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Csálé
Persze lehet, hogy túlzás: a megyékben már zajlik a kamarai küldöttek és tisztségviselők választása. A túlzás a „zajlik”-ra érvényes, ami ugye valami erőteljes, hangos
folyamatot sugall. Na, de ezt hagyjuk, megyéje válogatja…
Viszont azért azzal érdemes lenne foglalkoznunk, ha a magyar vadászat megújulását,
megváltozását, megváltoztatását óhajtjuk, vagy netán akarjuk, akkor – a bölcsek szerint – fel kellene támasztanunk a múltunkat, a hagyományainkat. Mindazt, amit dicső
elődeinktől örököltünk, hogy erőt merítsünk és életképes gondolatokat, ötleteket, elképzeléseket – hülye idegen szóval: projekteket valósíthassunk meg.
De kérdem én, melyik múltunkat kellene, lenne érdemes feltámasztanunk?
Merthogy ugyancsak van választékunk, a szabad vadászattól, azaz a nomád vándorlások korától kezdődően a megregulázott, nemesi előjoggá váló vadászaton keresztül
egészen a vadásztársaságokba, egyletekbe szervezett vadászatig. Sőt, az 1800-as évek
második felének törvénnyel is megerősített szervezett vadászatától számítva, a XX. század több korszakából is válogathatunk: a „boldog békeidő”, a két világháború közötti,
vagy a „felszabadulás” utáni korszakokból.
Nem untatom Önöket számtalan ismert és kevésbé ismert bölcsességgel, csupán azt
szögezem le: jó lenne tanulnunk a múltunkból! Ne kövessük el ugyanazokat a hibákat,
amit nemes és nemtelen elődeink a magyar vadászat és vadászok rovására már néhányszor elkövettek!
Ismerik a mondást? „Tanulj tinó, ökör lesz belőled.” Igen-igen, jó lenne, ha valamenynyien műveltebb, magasabb szintet jelentő ökrök lehetnénk. Ökör – átvitt értelemben –,
hogy az egyébként mindenért a mobiljukhoz kapkodó „sértődőseknek” se kelljen telefonálgatniuk, mert az ökör ezúttal még tőlem sem negatív minősítés!
Szóval, az ökör a kínai asztrológiában a tavasz jelképes állata, amikor a földműves munkák kezdődnek, s mint ilyen, ugyancsak nagyra becsült állat az egész keleti világban.
Ráadásul idén – a kínai horoszkóp szerint – az Ökör és a Föld (Yin) éve van.
A Feng Shui azt tanítja, hogy az univerzum öt alapelemből épül fel, a föld, a víz, a
tűz, a fa és a fém határozza meg környezetünk hangulatát. Ezek összekapcsolódnak a
12 állatjegy valamelyikével – tavaly a Patkány volt, jövőre az ugrásra született, lendületes Tigris éve lesz – így 60 évenként ismétlődik ugyanaz a kombináció.
Az Ökör és a Föld kombinációja – reméljük, hogy a több ezer éves megﬁgyelések igazak
– a türelem éve, nyugalmat, stabilitást hoz a gazdasági világválságtól, a hazug hírektől, a
rémségektől szenvedő emberiségnek, picinyke hazánknak, s benne minden vadásznak.
Valószínűleg az idősebbek és a falusiak még emlékeznek az ökörfogatokra, a járomba
fogott két, négy vagy ennél több ökörre. Ha a béres azt mondta „csálé”, az ökrök balra
kanyarodtak, ha azt rikoltotta „hajsz”, jobbra fordultak. A „no haj”-ra megindult a
szekér, a „hóha”-ra az ökrök megálltak és a „hökk-hökk”-re tolattak. Ezt tanulták meg,
éveken keresztül ezt sulykolták a tinókba, amíg – általában négyéves koruk után – ökör
lehetett belőlük. Innen a mondás… meg persze az ökrök következetessége.
A következetesség, a szilárdság, az állhatatosság … alig ismert fogalmak manapság,
pedig Nagy Konstantin császár (313-337), a kereszténység első védelmezője, ezekre a
tulajdonságokra alapozta a reformjait. Igaz, jócskán despota is volt, aki nagyszerűen
értett az adók kivetéséhez, de stabilizálta, megmentette a széthullás szélén tántorgó
Római Birodalmat.
Nekem nem kellene most egy despota, jobban örülnék annak, ha a kissé megfeneklett országunkban olyan tanult és következetes, ésszerű és értelmes szavakra hallgató,
szolgálatkész ökrök kerülnének még a vadászat szekere elé is, akiknek nem okozna
gondot azt kirántani a kátyúból, és úgy tisztelhetnénk őket, mint az indiaiak a szent
teheneiket.
Egyébként a „csálé” régen mást is jelentett. A „ferde”, a „görbe”, a „kanyargó”, áttételesen ravasz, álnok, vagyis csálés, cseles jelentést hordozott, ellentéte volt az egyenesnek,
a jónak. Azaz, ha valaki nem egyenes ember, nem
egyenes beszédű, hanem görbe utakon jár, görbe
szemmel néz – csálé a tekintete… nem valószínű,
CSEKŐ SÁNDOR
hogy becsületes ember.
sandorcseko@vadaszlap.hu
Elvégre, mi választunk „ökröket”.
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TERÍTÉKEN

Nem mindennapi
A képeken látható, különleges agancsú őzbakot május 30-án, a balkányi Kék Sólyom
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) vadásztársaság „Gyilkos-tó” nevezetű területrészén
Oláh János sportvadász hozta terítékre hajnali cserkelésen, Kovács László hivatásos vadász kíséretében. A bírálaton a páratlan tízes, három rózsával rendelkező, ötéves bak trófeája 363 grammot nyomott a mérlegen.
O.J. – K.L.

Pöttyös róka

Rendellenesek

Május 4-én, Felsőnyék (Tolna megye)
mellett ejtettem el a képen látható rókát. Az egyik ismerősöm szólt, hogy a
falu határában egy róka kerget egy sutát, és a róka igen fura. Mivel hivatásos
vadász és vadászmester vagyok, azonnal mentem. A lövést követően, odaérve láttam, hogy a testén flavisztikus
(pigmenthiányos foltok) találhatók.
Kóczán Csaba

Kollégám egy Larsen-csapdából gyűjtötte be a képen látható, rendellenes
csőrű szarkát. A madár megnyúlt felső

Szabadkígyósi sakál
csőrkáváján kívül más elváltozást nem
tapasztaltam. Ugyancsak a Besenyszögi
vadásztársaságnál került terítékre a felvételen szereplő őzbak. A Czifra Zoltán
hivatásos vadász kíséretében lőtt „kis
kaffer” trófeája a mérlegen 230 grammot nyomott.
Fejes Zoltán, VKE Profi Klub
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Békéscsaba mellett, június 22-én este
Erdei Ferenc elejtett egy aranysakált.
Többször látták már, sejtettük, hogy
sakál. Ezen a napon nagyon zaklatottan viselkedtek az őzek, ezért néhányan
kiültek lesre és szerencséjük volt. Az
elejtett példány kan volt, valószínű a
párja is a közelben lehet. A megyében
tudomásom szerint még csak néhányat
zsákmányoltak.
Lami András

Magyar VADÁSZLAP

INTERJÚ
Bozó Gáborral,
a csongrádi Diana Szakképző Iskola igazgatójával

Évek óta ismerjük egymást. Egyszerű munkakapcsolatként kezdődött,
azután jött az első néhány közös vadászat, a kiadós beszélgetések, majd
fokozatosan barátsággá szövődött a viszonyunk. Ennek ellenére nem
tudok semmit a korábbi életéről, fiatalságáról, terveiről, céljairól. …s
arról, hogy miért csak felnőtt fejjel vált vadásszá, miközben a családjában mindenki hódolt ennek a szenvedélynek.

A sorsfordító
VADÁSZLAP: Pedagógus szülők gyermekeként – akik ráadásul mindketten
vadásztak – egyértelműnek tűnt, hogy
az életpályád ennek megfelelően fog alakulni. Kisebb kitérők után így is lett - a
tékozló ﬁú hazatért…
Bozó Gábor: Ez nem ment egykönnyen.
Igazság szerint sokkal jobban érdekeltek
más dolgok, mint a vadászat vagy az oktatás. A gimiben a sport volt a legfontosabb,
később a tanulmányaim, majd a munkám
kötött le. Apuval és Anyuval nem jártam
ki vadászni, pedig gyakran hívtak. A lázadó időszakomnak azonban vége szakadt,
amikor édesapám egy súlyos betegség következtében örökre itt hagyott bennünket. Sok mindent át kellett értékelnem...
A család hazahívott, és én úgy éreztem,
jönnöm kell. Abban az időben nagy szükségünk volt egymásra…
VADÁSZLAP: Sikeres emberként a fővárosban éltél, sokat utaztál, otthonosan
mozogtál az üzleti világban, mégis feladtad az addigi életedet. Nem bántad meg?
Bozó Gábor: Egyáltalán nem. Ma már azt
mondom, hogy ennek így kellett történnie. Talán a sorsszerűség, vagy az a bizonyos nagykönyv… Agrárközgazdászként
és vállalatgazdasági üzemmérnökként
megtaláltam a számításaimat. Pénzügyi
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tanácsadással és vállalatmenedzseléssel
foglalkoztam. Nem vonzott a fényűzés
és a gazdagság, de megvolt mindenem,
sikerült kialakítanom egy olyan életminőséget, amelyre mindig is vágytam. A
magam útját jártam, édesapám halálával
azonban sok minden megváltozott.
VADÁSZLAP: Az iskola irányítása mellett vadász lettél…
Bozó Gábor: A történet itt Csongrádon,
a Cseh István lőtéren kezdődött. Az üzletfeleimmel és a barátaimmal gyakran
kiruccantunk egyet korongozni, mert a
fegyverek és a lövészet mindig is vonzott.
Karácsonykor a haverokkal megajándékoztuk egymást, s egyik kedves cimborámat beﬁzettük egy vadászvizsga-előkészítő tanfolyamra. Az ajándéknak nagyon
örült, de nem akart egyedül menni, így
addig-addig macerált, míg végül beadtam
a derekam, s 2003-ban én is megszereztem a bizonyítványt. Bevallom őszintén,
számomra akkoriban a bulizásról és a haverokról szólt a vadászat.
VADÁSZLAP: Édesapád már nem élhette meg az „evolúciós folyamat végét”,
hogy szenvedélyes vadásszá váltál…
Bozó Gábor: Nem akarok túlságosan
patetikus, vagy magasztos gondolatokat

kinyilatkoztatni, de természetesen a lelkem mélyén ezt én is sajnálom. Ma már
másként állok hozzá a vadászathoz, mint
annak idején, de tudom, sokat kell még
tanulnom. Édesanyámtól, a vadászbarátaimtól, az „öregektől”, s nem utolsó sorban
az öcsémtől, Tamástól. Ő, mielőtt szaktanár lett az iskolában, hivatásos vadászként
tevékenykedett, s rengeteg jó tanáccsal látott el, „faragott” a vadászként kezdetben
még „faragatlan” bátyján…
VADÁSZLAP: Ma már együtt dolgoztok. Nem neheztel rád, hogy iskolaigazgatóként – ha úgy vesszük – a főnöke lettél?
Bozó Gábor: Neki sosem voltak vezetői ambíciói, a szakmának élt és él a mai
napig, én pedig az üzleti életből hozott
tapasztalataimra támaszkodva segítem a
Dianát. Inkább menedzser vagyok, a szakoktatás pedig az ő asztala. Minden fontos
kérdésben közösen döntünk, ám míg én
a gyors döntések embere vagyok, addig ő
sokkal körültekintőbb és megfontoltabb.
Kiegészítjük egymást, s ez így van jól…
VADÁSZLAP: Ha a hallgatói létszám
emelkedését, a folyamatos fejlesztéseket,
illetve a képzési lehetőségek bővülését
nézzük, akkor a fejlődés vitathatatlan. Ez
csak egy rátermett, menedzsertípusú vezető kérdése?
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INTERJÚ
Bozó Gábor: Nem, ez csapatmunka!
Amit elértünk, ahhoz mindenki hozzátett egy kicsit, s ennek az lett az eredménye, hogy ma már olyan terveket is bátran
szövögethetünk, melyekre korábban még
gondolni sem mertünk. A rendszerváltást
követően indult a Diana Szakképző Iskola, ahol akkoriban még egyetlen szakmát, a vadász-vadtenyésztőt oktatták. A
szüleim sikeresen működtették ezt a sulit, amely később alapítványi formában
működött tovább, majd megkapta az
akkreditációt, és közoktatási intézmény
lett. A proﬁlbővülés a vadászpuskaműves
oktatással indult, az országban elsőként –
még Apu idejében. Azután… egy-két évig
nélküle is ment a dolog, majd édesanyám
és öcsém kérésének eleget téve, 2002-től
én is bekapcsolódtam a munkába.

kú szakképesítést adó vadgazdaképzés,
mindemellett érettségiztetünk is, és szeptembertől nappali rendszerű és az ifjúsági
képzésre is lesz már lehetőség… A Diana
nem „papírgyár”, a kiadott bizonyítványok szavatolják, hogy a végzett tanulók
alapos szakmai ismeretekkel rendelkeznek. Napjaink gazdasági és társadalmi
problémái közepette szerintem csak a
megfelelő ismeretekkel bíró szakemberek
tudnak talpon maradni. Egyfajta misszió
a részünkről, hogy a munkaerőpiacon is
versenyképes gyakorlati és szakmai elméleti felkészültséggel bíró hallgatók hagy-

VADÁSZLAP: Jut időd a családra és a
vadászatra? Van magánéleted?
Bozó Gábor: A vadászat a magánéletem. A feleségem szintén vadászcsaládból
származik, de a lesre nem ül ki velem. A
vadászatban nincsenek nagyra törő terveim. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy
egy jávorbikát nem lőnék szívesen, vagy
nem vennék részt egy afrikai szafarin, de
számomra egy jól szervezett alföldi nyúlhajtás is sokat ér. Ma már nem a mennyiségi szemlélet és a rekordhajhászás jelenti
számomra a vadászatot, sokkal inkább a
hangulatról és az élményekről szól.

VADÁSZLAP: Bocsánat a kifejezésért, de
nem tartottak egy kicsit őrültnek amiatt,
hogy gyökerestül felforgattál mindent,
amikor átvetted a „karmesteri pálcát”?
Bozó Gábor: Ha egy karmester mellett
kiváló zenészek dolgoznak, akkor a zenekar sikeres lesz… De félretéve a tréfát,
valóban furcsának találták a módszereimet. Munkaügyi átszervezéssel kezdtem,
majd egyik pénzügyi terv követte a másikat. Megpróbáltam új alapokra helyezni a
működést. Lobbytárgyalások garmadája,
állandó szervezés, sok-sok kilincselés – de
valami beindult… Nagy kihívásnak tartottam ezt a feladatot, s igyekeztem az
elvárásoknak megfelelni, de hadd tegyem
hozzá, hogy a környezetemet volt a legnehezebb meggyőzni.
VADÁSZLAP: Most meg ott tartunk,
hogy kinőttétek az iskolát…
Bozó Gábor: A Diana Vadász-felnőttképző Alapítványi Szakiskola egy kiemelten közhasznú szervezet. A működtetés
során képződött pénzt a nonproﬁt jellegből adódóan visszaforgatjuk az oktatásba.
A folyamatos beruházásoknak köszönhetően épült fel a minden igényt kielégítő
új kollégium, fegyvertanműhely és a jól
felszerelt oktatóterem. Idén végzett az
első preparátor osztály és az OKJ-s, valamint az akkreditált tanfolyamainkon,
illetőleg a szakképzésben pedig – a teljesség igénye nélkül sorolom fel – motorfűrész-kezelői, kútfúró, lovastúra-vezető,
erdésztechnikus, gazda, halász, mezőgazdasági gépkezelő, hulladékgazdálkodási
technikus, és természetesen vadász-vadtenyésztő képesítést lehet szerezni. Terveink
szerint ebben az évben elindul a felsőfo-
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része – a műszaki bevizsgálást követően –
bekerül majd a kereskedelmi forgalomba,
egy részét pedig a hallgatók megvásárolják.
A civil lakosság kiszolgálására egyedül itt
képeznek fegyvermestereket és puskaműveseket, viszont a fegyveres testületekről
sem akarunk megfeledkezni. Éppen ezért
a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemmel kötöttünk egy együttműködési megállapodást, melynek keretében a nálunk
végzett tanulók mérnöki szakon folytathatják tanulmányaikat, s egy közös oktatóközpont kialakításán is dolgozunk, erről
azonban egyelőre többet nem szeretnék
mondani.

