lyik minőségében vadászik?

Kósa Ferenc: -  Ilyenkor ha vadászom 
is, az a feladatom, hogy szerződött 
vendéglátóként a vadászvendégeket ki
szolgáljam. Bizony a kutyámmal 
együtt keményen dolgozunk, hajtjuk, 
apportírozzuk a vadat..., hogy vad- 
coopos barátaink jól érezzék magukat, 
élmény legyen számukra a vadászat.

CSEKŐ SÁNDOR

Vadászjelöltek 
"^figyelmébe! "*■

8 x 4  órás 
(péntekenként délután sorra kerülői 
előkészítő tanfolyamokat indítunk 
az állami vadászvizsgára, illetőleg 

a fegyverismereti vizsgára készülőknek.
V

•  A  tanfolyam *^^díja nálunk a 

legolcsóbb, csak 30 ezer forint.

sí A  tanfolyam résztvevőinek

megszervezzük a vizsgalövészetet 

és a vadászvizsgát.

s  A  sikeresen vizsgázóknak terület 

nélküli vadásztársasági tagságot 

és apróvadas vadászati 

lehetőségeket biztosítunk.

<
A tanfolyamok kéthavonta indulnak 

legközelebb november 4-én

Jelentkezés és további felvilágosítás:
Vadászati Kulturális Egyesület 

Budapest, III., Pákász? u. 7. 
Tel/fax: 06-1-242-00-42 

vke@vadaszlap.hu e-mail címen 
Tanfolyamvezető:

A  dr.Balázs István: 30/492-89-62
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Mire szabad vadászni?
Novemberben: gímszarvasra (golyóra érett szarvasbika csak 
október 31-éig volt lőhető) -  dámra -  őzsutára és gidára -  m uf
lonra -  vaddisznóra -  szikaszarvasra -  mezei nyúlra -  üregi 
nyúlra -  fácánkakasra -  fogolyra -  vetési lúdra -  nagylilikre -  
tőkés récére -  csörgő récére -  szárcsára -  barátrécére -  kerce
récére -  balkáni gerlére -  házi görényre -  nyestre -  borzra -  
aranysakálra -  dolmányos varjúra -  szarkára -  szajkóra.

Decemberben: nem golyóra érett gímszarvas bikára, tehénre, 
ünőre, borjúra -  dámra -  őzsutára és -gidára -  muflonra -  vad
disznóra -  szikaszarvasra -  mezei nyúlra -  üregi nyúlra -  fácán
kakasra -  fogolyra -  vetési lúdra -  nagylilikre -  tőkés récére -  
csörgő récére -  szárcsára -  barátrécére -  kercerécére -  balkáni 
gerlére -  házi görényre -  nyestre -  borzra -  aranysakálra -  dol
mányos varjúra -  szarkára -  szajkóra.

Egész évben vadászható: vaddisznókan, süldő, malac -  róka -  
pézsmapocok -  nyestkutya -  mosómedve.
Fácántyúk és fogoly csak a rendeletben előírt feltételek szerint 
lőhető.
A vetési lúd és a nagylilik vadászati idénye Hajdú-Bihar, Békés 
és Csongrád megye teljes közigazgatási területén, valamint 
Jász-Nagykun-Szolnok megye tiszántúli területén december 1- 
jén kezdődik és január 31-éig tart. Vetési lúdból és nagylilikből 
naponta fajonként és személyenként összesen legfeljebb négy 
darab, természetes tőkés-, csörgő-, barát- és kercerécéből, 
szárcsából pedig nyolc darab ejthető el.
A kijelölt vizes élőhelyeken az acélsörét használata kötelező.

2005 N O V EM BER 30 nap

Közép-európai zónaidőben Budapesten

A hó 
napja

A hét 
napja kel 

(h min)

Map 
nyugszik 
(h min)

Hold 
kel nyugszik 

(h min) (h min)
fázisai

(h min)

1 Kedd 6 28 16 27 5 41 15 58
2 Szerda 6 29 16 25 6 57 16 19 1 2 25
3 Csütörtök 6 31 16 24 8 16 16 46
4 Péntek 6 32 16 22 9 35 17 24
5 Szombat 6 34 16 21 10 48 18 15
6 Vasárnap 6 35 16 20 11 50 19 21
7 Hétfő 6 37 16 18 12 37 20 39
8 Kedd 6 38 16 17 13 12 22 02
9 Szerda 6 40 16 15 13 38 23 26 D  2 57

10 Csütörtök 6 41 16 14 13 59 -
11 Péntek 6 43 16 13 14 17 0 48
12 Szombat 6 44 16 12 14 33 2 08
1 3 Vasárnap 6 46 16 10 14 50 3 27
14 Hétfő 6 47 16 09 15 09 4 46
15 Kedd 6 49 16 08 15 31 6 06
16 Szerda 6 50 16 07 15 59 7 26 O 1 57
17 Csütörtök 6 52 16 06 16 35 8 42
18 Péntek 6 53 16 05 17 21 9 50
19 Szombat 6 55 16 04 18 18 10 47
2 0 Vasárnap 6 56 16 03 19 23 11 30
21 Hétfő 6 58 16 02 20 31 12 03
22 Kedd 6 59 16 01 21 40 12 28
23 Szerda 7 00 16 00 22 49 12 47 C 23 11
24 Csütörtök 7 02 16 00 23 56 13 03
25 Péntek 7 03 15 59 - 13 18
26 Szombat 7 04 15 58 1 02 13 32
2 7 Vasárnap 7 06 15 57 2 10 13 46
28 Hétfő 7 07 15 57 3 21 14 02
29 Kedd 7 08 15 56 4 35 14 21
30 Szerda 7 10 15 56 5 53 14 45

ÚJHOLD
TELIHOLD
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ELSŐ NEGYED 
UTOLSÓ NEGYED

D
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Hírek, tu d ó s ítá so k

A jobbítás 
reményében

„Az apróvad- és az őzgazdálkodásunk helyzete az EU 
csatlakozás után” címmel rendeztek szeptember 28-án hely
zetértékelő szakmai konferenciát Gödöllőn, a Szent István 
Egyetemen.

Először dr. Tibay György, a rendezvény szervezője is
m ertette a fórum programját, majd prof. dr. Villányi Lász
ló, az egyetem dékánja tartott megnyitóbeszédet, melyben 
kiemelte az egyes szakterületek -  különösen a természet- 
védelem és a vadgazdálkodás -  összefogásának és együtt
működésének szükségességét.

Pintér István, az FVM főosztályvezetője átfogó helyzet
értékelést tartott a vadgazdálkodásról. Úgy vélte, hazánk
ban a vadászat jogi és gazdasági környezete rendezett, az 
állomány minősége kielégítő, viszont további nagyvadlét- 
szám-csökkentésre van szükség. Az apróvad-gazdálkodás 
alapvető gondjaként említette, hogy a ragadozóállomány 
túlszaporodott, a szárnyas és szőrmés kártevők pedig nem 
csak a vadászható, de már több védett és fokozottan vé
dett faj számára is nagy veszélyt jelentenek. Törvénymó
dosítás a következő években nem várható, de 2007-re át
meneti végrehajtási rendeletet készítenek. A vadászterüle
tek száma a területbérleti szerződések lejártát követően 
várhatóan megkétszereződik. Amennyiben bevezetik az 
egyéni bérleti jog lehetőségét, a 3 ezer hektáros minimá
lis vadászterület-nagyság drasztikus csökkentése is elenged
hetetlenné válik. -  szögezte le előadása végén.

Prof. dr. Csányi Sándor, tanszékvezető az uniós csatlako
zás tényleges vadgazdálkodási hatásairól és összefüggéseiről 
beszélt. Külön hangsúlyozta, hogy nincs olyan uniós törek
vés, amely egységesíteni szeretné a tagországok vadászati 
rendszerét. A területnagyság esetleges csökkentésével kap
csolatban elmondta, hogy szerinte ökológiai alapokon álló, 
tervszerű vadgazdálkodás csak nagyobb kezelési egységeken 
folytatható, és a területek csökkentése a hazai vadállomány
ra nézve végzetes következményekkel járna.

Az ágazatot érintő problémákat, és a lehetséges megol
dásokat foglalta össze Balsay Miklós, a terméktanács elnö
ke. Országos szinten gondot jelent a támogatások csökke
nése, a kedvezőtlen jogi és gazdasági helyzet, a folyama
tos áremelkedés, az állategészségügyi előírások példátlan 
szigora, valamint a feketegazdaság térnyerése. Az ágazat 
egészét tekintve a leglényegesebb feladat a jelenlegi átgon
dolatlan, a gyakorlatnak ellentmondó jogi szabályozás meg
változtatása volna. „Deklarálni kellene, hogy a magyar vad 
és a vadászati kultúra nemzeti érték” -  fejezte be beszé
dét a terméktanács elnöke, hangos közönségsikert aratva.

Homonnay Zsombor, a WDÁSZLAP szerkesztője a ha
zai apróvadvadászat helyzetét, a keresleti-kínálati viszonyok 
alakulását és a távlati terveket elemezte. Véleménye szerint 
sokat ártott az ágazatnak, hogy kínálati piac alakult ki. A 
vadászatra jogosultak kiszolgáltatottsága nőtt, rendre egymás 
alá ajánlanak, egymástól, az irodáktól csábítgatják el a ven
dégeket. „Nem a tenyésztői kedv, hanem a pénzünk fogyott 
el” -  jellemezte az apróvadtenyésztés válságos helyzetét. A 
januári nyúlhálózás tilalma merőben ellentétes a piac igénye-
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ivei, a szeptemberi nyúlvadászatok lehetősége pedig a vadá
szati hagyományainkkal. Ki kell harcolni, hogy a jóváhagyott 
üzemtervekben ne csak a hasznos apróvadnak, hanem a 
kártevőknek is legyen egységnyi területre meghatározott mi-

nimum-maximum létszáma.
Szél István, Csongrád me

gye vadászati felügyelőségé
nek vezetője a „mínuszpontos 
rendszer” eltörlésének tapasz
talatait osztotta meg a hall
gatósággal. Elmondása szerint 
megnőtt a szakszerűtlen lelö- 
vések száma, ami annak kö
szönhető, hogy a szankcióktól 
már senkinek sem kell tarta
nia. Az új rendszer egyetlen 
előnyének tartja, hogy az ed
dig bírságra elvont pénzösz- 
szeget fejlesztésre lehet költe
ni. Összességében megállapít
ható, hogy a mínuszpontos 
rendszer eltörlését semmi 
sem indokolta, a szankciók
átalakítását azonban igen. Ja
vaslata szerint a megfelelő

szankció alkalmazásával a régi rendszer működőképes le
hetne, de -  tíz százalékot meghaladó hibás lelövés esetén
-  bírság helyett például kötelező etető- vagy magasles-épí-
tést írhatna elő a hatóság. „Jó megoldás nincs, csak ke
vésbé rossz”-  zárta gondolatait.

Dr. Heltai Miklós, egyetemi adjunktus a jövő tudatos 
ragadozógazdálkodásáról és a ragadozófajok állománykeze
léséről tartott előadást. Egyik legnagyobb problémának azt 
tekinti, hogy az egyes ragadozófajok társadalmi megítélé
se -  a tudományos megalapozottságtól teljesen függetle
nül -  európai trendektől és érzelmektől függ. Heltai sze
rint a farkas és a hiúz fokozott védelmet kellene, hogy 
élvezzen (lévén őshonos), a nyestkutya- és mosómedve-ál
lományt pedig totálisan fel kellene számolni (tájidegen fa

jok), és lokálisan bár, de szükségszerűvé válhat a védett 
ragadozók apasztása is. Kutatásainak eredményeképpen 
megállapította, hogy az elterjedési sűrűségadatok és táp
lálkozásvizsgálatok alapján az elsődleges fontosságú hazai 
ragadozófajok: a róka és a borz.

Dr. Balázs István a társult vadászati jog szerinti föld
tulajdonosi közösségek problémakörével foglalkozott. Be
számolója elején felhívta a figyelmet arra, hogy a gyako
ri jogszabályváltozások mennyire megnehezítik a földtulaj
donosi közösségek és a vadásztársaságok közötti együtt
működést. További gondot jelent, hogy a földtulajdonosi 
vadászati jogközösségeknek nincsen felügyelete, a jogilag 
tisztázatlan helyzetekben sem a hatóság, sem az ügyész
ség, sem a bíróság nem hajlandó állást foglalni.

Dr. Bilonka Béla a vadászati jog legfontosabb rendezen
dő kérdéseiről beszélt. A közeljövőben szükséges lenne a 
földtulajdonosi vadászati közösségek jogi státuszát egyértel
műen tisztázni, jelenleg ugyanis ezeknek a közösségeknek 
nincs munkáltatói jogkörük és nem adóalanyok, ez alapján 
nem foglalkoztathatnak hivatásos vadászt, és számla kibo
csátására sem jogosultak. Továbbra sincs egységes, jogsza
bályban meghatározott vadkárbecslési gyakorlat, a bérvadász
tatás áfa-terheivel kapcsolatos adóügyi határozatok pedig 
nem értelmezhetők. Reményei szerint egy törvénymódosítás 
feloldhatná a felvetett tisztázatlan jogi ellentmondásokat.

Sodor Márton, a KvVM Természetvédelmi Hivatal fő
osztályvezetője kitért a természetvédelem és a vadgazdál
kodás közös céljaira és feladataira is. Kiemelte, hogy a 
vadállomány kezelése nem választható el az élőhely keze
lésétől. A védett területeken extenzív vadgazdálkodást le
het folytatni, de időszakos korlátozásokat bárhol előírhat 
a természetvédelmi hatóság. A közeljövő feladata a közös 
kommunikációs stratégia kialakítása, valamint az ötéves 
nagyvadlétszám-csökkentési program végrehajtása lesz.

Az előadások után, a hosszúra nyúlt vitanap végén, a 
jelenlévők az elhangzott ötleteket, javaslatokat tartalmazó 
zárónyilatkozat elkészítésével bízták meg az előadókat, 
melyet a szervezők eljuttatnak az illetékes szaktárcákhoz.

W. P.

Románia és a vadászati torizmus

Ö sszekötni a tudományt, az isme
retterjesztést az ünnepléssel - 

erre a nem könnyű feladatra vállalko
zott az Abies Hunting vadászatszer
vező iroda. A sepsiszentgyörgyi Ár
kos-kastélyban szeptember 29-ikén 
megszervezett ünnepség a cég fenn
állásának másfél évtizedes évforduló
jának szólt. Az édesapjával alapított, 
Magyarországon is jól ismert vadá
szati turisztikai vállalkozást Sárkány 
Árpád vezeti. Kis cégként kezdték, és 
tavaly, a 14 évi munka után, a 
Venatoria vadászati kiállításon, ahol a 
különböző cégek által utaztatott va
dászok számát veszik figyelembe, el
ső helyezést értek el az európai vadá
szati irodák rangsorában. Romániá
ban, ahol az iroda székhelye van, a

külföldi vadászok számára jóváha
gyott lelövési keret felét az általuk 
szervezett vadászatok során ejtik el.

Azt gondolhatnánk, hogy talán 
nem szerencsés tudományos ren
dezvényre hívni a résztvevőket egy 
évforduló ünneplése kapcsán. A 
szimpózium azonban olyannyira ak
tuális témát érintett, hogy a szakmi
nisztériumtól a megyei önkormányzat 
és iparkamara vezetőin keresztül, a 
C.I.C. rangos vezetőivel bezárólag, a 
politika és a szakma krémje jelen volt. 
A szakmai érdeklődés annak szólt, 
hogy Romániában az új vadászati tör
vénytervezet vitája folyik, amely sok 
más előremutató változtatás mellett 
földtulajdonhoz köti a vadászati jogot, 
így, a „Vadászati turizmus - anyagi for

rás a Románia vadállományával törté
nő fenntartható gazdálkodáshoz” 
címmel megtartott rendezvény alkal
mat adott a törvénytervezet elvi érté
kelésére is. A két román előadó, Aurél 
Negrutiu és Ion Micu professzorok a 
vadgazdálkodás gyakorlati megvaló
sításáról, illetve a vadállomány fenn
tartásában betöltött fontos szerepéről 
beszélt. Kai-Uwe Wollscheid, a C.I.C. 
vezérigazgatója és dr. Náhlik András, 
a soproni egyetem professzora a va
dászati turizmus a vadállomány fenn
tartásában betöltött szerepéről szólt 
nemzetközi és magyarországi példá
kat felhasználva. A rendezvényt ökör
sütéssel egybekötött jó hangulatú fo
gadás zárta.

N.A.
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Trófeaszemlék

Időben korábban -  október 2-án -  a zalaiak példáját 
követve rendezte meg a SEFAG Rt. szántódi erdészete 
az idei bőgés idején esett gímszarvas bikáinak a szak
mai bemutatóját. A nagy bikák és a „közép-mezőny” 
mellett a rendellenes agancs-alakulásúaknak is jócs
kán akadt nézője ... annak ellenére, hogy csak pár 
nappal korábban jutott el mindenkihez a meghívás. Az 
ali-réti vadászház hangulatos környezetében bemuta
tott 62 trófea -  az idei időjárás okozta vadászati nehéz
ségek ellenére -  jól jellemzi a környék gímszarvas-állo
mányának minőségét, azt az értéket, amellyel a szán- 
tódiak gazdálkodhatnak. Jó volt látni, hogy a szakem
berek, a hivatásos vadászok körében mekkora érdek
lődést vált ki egy-egy ilyen trófeaszemle -  vasárnapi pi
henő helyett -  az ország távoli vidékéről, sőt Szlovákiá
ból is képesek voltak több száz kilométert is autózni, 
mert tanulságos élmény minden ilyen rendezvény. 
Óhatatlanul fölvetődik az emberben az ötlet: rendez
zünk legalább évente egyszer -  mondjuk a FeHoVa-n 
egy országos trófeaszemlét?

T ró feaszem lék

Idén nincs 13 kilós

Negyedik alkalommal rendezte meg a Zalaerdő Rt. 
Csömödéri Erdészete a szentpéterföldei vadászház 
előtt az idei bőgésben elejtett szarvasbikák trófea-be- 
mutatóját. Mint minden évben az idén is színpompás 
látványt nyújtott a koncentrikus körök mentén, gyö
nyörűen feldíszített 151 db trófea. Feiszt Ottó, a 
Zalaerdő Rt. vezérigazgatója köszöntőjében elmond
ta, hogy ez a bemutató rendkívül jó áttekintést ad az

idei vadásztatásról, amely jóval nehezebb volt az el
múlt évekhez képest. Egy hetet csúszott a bőgés és a 
szarvasok jóval később, lővilág után mozogtak igazán. 
A pausál szerződések eredményeként a kisebb bikák 
felé tolódott el a vadásztatás. Páll Tamás, a Zalaerdő 
Rt. vadászati felügyelője ismertetett néhány adatot az 
érdeklődőknek: a Zalaerdő területén esett bikák átlag 
súlya 7,22 kg, amelyből 25 db lett arany-, 37 db ezüst-, 
és 48 db bronzérmes. Ebből Szentpéterföldén 7 arany
érmes bika esett.

Kép és szöveg: Polster Gabriella

Idénymérleg
Nagy érdeklődésre számot tartó tró
feaszemlét rendeztek október else
jén a Gyulaj Rt. németkéri területén. 
A kiállításon a bőgési idényben terí
tékre került szarvasbikák agancsait 
láthatták az érdeklődők. Gálos Csa
ba fővadász szakmai értékelésében 
kiemelte, hogy ebben az évben igen 
gyenge volt a bőgés, a vad csak ké
sőn mozdult, a bikák alig bőgtek. A 
kitartó munka és a sok fáradozás 
azonban mégiscsak meghozta gyü
mölcsét, így ha más éveknél nehe
zebben is, de végül több kapitális 
agancsú bikát sikerült a terítékre 
fektetni.

Bischof Ferenc
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V adgazdálkodási gyakorlat

Boges- leboges
V eszprém megyében a tervezett 1485 gímbikából -  

lapzártáig -  a trófeabíráló bizottságnál eddig 463 
darabot bíráltak el. 38 százalékuk fiatal, 55 százalék(ü!) 
középkorú és csak 7 százalék az öreg bika. H ét éve 
nem fordult elő, hogy ilyen nagy arányban kerültek te
rítékre és bírálatra a középkorú bikák. A 463 elbírált 
bikából -  ha még működne a rendszer -  15 mínusz 3 
pontosra sikeredett, ezek alig 7-8 éves ígéretes 8,5 kg- 
os bikák!!! A bírálati jegyzőkönyvekben szerényen csak 
annyi áll, hogy „fejlődőképes”. Az elmúlt hét év alatt 
összesen nem volt ennyi mínusz 3 pontos. 199 bika ka
pott érmes minősítést: 9 arany, 62 ezüst, 128 bronz.

Most akkor jó irányba haladunk? Minőségi kritérium 
nélkül a korosztályos lelövések betartása megfoghatatlan 
és értelmetlen. Jó volt a mínusz pontos rendszer, a szar
vasnak mindenképp! Sajnos jelenleg bárki vadásztathat, 
aki több-kevesebb biztonsággal tud trófeasúlyt becsülni. 
Egyéb szakmai szempontok nincsenek. Az új rendszer 
csak a kontraszelekciót erősíti. Amíg korábban válogatva 
vadásztunk/vadásztattunk, addig most gyakorlatilag (kis 
túlzással), ami keresztbeáll, azt meglövetjük. M ert alig lá
tunk többet. Több hivatásos vadász kollégámmal együtt 
az a véleményem -  működési területünk közel 80 ezer 
hektárt érint, beleértve az állami és vadásztársasági terü
leteket is (Veszprém megye legjobb adottságú nagyvadas 
területeiről van szó: Nyugat-Bakony, Bakonyalja és Somló 
környéke) -  hogy kevesebb lett a szarvas.

Egyik kolléga például 10 napi folyamatos hajnali és 
esti megfigyelései során egyetlen tarvadat sem látott. Az 
is furcsa volt a szemnek, hogy az erdőkben és a széle
ken hiányoztak a korábban megszokott, a bikák aktivitá
sát jelző lehántolt fák. Csak fiatal bikák és kisebb 2-5,

esetleg 7 egyedet számláló tarvad-csapatok mozgolódtak. 
Aztán megérkeztek a bérvadászok... és több csoport 
úgy távozott, hogy bikát nem is látott. A helyzet a fő 
bőgési időszakban is hasonló volt. Egyöntetű az idei bő- 
gésről a véleményünk, hogy kevés a tarvad. Öreg golyó
érett bika csak elvétve akadt, leginkább a fiatal és kö
zépkorosztály vitézkedett.

Mi lesz így jövőre? És azután? Idén a megye 51 va
dászatra jogosultjából 8 a fenntartható maximum és mi
nimum közé becsülte a szarvasállományát, csupán 
egyetlen nyilatkozott úgy, hogy nála már kevesebb szar
vas van a fenntartandó minimum létszámnál is. Ők ta
lán nem a bevételt tervezték a várható szükséges kiadá
sokhoz, hanem megpróbáltak valóban létszámot becsülni!

Azok a vadászatra jogosultak, akik nem érzékelik a 
kialakult helyzet jelentőségét, és nem hajlandóak végre a 
vad érdekében is áldozni ... a saját maguk által állított 
csapdába fognak esni. A haldokló vadásztársasági rend
szer a vadból próbálja finanszírozni a működési költsé
geit, óriási csapást mérve ezzel a hazai vadállományra.

Kollégáimmal együtt megfogadtuk, hogy az idény 
hátralevő részében csak a sérült vagy láthatóan beteg 
szarvasokat fogjuk elejteni, nem emelünk fegyvert a 
szaporulat fenntartásáért elsődlegesen felelős nőivarú 
egyedekre. Az óriási elmaradást bizonyára majd az eddi
ginél sokkal intenzívebb téli vadásztatással próbálják pó
tolni, ám ez szerintem m ár a törzsállomány lefejezését 
fogja jelenteni. Ha ez valóban bekövetkezik, akkor „vad
mentes” területekért megy majd a csatározás az üzem
tervi ciklus lejárta előtt, m ert a jövő szeptemberben 
még ennél is siralmasabb lesz a kép.

N é m e t h  Z o l t á n

A helyzet változik...
...legalább is, ami a szarvasok szá
mát illeti. Nehezen indult az idei bő
gés Baranya megyében és a folyta
tás sem kecsegtetett rekordered
ményekkel. Szeptember közepéig 
alig-alig esett bika és sok vendég 
távozott sikerek nélkül. A híres bő
gőhelyeken érett bikát csak elvétve 
láttak. A hivatásos vadászok véle
ménye szerint nagyon meg kellett 
dolgozni az idei eredményekért, 
ugyanakkor sokszor valóban csak a 
szerencse segített. Bár a számok 
és a szeptemberi terítékadatok még 
nem mutatják, a területeken már 
erősen érezhető a megcsappant 
szarvasállomány. Amíg 2002 szep
temberében a megyei trófeabíráló 
bizottság 472 bikát bírált és az ér
mes arány 69 százalék volt, ad

dig az idei hasonló időszakban ez a 
szám 431, az érmes agancsok ará
nya pedig 61 százalék. Bedecs 
György vadászati felügyelő vélemé
nye szerint még ennél is rosszabb 
a helyzet, ha a tízéves kor felett terí
tékre került bikák adatait vizsgáljuk. 
Idén ugyanis csak 23 százalékot 
tettek ki a bírálaton az idős korosz
tályú bikák. Ez azt jelenti, hogy el
fogytak az öreg, érett bikák és a va
dászoknak -  kénytelen-kelletlen -  
bele kellett nyúlniuk a fiatal korosz
tályokba. A számok alapján ugyan 
még nem kell a vészharangot félre
verni, de a hivatásos vadászok és a 
területgazdák egyes helyeken már 
komoly állománycsökkenésről be
szélnek.

A.G
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Mesterségünk címere...
„A versenyzők közül néhányat az egyetemen is szívesen 
látnánk, sőt többen akár a második évfolyamon is meg
állnák a helyüket..!’ -  kezdte az elméleti versenyek érté
kelését prof. dr. Náhlik A ndrás, a N yugat-M agyarorszá- 
gi Egyetem  rektor-helyettese Szombathely-Óladon, szep
tem ber 23-ikán a XIV Országos Ifjúsági Vadászvetélkedő 
záróünnepségén.

De ne szaladjunk annyira előre. A kétnapos versenyre 
kilenc vadászati és erdészeti szakközépiskola jelentkezett 
háromfős csapataival. Teljes volt a paletta, minden intéz
mény képviseltette magát a seregszemlén, ahol hazánkban 
jelenleg folyik ilyen szakirányú képzés.

A megmérettetés egy ötvenpontos tesztláp kitöltésével 
kezdődött. A feladatok között fajismeretre, élőhely-fejlesz
tésre, erdő- és vadgazdálkodásra, valamint vadtenyésztésre 
vonatkozó kérdések egyaránt szerepeltek. A jövő szakem
bereinek a vadászetikai kérdésekben is bizonyítaniuk kel
lett a felkészültségüket, és a bírálóbizottság nem kis örö
mére ebben a versenyszámban is jó eredmények szület
tek. A gyakorlati jártasságukról korong- és kispuskalövé
szetben, fegyver-összeszerelésben, fajfelismerésben, nyom
ás röpképismeretben adhattak számot a zömében végzős 
vadásztanulókból álló csapatok. A legtöbb pontot a nagy
vad találatjelzéseinek meghatározásában és a távolsági 
agancsbírálaton veszítették el a résztvevők.

Juhász Lenke, Peszlen Roland, Seres Zoltán
A versenyhelyszíneket végigjárva mindenütt érezhető 

volt a feszültség, a fiatalok nagyon komolyan vették a fel
adatokat, és szinte presztízskérdést csináltak abból, hogy 
tudásuk legjavát nyújtva öregbíthessék iskolájuk hírnevét. 
A kísérő tanárok -  akik egyébként csak külső szemlélői 
lehettek az eseményeknek, lévén nekik a versenyszabály
zat értelmében tilos volt belépniük a próbatételek színhe
lyére -  elmondták, hogy igen komoly felkészülés előzte 
meg a vetélkedőt.

A rendező intézmény, a Szombathely-Oladi H erm án 
Ottó szakiskola szervezésből jelesre vizsgázott, az érdek
lődőket jelzőtáblákkal segítették abban, hogy könnyedén 
eligazodjanak a több helyen, forgószínpadszerűen zajló 
gyakorlati összevetés helyszínei között. A vadgazdálkodási 
gyakorlókertben, az iskola lőterén, a vaddisznós-kertben és 
az egykori kotorékpályán minden feltétel adott volt a jó 
hangulatú versenyhez. Tapasztalhattuk, hogy a magyar va-
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dászati szakképzés színvonala egyre javul. A gyakorlati 
program érdekessége volt, hogy az összevetés egyetlen 
hölgyrésztvevője, Juhász Lenke, aki egy ismert erdész- va
dászdinasztia sarja, az élmezőnyben végzett.

Az első nap végére az élen álló csapat mindössze 
egyetlen ponttal előzte meg a mögötte lévőt, a végső dön
tés így a szakmai szóbeli versenyrészre maradt.

Másnap reggel nyolc órakor már idegesen toporogtak a 
kijelölt tanterem előtt a fiatal vadászjelöltek. Kár volt iz
gulni, mert a zsűritagokat szinte lenyűgözte a tanulók fel- 
készültsége.

Az ebéd utáni záróünnepséget és a díjkiosztást a kas
tély előtti parkban rendezték. Pechtol János, az OMVK 
főtitkára és M arton István, az FVM szakoktatási főosz
tályvezetője is elismerően szólt a rendezésről, megköszön
ve Beer László igazgatónak az odaadó munkát, a támo
gatóknak a segítséget, a felkészítő tanároknak és a ver
senyzőknek pedig a részvételt. A végeredményt Török 
Henrik, az OMVV főmunkatársa, a verseny főszervezője 
ismertette a jelenlévőkkel. A rendezvény a díjátadásokkal 
és a vadászhimnusz eléneklésével zárult.