„A vadászat a magánéletem.”
ják el az intézményt. Szerencsére iskolánk
neve ma már garanciát jelent minderre.
VADÁSZLAP: A szíved csücske a fegyvermesterképzés. Tévedek?
Bozó Gábor: Bevallom, tényleg sokat tettünk azért, hogy egy nemzetközi összehasonlításban is helytálló fegyveres oktatóbázist hozzunk létre Csongrádon. Áprilisban
indult a vadászpuskaműves mesterképzés,
amely magasabb minőségi kategóriát képvisel. A jelentkezési feltétele a vadászpuskaműves képesítés és legalább ötéves szakmai
gyakorlat. A suhli oktatási módszereket
vettük át, emellett olyan fejlesztésekbe
fogtunk, melynek eredményeként ma már
olyan korszerű, magas minőségű, precíziós
gépekkel dolgozhatnak a tanulók, amelyek
alkalmasak fegyveralkatrészek gyártására.
Sőt, elkezdtük a fegyvergyártást is. Ez anynyit jelent, hogy a hallgatók a képzési idő
alatt saját maguk elkészítenek egy egyedi
gyártású M98-as rendszerű golyós vadászfegyvert. A fegyverekhez a Lothar Walter
csöveket Németországból szállítjuk, a többi fődarab előállítása azonban helyben történik. Az engedélyünk évente száz darab
golyós puska elkészítésére szól, s ezek egy

VADÁSZLAP: Milyen puskákkal vadászik egy fegyvermániás iskolaigazgató?
Bozó Gábor: Egy időben sok puskám
volt, de jobb, ha csak egy sörétest és egy
golyóst használ az ember, amelyekkel
igazán „össze tud nőni”. Az édesapámtól
örökölt Suhl Merkel sörétes mellett egy
9,3x62-es kaliberű Sauer a fegyverszekrényem „lakója”. Az iskola számára viszont
minél teljesebb kollekció begyűjtésére törekszem, így ma már a legjelentősebb belga, francia és olasz fegyvergyárak puskáit
is be tudjuk mutatni a hallgatóknak.
VADÁSZLAP: Látszólag jól érzed magad
a bőrödben. Vagy a látszat csal?
Bozó Gábor: Melinda, a feleségem a családi házunk építésének terheit leveszi a
vállamról, a kollégákkal, munkatársakkal
félszavakból is értjük egymást, így olyan
emberek vesznek körül otthon és az iskolában, akikre minden körülmények között számíthatok. Ez boldogsággal tölt el.
A munka, a család, a vadászat együtt teszi
számomra teljessé az életet. S amíg mindháromban találok valami kihívást, addig
nincs okom panaszra…
Wallendums Péter

Magyar VADÁSZLAP
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Az örvös galamb vadászatáról
A hazánkban előforduló galambfélék közül ma már csak két fajra, a balkáni gerlére
(Streptopelia decaocto) és az örvös galambra (Columba palumbus) vadászhatunk,
ám sok vadászismerősömmel beszélgetve szinte alig van valaki, aki gyakorolná is
az örvös galamb vadászatát. Ennek oka talán az is lehet, hogy vadászatának nincs
kialakult hagyománya és gazdasági jelentősége is elhanyagolható. Leginkább balkáni gerle-, vagy récevadászaton kerül „csak úgy mellékesen” puskavégre néhány
példány, színesítve a terítéket.
folytatás
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Kevés „megszállottat” ismerek (ezek közé tartozom magam is), akik
kimondottan e szép madár kedvéért ragadnak puskát. Óvatossága,
gyors röpte élvezetes vadászatot ígér, amely sok esetben próbára
teszi lőtudásunkat, na és kitartásunkat is, hiszen a balkáni gerléhez
viszonyítva nem számíthatunk nagy terítékre. Mint minden vad vadászatának, ennek is megvannak a fortélyai, s minél több tapasztalatot gyűjtünk, annál inkább ráérzünk az örvösözés ízére. Vadászati idényének kezdetén (augusztus 15.) már a gabonatarlók és
a még lábon álló napraforgótáblák kínálnak jó esélyt vadászatára. Az
első vagy második költésből származó fiatal madarak július végén
kisebb-nagyobb csapatokba verődve keresik fel ezeket a helyeket.
Megfigyelésük jó támpontot nyújt az alkalmas leshely kiválasztásához. Ha a táblákat fasorok kísérik, esetleg kisebb csenderesek tarkítják, kellő takarásba húzódva várhatjuk a kifigyelt „légi váltóknál”
a húzó csapatokat. Ezek a „váltók” természetesen változhatnak, mert
a csapatok sokszor hol itt, hol ott jelennek meg. Ha jó a takarás, akkor ennek megfelelően tudunk leshelyet váltani, vagy rácserkészni
a szemezgető csapatokra. Erre a még lábon álló napraforgótáblák
kínálják a legjobb lehetőséget. Igaz, a több 10 vagy 100 hektáros
területeken már nehezebb feladat kiválasztani a jó helyeket. Ha többen vadászunk, természetszerűleg több helyet is tudunk „lefogni”,
ami nagyobb terítéket is eredményezhet. Minden esetben vigyázzunk a beszállni készülő, ereszkedő madarak lövésénél, s csak jól belátható nyílt terepen lőjünk lapos szögben, betartva a biztonságos
lövés leadásával kapcsolatos előírásokat.
Nagyon jó helyek a fasorokban található, vagy akár magányosan
álló száraz fák, elektromos vezetékek, mert a balkáni vagy vadgerléhez hasonlóan az örvösök is szeretnek ezekre felülni. A vadászat
szempontjából érdemes figyelembe venni, hogy melyik napszakban, hol érdemes lesben állnunk. Megfigyeléseim szerint a táplálkozás szempontjából két napszak van, amikor a legjobb a húzás: ez
a kora reggel és délelőtt, valamint a késő délután. Természetesen
ez nem jelenti azt, hogy szórványos mozgásra nem számíthatunk
egész nap.
Nagy melegben a jóllakott és szomjas madarak minden esetben
vizet keresnek. Ha van olyan, még ki nem száradt belvizes terület
ahol a madarak a szomjukat olthatják, ott feltétlenül érdemes hosz-
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szabb ideig lesben ülnünk. Meg kell még említenem a beszállófák
környékét is ahol szintén van esélyünk egy-egy örvös elejtésére.
Általánosságban számítani kell arra, hogy a csapatra leadott
lövés(ek) után szinte biztos, hogy egy darabig azt a helyet elkerülik, így nekünk is követni kell őket. A szóló vagy párban berepülő
madarakra leadott lövések azonban még nem rontják az esélyeinket, sőt ha ezek közül sikerül már a vadászatunk legelején lőni
1-2 darabot, akkor ezeket csalimadarakként is feltétlenül érdemes
felhasználnunk. Ez csak élettelen madárral etikus és szabályos!
A tarlóra vagy a napraforgótányérra kissé felpeckelt fejjel elhelyezett madarak leszállásra csábítják a táplálékot vagy vizet kereső
társaikat, így jelentősen megnő az esélyünk több madár elejtésére.
Minél több a csalimadár, annál inkább. A szabad területen költő örvös galamb éber madár, ezért a fán ülő, főleg öreg egyedek becserkészése igen csak próbára teszi képességeinket, nem is beszélve
a felrebbentett, és a lombkoronák között elvillanó galamb meglövéséről. „Puha” madár, sok esetben a rossz lövést sem viszi meszszire, s már 3-4 szem söréttől találva is leesik. Én 10-es és 11-es söréttel szoktam vadászni rá, de van, aki skeet-, vagy traptölténnyel
lövi. Elöljáróban már említettem, hogy a terítéket tekintve vadászata kisebb eredménnyel kecsegtet, mint a balkáni gerléé, ám az
ezzel járó élmény (legalábbis számomra) becsesebb, mert egy-egy
példány elejtése nagyobb kihívást jelent.
Végezetül meg kell említenem, hogy ennek a legnagyobb testű
galambfajunknak a húsa kitűnő, változatosan elkészíthető,
tehát nem csak vadászati, de
TAKÁCS VIKTOR
gasztronómiai szempontból
info@vadasztarisznya.hu
is kiváló élvezetet nyújt!
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Lehetséges megoldás
a fertőzés terjedése ellen
Ki gondolná, hogy Budapest belterületén, ipari övezetben több százas napi terítéket eredményező vadászatokat lehet(ett) folytatni? No, nem fácánból, pláne nyúlból, hanem városi, vagy más néven parlagi galambból, néhány tucat balkáni gerlével színesítve a terítéket. Az ország legnagyobb gabonaátrakó helye
a Csepeli Szabadkikötő, ahol előbb raktárakba, majd uszályokba kerül a búza, kukorica, szója. A rakodás
során természetesen rengeteg lehullott mag kerül a földre, amire a főváros egész területéről tízezrével
járnak a galambok. Többször megtörtént, hogy az itt berakodott napraforgót szállító uszályokat Rotterdamból visszafordították, mert a szállítmány szalmonellával és tbc-vel fertőződött, – amely bizonyíthatóan az uszályokba beszálló galamboktól származott.

Évekig eredményesen apasztotta a galambok létszámát a területen a vadászatra
jogosult Szigetszentmiklósi Gazdák Vadásztársasága. Ender Sándor vadászmester elmondása szerint a lakott területen
belüli kárelhárító vadászatokat a rendőrség olyan megkötésekkel engedélyezte,
hogy az csak a két kirakodóhelyet bérlő
Szabadkikötő Logisztikai Zrt.-vel és a Du-

nai Kikötő Kft.-vel történt előzetes egyeztetéssel történhetett a fedett, épületekkel,
állványzatokkal tarkított területen, külön
figyelemmel a balesetveszélyre. A bérlő cégek a vadászatok napjára minden munkát,
rakodást, karbantartást felfüggesztettek,
a vadászokon kívül ekkor csak az őrszemélyzet tartózkodhatott ott. Mivel a parlagi galamb nem szerepel a vadászható fajok

Sem a galamb, sem a töltényhüvely nem maradt a helyszínen
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listáján, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága a balkáni gerle vadászidényét alapul
véve adta ki az engedélyt, amitől indokolt
esetben – lásd fertőzött szállítmány – el is
lehet térni egyedi engedély alapján. Miután a szakhatósági engedélyt megkapták,
az illetékes felügyelőség is hozzájárulását
adta a vadászatokhoz.
A vadásztársaság az idény kezdetétől
átlag 3 hetente rendezett itt kárelhárító
vadászatot, függően a gabonarakodások
és szállítások idejétől. A tagok és a meghívott vendégek akár napi több száz töltényt
is ellőhettek, a hamar „sportossá” váló,
a vadászias lőtávolság határát jól tudó magas galambok meglövése igazi sportteljesítmény – alig győzték tölténnyel. Déltájt
tartottak egy rövid pihenőt, esetenként ekkorra a kikötő parkolójában már elkészült
a bográcsban a jóféle pörkölt (persze, nem
galambból…), s a lövöldözésben megfáradt kezű és vállú Nimródoknak mindig jól
esett leülni a gőzölgő tányér mellé. Az átlag 20-25 puskás napi terítéke meghaladta
akár az ötszázat is. Az elejtett madarakat
természetesen minden vadász összeszedte
és szervezetten gondoskodtak a megsemmisítésükről, a kilőtt hüvelyek is a szeméttárolóba kerültek.
Nos ez a vadászati lehetőségük megszűnt, vagy legalábbis szünetel, mivel
a bérlő személyében változás történt, s az
új főnök nem szereti a vadászokat. Pedig
a tevékenység haszna vitathatatlan, mivel
a korábban nagy költséggel végzett immunizálás és etetéssel történő sterilizálás nem
váltotta be a hozzá fűzött reményeket, így
a galambok hordozta potenciális fertőzések veszélye változatlanul fennmaradt.

Magyar VADÁSZLAP

RIPORT
Az ipari környezetben, a sok vezeték
között vigyázni kell a lövéssel

A bérlő hajthatatlan, most hálós befogással
kísérleteznek, kérdés, mi lesz a sorsa az így
befogott parlagi galamboknak, mennyivel
„humánusabb” módon kerülnek át az embermentes galambmennyországba?
Ha – akár itt, akár más tárolóknál, takarmánykeverőknél – vadászatra van lehetőség, akkor a reggeli és a délutáni órák a
legjobbak, amikor a galambok fő táplálkozási ideje van. A vadászat napjain a madarak nem férnek oda a takarmányhoz, ezért
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kora délután a már jócskán megéhezett
csapatok „támadása” egyre intenzívebbé
válik. A tél közeledtével és a napok rövidülésével a galambtömegek egyre intenzívebben járnak erre az élelemforrásra.
A Szabadkikötőben csökkenti a vadászok
esélyeit, amikor a Dunán a parttól akár 100
méter távolságra horgonyzó gabonaszállító uszályokba szállnak be a galambok,
ezt azonban időnként a hajó személyzete igyekszik megakadályozni. Sajnálatos,

hogy mai jogviszonyaink között nem lehet
érvényt szerezni egy nem csak kárt okozó,
de betegségeket is terjesztő állatfaj egyedszám-csökkentésének. Különösen, ha tudjuk, hogy Budapesten és az ország számos
más területén újra elszaporodóban van
a másik fő fertőzésterjesztő „kultúrfaj”,
a vándorpatkány, s a központilag irányított
hatékony védekezésre – mint annyi más
fontos dologra – nincs pénz…
- som
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Disznóskertek alkonya
Az egyetlen állandó dolog röpke életünkben a folyamatos változás. Igaz ez természetesen a vadászatra, azon belül is erre a sokak által fanyalogva
kezelt, ám legalább annyi vadásznak nagyon is tetsző módjára: a kerti vadászatra!
Quot capita, tot sententiae – ahány ember, annyi
vélemény – mondja a latin közmondás. Ezt a bölcsességet szem előtt tartva próbáljuk meg kibontani, amely okok miatt csökkent az érdeklődés a kerti
vadászatok között a legnagyobb volument képviselő vaddisznóskerti hajtások iránt.

Az egyedi azonosítás elkerülhetetlen

Mert volt érdeklődés – és nem is kicsi – a többnyire hajtóvadászatok iránt, az nem kérdés! Szinte mindegyik kert, évről-évre minden
vadászatát már április-május hónapban előre értékesítette és egy
új vadászcsoportnak hozzájuk bekerülni kizárólag „kihalásos”
alapon volt lehetséges! Az értékesített hajtások számát tulajdonképpen a kertekbe telepített vaddisznó mennyisége szabta meg.
Ennek megfelelően, természetesen az árak is az egekbe szöktek,
sokszor a józan ész által már követhetetlen szintre emelkedvén
bizonyították, hogy „vannak normális emberek és vannak vadászok…” Téved, aki azt gondolja, hogy ezen hajtásokat kizárólag
a lődühhel az átlagvadásznál jobban megvert – s a klasszikus „vadász-gyerekszobával” talán nem mindig rendelkező, vagy azon
kívül rekedt – mediterrán országokból érkező vadölők keresték!
A sok-sok egyéni terítékrekord büszke tulajdonosa között Európa
minden nációja képviselve volt Malagától Moszkván át Münchenig! Természetesen egy szabad területi hajtóvadászaton soha
nem ejthető el annyi vad, mint a kertekben, nem beszélve arról,
hogy ennél a vadászatnál a terítékre kerülő kanok arányát a kedves
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megrendelő óhaja – akarom mondani: pénztárcájának vastagsága
– szabta meg!
Nagyon sokáig úgy tűnt, hogy ez a bizonyos pénztárca kiapadhatatlan, s bármilyen kapitális – sokszor irreálisnak tűnő – kívánság (például 100 fölötti kanteríték) megvalósulása esetén is képes
volt ennek anyagi finanszírozására! A megnövekedett igényeket
a vadaskertek szaporulata és a szabadterületi befogások már régen nem voltak képesek kielégíteni, ezért lépten-nyomon létesültek a „vaddisznó-tenyészetek”, ahol csak nagyon kevés helyen
figyeltek arra, hogy az állomány a fajra jellemző genotípus – ebből
következően a fenotípus – jegyeit hordozza! Egy cél volt csupán:
a hatalmas testű állat minél előbb a vadászkertbe – azaz a golyó
elé – kerüljön, gyorsan termelve így a kockázatmentes bevételt
a „tenyésztőnek” és a kert üzemeltetőjének! Kellett a jó kan – bármi
áron. Egyes vadászterületek – megcáfolva a biológia törvényszerűségeit – képesek voltak pár év alatt az adott korosztály kanjainak
agyarhosszúságán akár több centimétert is „emelni” – ezt a tényt
pedig nem kevés eleganciával, a szakszerű takarmányozással és
magas szintű tenyésztői munkával magyarázták. Megfeledkeztek
arról az egyszerű és a vendég számára nem túl kedvező tényről,
hogy a vadkan trófeája viszonylag könnyen összetéveszthető háziasított fajtársáéval és az ilyen jellegű „rekordkísérletek” – hogy is
mondjam csak – minimum elgondolkodtatóak.
Mindennek vége szakad egyszer – ez a cáfolhatatlan igazság
sajnos a kerti vadászatokat is kíméletlenül utolérte. Legfontosabb
oka kétségtelenül a gazdasági válság, melynek hatásai az egész
bérvadásztatást, ezen keresztül a kerti vadászatokat is érintették.
Talán nem csak ennek, hanem az előzőekben felsoroltaknak a hatására is, a piac rádöbbent arra, hogy a kerti vadászatoknak az ára
messze nem áll arányban az értékével.
Teljes mértékben osztom Cseterki Imrének, az SCI magyarországi
elnökének a témával kapcsolatban nemrég megjelent véleményét,
miszerint a kerti vadászatok ára irreálisan magas és rövid időn belül
jelentős árkedvezménnyel lesznek kénytelenek a területek az ilyen
jellegű vadászataikat eladni. Néhány vadászterület – felismervén
a bajt – az idei árjegyzékében a kerti vadászatoknál (és a kanoknál)
jelentős árcsökkentést tett, de véleményem szerint az új árak is jóval
magasabbak, mint amit a felvevő piaci várakozások indokolnának.

Magyar VADÁSZLAP

VADGAZDÁLKODÁS
A vadászati kereslet jelentős visszaesése természetesen érzékenyen érintette a kertek
feltöltésében jelentős szerepet játszó kisebbnagyobb „tenyésztőket” is. Nem szabad azt
sem elhallgatnunk, hogy jelentős számban
működnek olyan vaddisznótartók, akik semmiféle hivatalos engedélynek nincsenek
a birtokában, ám az állategészségügyi és vadászati hatóságok – pontosan a végtermék
iránti hatalmas kereslet miatt – eddig ezek
működése felett hellyel-közzel szemet hunytak. Ezek a „vállalkozások” a jelenlegi, nagyon
is kilátástalan értékesítési helyzet, valamint
a várhatóan magas takarmányárak miatt minden bizonnyal befejezik a tevékenységüket.
A törvényalkotók valószínűleg érzékelhették
a vaddisznótartásban fellelhető kaotikus A kerti vadászatoknak az ára messze nem áll arányban az értékével
állapotokat és a nem kevés állategészségügyi kockázatot, hiszen a vadászati törvény legutóbbi módosításá- hezebbé válik, ugyanakkor az elvárható állattenyésztési és állatval megpróbálták némileg kezelhetővé tenni a jelenlegi helyzetet. egészségügyi kívánalmak – többek közt a fajra jellemző fenotípus
Igyekezetük kétségtelenül dicsérendő, ám minden törvény csupán és a járványvédelem – betartatásával a legálisan működő tenyéannyit ér, amennyit a végrehajtás során sikerül belőle megvalósí- szetek munkája is sokkal könnyebbé válik. Azt csak remélni tudtani. Lássuk, melyek azok a legfontosabb változtatások, amelyek – juk, hogy az állatok szállításának vadászati hatóság általi előzetes
a törvényalkotó elképzelése szerint – a legalitás medrébe próbálják engedélyezése nem ró egyik félre sem túlzott bürokratikus – és
terelni az előbb említett „vaddisznótenyésztőket.” Első és legfonto- a gyakorlati élettel ellentétes – feladatokat.
Egyértelmű, hogy egy magára valamit is adó tenyésztő rendelsabb teendő az, hogy minden egyedet tartósan meg kell jelölni és
kezik tenyészetkóddal és az állatok mozgatása is kizárólag az ENAR
kizárólag jelölt állat szállítható vadfarmról a vadászkertekbe.
Ezzel a nagyon is helyes lépéssel – illetve a várható konzekvens keretein belül történik. Nem túlzott elvárás az sem, hogy minellenőrzéssel – az illegális állattartók helyzete azonnal sokkal ne- den professzionális vadfarm rendelkezzék valamilyen fokozatú –
a legfontosabb sertésbetegségek mentességét igazoló – állategészségügyi minősítési szinttel. Annál is inkább, hiszen a minősítési szint eléréséhez némi kis odafigyeléssel
ugyan, de megpályázható nem kevés állami
segítség is…
Ami pedig a vadfarmok értékesítési árait illeti, nem gondolom azt, hogy a tenyészetek által nevelt, és a vadászkerteknek
eladott hároméves kanok ára hosszú távon akár csak meg is közelítse a 200 ezer
forintot, azaz a régi ár kétharmadát! Nincs
ebben semmi rendkívüli, hiszen még az
ilyen árszinttel dolgozó tenyészet is szép
nyereséggel zárhat. Ehhez viszont egy nagyon lényeges mutatószámnak kell tartósan javulni: nevezetesen az egy kocára jutó
Állatorvosi kezelésre váró vadmalacok
választott malacok száma 5 közelében kell,
hogy legyen. Az a tenyésztő, aki ezt képes
elérni, tartósan a pályán marad, aki nem, az
valószínűleg abba fogja hagyni ezt az eddig
szépen jövedelmező vállalkozást.
Nem hiszem azt, hogy bármilyen vadászkertnek – a disznós kerteknek különösen
– a jövendő a szomorú alkonyt hozná el.
Ellenkezőleg! Mindegyikre lesz érdeklődés,
kereslet, csupán egy eddig nem annyira lényegesen kezelt szempont fogja eldönteni
azt, hogy sikerül-e ősszel vadászatot rendezni vagy sem: ez pedig az ár!

FARKAS LÁSZLÓ
Csak kertben lehetséges: 1 cserkelés alatt 7 jó kan!
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farkas@primcom.hu
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MÓKUSEBÉD
FOTÓ: SZELEI GYÖRGY

Magyar VADÁSZLAP

13. OLDAL

A bordeaux-i vizsla története

 FOTÓ: Polster Gabriella

Az ember ne tegyen könnyelmű ígéreteket. Vadászember főleg. De
nőknek soha. Ha a hölgy angol, akkor meg pláne. S ha az angol hölgy
történetesen régi barátjának a felesége? Akkor egész egyszerűen tilos! És ha e baráti angol házaspár a közelmúltban a bordeaux-i borvidéken, St. Émilion környékén egy kisebb birtokot vásárolt, akkor
kifejezett hazardőr az illető. Ezt már csak azzal tetézheti, ha egy rövidszőrű magyar vizsla kölyök kiszállítására vállalkozott volna. Miben fogadok, hogy kitalálták? Barátságból elvállaltam.

Tudtam is én, hogy ez mivel jár? Úgy csináltam, mint a legrosszabb ügyfeleim. Először
lépnek, utána meg olvasgatják a jogszabályokat. Szerencsére, nekem legalább nem
kellett ügyvédre költenem, viszont állatorvosra annál inkább. De érdemes is forgatni
a 147/2004. FVM rendeletet a kedvtelésből
tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásának szabályozásáról, mert nemcsak az
ajándékba vitt vizslákról, hanem a vadászni vitt társainkról is szól. Mivel ezt minden
további nélkül lehet. Nem kell hozzá más,
mint egy mikrochip beültetése, az állatútlevél (Pet Passport) kiváltása az állatorvosnál, és már vihetjük is négylábú társunkat.
Az útlevél ajánlott ára a Magyar Állatorvosi
Kamara részéről 3600 Ft + ÁFA, míg a chipé
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12-13 000 forint, és addig érvényes, amíg a benne lévő
veszettség elleni oltás. Még
egy fontos tudnivaló, hogy
az utazást megelőző 5 napon
belül vigyük el kutyánkat az
állatorvoshoz, aki a vizsgálat
tényét (az állat egészséges)
rögzíti az útlevélben. Ha nézik, ezt nézik az ellenőrzésre
jogosultak. Aki pedig a szokásosnál is szigorúbb szabályokkal rendelkező Angliába,
Írországba vagy Svédországba vinné magával kedvencét,
az remek tájékoztatást fog
találni a www.petpassport.
hu világhálós oldalon.
De, hogy folytassam a történetemet, Theresa és Stuart
még tavaly karácsony táján
vacsoráztak nálunk, és meghívtak bennünket akkor vásárolt birtokukra. Mint a legtöbb
külföldi, aki Magyarországon
élt és megszerette hazánkat,
ők is rajongtak a vizsláért, de
anno, gazdasági vezetőként
gondolni sem mertek az új „családtagra”.
Most, „felelőtlen” nyugdíjasként végre azt
tehetnek, amit csak akarnak. Nekik pedig
a pedigré nem számít, mert ők úgy tudják,
hogy a jól vadászó vizslák köre nem feltétlenül esik egybe a szépségkiállítások győzteseiével. Ehhez persze én, mint vadász, csak
felajánlani tudtam a segítségemet.
Eljött a tavasz, lassan a kora nyár, angol
barátaim pedig finoman kérdezték, mikor
tesszük végre náluk tiszteletünket, amúgy
családilag? Aki ebből nem ért, az mosassa
ki a fülét. Íziben elkezdtem hát az apróhirdetéseket bújni... Rá kellett jönnöm, hogy
európai uralkodó házaknak nincs olyan
családfája, mint amivel a magyar kennelek
rendelkeznek. Végül úgy döntöttem, hogy

segítek egy gödöllői családon, ahol az ajándékba kapott féléves vizslától kis gazdája
immunbetegsége miatt meg kellett válniuk.
Jótett helyébe jót várj. Mint később kiderült,
a kutyus „vadászalomból” származott, az
orra úgy járt, mint egy porszívó, szívesen
apportírozott, és gyönyörűen, magától az
ember közelében vizslatott, cserkelve a nyomában járt. Édesapám, aki apróvadas területen tag, mondta is, hogy kár az ilyen állatot
franciáknak adni, tartsam meg magamnak.
Az, hogy barátom angol és vadászik, csekély
vigaszt jelentett számára.
A több mint 2000 kilométeres autózás
nehézségeit nem ecsetelném, mivel valójában nem voltak. Inde (Indefatigable – kifáraszthatatlan – rövidítése) a hosszú út során
remekül viselkedett. Az ajándékot magam
kellett leleplezzem, mivel egy kennel építését kértem barátomtól, és listát küldtem
neki a beszerzendő kutyatartási cikkekről.
Mire megérkeztünk, minden megvolt.
You must be absolutely tired! – hangzott
köszönés helyett, amikor a vizslakölyök kiugrott a kocsimból, ezzel egyidőben egy
remek St. Émilioni palack dugóhangját
hallottam. A kutya elrendezése után vacsorához ültünk a XVII. századi kastély ebédlőjének faragott tölgyfa asztalához. És ez így
ment még 4 napig. Én az ötödik féle Grand
Cru után felhagytam azzal, hogy bárkinek
is a későbbiek során bortudományi élménybeszámolót próbáljak adni.
A vizsla híre az első sétáltatásig maradhatott titokban. A legnépszerűbb francia
vadász és horgász TV műsor, a Seasons főszerkesztőjével a búcsúvacsoránkon ismerkedtünk össze (akit a legkevésbé sem zavart, hogy öltönyben nem igazán célszerű
kutyát simogatni). És még mondja nekem
valaki, hogy a vadászkutyával nem lehet
ismerkedni! Velük lehet csak igazán!
Ha négy különböző nemzetiség képviselője együtt ülhetett a Rejtő Jenő-i garnizon
asztalánál, akkor egy francia birtok angol
tulajdonosa miért ne vadászhatna magyar
vizslával? És ez a lényeg. A harmónia. Kereshetjük a Mátra alján, a Vértesben, vagy
a Dordogne mentén. Az i-n a pontot, azaz
a francia kastély falában a zárókövet, a vadásznak az igazi társat a kutyája jelenti.
Inde, jó vadászatot!

DR. NYIKOS ATTILA
nyikosdr@t-online.hu
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VADÁSZATI KULTURÁLIS EGYESÜLET
A Hubertus Keresztet 1993-ban alapította a Vadászati Kulturális Egyesület azzal a céllal, hogy a magyar vadászatért tevékenykedők egy demokratikus elismerésben részesülhessenek. A kitüntetés négy fokozatban (bronz, ezüst, arany, gyémánt) bármely
vadászati közösség javaslata alapján – amelyben a kitüntetésre felterjesztett neve és
a kitüntetés indoklása kell, hogy szerepeljen – a Vadászati Kulturális Egyesület jóváhagyásával adható.
A Hubertus Kereszt kitüntetést megkaphatják mindazon hivatásos- és sportvadászok, akik etikus viselkedésükkel, életútjukkal, munkásságukkal kiérdemelték környezetük elismerését.
A kitüntetés költsége,
amely a javaslattevőt terheli:
Bronz: 14 000 Ft + áfa
Ezüst: 24 000 Ft + áfa
Arany: 34 000 Ft + áfa
Gyémánt: 100 000 Ft + áfa
A kitüntetésre a javaslatokat a VKE címére kell írásban eljuttatni.
1031 Budapest, Pákász utca 7., I. em. 2., Fax: 06-1/242-0042
e-mail: vke@vadaszatikultura.hu

Közhasznúsági jelentés
2008 volt a Vadászati Kulturális Egyesület
első olyan esztendeje, amikor hivatalosan
is közhasznú tevékenységet folytatott. Ennek keretében tavaly három gyerektábort,
négy állami vadászvizsgára felkészítő tanfolyamot szervezett és tagszervezetein keresztül közvetlenül is részt vállal a vadász
és nem vadász közvélemény formálásában.
Külön ki kell emelni a Diana Vadászhölgy
Klub, az egyre jobban erősödő Vadászkürt
Egylet, az Ifjúsági Tagozat, valamint az őszszel megalakított hivatásos vadászok Profi
Klubjának szerepvállalását.
Mint minden évben, az egyesület legnagyobb rendezvénye a „Vadászati Kultúra
Napja” volt, amelyet május 24-én másodszor is Várpalotán a városi önkormányzattal és a Veszprém megyei vadászkamarával
közösen rendeztek meg és amelynek a képzőművészeti kiállításokon kívül a szenzációja – a Safari Clubbal együtt kialakított első
„Magyar ötös” trófea-kiállítás volt. Egyre
nagyobb sikere van a Bársony István Prózamondó Versenynek és a több ezer gyerek
részvételével megtartott, hagyományos
„Vadon élő állatok karácsonya” akciónak,
amikor a fiatalok a vadászokkal együtt visznek takarmányt a téli erdőre a vadnak.
A VKE gazdálkodása alapvetően stabil,
egyensúlyban van, a vagyoni helyzete
változatlan, megközelítően 10 millió forint
dolgozik a számláin és 10 százalékban tulajdonos a Vadászlap Kft-ben.
A számok nyelvén ez azt jelenti, hogy
2008-ban a VKE közhasznú bevétele 20
millió 658 ezer forint volt. Ebből a két
meghatározó bevétel a tagdíj 3 millió 961
ezer forinttal és a Hubertus Kereszt 5 mil-
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lió 672 ezer forinttal. Az egyesület – bár
több pályázatot is benyújtott – 2008-ban
csak az FVM-től nyert el 700 ezer forint állami támogatást, amit csak idén májusban
folyósítottak. A személyi jövedelemadó
1 százalékából 810 ezer forintot utalt át az
APEH az egyesület bankszámlájára. További
jelentős tétel a magánszemélyektől kapott,
a közhasznú tevékenység folytatását elősegítő 5 millió 905 ezer forint támogatás.
A kiadások 2008-ban – a terveknek megfelelően – meghaladhatták a bevételeket,
azaz az egyesület az első közhasznú esztendejében elköltötte a 2007-es esztendő
3 millió 951 ezer forintos eredményét, így
a teljes kiadás összege 23 millió 776 ezer
forint lett, ami 3 millió 118 ezer forintos negatív különbözetet mutat.
A jelentős kiadások a VADÁSZLAP előfizetéséből (3 millió 59 ezer forint), a várpalotai
„Vadászati Kultúra Napja” rendezvényből
(2 millió 291 ezer forint), a FeHoVa kiállításon való részvételből (998 ezer forint),
a különböző vadásznapi rendezvények
és vadászati kulturális események, gyermektáborok támogatásából, az egyesület
működési költségeiből adódnak össze. Az
elmúlt évben 3 millió 508 ezer forint volt a
személyi jellegű ráfordítás, ami zömében a
közreműködők kilométer-térítése, a tisztségviselők javadalmazás nélkül látják el
tisztségüket és csak 1 millió 63 ezer forint
a bérköltség.
Az egyesület vezetése február 12-én,
a közgyűlés május 7-én tárgyalta meg és
fogadta el a 2008-as esztendő közhasznú
gazdálkodásáról szóló beszámolót és jelentést.

Magyar VADÁSZLAP

TESZT

Tessék választani!

Őzbakot hívni minden csalogató
vadászat között a legkönnyebb,
mert a vadász csak megszólaltatja a számára legalkalmasabbnak
tűnő eszközt szájjal vagy kézzel,
jól-rosszul utánozza az őz-fehérnép hangját, s ezek után a bak
ész nélkül rohan a szerelemre
éhes sutának vélt vadászhoz – ha
éppen olyan kedve van…
folytatás
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Balról jobbra: Fémtolókával állítható puhafa síp, csavarral szabályozható sutahívó, állandó hangolású sutahívó, két síppal szerelt suta- és gidahívó, foggal szabályozható hangmagasságú szájsíp / alsó kép: buttoló
A bevezető viccesnek tűnik, holott minden állítása igaz. Elsősorban azért, mert a nászidő eljövetelekor a párosodni akaró, felgerjedt őzbak szinte minden hangra beugrik, ami egy kicsit is hasonlít
a suta hívó, vagy panaszhangjára. Lőttek már jó néhány bakot sípoló gumikacsa, vagy más játékfigura nyomkodásával, ugrott már
be érett bak öreg terepjáró ajtózsanérjának nyikorgására, s magam
tapasztaltam, hogy egy „elsőbálos” őzhívó vadász vásári trombitát
megszégyenítő, ordenáré hangokat kicsalva jobb sorsra érdemes
sípjából, a harmadik fújás után meglőtte a vágtatva érkező vén
legényt. S hogy mi minden módszer és eszköz alkalmas még őzhívásra, annak csak a fantázia szab határt.
Ismerek vadőrt, aki minden segédeszköz
nélkül, szájjal utánozva csapja be az őzet,
s tanúja voltam annak is, amikor egy másik
hivatásos vadász a fáról letépett akáclevél
segítségével olyan élethűen utánozta a
vágyakozó suta hangját, hogy a kapitális
agancsot viselő bak épp csak virágcsokrot
nem hozott magával…
Talán ebből is látni, hogy nagyon sokféle
alkalmatossággal lehet ezt a mesterséget
gyakorolni, legjobban elterjedtek azonban
a speciálisan erre a célra hangolt őzhívó
sípok. Működési elve valamennyinek azonos: kisebb nagyobb adag levegő hirtelen
átpréselése egy szűk nyíláson, ami hangot hoz létre. Az egyszerű,
mozgó alkatrész nélküli, egyféle hangot adó sípoknál a levegő átpréselése egy labdaszerű ballon kézzel történő összenyomásával
(buttoló, gumijátékok) történik. A hangolható, több alkatrészből
álló sípokban egy merev talphoz egyik végén rögzített, valamilyen anyagból (fém, műanyag) készült vékony lemezt (nyelvet) a
rajta kisebb-nagyobb nyomással (sebességgel) átpréselt levegő
rezgésbe hozza, s ez képezi a hangot a levegő szájból történő befújásával. A hang magassága a rezgőnyelv és a talp távolságának
változtatásával állítható.
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Az őzhívó sípokat az általuk előállítható hangok szerint csoportosíthatjuk. Őzhívásnál alapvetően 6 féle hang utánzása lehetséges; a suta hívó-, ugrasztó-, panasz- és vészhangja, valamint a gida
hívó- és vészhangja. Ennek alapján vannak csak egyféle hangra
beállított, többféle hang adására alkalmas és állítható hangmagasságú sípok. A fix hangú sípokkal is lehet többféle hangot előállítani, ezt azonban vagy a nyomás/fújás erősségének változtatásával,
vagy a síp kézzel való lefogásával (modulálás) lehet.
A nyomógombbal állítható sípok (pl. Faulhaber classic) fújás
közben változtatják szinte sikoltásszerűen a hangot (panaszhang,
vészsirám), míg a nyelv foggal való lefogásán alapuló sípok a lefogás helyének változtatásával adnak különböző hangot. A szabályozható (csavaros) sípok hangja széles
tartományban, fokozat nélküli átmenetben
biztosítja a vadász elképzelésének (ízlésének?) megfelelő hangmagasságokat.
A síp anyaga szintén többféle lehet. Alkalmi, eldobható „tömegtermék” a falevél és
a fűszál, legolcsóbbak az esztergált puhafából, drágábbak a meggyfából készültek.
Anyaga olcsó, de a neve miatt drága a műanyagból (Faulhaber) és gumiból (Buttoló)
fröccsöntött sípok több változata, míg közepes vagy drága árfekvésű a nemes keményfából, a szaruból és a csontból, őz- vagy szarvasagancsból készültek.
Természetesen az anyag minősége befolyásolja a hangolás utáni
beállítások állandóságát, míg a fából készültek hangja a légnedvesség hatására változhat, szarunál, csontnál ez nem fordulhat elő, külső fizikai behatásoknak is jobban ellenállnak.

A sípok alaptípusai
A teljesség igénye nélkül bemutatjuk a hazai piacon jelenleg kapható őzsípokat olyan csoportosításban, hogy alapvetően mely
őzhangok utánzására készültek. Ez persze nem jelenti azt, hogy

Magyar VADÁSZLAP

TESZT

Gidahívó
A mamáját szólongató őzgida hangja. Nem közvetlenül a bakot
hívjuk, hanem a sutát, arra számítva, hogy befut a vele együtt lévő
őzbak is. Olyan területeken, ahol a suták száma többszöröse a bakokénak (rossz az ivararány), sokszor eredményesebben hívunk a
gidahanggal, mint a suta hangjával. A ragadozók becsalására is
kiváló a gidahang.

A suta vágyakozó hívó hangja
Ezzel a csalsíppal az őzsuta szerelmes szavát utánozzuk, amellyel
az őzbakot csábítja „szerelmi légyottra”. A leggyakrabban használt
vadhívó eszköz az üzekedés ideje alatt. Főleg az őzsutához nehezebben jutó, gyengébb bakok behívására a legbeváltabb. A sutával lévő bakok ezekre a hangokra csak kivételes esetben
hallgatnak. A hang hallótávolsága kb. 300-400 méter, de
ritkábban messzebbre is meghallja a párt kereső őzbak.
Egyes típusai kívülről, egy szorítócsavarral hangolhatóak,
átállíthatók más árnyalatú és hangszínű sutahangra. Főleg
a gyakorlott hívó vadászoknak gyártják ezt a „hangszert”,
akik már olyan szintre jutottak az őzhívásban, hogy képesek saját kezűleg (a korábban tapasztalt hangok alapján)
különféle sutahangokra „beállítani” a vadhívó eszközt (pl.
fiatal suta, érett suta, öreg suta, stb.). Mint minden vadászati eszközünknél, így a csalsípoknál is vigyáznunk kell
arra, hogy az avatatlan kézbe ne kerüljön.

Ezeket a hangokat kivétel nélkül tudnia kell utánozni annak a hívó
vadásznak, aki az üzekedés ideje alatt minden esélyt ki akar használni. A suta hívó hangja, a suta ugrasztó hangja, a suta panaszhangja,
az őz vészsiráma, a gida hívó hangja és a gidasírás – azok a hangok,
melyek nem hiányozhatnak a felkészült őzhívó tudásából. A sípkészlet kétféle anyagból (szaru és kanadai dió) készül.