Ezen a vetélkedőn a helyezésektől függetlenül végül is 
mindenki nyertes volt, hiszen az értékes díjakon kívül 
szakmai tapasztalatokkal a tarsolyában, új barátságokkal, 
kapcsolatokkal gazdagabban térhetett haza.

A XIV. Országos Ifjúsági Vadászvetélkedő végeredménye 
Egyéni verseny:
1. Peszlen Roland -  Roth Gyula Szakképző Iskola, 
Sopron
2. Juhász Lenke -  Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola, 
Szeged
3. Seres Zoltán -  Széchenyi István Szakközépiskola, 
Hajdúböszörmény
Csapatverseny:
1. Kiss Ferenc Erdészeti SZKI, Szeged
(Bénák Csaba, Juhász Lenke, Rónaszéki Attila)
2. Széchenyi István SZKI, Hajdúböszörmény 
(Seres Zoltán, Bácsmegi László, Drótos Krisztián)
3. Bársony István Mezőgazdasági SZKI, Csongrád 
(Kasper Máté, Vajas Imre, Mitlasóczki Imre)

Kép És sz ö v e g : WP.
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Baranyában a folytonosságra szavaztak
Egész napos programmal várta a küldötteket az OMVK Baranya megyei területi szervezete Pécsett, szeptember 
30-án, a Közösségi Ház nagytermében. Délelőtt az éves továbbképzést tartották meg a hivatásos vadászoknak, 
majd az osztályülések következtek. A négyéves beszámolót írásban kapták meg a küldöttek és délutánra mind a 
sport, mind a hivatásos vadászok megválasztották azokat a tisztségviselőket, akik a következő négy évben kama
rai küldöttként tevékenykednek. Délután két órakor került sor arra, hogy a küldöttgyűlésen megválasszák a me
gyei vezetést. A beszámolók után, a jelölő és szavazatszámláló bizottság megkezdte munkáját. Mint az már a ko
rábbi felszólalásokból kiderült, a küldöttek elégedettek az eddigi vezetés munkájával, így továbbra is a folytonos
ság, a higgadt és fegyelmezett munka jellemzi majd a Baranya megyei vadászkamarát. Az elnöknek újfent dr. Bod
nár József, titkárnak Gondos Gyula kapott bizalmat. Sportvadász alelnökként Békés Sándor, hivatásos vadász al- 
elnökként dr. Monostori László tevékenykedik tovább. Az Etikai Bizottság elnöke dr. Keresztes Tamás.

A. G.

Hubertus nap - hetedszer
A Ceglédi Vadász Klub szervezésében a hetedik 
alkalommal rendezték meg a hagyományos Hu
bertus napi eseménysorozatot szeptember 24- 
ikén. Idén az ünnepség egybeesett a Kossuth 
Lajos ceglédi beszédének 157. évfordulója al
kalmából tartott megemlékezéssel. A szokásos 
vadásznapi programok mellett a látogatók szá
mos egyéb, érdekes produkciónak is tapsolhat
tak. Nagy sikere volt a puskadobó versenynek 
és az állathangutánzó vetélkedésre is sokan vol
tak kíváncsiak. A rendezvény rangját emelte 
Vészti Mihály, köröndi fazekasmester bemutat
kozása, valamint a Székelyföldről érkezett 
Csíkcsobotfalvi zenészek fellépése. Egész nap 
nagy volt a tolongás a képzőművészek és az 
árusok sátrainál, és szép számmal keresték fel a 
rendezvény tőszomszédságában található Ceg
lédi Természetrajzi és Vadászati Múzeumot is.

W.P.

Elmosta az eső
A fóti Károlyi-kastély és annak parkja adott otthont a 
Pest megyei regionális vadásznapnak szeptember 
17-ikén. A Fóti Vadászklub és a Rákospalotai Nö
vényolaj Vadásztársaság közösen rendezte meg az 
eseményt. A megnyitó beszédeket követően Huber
tus misét láthattak az érdeklődők, és ekkor már a ko
ronglövészet résztvevői is megkezdték a versengést. 
Örömteli látvány volt, hogy többen családosán, gye
rekekkel érkeztek a rendezvényre. A szervezők úgy 
állították össze a programokat, hogy a legkisebbek 
se unatkozzanak, számtalan gyermekműsor közül 
válogathattak az érdeklődők és egy állatsimogató is 
rendelkezésére állt a gyerekeknek. Sajnos a délelőtt 
leszakadó eső rányomta a bélyegét a hangulatra. A
rossz idő ellenere nehanyan mégis kilátogattak a 
Gyermekváros parkjába és megnézték a színvonalas vadászkutya-bemutatót, valamint a lovas íjászok lélegzetel
állító mutatványait. Az egész napos trófea- és festménykiállítás, valamint a gépkocsi- és quad-bemutató is több ér
deklődőt vonzott. A szervezők mindent megtettek annak érdekében, hogy mindenki, aki eljött Fótra, egy kellemes 
(vadász)napot tölthessen el családjával és barátaival, ám az, hogy a rendezvény látogatottsága a várakozás alatt 
maradt, bizonyára a kedvezőtlen időjárás következménye volt. W.P
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Zala idei legjobbjai Nagy bikák a VADEX-nél

A Zala megyei trófeabíráló bizottságnál október 7-éig 
507 gímszarvasbikát bíráltak el, amiből aranyérmes 53 
db (10%), ezüstérmes 115 db (23%), bronzérmes 147 
db (29%). Hibás lelövések: -1 pontos 48 db ( 9%), -2 
pontos 9 db (2%), -3 pontos 4 db (1%). 81 db szarvas
bika 7-8 kg közötti, 80 db 5-6 kg közötti, 75 db 6-7 kg 
közötti, 69 db 8-9 kg közötti, 56 db 9-10 kg közötti és 50 
db 4-5 kg közötti.

A legnagyobb bika szeptember 12-én este, a Pacsai 
Vadásztársaság területén került terítékre, amely a leg
magasabb pontszámot kapta Zala megyében. A bika a 
hónap első hetében tűnt fel a Pötrétei-erdő nevű terület
részen, 12 tarvadat terelve. Leopold Kurcz, a harmadik 
cserkelésén ejtette el a páratlan tizennyolcas agancsú 
bikát, Tihanyi Tibor hivatásos vadász kíséretében. Súlya 
12,45 kg, 11 éves, 232,25 C.I.C. pontot kapott. Páratlan 
húszas a Zalaerdő Rt. Csömödéri Erdészeténél teríték
re került 11,15 kg-os, 14 éves, 232,08 C.I.C. pontszámú 
bika. A harmadik helyre a páros 22-es, 10 éves, 12,65 kg- 
os, 229,17 C.I.C. pontszámú bika trófeáját értékelték, 
ami a Nagylengyeli Olajbányász Vt. területén került terí
tékre.

Az uzsai rekord
A HM Buda
pesti Erdő- 
g a z d a s á g  
uzsai terüle
tén került el
ejtésre a ké
pen látható 
páros tizen- 
négyes bi
ka. A kapitá
lis agancsú 
s z a r v a s  
szeptem ber

15-én este esett el a kecskevári területrészen, osztrák 
vendégvadász által, Kádár István hivatásos vadász kí
séretében. A trófea súlya 12,43 kg, nemzetközi pont
száma 225,10, ezzel az uzsai vadászterület eddigi leg
nagyobb szarvasbikája.

A jó idénykezdés után 
szeptemberben még 
újabb három, kiváló agan
csú gímbika került teríték
re a VADEX Rt. vadászte
rületén. A Tímári területré
szen esett bika páratlan 
22-es, 10,79 kilogramm 
súlyú trófeája a bírálaton 
226,90 CIC pontot kapott, 
a bika korát 11 évesre be
csülték. A szeptember 13- 
án Fehérvárcsurgón terí
tékre került bika agancs
súlya 11,03 kilogramm volt, bírálati pontszáma 226,06. A 
Sárszentágotán elejtett, páros tizennégyes agancsú bi
ka fejdísze 12,20 kilót nyomott. Hibbey Zsombor

A vérebnek is jutott töret
A képen látható 10,15 kilós 
agancssúlyú szarvasbika a 
Szent Hubertus Vadász
egyesület Szőkedencsi 
(Somogy megye) területré
szén került terítékre szep
tember 12-ikén. A bika egy 
kukoricatábla szélén bő
gött, az olasz vendégva
dász lövése után beváltott 
az erdőbe, majd a nagyon 
gyenge vérzés után egyre 

beljebb nyomult. A sötétedés beálltával a keresést felfüg
gesztették, és másnap reggel véreb segítségével találták 
meg. A bika korát 11 évesre becsülték. Baranyai László

A csopaki csodaszarvas

Az Észak-balatoni Vadásztársaság területén, Csopak 
felett, aTódi-mezőn szeptember 21-én hajnalban Bathó 
Tamás egy flavisztikus szarvasbikát hozott terítékre. A 
bika életkorát négyévesre becsülték, testtömege zsige- 
relve csupán 80 kilogrammot nyomott. Fején, nyakán 
és lábain világosbarna foltok láthatóak, farka rozsdavö
rös, a test többi része azonban hófehér. Agancsa párat
lan 12-es, bal oldalt farkasággal.

M a g y a r  V a d á s z l a p / 2 0 0 5 .  november 659.



13. oldal

lünk az erdőszéli magaslesen, előre élvez
ve a közeledő alkonyest nyugalmát, ami
kor a látóhatár szélén rohamosan közele

dő apró porfelhőt veszünk észre. Egy idő múlva 
erősödő dübörgés kapcsolódik hozzá, majd ki
bontakozik egy négykerekű motoron ülő alak, aki 
eszetlen sebességgel elrobog előttünk a földúton, 
s az általa felvert porfüggöny lá
gyan betakar bennünket is...

►

Egyre többször zavarja meg el
mélyült leskelődésünket ilyen 
kellemetlen esemény, ungon- ^  ^  J
berken keresztül száguldozó te- ^  
repmotorosok, újabban a négy 
terepgumis keréken lovagló qua- 
dosok tapossák-büdösítik és ir
datlan hangerővel okádják tele 
erdeinket-mezeinket. Nincsenek 
tekintettel erdőre-vadra, védett vagy (tőlük) védte
len területekre, összeszabdalják az erdei utakat, 
szigorúan védett lápréteket, sziklagyepeket -  sok
kal hatékonyabban, mint az üldözött muflon...

A hivatásos erdész-vadász-természetvédő sze
mélyzet próbálná megfékezni ezeket az újonnan 
elszaporodott „kártevőket” -  ha tudná. Utolérni 
őket szinte lehetetlen, az eléjük álló embert, jármű
vet gond nélkül kerülik ki (esetleg fel is lökik köz
ben), s mivel rendszám általában nincs a gépeken, 
még csak feljelenteni sem lehet őket az azonosít
hatóság híján. S ha mégis sikerül megállítani az il
letőt, biztosan nem lesz nála semmilyen igazol
vány, a „harci gépet” elkobozni nincs joga egyik 
„őrnek” sem...

Furcsa világot élünk manapság. A quadosok, te
repmotorosok azt mondják, nincs hova menniük 
újonnan (és drágán) beszerzett gépeikkel, „be
kényszerülnek” az erdőkbe, szántóföldekre, rétek
re. Sajnos van benne igazság. Jogalkotásunk 
ugyanis ilyen fogalmat, hogy „négykerekű motor” , 
nem ismer. A ma hatályos (EU konform?) jogsza
bály és a KRESZ szerint ha a gépjármű 
össztömege meghaladja az 550 kilogrammot és 
négy kerékkel rendelkezik, akkor az személygép
kocsi. A quad viszont nem szokott 3-400 kilósnál 
nagyobbra „nőni” , mert akkor pont azt az előnyét 
veszítené el, amiért az egészet kitalálták -  azaz a 
(relatíve) könnyű, kis helyeken is elférő és a szinte 
járhatatlan terepeken is biztonsággal mozgó jármű.

Ha nem autó, akkor kizárásos alapon mi is lehet
ne más, mint motor. Csakhogy a motor hazai jogi 
fogalma ennél jóval szűkebb, szó szerint véve mo
torkerékpár, ahol nem a motor, hanem a kerék-pár 
a lényeg, olyannyira, hogy a háromkerekű motor 
(nem az oldalkocsís, mert az megint más, hanem

a chopper) szintén nem létezik -  a négykerekűről 
nem is beszélve. Horribile dictu, még járműnek 
sem minősül, szemben a jogalkotók által ebbe a 
kategóriába sorolt kézikocsival és a fagyialtos tri
ciklivel. Ha viszont a quad hivatalosan „nem léte
zik” , azaz nem jármű, akkor rendszám sem adha
tó ki rá...

Persze, mivel Magyarországon vagyunk, nincse
nek megoldhatatlan problémák... lehet kérni az 
egyedi forgalomba helyezés engedélyezését. Ha 
ez megvan, akkor már csak át kell alakítani a gyá
ri gépet, kell rá dudát, kapcsolható távolsági fény
szórót szerelni, ledobni a terepgumikat és szabvá
nyos, a közúti közlekedésre alkalmas gumikat fel
rakatni. (Amerikai modellekkel még kísérletezni is 
felesleges.) A papírokkal el kell vinni a quadot 
(mintha jármű lenne) vizsgáztatni, utána ki lehet 
váltani az „A” rendszámot. Igaz, ezek után vezetni 
csak A-kategóriás (motor) jogosítvánnyal lehet, s 
mivel nincs rajta biztonsági öv, csak bukósisak
ban. Ha viszont egy mini-quadra teszünk szert, 
ami 50 köbcentiméternél kisebb „kaliberű” motor
ral szerelt, na, azt viszont nem lehet A1 (segédmo
tor) jogosítvánnyal vezetni.

Eddig az elmélet. A gyakorlatban egyre több 
quadot látni az utakon, hol rendszámmal, hol anél
kül és vagy van bukósisak a vezetőn -  vagy nincs. 
Pedig, ha nem az élet után loholna mérföldekkel 
lemaradva jogalkotásunk, ennek az „ügy”-nek is 
lenne kézzel fogható haszna -  azon kívül is, hogy 
e gépek gazdái legálisan használhatnák masinái
kat, akár számukra kijelölt területeken is. Az ame
rikai vadászok által oly közkedvelt és régóta hasz
nált négykerekű terepjáró motorok kiválóak lenné
nek a hazai erdészek-vadászok napi munkájához, 
hiszen egy praktikus munka- és célgép, amit a lőtt 
vad megközelíthetetlen helyről történő kihozásától 
a vadföldművelésen át a faközelítésig igen sok 
mindenre lehet(ne) használni -  egy személygép
kocsi árának töredékéért.

-  Som -
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Bársony 
István 
élete

K is dunántúli faluban, Sárkeresztesen született, 1855. 
november 15-ikén, a Károlyi-kúriában. Édesapja, 

Bársony János, a gróf gazdatisztje volt, természetszerető, 
igaz magyar ember. Édesanyja, Fásy Lujza irodalomked
velő asszony, aki leginkább Jókai és Tompa műveit for
gatta.

Az író 4 éves múlt, amikor a család Károlyi György 
másik birtokára, Nagykárolyba költözött, öccse, János, a 
későbbi orvosprofesszor, már ott született. Bársony test
véreiről több novellájában is megemlékezik: A „Versengés 
apámmal”, illetve az „Elveszett paradicsom” szereplői 
között találjuk húgait is, míg a „Disznóhistória” egyik 
szereplője János öccse, mint „afféle sárgacsőrű diák ... 
magam olyan süldő jogász voltam ...” írja. Ez a novellá
ja is, mint még oly sok, a Szatmár-Béltek és Dobra kö
zötti erdőkben játszódik. Több írásából is egyértelműen 
kiderül, hogy az 1860-as években már 
Kraszna-Bélteken lakott a Bársony
család.

István a nagykárolyi és a szatmár
németi iskola padjait koptatta, elemi 
iskolai és az alsó gimnáziumi években 
Nagykároly, egy rövid időre Pozsony, 
majd az érettségi idején már Szatmár
németi a helyszín.

Szatmárban érték első, későbbi 
munkásságát meghatározó élményei, 
melyekről így ír 
„Szatmár vármegye” 
monográfiájának elő
szavában: „Az első 
legszebb, legédesebb, 
bátran mondhatom: 
gyönyörű benyomások 
és képek, amiket a 
világról kaptam, és 
amelyek emlékét dé
delgetve őrzöm a lel
kemben, mind onnan 
valók, abból a szép 
vármegyéből, amelynek
a síkságain hozzászoktam, hogy imádjam az Alföldet. 
Lankás dombvidékén sokat és boldogan andalogtam, er
dős, hallgatag hegyei között pedig néma csodálattal,

templomi áhítattal élveztem azt az emelkedettséget, ami 
a zajos világtól távolodó embert mindjobban megtölti az 
Isten közellétének sejtésével... Gondolataim távlatában ott 
látom Nagykárolyt, az én időmben még ugyancsak poros 
utczáival, terpeszkedő vármegyeházával, piarista gimnáziu
mával, pohos templomával, sivatag nagy piacával, grófi 
kastélyával, és parkjával... aztán a mi eperfás, papsajtos 
udvarunkkal, diófás nagy kertünkkel, a város alatt terülő 
postaréttel, amelyen túl látszik a kaplonyi ferenezrendi 
zárda kéttornyú temploma. Mindezen túl következik a 
láp, amit sima rónasággal vesz körül a szatmármegyei 
alföld, az én gyönyörűségeim bűbájos forrása...”

Szatmárnémetiben érettségizett, itt érte az első szere
lem is, melynek szép leírása, „Darinka Mira” története 
felbukkan a „Júdás” és a „Valami a tavalyi nyárról” cí
mű novellákban is. A m atúrát követően Budapestre

ment jogot tanulni, 
de szívesebben töltöt
te az idejét a budai 
hegyekben. Itt ismer
kedett meg Borsos 
József festőművész 
lányával, Vilmával, aki
nek ekkor már két 
fia volt. (Mindkettő 
neve szerepel az író 
halotti értesítőjén, 
mint mostohafiai). 
István és Vilma sze
relmének, első találko
zásainak irodalmi em
lékeit Csathó Kálmán 
„A szép juhászné” cí
mű regényében talál
juk meg. Bársony 
szülei nem lelkesedtek 
Borsos Vilmával kö
tendő házasságért, 

s amikor kiderült, hogy az író még a jogi pályától is 
elfordult, anyagi támogatását megszüntették. Bársony 
István hírlapírónak szegődött, de novellákkal is próbálko
zott. Az áttörés éve 1886 volt, amikor első díjat nyert 
az Ország-Világ irodalmi pályázatán „Proletárok” című 
elbeszélésével, amely a magyar táj élővilágának téli életét

Bársony könyvek jegyzéke:
Százszorszépek (1886), A szabad ég alatt (1888), Tréfás tör
ténetek (1890), Dobogó szívek (1891), Erdőn, mezőn (1894), 
Négyszemközt (1894), Jó az Isten. A jó szív kincs (1895), 
Csend (1895), Ecce homo (1896), Víg világ (1897), A kapi
tány gazember (1897), Vadásztörténetek (1898), A szerelem 
könyve (1899), A kaméleon-leány és más elbeszélések 
(1899), Magyar természeti és vadászati képek (1900), Az in- 
govány (1900), Keresd az asszonyt (1900), Egy darab élet 
(1901), A királytigris (1901), Szól a puska (1901), Élőképek 

(1902), A róna és az erdő (1902), Igaz mesék (1903), 
Vadásztáska (1903), Visszhang (1903), A rab király 
szabadon (1903), Magányos órák (1904), A napsü
tötte férfi és más elbeszélések (1904), Mulattató va
dászrajzok (1904), Szelek útján (1905), Tátra album 
(1906), Titkos veszedelmek (1907), Súgok valamit 
(1908), Tarka mesék (1908), Magyar földön (1910), 
A boszorkány (1910), Dinamit (1911), Este (1914), 
Vérvirág (1917), A nép barátja, Az erdő könyve 
(1918), Magyar élet (1920), Az én világom (1925), 
Délibáb (1926)
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tárja elénk. (Az írás megtalálható a „Szabad ég alatt” 
című novelláskötetben is, amely 1888-ban jelent meg). 
Ezt előzte meg első önálló kötete, amely a „Százszor
szépek” címet viselte, s külföldön is nagy sikert aratott.

Ettől kezdve nyílt meg számára az írói pálya. Sorra 
jelentek meg elbeszélései és regényei, amelyek témája a 
láp, a róna, az erdő, annak lakói: az állatok, madarak, 
lepkék, s az ott dolgozó jellegzetes alakok: a pákász, a 
csíkász, az erdész.

Később a Budapesti Közlöny főszerkesztője volt, és 
miniszteri tanácsosként dolgozott. Amikor csak tehette, 
puskával a vállán az erdőt és a rónát járta. Kedvenc va
dászterülete a Kiskunság lápos, mocsaras vidéke és a 
Börzsöny rengetege volt. Ehelyütt található a Tűzköves 
forrás, ahol emléktáblája-, illetve a kővel, felirattal megje
lölt „Bársony-állás”, az író kedvenc szalonkázó helye áll.

Két fia, Elemér és Béla is megpróbálkozott az írás
sal, a nagyobbik fiú tollából származik az első „Magyar 
Gyógyszerészet” és az „Endrődi statárium  -  Hangula
tok” című szépirodalmi mű.

Hetvenedik születésnapján, 1925-ben szülőfaluja, Sár- 
keresztes díszpolgárrá fogadta. A jubileumi évben szinte 
minden újság megemlékezett a „legmagyarabb magyar
ról”, „a magyar irodalom Szinnyei-Merse Páljáról”.

1928. március 12-én hunyt el Budapesten, dísz
sírhelye a Kerepesi úti temetőben található, ame
lyet néhány éve a Vadász Könyv Klub Egyesület 
hozatott újra eredeti állapotába.

Bársony István 675 -  különböző kötetekben nap
világot látott -  írásáról tudunk, de további több 
mint 300 publikációját közölték a korabeli lapokban 
is. Életében 44 kötete jelent meg. Tagjává fogadta a 
Kisfaludy és a Petőfi Irodalmi Társaság, de a Ma
dártani Társaság is hasonlóképpen ismerte el tudá
sát. A kor legnagyobb írói között tartották számon, 
Mikszáth, Gárdonyi, Molnár Ferenc, Heltai, Bródy 
mellett emlegették. Műveit az iskolában tanították 
(Magyar olvasókönyv, 1928), írásai az évente megje
lenő Almanachok elmaradhatatlan alkotórészei voltak.

Ma Budapesten egy utca, Csongrádon a Mező- 
gazdasági Szakközépiskola és Kollégium, négy va
dásztársaság és egy emlékplakett őrzi még a nevét.

Legjelentősebb és legismertebb műve, az 1894- 
ben megjelent „Erdőn, mezőn” című könyve, 

amely egy teljes esztendő leírása, a természet 365 
napjának tudatos, szakértő és költői végigkísérése.
Ez a Bársony-kalendárium akár tankönyv is lehetne, 
gondolatai örökérvényűek, de a mai olvasási szoká
soknak nem kedvez a rá jellemző részletes, alapos 
természetábrázolás. Olvasásához csend és teljes ki- 
kapcsolódás kell, nem lehet félszemmel olvasni.

Bársony természetírásai azért is különlegesek, 
m ert arról ír, ami a novella címe. A tavaszi szellő 
például első sorától az utolsóig annak feldolgozása, 
szemben azokkal az írókkal, akik a természet le
írását csak bevezetésnek, hangulatfestésnek tekintik.

Emberábrázolásai élethűek, a férfiszerep, az asz- 
szonyi lélek, a hűség visszatérő témái. Olyan írásai, 
mint például ,A  kapitány gazember”, vagy az 
,Árvaság” jól illusztrálják mély emberismeretét. 
Novelláinak, regényeinek nagyobb része az emberi

természetről szól, bár ezekben az írásaiban sem tagadja 
meg önmagát, a róna és az erdő, a madárdal és az ál
latok hű ábrázolása itt sem marad el.

A magyar táj és a magyar nép elkötelezett króniká
sa, egy letűnőben lévő világ jeles képviselője. írásaiban 
politikai hovatartozását sem rejti véka alá. ,A  Virágos 
Peti” című novellájában állást foglal a szabadság és de
mokrácia, a magyar identitás mellett, elítéli az első vi
lágégés utáni változásokat. „Ha százszor ezer évet él is 
meg ez a porig alázott, minden nemzeti gyalázatot el
szenvedett ország, akkor is ott fog égni az arcán a vö
rös szégyenfolt... Az új világrend pedig mindennek a 
megsemmisítését jelentette, ami becsület, erkölcs, embe
ri tisztesség és főképpen ami nemzetien magyar..!’

Ma sajnos kevesen ismerik a Bársony irodalmat. Hála 
a vadászoknak, emléke mégis fennmaradt, de Bársony 
Istvánt „csak” vadászírónak, afféle írogató vadászember
nek elkönyvelni igazságtalanság lenne. Méltó helyére 
kell, hogy kerüljön, s ha majd az irodalomban is lezajlik 
a rendszerváltás, ismét visszakerülhetnek könyvei a fiatal 
és a felnőtt olvasók kezébe is.

D r . C siá k  G yula
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Aktuális

Az életrajzok hibája, hogy a száraz 
lexikális adatokból éppen az marad 
ki, ami magát az embert, külső- és 
belső világát jellemzi. 
Természetesen jobb a helyzet a 
nagynevű vadászírónk és népszerű 
publicistánk esetében, aki -  és ez 
vo lt páratlan népszerűségének titka 
-  írásaiban képes vo lt egyedülálló 
szellemiségét és szívét-lelkét a 
Nyájas Olvasónak szinte tálcán fe l
kínálni. Sokan éppen ezért a ma
gyar vadászat „lelkiismereteként" is 
tisztelték. A teljesség igénye nélkül 
néhány felvillantott korabeli 
pillanatfelvétellel ezt a szellemet 
próbáljuk „megidézni".

Tenykepek „a kor 
lelkiismeretének” életéből
A vállalt közélet

A közéleti érzékenység, az empátia és a jobbító szándék 
mindenképpen jellemzője a publicistának. Bársony azon
ban ennél jóval nagyobb közéleti szerepkört vállalt, hi
szen igencsak harcos kedvű alapítója, választott vezető
ségi tagja volt a korabeli vadászati érdekvédelmi szerve
zetnek, a Nemzeti Vadászati Védegyletnek. Akkoriban 
több érdekvédelmi szervezet is működött, a „nemzetin” 
kívül a H ubertus Országos Magyar Vadászati Védegylet 
(amelynek szintén alapító tagja és tiszteletbeli elnöke 
volt) és a Magyar Vadászok Országos Szövetsége. Örö
kös tiszteletbeli elnöke volt továbbá a Diana Budapesti 
Vadásztársaságnak, amely három kiváló vadászterületet 
bérelt Túra, Galgahévíz, Verseg határában. Tőlük kapta 
az „Édesapánk” általánosan ismert becenevet, és szó 
szerint így is tisztelték a vadászok. Később a Nemzeti 
Vadászati Védegylet örökös elnökének választották, és a 
soha véka alá nem rejtett véleményét egyfajta „megha
tározó zsinórmértékként” tisztelték, éppen ezért jelentős 
szerepe volt például Kittenberger Kálmán főszerkesztői 
kinevezésében is.

Tősgyökerek

Zsindely Ferenc, a neves vadászíró nekrológjában így 
emlékezik: „...rótta a varázslatos sorokat, hogy érthes
sük mink is valamennyien. 0  tanított meg rá, hogy az 
erdő és nádas, verőfény és hófúvás, felhő és madár, 
mind, mind magyarul beszélnek...”

A puszta lelke

A „boldog békeidőkben” sajátos lelki kötődése volt a kis
kunsági pusztákhoz, az akkor még zavartalan vízivad-va- 
dászathoz. Ma már ezek szigorúan védett területek, a 
Kiskunsági Nemzeti Park részei. Fülöpháza határát bérlő 
vadásztársaságuk -  ahol gyakorta vendégeskedett maga 
Kittenberger Kálmán is -  neves tagokból állt. Tagja volt 
például Vastagh György, a híres festőművész, a természet 
festőinek hazai klasszikusa, a szegedi Nagy Sándor ügy
véd és lapszerkesztő, Nagy Ibolyának, a Nemzeti Színház 
népszerű színésznőjének édesapja, Forgó István, üveg
nagyiparos, Nádasy Kálmán, korának neves vadásza. 
Bársony és vadásztársai a szomszédban, Böddi-széken is 
szívesen látott vendégek voltak hangulatos őszi libázások- 
ra, gróf Teleky Miklós egykori birtokára.

Nyomkeresó

Szenvedélyes vadász, gazdatiszt édesapjáról, örök példa
képéről így emlékezik: „ ... ahogy magyarul tudott, mint 
a legnyelvtudóbb akadémikus, ahogy magyar erkölcsben, 
puritánságban példát m utatott nekünk: olyan volt az 
én lelkem szentélyében, mint magyarságom forrása.
Amíg élt, nyolcvanhat éves koráig mindig tanultam tőle 
magyarul”. Méltatlanul feledett iskolateremtő egyénisége 
kora magyar irodalmának, hiszen vitathatatlan a „hatása” 
dr. Nadler Herbertre, Csathó Kálmánra, Zsindely Ferenc - 
re, Kittenberger Kálmánra, Fekete Istvánra és Molnár 
Gáborra is.