Őzhívó szájsíp – minden hangra
Egy univerzális csalsíp, melynek segítségével a kettős hangokon
kívül még az egyszerű sutahang, és a gidahang is utánozható. Kicsit hosszabb ideig tart a hangképzés technikájának az elsajátítása
ezzel az eszközzel, de a fáradságot mindenképpen megéri, mert
a csaknem minden helyzetben sikeres őzhívás megkívánja a kettős
hangok ismeretét, használatát is. A panaszhangot, ugrasztó hangot és a vészsirámot más sípokkal nem tudjuk olyan jól utánozni,
mint a szájsíppal. A nyomógombos sípok erre a célra kevésbé alkalmasak, s az egyhangú sípok pedig szinte alkalmatlanok.

 FOTÓ: Blaumann Ödön

ügyesen modulálva nem alkalmasak a többi hang előállítására, de
ezek nincsenek „beépítve” a sípba, ezt már a rutinos használó tudása adja hozzá.

Meggyfa őzsíp
Az egyik legnépszerűbb őzhívó síp, melynek jól beállított
természetes hangjával a suta és gida hívó hangját is utánozni tudjuk.

Kombinált őzhívó csalsíp
Ez a világon egyedülálló vadhívó síp áthangolás nélkül tudja egyszerre a sutahangot és a gidahangot is, miközben mindkét esetben ugyanazon a befúvónyíláson fújunk a sípba. A dolog titka az,
hogy míg a sutahang utánzásakor a csalsípon lévő oldalsó nyílás
teljesen szabadon marad, addig a gidahangok imitálásánál ezt
a nyílást tökéletesen lezárjuk mutatóujjunkkal. A vadhívó testébe
két különbözően hangolt síp került, amelyek attól függően működnek, hogy az oldalsó furat éppen zárt vagy nyitott. Készül diófából és szaruból, ritkábban őzagancsból is (kevés agancs alkalmas
erre a célra).

Hangolható WEGU őzhívó síp
Ez az őzsíp több funkciót egyesít magában, utánozható vele a gidahang és a suta hívóhangja is, de még a nyúlsírás is. A fémrudacska
állításával hangolható. A masszív műanyag tok megvédi az őzhívó
sípot a portól és az esőtől.

Hangolható puhafa síp
A legegyszerűbb és legolcsóbb (párszáz forintos) őzhívó eszköz.
A hang magasságának állítása (gida vagy suta) kis fémrúd ki-be
tolásával történik.

Buttoló

Melyiket használjuk?

A suta „pie” hívóhangját utánzó buttoló a legegyszerűbben megszólaltatható őzhívó eszköz, a hangon egyszerűen nincs mit elrontani, ha megfelelő gyorsasággal nyomjuk meg a gumilabdát,
ugyanazt a hangot produkálja. Kis gyakorlattal, a nyomás erejének
és gyorsaságának változtatásával a gidahang, és a vészsirám hangja is megszólaltatható vele.

Nos, eme bőséges választék láttán nyugodtan vakarhatja a fejét
az, aki szakszerű választ vár arra a kérdésre, hogy melyik a legjobb
őzhívó síp. Pedig nem fog segítséget kapni! Hogy miért nem? Mert
fenti eszközök mindegyike alkalmas az őz behívására, valamennyi
sokszorosan bizonyított a gyakorlatban.
Ahogy egy más jellegű tevékenységnél szokták emlegetni, nem
mindegy azonban, ki van a síp végén. Szinte minden rutinos hívó
esküszik a maga által használt (vagy kreált) sípra, függetlenül attól,
hogy az történetesen egy egyszerű, ezer forintos fasíp, buttoló,
akáclevél, vagy éppen a legdrágább készletek többtízezer forintos
elegáns darabjai. Persze, akinek jó füle van, és jól el tudja találni
a megfelelő hangot, több-kevesebb gyakorlás után szinte mindegyiket fogja tudni használni
– a többi ízlés, pénztárca, de
elsősorban választás dolga.
SOMFALVI ERVIN
S hogy jól választottunk-e,
somfalvi@vadaszlap.hu
azt majd eldöntik a bakok…

Univerzális nyomógombos őzhívó csalsíp
Minden idők legjobb őzhívó csalsípja, melynek segítségével minden sutahangot imitálni tudunk! Utánozható ezzel a síppal a suta
hívó hangja, az ugrasztó hang, a panaszhang és a vészsirám. A síp
az igényes őzhívó vadászok számára készült és segíti a legerősebb,
territoriális viselkedésű bakok behívását.

Univerzális őzhívó sípkészlet
A szettben megtalálható 3 csalsíp segítségével minden egyes hang,
amely az őzhíváshoz szükséges, élethűen, tökéletesen utánozható.
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Zempléni hullajtott
torz agancsok

Egy bika agancsa három évre visszamenőleg. Amúgy csak véletlenszerű, hogy egy
bekerített kajszis a leggyakoribb tartózkodási helye.
A Zempléni hegység területén 10-15 éve
kezdődött el a vadvédelmi kerítések építése. Korábban nem voltak ilyen nagy területű tarvágások, melyek újulatai vonzzák a
szarvasokat és így jobban eloszlott a rágáskár. Maga a vadkár fogalma természetesen
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az akkori állami erdőkben is jelen volt, de
az elvárások nem voltak annyira szigorúak,
mint napjainkban. Jelenleg a vadriasztó
szerek nem hatásosak annyira, mint a vadvédelmi kerítések. Nyugalmi időszakban
a szarvasok e kerítéseket könnyűszerrel

átugorják, de nyilvánvaló, hogy nem olyan
mértékben tartózkodnak ezeken a területeken, mint a kerítés nélkülin. Az év folyamán ezekben a felújított fiatalosokban találják meg a búvóhelyet és a táplálékot, ami
a szabad területeken már ritkaság.
A képeken látható hullajtott agancsok az
elmúlt 3-4 év során kerültek elő javarészt
Telkibánya térségéből. 70-80 százalékuk
a vadvédelmi kerítések környékén, főleg
azokon belül voltak fellelhetők. A szabad
területeken, és az etetők környékén csak
nagyon ritkán találni, főleg a bekerített
részek legsűrűbb összetett területein az erdészeti dolgozóknak akad a kezébe.
Erdészeti gyakorlatban a június-júliusi
hónapokban végzik e területek tisztítási és
ápolási munkáit. Szarvasaink fejlődő agancsa ezen időszakban a legsérülékenyebb.
Ekkor az erdei munkások sokszor találkoznak olyan esettel, hogy a megzavart szarvasok nekirohannak a kerítésnek. A nyár folyamán barkában még ritkán láthatók ezek
a bikák, de a bőgési időszakra, amikor igazán megfigyelhetők lennének, eltűnnek.
Legközelebb tavasszal, a hullajtási időszakban szembesül a területgazda azzal, hogy
milyen rendellenes agancsú bikák voltak
a területen. A vadászok táborában aligha
akadna olyan ember, aki ne lőne meg egy
ilyen bikát, mégis ezen agancsok viselői közül az Északerdő Zrt. területén 4 éve került
terítékre egyetlen agancsár. Az erdészeti
területeken 5-7 évente sikerül lőni egy-egy
ilyen bikát, ők is megerősítik azt a tényt,
hogy a fellelhető hullajtott agancsokhoz
viszonyítva ez csak a töredéke az itt élő mechanikai sérüléses, torz agancsú bikáknak.
Arra a kérdésre, hogy ezek a gímszarvasok miért nem láthatók, igazán válaszolni
nem lehet. Valószínűleg rejtőzködőbb életmódot folytatnak, és főleg csak késő éjszaka mozognak a területen.
Sz.J.

Magyar VADÁSZLAP

KITEKINTŐ

Ámokfutások
korszaka
Kisvárosunk polgármesterének aláírásával „illatos” levelet hozott a posta. A polgármester úr felkér, hogy a 2003 óta hatályos német törvények
értelmében igazoljam fegyvereim előírásos tárolását, mellékeltek egy kérdőívet, valamint egy színes nyomtatott kis emlékeztetőt az előírásokról.
Arra is felhívták a figyelmemet, ha esetleg fegyvereimet nem a szabad piacon kívánnám eladni,
amihez törvény adta jogom van, úgy munkaidőben a városházán ingyen és bérmentve fegyvereimet elismervény ellenében leadhatom.

Németországban jelenleg egy vadász két maroklőfegyvert és korlátlan számú puskát tarthat. Fegyvereit a vadászterületre jövetmenet töltetlen állapotban viselheti, kisebb kitérőket tehet, azaz
cigarettát vásárolhat, megvacsorázhat egy kiskocsmában vagy
tankolhat. A puskavásárlás is végtelen egyszerű: a vadász a fegyverboltban felmutatja arcképes, érvényes vadászigazolványát, felírják adatait, majd fizet és a gondosan becsomagolt új puskájával
kezében ruganyos léptekkel távozik. Ezután a fegyver megvásárlását az illetékes hivatalnál két héten belül kell bejelentenie, ahol
a kellő számú obulusok lerovása során bevezetik az új fegyvert
a tartási engedélybe.
Ez év március 11-én, a Stuttgart melletti Winnenden városkában,
apja jogszerűen tartott Beretta pisztolyával Tim K. behatolt egykori középiskolájába és agyonlőtt 9 diákot, majd még menekültében
további embereket agyonlőve, végül önmagával is végzett. A sok
ellentmondásos híradás után lassan tisztulni kezdett a kép: Tim
K. édesapja sportlövész volt, 14 éles lőfegyverét az előírásoknak
megfelelően pácélszekrényben tárolta, a bajt a 15. pisztoly okozta,
amelyet a hálószobában tartott és ezt lopta el a fia.
A tragikus események után a szenzációhajhász média és egyes
politikai patkányfogók igyekeztek, – ki-ki a maga módján – kiaknázni a tragikus helyzetet és azonnal az amúgy is szigorú német
fegyvertörvények további szigorításában vélték megtalálni a köz
biztonságának zálogát. Ha azonban illegálisan tartott fegyverekkel követnek el egy bűncselekményt, akkor hallgatnak. Eddig még
senki sem állt elő használható javaslattal az egyes becslések szerint tíz milliónál is több illegálisan tartott fegyver ellenőrzés alá
vonásáról. Így nem maradt más, mint a vadászokon, lövészeken és
a fegyvergyűjtőkön elverni a port. Egy újság odáig merészkedett,
hogy a sportlövészekben vélte megtalálni az egykori náci rendszer
támogatóit!
Egykoron, egészen 1971-ig Németországban 0,22-es puskát és
lőszert minden 18 év feletti megvásárolhatott. A vásárlás tényét
elég volt utólag a hatóságnál bejelenteni. Ekkor lépett színre
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a Baader-Meinhof csoport, a később RAF néven elhíresült terrorista egylet. Első tettük során, az egyik német városban egy emeleti
ablakból 0,22-es puskájukkal tűz alá vették a járókelőket. A lövöldözőt elfogták, bebörtönözték, a fegyvertartási szabályokat pedig alaposan megszigorították. Így a szépreményű, halmozottan
hátrányos helyzetű, ám fegyvertelen terroristák közel-keleti támogatóiktól voltak kénytelenek feketén egy nagyobb tétel Tokagypt
58-as pisztolyt vásárolni. A történetnek némi magyar vonatkozása
is volt: ezeket a pisztolyokat – szovjet TT pisztolyok módosított
változatai – az ötvenes évek végén a FÉG szállította az egyiptomi
hadsereg megrendelésére, amely azokat egy politikai döntés miatt később leselejtezte. Ezeket a pisztolyokat hordták csőre töltve,
gatyakorcba tűzve a virtigli német terroristák. Odáig vetemedtek,
hogy még a Mezőgazdasági és Erdészeti Szakmai Szervezet balesetvédelmi szabályait is figyelmen kívül hagyták, mely szerint a
maroklőfegyvert külön tokban kell viselni!
A kilencvenes évek elején ismét napirendre került a fegyvertartási szabályok rendezése, amely az egykorú híradások szerint sok
esetben a süketek párbeszédére emlékeztetett. A kérdés rendezésére bizottságokat hoztak létre, igazolván Churchill azon tételét;
„Ha egy problémát nem akarsz rendezni, akkor annak megoldására alakíts bizottságot”. Több évig tartó vajúdása után a kilencvenes
évek végén a kérdés lekerült a napirendről.
A 2002-es erfurti ámokfutás után, politikai akcionizmustól hajtva, a média szavalókórusával a háttérben, új törvényi szabályozás
született, amely előírta a lőfegyverek páncélszekrényben való tárolását, megnövelte a várakozási időt a sportlövészek első fegyverének megvásárlásához és felemelte az úgynevezett nagy kaliberű
fegyver megvásárlásának korhatárát 18-ról 25 évre. Ennek mulatságos mellékhatása volt annak a 24 éves tengerész hadnagynak
az esete, aki fiatal kora miatt nem vehetett meg egy duplacsövű
puskát koronglövészethez, de hivatásából adódóan egy gyorsnaszád-parancsnokaként egy sörétes puskánál lényegesen nagyobb
tűzerő felett rendelkezett.
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A winnendeni tragikus események után az érzelmileg felfoko- még a német rendőrségnél és a Bundeswehrnél történt jogellezott légkörben a médiákban azonnal megjelentek a világjobbító nes fegyverhasználat is! Az elmúlt 15 évben az említett intézmény
hamis próféták követeléseikkel; tiltsák be a nagy kaliberű lőfegy- statisztikája szerint a fegyveres bűnözés csökkenő tendenciát muverek magánszemélyek általi birtoklását, tárolják a vadászok és tat, jóllehet a magánkézben lévő lőfegyverek száma folyamatosan
lövészek fegyvereit egy központi arzenálban, senki ne tarthasson növekszik.
Egy, a DWJ (Deutsches Waffenjournal) által közölt számtanpélda
otthon éleslőszert, tiltsák be a festékgolyós játékokat, ellenőrizzék
a lőfegyverek szabályszerű tárolását rajtaütésszerűen, hozzanak szerint Hollandiában és Svájcban a százezer lakosra vetített gyillétre egy központi fegyver nyilvántartást, és még lehetne sorolni... kosságok száma 1,18 százalék. Olaszországban másfélszer több
Hihetetlen, de igaz, a „forsriftos” Németországban nincs központi gyilkosságot követnek el lőfegyverrel, mint Belgiumban és az olasz
nyilvántartás és nincs emberfia, aki pontos számot tudna mondani arány a svédországinak a hatszorosa.
A statisztikák alapján – amelyek bárki számára hozzáférhetők,
a legálisan tartott fegyvereket illetően.
Nagy kár, hogy ezen javaslatok egy része értelmetlen, kivi- ellenőrizhetők – adódnak a következő összefüggések: egy adott
hetetlen, veszélyes vagy alkotmányellenes és a vitákban kevés ország kulturáltsága vagy kulturálatlansága dönti el, hogy lakói
egymás ellen mennyi és milyen
a higgadt hang, ha pedig valaki
erőszakot alkalmaznak, milyen
megpróbál a vadászok részéről
fegyvertatók
a konfliktustűrő és konfliktusjózan hangon, érveket felsorolaránya
kezelő képességük, erőszakra
va tiltakozni a sunyi általánoHollandia
1,9%
való hajlamuk, konfliktusaikra
sítások ellen, a sajtó azonnal
Svájc
27,2%
milyen megoldási mintákat
a „fegyverlobby” erejéről cikkeOlaszország
16,0%
kínálnak hagyományaik, körzik, nem tudván, hogy a valódi
Belgium
16,6%
nyezetük vagy milyen példát
„fegyverlobby” nem vadászSvédország
15,1%
mutat a média. A lőfegyver
puskákban utazik.
(a konyhakés, a kisbalta vagy
A fegyverellenzők népes táa „népszava-kalapács”) mindig
borának egyik kedvelt és sokat
csak a legutolsó tag a láncban.
szajkózott érve: „Nem kellenek
Legutoljára, de nem legutolaz amerikai viszonyok, kevesó sorban nem feledkezhetünk
sebb lőfegyver a lakosságnál
meg a sajtóról, amelyek maguk
az egyenlő a nagyobb közbizis részei a problémának és dicstonsággal.” Sajnos azonban
telen szerepet játszottak a jea tények mást mutatnak; az
lenlegi helyzet kialakulásában.
Egyesült Államokban a fegyAz a média, amelyik felhábovertartás szabályozása az
rodva mutatja lapos kommentáegyes tagállamok belügye, így
rok kíséretében („Ölni tanítják a
Lousiana, Texas, vagy Nevada
gyerekeket!”) egy lőtéren edzői
államokban a törvényi szabáfelügyelet mellett légpuskával
lyozás liberális, míg Kalifornicélba lövő kamasz képét, elégeában, New York-ban vagy Wadetten nyugtázza, ha ugyanaz
shington D.C.-ben a fegyverek
a kamasz egy távol-keleti küzbirtoklása tiltott. Az Egyesült
dősportban gyakorolja magát,
Államokon belül az erőszakos
kommentálván a sport testre és
bűnözés területileg nagy szószellemre gyakorolt üdvös nerást mutat, a százezer lakosra
velő hatását. Aki élete során már
számított emberölések száma
űzött távol-keleti küzdősportot,
0 és 50 között van! Ha a már
az tudja ezen sportok eredetét
hangoztatott érv igaz lenne, Németországban szigorították a fegyver- és lőszervásárlást
és még sok más egyebet is...
azaz összefüggés van a fegyveEbben a közegben teszi fel azután tágra nyílt ártatlan szemekkel
rek hozzáférhetősége és a gyilkosságok között, akkor Lousianaban,
Texasban vagy Dél-Dakotában kellene lennie a legmagasabb gyil- a kérdést, a tanár, a szülő, a szociológus és az újságíró az ámokfukossági aránynak. Ezzel szemben Washington D.C.-ben a legma- tás okairól és a megoldást a fegyvertörvények irgalmatlan megszigasabb a gyilkosságok aránya az egész Egyesült Államokban, ott gorításában véli megtalálni.
ahol a fegyvertartás tilos!
Immanuel Kanthoz, a híres königsbergi filozófushoz egyszer séA világszerte kedvelt westernfilmeknek, amelyek nem egyebek, mint hollywoodi eredetmondák, annyi köze van a XIX. század tája közben lélekszakadva rohant oda egyik tanítványa:
- Mester, mester, de a tények egészen mást mutatnak!
amerikai valóságához, mint a Csárdáskirálynőnek a korabeli ma- Annál rosszabb a tényeknek – válaszolta az ősz mester.
gyaréhoz.
Az angliai viszonyokat is fel lehet sorolni elrettentő példának,
Utójáték: A baden-württembergi vadászszövetség lapjának júahol 1997-ben bevonták a maroklőfegyvereket, még egy zsebkés
sem lehet a zsebben, de mindezek ellenére a fegyveres bűnözés liusi száma a következő kis színes hírt hozta: Júniusban betörtek
a crailsheimi városházára és a rosszul(!) lezárt trezorból elloptak
zavartalanul, meredeken növekszik.
A Német Szövetségi Bűnügyi Hivatal statisztikája szerint a ösz- 11 darab pisztolyt, amelyet előzőleg legális fegyvertartók a már
szes bűncselekmények 0,31 százalékában szerepel valamilyen bevezetésben idézett felhílőfegyver, és az összes fegyveres cselekmény jellegétől függően vás nyomán önként leadtak
4–8 százalékban van szó legálisan tartott fegyverről, azaz az ösz- a városházán.
BÁLINT ELEMÉR
További kommentár – azt
szes bűncselekmények 0,0002 százalékában játszik valamilyen
Balint-Elemer@t-online.de
szerepet legálisan tartott lőfegyver. A fenti számba beletartozik hiszem – felesleges…
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VADÁSZATI GYAKORLAT