Egy alkalommal a börzsönyi Királyházán járva, az akkori 
bérlő vadásztársaság vadászházának a falán egy vésett 
kőtáblát láttam, amely azt hirdette, hogy József főher
ceg, 1909-ben ehelyütt ejtette el élete ezredik szarvasát. 
Az esetet a kor hangulatának megfelelő pátosszal írta 
meg Bársony, aki az uralkodóház főhercegét a magyar 
vadászok eszményképének jellemezte. A területet Libits 
Adolf, udvari tanácsos, a főherceg jószágkormányzója 
bérelte, és hívta meg urát egy bikára. A magas vendég 
boszorkányos ügyességű kísérője Bedros Janó vadőr volt, 
aki messze földön híres börzsönyi vadorzóként állt át
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egykoron a másik oldalra. Az elbeszélés szerint ott, ahol 
a bika tűzben rogyott, egy magas terméskőből épített 
emlékoszlopot állítottak emlékül -  igazán érdemes volna 
ezt is helyreállítani.

Egy különös kor vadászemlékei

Az első világháborút követő vészterhes idők kemény 
próbák elé állították a közírókat, szépírót, publicistát 
egyaránt. Barátjával, Sugár Károllyal, a Vadászlap főszer
kesztőjével, gróf Eszterházy Miklós meghívására barcogás 
idején dámbikára vadásztak Kismartonban, 1918 októbe
rének közepén. Bársony két derék lapátost is ejtett, 
amelynek kalandos törté
nete 1921-ben jelent meg.
A vadászélmények leírása 
közben sem feledkezett 
meg egy percre sem ha
zafias közírói küldetéséről, 
amelyet jól illusztrál az 
alábbi néhány idézet, fur
csa módon éppen a két 
dámbika elejtése „kap
csán”. Hasonlókra a hazai 
vadászirodalomban nem 
sok példa akad.

... ha meggondoljuk 
kik jutottak hatalomra pi- 
pogyaságunk folytán ebben az országban: kiéghet a sze
münk. H át csak vezekeljünk, okuljunk. Legyünk résen, 
hogy új gyalázat ne érhessen bennünket. De abban az 
évben -  folytatja -  október 31 után ki törődött ilyesmi
vel? Hisz a vadászterületeken is Manlicher szólt, meg 
géppuska. A Búza Barna-féle vadásztörvény szerint örül
nünk kellett, ha csak a vadunkat lőtte boldog, boldog
talan, nem pedig minket, m agunkat...

Sugár Károly ugyanebben a balsors által bőséggel té
pett időszakban szívhez szólóan, keresetlen szavakkal 
m ár nem kevesebbet, mint a tanácsköztársaság után  a 
magyar vadállomány szinte teljes elpusztítását siratta...

Vadásztisztesség

Hunyadi József (1904-2003) né
hai erdész-vadász, aki a nagy 
írót sokszor kísérte, Bársonyra 
így emlékezett:

-  Olyan divat volt a nyomo
rúságból akkoriban, hogy ha 
valakinek volt két ökre, azokat 
este kicsempészte az erdőre 
valahová, otthagyta, hazajött, 
lefeküdt. Hajnalban kiment 
értük. Azok ott voltak azon 
a bizonyos helyen, legeltek 
egész éjjel, már nem kellett 
neki reggel etetnie. 1926-ban 
Börzsöny-irtáson dolgoztam.
Tavaszi szalonkahúzáskor Lóhegyen kísértem Bársony 
Istvánt, a népszerű vadászírónkat. Rálőtt egy szalonkára, 
de nem lett meg. Kerestem én rögtön, de csak nem 
találtam. Elég az hozzá, hogy este, mikor bementünk,

elmondott mindent Hajabácsnak, a fővadásznak, aki azt 
mondta: -  Méltóságos Uram, kezeskedem róla, hogy
meg lesz a szalonkája. Holnap reggel, világosban, majd 
megtalálják. Ki is mentem reggel egy kollégával, mert 
volt egy erdőlegényem, Várnai. Kerestük is a madarat, 
de nem találtuk. Ennek a Várnainak a táskájában azon
ban volt egy szalonka, m ert előző este az ellenkező ol
dalon állt, és lőtt is egyet, de nem volt szabad meg
mondani a fővadásznak. Hazamentünk, átadtuk az 
ügyesen „megtalált” szalonkát Hajabácsnak, aki rögvest 
felvitte Pestre a madarat, Bársony Istvánnak.

-  Méltóságos Uram -  mondta neki -  mindent tűvé 
tettünk és ennek eredményeként meg is találtuk a sza

lonkáját. Szép lövés volt, meg 
kell hagyni, csak az a fránya 
sűrűség... No, Bársony elmé- 
lyülten vizsgálgatta a mada
rat, nézte, mozgatta a tollait, 
majd csendesen így szólt:
-  Ez nem az én szalonkám, 
és visszaadta a fővadásznak. 
Ugyanis, Őt soha nem lehe
tett becsapni. Hajszálpontosan 
tudta, melyik oldalról lőtt a 
feléje húzó madárra. Hát, 
ilyen igaz vadászember volt a 
neves írónk...

Nem ez az ország lenne, és persze valóságos történe
lemhamisítás volna, ha emlékeznénk arra is, hogy akko
riban sem volt minden fenékig tejföl. Bizonyára a nép
szerűség átka, hogy a nagyszámú tisztelő mellett mindig 
akadnak irigyek és ádáz ellenségek is, szép számmal. 
Közülük első helyen említhető a „Vadászat” című lap 
szintén közismert főszerkesztője, Gyöngyöshalászi Takách 
Gyula, akinek számos -  még a mai eldurvultnak mon
dott világunkban is -  feltűnést keltő, és szó szerint 
„sárdobáló” cikkeiben minden létező oldalról, de főként 
övön alul támadta Bársonyt. Az elkeseredett és vitriolos- 
nak nevezhető toliharcban egymásnak címzett soraik pe
dig még ma sem tűrnék a nyomdafestéket. Történelmi 

rálátással persze lényegesen könnyeb
ben tesz igazságot az ember, mert 
ezek az öncélú és rosszmájú csatáro
zások egyetlen aprócska levelet sem 
tudtak leszakajtani az olvasótábora ál
tal joggal Bársony fejére helyezett 
csillogó, arany babérkoszorúból. Mi 
sem jellemzi ezt jobban, mint az a 
tény, hogy korának minden vadászát 
mélyen megrendítő halálhírét követően 
az akkoriban (is) rendkívül nehéz anya
gi viszonyok ellenére, önkéntes közada
kozásból épült föl a Fiumei úti tem e
tőben ma is álló, csodálatos síremléke. 
És ez mindennél többet mond, még az 
utókornak is. A nagyhangú ellenségeinek 

régen elfeledett sírhalmaira pedig azóta m ár ki tudja 
hányszor tem ettek másokat...

H o m o n n a y  Z so m b o r

Örök az igaz érték
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|  Portré

Az e letmu buvara
A z általános iskola elvégzésekor, ki

tűnő bizonyítványa mellé Bársony 
István „Néma völgyben” című kötetét 
kapta jutalmul, de még sok minden 
kellett hozzá, hogy elkezdje a Bársony 
életmű kutatását. A gimnáziumot kö
vetően az orvosi egyetemen folytatta 
tanulmányait, ahol az egyetemi lapban 
és a „Medikus szemmel” című anto
lógiában kezdett verseléssel, prózaírás
sal, és riportfotózással kísérletezni. Há
ziorvosi szakvizsgája után akupunktú
rából tett jártassági vizsgát, és erről a 
témakörről írta meg első könyvét is. 
1987-ben alapító tagja, majd 1991-ben 
elnöke lett a magyar orvos-labdarúgás- 
nak. Játékosként és vezetőként Euró- 
pa- és ötszörös világbajnok, legendás 
csapatuk 8 éven át veretlen volt az or
vosi labdarúgás világában, amelyről 
második könyvét írta „Világverő ma
gyarok” címmel. Felesége szakápolónő, 
23 esztendős fia számítástechnikával 
foglalkozik, leánya pedig közgazdász.

1985-ben költözött Sárkeresztesre, 
ahol a házuk annak a Károlyi-kúriának 
a kertjében áll, ahol 1855. november 
15-ikén Bársony István a világra jött. 
Talán a történelmi levegő is hozzájárult 
ahhoz -  ahogy tréfásan mondja -  hogy 
innen már nem volt visszaút, örökre 
rabul ejtette az irodalom. Szinte min-

Dr. Csiák Gyula sárkeresztesi kör
orvos - noha nem vadász - orvosi 
hivatása mellett igazi sportember, 
Bársony István életének és párat
lan szellemi hagyatékának lelkes 
és fáradhatatlan kutatója. Ma már 
bízvást elmondható, hogy am it ő 
nem tud Bársonyról, annak túlsá
gosan sok jelentősége nem lehet.

den szabadidejében Bársony Istvánról 
olvas. Könyvtárakban, magángyűjtőknél, 
levéltárakban „vadászgat” -  és fáradha
tatlanul gyűjti az emlékeket. Megkapó 
az a fajta különös elhivatottság, amely- 
lyel vallja, hogy minden magyarnak 
meg kellene ismernie Bársony István 
halhatatlan műveit, és minden erejével 
azon fáradozik, hogy a közvélemény is 
megismerje a kiváló vadászírót, aki ko
rának rendkívül széles körű olvasótábo
rával képes volt egészen a rajongásig 
megszerettetni a természet és a vadá
szat szépségeit.

Dr. Csiák Gyula tagja a Magyar 
Orvosi Kamara kultúr- és sportbizott
ságának, a Vörösmarty Irodalmi T ár
saságnak, a Vadász Könyvklub Egye
sületnek, de ott van mindenütt, ahol 
valamit valóban tenni lehet e páratla
nul gazdag irodalmi hagyaték népsze
rűsítéséért.

Mi, vadászok természetesen Bársony 
Istvánban korának legnépszerűbb va
dászíróját tiszteljük, de talán éppen a 
sárkeresztesi körorvos kutatásai hívták 
föl a figyelmünket arra, hogy Bársony 
korának egyik legnépszerűbb újság
írója is volt, több mint másfélszáz ko
rabeli lapnak dolgozott. Ezek közül 
válogatta össze a páratlanul gazdag 
életmű szorgos kutatója az „Elveszett 
paradicsom” című, nemrég megjelent 
elbeszéléskötetet, amelyet éppen eb
ben a hónapban követ majd a követ
kező: a „Vadászhangok, hangulatok” 
című. Bár Bársony szinte minden 
műve egyszeri és megismételhetetlen, 
mégis talán soha nem hiányzott ne
künk annyira a szellemisége, mint ép
pen manapság, amikor minden igazi 
emberi érték -  állítólag -  csak pénz
zel fejezhető ki.

- h y -

Vadászhangok, hangulatok
(Bársony István ismeretlen elbeszélései, dr. Csiák Gyula szerkesztésében, megjelenik november 15-ikén)

A kötet Bársony István eddig publikálatlan, valamint a „csak” ko
rabeli újságokban megjelent írásait tartalmazza. Aki ezeket olvas
sa, egy másik, egy nyugodtabb, a mainál nehezebb körülmények 
között mégis jobban élhető, emberibb világba lép be. Itt még van 
helye a mesélésnek, anekdotázásnak, a látszólag jelentéktelen, de 
a történés szempontjából mégis fontos részletek leírásának, nem 
alacsonyul le „lényegre törően” színtelen-szagtalan információvá
-  m int mai világunk oly sok irománya. Novellák, tárcák, karcola
tok, megannyi ízesen megírt irodalmi csemege.

Páratlan szókinccsel írt -  kifejezései egy részének ma már 
szinte nem is tudjuk a jelentését, mindez varázslatos képi kifejező 
erővel és gyönyörű magyarsággal párosul. „Részegítőm a föld 
szaga, a himnusz kikeleti lehelete, amely csak márciusban áramlik 
így a nyirkos földpórusokból, mint a természet tömjénje. Olyan 
külön gyönyörűsége ez a márciusnak, mint a hóvirág, amely alig 
várja, hogy ráfehéredhessen a kikelet arcára.” Jól megfigyelhető a 
vadásznyelv változása egy évszázad alatt, egyes fogalmak is átér
telmeződtek. (Az őz, a dám és gímtarvad nála egyformán suta - 
bár ma is használjuk a sutavad kifejezést, rudli és csapat helyett 
falka - ami ugyan tágabb gyűjtőfogalom, de sokkal magyarabb.)

Egészen eredetiek, remekül megírtak portréi, emberábrázolá
sai, méltó emléket állítva olyan vadászembereknek, akiknek élete 
és munkássága nagyban hozzájárult a magyar vadászat jó hírne
véhez. A vadászat kapcsán nyúl társadalmi, politikai témákhoz, 
különösen a háború, s az azt követő dicstelen „őszirózsás forra
dalom” dúlásain, vadmészárlásain felháborodva: „Megérte a ma
gyar a saját rettentő mulasztásai folytán, hogy minden idegen sze
métnek a trágyadombjává váljék a hazája; de volt ebben a <sze- 
m étben> hazai is e lég...” Iz-vér magyarsága, elkötelezett hazafi- 
sága ma is példamutató. Emellett a mai „tudom ányos” szerzők is 
megirigyelhetik a pontos megfigyelésein alapuló igényességet és 
biológiai jártasságot, ahogy „Az erdei sne ff’-ről írott szakcikke 
szól. Bársony korának természettudományi tudásanyaga nem 
mérhető a maihoz, ennek ellenére szakmai hibák, zoológiái téve
dések nyoma sem lelhető fel, az állatvilág alapos ismerete és a 
természet feltétel nélküli tisztelete, szinte himnikus imádata érző
dik sorainak olvasása közben. Akad azonban egyetlen egy írás,
„Az ezredik” című, amely olyan méztől csöpögő, túlzó hozsanná- 
zással ír József főherceg személyéről, am it felülmúlni talán már 
szinte nem is lehet -  de a korhoz ez is hozzátartozott. S.E.

a  magyai vadaurti 
os ofsragosat(F<*OtOh»VOn tCfflW
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Vérrózsák a havon
___________________________________________________________________________________________________________________B á r s o n y  Is t v á n

Irodalom |

A k-i erdésznél voltam szállva az erdő mellett levő la
kásán és reggel éppen felkeltem, minthogy szarvas

tehénre akartam barkácsolni, amikor kopogtattak az aj
tómon. Dorogi lépett be, a házigazdám.

-  Halottam, hogy már mozog -  kezdte -  én hát 
nem állhatom meg, hogy meg ne kérdezzem, nem vol- 
na-e kedve a bamba szarvastehenek helyett inkább egy 
jó vadkant lőni?

Felvillanyozva ugrottam  fel. Hisz' egy „jó kant” a 
legszebb szarvasért sem adok. A szarvas kétségkívül a 
mi legnemesebb vadunk, de a vaddisznó „ősibb”; ebben 
a bozontos mogorva állatban még olyan özönvíz-korabe
lit sejtek, amelynek az egész lénye sokkalta vadabb, el- 
vonultabb, mogorvább, mint az erdők koronás királyáé.

-  Dehogynem volna kedvem, kiáltottam örvendve, 
hogy ju t eszébe ez a csere?

Dorogi egy táviratot tartott elém. Ez volt benne: 
„Küldjön holnap, legkésőbb holnapután a kastélyba egy 
vaddisznót, minél nagyobbat, B ...s”.

Kérdő tekintetemre Dorogi elmondta, hogy B...s az 
uradalmi erdőmester, aki így szokott az uraság számára 
vadat rendelni az erdészeknél.

-  No és önöknél ez csak annyiból áll, hogy meg kell 
rendelni a vaddisznót és m ár meg is van?

-  Majdnem, felelt Dorogi mosolyogva.
-  Annyi itt a vaddisznó?
-  Nem olyan túlságosan sok, de akad 

és ha kell, akkor bizonyosan lövünk.
Hihetetlenül csóváltam a fejemet. Ho

gyan vadászunk? Hajtókkal? -  kérdez
tem.

-  Nem a', úgy nem lehetnénk a dol
gunkban olyan bizonyosak.

Nagy szemet meresztettem.
Van nekünk arra jobb módunk, itt 

van „Pordán és társa”, ővelük nem két
séges a siker.

-  Erdész úr ön tréfál; miféle „cég” 
az, amely így ellátja önöket vaddisznó
val?

Dorogi most m ár hangosan nevetett.
-  Mindjárt meg tetszik látni. (Kiszó

lott az ajtón.) Pordán! jöjjenek be kend- 
tek.

Odakint lábcsoszogás, csizmakopogás, 
ahogy valaki törölgette a lábát és topogott, hogy a ha
vat leverje róla. Kisvártatva belépett egy furcsa, zömök, 
alacsony paraszti ember, sörtehajú, tüskés bajuszú, pis- 
laszemű, fekete egészben, mint a vadkan; és utána 
majdnem a lábához ragadva, egy iromba, borzolt szőrű 
eb, amely valami korcs kopóféle lehetett, félig sakálfor
mája volt, félig meg a juhászok pulikutyájára emlékezte
tett.

Dorogi bem utatta őket.
-  íme: „Pordán és társa”. Pordán az egyik erdőkerü

lőm, a kutyáját pedig Bokrásznak hívják ugyan, de ő

csak úgy emlegeti, hogy; „a társam”.
Ezzel vissza is fordult Pordánhoz.
-  No Pordán, itt a távirat, disznó kell. Lesz-e?
-  Lehet, válaszolt Pordán, olyan hirtelen és merészen, 

hogy abban félreérthetetlenül benne volt a bizonyosság.
-  Ezt az urat viszi kend magával, folytatta az erdész 

és rám  mutatott.
Pordán végignézett rajtam és megvakargatta az üstökét.
-  Ne búsuljon kend, ez az úr régi vadászember, 

nem ront, ha nem javíthat.
-  Az m ár más, sóhajtott a kerülő megkönnyebbülten, 

mert különben...
Elhallgatott. Nyílván maga is röstellte volna a vasár

napi puskásnak szánt szentenciáját. Hirtelen csavart 
egyet az eszén és azt mondta: tessék elszánkózni az al
só szarvasetetőig, ott várom az urat, én átmegyek az 
erdőn s hamarabb ott leszek.

Mikor magunkra maradtunk, néma kérdéssel a sze
memben néztem az erdészre. Mosolygott.

-  Szép mulatsága lesz, azt hiszem, bízza csak ma
gát egészen Pordánra. Ne kérdezgesse sokat, egyáltalá
ban ne beszélgessen vele, m ert úgy sem igen lehet. 
Nem szokott felelni. Nagyon haragszik az olyan vadász
ra, akinek „odakint” sokat jár a szája.

-  De legalább tudni szeretném...
Dorogi a szavamba vágott.
-  Semmit sem mondok. Meglássa, jobb lesz így. A 

szánka odakint vár, tessék csak indulni. Én itthon ma
radok, m ert hárman sokan volnánk. Még ketten is 
majdnem sokan lesznek, ahogy Pordánt ösmerem.

Szót fogadtam. Felkaptam a puskámat s indultam.
A szán könnyedén repült velem az erdőn keresztül.

A felséges havas erdőn keresztül, ahol a csendet még 
némábbá tette a süppedő puhaság, amely elnyelte a lo
vak patáinak dobogását. A fák és a bokrok fehér
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Irodalom

díszben pompáztak; az aranybarna cserlomb meghajlott 
a ránehezedett hótól; a hegyoldal csillogott a verőfény
ben s a napos tisztáson szarvasok bámultak ránk.

Most nem törődöm velük. Még a fekete fatömböket 
is vaddisznónak néztem, pedig a vaddisznó más, mint a 
szarvas és nem fekszik ki az utak mentére is.

Gyönyörű volt az a félórai szánkázás az erdő lábától 
a hegyoldalban levő szarvasetetőig. A bokrok közt piró
kok röpködtek, olyan pirosak voltak, mint a legszebb 
rózsa. Eleven virágok a „fehér erdőben”. Aztán kecses 
őzek ugráltak át az úton előttünk s bizalmasan fordul
tak felénk, amint elvonultunk mellettük. Szajkók és lép
rigók röpködtek előttünk; a rigók kercegtek, arrább-ar- 
rább röppentek; elevenséget vittek magukkal. Észre sem 
vettem s megérkeztünk az erdőhöz, ahol „Pordán és 
társa” csakugyan várt már.

Csodálkozva akartam kérdezni: hogy lehettek itt 
előbb, mint az én szánom, de eszembe jutott a Dorogi 
tanácsa. Hallgattam.

Némán szállottam le a szánról és megérintettem a 
kalapom karimáját, úgy fogadtam Pordán szótlan kö
szöntését.

Az erdőkerülő elindult előttem. Mögötte ment a tá r
sa. Én csak utánuk következtem. Lassan haladtunk s 
ráértem  figyelni, tűnődni. Néztem az előttem vonuló kis 
fekete alakot, aki így, lopódzva, meg-meghajolva az ágak 
alatt, még jobban emlékeztetett a vaddisznóra. A kutyá
ja épp oly óvatosan lépdelt a nyomán, de teljességgel 
közönyösnek látszott minden iránt. Egy nyúl pattant fel 
az ösvényünk mellől, Bokrász rá sem hederített.

Szarvasok robajlottak mellettünk a sűrűben. Pordán és 
társa még a fejét sem fordította arra. Kiértünk a vágás 
legdélibb fekvésű sűrűségéig, a tölgyes ott volt közel; 
amikor jó makktermés van, Eldorádót kínál a tölgyes a 
nagy vadnak. A vaddisznók itt híznak gömbölyűre.

Pordán megállott s hátrafordult. A szemében lobogott 
valami, ami csak most gyúlhatott ki. Odaléptem melléje. 
Lem utatott a hóra. A fehér lapon egymást követő be
mélyedések voltak. Nagy körömlenyomatok. Egy vén 
vadkan nyomai.

Ösztönszerűleg végigvizsgáltam a puskámat, rendben 
van-e. Vártam, hogy Pordán elereszti a kutyát s ezentúl 
majd a „társ” vezet bennünket. Nem úgy történt. Az er
dőkerülő beérte egyelőre az eddigi barátkozással; nem 
szólt, nem magyarázott, hanem megindult a nyomon. Ha 
eddig óvatos volt, most sunyító hiúzzá változott. Folyvást 
görnyedten csúszott a bokrok között; figyelte a nyomot s 
vigyázott, nehogy megzörrenjen egy gally, vagy egy ág.

M entem utána én is, tízszeres fáradsággal. Pordán, 
az ő kis termetével, könnyen bújhatott át mindenütt; de 
nekem ropogott a derekam és minden tagom fájt a sok 
hajlongástól. Szerencsére a friss hó selymes szőnyegén 
majdnem nesz nélkül lépdelhettem.

így vonultunk hegynek fel, hegynek le. Elől Pordán, 
az orrával folyvást a havas földnek fordulva, leste a 
nyomot, nehogy eltévessze; utána Bokrász a szemtelen
ségig közönyösen; és végül én, mindjobban fáradtan, 
lankadó izgulással.

Pordán újra megállott. Most m ár nem lefelé fordult 
a szemével, hanem miközben erősen és élénken szima
tolt, szét is tekintett, vizsgálódva. A bokrok alját néze
gette; valamit keresett.

A szimatolásra magam is figyelmessé lettem. Éreztem 
valamit. Átható, csípős vaddisznóbűzt, amely az orromat 
facsarta. Éppen mellettem egy vastag vörösfenyő állott. 
Az oldala teknősen ki volt vájva, mélyen kiráspolyozva. 
Azt vaddisznók dörzsölgették ki, amikor vakaródzva ne
kitámaszkodtak a fának.

Ennek fele sem tréfa, gondoltam magamban. Hisz itt 
vagyunk valahol a vaddisznó közelében.

Nyugtalan érdeklődéssel kísértem a vezetőm minden 
mozdulatát; előttem volt néhány lépéssel s így sokkal 
többet láthatott, mint én. A zömök fekete ember úgy 
hajolt előre, mint a vadat szimatoló vizsla. Bokrász 
szőreborzoltan nyújtózott ki mögötte s szintén szimatolt. 
Most már nem volt közönyös többé.

Még egy pár lépés előre, szinte a havon 
csúszva...

Ekkor Pordán lassan kezdi kinyújtani a 
karját, s az ujjával rámutat valamire. On
nan, ahol én voltam, csak egy keskeny 
fekete sáv látszott a havon. De ki 
kellett találnom, hogy az ott pihenő, 
mit sem sejtő, talán alvó vaddisznó, 
amelyhez ez az erdők fia íme 
majdnem a vackáig vezetett.

Megpróbáltam, hogy közelebb 
jussak, odáig legalább, ahol Pordán 
állott; de ott a sűrűség szinte jár
hatatlan volt az én számomra. Egy 
láthatatlan gyökérben megbotlottam.
Kalimpálva estem neki a gallyak
nak, jókora zörgéssel.

Uffü..hangzott előttem a mély 
röffenés és a hó, amott, a feke
te sáv táján, megelevenedett.
Egy hatalmas testű koromsötét 
állat ugrott fel és elkezdett 
nagy csörtetéssel menekülni 
előlünk, akik így megleptük.

Röstelkedve támaszkodtam fel 
és éppen halhattam, hogyan cuppant 
Pordán a társának, mintha mondta vol
na: utána pajtás, érd utol, állítsd meg!...

Bokrásznak több sem kellett. Most már őrajta 
volt a sor. Úgy rohant előre, hogy egy pillanat alatt el
tűnt a szemünk elől.

Nemsokára aztán hallottuk éles visító hangját, amely 
rövid idő múlva egy pontról csendült folytonosan.

A kis bestia máris állóra csaholt.
Pordán csak most szólalt meg először.
-  Azt szerettem volna, ha a vackából lövi ki a tekin

tetes úr, én úgy szoktam! No de így sem baj.
Sietni akartam. Most m ár engem bosszantott, hogy 

mit fecseg annyit, hisz előttünk a nagy disznó. De 
Pordán megfogta a karomat.

-  Nem arra, no; nem kell úgy sietni, a disznó most 
már ott van és ott is marad. Bokrász nem ereszti. Mi
nekünk pedig jó széllel kell fordulnunk...

No, ebben igaza volt. Engedtem, hogy vezessen.
Hisz ezt az erdőt ő ismerte. Ő tudta, merre juthatunk 
jó széllel a szorongatott vad közelségébe.

Nagyot kanyarodtunk. Végre nekivágott Pordán az 
egyenes iránynak, a visszhangos csaholás felé.
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Egyre közelebb jutottunk; de csak annál halkabban 
kellett mozognunk.

Már hallottam, hogyan csattogtatja agyarát a nagy 
kan, amint neki-neki rúgtat a fáradhatatlan ebnek, amely 
egymaga három más kutya munkáját végezte. Szünet 
nélkül támadta az erős agyarast, amely nem bírt futni, 
mert amint mozdult, a Pordán társa már belekapott a 
hátuljába s arra kényszerítette, hogy megforduljon.

Most! Ohó! Most előre rúgtat; nekimegy a kutyának 
és mint a lokomotív tiporja maga alá!...Éles visítás!...a 
hó porzik, mintha forgószél hajtaná fel és a következő 
pillanatban Bokrász kint van a disznó alól s ott folytat

ja, ahol abbahagyta; megtépi a nagy monstrum 
állatot, belemar a hátuljába és megint

megállítja.

Még néhány perc s egy sűrű 
bokor mögül éppen odaláthattam a furcsa párviadal 
színterére.

Előttem volt a két bajvívó, alig negyven, vagy legfel
jebb ötven lépésnyire. A nagy kannak kefeszerűen me
redt a sörtéje és torzonborz fejét félelmessé tette csat
togó agyara, habos szája. Bokrász ugrásra készen lapult 
előtte és vérben forgó szemmel csaholta, ugatta.

A kan a sok hiábavaló támadástól fáradtan ült a hátul
ján és ravaszul várta a kedvezőbb alkalmat, amikor vak
merő ellenfelével leszámolhasson. A kutya elbízta magát s 
alig két lépésnyiről szidta, ugatta a fekete szörnyet, amely 
úgy nézte, leste, hogy majd elnyelte mérges tekintetével.

Pordán is int, hogy 
itt az ideje a cselekvésnek.

Célba veszem a guggoló feketét, s 
kisvártatva eldördül a lövésem.

A bozontos állat, mintha a mennykő érte volna, eldől.
De Bokrásznak azért van esze és nem kerül előre; 

csak hátulról marja a haldoklót. Még ott is óvatosab
ban, mint amíg semmi baja sem volt. Hisz most meg
rúghatná végső vonaglásában és azzal alaposan kárt te
hetne benne.

Mire mindketten odaérünk, a nagy kan alig hörög. 
Körülötte a havon vérrózsák virulnak.

„Pordán és társa” elégedetten örül egymásnak.
Velem nem is törődnek.
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Irodalom

A pipa
B á r s o n y  Is t v á n

Berek Jani, a „gógai királyság” leghuncutabb eszű és 
egyszersmind legszívósabb vadőre, bolondja a pipá

nak, amely a ragadozó vadak irtásán kívül az egyetlen 
szenvedélye.

A „gógai királyság” ott van Bogyiszló tőszomszédságá
ban, a Dunához közel; a „királya” Fónagy József, aki az 
erdőség közé valóságos várkastélyt emelt s onnan dirigál
ja harminc vagy negyvenezer holdnyi területen az ország 
egyik legváltozatosabb és legkedvesebb vadászdomíniumát.

A kastélyról csak annyit, hogy Budapest legszebb pa
lotáiban sincs nagyobb kényelem, beleértve a villanyvilá
gítást, a remek, teremszerű ebédlőt, gyönyörűséges 
agancsokkal díszítve; a tökéletes vízvezetéket és a -  
mozit, amivel a „király” a vendégeinek kedveskedni szo
kott. Ez a mozi produkál egyebek közt egy valóságos 
gógai szarvasvadászatot is, amelynek a során tülekedő 
szarvasbikát láthatunk; sőt, csakis felnőtt férfiak számá
ra van egy része újabban, ami a bőgő szarvasbika ud
varlását egészen addig a momentumig mutatja be, ami
kor már le is kellene esnie a függönynek; csakhogy itt 
nem megy le. (Mondhatom, ilyet még nem produkált a 
világ egyetlenegy mozija sem.)

De most egyébről kezdtem beszélni, és úgy veszem 
észre, nagyon is eltérek m ár a tárgytól. Visszafordulok 
Berek Janihoz, a nagy pipáshoz, a gógai király hű csat
lósához, akinek a furfangja becsületére válnék akár egy 
székelynek is.

Ahol vadtenyészet van, ott mindenféle ragadozó ter
mészetű fenevad sorsa megpecsételődik elvileg. Csakhogy 
Berek Jani az elvet valóságra szokta váltani, és ha pél
dául rókát vett észre az őrizetére bízott erdőrészben: 
nem volt addig nyugta, amíg a vörösbundás huncutot 
lesen agyon nem durrantotta, a lyukából ki nem füstöl
te, valamilyen tőrrel el nem fogta, vagy agyon nem 
mérgezte. Arról, hogy ebben micsoda istentelen szívós
ságot szokott tanúsítani, legendák keringenek azon a 
környéken. A legendát pedig a legkézzelfoghatóbb reali
tássá testesíti az az esemény, hogy csupán egyetlenegy 
télen kétszáz rókát sikerült Berek Janinak elpusztítani a 
föld színéről. Ezt nem árt előrebocsátani az elkövetke
zendők nagyobb hihetősége végett.

Történt egyszer, hogy egy szép tavaszi napon Berek 
öcsénk megint együtt bolyongott a „királlyal”, akinek 
csöndes gyönyörűsége telt hangos tervezgetéseiben, 
amikkel az erdei magányt élénkítette.

Fónagy Józsi ilyenkor maga is pipázik; pihenés közben 
most is kivette a zsebéből ezt az élvezeti füstokádó kis 
kéményt, amely ezúttal más volt, mint a megszokott va
dászpipák. Gyönyörű szép, kiszívott faragványos tajtékpipa 
volt az; pirosnyakú és sárgásfehér kéményű; ezüsttel ku
pakozott. Manapság már divatját múlja a pipázás, kivált 
a nyilvános. Azelőtt, hajdan a vidéki urak ilyen szép 
piparemekekkel mentek végig az utcán a hivatalba, a ka
szinóba, sőt még látogatóba is. Meg-megálltak, ha talál
koztak, megszemlélték egymás pipáját, dicsérték a szépsé
gét és nagy pénzt adtak egy-egy kiválóbb példányért. Ez

a pipa is azok közül a régiek közül való volt, 
és aki pipás embernek tartotta magát, lehe
tetlen lett volna, hogy meg ne csodálja, 
meg ne kívánja, olyan gusztusos volt.

Berek Janinak is a torkán akadt a 
szó, amikor erre a pipára esett a tekin
tete, amit a „király” csöndes nyugalom
mal kezdett tömögetni. Végre valahogy 
lélegzethez jutott és megszólalt:

-  Ez aztán pipa!
A pipában felsercent a dohány és ké

kes füstgyűrűkkel kezdte kápráztatni a 
vadőr mohó szemét. Kisvártatva megint 
megszólalt Berek Jani:

-  Nekem is volt egyszer egy gyönyörű 
szép pipám; de ilyen még az sem volt.

A „király” elgondolkodott s némán 
hallgatott. A vadőr teljesen beleszé
dült az emlékezésbe.

-  Hej, ha énnekem még egy
szer olyan pipám lehetne! Mert, 
tetszik tudni, az én pipám olyan 
pipa volt, hogy csodájára járt 
annak mindenki.

Kis szünet következett. Az
után  folytatta:

-  De ilyen, mint a nagyságos 
úré, csakugyan nem volt még az 
sem. Pedig de szép pipa volt!

(Újabb szünet.)
-  Azon nem volt ilyen faragott szarvas.

De róka azon is volt, jól emlékszem.
A „király” foghegyről kérdezte:

-  Van-e még rókád idekint, te Jani?
-  Róka? Az akad. Ha utánajár az ember, mindig 

akad. Ha nincs is, hát megint jön valahonnan. De hi
szen azért vagyunk mi, hogy róka ne sokáig legyen... 
Az én pipám is ezüstkupakos volt ám ...

(Megint szünet.)
-  Vajon igazi ezüst az a kupak? Tessék egy kicsit 

ideadni, hadd lám!
Átvette a pipát és gyönyörtől ragyogó szemmel né

zegette. Körülforgatta, apróra végigszemlélte, nem bírt 
megválni tőle.

-  Az áldóját! Ez aztán pipa! -  tört ki belőle nagy 
sokára; és amikor már megmozdult a keze, hogy vissza
nyújtsa: megint csak várt vele; újra elkezdte alaposan 
vizsgálgatni; hümmögött hozzá; a fejét csóválta, a kalap
ját hátratolta a homlokán; kissé eltartotta magától a pi
pát, hogy messzebbről is lássa; szerelmes lett a ritka 
szép jószágba, fülig.

Valahára mégiscsak visszaadta; de szinte fájdalmassá 
vált közben az arca. No, ezért a pipáért is tennék ám 
valamit, mondta lelkendezve.

A gazdája úgy tett, mintha nem hallotta volna. Csak 
szívta a pipát, amelyből édes lehetett még a keserű
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füst is.
A vadőr is
mételte:

-  Akármit 
megtennék azért a 
pipáért.

-  Ugyan mit, te? -  kérdezte a 
„király” kíváncsian.

A vadőr gondolkozott. Összeráncolta a homlokát s tű 
nődött, hogy mit mondhatna valami nagyot, hogy olyan 
is legyen, ami neki való és nem haladja túl az erejét. 
Amire bátran vállalkozhat. Egyszer csak megszólalt:

-  Fognék száz rókát érte!
Fónagy Józsinak majd hogy ki nem esett a szájából 

a szép pipa erre a nagy mondásra. Bólintott.
-  No, ha megfogod, tied a pipa, Jani!
Berek Jani se volt rest, olyan hengerbuckát vetett 

hirtelenében a puha gyepen, hogy a fültövön lőtt nyúl 
se vethetne különbet.

molt a 
zsákból 

egy vén 
szukarókát, 

meg kilenc 
kölykét; persze 

kimúlt állapotban. 
Azokkal ezen 

a hajnalon végzett, 
ki tudja, hol.

Most már a gaz
dáján volt a sor, hogy 

megcsóválja a fejét. 
Ennyi hév és kitartás 

igazán meghatotta. Meg aztán 
tíz ártalmatlan róka egy csomóban 

éppen elég arra, hogy örömkönny szivárogjon 
az igazvadász szemébe.

Benyúlt a zsebébe.
-  No, csapjon beléd a mennykő, nesze, itt a pipa! 

Halálra ne epedj valahogy utána. Hanem a többi ki
lencven rókát is elvárom ám!

S Berek Jani, a boldog, meg is hozta apránként 
mind a kilencvenet.

(Ország Világ Almanach, 1911)

Másnap reggel, amikor a gógai király 
végigjárta az istállóit, hogy rendben 

van-e minden, vidámak-e a gidránok, 
tiszták-e a szép tarka tehenek s 

egyúttal várta az innen is, onnan 
is beérkező vadőrök jelentését, 

eléje toppan porosán, izzadtan 
Berek Jani és ledob a vállá

ról egy zsákot.
-  Adj' Isten jó reg
gelt! -  köszönt kia

báló hangon s 
büszkén feszí

tette ki a 
mellét.
-  Van ám 
már tíz! -  
mondta 
hivalkodva.

És a 
bámuló 

„király” 
elé
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A névadó is büszke 
lenne rájuk...
Talán nem túlzás azt állítani, hogy Magyarországon a 
csongrádi Bársony István Szakközépiskola a középfokú 

vadgazdálkodási szakképzés egyik fellegvára. A szükséges szellemi és 
tárgyi feltételek megléte és a közel háromezer hektáros vadászterület 
garanciát jelent arra, hogy aki itt végzi tanulmányait, leendő munkahe
lyén, vagy a felsőoktatásban is megállja majd a helyét.

A csongrádi tanintézet elődje az 
1928-ban megnyílt Magyar Kirá

lyi Téli Gazdasági Iskola volt, amely
ben a környékbeli fiatalok gazdasági, 
kézműves és háztartási ismereteket ta
nulhattak. A II. világháború után né
hány évig Gazdaképző Iskolaként m ű
ködött, majd „traktoros-képzővé” ala
kult. Az 1950-es évek közepén az 
épületet egy mezőgazdasági szakmun
kásképző iskolai szárnnyal bővítették, 
ezt követően már kertészeti és szőlé
szeti tagozaton is folyt az oktatás, és 
képeztek állattenyésztőket is. Az 1960- 
as évek második felében kollégium, 
tornaterem, tanműhely készült, és az 
akkori MiWOSZ ehelyütt szervezett 
bentlakásos, felnőtt, hivatásos vadász 
továbbképző szaktanfolyamokat. A 
mezőgazdaság át
alakulásával pár
huzamosan 1975- 
től hároméves 
v a d á s z - v a d te 
nyésztő szak
m u n k ásk ép zés  
indult, amely 
1987-től szak
k ö z é p i s k o la i  
szintre emelke
dett, ma pedig 
már a vadász
tanulóknak az érettségi 
és a szakképesítő vizsga letételét kö
vetően lehetőségük van a technikus
minősítést is megszerezniük. Az intéz
mény 1991. április 30-án vette fel Bár
sony István nevét.

Az iskolában több mint 350 fiatal 
tanul, környezetvédő, gépész és va- 
dász-vadtenyésző szakokon. A diákok 
többsége helybeli, a messzebbről ér
kezőknek az 1970-ben épült, három- 
emeletes kollégiumban biztosítanak 
szállást és ellátást. A tanulóknak ren
delkezésükre áll egy több mint hat
ezer kötetes könyvtár, amely egyben

szellemi műhelyként, 
klubként is működik.

Vári László igazgató 
elmondta, hogy beisko
lázási gondjaik -  leg
alábbis a vadászszakra -  
nincsenek, bár a de
mográfiai viszonyok ala
kulása erősen érezteti 
hatását. A kilencvenes 
évek végén még két va
dász osztályt tudtak indíta
ni, ma már egy osztályra 
való jelentkező is nehezen jön össze. A 
vadász-vadtenyésztő szakon a képzési 
idő öt év. Az első négy esztendőben fő
leg alapozó tárgyakat oktatnak a peda
gógusok, az utolsó évben viszont már 
csak szakmai elméleti tantárgyakat és 

vadgazdálkodási gyakorlatot ta
nítanak. A 
végzett diákok 
körülbelül egy- 
harmada marad 
a szakmában, a 
másik harmada 
továbbtanul, a 
fennmaradó 40 
százalék a pályát 
elhagyja. Az ok
tatás színvonalát 
jellemzi, hogy a 
felsőoktatási in
tézményekbe fel

vett tanulók aránya -  az agrár-szak- 
képző iskolákat figyelembe véve -  jóval 
az országos átlag fölött alakult.

Az utóbbi években a különféle szak
mai versenyeken -  egyéni- és csapat- 
eredményeket egyaránt ideértve -  az is
kola tanulói kitűnően szerepeltek. Nem 
csak a tanulmányi vetélkedőkön állhat
ták sorra dobogóra -  annak is általá
ban a legfelső fokára -  hanem példá
ul az országos vadásznapon, a Horto
bágyon megrendezett őzetető építő ver
senyről is győztesként térhettek haza.
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Szabó Tamas es Bede Peter
A gyerekeket -  többek között -  Asz

talos Zoltán szakoktató, szaktanár készí
ti fel ezekre a próbatételekre. Szintén ő 
a vezetője a korongvadász lőtérnek, ahol 
adott a lehetőség a skeet, a trap, a 
toronykakas és az egyéb korong
vadász számokban a 
tanulók lőkészségének 
fejlesztésére.

-  A vadászképzés 
gyakorlatára helyezzük 
a legfőbb hangsúlyt -  
mondta Bede Péter fő
vadász, gyakorlati okta
tásvezető, miközben meg
m utatta az iskola vadász
házánál létesített oktatási 
központot. Az igényesen 
kialakított és felszerelt 
tantermeken kívül boncoló-preparáló 
helyiség, vaddisznóskert, kennelek, 
volierek állnak rendelkezésre, és párat
lanul gazdag a szertár preparátum
gyűjteménye is. A kifutóval rendelkező 
nevelőházban évente ötszáz fácánt ne
velnek, ezáltal a fiataloknak lehetősé
gük nyílik a vadtenyésztés mesterfogá
sainak megtanulására, gyakorlására is. 
A vadászház mellett számtalan vadgaz
dálkodási berendezés -  lesek, etetők, 
sózok -  tanúskodnak arról, hogy mi
lyen sokoldalú és alapos gyakorlati fel
készítés folyik az intézményben.

-  Elnyertünk egy pá
lyázatot, így jövőre egy 
keltetőgép vásárlását ter
vezzük, tehát a követke
ző évben már a fácán 
törzsállomány tartásával 
és a keltetéssel is megis
merkedhetnek a tanulók 
-  folytatta a bemutatást 
Szabó Tamás hivatásos va
dász, aki korántsem mel
lesleg a hivatásos vadászok 
országos versenyének idei 

győztese. Az iskola 2936 hektáros, ap
róvadas jellegű, „különleges rendelteté

sű”, azaz oktatási célú vadászterülettel 
rendelkezik. A vadgazdálkodással járó 
kiadásokat az intézmény egyrészt a 
költségvetéséből, másrészt a bérvadász
tatásból származó bevételekből fedezi.

A területen élő őzállomány száma és 
minősége -  a szakszerű állománykeze
lésnek köszönhetően -  folyamatosan 
emelkedik. A terítékre kerülő bakok 
közül egyre nagyobb az érmesek ará
nya. Az apróvadállományra is a folya
matos növekedés jellemző, a mezei nyúl 
száma ma már meghaladja az ötszázat.

A vadászterületen a szükséges mun
kát -  a szakoktatók felügyeletével -  a 
diákok végzik. A jelentős mennyiségű 
vadföld művelése a mezőgazdasági gé
pész szakos tanulóknak kiváló gyakor
lati lehetőséget biztosít.

A végzős osztályok számá- 
a az iskola a szakmai gya
korlatok keretében tanvadá
szatokat szervez. Egy ilyen 
szeptemberi tanvadászaton 
mi is részt vettünk. A tanu
lók -  puskások és hajtok 
egyaránt -  fegyelmezetten 
viselkedtek, látszott rajtuk, 
hogy nem csak kötelesség
ből vesznek részt a fácán- 
és nyúlvadászaton, hanem 
hivatástudatból, szakma
szeretetből is. A legtöbb

jük nagyon büszke arra, hogy ennek az 
intézménynek a tanulója lehet. A jövő
jüket illetően már korántsem ennyire 
derűlátóak, többen említették, hogy 
semmiféle kilátásuk sincs arra, hogy ta
nult szakmájukban elhelyezkedjenek...

Nem mehetünk el szó nélkül amel
lett, ahogy névadójuk, Bársony István 
emlékét ápolják. A tanári folyosó em
lékfala és a hozzá tartozó vitrin meg
állásra készteti a látogatót. A faragott 
tabló előtti üvegtárlókban eredeti ki
adású Bársony-köteteket és fényképe
ket helyeztek el. A különféle iskolai 
szóróanyagok, kiadványok szinte 
mindegyikében jelzik Bársony István 
iránti tiszteletüket. A nyílt szakmai 
napokon rendezett eseményeken évek 
óta szerveznek különféle képzőművé
szeti kiállításokat, bem utatókat és ha
gyományőrző irodalmi programokat.

Idén, az író születésének 150. év
fordulója alkalmából november 9-e és 
15-e között „Bársony István hetet” 
tartanak az iskolában. A rendezvény- 
sorozat célja, minél szélesebb körben 
megismertetni a tanintézet névadójá
nak gondolkodásmódját, szellemiségét.

S.E. - W.P.

673.
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Bársony István fotópályázat



Galéria

Bársony István születésének közel
gő évfordulója alkalmából tavaly 
első alkalommal írták ki az író szel
lemi hagyatékát illusztráló term é
szetfotó pályázatot, amelyre több 
m int száz beküldött képből rendez
tek kiállítást Sárkeresztesen. A tár
laton a fényképek m ellett helyet 
kaptak novellarészletek, egy rövid 
életrajz és egy Bársony portré is. 
Az író szülőfaluja után Csongrádon 
és Székesfehérvárott voltak a ké
pek láthatók, amelyből mi is válo
gattunk. Idén újra pályázatot írtak 
ki és a jelentkezők száma már 
meghaladja a másfélszázat, amely
nek eredményét lapzártánkig még 
nem hirdették ki.

a fenyőpinty



B o r ú m

A6/1998 /Ill ll./ KHVM sz. rendé- 
let és melléklete pontosan meg

határozza, hogy az autópálya kezelőjé
nek mit kell tennie ahhoz, hogy a 
szabványnak megfelelő, biztonságos ál
lapotot az autópá
lyán fenntartsa.
Ezen túlmenően a 
szabvány előírja az 
autópálya kezelőjé
nek -  és nem a 
vadászatra jogosult
nak -  a teendőit.

A közutak ter
vezéséről rendelke
ző MSZ -07-3713-86 Közlekedési Mi
nisztériumi szabvány 10.2.4.1. pontja 
szerint: „...az autópálya mellett a
vadvonulást gátló, az átugrást is aka
dályozó kerítéssel, vadriasztó prizmák
kal, tükrökkel, vagy más eszközökkel 
kell a nagyvadakat az autópályától tá
vol tartani”.

A szabvány -  nagyon helyesen -  
nem a kerítés műszaki paramétereit 
(hálószemnagyság, magasság, huzal
vastagság, stb.) határozza meg, hanem 
a kerítés célja felől közelít, vagyis meg 
kell akadályozni a vadvonulást. Ha en
nek ellenére a vad az autópályára ke
rül, akkor a kerítés nem mondható 
megfelelőnek. A Legfelsőbb Bíróság 
által vizsgált jogeset szerint, amely a 
„példaértékű” határozatot indukálta, 
az M 1-es autópályán vadveszélyt jel
ző tábla volt kihelyezve. Ez több mint 
érdekes. Az ,Állatok” jelzőtábla ugyan
is szakszerűen üzemeltetett autópá
lyán nem helyezhető el, m ert a 20/ 
1984 ( XII.21.) KM rendelet mellékle

.676

te kimondja: „...az ,Állatok” jelzőtáb
lát (KRESZ 85. és 86. ábra) olyan ú t
szakaszon lehet elhelyezni, ahol rend
szeres állathajtás van, vagy ahol az 
u tat rendszeresen használt vadcsapás 

keresztezi”. Az 
autópályán a 
kerítés meglé
te eleve kizár
ja, hogy rend
szeresen hasz
nált vadcsapás 
keresztezhesse 
a pályatestet, 
ennek megfe

lelően ilyen táblát eleve nem lett vol
na szabad kihelyezni.

A fent említett rendelet melléklete 
szerint: „4.3. A közúti forgalom biz
tonságát közvetlenül befolyásoló, meg
rongálódott közúti jelzéseket és ú ttar
tozékokat az észlelést vagy a bejelen
tést követően haladéktalanul helyre 
kell állítani, indokolt esetben pedig 
pótolni kell”.

Az autópálya előírt tartozéka a 
vadvédő kerítés. Ha ezen a vad átjut, 
akkor az vagy nem szabványos, vagy 
hibás. Bármelyik eset áll fenn, a hi
bát ki kell javítani. Jelesül, az autó
pálya kezelőnek. Ha ezt elmulasztot
ta, fennáll a felelőssége, m ert nem 
terem tette meg a szabványos állapo
tot, illetőleg azt nem tartotta fenn. 
Amennyiben a kerítés megfelel a fent 
idézett szabványnak, az autópályára a 
vad egész egyszerűen nem válthat ki!

Ráadásul az autópálya nem része a 
vadászterületnek, mert bekerített terü
let. A vadászati törvény szerint nem

minősül vadászterületnek a közút terü
lete. A Legfelsőbb Bíróság gondolat
menete szerint a vadászatra jogosult 
köteles volna megtéríteni annak a gaz
dának a kárát, akinek a hiányos kerí
tése miatt a róka elvitte a tyúkjait? 
Vagyis azt a kérdést kellene eldönteni: 
felelhet-e egyáltalán a vadászatra jogo
sult olyan erdőgazdálkodáson vagy me
zőgazdaságon kívüli kárért, amely a va
dászterületből lekerített helyen történik?

Álláspontom szerint nem!
Az LB joggyakorlata egy elavult, 

1996-os álláspontot tükröz, amely 
nem lett szinkronba hozva az autópá
lyákra vonatkozó rendelkezésekkel. 
Ezen az állapoton indokolt volna mi
előbb változtatni.

Hangsúlyozni kívánom, hogy nem a 
vadászatra jogosult felelősség alóli 
mentesítése motiválja a mondandómat. 
Végtelenül sajnálom azokat a károsul
takat, akik az autópályákon szenvedtek 
balesetet, és keletkezett jelentős káruk, 
netán életüket vesztették, vagy vesztik. 
Úgy vélem az autópályák kezelői, több 
milliárdos éves bevétellel rendelkező 
cégekként inkább képesek lennének 
azoknak a károknak a megtérítésére, 
amelyre az egyesületi formában műkö
dő vadásztársaságok anyagi erejüknél 
fogva képtelenek. (Jelzem: a tag nem 
felel a társaság tartozásaiért, csak a 
tagdíja erejéig). Márpedig az alapvető 
cél, hogy a károsult kára megtérüljön. 
Végül csak annyit, milyen alapon sze
dik a sztrádadíjakat egy nem szabvá
nyos autópálya használatáért? Csak 
azért mert állami?

D r . Bo sá n szk y  L ajos
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A Legfelsőbb Bíróság (LB), amikor 
kimondta, hogy az autópályán bekövet
kező' vad és gépjármű-ütközések miatt 

a vadászatra jogosult tartozik 
kártérítési felelősséggel, figyelmen 

kívül hagyta az autópálya kezelőjének 
kötelezettségeit.



F órum

Érdekellentét és azonosság

Erdős hegyvonulatot kettévágó pálya, nincs megoldva a nagyvad 
veszélytelen átjutása

Egy gyorsforgalmi ú t megépítését 
mindig környezeti hatástanulmány 

előzi meg -  mondja Simonyi Ágnes, a 
Nemzeti Autópálya Rt. vezető környe
zetvédelmi koordinátora. A tanulmá
nyokat azonban biológusok csinálják, 
akik a vadászható fajokra kisebb fi
gyelmet fordítanak. A tervezők ennek 
ellenére gyakran egyeztetnek a vadá
szatra jogosultakkal, hogy milyen vad
átjárókra lenne szükség. A természet- 
védelmi törvény előírja, hogy a vadon 
élő állatok migrációját biztosítani kell.

-  A gyorsforgalmi utakat most már 
mindig kerítésekkel védik -  mondja az 
Alföldi Koncessziós Autópálya Rt. 
képviselője -  de arra nincs szabály, 
mennyi ökológiai átjárót és vadátjárót 
kell létesíteni. A kisebb állatok, kisem- 
lősök, kétéltűek átjutását az út alatt 
húzódó csőátereszek, azaz ökológiai 
átjárók teszik lehetővé. A vadátjárók 
alsó és felső vezetésűek lehetnek. Fon
tos, hogy az alsó átjáróknál legalább 
2,5 méteres belmagasságot kell bizto
sítani, hogy a nagyvad -  főleg a 
szarvas -  is igénybe vehesse. 
A felső vezetésű vadátjárók 
legalább 12-15 
m éter szélesek, 
növényzettel is 
b e t e le p í t e t t e k .
Simonyi Ágnes 
szerint először az 
M l-es autópálya 
150-es kilométer- 
szelvényének tér
ségében -  Mo
so n m a g y a ró v á r  
mellett -  építettek két ilyen átjárót, 
amelyet a szarvasok is használnak. A 
vadátjárók eddig azért nem váltak 
olyan fontossá, m ert a korábbi autó
pályák inkább alföldi jellegű, apróva
das területeken haladtak át. Az őz ki
csi körzetben vándorol, a kerítés kor
látozását hamar megszokja. A M5- 
ösön Szeged felé autózva például 
gyakran láthatunk az úttól golyólövés- 
nyire csipegető őzeket. Most viszont, 
hogy a Balaton déli partjától pár kilo
méterre megépül az M7-es, majd on
nan Nagykanizsán át az országhatárig, 
a legjobb szarvasos és vaddisznós te
rületeket érinti ez a „záróvonal”.

-  Autópályára szükség van, és azt 
vadvédő kerítés nélkül megépíteni ha

lálos bűn volna -  szögezi le a So
mogy megyei vadászati és halászati 
felügyelőség osztályvezetője. Simon 
Pál szerint az erdősítéseket védő ke

rítéseket is ha
m ar megszokja a 
vad, s a köztük 
lévő 3-5 méteres 
folyosókat hasz
nálja. Nem lesz 
másként ez az 
autópályák eseté
ben sem.

Az M l-es és 
az M7-es Buda

pest és Zamárdi közötti szakaszán 
csak két és fél éve épült vadvédő ke
rítés, előtte évekig nem volt.

-  Sikerült elérnünk, hogy a vadász- 
területünkön áthaladó 23 kilométeres 
szakaszon 15 vadátjáró épüljön -  
mondta dr. Berényi Sándor állatorvos, 
a somogyszentpáli H unor Vadásztár
saság elnöke. -  20 ezer hektáron 
gazdálkodunk Marcali térségében, 
Zala és Somogy megye határán. 
A Balaton délnyugati végénél halad 
egy ősi szarvasváltó.

Dr. Berényi szerint a Balaton mel
lett 1-2 kilométerre haladó pálya sok
helyütt átszeli a part menti lápos te
rületeket is. Nagy kárt szenved a kör
nyezet, beleértve a vadállományt is,

sokkal észszerűbb lett volna az utat 
10-15 kilométerrel délebbre vezetni, 
ahol száraz a terület. A társaság te
rületén a Nyugat-Magyarországi Egye
tem  Soproni Vadgazdálkodási Intézete 
vizsgálatot kezdett annak megállapítá
sára, hogy miképpen használják a 
nagyvadfajok az átjárókat. Dr. Náhlik 
András, a kutatás vezetője elmondta, 
hogy a nemzetközi tapasztalatok alap
ján a vadátjárókat ott létesítik, ahol a 
párhuzamos utakon leggyakoribbak a 
vad-gépjármű ütközések. A leendő át
járóknál agyag és homok keverékéből 
„határsávot” létesítenek, ezt elgereb
lyézik, nyomszámlálással és hul- 
latékvizsgálattal rendszeresen megálla
pítják mennyi és milyen fajú vad ha
ladt át rajta. Arra is kíváncsiak, me
lyik évszakban, napszakban, milyen fa
jok használják a keresztfolyosókat.

Az autópálya több helyen is érté
kes vadászterületeken halad át. Át kell 
telepíteni a magasleseket, szórókat, 
sózókat, dagonyákat. Bodnár Imre, az 
OMVK Somogy megyei szervezetének 
alelnöke szakértőként vett részt a ki
sajátításokon és az egyeztetéseken. 
Szerinte a vadászoknak többmilliós 
kárt okozott a vadászterületek átren
dezése, és az, hogy a vad az életmód
jának megváltoztatására kényszerül. 
Például megszűnik egy-egy jó bőgő-

A Magyarországon jelenleg intenzíven 
épülő gyorsforgalmi úthálózat szűkíti 

és rontja a vadállomány élőhelyét.
A szakemberek szerint azonban 

megfelelő tervezéssel csökkenthetőek 
a károk. Arra is van már példa, hogy az 
autópálya-építők kártérítést fizettek egy 

vadászatra jogosultnak.
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meglévő gyorsforgalmi utak

2004. végéig megvalósuló 
gyorsforgalmi utak
2005. végéig megvalósuló 
gyorsforgalmi utak

2006. végéig megvalósuló 
gyorsforgalmi utak
2007. végéig megvalósuló 
gyorsforgalmi utak 
2003-2007 között előkészítés 
a latt álló gyorsforgalmi utak

Vadátjárók az egyes autópálya-szakaszokon: 
M30 EmÓd-MiskolC (19 km) 2 db 
IVI7 Balatonszárszó-Ordacsehi (20 km) 6 db 
M7 Ordacsehi-Balatonkeresztúr (25 km) 9 db 
M7 Nagykanizsa-Becsehely (17 km) 5 db

hely. Ráadásul a Balaton-parton olyan 
zárványterületek keletkeznek, ame
lyeknek a vadászati értéke csökken, 
ott a szarvas aligha marad meg. Bod
nár szerint 2-3 év is kell hozzá, hogy 
a vad megszokja a kialakult új hely
zetet. A dél-balatoni társaságoknál 
mostanában előfordul, hogy az építke
zés miatt nem tudják teljesíteni éves 
lelövési terveiket. Az autópálya építte- 
tőjétől ilyen esetekre kártérítést lehet 
kérni. Ordacsehinél a Csehi-Imrédi 
Vadászati Kft-nek például több mint 
kétmillió forintot fizettek ki.

-  Nekünk az M7-es ú t Becsehely 
és az országhatár közötti szakaszán 
eddig az a tapasztalatunk, hogy az 
alsó átjárókat elönti a víz, a felüljá
rókat pedig nemigen használja a vad
-  fogalmaz Pál Tamás, a Zalaerdő Rt. 
vadászati felügyelője. -  Viszont a va
dászterületünkből lecsípett egy jókora 
darabot. A Szlovénia felé leágazó 
M70-es, Letenye-Tornyiszentmiklós 
útszakaszon is igen sok műtárgy van, 
ott több helyütt is átjuthat a vad.