A nagy átverés
Az országszerte egyre általánosabban
használt Larsen-csapdák kiváló eredménynyel csökkentik a hazai szarkaállományt,
ám ugyanilyen hatásossággal „fogyasztják”
a kártevők csalogatásához használt tyúktojást is. Ez nem túl nagy gond, hiszen egy
tojás ára manapság ugyan relatíve magas
(nagy áruházakban 30 forint körül, egy
negyed gombóc fagyi, vagy egy közepes
korty sör ára...), de mindenképpen „megéri”, ha a megfogott kártevő által okozható
kár nagyságával vetjük össze. Különösen
nem jelent ez gondot ott, ahol keltető
üzemekből, vagy kotlósok alól hozzá lehet
férni kilámpázott, befulladt tojásokhoz.
A Larsen-csapdák elsődleges „célközönsége” a szárnyas kártevők közül a könnyen
becsapható szarkák, és a sokkal nehezebben átverhető dolmányos varjak.
Az ő csalogatásukra már a tojás látványa
is elegendő, ha nem is a csalimadárral felszerelt csapdák hatékonyságával és gyorsaságával fogja meg, de néhány nap után
a hívogató „potyakajának” nemigen tudnak
ellenállni, s beugranak a fogóba. Persze, ha
már beugrott, megpróbálja azt feltörni,
és a tartalmát kiinni, de a pánikba esett
madár ugrálásával előbb-utóbb összetöri
a tojást, aminek következtében az szennyezi mind a csapdát, mind a madár tollazatát.
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során nem koccantja össze, a porcelántojások örök életűek.
Rácz István tapasztalata szerint a hófehér tojásnál „hitelesebb”, amelyik egy kicsit
össze van koszolva, ettől barnásabb, foltos
árnyalatúvá válik, hasonlít a kotlás során szíA csalogatónak megtartott, összeragadt nesedőhöz. A műtojásokat is a csapda elsütollú madár sérülékenyebb, a kifolyt tojás- tőjeként funkcionáló beszállóág alá célszerű
tartalomtól pedig néhány nap után a csap- helyezni, mert sokszor előfordult, hogy a
széleken lévő tojást az elsütő mellett beugda szaga meglehetősen markánssá válik...
Ezen gondok kiküszöbölésére találta fel ró szarka kiitta, majd kirepült, anélkül hogy
a spanyolviaszt Török Ferenc hódmezővá- elsütötte volna azt. Természetesen továbbra
sárhelyi fazekas, aki agyagból megformáz- is szintén kell a normál tojás, de ez már csak
ta a tojást, majd magas hőfokon porce- a csalimadár etetését szolgálja a tároló rekeszben. Többször
lánkeménységűvé
előfordult már, hogy
égette, s odaadott
a csapdába görény,
egy tucatnyit vavagy nyest, sőt, egy
dásztársának, Rácz
alkalommal róka is
Istvánnak, aki már
beugrott,
utóbbi
több mint száz szarszétrágta a csapda
kát csapdázott meg
favázát és kimenea társaság területén.
kült belőle. Ezért
A kísérlet sikenéhány csapdát már
rült, igaz, ha a szarnem fa, hanem fémkák véleményét is
vázzal gyártottak
le akarnánk írni,
le, így a csalimadár
az nemigen tűrné
vagy a tápláléktojás
a nyomdafestéket...
szagára
bemenő
A becsapott manégylábú nem tudja
darak nagy elánnal
azt tönkretenni.
próbálták feltörni a Török Ferenc, a „tojásgyáros”
A bevált porceszépen gömbölyödő, csábítóan nagy falatot ígérő műtojást, lántojások híre hamar elterjedt a környék
ám néhánynak – a szó szoros értelmében – csapdázóinak körében, s az idény kezdetebeletört a csőre, lepattant a hegyéből egy kor már sorban álltak a vadőrök a tojásokért
-som
darab. Egyébként, ha a vadász a szállítások Török Ferenc műhelye előtt...
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Őz vagy szarvas?
A Kanadában élő magyarok előszeretettel hívják az amerikai deert őznek. Nézzük meg, hogy mi szól
ennek az elnevezésnek helyessége mellett vagy ellene. A régi idők kivándoroltjainak zöme nem rendelkezett számottevő biológiai tudással, ezért az otthoni ismereteik alapján a kisebb termetű, őzre emlékeztető állatokra az a név ragadt rá, míg a nagyobb termetűek megmaradtak szarvasnak.

Amíg az európai-angol nyelvben a deer szó magában foglalja az (alfajtól), jóval meghaladja a fül hosszának a felét. Blacktail deer:
összes genust, amelyek a szarvasfélék családjába, a Cervidae-be A coast- vagy columbian blacktail deer és a sitka deer hím példátartoznak, például red deer (gímszarvas), fallow deer (dám), roe nyainak a súlya általában 50 kilogrammtól 120 kilogrammig változik
deer (őz), reindeer (európai karibu), vagy moose (jávorszarvas). (teljes súly), míg a mule deer esetében a testsúly 80-180 kilogramm
Észak-Amerikában a deer szó nem vonatkozik a jávorszarvasra, között van. Agancsszáruk tipikusan villásan ágazik el, majd a villa
a karibura és a wapitire, de vonatkozik a többi ott élő fajra (alfajra). mindkét ága további villát képez.
A whitetail deer hím egyedeinek az élősúlya 70 és 140 kilogramm
A tudomány a szarvasfélék családjába 17 genust (44 fajjal) sorol
be, amik közül a Magyarországon élő szarvasfélék három genust között ingadozik az előbb említett tényezők miatt. Agancsszáruk tiképviselnek, egy-egy fajjal. (Genus = Az egymással szaporodással pikusan előreívelő, amiből 3-5 fölfelé álló ág nő ki.
Az ebbe a genusba tartozó fajok (alfajok) hím egyedei a párzási
képes fajok nemzetsége.) Ez utóbbi három genusba tartozó fajok
a gímszarvas, a dám és az őz. A gímszarvas a Cervus genusba tar- időszakban csak egy tehénnel (sutával) tartózkodnak addig, amíg
tozik, az őz a Capreolus genusba, a dám a Dama genusba. A Ka- a fedezés meg nem történik, majd utána másik partnert keresnek,
háremet nem alakítanak.
nadában előforduló deerek
A fentiekből kitűnik, hogy
(blacktail deer három alfaja
az Odocoileus genusba soés whitetail deer) egy olyan
rolt fajok (alfajok) biológigenust képviselnek, mégpeai és morfológiai jellemzői
dig az Odocoileust, amelyhez
olyanok, amelyek részben
tartozó fajok és alfajok Maa Cervus, részben pedig a
gyarország területén nem élCapreolus genusra emlékeznek. Vizsgáljunk meg néhány
tetnek, de némely esetben
különbséget és hasonlósámindkettőtől eltérnek.
got a hazai a Capreolus és
A szarvasfélék (Cervidae)
a Cervus, valamint az amecsaládjába tartozó Cervus
rikai Odocoileus genusok
genuson kívül több más geközött.
nus is tartozik ebbe a családAz őzbakok agancsa már
ba, például az Alces, a Dama
áprilisban érett, tehát a zord
vagy Rangifer genusok, ahol
téli hónapokban fejlődik ki.
a szarvas jelzőt használjuk
Párzási ideje a legmelegebb
a fajok megnevezésére. Mikét nyári hónapra esik és
ért ne lehetne az Odocoileus
a megtermékenyített pete
genus fajaira/alfajaira is hasznyugalmi állapotban marad Magyarországon kevésbé ismert a kolumbiai feketefarkú szarvas
nálni ugyanezt a jelzőt? Ilyen
mintegy négy hónapon keresztül. Az üzekedő bak nem tereli a sutákat hárembe, egyszerre logikával beszélhetünk feketefarkú szarvasról (columbian blacktail
csak egy sutával tartózkodik. A bak rendesen 3 ágú, kisebb agan- deer), öszvérszarvasról (mule deer), vagy fehérfarkú szarvasról
csot növeszt, farka csökevényes, nem éri el a fül hosszának felét. (whitetail deer) is.
Széchenyi Zsigmond, a Szarvasok nyomában című könyvében
Súlya 20-30 kg. Gyöngyfogak ritka esetben találhatók.
A gímszarvasok agancsa augusztus végére fejlődik ki. Párzá- szarvasoknak nevezi az Odocoileus genusba sorolt fajokat. A szarsi ideje szeptemberre és október elejére esik. A teheneket a bika vas jelző – ilyen tágabb értelemben használva – sokkal inkább elfoa párzás ideje alatt sokszor hárembe tereli össze. Súlya 160-270 kg, gadható az idetartozó fajok megnevezésére.
Bármilyen névvel (szarvas vagy őz) is illetjük ezeket a deereket,
néha még ennél is több. Általában a felső állkapocsban, mindegyik
mindegyik bizonyos fokig, erőltetettnek tűnik.
oldalon egy-egy gyöngyfog található.
Miért szükséges az, hogy mindennek, ami külföldi vagy ott élő,
Odocoileus (a blacktail deer három alfaja és whitetail deer).
Párzási idejük október végére és novembere esik. Az agancsuk feltétlenül legyen magyar neve? Én csak deernek szeretem hívni
többágú. A bikák (bakok) a nyári hónapokban fejlesztik ki agancsu- ezeket az új világ jellegzekat, amelyet augusztus végére, szeptember elejére tisztítanak le tes szarvasféléit, ez senkinek
a háncstól. Súlyuk a fajtól (alfajtól) és nemtől függően változó, amit a fülét nem sérti és a szemét
SZY FERENC
a táplálkozási körülmények is nagyban befolyásolnak. Gyöngyfoguk sem bántja...
ferenc@shaw.ca
...legalábbis ezt remélem!
nincs. A farok hossza 15-25 centiméter között van, függően a fajtól
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Jogszabály-gyűjtemény

2490,-

Nagy örömmel és érdeklődéssel vettem
kezembe a Magyar Közlöny különszámát.
Na végre, együtt van az összes vadászathoz konkrétan kapcsolódó valamennyi
jogszabály. Ember legyen a talpán, aki a
módosításokat nyomon tudja követni,
mert példának okáért a
vadászati törvény és annak
végrehajtási rendelete – szó
ne érje a házat – bizony szép
számban módosult. Hogy
mennyit, azt ebben a különszámban, az úgynevezett jogszabályi lábjegyzetben nyomon lehet követni.
Végül is hasznos kiadvány,
mert a témákhoz tartozó vadászati,- fegyverismereti,- és részben természetvédelmi, valamint
vadászkamarai törvényeket, rendeleteket,
tájékoztatót és az Európai Közösségek Tanácsának a fegyverek megszerzésének és
tartásának ellenőrzéséről szóló irányelvei is
szerepelnek a kiadványban. Azt nem lehet

AKCIÓ

tudni, hogy a vadászok népes tábora igyekszik-e majd beszerezni ezt a 160 oldalas jogi
nyelvezetű anyagot. De akik a szakmával jogilag, szakértőként, újságíróként, vadászatra
jogosultak felelős vezetőiként foglalkoznak,
vagy a vadgazdálkodásban dolgoznak, azoknak feltétlenül ajánlatos a beszerzése.
Kár, hogy a gyűjtemény nem
jelöli meg, hogy a jogszabályok
mely időpontig hatályos hivatalos szövegét tartalmazza. Így
aztán azt tapasztaltuk, hogy
a vadászati törvény legutóbbi, 2009. évi XXIII. törvény keretében történt módosítása,
és az ugyanezen törvény
végrehajtási rendeletének
legutóbbi 85/2008. (VII. 5.) FVM rendelet
még nincs benne. Nyilván ez abból is adódhat, hogy ilyen gyűjtemény összeállítása és
nyomdai előállítása időigényes. Azért csak
kit érdekel a téma, vegye kézbe és tanulmányozza.
Dr. Balázs István

2000,-
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7200.-

Magyar Közlöny:
Muzsika Mo.-ról CD

1800.-

Széchenyi Zsigmond:
Csui!

CD, DVD
Balogh István: Vértelen vadászat DVD . . . . . . . . .4680,Bársony I. A.: A láp és a pagony dalnoka DVD . . . 2700,Blaumann Ödön: 100 őzbak DVD. . . . . . . . . . . . . . .2500,Vadászévad 2008 DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2500,Erdő P.R. Bt.: A solymászat Mo.-n DVD . . . . . . . . . .3000,Heltay: Amit a nagyvadról tudni illik DVD . . . . . 5550,Hidvégi Béla: A vadontól a múzeumig DVD . . . .4060,Homoki: Cimborák hegyen-völgyön DVD . . . . . . 1350,Hunting Videó Stúdió: Abnormal Böcke DVD . . .8900,Ignácz M.: Őzhívástól a vaddisznóhajtásig . . . . 6500,Vaddisznóhajtástól vaddisznóhajtásig . . . . 4500,Magyar Vadászkürt E.: Szóljon a vadászkürt . . . 1950,Vadászüdv CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2980,Media Art: Vérebvezetők nyomában DVD . . . . . . 6250,MOKÉP: Mo. nemzeti parkjai I-II. DVD . . . . . . . .2890/db
Naturhun Kft.: Hunting in Hungary I-II. DVD . .5900/db
Nova Toma: Big Five DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6970,Dél-Afrika 1. DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6970,Oxigén: Csergezán Pál vadvilága DVD . . . . . . . . . 6240,Rácz Gábor: Tizenkét hónap az erdőn 2 DVD . . . 3070,Rockenbauer: …és még egymillió lépés I-V. . .2950/db
Sáfrány József: Az én Afrikám I-II DVD . . . . . . . .2100/db
Select Kft.: A bojli éve DVD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1570,Feederbottal nagypontyokra DVD . . . . . . . . . 1570,Kedvenc horgászvizeink DVD . . . . . . . . . . . . . . 1570,Ragadozók a vadonban DVD . . . . . . . . . . . . . . . 1570,Tüskevár I-II. DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1570/db
Szalóky: Vadászat Mo.-n reflexíjjal I-II. DVD. . . . . 3130,Takács Viktor: Európa terítéken . . . . . . . . . . . . . . . .5800,Őzhívás DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5800,Természetfilm: Az ördög szigete –Tasmania . . . . 1990,Madagaszkár állatparadicsoma . . . . . . . . . . . . 1990,Mauritius (A kincses sziget) DVD . . . . . . . . . . . 1990,-

KÖNYV
Acél Csaba: Kuduláz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2000,Alexandra: Az erdő állatai (kirakós) . . . . . . . . . . . . . 2499,Vadételek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1999,Ambrózy Árpád: Nimród csillaga alatt. . . . . . . . . .2400,Andrésiné-Andrési: Az erdészmester könyve . . . 2490,Avaff y-Botár-Fehér-Tóth: Hol horgásszunk? . . . . 1990,Bagi-Fekete: A szarvasgombász mesterség . . . .4990,Bán István: Az X-es. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4000,Harc az elemekkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2200,Barassó P.: Vadőr voltam, vadőr lettem újra . . . .2400,Bársony István: Vadászhangok, hangulatok . . . . 2100,Bartha Dénes: Fa- és cserjehatározó. . . . . . . . . . . . 4200,Békés Sándor: Elröppent évek . . . . . . . . . . . . . . . . .3680,Bérczy Károly: Vadász műszótár . . . . . . . . . . . . . . . .2980,Bertóti István: Őzhívás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1800,Bodó-Walter: Lótenyésztők kézikönyve . . . . . . . .4800,Bornemisza Péter: Varázslatos vadászatok . . . . .3990,Bőhm István: A hannoveri véreb . . . . . . . . . . . . . . . 1480,Capstick: Az utolsó elefántvadász . . . . . . . . . . . . . .4800,Collins: Európa madarai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4900,Czibulyás-Tóth: A japán fürj és tenyésztése. . . . . 1650,Csiák Gyula, dr.: A pagony dalnoka . . . . . . . . . . . . . 2100,Deák I.: A nagyvad és vadászata Erdélyben. . . . .2980,Degenfeld: A vadászszenvedélyről. . . . . . . . . . . . .3490,Dierschke, Volker: Melyik ez a madár? . . . . . . . . . . 3999,Draskovich Iván: Szarvasgazdálkodás . . . . . . . . . .3900,Durantel, Pascal: A vadászat enciklopédiája . . . .6990,Eibisberger: Nagy nevek-híres vadászok . . . . . . . 1680,Elek: A vadászszenvedély bűncselekményei . . . 3213,Elektra Kiadó: Bambi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890,Faragó S.: Magyar Vadászenciklopédia . . . . . . . 14 980,Farkas Dénes: Nézd és lásd! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2900,Fehér György: Állatpreparátumok készítése . . . .4900,Fekete István: Erdély . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2200,Matula és egyebek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2200,Vadászok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2500,Ferjetsik, Kolloman: Hatnyelvű vadászszótár . . .2400,Fuchs Antal: Trilógia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9500,Gerencsér Ferenc: Bor és szőlő kislexikon . . . . . . 1050,Gminder-Böhning: Melyik ez a gomba? . . . . . . . . 3999,Gyöngyösi Anna: Gyógynövény ABC . . . . . . . . . . . . 450,Hangay György: Kuszkusz kókusszal . . . . . . . . . . . 1700,Hartink: Pisztolyok és revolverek . . . . . . . . . . . . . . .7990,Hecker, Frank: Az erdő állatai és növényei . . . . . .2680,Heltay István, dr.: Vadásziskola . . . . . . . . . . . . . . . . . 8550,Hidvégi Béla: Vadászként a csúcsokon I-II.. . . . . .7500,Hogg, Ian: Kézifegyver határozó . . . . . . . . . . . . . . .6500,-

A Vadászati Kulturális Egyesület akciót hirdet a hivatásos vadászok részére.
A hivatásos vadász emblémával ellátott
hosszú ujjú fehér ing, valamint hosszú- és rövid ujjú
zöld ing – a készlet erejéig
– egységesen bruttó 2000
forintért kapható!
Érdeklődni és megrendelni a 06-1/242-0042-es
vagy a 06-70/702-5000-es
telefonszámon lehet, Elek
Erzsébetnél, illetve Molnár Zsuzsánál.

Zoltán János dr.:
Régi képeslapok...