Weidinger Istvántól, a Fejér megyei 
felügyelőség vezetőjétől megtudtuk, 
hogy a megyében korábban évente 
10-15 baleset történt az M l-esen és 
az M7-esen. Mióta a kerítés meg
épült, ez lecsökkent 8-10 esetre. Az 
egyik rendszeres átváltási útvonal 
Polgárdinál húzódik. Ehelyütt egyszer 
hat gímszarvas bika tévedt be az au
tópályára, de az autósok jelzése nyo
mán sikerült az útról kiterelni őket. 
A Velencei-tó északkeleti végénél, 
Dinnyés mellett van egy ú t az autó
pálya alatt, ahol a nagyvad is rend

szeresen átjár. Kiépített vadátjáró a 
megyei szakaszokon nincs, pedig a 
vadászatra jogosultak szerint néhány
ra nagy szükség volna. Tavaly szep

temberben a kerítés ellenére bejutott 
egy szarvas az M7-es útra és Siófok 
mellett halálos baleset okozójává vált. 
A vizsgálat során megállapították, 
hogy a kerítés sérült volt. Ennek el
lenére a bíróság nem az Állami A u
tópálya Kezelő Rt., hanem a vadá
szatra jogosult kártérítési felelősségét 
állapította meg.

Eltérőek a vélemények abban, hogy a 
vad átjuthat-e a kerítésen, vagy sem. A 

M3-as alföldi ré
szein 1,8 méter, 
a Heves megyei 
„nagyvadas” szaka
szon 2,5 méter, az 
M7-esen 2,4 méter 
a kerítés magassá
ga. A gímszarvas 
képes átugrani, az 
őz a kerítéshibá
kon, vagy a vad
disznóhoz hasonló
an a lehajtóknál, 
vagy felüljáróknál 
juthat az elkerített 
autópályára. A vad
disznó viszont leg
többször „alulról” 

támad, az alsó szálat a talajból kieme
li, megnyújtja, vagy elszakítja. Ha az 
orra, majd a feje befér, már nincs 
olyan kerítés, amely megállítaná.

Érzékenyen érinti a most megépülő 
M5-ös Csongrád megye néhány társa
ságát is. A Szeged, Mórahalom 
és Röszke térségében gazdálkodó 
Széchenyi Vadásztársaság 4000 hektá
ros vadászterületét például formálisan 
kettévágja. Nagy iramban épül a 
Budapestet Péccsel összekötő M6-os 
pálya. A távolabbi jövőben pedig eze
ket a pályákat keresztirányban szelik 
majd át a Sopron - Zalaegerszeg - 
Nagykanizsa - Kaposvár - Szekszárd 
vonalon Szeged irányába vezető M9-es, 
a Veszprém - Székesfehérvár - Dunaúj
város - Kecskemét - Szolnok vonalon 
pedig az M8-as gyorsforgalmi út.

Az érdekellentét nyilvánvaló. A va
dászok minél több és minél szélesebb 
átjárót szeretnének, az építőknek vi
szont ez komoly többletköltséget je
lent, ezért ők lefelé alkusznak. Ám - 
mint a somogyi példa bizonyítja - ki
tartó érveléssel meg lehet őket győz
ni. M ert egy jó helyen lévő, jól meg
épített vadátjáró jelentősen csökkenti 
a balesetveszélyt. És ez nem csak a 
vadnak, de az autópályák fenntartói
nak és az autósoknak is jól felfogott 
érdeke.

M á r o k  T a m á s

Út még nincs, de az erdőt már kivágták
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szerint sem része a vadászterületnek 
/Vtv.8.§.(2). „g” pontja./ Kérdés ez
után, hogy ilyen körülmények között 
van-e egyáltalán lehetősége a vadgaz
dának, hogy a balesetek bekövetkezé
sét meg tudja előzni, vagy akadályoz
ni -  a vadőr életének kockáztatása 
nélkül? Arra mindenképpen van mód
ja, hogy végigjárva a területén áthala-

Rekkenó hőségben autóztam az M3-as autópályán, amikor a leálló sávban szembe 
gyalogló puskás alakra lettem figyelmes. Elsuhanva mellette, az adott térség „illeté
kes” vadőrét véltem benne felismerni, ezért teljesen szabálytalanul visszatolattam.
-  Mi a frászt keresel itt? -  tettem fel a kérdést a hőségtől és gyaloglástól izzadt
ságban úszó jágernek.
-  Értesítést kaptam, hogy egy ózsuta betévedt az autópályára, két órája hajszolom, de 
még nem sikerült meglőnöm -  hangzott a számomra megdöbbentő válasz. Megdöb
bentő, ugyanakkor rettenetes tájékozatlanságunkat tükrözi a helyzet, ugyanis nem a 
vadászatra jogosult és főképp nem a hivatásos vadász dolga, hogy az autópálya kerí
tésén belül -  ahol egyébként is tilos vadászni -  a bent rekedt vadat eltávolítsa.

Sajátos jogi szabályozás érvényesül 
Magyarországon a vad és a gép

járm ű „találkozásakor”, ami szinte 
minden esetben káreseménnyel végző
dik. Nem csak látszólagos, hanem 
tényleges ellentmondás, hogy amíg a 
vad él, addig az állam tulajdona, és 
csak .hivatalos” elpusztulása után lesz 
a vadászatra jogosulté -  ugyanakkor 
az állami tulajdonú vad által okozott 
kárt a vadászatra jogosultnak kell 
megtérítenie akkor is, ha a kárese
mény elhárítására nincs lehetősége. 
Valamennyi ilyen esemény közül a 
legvitathatóbb, amikor a vad az elvi
leg „garantáltan vadmentes” autópá
lyán jelenik meg és vált ki balesetet. 
A korszerű autópálya fogalmába ma 
már beletartozik, hogy annak kezelő
je (üzemeltetője) garantálja a nagy 
sebességű forgalom biztonságát, s 
olyan módon védi meg az ott közle
kedőket a nagy testű állatok útra ke
rülésétől, hogy a pálya mindkét olda
lát folyamatos kerítéssel zárja le.

Vadgazdálkodási szempontból az 
autópálya azt is jelenti, hogy ezt a 
keskeny, de nemegyszer az egész va
dászati egységet átszelő, ezért sokszor 
jelentékeny nagyságú területet gyakor
latilag „kikerítik” a vadászterületből, s 
az így elzárt részen a vadászatra jo
gosultnak nincs módja semmilyen te
vékenységet folytatni, vadászni is tilos! 
A kerítéssel bezárt terület a törvény
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dó autópálya mindkét oldalának kerí
tését, megkeresi, fotóval és írásban 
dokumentál minden olyan helyet, ahol 
a vad -  a rosszul kivitelezett kerítés 
miatt -  be tud jutni a védett autó
pályára. Ezt hivatalosan továbbítva a 
kezelőnek, egyrészt segít a kár meg

előzésében, másrészt: ha ennek elle
nére baleset következik be vadelütés 
miatt, van egy (remélhetőleg) hatha
tós érv a kezében, amikor a felelős
ség megállapítására a bíróság előtt 
sor kerül. További hasznos információ, 
hogy a pályakerítés mellett megfigyel
ve á vad mozgásának gyakoriságát 
(nyomok sűrűsége és időbeli eloszlá
sa), a különösen vadjárta helyeken ja
vaslatot tud  tenni a kerítés megerő
sítésére, esetleg -  szarvasjárás esetén
-  megemelésére. Fontos megállapíta
ni, hogy az útépítés során kialakított 
vadátjárók megfelelnek-e funkciójuk
nak, egyáltalán igénybe veszi-e a vad 
arra, hogy a forgalmas ú t alatt vagy 
felett átmenjen a túlsó oldalra. 
Ugyancsak jó megoldás -  amire rá
adásul pályázati pénzek is igényelhe

tők -  hogy az 
é lő h e ly  f e j le s z té s i  
programok kereté
ben azokat az út 
menti területrésze
ket erdősítsék folt
szerűen, ahol a 
vadátjárók vannak, 
így biztosítva hosz- 
szú távra a vadnak 
az átkelés zavarta
lanságát. Végül egy 
feltétlen szem előtt 
tartandó szempont: 
a vadföldek, a vad 
számára kívánatos 
növények termelésé
re kiválasztott te rü 
letrészek ne a pálya 

közelébe vonzzák a vadat (a szóróról 
nem is beszélve), még akkor sem, ha 
az a pálya túlfelén lévő szomszéd 
vadjának „átcsábítására” is alkalmas 
lenne...

S o m fa lv i E rv in
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Minden 
élmény..
D r. Jakabházy Miklóstól távol áll 

a hazardírozás minden formája. 
Egyébként akár jószágkormányzónak 
is kiadhatná magát: egy joviális, 
mindig, minden körülmények között 
elegáns és tiszteletet parancsoló úr 
ül ugyanis velem szemben, akit a 
kortalanság és az időtlenség sajátos 
hangulata leng körül. A társaságá
ban nem lenne nehéz beleélni ma
gunkat abba, hogy a XVIII. század
ban élünk, és éppen arra várunk, 
hogy begördüljön az udvarra egy 
postakocsi.

Tatán vagyunk, az Öreg-tó keleti 
partján, abban az épületben, amely 
nemcsak Fittler jószágkormányzónak 
volt egykor az otthona, de 1752 
után postaállomás is volt, miután 
megindult Bécs és Buda között a 
menetrendszerű postakocsi-forgalom. 
A tekintélyes méretű, manzárdos 
építmény mai arca a tóparti sétány 
felől nézve egy hosszan elnyúló ne
mesi kúria benyomását kelti, az ud
var felöl pedig egy fagerendás szer

Gróf Eszterházy József országbíró, 
a tatai uradalom ura, most 
elégedett lenne a házzal és 
természetesen a lakóival is.
Azt nem tudhatjuk, hogy járt-e 
az épületben annak idején -  dolga 
mindenesetre többször is vo lt vele. 
A ház egykori lakója, Fittler jószág
kormányzó ugyanis kétszer is el
kártyázta a pompás tóparti épít
ményt és a grófnak kellett azt visz- 
szavásárolnia...

kezetű, németországi útm enti foga
dóra emlékeztet. A nagyterem vi
szont, ahol ülünk, olyan, mint egy 
különös ízléssel, szakértelemmel és 
szeretettel berendezett vadászkastély.

Dr. Jakabházy Miklós kedvenc 
ülőhelye az ablakkal szemben elhe
lyezett kanapén van, amely felett 
édesapja trófeái díszítik a falat. Az 
ablak a tóra néz, a tó fényes víz
tükre mögött pedig az Oregvár ma
gasodik, amely Luxemburgi Zsig-

hazaérkezés
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mond, majd Hunyadi Mátyás alatt 
élte fénykorát. Tata internetes be
mutatkozásában azt olvasom, hogy 
Mátyás idejében az ország egyik 
legszebb épületeként emlegették ezt 
a reneszánsz palotát. Most is az. 
Naplemente idején különösképpen 
fenséges. A víztükör bíborszínt ölt, 
a parázsló napkorong pedig éppen a 
vár fölött izzik.

Anikó, dr. Jakabházy Miklós fele
sége, mindehhez azt teszi hozzá, 
hogy télvíz idején vadludak ezreinek 
keringése, gágogása és béregése teszi 
teljessé ezt a hangulatot, illetve ké
pet. Aki még nem látta, talán el
képzelni se tudja, milyen sajátos at
moszférája is van ennek az alig két 
négyzetkilométer kiterjedésű tónak, 
amikor több tízezer liba ereszkedik 
rá. A tatai Öreg-tó a vadlibák egyik 
legnagyobb európai gyülekezőhelye.

Most csendes a víz. Az ablak 
négyszögébe éppen egy középkori, 
evezős hadigálya úszik be, teljessé 
téve a helyszín és a beszélgetés per
ceinek időtlenségét.

-  Meg lehet szokni ennyi szépsé
get, ezt a különleges hangulatot...?

Dr. Jakabházy Miklós és felesége 
egyszerre mondja: Soha! Minden 
nap, minden hazaérkezés élmény...

Húsz éve vették a házat.
-  Szerelem első látásra?
Egymásra néznek, nevetnek, és

Miklós megvallja, hogy ez csak az ő 
személyét illetően igaz. Az egész épü
let elhanyagolt és lepusztult volt, tele 
szeméttel. Még a falak is bűzlöttek.

-  Álltunk a kosz és a bűz köze
pén, és Miklós egyszer csak azt 
mondta: ezt megvettük! Én semmit 
se tudtam  mondani, m ert fojtogatott 
a sírás -  meséli Anikó.

A földszinten két nagyterem van. 
Az egyik, amelyben beszélgetünk, a 
hazai trófeák terme. A másik afrikai 
utazásaik trófeáinak, emléktárgyainak 
ad helyet. Oda is átmegyünk néhány 
percre, de visszatérünk, m ert az el
ső terem őrzi trófeák, puskák, 
könyvek és emléktárgyak formájában 
mindazt, ami meghatározó erejű a 
Jakabházy-család életében.

Dr. Jakabházy Miklós a legismer
tebb hazai vadászok egyike, a Ko- 
márom-Esztergom megyei Vadász 
Szövetség vadászmestere, felesége, 
Anikó sikeres üzletasszony, mindket
ten vadásztársasági tagok, s egyben 
a vadászati kultúra és közélet aktív, 
áldozatkész szereplői.

Arról beszélgetünk, hogy kinek, 
mit jelent az otthon fogalma.

-  Nekem mindent! -  mondja 
Miklós. -  De mindenekelőtt jogfoly
tonosságot, felelősséget. Ukapámig 
visszamenőleg minden férfi ősöm 
igazolhatóan vadász volt. De minden 
bizonnyal még a régebbiek is! Édes
apám, dr. Jakabházy István szájse
bész-professzor és Maderspach Vik
tor testi-lelki jó barátok voltak. Bu
dapesti, Üllői úti lakásunk a kor 
nagy vadászainak kedvelt találkozóhe
lye volt. Fekete István, Széchenyi 
Zsigmond, Kittenberger Kálmán jár
tak hozzánk. A tolnanémedi Egyet
értés Vadásztársaságot, illetve annak 
elődjét, a kisszékelyi Egyetértést -  
amelynek Anikó, Miklós fiúnk és én 
is a tagjai vagyunk - ,  édesapám 
alapította. Ez mind-mind benne van 
a mi otthon-fogalmunkban...

A hazai trófeák terme: nemzedé
kek emléktára. A trófeák egy részét 
gömbfából készült alátétre szerelték, 
ezek dr. Jakabházy Istvánnak, Miklós 
édesapjának a hagyatékát képezik.
A saját trófeák nem kaptak alátétet. 
Az egyik legbecsesebb „újkori” tró

fea, egy 21,5 centis agyar-pár, Ani
kóé. Húsz évi vadászat után ejtette 
el első vadkanját. Az ablakkal 
szembeni, fényben úszó fal főhelyén 
egy elefántcsont keretben csillogó 
ezüst szarvasagancs -  az erdélyi ük
apa nagy becsben tartott kitüntetése.

Leemeljük a falról, kézbe vesz- 
szük, megcsodáljuk. Amilyen egysze
rű, olyan nemes. Nem valószínű, 
hogy állami kitüntetés volt, nyilván a 
barátok, egy közösség alapította és 
ők is ítélték oda. Bizony, ha a múlt 
értékeivel találkozunk, többnyire ki- 
sebb-nagyobb közösségek emléke is 
felfénylik.

-  A vadászat mindig is több volt, 
mint „a vad elejtésére irányuló tevé
kenység”...

-  És mindig is többnek kell len
nie! -  mondja Miklós. -  Több olyan 
embert is ismerek, aki 50-100 bakot 
is lő egy évben. De mit ér a va
dászsiker, ha nincs, aki érdek nélkül 
velünk együtt örül?!

Bé k é s  Sá n d o r
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Siratom, mert eltűnőben van, pe
dig az aztán vadászat volt. Igazi! 
Siratom, mert szinte észrevétlenül 
megint szegényedünk, vadászéle
tünk palettája egy szín eltűnésével 
tovább fakul. Siratom, mert jósze
rével már csak a kutyák jelenléte 
különbözteti meg nagy "rokonától" 
a hajtástól. Pedig más a célja, 
módszere, helyszíne, eredménye 
és főleg más a hangulata! Lakoda
lom az egyik, kivilágított teremmel, 
sok egymást szegről-végről ismerő 
emberrel, tyúklevessel, hangos ci
gánybandával, heje-hujával, pince
szer a másik, pár baráttal, lobogó 
gyertyafénnyel, pohár borral, ke
nyérruhán kínált hazaival. Sajná
lom, mert rendkívüli területism ere
tet, hozzáértést, fegyelmezettséget 
követelt és kellett hozzá egy nagy 
adag... szerencse. Á llítom , hogy 
egy jó  terelést (riglit) nehezebb 
megszervezni, m int egy eredmé
nyes disznóhajtást.

Siratom
Először is már a helyszíne is egé

szen más, m ert a nagy terítékre 
tervezett disznóhajtás helyszínét már 
legalább egy hónappal előtte terület
lezárással, etetéssel, külső szórók 
megszüntetésével „előkészítjük”. Ter
mészetesen a hajtások tervezett hely
színei az egész terület legjobb vadtar
tó részei, kiterjedt vadrejtőkkel, ahol 
a vad nyugalmat talál. A klasszikus 
értelemben vett terelés -  vagy ahogy 
a „riegeljagd” német szóból „magya
rán” mondják: rigli -  viszont kisebb 
erdőfoltok, nádasok, elbozótosodott 
területek „átmozgatását” jelenti.

Másodszor nem azonos az idő.
A hajtásokat hónapokkal előre ter

vezzük, vendégeket hívunk rá, vagy 
„kerítünk”. Bejelentjük előre a vadásza
ti hatóságnak, rendőrségnek, Poncius- 
nak-Pilátusnak. Külön-külön. Persze be 
kell jelenteni az új divat szerint a te
relést is. Úgy, mintha előre kellene ter
vezni egy régóta remélt szerelmes 
együttlétet, egy titkos összebújást és ar
ra még ütemtervet is kellene készíte
ni... meg még be is jelenteni minden
kinek! Meg is ette az olyat, a fene....

Hiába na! Muszájból én nem tu 
dok örülni. Egy jól sikerült hajtás vé
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a terelést
gén persze szívesen nézegetem a 
máglyák lobogó fényében a havon 
fekvő harminc-negyven disznót. Vadá
szatvezetőként még talán némi meg
engedhető gyarlósággal, büszke is va
gyok rá. De inkább csak megelége
dett, és főleg fáradt.

Fáradt, mert mindenre oda kell fi
gyelni, különösen egy ismeretlen cso
portnál. Megelégedett, ha baj nélkül le
zajlott, ha a sok munka az előkészítés
sel, az egész éves gondoskodással nem 
veszett kárba, hiszen hajtásainknak na
gyobb részét eladjuk. Muszáj, hiszen a 
vadgazdálkodás terhei olyan magasra 
nőttek, hogy egy gyengébb bőgési idény 
után már csak a jó disznóhajtások tud
ják kirángatni a vadgazdálkodó egyre 
inkább dagonyába ragadt szekerét.

Más hát a cél!
A hajtásnál elsődleges cél a megfe

lelő számú vad terítékre hozása, ez 
pedig a meghajtott terület minden 
disznójának a vadászvonalra történő, 
lehetőség szerinti kikergetésével érhe
tő el. És abból minél többet kell elej
teni, mert egy ekkora zavarással világ
gá kergetünk minden vadat, és soká
ig kell a területet pihentetni, mikorra 
haza tudjuk édesgetni a disznainkat.

A terelésnél viszont válogatunk, se
lejtezünk. Selejtezünk? Hogy lehet 
egy élőlényt selejtnek minősíteni? Mi
csoda barbár ipari kifejezés ez?

De racionalitása mégis csak van, 
mert a többinél gyengébb, az átlagot 
el nem érő „darab” nem kerül „forga
lomba” hanem maguk közül is kivetik, 
azaz a ragadozók martalékává válik. 
Persze ott, ahol vannak még ragado
zók. Ahonnan a civilizáció már kipusz
tította őket, ott jön a ragadozó ember, 
a vadász. Az ő dolga mármost meg
akadályozni, hogy „forgalomba” kerül
hessen a biológiai selejt, azaz ne tud
jon szaporodni az az állat, amelyik a 
többitől például a testi kondíciójában 
messze elmarad. M ert az ilyen, ha 
szaporodni tud, úgyis csak magához 
hasonlóan gyenge vagy még nálánál is 
satnyább utódokat képes nemzeni.

H át ennek az immár biológiai kül
detésnek volt egyik legjobb eszköze a 
klasszikus értelemben vett terelés. 
M ert egy kései ellésű koca nem fog 
újra normális időben búgni, amíg ma
lacait vezetnie, gondoznia kell. Viszont 
a családjára olyan gondossággal vigyáz, 
hogy egy lesvadászaton vagy szórón az 
egész gyatra szaporulatot nem lehet
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elejteni, mert egy malac lelövése után 
a család köddé válik és esetleg egy 
hónapig sem találkozunk velük.

Nagyon hasznos tud  lenni a nagy
terítékű hajtások előkészítésénél a te
relés, m ert ezzel a módszerrel be- 
kényszeríthetjük a kukorica betakarí
tások után a tarlók beszántása előtt 
még „kint” tartózkodó vadat az erdő
be, vagy „haza” terelhetjük a már 
meghajtott területről kihúzódott, vala
mi rafinált öreg koca vezette kondát.

Azt mondtam, hogy nagyfokú hoz
záértést követelt. Igen, m ert pár em
bernek kutyák nélkül kellett a vadat 
"kimozdítani" vackából és "terelni" a 
szintén csak pár puskás irányába. 
M ert hajtani csak nagyon okos em
berek tudnak m ár Kittenberger sze
rint is. Elsősorban azért, m ert valójá
ban nem is szabad „hajtani”!

Ez ugyanis nem a szó szoros ér
telmében vett hajtás. Az a pár hajtó 
egymással inkább csak spirituális kap
csolatot tartva, lassan, „bóklászva” 
kelti föl a vadat és nyugtalanítva, 
szinte kitolva maga előtt a távoli vál
tókra a jóllakott, ellustult, a zavarás 
elől határozottan kelletlenül elhúzódó 
vadat. Ha észrevette -  főleg a szar
vas - ,  hogy valamilyen irányba kény
szeríteni akarják, már felhagyott a 
somfordálással és vad vágtában több
nyire épp az ellenkező irányba távo
zott, mint amerre a vadászok álltak. 
És a területen tartózkodó minden va
dat soha nem sikerült felkelteni. De 
nem is ez volt a célja.

Érteni kellett ám a dolgát annak a 
pár vadásznak is, aki a váltókat eláll
ta, m ert hogy milyen időben, milyen 
széllel, hol lehet meglátni a lehetőleg 
takarásban eloldalgó disznókat, vagy 
szarvasrudlit és kiválasztani belőlük a 
leggyengébbet, majd a lövés után 
szétugró csapatból -  ha volt még 
köztük ilyen -  kilőni a maradék sat
nya malacokat, bizony nem könnyű. 
Pedig nagyon igyekezni kell, m ert az 
a másik három-négy csirkefogó, de 
még a hajtok is nagyon számon tart
ják a lövéseket és még évek múlva is 
újra „élvezhetjük” egy-egy kiadósabb 
elbaltázásunk lelkes és főleg hálás kö
zönség előtt előadott, szépen kiszíne
zett történetét. A gonoszabbja még 
verset is ír róla!

Mondtuk már, hogy más a hely
szín, de még idekívánkozik, hogy 
olyan helyen, ahol állandó tartózkodá
si helye van nagyobb létszámú disz

nónak, ahol tehát hajtást is „el lehet 
adni”, azt nem szoktunk „elriglizget- 
ni”, m ert a muszáj nagy úr!

Az olyan, összefüggő nagy erdő
tömbtől távol álló, mezőgazdasági te
rületektől körülfogott nádas, bozótos, 
fiatalos foltok a legjobbak, amelyek
ben egész nyáron át jól érzi magát a 
vad, majd a kukoricák betakarítása 
után  kitart még egy darabig, amíg az 
északi szelek ki nem kergetik onnan. 
(Meg amíg a vadkárt utánuk ki nem 
fizettük.) Majd angolosan távoznak, 
lehetőleg a szomszéd területére. Ott 
helye van a terelésnek. Különösen 
mióta a kötelező létszámapasztási 
gondokkal birkózunk. M ert ilyen is 
van ám! Eltartható maximum létszám!

Amit a magát zöldnek címkéző ha
tóságunk határozott meg, miután két 
egyetem évekig tartó kísérletsorozatá
ból levont következtetéseket tudom á
nyos érvekkel -  illetve azok hiányában
-  cáfolni nem tudta. Rendelkezett vi
szont a törvény a mi vadászati törvé
nyünk adta vétójoggal. És volt benne 
bátorság! Persze mikorra az ilyen mó
don kierőszakolt és nagyon sok he
lyen nem differenciált, indokolatlan 
vadirtás elrendelésének bátorságáról 
kiderült, hogy a cigány lovának bátor
ságával van rokonságban, már a har
madik helyen lehessen az íróasztalt 
koptatni. Persze ott is az elhivatott 
népboldogításnak szent eszméjétől át
hatva! Na, már megint „elkalézoltam”, 
mint rossz hajtó a terelésnél.

Merőben más tehát a célja, de 
más az eredménye is. Hasznos mód
szer például a vadkárelhárításban 
gyenge telek idején, amikor nem 
fagynak le az őszi gabonatáblák és 
ahol előző évben kukorica volt, a be

szántott csövek előkeresgélésével a 
disznók nem csak látványos, de tete
mes kárt is tudnak okozni. Arról nem 
is beszélve, mennyi neveletlenséget 
tudnak összebeszélni a kombájnosok, 
mikor aratáskor a kerék egy ilyen 
méteres gödörbe szalad.

Egy terelő vadászat 
„hangulatkeltése”
Nem is olyan régen történt, amikor 
még „igazi rigliket” rendezhettünk, fel
hívott a kámi téesztől Molnár Laci ba
rátom, hogy csináljunk már valamit, 
mert a tehenészeti telepen lévő siló
dombon minden éjjel megjelennek a 
disznók és már egész gödröt túrtak a 
közepébe. Az éjjeli őr meg olyan bátor 
ember, hogy csak a mázsaházból mer 
kikurjantani, de azt is csak halkan.

„Elrendeltem a nyomozást”, aminek 
eredményeképpen megállapítást nyert, 
hogy a hamuházi erdőfolt, és a vele 
összefüggő elbozótosodott legelőben 
tartózkodó disznók alaposan gyanúsít
hatok a bátor őr megérdemelt éjszakai 
nyugalmának háborgatásával. Másnapra 
összetelefonáltam az állandó tettestár
sakat. (Be- és feljelentgetés nélkül is 
lehetett még akkoriban vadászni.)

Csendes, csípős novemberi idő, amíg 
gyülekezünk, a várpark fáiról kihúzó 
varjak kiáltásai recsegnek felettünk.

A haditervvel -  annak ellenére, 
hogy persze mindenki beleszól -  ha
mar elkészültünk. Négy hajtó az úttól 
indulva átmozgatja a hosszan elnyúlt 
bozótost és a mögötte kezdődő fiatalos 
tölgyest. Mi, vadászok pedig öten el- 
álljuk az ezzel a széllel jó váltókat.

Dér serceg a lábam alatt, amikor a 
kiszáradt, egykori patakmeder szélén
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lévő állásomra megyek. Tavaly óta so
kat nőttek a bokrok, ezért hoztam a 
metsző ollót, amivel most csendesen 
kertészkedni kezdek, hogy legyen némi 
kilövésem. Itt előttem szűkül húsz mé
ter szélesre a patakot kísérő bozótos, 
amiből idébb-odább kőris hagyásfák 
ágaskodnak ki. Balra szántás, jobbra 
rét. Közben persze szidom magam, 
mert gondolhattam volna rá, hogy ezt 
az erdőfoltot úgyis meg fogjuk hajtani 
és elkészíthettem volna az állást előre. 
Valahogy jól is esik ez a kis szöszmö- 
tölés, meg Diana istennő is szereti az 
ilyen ,házias” vadászt. Idáig jutok, mi
kor valami miatt fel kell, hogy nézzek. 
A patakmederben pont a húsz lépésre 
lévő kanyarig látok. A kanyarban áll 
egy marha nagy szalmaszínű róka és 
látható megütközéssel figyeli a csette- 
getésemet... én meg a két lépésre lé
vő ágnak támasztott puskámat.

A róka unja meg hamarabb az ál
lóképet és egy sima mozdulattal eltű
nik. Rögtön szakmát váltottam és most 
már kézbe vett puskával mozdulatlan
ná válva álltam rá egy tölgytuskóra. 
Hihetetlen gyorsan fogadott be a téli 
táj, bár egy ökörszem az egykori pa
takmederbe hajló száraz gyökerek kö
zül többször mérgesen rám sirrentett.

Tompa pukkanás hallik, elindultak.
Rövid idő múlva három őzet látok 

a szántáson kifelé botorkálni. Nem si
etnek, de többször visszafelé nézeget
ve határozottan elfelé igyekeznek. Be
tyár jó fülük lehet, vagy valamelyik va
dásztól kaptak szagot. Valahonnan vad
libákat hallok, mikor előttem fácántyúk 
ugrik fel ijedt pittyenéssel és gallyaz 
fel az egyik hagyásfára. Éhen! Most 
már csak a szemem jár és előbb is 
veszem észre a rókát, ahogy a rét és 
a patakmeder között kocog felém. A 
takarásom jó, egyébként is hátrafelé 
ügyel, így egészen magam mellé en
gedem, orrán tartva a szálkeresztet. 
Mintha a villám vágta volna agyon. 
Na! így kellett volna a másikkal is. 
Tőlem balra két lövés, majd még egy, 
de mintha csak az elsőnek lett volna 
,hangja”. Aztán bent az erdőből hallik 
egy lövés, tompa huppanással. Ez La
ci bácsi volt a „boforccal”.

Roppan előttem valami, most 
megint szorítom a puskát, de aztán 
koppan az ág és lassú poroszkálással, 
fejét magasan tartva, elkocog mellet
tem  egy koronás szép fiatal bika. Vas
tag szárak, hatalmas középág, ebből 
még lehet valaki. A jókívánságokat 
magával viszi.

Megint lövés, kettő is, majd a lövé
sek hangjától oldalt kivág a szántásra 
egy tarvad csapat. Na ezek már siet
nek! Rúgják a földet magasra. Hát 
ezek megúszták, de legalább nem ront
ják itt tovább a levegőt, mert ebbe a 
tölgyes fiatalosba még nem hiányoznak.

Félóra eseménytelenül telik, majd 
szemben velem, a patakmeder öblét 
levágva megjelenik egy konda disznó. 
Nekik már sietősebb a dolguk, szedi 
a lábát az erős koca, de a szántásra 
nem akaródzik nekik kimenni. Itt 
fognak mellettem elmenni, de csak 
akkor tudok lőni a bokrok miatt, ha 
közvetlen mellém érnek. Le kell ku
porodjak, m ert különben meglátnak, 
de akkor meg én nem látom őket. 
Csak azt a két bokrot kellett volna 
kivágni! Lapítok, csak a levegőt sze
dem gyorsabban.

Mint egy tünemény jelenik meg 
mellettem a koca, és ahogy felállók, 
vad vágtába ugrik a konda. A máso
dik süldő tarka, húsz lépésről lövök 
rá, semmi, újra lövök, most felbukik,

hamar a másik süldőt, az is megvan, 
az utolsónak pedig utána fordulva 
ügyesen a hasa alá lövök, erre kiug
rik a szántásra, szépen keresztben
fut, nyugodtan megcélzóm, és.....  rá-
csettentem a puskát, m ert a róka 
után elfelejtettem újratölteni.

Kiérnek a hajtok, esett még egy 
süldő és egy gyenge ünő. Pista, akit 
betyáros szőrzete után  csak Baúsznak 
szólítunk, rosszallóan csóválja a fejét 
a két süldő láttán...

Nem vagy már a régi -  morogja -  
valamikor ennyi lövéssel mind itt fe
küdne. Abba se nyugszik bele, hogy 
van még egy róka, meg hogy a tarka 
süldőben mind a két lövés benne van.

Mikor áthúzzuk az árkon a disznó

kat, nagyon szuszog. Szerinte a vas
tag ruha miatt van, de szerintem meg 
az a sok belsősége nyomja a tüdejét...

Hiába már ő se a régi.......
Közben cudar lövöldözés támad. 

Három-hat-nyolc lövés egymásután!
Laci bácsi éppen „utánkeres!”
A találkozóhelyen már ott van a 

disznója, mikorra odaérünk.
Laci bácsi csak később jön, mert 

az üldözés közben eldobált felszerelé
sét ment összeszedni.

Közben Jenő elmeséli, hogy Laci 
meglőtt egy süldőt, de puhán. Amikor 
a hajtok kiértek, utánkeresésre indult, 
és az előtte a fiatalosban többször fel
ugró disznóra időnként rálőtt egyet- 
egyet. Sose érte volna utol, ha nem si
kerül egy(!) lövéssel lelőni a süldő két 
hátsó lábáról az összes „körömcipőt”.

Csináltunk még egy hajtást, de az 
már üres volt.

Hazafelé betértünk gémlábú vadász- 
mesterünknek, Janinak a pincéjébe. 
Mindenki kipakolta a hazait. Szalonna, 
kolbász, erős paprika, lila hagyma. Jani

nak volt friss tö- 
pörtyűje, amiből 
eleinte nem akart 
adni, de később 
belátta, hogy ha a 
Jenő ráül, akkor 
beteg lesz.

Mérgében be
gyújtott, de a 
kályha olyan vas
tag füstöt köpkö
dött, hogy előle a 
tornácra m ene
kültünk. Jani ké
sőbb csatlakozott 
hozzánk, mikorra 
sikerült a kályhát 
engedelm ességre 

szorítani. A könnyei folytak, mert
annyira sajnálta a töpörtyűt__ A kis
szoba hamar kellemesre enyhült, füst
szag volt ugyan, a bor hideg, de az 
nem olyan nagy baj...Laci bácsi ked
venc sportját űzte, csalt az ivásban. 
Erősen vizezte a borát, pedig többen 
is figyelmeztették, hogy vigyázzon a 
vízzel, m ert erős anyag az, még a ha
jót is elbírja...

Hát, egy igazi emlékezetes terelő 
vadászat, valami ilyesmi volt.

D a bis  Gá b o r
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I I  Vadgazdálkodási gyakorlat

Az 1996-os „törvényalkotási láz" 
túlságosan szigorúan kezelte 
az „őshonosság" kérdését, 
és a nyestkutyán, mosómedvén 
kívül az üregi nyúlra, a dámra, 
a fácánra, és a muflonra is 
rásütötték a „tájidegenség" 
bélyegét. Egyes szélsőséges 
vélemények szerint ezeknek 
a fajoknak nincs helyük 
a magyarországi faunában, 
így kimondták a súlyos ítéletet:
„a muflonnak nincs létjogosultsága 
a hazai erdőkben".

A muflon valamikor Európa nagy 
részén előfordult, ám a jégkor

szak után  délre szorult és csak Szi
cília és Korzika szigetén maradt fenn. 
A több tízezer éves csontleleteink 
alapján tudjuk, hogy valaha a Kárpát
medencében is élt egy vadjuhfaj, ez 
azonban nem biztos, hogy éppen a 
muflon volt. Egy másik tudományosan 
is alátámasztott álláspont szerint a 
házi juh  egyik őse, a dél-európai szi
getek muflonállományának ősei az

ókor tengerészei által kihelyezett, 
majd elvadult házi juhok voltak. Ami 
tény, hogy a 19. században telepítet
ték be Délnyugat- és Közép-Európa 
hegységeibe, ahol a szakszerű gon
doskodásnak-, valamint a juhfélékre 
amúgy is jellemző jó alkalmazkodóké
pességnek köszönhetően gyorsan sza
porodni kezdett. M agyarországra 
1868-69-ben Nyitra megyébe, ghymesi 
birtokára telepítette be az első példá
nyokat gróf Forgách Károly. Az ehe
lyütt egyre jobban elszaporodó állo
mányból került a telepítési anyag a 
mai Magyarország területeire. Az 
időszakonként végzett, és ma már 
több mint egy egész évszázados tele
pítéseknek köszönhetően az ország 
középhegységi és északi hegyvidéki te
rületein szigetszerű populációkban 
mindenütt előfordul. A telepítések 
u tán a legjelentősebb előfordulási he
lyei a Mátra, a Zemplén, a Budai
hegység, a Bakonyi, a Börzsöny, a 
Bükk, a Pilis és a Vértes. A muflon
nak megfelelő élőhelyet biztosítanak, 
segítik az áttelelését a szubmediter- 
rán mezoklímájú, meredek, déli

kitettségű hegyoldalak, ahol napos 
időben gyorsan elolvad a hó. Közép- 
hegységeink optimális életfeltételeket 
nyújtanak számukra. Leginkább a 
gazdag aljnövényzetű lomblevelű erdő
ket kedveli. A hazai állomány szarv- 
minőségét tekintve közepesnek mond
ható, állománya jelenleg 9 ezer körü
li. Általános jelenség, hogy a korösz- 
szetétel és az ivararány eltolódott, ke
vesebb a kos, mint az állományi szin
ten kívánatos lenne, és hiányzik az 
idős korosztály.

Viszonylag kicsi mozgáskörzete mi
att gyakran jelentős a környezetterhe
lő hatása, és károkat okozhat a tapo
sásával, a csemeték csúcsrügyeinek és 
oldalhajtásainak lerágásával. Károsítá
sa - az élőhelyek jellegéből adódóan - 
a sekély termőrétegű, egyébként is 
nehezen felújítható területeken jelent
kezik. Bebizonyosodott, hogy a kárté
tele szinte a nullára csökkenthető a 
rendszeres téli etetéssel, a vadföldmű
veléssel, valamint kerítés építésével és 
villanypásztor telepítésével.

A védett természeti területek nö
vekvő aránya miatt - az erdőgazdasá
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gi területeken távlatilag a „tájidegen” 
vadfajok (ideértve a muflont is) állo
mányának visszaszorítása a hivatásos 
természetvédők nyomására szükséges
sé vált. A hosszú távú cél sajnos to
vábbra is a hazai muflonállomány tel
jes „kiirtása”... miközben tudjuk, hogy 
a muflonra több szempontból is 
szükség van! Egyrészt, hogy a hazai 
biodiverzitás -  a természet sokarcú- 
sága -  ne sérüljön, másrészt, hogy a 
muflon a rágásával nem csak kárt 
okoz, de megakadályozza az erdők 
aljnövényzetének elburjánzását és nem 
utolsó sorban, a vadászati lehetősége 
gazdaságilag is fontos, a muflonkos 
keresett és jól értékesíthető vadfaj a 
fizető vendégvadászok számára.

Szabad területi populációknál az 
ésszerű muflongazdálkodás, a szak
szerű takarmányozás és állománykeze
lés lehet a garancia arra, hogy a kü
lönböző érdekcsoportok (erdő- és me
zőgazdák, valamint -  a sokszor kizá
rólag érzelmi alapon működő -  ter
mészetvédelmi szervezetek) kompro
misszumot kötve egymással találjanak 
mindenki számára elfogadható megol
dást. Amíg ez nem jön létre, addig 
maradnak a vadaskertek, ahová be- 
kényszerítjük a muflonállományun
kat... ha van a kertek létesítésére 
anyagi erőnk.

Az elmúlt évek, évtizedek tapaszta
latai azt mutatják, hogy a vadasker
tekben tartott muflonállomány minő
sége (kondíció és csigahossz) sokkal 
kedvezőbb, mint a szabadterületi állo
mányoké és itt a gyors és biztos ered
ményt hozó vadászat is garantálható.

A muflon szerencsére kiválóan al
kalmas a vadaskerti tartásra, m ert jól 
tűri a kerítést, és a zártterületi kö
rülményeket, nem véletlen tehát, hogy 
napjainkban már kerítések mögött él 
a hazai muflonállomány több mint 
egynegyede.

A jogszabályi előírások szerint a va
dászati célú vadaskert muflon esetében 
minimum 200 hektár nagyságú. K uta
tási tapasztalatok igazolják, hogy a ko
sok már 5-6 évesen éretté válhatnak és 
80-85 centiméteres csigát növesztenek. 
Lényeges a tavaszi időszakban a ma
gas fehérjetartalmú takarmányok biz
tosítása, hiszen a téli, nyugalmi állapot 
után egy gyorsabb szarufejlődés indul 
meg. A muflonok szaporodási aránya 
a vadaskertekben 0,8. A helyes ivar
arány 1,7:1, a kosok javára. A muflon 
zárt területen a síkvidéktől a hegyvi
dékig mindenhol jól érzi magát, az

Alföldön is találhatunk kiváló csigájú 
kosokat nevelő kerteket. Más vadfajok
kal együtt is jól tartható. Az utóbbi 
időben gyakran telepítik nagyobb terü
letű (1000 hektáros) vegyes vadállomá
nyú kertekbe is. A vegyes kertekben a 
muflonállomány aránya -  a többi vad
fajhoz viszonyítva -  12-18 százalék kö
zött elfogadható és kiválóan kezelhető. 
A gazdasági számítások szerint a ve
gyesvadas kertekben a muflon hozza a 
legjobb eredményeket, és csak utána 
következik a vaddisznó.

A mező- és erdőgazdasági szem
pontból kedvezőtlen adottságú terüle
teken jelentős árbevételt jelenthet az 
előírt szabályok betartásával létesített

vadaskert. Míg a gímszarvas, a dám, 
és főként a vaddisznó zárttéri tartása 
hazánkban nagy hagyományokkal ren
delkezik, addig a muflont csak néhány 
kertben tenyésztették, többnyire nem 
elsődleges vadfajként, pedig a műkö
dés gazdaságossága megfelelő piaci ér
deklődés esetén nem kétséges. A szá
mítások alapján a beruházás megtérü
lési ideje 8 év, a kert működése az 
ötödik évtől már nyereségessé válhat.

Egyre inkább úgy tűnik, hogy a jö
vőben a "kiátkozott" muflonállomány 
megmentésére, vadászati lehetősége
ink fenntartására a vadaskertek léte
sítése a járható út.

Wa l l e n d u m s  P é t e r
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I I  ízv á lasz tó

Muflon, teflonban
Egy kellően blődli mondás szerint a teflon nem más, 
mint letegezett muflon...

A rokonság nem ennyire közvetlen, ám mint minden 
hülyeségben, ebben is van némi igazság, mégpedig 
annyi, hogy a teflonbevonatú lábasban vagy serpenyő
ben remekül lehet muflonhúst sütni. Különösen, ha 
előtte gondosan leszedjük a faggyút, ami -  és itt már 
közelebbi a rokonság -  a birkáéhoz hasonlóan kissé 
tolakodó ízűvé válhat a kész ételben, főleg annak 
kihűlése után.

Aki a birkát nem szereti, valószínűleg a muflonból 
készült étkekkel sem fog szerelmi házasságot kötni, 
de hát, mint tudjuk, ízlések és pofonok különbözők. 
Pedig egészen kiváló muflongulyást készíthetünk sok 
zöldséggel, sőt aki e zamatos húst még pikánsabbá 
teszi egy kis tárkonyos-ecetes ízzel, az akár a palócle
veshez hasonlatosan is elővezetheti, darabokra vágott 
zöldbab és tejföl hozzáadásával.

Egészen kiváló a húsa klasszikus vadasnak 
elkészítve, különösen, ha valaki kedveli az erőteljes 
ízharmóniákat. A leeső apróhúst pedig az alábbiak 
szerint varázsolhatjuk el:

Lecsós brassói, muflon nyesedékből

A z apró darabokra, kockákra vágott húsrészeket 
alaposan megborsozzuk és néhány friss mentalevél 

hozzáadásával száraz, de nem túl savas vörösborban 
megpároljuk, majd leszűrjük. Teflon serpenyőben jófajta 
húsos szalonnából személyenként 2-2 kakastaréjt sütünk, 
ha kész, kivesszük a zsírból és beledobjuk a boros-pá- 
rolólébe. A zsírban ress-ropogósra sütünk személyenként 
2 nagy karika hagymát és félretesszük szűrőpapírra.
A lecsepegtetett húsokat megsózzuk (vagy vegetázzuk), 
lisztben megforgatjuk és ropogósra sütjük, majd félre
tesszük. A párolóléből kivesszük a kakastaréjokat, lecse
pegtetjük, félretesszük, miközben a levet felforralva 
liszttel krémszerűre besűrítjük kevés só és ugyanannyi 
cukor hozzáadásával. A zsírban üvegesre pirítjuk az ap
róra vágott hagymát, majd hozzáadjuk a felszeletelt 
paprikát és a paradicsomot és hagyományos módon le
csót készítünk. Amikor félig megpuhult, belekeverjük az 
aprópecsenyéket és készre főzzük. Nagy tálra szedjük és 
körbedíszítjük a sült-párolt kakastaréjokkal és a ropogós 
hagymakarikákkal, a m ártást külön tálkában kínáljuk. 
Foszlós fehérkenyeret és enyhén megpirított rozskenyeret 
adunk mellé, hideg sörrel vagy könnyű fehérborba 
spriccelt szódás fröccsel „elkísérjük”.

Gombás muflonszeletek

któber-novemberben még teremnek zamatos erdei 
gombák, közülük is kiemelkedik markáns ízével és 

illatával a lila pereszke. (Akinek ez az ízhatás túl erős, 
választhatja a semlegesebb laskát, vagy akár az erre ke
véssé alkalmas csiperkét is.) A mufloncombot lehártyáz- 
va leheletnyi fehérbor és fűszerek hozzáadásával egész
ben megpároljuk, majd amikor a villa m ár belemegy, ki
hűtjük és a húst óvatosan lefejtve a csontról, szeletekre 
vágjuk, majd kevés zsiradékon (vajjal még egzotikusabb) 
enyhén átsütjük. A gombákból egyben süthető darabo
kat vágunk (hosszában ketté, vagy a kalap külön) ame
lyeket vaslapon vagy grillen megsütünk, míg a kisebbe
ket és a leeső darabokat felaprózva rövid szafton pör
költet készítünk, majd liszttel és reszelt keménysajttal 
mártássá sűrítjük. Tálaláskor a forró combszeletekre 
friss rozmaringlevelet szórunk, ráhelyezzük a sült gom
baszeleteket, és nyakon öntjük a sajtos gombamártással. 
Rizst vagy vajjal kikevert krumplipürét adunk mellé, 
testes vörösborral kísérjük, és emlékét jóféle konyakkal 
tiszteljük meg. Egyszerű, de varázslatos ízhagulatokat 
nyújtó étekfogás.

Végül egy -  a nyitósorhoz hasonló szintű -  informá
ció: igaz, hogy a muflon koponyáját a szarvval együtt 
kell kifőzni, de a franciák által oly nagyra becsült csi
gapörkölt nem mufloncsigából készül...

So m fa lv i E r v in
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Hírek, tu d ó s ítá so k

Hámori Csaba életveszélyesen 
fenyegetőzött...
Amiből persze egy szó sem igaz. Szeptember utolsó 
hétvégéje után, szinte az egész sajtót bejárta a Safari 
Club Közép-Magyarországi Egyesület alelnökének bi
zonyára nem könnyen felejthető pilisszentléleki „va
dászkalandja." Tényként közölték a bulvárlapok, hogy 
Hámori és barátai a bérelt területen, a beírást mellőzve, 
kísérő nélkül, fegyverlámpával vadásztak éjszaka szar
vasra. Hámori Csaba pedig ráadásul azonnali agyonlö- 
véssel fenyegette meg a vadkárát jogosan elhárítani 
szándékozó földtulajdonost. Rendőrségi eljárás indult - 
olvashattuk - a fenyegető „Rambó-Hámori" ellen a doro
gi rendőrkapitányságon, amely majd a bíróságon é rvé 
get. Pro és kontra nyilatkozott ennek kapcsán aztán 
szinte boldog, boldogtalan, sőt -  akárcsak a „Tanú" cí
mű Bacsó-filmben -  egyes szakértők már a fegyvertar
tási engedély bevonását, a kiszabható börtön- és pénz- 
büntetéseket is hajszálpontosan „prekoncepcionálták".

Korántsem a bulváros „intim pistáskodás" okán igyekez
tünk a történteknek tisztességesen utánajárni. Nos, szem
ben az olvasottakkal, az ominózus területrészét bérbe adó 
Pilisi Parkerdő Rt. tájékoztatása alapján a kötelező beírás 
szabály szerint megtörtént, és hivatásos vadászkísérő osz
totta be a lesekre a négy vadászt, akik lővilágig szarvasra, 
utána -  a megbeszélés, illetőleg a beírás szerint -  vaddisz
nóra vadásztak. Egy vadkár-veszélyes, 40 hektáros kuko
ricaföld volt ugyanis a közelben. Ez azonban, ellentétben 
a tévhírekkel, nem a széplelkű és műfelháborodott földtu
lajdonosé volt, aki úgy tíz óra körül nekilátott körbelámpáz- 
ni a környéket, hogy a más kukoricáját a vadkártól megvé
delmezze. A késő esti, a vadászok körében jellegzetes „rá
utaló" lámpázással közelítő személykocsi cseppet sem 
tűnt vadkár „hessegető" célúnak, ezért a személyes talál
kozás elkerülhetetlenné vált, és Hámori joggal vonta kér
dőre a vadászatukat megzavaró lámpázókat. Ezt a véde
kezésből azonnal támadásba lendült földtulajdonos, vala
mint a fia és az unokája egyhangúlag később úgy tolmá
csolták, hogy Hámori agyonlövéssel fenyegette meg 
őket... ezért hívták ki a rendőröket. Az éjszakai „vadakat te- 
relőknél" állítólag nem volt fegyver, a kézilámpájuknak is 
nyoma veszett, az éjszakai helyszínen a rendőrök ilyesmit 
nem találtak náluk. Turóczy Bálint rendőr alezredes, a do
rogi kapitányság vezetője arról tájékoztatta szerkesztősé
günket, hogy a helyszínelő rendőrök semmiféle szabály- 
sértést vagy szabálytalanságot nem tapasztaltak, ezért Há
mori ellen semmiféle rendőrségi eljárás nem indult.

A magát rögvest sértettnek előléptető „vadriasztó" 
mindezek ellenére telekürtölte a sajtót, és feljelentetést 
tett az általa elmesélt életveszélyes fegyveres fenyege
tés címén. Ezt a bíróságon -  természetesen -  neki kell 
majd hitelt érdemlően bebizonyítania. Egyébként -  nem 
is mellesleg! -  a földbirtokos szintén jelenlevő, és ha
sonlóan felháborodott fia ellen -  a szomszéd területen 
elkövetett jogosulatlan vadászat miatt -  folyamatban 
van egy még le nem zárt eljárás. (Hoppá.)

Hámori Csaba a sajtótámadások miatt jogi úton kí
ván elégtételt venni, mert nem csak a bérelt vadászterü
letnek, hanem mindennek van egy határa.

És a választási kampány még igazán el sem kezdődött.
-h -y -

Új vadászbolt a régi-helyett

A vadászok évtizedek óta közkedvelt budapesti, Wesse
lényi utcai vadászboltja becsukta kapuját. A volt tulajdo
nos, a Diana-Trade Kft. árukészletét is megvásárló ve
vők ugyanannak a háztömbnek a Rózsa utcai oldalán 
nyitottak egy vadonatúj, 230 négyzetméteres, több 
szintes üzletet, kibővített választékkal, új árukészlettel 
és új üzleti elképzelésekkel. Az ünnepélyes megnyitón 
sok ismert arcot lehetett látni mind a vadászok, mind a 
sportlövők köreiből, amin nem is lehetett csodálkozni, 
hiszen az új tulajdonosok képviselői - Palkovics András 
és Szerdahelyi Lajos maguk is gyakorlói mindkét szen
vedélynek. A bensőséges hangulatú megnyitóbeszédet
- sok régi közös vadászemléket felidézve - dr. Pálos Gá
bor tartotta. -S

Nógrádi Vadász
A fenti címmel jelent meg az 
OMVK Nógrád megyei terü
leti szervezete és a Nógrád 
megye Vadászati Kultúrájá
ért Közhasznú Alapítvány 
nyolcoldalas, színes közér
dekű tájékoztató lapja. Az 
ingyenes hírlevél immár 
nyolcadik éve szolgálja a 
megye vadászait, és számol 
be a régióban történt ese
ményekről, ad bővebb infor
mációt a különféle jogsza
bályváltozásokról, szakmai 
és kulturális hírekről. Az igé

nyes kivitelű újság szeptemberi számában beszámol a 
Tóth József hivatásos vadász Emlékversenyről, és rész
letes tudósítást közöl két nyári - gyerekek számára szer
vezett - vadásztáborról is. A lapból megtudhatjuk, hogy 
Nógrád megyében is elkezdődött a vadhúsvizsgálók 
képzése, és természetesen szakmai anyagokat is olvas
hatunk. A negyedévenként megjelenő hírlevelet a kama
ra minden Nógrád megyei, érvényes vadászjeggyel ren
delkező vadászhoz eljuttatja.

W.P.

M e g h í v ó
a XIV. Xógrád Megyei Vadásznapra
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M ú v észp o rtré J

Faba es csontba 
faragott természet

A művészet 
ősi témája, 

első ihletője 
a vadászat.
A természet ki- 
sebb-nagyobb 
csodái, a nö- 
vény- és állat
világ nyújtotta 
maradandó 

emlékképek mindenkor terméke
nyen befolyásolták azokat, akik va
lamilyen belső indíttatásból meg
próbálták azt sajátos módon meg
örökíteni. A hosszú 
évszázadok alatt 
ehhez a legkülön
bözőbb anyagokat 
és eszközöket pró
bálták ki és hasz
nálták fel. Ma már 
felsorolni is sok len
ne a műalkotások 
készítésére alkal
mas módok és eljá
rások sorát, de az 
egyik legrégebbi 
művészeti ág a fa
ragás. A két ősidők
től létező anyag a 
fa és a csont, gazdag formavilága 
magában hordozza az önkifejezés

szét mellett napjainkban ez is diva
tos művészeti ággá fejlődött. Egyre 
többen művelik, de kevesen van
nak, akik jól is csinálják.

Farkas Sándor családjával 
Salgótarjánban él és dolgozik. 
Munkáit a közelmúltban volt sze
rencsém alaposan szemügyre ven
ni, mondhatnám tanulmányozni. 
Különösen a csontokban, az 
agancsrózsában megjelenített mí
ves finom kis „mesterművei” ragad
tak meg.

A 45 éves faragó gyermekkorát 
a Mátra lábánál 
megbúvó kis tele
pülésen,
Kisterenyén töltöt
te. Ha tehette, test
véreivel együtt az 
erdőt járta, ott 
érezte jól magát. A 
fák és bokrok biro
dalma egy „csoda
világ” volt számá
ra, mert közvetlen 
közelről leshette és 
figyelhette meg az 
ott élő állatok min
dennapjait. Szinte 

együtt nőtt az erdővel, ezért minden, 
amit ott látott és hallott, az olyan

gondolt arra, hogy ezek az emlékek 
milyen meghatározóak lesznek majd 
későbbi életében. Mindig szeretett 
rajzolni, már az iskolában is vadász
jeleneteket rajzolt. Ez akkor még 
nem volt más, mint egy őszinte 
gyermeki kedvtelés. Egy-egy rajza 
láttán a tanárai is megdicsérték, 
hogy jól bánik a ceruzával. Már fel
nőtt volt, amikor újra, de már céltu
datosan kezdett el rajzolni-festeni, a 
téma pedig nem volt kérdéses. Ez
zel kezdetét vette egy hosszú, kísér
letező időszak, amelyben kereste az 
önkifejező eszközét. Számos techni
kát kipróbált, mire eljutott odáig, 
hogy a megrajzolt dolgokat fába 
véste. Saját maga készítette a véső
ket, amelyekkel egyre finomabban 
tudja megmunkálni ezt a nemes 
anyagot. Egyre több tapasztalattal a 
tarsolyában megpróbált más, kemé
nyebb anyaggal is dolgozni. Először 
üvegcsiszolás, gravírozás, majd pe
dig a csontfaragás következett. És 
az első agancsrózsába való faragá
sába szinte beleszeretett. Megtalál
ta a neki való eszközt. Szinte mind
járt rájött, hogy az anyag adottságait 
milyen jól lehet ötvözni az erdő-me- 
ző élővilágának megjelenítésében.

sajátos lehetőségeit. A vadászfesté- „természetes” volt. Sándor sem

M a g y a r  V a d á s z i^ 305. november

Ma már rajzolás-festés nélkül, az 
anyagot kézbe véve rögtön látja, 
hogy az adott darabban egy bőgő 
bika, vagy malacait szoptató koca, 
esetleg egy mondavilágbeli jelenet 
„rejtőzik” .

Farkas Sándor nem vadászik, 
ő inkább életre kelti a vadat. Ehhez 
nem kell más, csak jó kézügyes
ség, térlátás, állat- és anyagisme
ret, eszközök és azok mesteri hasz
nálata. így születnek vadászati kul
túránk apró, pici gyöngyszemei, 
melyeket minden kedves érdeklő
dőnek -  és nem csak vadásznak -  
jó szívvel ajánlok figyelmébe.

Valaczkai Erzsébet
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V adászku tya

mmcL I Az emberre is veszélyesek

Canicom 200 kutyakiképző nyakörv 59 000,-
200 m hatótávolság • 1 nyakörv (vízálló) • 9 impul
zus szint • töltésjelző • rádiókapcsolat kijelző 

Canicom 800 kutyakiképző nyakörv 89 500,- 
800 méteres hatótávolság • 1 vagy 2 nyakörv kü
lön vezérléssel (vízálló) • 15 impulzus szint • 
megvilágított LCD kijelző • flexibilis antenna • 
töltésjelző • rádió-kapcsolat kijelző

SPORTMiX
kutyatáp a munkakutyáknak

LARGE BREED ADULT
A nagy- és óriástestű felnőtt kutyáknak 
A SPORTMiX® Large Breed Aduit
tápot a felnőtt nagy- és óriás
testű kutyák speciális igényeinek 
megfelelően alakították ki. Bizto
sítja az Omega-6/Omega-3 zsír
savak optimális egyensúlyát, ez
zel hozzájárul az egészséges bőr 
és szőrzet kialakulásához. Tartal
mazza az izületvédelemhez szük
séges glükozamint és kondroitin- 
szulfátot.

22,7 kg 10 004,-
HIGH ENERGY ADULT CHUNK
Extra protein- és zsírigényű felnőtt kutyáknak

A SPORTMiX® Prémium High 
Energy-t felnőtt kutyák számára 
fejlesztették ki, amelyeknek ext
ra proteinre és zsírra van szük
ségük, magas aktivitási szintjük
ből vagy életkörülményeikből a- 
dódóan. Biztosítja az Omega- 
6/Omega-3 zsírsavak egyensú
lyát, ezzel hozzájárul az egész
séges bőr és szőrzet kialakulá
sához.

22,7 kg 9 741,-

1144 Budapest, Remény u. 42/a.
Fax: (06-1) 38-38-004 

AniVeO www.anivet.hu 
— ^ “ “"e-maihanivet® anivet.hu 

vevőszolgálat 0-24 h-ig.
Tel.: (06-1) 38-38-138

A férgek az alacsony fejlettségű, 
szelvényezetlen, parazita életmódot 
folytató gerinctelen állatfajok jól elha
tárolódó csoportját képezik.