ÍZELÍTŐ KÍNÁLATUNKBÓL:
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KÖNYVAJÁNLÓ
Horányi-Pivárcsi: Magyar világjárók kalandjai . .2960,Iglói Pál: Perőcsényben puskával és fakanállal. .2480,Kittenberger: Vadász- és gyűjtőúton . . . . . . . . . . . 6100,Klátyik József: Nemzeti kincsünk a vad . . . . . . . . .3990,Kliment E.: Otthoni gyógynövényhasználat . . . . 2490,Kopa János, dr.: Egyperces vadászatok . . . . . . . . .3990,Kovács D.: Billenőcsövű vadászfegyverek . . . . . .4800,Luxus vadászfegyverek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8000,Vadászfegyverekről nemcsak... . . . . . . . . . . . .4500,Kovács Zsolt: Farkasok a Kárpát-medencében . .1600,Kovácsy-Monostori: A ló és tenyésztése . . . . . . . .6000,Kristó: A vadász- vadtenyésztő mester kézik. . . . 2490,Kútvölgyi Mihály: Vadételek . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3800,Kutyatár: A magyar vizsla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1950,Lazi Kiadó: A szarvasok háreme . . . . . . . . . . . . . . . .2200,Fekete István bibliográfia . . . . . . . . . . . . . . . . . .4500,Harmat és vér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2400,Lederer, Roger: Csodálatos madarak . . . . . . . . . . .2990,Lükő Sándor: Trófeás történetek . . . . . . . . . . . . . . .2500,Maderspach: Az oláhok vérnyomában.... . . . . . . .3490,Élményeim a Ny-mo.-i szabadságharcból . .2980,Páreng-Retyezát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2980,Makay Béla: Hegyen-völgyön . . . . . . . . . . . . . . . . . .2900,Matyikó Tibor: Állatok közelről . . . . . . . . . . . . . . . . .2800,Vallomás a természetről . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4000,Mellarney-Svensson: Madárhatározó. . . . . . . . . . .7900,Mess Béla: Két szenvedély rabságában . . . . . . . . . 2499,Móra Kiadó: Állat- és növényhatározó . . . . . . . . . .4990,Muray Róbert: Témám a természet . . . . . . . . . . . .6800,N. Nozdroviczy Lajos: Vadászemlékeim . . . . . . . .3200,Nadler H.: Cserkészeten és lesen Nagymo.-n . . 4200,Oggolder G.: Békés halaink horgászata . . . . . . . . 1699,Oláh Csaba: Rablóhalak bűvöletében . . . . . . . . . . 1700,Oriskó Ferenc: 88 ünnepi halétel . . . . . . . . . . . . . . .2999,Pető János: Mitöl hízik a vadász? . . . . . . . . . . . . . . . 1200,Pomázi Á.: Nemzeti kincsünk, a magyar vizsla . .3990,Rakk T.: Göröngyös égi és földi utakon... . . . . . . .2500,Rimóczi I.: Mo. leggyakoribb gombái . . . . . . . . . .2500,Rothweiler-Steidl: Szetter és pointer . . . . . . . . . . . . 699,Schmidt Egon: Csodálatos madárvilág . . . . . . . . . . 440,Napsütötte ösvényeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450,Schneidermann, Brigitte: A retriever . . . . . . . . . . . 1995,Schwartz Béla: Mister KUDU . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2200,Somlyay István, dr.: Gyakorlati borászat . . . . . . . . 1780,Sütő András: Hargitai vadászkalandok . . . . . . . . .2500,Szabó I.: A csiperke gomba termesztése . . . . . . . 1078,Szabó Péter: Rókák és terrierek . . . . . . . . . . . . . . . .3360,Szaktudás Kiadó: Erdőszegélyek létesítése . . . . . . 792,Szalay Könyvkiadó: Erdélyi ételek . . . . . . . . . . . . . . . 850,Tradicionális magyar konyha . . . . . . . . . . . . . . .4000,Szálka Róbert: Topi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2280,Széchenyi Zsigmond: Alaszkában vadásztam . .2238,Elefántország . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1999,Hengergő homok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1699,Két kecske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2499,Nahar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3499,Székely Dénes: A lőpor és a töltény . . . . . . . . . . . . 2180,Szentesi Gy.: Egy vadászgörény naplójából. . . . . 1790,Szőllősi Antal: Nyílegyenesen (íjászat) . . . . . . . . .1800,Szy Ferenc: Vadászéletem Kanadában . . . . . . . . .2400,Tóth Sándor dr: Nyitány a hírnévhez . . . . . . . . . . .3500,Végh Endre, dr.: Megvadult szótár . . . . . . . . . . . . .4990,Vén Zoltán: A görényezés rejtelmeiről . . . . . . . . .2800,Veress István: Német dog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1490,Verhóczki István: Hal- és vadételek . . . . . . . . . . . . . 550,Verme Nico: Fák és cserjék enciklopédiája. . . . . .4500,Videcz Ferenc: Vendégkönyv . . . . . . . . . . . . . . . . . .3200,VKE: KÓD-EX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3000,Vojnits András: Afrikai levelek. . . . . . . . . . . . . . . . . .2500,Vörös István, dr.: A teremtő tenyerén. . . . . . . . . . .2990,Wass Albert: A funtinelli boszorkány I-II-III. . . . . .5000,Zalaerdő Zrt.: Módus király vadászkönyve . . . . .3900,Zichy Kázmér gróf: A Guaso Nyiro mentén . . . . .4400,-

Vadászat Erdélyben
Kászoni Zoltán huszonkettedik könyve,
amely nem éppen a kis könyvek kategóriájába sorolható, mivel A/4-es nagyságú, 195
oldalnyi terjedelmű, gazdagon illusztrált,
keménykötésű mű. Szinte
kivétel nélkül a szerző által
fotózott képekből csemegézhetünk, minden „fontosabb”
vadról láthatunk felvételt.
A kötet két részből áll: az első
fejezetben az elmúlt kor magyar vadászíróinak munkáit
eleveníti fel, többek között
Pák Dienesét, Nemeskéri-Kiss
Sándorét, Széchenyi Zsigmondét, Kovásznai Kovács
Istvánét – és még hosszan
lehetne sorolni a szerzőket.
A második fejezet tartalmáról ezt írja a szerző: „Ülök öreg írógépem mellett, behunyom
a szemem, és átadom magam a nappali ál-

maimnak. Peregnek a nosztalgia-film kockái.
Ezekben a személyeket maga Székelyföld
helyettesíti. Sorjáznak a hegyek, völgyek,
bércek, nagy- és apróvad, csodás emberek
és még csodásabb, olyankor
szűk, de annál tartalmasabb
magyar szavaink, mondásaink, székely tájszólással.
E tájhoz sok gyermek- és fiatalkori emlékem fűződik: az
első pisztrángom a Kormos
mellékvízében, a Kovács patakban, az első szarvasbőgés
koncertje a Rikában, a fárasztó, kétnapos búcsújárás
Barótról Csíksomlyóra.
És mennyi vadászemlék…
három Deák nagybátyámmal
s másokkal. Abból az időből, amikor becserkészték a vadat, s nem megrendelték, mint
napjainkban”.
F.B.

Dráma az őserdőben
Molnár Gábor születésének századik évfordulójáról emlékezik meg ez a kötet, amely
válogatás a korabeli újságokban megjelent,
vagy kéziratban maradt, ám kötetbe nem
rendezett brazíliai vadászkalandjaiból, útleírásaiból. Az író fiatalkori álma teljesült, amikor 1930 májusában – harmadmagával, 22
évesen – elindult vadász- és gyűjtőexpedícióra Brazíliába a Magyar Nemzeti Múzeum
megbízásából, de anyagi támogatás nélkül.
A megérkezést követően társai – betegség
miatt – hamarosan visszafordultak. Ő felszerelés és pénz nélkül is ott maradt, hogy
megkezdhesse utazásait. Egy raktár rendezése során talált gyutacs megsemmisítését
vállalta magára, amikor az a kezében felrobbant, és elvesztette a szeme világát. Haza-

4300,-

2500,-

érkezése után
hamarosan
megtanult vakon gépírni,
és gyakorlásként brazíliai
élményeit vetette papírra.
Molnár Gábor
nagy képzelőerővel festi le kedves
Amazóniáját.
Írásaiban nemcsak a fordulatos cselekmény, a kalandok
nyűgözik le az olvasót, hanem azok utánozhatatlan hangulata is.
W. P.

ÚJ

Web-áruházunk kínálata
a www.vadaszlap.hu honlapon található!
Valamennyi árucikk megrendelhető:

Vadászlap Kft.
1031 Budapest, Pákász u. 7.
Telefon: 06-70/702-5000,
Tel./fax: 06-1/242-0042
e-mail: info@vadaszlap.hu
Megrendelését
postai utánvéttel szállítjuk.
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Szász Imre:
Basa

1900.-

Zsigárcsik Gyula:
Diana másként
akarta

3200.-

Ugray Tamás:
Gavallérral
a csúcsokon
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 FOTÓ: Körtvélyesi László

Ünnep Mészkemencén

Magyarországon hosszú évek óta megvalósíthatatlan álomnak tűnt
az első magyar hivatalos vadászkürtös verseny megrendezése. Az
okok között szerepelt többek közt a magyar csapatok és vadászkürtösök jelentős lemaradása az európai élvonaltól, a megfelelő mecénások hiánya, valamint az a tény, hogy a magyar csapatok közül
csak kevesen vállalják azt a többletmunkát és kiadást, ami a versenyeken való részvétellel jár. Hazánkban az elmúlt tíz-tizenöt év alatt
óriási fejlődésen ment keresztül a vadászkürtös kultúra, versenyt
rendezni azonban merőben mást jelent. A VKE Magyar Vadászkürt
Egylet mégis belevágott, megtalálva partnernek a Baranya megyei
Vadászkamarát, valamint a verseny elsőszámú támogatójának és
rendezőjének a Mecseki Erdészeti Zrt. vezetését.
Hosszú évek diplomáciai munkája érett be azzal, hogy az első
hivatalos magyar vadászkürtös verseny, amellett, hogy a magyar
együttesek válogatója volt, egyben nemzetközivé nőtte ki magát.
A mészkemencei rendezvényen a bírók a legmagasabb európai
színvonalat képviselték, így az induló csapatok különösen büszkék
lehetnek az elért eredményekre. A verseny a pécsváradi erdészet
területén, a festői völgyben lévő mészkemencei vadászháznál,
július 4-én lett megrendezve. Hazánkat három vadászkürtös csapat képviselte. A Baranya Vadászkürt Együttes és a Vadászkamara Vadászkürt Együttes mellett, ezúttal ott volt az indulók között
az albertirsai Pipacs Vadászkürt Együttes is. E három csapat adta
a versenyen induló szólisták zömét, de természetesen a külföldi
együttesek is indítottak egyéni versenyzőket. Az különös rangot
adott a rendezvénynek, hogy a magyar csapatok mellett elindultak a szlovén, a német és az osztrák együttesek is. Öt kategóriában
tizenegy csapat és tíz szólista versenyzett a tisztes helytállásért,

504

amely ebben az esetben mindenkinek mást jelentett. A vegyes
csapatoknál – a közép Pless-B és a Parforce-B hangszerek együtt
hangzását jelenti – a hat indulóból négy arany minősítéssel zárta
a versenyt. Ide tartozott a Graf Spiegelfeld csapata, a Vadászkamara Vadászkürt Együttes, a Prekmuski Rogisti kürtöscsapat, valamint a Baranya Vadászkürt Együttes. Ezüst minősítést kapott két
csapat, az első versenyén induló Pipacs Vadászkürt Együttes és
a Linz am Rhein. A szólisták versenyét nagy fölénnyel Nagy Csaba,
a Vadászkamara Kürtegyüttes kürtmestere nyerte. Az Esz-es szólistáknál osztrák siker született, Cecon Alexis személyében. A Vadászkamara Kürtegyütes szólistája, Mészáros Sándor 504 ponttal
a második helyen végzett, míg csapatban a Saalfelden vitte el
a pálmát. Ifjúsági kategóriában a Vasi Vadászkürt Együttes 619
pontos teljesítménye arany minősítést hozott, fellépésük minősítő
vizsga is volt egyben. A vasi csapat jól teljesített és „A” minősítéssel
zárta a mészkemencei fellépést. Baranya ifjúsági csapata szintén
arany minősítéssel zárt, a gyerekek 576 pontja minden várakozást
felülmúlt. Úgy tűnik, a VKE Magyar Vadászkürt Egylet büszke lehet
csapataira és egyéni kürtöseire, hisz jelenleg a négy nemzetközileg
minősített csapat és a hozzájuk tartozó szólisták bármelyik európai
minősítőn vagy fesztiválon megállják a helyüket. A mészkemencei
rendezvényt több szempontból illik értékelni. Mint első hivatalos
vadászkürtös verseny, óriási lépés és a jövő szempontjából nagyon fontos rendezvény volt. A mostani verseny előrendezvénye,
mondhatni főpróbája volt a jövő évi nagy nemzetközi versenynek,
amely Pécsett lesz megrendezve a „Pécs Európai Kulturális Főváros” rendezvénysorozat keretein belül. A magyar csapatok, valamint a rendezők készen állnak.

Magyar VADÁSZLAP

VADÁSZKÜRT

Kürtösök
a Ligetben

Pipacs
Partner Parti

A VKE elnöksége az idei évben két vadászkürtös csapatot talált
érdemesnek a Hubertus kereszt ezüst fokozatának átvételére.
A Vadászkamara Vadászkürt Együttes és a Pipacs Vadászkürt
Együttes majdnem teljes létszámban jelen volt a díjátadáson.
Mindkét csapat hosszú utat tett meg, míg a hazai és a nemzetközi
porondon is ismertté váltak. A két együttes kitüntetése az egész
magyar vadászkürtös tábor, valamint a magyar vadászkürtös kultúra elismerése is egyben. Ezek után természetes, hogy mindkét
együttes fellépett a városligeti színpadon. A Baranya Vadászkürt
Együttes egy egészen rendhagyó Hubertus misét mutatott be
Stohl András színész-vadász közreműködésével, a Bársony István
Szakközépiskola csapata pedig kihasználta az alkalmat az országos bemutatkozásra.

Családtagok, barátok és üzleti partnerek kaptak meghívót a Pipacs
Vadászkürt Együttes bensőséges rendezvényére június 13-án. Az
apropót az a VKE által adományozott kitüntetés, a Hubertus kereszt ezüst fokozata adta, melyet a Vadászati Kultúra Napján vehetett át az együttes. A Pipacs Vadászkürt Együttes kilenc éve alakult
és a folyamatos fejlődés mellett mindig figyeltek arra, hogy a csapaton belül megmaradjon a barátság és a bajtársiasság. A családias ünnepségen, melyet a Ceglédberceli Turul Vt. vadászházánál
tartottak, elsőként a csapat vezetője és alapítója, Csontos Csaba
köszöntötte a barátokat. Nem maradt el a kürtszó és a koccintások
közbeni jókívánságok sem. A Pipacs késő estébe nyúlóan ünnepelte a régóta megszolgált és megérdemelt kitüntetést.

Vadászkürtös tábor gyerekeknek
Másodízben szervezett bentlakásos kürtös
tábort általános iskolás gyerekek számára
a VKE Magyar Vadászkürt Egylet. Az egyhetes kurzusnak a Karasicavölgye Vadásztársaság vadászháza adott otthont június
22-27 között Martonfán. Az egylet által
szervezett vadászkürtös tábor egyre népszerűbb, az idei évben már tizennégy gyerek sajátította el a vadászkürtölés alapjait.
A kürtölés és a szokványos tábori programok mellett vadászat, valamint különböző
állathangok utánzásának elsajátítása is szerepelt a programban. Az utóbbiban Jung
Jenő és Fehér Péter segítette a gyerekeket,
akik népszerű műsorukkal (Az egércincogástól a szarvasbőgésig) elvarázsolták az
ifjú vadászkürtösöket. Szakmai munkával
a Baranya Vadászkürt Együttes tagjai, köztük a fiatal korosztály legtehetségesebb
kürtösei, Ács András, Hock Norbert és Illés
Márk segítették a gyerekeket.
Összeállította: Agyaki Gábor
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Bakonyi Vadászesték
Július 7-én külföldi vendégei voltak a Bakonyi Vadászesték rendezvényének. Dr. Zorán
Popovics, a Szerb Vadászszövetség elnöke,
és dr. Ürményi Ferenc főtitkár látogattak el
Veszprémbe, s érdekes beszámolót tartottak a szerbiai vadászati viszonyokról.
Megtudtuk, hogy déli szomszédunknál
idén 87 ezer vadászjegyet adtak ki, de ez
a szám egyes években fölmegy 100 ezer
fölé is, ott ugyanis nem kell mindenkinek
minden évben kiváltania az engedélyét.
A területek 92 százalékát a vadásztársaságok kezelik, csak minimális aránya van az állami erdőknek, a nemzeti parkoknak, valamint
a katonai területeknek. Az 1993-as vadászati törvény Szerbiában a területek hasznosítását a Vadászszövetség kezébe adta.
Ők adják bérbe a területeket, és ők adják ki
a vadászjegyet is, amelynek ára idén 11 euró.
Ürményi Ferenc elmondta: ezzel a rendszerrel nagyon elégedettek, jól is működik.
Most azonban az Európai Unió elvárásaihoz
közelítve, új vadászati törvény kidolgozása
folyik, és sok olyan ötlet merült föl, amellyel
a vadászok nem értenek egyet, mert sérti az
érdekeiket. Például meg akarják szüntetni
a vadászszövetséget és helyette ott is kamarát akarnak létrehozni. Ürményi szerint a magyar és a szlovák példa azt bizonyítja, hogy
ez a megoldás állami és erdészeti érdekeket
helyez előtérbe, ezért a vadászok küzdenek
a változás ellen. Az állam magának akarja
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a vadászjegyekből származó bevételt, és rint a gidák között a legnagyobb vesztefölmerült olyan ötlet is, hogy a vadásztársa- séget a mezőgazdasági gépek okozzák
ságoknak a lelövési kvóta 30 százalékának (31 százalék) ehhez képest a balesetek
értékét előre le kellene tenniük kaució for- (3 százalék) és az orvvadászat (2 százalék)
májában. A vadászok szerint ez abszurdum. szerepe elhanyagolható, a ragadozók, elsőBiztató jel ugyanakkor, hogy a 18 tagú tör- sorban az aranysakálok károkozását viszont
vényelőkészítő bizottságba 14 vadászt jelölt 20 százalékra teszik. A szerbiai megfigyeléki a miniszter. Ürményi szerint a vadásztár- sek szerint a bakok agancsminősége egyesasági forma jól bevált, és az a rendelkezés nes arányban van a téli, havas napok száis, hogy a vadgazdálkodásból származó be- mával. Minél tovább tart a hótakaró, annál
gyengébbek az agancsok.
vétel egyharmadát köteleA mezei nyúl gazdálkoző visszaforgatni a terület
dásról megtudtuk: mingazdálkodásába.
den idény első vadászaZoran Popovics a szerb
tain, októberben be kell
őzgazdálkodásról beszélt.
szolgáltatni vizsgálatra jó
Vizsgálataik szerint a 4-6
néhány elejtett nyúl szeéves suták a legtermékemét. A szemlencse súlyányebbek, ők nevelik föl
ból jól megbecsülhető az
a legtöbb gidát. A kétéves
állat életkora, s a terítéken
sutáknál a legkisebb a szábelül a fiatalok aránya.
mítható szaporulat. EgyérEzeknek a számoknak az
telmű előnyök mutatkozismeretében döntenek aznak azon területek javára,
tán arról, hogy egy adott
ahol intenzíven gyérítik
a ragadozókat, az őzlét- Ürményi Ferenc főtitkár és területen hány mezei nyúl
lőhető és fogható be abszám ideálisnak mond- Dr. Zoran Popovics elnök
ban az évben. Ezt a módható és télen etetnek.
Egy átlagos területen az egy sutára jutó szert 40 éve alkalmazzák, és ez működik.
fölnevelt szaporulat 0,65, a följavított te- Azt mondták, Szerbiában az utóbbi 10 évrületen 1,1. Az országos állománysűrűség ben nem találtak tularémiás nyulat.
A tartalmas este nem kevésbé tartalmas
10,53 db/100 ha, de a jobb területeken ez
(márok)
a szám eléri a 20-at is. A vizsgálatok sze- vacsorával zárult.

Magyar VADÁSZLAP

TUDÓSÍTÁS

Mélyen, legbelül...
Szerencs várát egy középkori bencés kolostor helyén, 1556-59 között építtette
Némethy Ferenc. Reneszánszkori formáját
Rákóczi Zsigmond idején, a 17. század hajnalán kapta. Az ódon hangulatot árasztó, illusztris környezetben június 20-án rendezték meg a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
vadásznapot.
A rendezvény színvonala hű volt a patinás, komoly történelmi hagyományokkal
rendelkező erődítményhez. Színes, változatos programokkal várták az érdeklődőket, de a résztvevők száma talán még
a szervezők várakozását is felülmúlta.
Amikor a vadászkürtök felharsantak, és
ünnepélyes külsőségek közepette behozták a megyei vadászkamara zászlóját, már
zsúfolásig megteltek a belső udvarban
felállított színpad előtti széksorok, sőt állóhelyet sem lehetett egykönnyen találni. Az
ökumenikus Hubertus istentisztelet után
Koncz Gábor, Kossuth díjas színművész fellépése következett, majd dr. Székely László,
az OMVK alelnöke és Rónavölgyi Endréné,
Szerencs város polgármestere köszöntötte
a szépszámú nézőközönséget. Pintér István,
az FVM főosztályvezető-helyettese megnyitóbeszédében a vadászok összefogásának és az ehhez hasonló rendezvényeknek
a fontosságát emelte ki. A kitüntetések átadása, valamint az újdonsült vadászok fogadalomtétele után a Borsodi Vadászkürt
Együttes szórakoztatta a nagyérdeműt.
A nap további részében solymász-bemutató és vadászkutyás program, a Tállyai
Forgatós Citerazenekar műsora, valamint a
helyi Bocskai István Gimnázium diákjainak
fergeteges néptáncbemutatója ragadtatta
tapsra az egyre csak érkező vendégeket.
A vár melletti sétányon, a vadásztársaságok
sátrainak árnyékában a vadászgasztronómia szerelmesei kóstolgatták a különleges
étkeket – meg a hangulatfokozó hegyaljai
borokat. Az árusok sem panaszkodhattak,
a hömpölygő tömeg gyakran állt meg
szemlélődni a standok előtt, kíváncsian
mustrálgatva a zömében vadászias jellegű
portékákat.
Aki a tűző napsütés elől a várba menekült, több száz trófeát vehetett szemügyre,
a legfiatalabbak kedvence azonban Monostori László preparátor élőhely-diorámája
volt. Aki a vadászművészet iránt fogékony,
annak szintén tartogatott érdekességeket
a folyosón berendezett „VADÁSZLAP természetfotó kiállítás” és a Muray műhely alkotóinak festményeiből készített tárlat.
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Kitüntetések:

A vadásznap záróakkordjaként Erdélyi
Tamás lépett színpadra, hogy bemutassa
különleges vadhívó tudományát. Annak
ellenére, hogy közben megnyíltak az ég
csatornái, sokan vállalták a frissítő eső kellemetlen utóhatásait, és hallgatták végig a
nem mindennapi élményt nyújtó hang-kavalkádot. Az „erdei koncert” repertoárjában
az egércincogástól az érett hárembikák bőgéséig jó néhány dallam felhangzott, simogatva a vadászemberek fülét – és szívét.
Azt a szívet, amely egy sikeres rendezvény
emlékét őrzi majd valahol mélyen, legbelül,
remélhetőleg nagyon-nagyon sokáig.
W.P.

OMVK aranyérem: Lezák Zoltán
Magyar Vadászatért Érdemérem:
Dr. Lenár György
Nimród Vadászérem:
Lakatos István, Buday Péter, Marosi
István, Kórik Gábor, Kozák István
Hubertus Kereszt arany fokozat:
Rónavölgyi Endréné, Bikki István,
Kaczur András
Hubertus Kereszt ezüst fokozat:
Gál István, Stajz István
BAZ megye Vadászatáért
Érdemérem:
Tóth Bálint, Szemán Jenő, Csorba Pál,
Nagy Gábor
Gróf Nádasdy Ferenc emlékplakett:
Bódva Völgye Vadásztársaság
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Visszapillantó
Rovatunkban a VADÁSZLAP 15 és 10 évvel ezelőtt júliusban megjelent
írásaiból szemezgetünk, amelyek aktualitásukkal, különlegességükkel,
mondanivalójukkal talán még ma is érdekesek lehetnek.

Új miniszter az FM élén
1994-ben dr. Lakos Lászlót nevezték ki a Földművelésügyi Minisztérium élére, aki ugyan nem vadász, de eddigi munkája során kapcsolatba került vadászokkal, sőt vadászatokon is részt vett. Elmondása szerint a vadászatot nem „hússzerzési akciónak” látja. Hivatali
terveivel kapcsolatosan elmondta, hogy a vadászatot a mezőgazdaság speciális ágának fogja tekinteni, és súlyának megfelelően
kap majd helyet az általa vezetett minisztériumban. A régóta várt
vadászati törvénnyel kapcsolatosan fontosnak tartja, hogy az a vadászat, vadvédelem, a mező- és erdőgazdaság és a környezetvédelem igényeit figyelembe vegye. (1994)

Kiadom vagy nem adom…?
Egyszer volt, hol nem volt, az üveghegyen is túl, volt egyszer egy
Business Media Grupp Publishing Kft. (BMG). Egy szép napon a BMG
útra kelt, és kalandozásai közben rátalált a Magyar VADÁSZLAP-ra,
amely annyira megtetszett neki, hogy elhatározta, szeretné kiadni.
Leült hát tárgyalni a Vadászati Kulturális Egyesülettel, és alá is írták
az 1994. évi szeptemberi, színes próbaszám kiadásáról szóló szerződést. De a próbaszám a BMG amatőrizmusa miatt sosem készült
el. (1994)

Füstbe ment terv
Ötéves működés után megszűnt a MAVOSZ, az IBUSZ és mintegy
kétszáz vadásztársaság részvételével 1989-ben alapított Hunturist
Rt. A megalapításkor a 25-30 százalékos árrés leszorítását tűzték ki
fő célul, amely a részvényesek érdekeit szolgálta. Dr. Motorcza Gyula, a társaság második vezérigazgatója elemezve a megszűnés okait,
legnagyobb hibának a részvénytársasági forma választását tartja,
ugyanis egy részvénytársaság magas improduktív állományának eltartása mellett nem tud versenyképes lenni a Kft.-kel, Bt.-kel. (1994)

Egységes vadászvizsga
A Földművelési Minisztérium a 8/1993. számú rendelettel szabályozta a vadászvizsga új rendjét. Mindezt azért tette, mert a Belügyminisztérium a 14/1991. számú fegyverrendelete értelmében
a fegyverismereti vizsgát ezentúl a rendőri szervek előtt kell letenni (addig a rendőrség képviselője az Állami Vadászvizsga Bizottság
tagjaként kérte számon az ismereteket), és ez lényegesen befolyásolta a vadászvizsga gyakorlatát. Az új vizsgarendszer kidolgozói
az országosan egységes és áttekinthető követelményeket és az
objektív elbírálást tartva legfontosabb alapelvnek remélik, hogy
a vadászvizsga is a többi államilag szabályozott vizsga rendjével
összhangba kerülhet. (1994)

Németország magyarországi
nagykövete nyitotta meg, aki
ki maga
is szenvedélyes vadász. A kiállítás után lehetőség nyílt
kötetlen beszélgetésekre, ahol a kiállítók elért sikereikről,
valamint helyi gondokról, problémákról tájékoztatták a vendégeket, akik bíztatták a szervezőket, hogy teremtsenek hagyományt
a kiállítással. (1999)

OMVK határozat
2/1999. számú határozat: A vadászjegyek érvényesítésekor – a vadászjegy érvényességére szóló esztendőben – a 70. életévükbe lépők és az ettől idősebb vadászok tagdíjmentességet élvezzenek.
A tagdíjmentesség kezdete 2000. január 1-je. A kedvezménnyel
járó terhet minden területi szervezet vállalta, és vállalja azóta is –
szerencsére még az idei „gazdasági válságos, semmire nincs pénzes” évben is. (1999)

„Vad, föld és emberek”
1999-ben Gödöllőn került megrendezésre a II. Nemzetközi Vadgazdálkodási Konferencia „Vad, föld és emberek” című szakmai fóruma, melynek házigazdája a GATE és a Wildlife Society (Vadvilág
Társaság) volt. A program során 37 ország 310 kutatója a vadgazdálkodás, a természet- és környezetvédelem különböző területeinek kutatási eredményeit ismerhette meg. (1999)

„A vadászat alkalmazott természetvédelem”
Balogh Istvánnal, a Magyar Rádió rovatvezetőjével beszélgetett
lapunk munkatársa egy készülő Csergezán-videó kapcsán. Természetesen a vadászatról is kérdeztük a neves rádióst, aki elmondta,
szerinte a vadászatnak a természetvédelmet kellene szolgálnia,
sajnos ez a rossz törvények, és a pénz szava miatt nem tud megvalósulni – így inkább a kamerával és mikrofonnal járja az erdőt.
(1999)

Vadász-mesterek
19 agrárszakmában, így a vadász-vadtenyésztő szakmában is lehetőség nyílt mesterképzésben részt venni a szakképzési törvény
értelmében. A vizsga előfeltétele a szakmai alapképesítés és több
év, a gyakorlatban eltöltött idő. 1999 áprilisában a Csongrádon
és Árpádhalmán felkészített 16 mesterjelölt sikeres vizsgát tett
a Csongrád megyei Agrárkamara kijelölt vizsgabizottsága elött,
s vehette át mesterlevelét. Mesterként vállalkozások indításán kívül feladataik közé tartozik a gyakorlati szakoktatói feladatok ellátása, tanulók, gyakornokok foglalkoztatása. (1999)

Európa Nap
Öt évvel hazánk Európai Uniós csatlakozása előtt, a 21. Európa Nap
rendezvény keretén belül trófeakiállítással mutatkoztak be a Makó
környéki vadásztársaságok. A kiállítást Georg von Neubronner úr,

508

MOLNÁR ZSUZSA
molnarzs@vadaszlap.hu

Magyar VADÁSZLAP

PORTRÉ

Kívánság-festő

Majdnem egykorúak vagyunk, de gyufáért Jóskának kellene mennie.
Több mint harminc éve ismerjük egymást. A nappalim „trófea-falán”,
a középpontban van Csiszár József 1978-ban készült – szerintem –
legsikerültebb olajfestménye, amely naplementekor egy havas nádasból kilépő disznókondát ábrázol. Jó kép, gyakran ábrándozom előtte.
Csergezán sem festette volna meg jobban.
folytatás
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¿ Figyelő mufloncsapat az őszi, bakonyi
erdőben. Vadászszemmel a nyerges kos
igazán gyönyörű látvány

Az őzek nászát megelőző szerelmes
kergetőzés, ahol a suta kelleti magát,
a vágyakozó bak pedig álhatatosan üldözi
¾
À Az egyik kedvenc téma:
Naplemente vagy napkelte, és a havas
tájban egymást mustrálgató vadkanok

Csiszár József június 13-án a Városligetben,
a Vadászati Kultúra Napján vette át a Vadászati Kulturális Egyesület „Arany Ecset-toll”
művészeti nagydíját. Megérdemelten, mert elkötelezett „vadász-festő”, akinek a neve majdhogynem ismertebb külföldön, főleg Németországban, mint az itthoni vadász-körökben.
Persze ennek több oka is van.
Csiszár József 1980-ban kizárólagos szerződést írt alá egy német galériával, amelynek havonta 3-5 képet kellett festenie, s megtiltották
számára a galérián kívüli kiállításokon való
részvételt. Sok évnek kellett eltelnie, hogy
több ezer kép megfestése után fellázadjon,
szakítson a kizárólagosság korlátjával, s szabad akaratú művészként dolgozzon.
Aztán az okok között szerepel, hogy nem
tartozott/tartozik egyetlen csoporthoz, egye-
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sülethez sem, egyedül járta/járja a maga útját… és a körülményeihez képest elégedett.
Nem egy kiállító művész, önálló szereplése itthon nem sok
volt, a csoportos kiállítások sem csábították, ezért a hazai vadász-közönség ritkán találkozhatott vele, a nevével. Csiszár József sosem szégyellte, hogy „kívánság-festő”. Ennek a gyökerei
a herendi porcelángyárba nyúlnak vissza, ahol – ugyan név nélkül – rengeteg konkrét megrendelést kellett megfestenie. Aztán
jöttek a vadászok és a kívánságaik, a „teríték-portrék”, amikor az
elejtett vad és a boldog vadász is rajta van az idealizáló festményen. Van egy régi német „vevője”, akinek vagy harminc nagyméretű festményen örökítette meg a sikeres vadászatait, ezeket
egy külön házban őrzi, odajár pihenni és még a barátainak sem
mutatja meg. Már végrendelkezett, a halála után a műemlékházból és a Csiszár-képekből nyilvános kiállítás lesz.
Kevés olyan emberrel találkozunk manapság, aki annyira ad
a diszkrécióra, mint Csiszár József. Nem lehet belőle neveket
„kiszedni”… pedig milyen érdekes lenne az a legalább ötvenes
lista azokról a magyar vadászokról, akiknek a kívánságát már
megfestette!
Most, hogy túl van a hatvanon, mintha valami változást lehetne nála tapasztalni. Vívódik, hogy elvállalja-e a Muray-féle
csepeli alkotó-tábor vezetését, és még soha ennyi festmény nem
volt a műtermében, ami egy hazai kiállítás „előjelének” tekinthető. Ebbe a sorba illeszthető, hogy az eddigi porcelánfestő és
vadászfestő munkásságáról megjelent egy reprezentatív album,
amit mostanában kezdenek felfedezni már a könyvgyűjtők is.
Nagy újdonság a Csiszár-családban, hogy megszületett az első
unoka, a porcelán-festésben már bizonyító leányának a kisﬁa.
Így könnyen elképzelhető, hogy Jóska és a felesége nem csak
Csopakra fognak járni a szőlő művelésére, hanem egyre gyakrabban Kaposvárra is, ahová a lányuk költözött.
A VADÁSZLAP hasábjain már többször írtunk Csiszár Józsefről, aki ugyanolyan maradt, mint aki volt a harmincas éveiben.
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¿ Annak idején Csergezán mondta: Jóska, te úgy festesz,
hogy a bolhát is ki tudnád herélni, ha nem ugrálna...
Pontos, megbízható, hűséges és hatalmas munkabírású, tehetséges
festő, aki – és ez nem utolsó szempont – tisztességgel meg tud élni
a képeiből, az alkotásaiból, az eladott festményeiből.
Ha jól tudom, ez eddig igazán csak Csergezán Pálnak sikerült.
-dor

Szeptemberi életkép, borítás előtt À
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Könyvekkel
a Csodaszarvasért

Fél évszázaddal ezelőtt volt első hivatalos
erdészgyakornoki szarvas-megfigyelésem.
Azóta megjelent 32 könyvem szinte mindegyikében közvetve vagy közvetlenül ott
van a Magyar Csodaszarvas. Érdeklődésem
az erdélyi, felvidéki és kárpátaljai családi
gyökereinkből ered, ahol az országot körülölelő hegykoszorú vadonjának vadjaként életünk része volt a szarvas.
Vadász édesapám és ismerőseink körültekintő megismerésre neveltek, hogy
mindent környezetének összességében és
nem csórén kiragadva kellett megfigyelni.
Erdésztechnikusi és erdőmérnöki tanulmányaim után a Magyar Csodaszarvas törvényszerűségeinek felderítésében is ezt az
utat követtem.
A bonyolult összefüggések kibogozásához rendkívül jó szerszámnak bizonyult
a matematika. Hamar kiderült (ELTE 6 év „alkalmazott matematika” szak), hogy ez kevés, ezért belevágtam a biomatematikába,
és a világ nagy városaiban az elsők között
megjelent magyar és angol nyelvű könyveimben kidolgozott új módszereimmel töb-
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bek között lehetőségem nyílt a szarvas és
élőhelye bonyolult törvényszerűségeinek
vizsgálatára.
A rendelkezésemre álló állapotjellemzők
köre bár hatalmas volt, mégis szűk. Az agrár-,
erdész- és vad állapotjellemzők halmazát
több mint három évtizedes fejlesztőmérnöki hivatali munkám alkalmával rendeztem
és az ezzel foglalkozó könyvek munkáit
vezettem, illetve szerkesztettem, valamint
magam is csináltam. Ezen halmazok feldolgozása alkalmával nyilvánvalóvá vált számomra, hogy további fizikai állapotjellemzőkre is szükség van, mint az anyagcsere- és
a táplálék-beltartalmi vizsgálatokhoz, ezért
(a szükséges ELTE fizikus továbbtanulás
után) beleástam magam a fizika biológiai
alkalmazásába és új módszereimet magyar,
illetve angol nyelvű biofizika könyveimben
foglaltam össze. A szarvas élőhelyének vizsgálatához igen nagy segítséget nyújtanak a
légi- és űrészlelési módszerek, így e kutatási
eredményeimet fotogrammetria és távérzékelés (remote sensing) témában írt magyar
és angol nyelvű könyveimben ismertettem.