A 8l/2002(IX.4) FVM rendelet 
8.§(2)bekezdése szerint ,A  veszettség 
elleni védekezés feltételeként kötelező 
az ebek évenkénti veszettség elleni 
immunizálása, és ezzel egyidejűleg az 
eb széles spektrum ú féreghajtó szer
rel való kezelése”.

Nem véletlen, hogy már a rendelet 
is kötelezővé teszi a féreghajtást a va
dászkutyák számára három-, hathóna
pos korban, évesen, majd évenként. A 
vadászterületen ennél korábban (már 
kéthetes kortól), gyakrabban (negyed
évente) is javasolt, m ert a kutya bél
férgei, amit a vaddisznóktól, rókától, 
nyúltól, embertől és egymástól „sze
rezhetnek” be, gazdájukra és főleg a 
gyermekekre lehetnek veszélyesek.

A kutyák féregtelenítésén túl érde
mes a tisztaságra is odafigyelni. Az

ebeket féreghajtás után pár nappal 
fürdessük meg, a 3-4 napig ürített 
fertőzött bélsár eltávolítására különö
sen figyeljünk, m ert a kutya ürüléke 
egyébként is veszélyes hulladéknak 
számít. Fertőtlenítsük a kutya helyét, 
a külső élősködőktől (bolha, tetű) is 
szabadítsuk meg, m ert több féreg a 
külső élősködők által is fertőz. Ne 
adjunk nyers sertés és vaddisznó, 
nyúl, kecske, juh  és szarvas, őzbelső
séget és húst a vadászkutyáknak, és 
ne is hagyjuk nyalni a zsigereket! 
Főzzük meg nekik. Szükség esetén 
forduljunk állatorvoshoz és végeztes
sünk bélsárvizsgálatot.

Gyermekeknél figyeljünk oda a kéz
mosásra, ha a kutyát simogatta, föld- 
del-homokkal „dolgozott”. Féregpete 
fertőzést lehet kapni továbbá mosatlan 
zöldségtől, gyümölcstől, de akár még 
egyetlen fűszál rágcsálásától is.

(Folytatjuk)
K.Gy.R.

Magyar vizslások Szlovákiában

Augusztus 27-28-án rendezte meg a szlovákiai Magyar Vizsla Tenyésztők Klubja az idei klub
versenyét, a határtól nem messze lévő Nyárasdon (Topolniky). A Mészáros Sándor vízi és 
mezei emlékversenyen induló 14 magyar vizsla közül 12 rövidszőrű, és 2 drótszőrű volt. A 
versenyen a vizslázás gyakorlatának megfelelő helyzetekben minősítették a kutyák és veze
tőik felkészültségét. Az összes versenyfeladatra jellemző, hogy a vadászati gyakorlatot szem 
előtt tartva, a vizslák öröklődő tulajdonságai (orrjóság, vadmegállás, szenvedélyes, a fajtá
nak megfelelő stílusú keresés, valamint a vadászatban elengedhetetlen fegyelem, engedel
messég, együttműködés) megfelelő egyensúlyban szerepelnek az értékelésben. A versenyt 
ideális, természetes vadban gazdag területen rendezték, a hangulat az egész versenyen ki
tűnő volt. Ez a klubverseny évek óta baráti találkozó is, tapasztalatcsere, és a szlovákiai ma
gyar vizslás testvéreinkkel való együttműködés ünnepe.
Eredmények:
1. CACIT, CACT, klubgyőztes: Jumbo z Pufiho Parku, vezetője: Ladislav Balogh
2. Rés. CACIT, CACT Zöldmáli Alma, vezetője: Miczek Zsófia
3. Rés. CACT, Visnyei-Vadász Piszke, vezetője: Tapasztó Sándor

Vizslaverseny a Hortobágyon

A Magyar Vizsla Klub hagyományos vízi és mezei vizslaversenyére szeptember 10-11-ikén 
került sor. A Hortobágy Kupa és a dr. Radó András emlékversenyt évente rendezik, tiszteleg
ve ezzel a névadó, a neves magyar vizslatenyésztő és nemzetközi bíró emléke előtt. Idén ki
lencedik alkalommal, magas színvonalon és ideális körülmények között sikerült a 12 nevező
-  drótszőrű és rövidszőrű magyar vizsla, weimari vizsla, ír szetter -  között zajló versengést le
bonyolítani. A mezei munka során a keresés, vadmegállás, viselkedés a vad előtt, viselkedés 
lövésre elnevezésű feladatok, illetve a mezei apróvad-vadászati helyzeteknek megfelelő elho- 
zási feladatok kerültek sorra. A vízi munka során a vízi irányítás, az úszó kacsa nyomköveté
se, a nádi kajtatás és a mélyvízi elhozás végrehajtása alapján minősítették a bírók a vizslák és 
vezetőik munkáját. Az egész versenyre jellemző volt, hogy a nemzetközi bírógárda követke
zetesen, igazságosan, de rendkívül szigorúan bírálta az elvégzett munkát, megtartva ezzel a 
versenyre jellemző magas színvonalat. (További részletek a www.vizslaklub.hu honlapon.) 
Eredmények:
1. CACIT, CACT, Hortobágy Kupa győztes: Kaposmérői-Gárdony Bessy, weimari vizsla szu
ka, vezetője: Tóth Zoltán, a tenyésztő Agócs Attila.
2. Aporvölgyi Szorgos rövidszőrű magyar vizsla szuka, vezetője: Gergelyné Zeitler Ágnes, 
a tenyésztő Tömő István.
3. Csővárberki Csúzli rövidszőrű magyar vizsla kan, vezetője: Noveczki Katalin, a tenyésztő 
Noveczki Sándorné.

Tapasztó Sándor

.694 M a g y a r  V a d á s z l a p / 2 0 0 5 .  november

http://www.anivet.hu
http://www.vizslaklub.hu


I Vadászati gyakorlat

TUdjuk hol 
a helyünk
AGPS (Global Positioning 

System), azaz magyarul a mű
holdas helymeghatározó rendszer tu 
lajdonképpen egy jelvevő, ahol a jel
adók a bolygónk körül keringő mű
holdak. A készülék használatának cél
ja, hogy minden egyéb eszköz nélkül 
pontosan meghatározhassuk helyünket, 
bárhol a földgolyón. A pozicionálás földrajzi 
koordinátákkal (szélességi és hosszúsági fokokkal) történik, de 
ezt csak a gépnek kell tudni, mert mi a térkép-képernyőt 
nézve láthatjuk, hol állunk vagy merre tartunk. Minden 
egyéb funkció, mely hasznunkra lehet, csak a gyártók fej
lesztései és a pénztárcánk függvénye.

Mérete, kezelésének módja és bonyolultsága hasonló a 
mai mobiltelefonokéhoz, így nyugodtan kijelenthető, hogy 
aki a „mobillal” elboldogul, könnyen megszokja ezt is. A 
vadászathoz ajánlható túranavigácós eszközök jellemzően 
könnyen kezelhető menürendszerrel, színes háttér-világítá- 
sú kijelzővel rendelkeznek, és a magyar nyelvű menü is 
alapkövetelmény. Általában 2 ceruzaelemmel 30-40 órán 
keresztül folyamatosan használható. Pontossága attól függ, 
hogy hány műholdat „lát” a készülék. Precizitása tapasz
talataim szerint 1-5 méter között változik (gyárilag 15 mé
tert garantálnak), de ilyen szinten a pontatlanság elhanya
golható. A kezelési útm utató átfutása, és néhány próba 
után könnyen hozzászokik az ember.

Tájékozódás, navigáció a vadászterületen

A GPS számunkra egyik legfontosabb, mégis alapfunkció
ja az útvonalak és pontok eltárolása. A gyakorlatban ez 
azt jelenti, hogy a szerkezet a térkép-képernyőn folyama
tosan „jegyzi” az általunk m egtett u tat (persze csak ha 
be van kapcsolva...), annak tulajdonságait (koordináták, 
időpont, sebesség, magasság). M ár ez is nagy segítség egy 
kevésbé ismert területen, vagy a sötétben való eltévedés
kor. A megtett útvonalak, vagy azok egy szakasza bármi
kor, akár utólag is elmenthető, a később feleslegessé vá
ló információk pedig bármikor törölhetők.

A pontok eltárolása már nem automatikus, azt nekünk 
kell megtenni. Ez hasonlóan történik, mint a mobiltelefon
nál a telefonszám eltárolása: az aktuális helyzetünk, vagy 
akár egy korábbi pontunk adatait mentjük el oly módon, 
hogy a név (pl. vadászház, 5-ös les, stb.) megadása után 
a rendszer automatikusan eltárolja a hozzá kapcsolódó pa
ramétereket. Az eltárolt információk sokszor lehetnek se
gítségünkre: a térkép-képernyőre pillantva azonnal „kép
ben lehetünk” jelenlegi helyzetünket illetően, de a menü-

k Navigációs (GPS) f ix  és mobil k é s z ü lj
Vadászathoz Sportoláshoz Repüléshez 

[ Motorozáshoz Autózáshoz (útvonal tervezés) \

1037 Budapest, Bojtár u. 44. 
w w w .g ps lap .huw w w .duett.hu  0
info@duett.hu Tel.: 436-0-436 feAUTO HIFI & ALARM

észü l& ^ U o rga lm azása

akiét
C fra U T O  HIFI & ALARM
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FABARM

Annusa AKCIÓ: 
12/32 g Skeet, 
Trap 40.-

3-12x56 
világító pontos 

céltávcső 
[ 258.600,-
' UOCTER

KÁTAI-PÁL LÁSZLÓ E. C.
Hidász kis- és nagykereskedés

Üzletek:
5900 Orosháza. Könd u.44. Tel: 68/411612 
5540 Szarvas, Kossuth u. 46. Tel: 66/312288 
6721 Szeged. Tisza LM . 19. Tel: 62/556880 

E-mail: kataivadasz@orosnet.hu

http://www.gpslap.huwww.duett.hu
mailto:info@duett.hu
mailto:kataivadasz@orosnet.hu


bői általunk kiválasztott pontra való visszanavigálást is 
„kérhetjük”. Ilyenkor -  szemben a hagyományos iránytű
vel -  mindig az általunk korábban rögzített pont aktuá
lis irányát és tőlünk való távolságát mutatja.

Utánkeresés, lőtt vad begyűjtése

Utánkeresésnél az automatikus útvonal-memória segíthet 
például a rálövés helyéhez való visszataláláshoz, de ritkább 
vérnyomnál az utoljára elmentett helyhez (vér 1, vér 2, 
stb.) való biztos visszajutás is garantált, a vércsapa időle
ges elvesztése esetén. Hasonlóan segíthetők a nagyteríté
kű hajtások, terelések után az elejtett vad összeszedését 
irányító hivatásos vadászok. Ha a zsigereléskor, vagy „lé
keléskor” nálunk lévő GPS-be eltároljuk a pontokat (pl. 
vad 1, vad 2, stb.) az átadott eszköz révén a vadat a trak
toros akár behunyt szemmel is megtalálhatja.

Vadgazdálkodási térkép elkészítése

A manapság kapható, újabb eszközök rendelkeznek azzal 
a képességgel, hogy a hozzá kapott program segítségével 
fel- és letölthetők korábban elmentett térképek is. Tehát 
pl. az alapfunkciókkal elmentett terület-, és körzethatá
rok, valamint vadgazdálkodási berendezések (vadászház, le
sek, szórók, etetők, dagonyák, sózok, cserkelőutak) egy 
kevés technikai ismerettel könnyen letölthetők a számító
gépre, és a kész térkép kinyomtatva minden vadásztársa
sági tag kezébe adható, vagy az éves tervhez, jelentéshez 
csatolható. A kinyomtatott vadászati térkép a területen 
először vadászó tagot megmenekíti az eltévedéstől, vagy a 
„véletlenül” másik biztonsági körzetbe való átlépéstől. Ar
ról nem is beszélve, hogy a bérvadászok a hajtás előtt a 
lőállások térképét megkapva szívesen fogadják, ha helyü
ket bele tudják helyezni a terület domborzati és terepvi
szonyaiba. Egyes készülékekhez extraként beszerezhető a 
„TöpoGuide Magyarország” nevű szoftver, melynek lénye
ge, hogy Magyarország teljes területének 1:50000 léptékű, 
digitalizált katonai térképét tartalmazza.

Vadföldmúvelési számítások

A jelentősebb nagyságú területet művelő vadgazdának a 
következő évi művelés tervezésekor (szükséges vetőmag, 
műtrágya, növényvédő szer kiszámításánál) szüksége van 
az egyes parcellák pontos méretére. A területalapú támo
gatások szigorú szabályozása révén a földhasználónak az 
igényléskor pontos adatokat kell közölni a művelendő te
rületrészek területét illetően. A GPS területszámítási m ű
veletével -  a rögzített kiindulási ponttól elindulva (gyalog 
vagy kocsival) a területet körbejárva -  négyzetméter pon
tossággal megkapjuk a tábla nagyságát.

A fenti példákat az általam tapasztalt gyakorlatból me
rítettem, és nyilván nem ejtettem szót több olyan lehető
ségről (távolságmérés, naptár, nap/hold kelte/nyugta, stop
per, sebességmérő), amelyre -  a műholdak segítségével -  
ez a kis szerkezet képes, a vadász és vadgazda munká
ját segíteni. Biztos vagyok benne, hogy megismerése a jö
vőben széles körű elterjedését eredményezi.

M urvai L á sz ló
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Foglalja 
el időben 
a helyét!

FeHoVa
13. FEGYVER, 
HORGÁSZAT, 
VADÁSZAT 
NEMZETKÖZI
K IÁ L L ÍT Á S

2006.
MÁRCIUS 1-5.

HUNGEXPO
BUDAPESTI
VÁSÁRKÖZPONT

Jöjjön el On is, kiállítóként foglalja el 
helyét a FeHoVá-n, az ország legjelen
tősebb vadászattal, horgászattal és 
fegyverekkel foglalkozó szakkiállításán!

• Vadászati cikkek, felszerelések
• Vadászfegyverek, vadászkések, 

lőszerek
• Díszfegyverek, sportfegyverek
• Halászati felszerelések, 

halpreparátumok
• Sporthorgász cikkek, felszerelések
• Horgász-, vadászruházat, kiegészítők
• Szakkönyvek, szakfolyóiratok
• Horgász és vadász turizmus

Jelentkezési határidő: 2005. december 20.

Szervező: HUNGEXPO Rt.,
Telefon: 263-6535,
Fax: 263-6435, É£É
E-mail: fehova@hungexpo.hu,
Internet: www.fehova.hu hungexpo
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Optika a  v a d á s z a tb a n  |
■

Értékesítés: 
Szücs és Zsóka Bt.

5900 Orosháza,
Könd u. 56. 

tel: 30/9257-531 
68/413-880 

szucsl@orosnet.hu
Várjuk viszonteladók jelentkezését!

Nikon
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Nikon digitális 
fényképezőgépek
A Nikon Coolpix sorozatára általá

nosan jellemző a kis méret, alap- 
modelljei a 4600, 5600 és 7600. H á
romszoros átfogású, kitűnő minőségű 
zoomoptikával,
4, 5 és 7
m egap ixeles 
f e l b o n t á s 
sal és szinte 
minden hely
zethez jól al
k a l m a z k o d ó  
automatikával 
biztosítják a 
nagyszerű fény
képek készítését.

A fekete és ezüst színekben kap
ható Coolpix 7900 jellemzőit tekintve 
ezekhez hasonlítható, ám strapabíró 
fémburkolata miatt kifejezetten ajánl
ható természetjáróknak, zsebben vagy 
kis táskában hordva. Az alapmodellek 
között a legújabb, az októberben for
galomba kerülő Coolpix L1 és fekete 
változata, az L101. Ez a két gép a 6 
megapixel mellett ötszörös optikai 
zoomjával és nagyon gyors, egyszerű 
működésével nagy népszerűségre szá
míthat.

Az újdonságok között külön 
említést érdemel a fekete 
és ezüst verzi
óban megje
lenő, 8 
m e g a 
p ix e le s  
C o o l p i x  
Pl és 5 
megapixe
les válto
zata, a P2.
A Nikon 
v i l á g e l s ő 
ként ezek
be a model
lekbe épített WiFi 
kommunikációs rendszert, amely veze
tékm entes adatátviteli lehetőséget 
nyújt a fényképezőgép és az erre al
kalmas számítógép, illetve egy külön 
WiFi adapter segítségével a kompati
bilis nyomtatók között.

Szintén újdonság a Coolpix S so
rozat. Az 5 megapixeles SÍ és a 6

megapixeles S3 vékonysága miatt iga
zán a jól hordozható kamerák közé 
tartozik, a háromszoros zoom-objektív 
pedig végig a fémburkolatú géptest

ben marad, nem emel
kedik ki. Természetjá
ráshoz, vadászatokon 
történő fotózáshoz leg
inkább az 5 megapixe
les Coolpix S2 és a 6 
megapixeles S4 ajánl
ható. Az S2 minden 
időjárási körülmények 

között használható, fém
háza ugyanis vízálló, így akár esőben 
is lehet vele fotózni. Az S4 elforgat
ható optikájával pedig bármely szög
ből fényképezhetünk, tízszeres zoom- 
ja a távoli témákat is közeire hozza.

A legteljesebb fotózási élményt két
ségtelenül a tükörreflexes fényképező
gépek nyújtják. A Nikon D50 ugyan 
nagyobb méretű és súlyosabb is, mint 
a kis kompaktok, azonban ezzel 
együtt jól hordozható például egy 
szett-táskában. D50-nel szettben kap
ható 18-55 mm-es és 55-200 mm-es 
DX jelű objektívekkel a 27-es nagylá

tószögtől a 300-as nagyteléig 
terjedő teljes tartomány le

fedhető, így legyen 
szó akár tájkép

ről, akár távoli 
témákról, ezzel 
az összeállítás
sal minden té

ma tökélete
sen m eg
örökíthető. 
S zé le sk ö 
rűen ki
egészíthe

tő további 
o b j e k t í ve k 

kel, vakukkal. 
Egy adapter segít

ségével pedig a Nikon Spotting Scope 
távcsőre csatolva nagy távolságokról is 
megfigyelhetők és fotózhatok a vadon 
élő állatok, madarak. Ez a Nikon 
Digiscoping rendszer, amelybe néhány 
Coolpix modell is beleilleszthető.

T ó t i-i  I m r e  

6 9 9

Natlirvad Vadászatszervező iroda (R-2016/2000) 

H-8400 Ajka, Móra F. u. 26. k  — ^

Tel.: 20/9521899 Fax: 88/200056 ,  }

E-mail: naturvad@ajkanet.hu 

www.naturvad.hu

Vadásszon velünk
Csehországban
muflonkosra, szikaszarvasra, királyfácánra.

Törökországban
vadkanra, bezoárkecskére...

Kérje jövő évi 
afrikai, ázsiai 
ajánlatainkat!

mailto:szucsl@orosnet.hu
mailto:naturvad@ajkanet.hu
http://www.naturvad.hu
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ÉJJELLÁTÓKÉSZÜLÉKEK KERESKEDELME 
EXPORT - IMPORT - ÉJJELLÁTÓGYÁRTÁS

Magyarország legnagyobb választékát kínáljuk, 
150 féle éjjellátó készülékből választhatnak, 
kedvezményes árakon, garanciával. 

Amerikai éjjellátók 15.000 órás üzemidővel 
keleti éjjellátók 1.000 órás üzemidővel 
Éjjellátók már 79.000 Ft-tól! 

ÉJSZAKAI-NAPPALI 
vegyeshasználatú éjjellátók 

Professzionális éjjellátók

Havonta változó akciók!!!

mesterlövész távcsövek, fegyverlámpák, 
optikai irányzékok, hőtávcsövek, hőérzékelők, 
hőkamerák, csillagvizsgáló távcsövek, automata 
vadetetők, elektromos csörlők terepjáróra, 
legendás orosz keresőtávcsövek 8x30,8x40, 
10x40 és 10x50 méretben.

-  INFRATÁVCSÖGYÁRTÁS  -
, akár egyedi igény szerint is. 
Ejjellátók javítása garanciával!!!

A legnagyobb sötét sem akadály! 
Hívjon, nem fog csalódni! 

Minden infraigényt megoldok.

w w w .n ig h tv is io n .h u
06- 70-200-7132
minden nap 9-20 óráig

A baglyok szemével
A z infravörös fénysugarak szem

mel nem látható fények, me
lyet kizárólag az éjjellátó érzékel. 
Jelen korunkban a kiegészítő fény 
előállítását tekintve lehet infra, 
vagy lézerdiódás. Az 1960-as évek 
haditechnikájában találkozhattunk 
először infra-fényszűrő üveg segít
ségével előállított infrafénnyel. A 
katonai gépkocsik reflektorai elé 
speciális sötétvöröses színű fény
szűrő üveget szereltek, az itt kilépő 
fény szemmel már látha
tatlan volt.

A gépkocsi vezetője az infrafényt a 
fejpántra szerelt éjjellátó készüléké
vel érzékelte, ezáltal láthatatlan m ó
don, lehetővé vált a sötétben való 
gépkocsivezetés. Az infra- 
fényszűrő üveg segítségével előál
líto tt infrafény hatásfoka nagyon 
rossz, 1-5 százalékos, mivel a fény 
jelentős része a fényszűrő üvegen 
való áthaladás m iatt hőenergiává 
alakul. Az izzót hatalmas súlyú 
ó lom  akkum ulátorokkal tudták 
hosszú távon feszültséggel ellátni.

Infradiódáva! előállított 
infravörös fény

A technikai előrehaladással megje
lentek az infravörös fénydiódák, 
amelynek működéséhez már pár 
Volt feszültség is elegendő. Nincs 
hőveszteség, a hatásfok szinte 100 
százalékos. Jelenlegi in fravörös 
fényteljesítmény a gyengébb m inő
ségű éjjellátó készülékeknél 5-70 
mW, minőségi készülékek esetén 
500 mW is lehet.

Az 500 mW-os te ljesítm ény 
egyes éjjellátóknak több száz mé
terre hatásos kiegészítő megvilágí
tást nyújt. A diódákkal előállított
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infravörös fény szembarát, a fény
sugár szemmel láthatatlan, kizáró
lag a fénykibocsátás helyén látszik 
a körülbelül 1 centiméter átmérőjű 
vöröses pont, amely technikailag 
elkerülhetetlen.

Lézerdiódával előállított 
infravörös fény

A lézerdióda működéséhez szintén 
pár Volt feszültség, de lényegesen 

kisebb áramfelvétel 
szükséges, m int 
az infravörös 

fényd iódák  
e s e t é b e n .  

Hőveszteség nél
kül, 100 százalékos 

hatásfokkal működik. 
Nagyon jól fókuszálható, 

fénye távoli megvilágításhoz 
teljesen pici pontra össze
húzható, ez akár 500-800 
méterre is hatásos megvilá

gítást jelent.
Közeli alkalmazásához 30-40 fo 

kos szögben szétnyitható.
Minőségi lézerdiódás sugárzók 

fényei a legnagyobb szögben szét
nyitva is foltmentesek. Éjjellátó ké
szülékekbe nagyon ritkán építik be, 
leginkább külön vásárolható meg 
kiegészítő fényként.

A lézerdiódával előállított fény su
gara szintén láthatatlan, a fénykibo
csátás helyén apró, mintegy 3 milli
méteres vörösen fénylő pont látható, 
amely a szemet károsíthatja! Emiatt 
közvetlenül lézerfénybe ne nézzünk!

Ha éjjellátónk gyengébb m inősé
gű és szeretnénk hatásfokát kisebb 
mértékben megnövelni, kiegészítő 
infra-, vagy lézerdiódás fénysugár
zót vásárolhatunk, viszont készülé
künk típusa dönti el, hogy eredm é
nyesen milyen fénysugárzót alkal
mazhatunk hozzá.

Nem odavaló fénysugárzó vá
lasztása esetén a vásárlás kidobott 
pénz is lehet, és a későbbiekben a 
használatának próbálkozásai nem 
vezetnek eredményre.

Kizárólag szakember adhat meg
felelő tanácsot a kiegészítő fénysu
gárzó vásárlásához.

Ta k á c s  Lá s zló

Infradiódás
fénysugárzó

Lézerdiódás infra 
fénysugárzó

http://www.nightvision.hu


Armusa AKCIÓ: 
12/32 g Skeet,Trap 40.

Gamebore
AKCIÓ:
12/32 gWHITE 53

KÁTAI-PÁL LÁSZLÓ E.C.
Vjdász kis- és nagykereskedés

Üzletek:
5900 Orosháza, Könd u. 44. Tel: 68/411612 
5540 Szarvas, Kossuth u. 46. Tel: 66/312288 
6721 Szeged. Tisza L.krt.19. Tel: 62/556880 

Email: kataivadasz@orosnet.hu

U
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Hírek, tu d ó s ítá s o k i 

Óriásbak Mocsáról

A májusi számunkban bemutatott mocsai vadászterület 
(Komárom-Esztergom megye) újabb rendkívüli trófeájú 
őzbakot produkált. A különleges agancs szárának hosz- 
sza 23, illetve 24 centiméter, kiskoponyás tömege 700 
gramm, a hivatalos trófeabírálaton 163,15 pontot kapott. 
A Mocsai Földtulajdonosok Vadászati Közössége to
vábbra is jó úton jár, a kiváló agancsok pedig azt igazol
ják, hogy valóban itt él a Dunántúl egyik legértékesebb 
őzállománya.

Dr. Faragó István

Háromlábú

Augusztus 4-én a Kunsági Dózsa Vt. területén vendéglá
tómmal, Busi Krisztián hivatásos vadásszal sikerült a ké
pen látható bakot terítékre hozni. Három éve ismerte ezt 
az évről évre rövidebb, vékonyabb szárú agancsot felra
kó, háromlábú daliát. Az őz jobb első lába a szügy vo
nalától hiányzott. Fogyatékosságának oka ismeretlen.

Oszaczki Attila
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Mikor - m i - m en ny iért?

Muflonkos
A csiga hossza 
centiméterben eFt eFt/cm EUR EUR/cm
50-ig 165 - 400-600 3
50-60 165 - 550-1000 10-20
60-70 165-195 14-16 600-1000 50-70
70-80 325-328 21-26 1200-1500 90-125
80-90 530-598 25-44 2200-2750 120-180
90-tól 775-1040 38-78 4000-4300 185-340

Az elszámolás alapja a csigák külső ívén mért átlaghossz, centiméterben. 
Sebzés: A megállapított csigahossz 50 százaléka.
Jerke: Elejtés 10-14 000 - Ft, illetve 40-65 EUR.
Bárány: Elejtés 10-12 000 - Ft, illetve 30-65 EUR.
Akad olyan árjegyzék, amelyben az egyéni kísérés külön díja 2 500 Ft/nap/vadász, 
illetve 8-10 EUR/nap/vadász.

Vaddisznóhajtás

Hajtás szabad területen
Vadászlétszám nélkül meghatározott részvételi díjak: 45-65 000 Ft/vadász/nap, 
illetve 205-300 EUR/vadász/nap.
Meghatározott létszám esetén:

Forintban fizetendő ár: 
6-tól 20 vadász részére,
62 500.-Ft/nap/vadász. 
Sebzést és hibázást sehol 
sem számítanak fel.

létszám részvételi díj
3 vadász 280 EUR /nap/vadász
3-5 vadászig 1200 EUR /nap/csoport
6 vadász 1200-1800 EUR /nap/csoport
6-nál több vadász 225 EUR /nap/vadász

Teríték szerinti részvételi díj:
7-15 vadász esetén alapdíj/nap/csoport napi teríték
250 EUR 0 db (!)
1250 EUR 1-4 db
2500 EUR 5-20 db
3500 EUR 21 db felett

Vaddisznóhajtás vadaskertben
I. változat: szabad területű hajtóvadászat lelövési díja, plusz 15 százalék felár.
II. változat: 4-12 vadász esetén (30-100 darabos teríték mellett) a részvételi 
díj: 500-3500 EUR /csoport /nap.

Külön felszámított lelövési díjak: 
Vadkan:

M '

erdőn!

Agyarhossz j 
centiméterben j eFt

SZARAD TERÜLETEN 
eFt/mm EUR EUR/mm

T
1
11

VADASKERTREN
EUR

12-ig 40-112 2 250-360 - -
12-15 70-113 2 300-400 - 410-650
14-16 100-153 4 480-500 15 -

16-18 113-260 6 580-800 10 890-1050
18-20 180-390 8 820-1100 15 1300-1450
20-22 238-520 9 1220-1600 25 1900-2150
22-től 688 14 1800-2430 50 3310

Újdonság az
Só kenhető formában:
A vadállomány ellátása még soha 
nem volt ilyen egyszerű.

Újdonság a
A Sópaszta a természetes takarmányt 
sóval és fontos ásványi anyagokkal 
egészíti ki .Tubusban (400 g) vagy 
vödörben (2 kg).

újdonság!
Sópaszta szarvasgomba 
aromával -  a vaddisznók örömére. 
Teljes lopásbiztonság -  a vadászok 
örömére!

Kérje ingyenes ismertetőnket: 
„Sópaszta a gyakorlatban”

Viszonteladók jelentkezését várjuk!

Koca: (50 kg zsigerelt súly felett) lelövési díja 50-110 eFt, illetve 220-360 EUR, 
süldő (25-50 kg) 18-55 eFt, illetve 100-200 EUR; malac (20 kilóig) 10-25 eFt, 
illetve 50-80 EUR. Sebzést, hibázást nem számítanak fel.
(Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.)

Takarmányárak:

Eladási árak: búza 2400-2500 -Ft/q; kukorica 2400 Ft/q; árpa 1700 Ft/q; 
rozs 1250-1500 Ft/q; zab 1500 Ft/q; tritikálé 1500 Ft/q.
Termelői árak: takarmányrépa 1000-1500 Ft/q; napraforgó ocsú 500 Ft/q.

d r . Balázs István
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D E U S A ____£
INTERNATIONAL GmbH

Hochstein Kft.
1239 Budapest 

Hunyadi u. 16/b 
Tel./Fax: 06-1-287-3906 

Mobil: 0670-381-2428 
E-mail: postmaster@hochstein.t-online.hu

Újdonság a vadászterületen?!

mailto:postmaster@hochstein.t-online.hu
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N. Jancsi üzenetrögzítője

Z alai szőlőhegyemen tanyáztunk egy hetet, s közben jö tt le Jancsi a szomszéd területen lévő va
dászházába. Mivel még nem voltam a birtokon, meginvitált egy látogatásra, hozzátéve, hogy 

meglehetős elfajulás várható, többen jönnek majd valam it ünnepelni. Lementem X-re, s megtalál
tam a házat, ahol Jancsin kívül már ott volt egy öreg osztrák vendége, aki vadászni jö tt ugyan, de 
egyelőre csak a többrendbeli „hátradőlés" vo lt a program. Egyszer csak beállt az udvarra egy nagy 
Ford, kiszállt belőle egy fazon, aki valahonnan ismerősnek tűnt. János bemutatta, m int a társaság 
elnökét, de láttam rajta, hogy ő m ár tudta, hová tegyen engem. Egyszerre beugrik valami, 15 év 
távlatából, s megkérdezem a fickót; -  Nem lőttünk mi valam ikor egymásra? Jancsi nagyot nézett 
a kérdésre, de az elnök azonnal válaszolt -  Dehogynem! Én voltam a p-i orvvadászok társaságá
nak titkára (!), am ikor te ott voltál fővadász. „Na, szépen vagyunk” . Akkor még fiatal sihederként 
Rudi bácsinak, a tsz-erdésznek volt az egyik samesza (vagy rossz szelleme ?), lényeg, hogy az 
öreg társasági tagként is inkább az orvvadászatot gyakorolta, rendszeresen végigzsiványkodták a 
terület alsó sarkát, ahová rajtam kívül szinte senki nem já r t vadászni, ha ment is valaki, többnyire 
lopni ment... Hát így változik a világ. A srácból nagymenő kereskedő lett, még saját vadászkastélyt 
is épített, s ő lett a jó nevű társaság elnöke.

Befutott még két-három helybéli vadásztárs is, kom oly fejlövés előszele érződött a levegőben, 
igy inkább megszöktem azzal a kifogással, hogy permeteznem kell (ami egyébként igaz volt), ha 
tudok, este visszajövök. A tanyára érve ott találtam Kálmán barátomat, ő is hivatalos volt a Jani
hoz, s útközben beugrott hozzám a hegyre. Erősen alkonyodott, holdvilág híján vadászni már nem 
volt érdemes kimenni, így csak beszélgettünk a szőlő mellett üldögélve. M ár nem sok kedvem volt 
autóba ülni, ezért javasoltam Kálmánnak, hívjuk fel Jánost, én kimentem magam. Nem volt rá szük
ség... A hívásra felvették a telefont, nem szólt bele senki, de a kihangosítóban kiválóan hallatszot
tak a magas decibellel zajló tivornya jellegzetes hangjai. A tizedik hallózásra beleszólt egy borízű 
hang: „ Itt N. Jancsi üzenetrögzítője, mondja be a kedvenc nótáját!” Kissé megütődve néztünk egy
másra, Kálmán talált magára hamarabb, s beleszólt a m ikrofonba; „Eresz alatt fecske fészek...” . A 
pillanat töredéke alatt rímben jö tt a válasz: „ N. Jancsi megint részeg... jöhetsz...”

Somfalvi Ervin

A belsőség

H um or FAUSTPSTEFANOm
ARMS FACTORY

Józsi bácsi, a született antivadász csak tévedésből ta lá lt el valamit, pedig afféle helyi nagyság lé
vén m indig jó helyre állították. Rettenetesen szerette viszont a potyahúst, nem számít, ki lőtte, 

csak kapjon belőle egy kis „csekmetet". Arról vo lt híres, hogy odasündörgött a szerencsés elejtő- 
höz, s a zsigereléskor kivett belsőségre mutatva feltette a m indenki által m ár jó l ism ert kérdést: 
„Kell-e a pájsli, öcsém , m ert ha nem, én szívesen elviszem". Borsózöld Zsigulijának hátuljában 
m indig benn terpeszkedett egy jókora piros vájling, hátha valahol kerül bele valami. Különösen a hi
bás arcú Pistával szeretett menni, m ert az sokat ment ki, ism erte a vad járását, jó l is lőtt, s nem 
alacsonyodon le a belsőségig, csak a színhúst vitte haza -  lehetőleg egyben...

Nagy nyári melegben, eredményes reggeli vadkárcsökkentő vadászat után jö tt össze az „e lhá
rító" csapat a vadászháznál, s Pista szokása szerint odaadta a jobblétre szenderített süldő belsősé
gét Józsi bácsinak. Ő lelkesen megköszönte, bepakolta a saroglyába, majd bepattant kocsijába s 
irány haza a „zsákmánnyal". Pista is beszállt sárga Zsigulijába, s abban a reményben, hogy leg

alább egy napig nem látja Józsi bácsit, elindult. 
A sors azonban m ásként rendelkezett. 

Mindketten ugyanabban a városrészben 
laktak, csak különböző útvonalon kö

zelítették meg, Pista ment a fő 
úton, Józsi bácsi a keresz

tező mellékúton, de a 
Stop táblánál elfe

le jte tt m egállni. 
Ugye k ita lá lják, 
mi tö rtén t ? A 

nagy csattanás- 
sal járó „m árkata

lá lkozó" eredm é
nyeként a két kocsi 

eleje k issé m egröv i
dült, lámpabúrák szilánk

ja it hagyva az úttesten. Pista 
kiszállt, és fejét fogva nézte a kárt. Józsi 

bácsi is kikecmergett az első döbbenet elmúltával, és 
fittye t hányva a Zsigák összetört orrára, hátraszaladt, fe lnyi

totta a csom agtartó t -  és megnézte, nem borult-e ki a drága pájsli...
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I I  G yerekeknek

Deres hajnalok
A z októberi „vénasszonyok 

nyarának” napsütéses melege 
után még didergetőbbnek tűnik 
a november csontig hatoló kö
dös lehelete. Persze a zord idő

járás kevés ahhoz, hogy a vadá
szokat és a természetjárást kedve

lő embereket a kandalló melege 
mellett marasztalja, amikor az erdőt, 

mezőt, hegyet, völgyet is járhatják helyette.
Igazuk is van, hisz miért is tántorítana el az évsza

kok változása bárkit is bármitől. Csupán az évszaknak 
megfelelően kell felöltözködnünk, s pár jó baráttal már 
indulhatunk is vadlesre.

Először is legfontosabb a sár ellen a vízálló, meleg
lábbeli, - lehet magas szárú bakancs, vagy bélelt csizma,
persze jó meleg zoknival. Aztán a hideg eső miatt na
gyon fontos a vízlepergetős, meleg kabát kapucnival, 
vagy sapkával, sállal kiegészítve. Mindig több réteg ruhát 
vegyünk magunkra, hisz a köztük lévő légréteg is mele
gen tart, szigetel.

A vadállomány mindenféle korú és fajú egyedének 
erőnléte és egészsége szempontjából mindig nagyon fon
tos, hogy a vadgazda rendszeresen biztosítson bőséges ta
karmányt. Etetésre leginkább a tél beállta előtt és alatt 
van szükség, hogy a vad táplálék hiányában le ne gyen
güljön, és egészségesen vészelje át a hideg hónapokat.

Mi természetjárók, vadászok, ha átfagyunk is a no
vemberi köd fagyos leheletétől, a kandalló melegénél ha
mar felmelegedhetünk, de az erdők, mezők lakói számá
ra még messze van a melengető, tavaszi napsütés, s 
épp ezért olyan fontos az etetőkben kínált táplálék.

Ahogy a vadász gondoskodik a rábízott vadállományról, 
ti gyerekek is segíthettek a télen is hazánkban élő, átte
lelő madarainknak. Fontos madárvédelmi tevékenység az 
etetés! Készítsetek madáretetőt a kertetekbe, az erkélye
tekre, vagy az ablakpárkányotokra! Az etetőt rendszere
sen töltsétek fel mindig eleséggel! Napraforgót, tökmagot, 
dióbelet, nyershúst, zsíros szalonnabőrt, faggyút, zöldség
félét, gyümölcsöt, főtt burgonyát adhattok az apró éhe
zőknek. Közvetlen jutalmatok lesz majd az etetőre járó 
madarak látványa, megfigyelésük lehetősége. Később pe
dig az elkövetkező évszakokban is visszaröpülnek és ta
vasszal majd a kert rovarkártevőit pusztítják.

Cs. G y e n e s  E m ese

Muflonfrizurák

ÁLLATISMERTETŐ:

MUFLON
(Ovis ammon musimon)

Európa egyetlen vadjuhfaja. A Szardínián, C ipruson és 
Korzikán őshonos vadjuhot hazánkba csupán a XIX. sz. 
végétől kezdve telepítették be Korzika szigetéről.

Elszigetelt populációi a Mátrában, a Budai- hegységben, a 
Bükkben, a Zempléni hegységben,a Bakonyban, a Vértesben, 
a Pilisben, Telki és Gyermely környékén élnek.

A hímet kosnak, a nőstényt jerkének, az ellést követően 
pedig juhnak, a szaporulatát ivar szerint kos-, vagy jerkebárány
nak nevezik. Zömök, erőteljes testfelépítésű, kissé rövid lábú faj. 
A kosok szőrzete nyáron vörösesbarna, a hátukon sötétebb 
árnyalatú, ami a fej egyes részein hamuszürkébe megy át. A 
hátsó része és a lábai szennyes-fehérek. A kosokra jellemző a 
szürkésfehér „nyeregfolt” és a télen erőteljes nyakszőrzet 
(sörény). A jerkék és juhok hasonlóak, csak nyeregfoltjuk és 
erőteljes nyakszőrzetük nincsen. Szemük körül és ujjaik között 
illatmirigyek vannak, melyek párzási időben működnek a leg
erőteljesebben. A kos szarva (vagy csigája) szarutülök, melyről 
az állat életkora megállapítható. Kérődző állat, nem igen válo
gatós (füvek, fák, bokrok leveleit, hajtásait eszi). Csapatban 
(nyájban) élő faj. Az év különböző időszakaiban a csapatok ivar 
szerint elkülönülnek. Az anyacsalád 5-12 juhból és jerkékből áll, 
valamint az 1 évnél fiatalabb kosokból. A középkorú és öreg 
kosokból álló csapat max. 5-6 darabot számlál.

Október közepétől november közepéig, a párzási időszak
ban a kosok a nyájakért vetélkednek. Ekkor a kosok fejjel 
rohannak egym ásnak, s szarvuk erőteljes össze- 
csapódásától lesz zajos az erdő. A győztesként kikerülő 
erősebb kosok az anyacsaládok nyájaihoz csatlakoznak. A 
m uflonok enyhe időben a hegyek magasabb régióiban 
tartózkodnak, télen viszont a magas hó m iatt lehúzódnak a 
hegy lábához. Tavasszal (áprilisban) a juhok egy-két bárányt 
hoznak világra, melyek születésük után néhány órával már 
képesek követni az anyjukat.

JÓ, HA TUDOD!
A mufloncsiga növekedése 

*  • *  • *
1 éves 2 éves 3 éves 5 éves

A muflon trófeája a kos (hím állat) fejét díszítő szarv vagy csiga. 
A tülkös szarv a szarvasmarha-félék homlokcsontjának csap
szerű kinövésén fejlődő, belül üreges szaruképződmény. E 
szarutülköt nem hullajtja le évről évre az állat, hanem egész 
életében a kos folyamatosan növeszti, persze az üteme idős 
korra már lelassul. A szarv hossznövekedése kb. 8 éves korra 
befejezettnek tekinthető. A szarv külső és belső éle eltérő se
bességgel növekszik, ezért a szarv becsavarodik. A szarvak 
felülete barázdált és a mélyebb barázdák által elkülönülő ún. 
„évgyűrűk” megszámlálásával megállapítható a kos kora. A 
nőstények (jerkék, juhok) néhány egyedének is van szarva, de 
az jóval kisebb, m int a kosoké.
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írta: Bársony bácsi. 
fO h, de boldog az, akinek ebben a hideg 

zimankós télben van hol meghúznia 
magát, akinek van jó meleg barátságos 
otthona, ahol szeretettel, tá rt karokkal fo 
gadják. Ti kedves gyermekek, hála Isten
nek nem nagyon érzitek a tél hidegségét, 
még örültök, ha friss hó esik, m ert az 
olyan szép, m ikor egyszerre fehér köntöst 
vesz magára az egész világ. A fagy sem 
aggaszt benneteket, m ert attól keményke
dik meg a hó, a víz a pompás korcsolyá
nak sík lapba. Ha azután mulatság közben 
azt veszitek észre, hogy m ost már sok 
lesz a jóból, m ert megcsípte orcátokat, fü 
leteket a hideg, akkor gyorsan hazasiettek 
jó szüléitekhez, ahol nem csak a fűtött 
szoba, de a szeretet is melegséggel fogad.

Ti boldogok, akik nem is tudjátok, 
hogy mennyi szenvedés, mennyi elhagya- 
tottság van a külső világban ilyenkor ott, 
ahol ti bizony nemigen fordultok meg; az 
erdőben, a mezőn, a síkságon, a nádas
ban, a szabad ég alatt mindenütt.

íme, nézzétek csak a képet, itt láttok 
egyet az elhagyatott apró koldusok közül, 
akiknek bizony nincs szerető jó mamájuk, 
hogy ölébe fussanak, ha fáznak; hogy en
ni kérjenek tőle, ha éhesek.

Egy kis ökörszem ez, mely kiült a gally
ra, és csettegve néz szét a havas világon, 
mely egyre havasabb lesz, m ert az apró fe
hér pelyhek folyvást hullanak a magasból, 
meghintik a levegőt, megtarkítják a bokrot, 
téliessé teszik a tájékot. Hanem egyúttal el
takarják az apró füveket, amelyeknek a 
magva jó táplálék volt az ilyen kis nyomo
rult madárnak, s behintik a gallyakat, hogy 
alig lehet hozzáférni az ott rejtőző rovarál
cákhoz a tél apró koldusainak.

S mennyien vannak ilyenek! M ikor az

őszi szél elsüvít a tarló felett, a költöző 
madár megérzi az időt, hogy m ost már 
jobb, melegebb hazát kell keresnie, m ert 
a régi fészek helyét nemsokára zúzmara, 
és zimankó teszi rideggé. Útra is kél 
csakhamar, felkap a magasba, s hallgató 
ajakkal, dal nélkül, néma fájdalommal szí
vében hagyja itt azt a jól ism ert világot, 
ahol a szép nyáron át annyira boldog volt. 
De hát mennie kell, m ert itt a kopárság ölt 
lassanként tanyát, s az ő számára nem 
volna többé vigasztalás. M ily régen eltűnt 
már a berekből a sárgarigó, a seregély, a 
gerlice, a fülemülék sokféle 
fajtája.

Még akkor lom b
ja volt a fának, 
m ikor egyik
másik útra 
kelt, még v i
rága is volt a 
mezőnek. A 
kis árva nép
ség, mely 
utánuk itt m a
radt, csodála
tos bátorsággal 
néz bizonytalan 
sorsa elé, s oly életet 
él attól fogva, hogy bizony 
megérdemli az apró koldus nevezetet.

Jöjjetek csak velem, nézzük meg őket 
egy kicsit; íme a havas mezőségen, ahol 
az apró kóró alig emelkedik ki a hóból, egy 
csapat tengelic száll pittyegve a gaz közé s 
ahol egy kis bogáncsbokrot talál, azt bol
dogan megszállja valamennyi. Nincs annál 
kedvesebb eledele téli időben ennek a tar
ka madárnak. Ugyanott látni közelében, ki
vált a kertek tájékán a piros hasú gyügyűt, 
(mai neve: zsezse - a szerk.) amely annyi
ra hasonlít a kenderikéhez.

Bent a falvakban az udvar szemét
dombját ellepi a sármány, melynek nincs 
többé hazája az erdőben, s az emberi la
kásokat keresi fel, ahol egy kis hulladékot, 
egy kis alamizsnát talál. Az utak szélén, a 
kerékvágás hosszú vonalában tollát bor- 
zolgatva fu t a pipiske, felnéz az égre s 
csak akkor szól, ha valamelyik társát elre
pülni látja maga felett. A kerti sövény fo 
nadéka közt lakik m ost a legtöbb ezek kö
zül az apró koldusok közül, ott a jó sűrű 
gally közt akad egy maroknyi szalma, 
vagy száraz levél, mely alatt meg van óv
va a széltől s a hidegtől, oda menekülnek 
a legtöbben, akik bizony azelőtt nem is 
keresték egymás közelségét.

Jó ilyenkor nem távozni mesze a hívó 
helyektől, m ert ha lecsap közéjük a vér
szomjas ölyű, (mai neve: karvaly - a 
szerk.) m indnyájuknak ez a nagy rettegé
se, - akkor az boldogabb, amelyik hama
rább megtalálja a sűrű gally közt ideig- 
óráig tartó  menekvését. Ilyen az élete 
odakint a szegény kis madaraknak. 
Ugyancsak megszenvednek azért a kis 
könnyelműségért, amivel a nyarat átélhet
ték. Akkor bezzeg nem kellett félniük, 
hogy vajon lesz-e holnapra elég eleség. 
Pazarolhatták bátran a jóféle magvakat, 
hej de összeszednék m ost a legszegénye
sebb murvafüvet is. Nyáron alig pitymal- 
lott, már ébren voltak, s az első napsu
gárban megfürödve vígan szálltak dalos 

ajakkal, amerre nekik tetszett.
Most későn virrad, ködös, 
párás a levegő, alig egy pár 

óráig ta rt számukra az 
egész nap. Csak nyolc 

óra felé oszlik a sötét
ség annyira, hogy ér
demes eleség után 
indulniuk, de már dél
után négy órakor este 
van megint. Aki addig 

jól nem lakott, az 
ugyan hoppon maradhat 

aznapra. Pedig hányszor 
megtörténik ez velük, kivált 

olyankor, m ikor egész nap hull 
a hó, s fújja a szél. Milyen éhség 

gyötri ilyenkor őket, még a hideg is sokkal 
elviselhetetlenebb nekik, ha hozzá még 
éhezniük is kell. Éppen azért jól teszitek, 
am ikor az utcán vagy a ház körül ilyen kis 
kéregető madarat láttok, egy kis kenyér- 
morzsát dobtok neki, m ert ki tudja, evett-e 
szegényke már aznap.

(Megjelent „Az én újságom” c. lapban, 1992-ben.)
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Hírek, tu d ó s ítá s o k i

Franciaországban szerepelt 
a Baranya Vadászkürt 
Együttes

A Francia Vadászszövetség évről-év- 
re a Párizstól háromszáz kilométerre 
fekvő Caroge városában tartja há
romnapos nagy vadászünnepét. A 
rendezvény egyik fontos és látvá
nyos program ja a vadászkürtös 
együttesek bemutatkozása. Az au
gusztus 4-7. között megtartott ren
dezvényen, a Francia Vadászszövet
ség meghívására egyedüli külföldi
ként fellépett a Baranya Vadászkürt 
Együttes is. A három nap alatt több 
alkalommal is szerepeltek kürtöse
ink és a már hivatalosan elfogadott

magyar szignálok 
nagy sikert arattak 
a francia közönség 
körében. A reperto
árban a többi közt 
szerepelt a Magyar 
Vadászhimnusz, az 
OMVK, OMVV, a Va
dászati Kulturális 
Egyesület, valamint 
a Baranya kürtszig
nál is. A fellépések 
után a francia szövet
ség egy díszes ser
leggel köszönte meg 
a magyar kürtösök 
bemutatkozását.

A. G.

Együtt az állatvédőkkel
A Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) Er
dészeti Vadászati és Természetvédelmi Szakosztályába 
kérte felvételét a MÚOSZ Állatvédők Szakosztálya, és er
ről szavazattöbbséggel döntött is a vezetőség szeptem
ber 30-ikán. Az ügy apropóját az adta, hogy az állatvédő 
szakosztály célul tűzte ki, hogy a kóbor állatok -  kutyák, 
macskák -  létszámának csökkentése érdekében -  EU 
segítséggel -  egy állategészségügyi, szakmai szempont
okból erősen vitatható, de kétségtelenül jó szándékú és 
széles körű ivartalanítási programot kezdtek el idén nyá
ron az állatmenhelyeken. A meglehetősen szélsőséges 
véleményeket is hangoztató első közös szakosztályi ülé
sen megjelentek a Magyar Állatvédő Szövetség (MÁSZ) 
és a Magyar Állatorvosi Kamara, valamint az állatmenhe
lyek képviselői. A kezdeti nézetkülönbségek ellenére a 
jelenlévők egyetértettek abban, hogy a kóbor állatok 
számának csökkentése minden érdekeltnek fontos. Sőt, 
nem túlzás, hogy a természet- és vadvédelmi okok, va
lamint állat- és humán egészségügyi vonatkozások miatt 
méltán fontos közügynek is minősül. A program azon
ban nem korlátozódhat csupán az ivartalanításra, ezért 
minden érdekelt szervezet meghallgatásával rövid időn 
belül egy hatékony programot kell kidolgozni, és megol
dást kell találni a finanszírozás kérdéseire is. Miután köz
tudott, hogy a hazai vadgazdálkodás régi, és többször 
így-úgy szabályozott, de valójában ma is megoldatlan 
gondja a vadászterületeken kóborló kutyák és macskák 
gyérítése, minden szempontból indokolt az együttműkö
dés, és a programban való tevékeny részvétel.

íróportré történelmi keretben
Nagyszámú vadászkönyv-barát, az író megszállott tisz
telői zarándokoltak el szinte az ország minden részéből 
a Budai Várba, a Litea Könyvszalonba, Bársony István 
"Elveszett Paradicsom" című könyvének bemutatójára, 
szeptember 22-én. Fellépett Koronczai Kata, a duna- 
pataji első Országos Bársony István Prózamondó Ifjúsá
gi Verseny ezüstérmese és Tolcsvay Béla dalénekes. Dr. 
Csiák Gyula, a kötet szerkesztője Urbán László iroda
lomtörténésszel folytatott - tanulságokban módfelett bő
velkedő - beszélgetést az általa kutatott Bársony élet
műről, amely ma még sajnos koránt sem foglalta el mél
tó helyét a magyar szépirodalomban. Bár könyvei a va
dászok körében mindig is töretlen népszerűségnek ör
vendtek, a gyűjtők féltve őrzött kincsei, számtalan - la
pokban, folyóiratokban megjelent - újra felfedezhető el
beszélése vár még kiadóra.

Lapzárta után
Halálos kimenetelű baleset történt október 12-én 
reggel 8 órakor a Bátonyterenye melletti keresztlaposi 
erdőrészben. A hajnali vadászat után B.A. csömöri 
vadász vaddisznó csapára bukkant, és az út melletti 
bozótosban tartózkodott, amikor a szintén hazafelé 
tartó vadásztársa - egy 37 éves nyírbátori határőr - 
vaddisznónak nézte és célzott lövéssel fejbe lőtte.
A rendőrségi vizsgálat megkezdődött, az ügy rész
leteire később visszatérünk.

Helyreigazítás
A lapunk októberi számában megjelent „Faragott vadászoszlop az élő 
fák között” című tudósítást Handa György írta. A cikk első részéből ki
maradt, hogy a „Háromkő-Bérc Vadásztársaságot megyénk (B.A.Z. 
megye) jó nevű vadásztársaságaként tartja számon a közvélemény. 
Területi adottságaiknak, és főként szakszerű vadgazdálkodásuknak 
köszönhetően bővelkednek nagyvadban, amit a területükön elejtett 
több aranyérmes trófea is bizonyít.” Minden érintettől elnézést kérünk.

Hajók már 1.800.000 Ft-tól!
• 30% induló lízing hitel Baia,
• Teljeskörű ügyintézés Prinz,
• Kikötői ügyintézés Larson,
• Charterezés S tarcraft,

C ruisers Yachts
k izáró lagos forgalm azója:

Bemutatóterem
Tököl,

Csépi u. 2644/4 
06-30-92248-00

www.yachtpark.hu
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Belső-Somogyban járva, a Dráva síkságba lejtő széles 
homokos völgységben úton-útfélen összetalálkozik az 

ember a Rinya patakkal, amely összegyűjti a völgység 
vízfolyásait, hogy elvigye őket a Drávába. Még szeren
cse, hogy néhány helyen útját állják, m ert így megszü
lethettek például a Lábodi-Rinya vizéből azok a tavak, 
amelyek Somogyország legendás halainak hírét táplálják.

A vidéken bóklászva, ódon kastélyok során ámulhat az 
erre járó, azt is tudjuk, hogy irodalmi és történelmi em
lékekben in ily gazdag ez a vi
dék, hogy a csudálatos va
dászhistóriákról ne is szóljak.
De azért van erre hal is, nem 
is akármilyenek, a pár eszten
deje megnyitott rinyaszentkirá- 
lyi horgásztóban évről évre 
újabb és újabb rekordméretű 
csukák kerülnek horogra.

Nagyatádtól a 68-as úton alig negyedóra alatt érhető 
el a tó Görgeteg falu elején jobbra fordulva 
Rinyaszentkirály felé. Bizony remek választás volt az új 
tulajdonosoktól, akik pár éve megvásárolták a Balatoni 
Halászati Részvénytársaságtól az itteni tavakat, hogy 
horgásztatásra is adták a fejüket, m ert a hozzáértő kéz 
megterem tette Somogy egyik legszebb fekvésű, nagy ha
lakban gazdag horgásztavát. M ár megérkezni is gyönyö
rűség a városi zajtól meggyötörtnek az erdők övezte tó 
partjára, ahol szeptember végén esténként szarvasbőgés- 
től hangos a vízpart, napközben pedig a közeli halas
tavakat dézsmáló madarak látványa ejti meg az embert. 
Nem először járok itt, de mindig elámulok, hogy milyen 
sokat tudott megőrizni a vidék a hajdani tájból. Régen 
Somogy egyharmadát erdők borították, az itt élők úgy 
mondták, nem az erdők vannak Somogybán, hanem So
mogy van az erdőben. Az biztos, hogy a megmaradt 
gazdag erdősülések, homokhátak, mezőgazdaságilag m ű
velt területek, vízfolyások olyan sokszínű együttest alkot
nak, amelyben ideális élőhelye van a vadnak. M ert hor
gászat ide vagy oda, azt mégsem lehet szó nélkül hagy
ni, hogy itt van a szomszédban az ország egyik leghíre
sebb vadászterülete, a lábodi, amely már sok ezer évvel 
ezelőtt is remek vadászterület lehetett. Ezt igazolja a 
lábodi erdőben 1978-ban előkerült szarvasagancs, amely
nek korát 3-4 ezer évesre becsülték a szakemberek, de 
később találtak másokat is.
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No, de gyerünk vissza a tópartra, ahol aztán csónakba 
szállva, egy szál pergetőbottal, néhány új wobblerrel, vil- 
lantóval felszerelkezve elindulhatok a csukák nyomába. A 
zsilip környékén forr a víz, termetes potykák bucskáznak, 
egy nagyobb am urt is látok fordulni, de mindennél izgal
masabb, ami a mélyben történik. Nem rabol látványosan 
a csuka, de pár méterre elindul egy hullám, csak egy 
villanás a zöldes barnás test, de még a lélegzet is meg
akad bennem. Fogtam már itt tekintélyes példányt, de ez 

valami óriás lehetett. Lecsorgom a 
nád szélére, megdobálom az öblöket, 
fogok is egy kisebb csukát. Máskor 
örülnék neki, de most a pár kilójával
hitvány. Találok a befolyó mellett egy
öreg vízbe szakadt fát, amely ígéretes
nek tűnik. Elhúzom előtte néhányszor 
a kanalat, de semmi. Véletlenül átdo
bom a túlsó oldalára, ahogy vizet ér, 

már pendül a kezemben a bot, megállni is alig birok az
ingatag csónakban, olyan erővel vágott rá a tárnolygó vil-
lantóra. Esély egy szál se, fél percig birkózunk, aztán 
elegáns csukabukfenc következik, meg az a tompa érzés, 
amikor az ember csak bámul az elszalasztott hal után. 
Eszem lehetett volna több, legalább annyi, mint a csuká
nak, aki remek fedezékből kapkodja el az óvatlan táplá
lékhalat. A nagy csuka őrzi a területét, arrébb tolom a 
csónakot, másfelé dobálok abban reménykedve, hogy egy 
idő után visszajön. A partszéli gyökerek, kisebb nádszélek 
megtartják a csukát, fogok is néhány mutatósat. Feltá
mad a szél, elsodor a fától, a nyílt vízen úgy tolja a 
csónakot, mintha motorral mennék. Befelhősödik, a szél 
még jobban erőre kap, jobb lesz odakint a parton.

A part felől fenséges illatot hoz a szél, Molnár Jóska, 
a polgármester ütött össze egy kis szarvaspörköltet, friss 
vargányával megbolondítva. Leülök a főzéshez statisztáló 
helybéli horgászok mellé egy kis diskurzusra. Még le sem 
nyeljük a beszélgetést oldó pálinkát, egyikőjük felugrik, 
rohan a partra, még a nyelét eléri a horgászbotjának. Né
hány perc múlva közel nyolckilós csuka vergődik a par
ton. Most már van mire inni nekem is, mert szerencsére 
a fényképezőgépem kéznél volt. Közben elkészült a 
szarvaspörkölt, jó nagydarab cipóval tunkolgatok, és arra 
gondolok, Isten és ember ellen való vétek minden perc, 
amit nem itt tölt az ember, a rinyaszentkirályi tó partján.

ZÁKONYI BOTOND

713.

Somogyi
csukák