Természetesen nem mellőztem a terepi
megfigyeléseket sem, amelyek fő tárgya
a szarvas és természetes környezetében
a nagyragadozók voltak, ezekkel kapcsolatos
szakmai tapasztalataimat vadászkönyveim
tartalmazzák. Valamennyi előző ismeret természetes következményeként dolgoztam ki
a természeti katasztrófák előrejelzésének lehetőségét, amelyet egy angol nyelvű könyvecskében írtam le. A magyar szarvas iránti
aggódásom miatt szerkesztettem vadászetika könyvet, amelyben a szarvasvadászat
fejezetet bátorkodtam megírni. Hogy ezen
eredmények eléréséhez mennyire rögös út
vezetett, azt és anyaországbéli hányatott
sorsomat a közelmúltban megjelent „Az
X-es” című könyvem mutatja be.
A szarvassal kapcsolatos, több ezer oldalban leírt valamennyi lényeges információt
lehetetlenség most pár oldalon összefoglalni, csupán az általam önkényesen kiválasztottakat sorolom fel, amelyeket egyáltalán
nem biztos, hogy a szarvas is megemlítené
– ha meg tudnánk kérdezni őt.
A szarvasgazdálkodás alapja a 10 éves
vadászati üzemterv, amelynek főbb jellemzőit könyveim ismertetik. A Kárpát-medencében az óriás szürke gímszarvas és az apró
sötét gímszarvas ismerhető fel, amelyek
kereszteződései számtalanok. Az erdőállapot-jellemzők együttes hatáselemzése
szerint az üres területekkel szabdalt, nagy
fatermő-képességű fiatal erdőkben lehet
a legszebb szarvasállományt fenntartani.
A törvényszerűséget leíró matematikai
modell alapján az erdőállapot-jellemzők
kedvező vagy kedvezőtlen értékei átlagosan 40 pont eltérést is eredményezhetnek
a trófeák bírálati összpontszámában. Az
erdős vidékek mezőgazdasági területein
a kukorica és a vele egyenértékű kultúrnövények termésmennyiségeinek országon
belüli geometria elhelyezkedését összehasonlítva, az ott lőtt bikák agancsának
összpontszámaival, megállapítható, hogy
a bő termésű területeken vannak a jó trófeát adó szarvasállományok. Ezen összefüggésre alapozva a további matematikai
vizsgálatok megadták a jó terméseredményhez szükséges időjárási-, talajelemés növényelemtartalom-értékek optimális
mennyiségét, amelyek tehát az összetett
lánchatás miatt az agancsképződésre is
optimálisak. A vemhesülésre leginkább a
tehén kora és a tehén súlya van befolyással, de lényegesek az erdőállapot-jellemzők közül csökkenő sorrendben az erdő
átlagkora, -folyónövedéke, az erdőterület
nagysága, az üres terület aránya, átlagos
vadeltartó képessége. A magzat súlyára
leginkább az erdőállapot jellemzői, illetve a bikák trófeajellemzői – és legkevésbé
a tehén kora és súlya vannak hatással.
A hisztérikus erdei vadkár-szószólók megnyugtatására közöltem a valódi hivatalos
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statisztikákat és leírtam saját vizsgálataim
alapján a bükk és tölgymakk természetes csírázásában és csemetefejlődésében
megfigyelhető károsodás okozóit, amelyek
között a temérdek fagy, szárazság, gyom és
egyéb hatások mellett a vad által okozott kár
mindössze a törvényileg is elviselhető 1 százalék. A vadban okozott kárt is vizsgáltam,
különös tekintettel a gépkocsi-ütközésekre
és a csernobili nukleáris katasztrófa radioaktív hatására, amelynek mértéke jelentős volt.
Ismertettem továbbá a vadlétszámbecslési
módszereimet, valamint a vadlétszám és az
okozott vadkárok mértéke közötti törvényszerűségek modelljeit.
Miután a szarvas fő élőhelye az erdő,
ezért nagy súlyt fektettem az erdő állapotváltozásában látható kedvezőtlen jelenségek és a rablógazdálkodás nyomainak bemutatására, valamint az ezt kiküszöbölni
képes hozamszabályozási módszerem ismertetésére. Terepi megfigyeléseim szerint
az agancs nemcsak az emberi trófeakultusz
megtestesítője, hanem a bika természetes
életében betöltött rangjának is hordozója,
ami az egymás közötti és a nagyragadozókkal szembeni viszonylatban nyilvánul meg.
Részletesen elemeztem a magyar gímszar-
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vas főbb állapotjellemzőinek törvényszerűségeit. Vizsgáltam a korbecslési módszereket, kiszámítottam a trófeajellemzők
és a nemzetközi összpontszám közötti öszszefüggéseket. Nagyon fontos eredményt
hoztak a bika becsült életkorának függvényében elvégzett trófeajellemző-változás
matematikai vizsgálataim, külön az összes
és külön a 200 pont feletti trófeák esetén,
ami alapján a legnagyobb pontszámú kiváló agancsok 14 éves kor fölött találhatók!
Valamennyi előző matematikai vizsgálat
eredményeinek együttes modellezésével
1984-ben megállapítottam, hogy „a meglévő genetikai adottságokat alapul véve,
a természeti lehetőségeket kihasználva és
optimális korban elejtve a bikákat, lehetőség nyílik 300 összpontszám körüli trófeák
elérésére”.
A szarvasállomány minőségét és menynyiségét is elemeztem. Az első összevetés
alkalmával az 1956 és 1994 közötti időszakot
vizsgáltam. Az aranyérmes trófeák arányát
tekintve megállapítható, hogy 1977-ig emelkedett és ezután csökkent az aranyérmes
trófeák aránya. A lelőtt bikák átlagéletkora
1975 után visszaesett. A hibás lelövéseket
sújtó mínuszpontok aránya is növekedett

1973 után. Elemeztem az 1994-2003-as időszakot és sajnos további romlást mutatott
a szarvas helyzetében. A legaggasztóbbnak
azt tartom, hogy a lelőtt szarvasbikák átlagéletkora az 1975-ben jellemző 8 évről
1994-ig 7 évre csökkent, majd az elmúlt
tíz évben megközelítően 6 évre csökkent
tovább. Ez már önmagában beláthatatlan
vadbiológiai következményekkel jár. Továbbá megjegyzem, hogy az elfiatalodás természetes következménye a trófea-átlagsúly
csökkenése. 1975-től 1994-ig 0,55 kg-mal,
majd 2003-ig további 0,33 kg-mal csökkent
a súly. A 2004 előtti évtizedekben 272 pontos és azt megközelítő agancsosok fordultak
elő, 2004 után napjainkig a hazai legjobbak
ezektől mintegy tíz százalékkal elmaradtak.
A 300 pontos trófea elérésének biológiai
feltételei változatlanul megvannak, bár ezt
egyre inkább rontja a – most éppen a gazdasági válságra fogott – rablógazdálkodás.
Pedig a MAGYAR CSODASZARVAS nemcsak álom, hanem lehetséges valóság!

DR. BÁN ISTVÁN

matematikus, biofizikus

513
000

Levél Telkibányáról
Kedves olvasók!
A tavalyi szarvasbőgő tábor után már alig vártuk, hogy ismét összejöjjön kis csapatunk, s egy hetet együtt töltsünk
Telkibányán.
Elérkezett a nagy nap: július 29. Egy hét szülők nélkül…
Az első napon megismerkedtünk egymással, bár néhányan már
korábban összebarátkoztunk. Vacsi után gyorsan ágyba bújtunk,
mert másnap fárasztó túra várt ránk. Az ébresztő kürtszignáljára
még álmosan töröltük ki a szemünkből a csipát, de amikor reggeli után buszra szálltunk, már mindenki vidám volt. Pálházán
megnéztük az erdészeti és vadászati múzeumot, ahonnan az erdei
kisvasúttal mentünk Kőkapun keresztül a tanösvényig.
Jenő bácsi az év fájáról, a mézgás égerről tartott előadást, majd
Laci bácsi beszélt a Zemplén állatairól és növényeiről. Ezután Pista bácsi és Péter bácsi irányításával távolságbecslést végeztünk,
trófeát bíráltunk, hullajtott agancsot kerestünk, vadnyomokat
azonosítottunk, és különféle vadászati-vadgazdálkodási berendezéseket tekintettünk meg. Az erdő gyümölcseivel és a gombákkal
Feri bácsi jóvoltából „kötöttünk szorosabb barátságot”.
A tanulás mellett játékra is maradt idő, s a tikkasztó hőségben
megtett túra után jól esett a természetben elfogyasztott ebéd.
Egy kiadós jégesőt követően ismét vonatra szálltunk, és a tábor
felé vettük az irányt.
A fáradtság ellenére néhányan este kimentek lesre, a többiek
pedig gyorsan ágyba zuhantak, mert másnap megint egy jelentős erőpróba várt ránk: csapatonként egy-egy magaslest építettünk, melyeket azután kivittünk a vadászterületre. Sőt, este az
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általunk készített magaslesről Zoli bácsi lőtt is egy babos süldőt,
így éjszakába nyúlóan álltuk körbe a terítéket.
Csütörtökön íjászkodtunk, a légpuskás lövészet után kiértékeltük a gímszarvas és vaddisznó alakú lőlapokra leadott lövéseink „találatjelzéseit”, a lézeres lövészeten pedig egymással versenyeztünk, hogy ki éri el a legjobb eredményt.
A következő napon délelőtt Tóth Réka és férje, Busi Krisztián
– no meg Huncut, a hannoveri véreb és Inas, a magyar vizsla
– tartott bemutatót. A vércsapa végére kihelyezett szarvaslábat
együtt találtuk meg, bár a fő érdem a Kaszó Kupa győztes négylábúé volt…
Délután Bán Beatrix tartott vetítéssel egybekötött élménybeszámolót az afrikai szafarikról, majd ellátogattunk a közeli
aranybányába és Mester Bandi bácsi vadaskertjébe, ahol – ha
csöndben maradunk – akár bölényeket is láthattunk volna…
Az éjszakai túrán, bizony még a nagyﬁúknak is inukba szállt
a bátorság.
Annyi minden történt, annyi kedves és vicces emléket úgysem
lehetne itt felidézni…
Az utolsó napon, a kopjafás temető melletti emlékparkban elültettünk egy emlékfát – természetesen mézgás égert. Ica néni,
a 600 lakosú falu első embere elmondta, hogy ebből szeretnének
hagyományt teremteni. A vadászhimnusz eléneklését és a búcsúebédet követően bizony fájó szívvel köszöntünk el egymástól
abban a reményben, hogy jövőre ismét találkozunk.
Ezúton szeretnénk megköszönni Mizsik Lajos bácsinak, a Kéked és Környéke Földtulajdonosi Vadásztársaság vadászmesterének, hogy megteremtette nekünk a lehetőséget az esti vadmeg-
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ﬁgyelésekre. Mindenképpen rászolgált
arra, hogy előttünk, akik felnézünk rá,
átvehette a Hubertus Kereszt ezüst fokozatát. A kitüntetéséhez tiszta szívünkből
gratulálunk!
Hálásak vagyunk Jenő bácsinak, Jani
bácsinak és Ági néninek, valamint mindenkinek, aki segített nekünk abban,
hogy büszkén lépjünk rá a vadásszá válás
kanyargós cserkelő útjára.
Köszönjük még az OMVK BorsodAbaúj-Zemplén megyei Területi Szervezetének, a Vadászati Kulturális Egyesület
Ifjúsági Tagozatának, a Forró és Vidéke
Takarékszövetkezetnek, az Avasalja Bérkilövő Vadásztársaságnak, az Északerdő Zrt.-nek, valamint a Bükki Nemzeti ¿ Pocsolyacsata
Parknak.
Ezennel zárom soraimat, és kívánok mindenkinek hasonló
élményeket!

Az általunk elkészített magasles terheléspróbája À

Vadászüdvözlettel: egy táborlakó

¿ „Ezermesterek”
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Az emlékfa-ültetők À
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Aki
beszélget
a fákkal
Hihetnék néhányan, hogy az úr egy „kissé bogaras”…
Mániákusan szereti a gímszarvast, a vadászhimnuszt
meghallva kicsordulnak a könnyei, s elfogultság nélkül kijelenthető: ízig-vérig vadászember. A foglalkozását tekintve hivatásos vadász és erdész is egyben.
Életvidámság, jó kedély, és hihetetlen elhivatottság,
megszállottság jellemzi. Amolyan lelkizős típus, de
a szakmai kérdésekben mindig következetes, a hivatását szentnek és sérthetetlennek érzi...

A Zempléni hegységben, a Hegyköz területén található, festői
környezetben fekvő településen, Pálházán lakó Szemán Jenő
a 3950 hektáron gazdálkodó Kéked és Környéke Földtulajdonosi Vadásztársaság hivatásos vadásza, valamint a Kányahegyi
Erdőbirtokossági társulat erdésze. Korábban, 12 évig az Északerdő Zrt.-nél tevékenykedett.
A közvetlen felmenői közül senki sem vadászott, bár apai
ágon elődei korábban már hódoltak ennek a szenvedélynek.
„Egy csepp vér maradt bennem” – mondja, amikor a kezdetekről kérdezem. A kishutai szülői ház az erdő lábánál helyezkedett
el, így szinte már attól kezdve összefonódott az élete az erdővel,
hogy 42 évvel ezelőtt meglátta a napvilágot. A bölcsője a hűst
adó tölgyek árnyékában ringott, a szél zúgása és a madárdal volt
az altatója, nem csoda hát, hogy számára mindmáig ezek a legszebben csengő dallamok. Ahogy kamasszá cseperedett, egyre
gyakrabban kísérte el édesapját az erdei munkákra.
1985-ben egy mezőgazdasági szakközépiskolában érettségizett,
de az állattenyésztésnél és a növénytermesztésnél mindig jobban
érdekelték a természet titkai. Két esztendő múltán már vadászati
alkalmazottként kereste a kenyérrevalót, s közben Csongrádon
vadász-vadtenyésztő képesítést szerzett, majd Hódmezővásárhelyen folytatta szakirányú tanulmányait. Később Mátrafüreden
az erdész szakmát is elsajátította, ennek köszönhető, hogy ma
már ugyanazon a területen teljesít kettős szolgálatot, avatott őrzőjeként és gazdájaként vadnak és erdőnek egyaránt.
Szemán Jenő a VKE Proﬁ Klubjának a tagja, aktívan részt
vesz a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vadászrendezvények előkészítésében és lebonyolításában, szerepet vállal a megyei kamara vadgazdálkodási bizottságában, s emellett még a jövő szakembereinek gyakorlati felkészítésében is részt vesz. Idén megkapta
a „Borsod megye vadászatáért” érdemérmet.
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Tudja, sokszor kell nélkülöznie őt a családjának, ám – mint
mondja – feleségének csak köszönettel tartozik, hogy elviseli
a „rigolyáit”. Merthogy ebből is van bőven…
Egy ﬁa és két lánya közül a legkisebbet, Grétát már sikerült
„megfertőznie”. Ő a legérdeklődőbb, s néhányszor elkíséri édesapját az erdőre.
Azon ritka kivételek közé tartozik, aki „ír és olvas”. Nem csupán szakmai anyagokat, hanem szépirodalmat is.
VADÁSZEMBER, így csupa nagybetűvel. Külföldre nem vágyik, itthon szereti róni a cserkelő ösvényeket.
A mániája a gímszarvas. Ám sokkal inkább etetni, gondozni, megﬁgyelni szereti az agancsárokat – lőni talán kevésbé.
A vadásztatásnak viszont nagymestere, a vendégek vagy a tagok legnagyobb megelégedésére végzi ebbéli teendőit. Minden
idegszálával arra koncentrál, hogy akit kísér, ne csak eredményes legyen, hanem felejthetetlen élményekkel gazdagodjon.
Az ő szavaival élve: „ne csak lőjön, lásson is”.
Tavaly élete nagy álma teljesült, amikor a vadásztársasága
egyik tagjának, ifj. Sándor Bélának a jóvoltából három mesés
vadásznapot tölthetett el Ugodon, ahol sikerült terítékre hoznia
első dámbikáját. A 3,48 kilogrammos agancssúlyú lapátos elejtésének körülményeire, valamint az avatásra visszagondolva még
ma is könny szökik a szemébe.
Szemán Jenő egyik segítője volt a telkibányai szarvasbőgő tábornak, ahol a gyerekeknek sokat mesélt a gímről. Mert ez az
ő szíve csücske, mondhatni, az élete – na meg az erdő, ahol gyakran kiönti a lelkét. Beszélget a fákkal, és azokkal a csodás élőlényekkel, akikben – s az erdő minden lakója ide sorolható – még
sohasem csalódott, de ő se hagyná őket cserben a világ minden
kincséért sem. Olyan ez, mint egy örökké lángoló szerelem...
wapeti
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Választható kaliberek:
Titan 3

.222Rem, .223Rem, 5,6x50Mag, .22-250

Titan 6

.243 Win, .25-06, 6x62 Fréres, 6,5-284 Norma,
6,5x55Se, 6,5x57, 6,5x65, 6,5x68, 7 mm-08 Rem,
7x64, .270 Win, .308 Win, .30-06 Sprg, 7,62x39,
.358 Win, 8x57IS, 8x68S, 9,3x62, 7 mm Rem Mag,
.300 Win Mag, .270 WSM, .300 WSM, .338 Win Mag

Csőhossz: 56 centiméter (magnum 61 centiméter)
Súly:
2,9 kilogramm (magnum 3,0 kilogramm)
- Állítható első és hátsó irányzék
- Három állású biztosító
- Rückstecker
- Kivehető tár
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- Diófa agy
- Oldható szíjkengyel
- Váltócső lehetőség
- Gumi agytalp
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Bicskagyártó
atomfizikus
Macsuga Ervin már gyerekként gyűjtötte a késeket, később, amikor a Diósgyőri Gépgyárhoz került, már barátainak, ismerőseinek csináltatta, ha valahova vadászni ment, ajándékba vitte az általa tervezett vadászkéseket. Hogy honnan a kések szeretete? – Aki Borsod megyében egy darab vasat a kezébe vesz, az kést csinál
belőle – vallja szülőföldjéről.

Nem a vadászat, hanem a természetfotózás révén volt napi kapcsolatban a természettel, képei újságokban jelentek meg, kiállításokat nyert. Atomﬁzikusi végzettséggel 1968-tól 1972-ig az akkori
NDK-ban dolgozott, a számítógépek felhasználásának hőskorában a Robotronnál fejlesztőmérnökként szoftverek, precíziós mérőműszerek fejlesztésében vett részt. Hazatérte után a miskolci
egyetemen alapító tagja lett a Tüzeléstechnikai Kutatóintézetnek,
s 1973-ban kezdett vadászni Felsőzsolcán. Később az élete ismét
az NDK-ban folytatódott, mivel itthon megismert német
menyasszonya még egyetemre
járt, s be kellett fejezni tanulmányait. Felesége rákgyógyász
orvos lett, a sors ﬁntora, hogy
48 évesen rákban halt meg.
Lányai a Humbold Egyetemen
végeztek, az egyikük ideggyógyász, a másik fogorvos lett.
Az egyik ﬁúunoka viszi tovább
a vadászvért, 12 évesen rendszeresen kijár nagyapjával lesre.
Amikor ismét hazatelepült,
a magyar fémfeldolgozás bölcsőjében, Diósgyőrött dolgozott, itt alakította meg saját
vállalkozását először kisszövetkezeti formában 1988-ban.
A fő proﬁl a környezetvédelmi technológiák, első sorban
a használt fáradtolaj tüzeléstechnikai módszerekkel történő hasznosítása, e berendezések alkalmazása volt, e mellé
– kiegészítő tevékenységként –
elindult a késgyártás és a vadászfelszerelések készítése. Kis
sorozatú, sok kézimunkával
gyártott, robosztus, elnyűhetetlen kések tömege készült az elmúlt három évtized alatt, száznál több modell, forma, fazon.
Nyersanyagként a gépi szalagfűrész-lapokon kívül K013-mas,
440 C, vanadis 4 jelzésű acélok szolgálnak, de készítenek késeket drága, de gyönyörű rajzolatú damaszkból is. Nagyon népszerűek voltak azok a modellek, aminek a fa nyelébe az új egyfo-
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rintos volt beragasztva. Jelenleg 30 körüli típus van a palettán,
a vadászkéseken kívül bárdokat, egyedi díszkéseket (pl. varacskosdisznó-agyar nyéllel), steak- és böllérkés garnitúrákat gyártanak. Két késes szakember gyártja a pengéket, a fa és bőrmunkák
külső bedolgozóknál készülnek. Éves átlagban 60-80 kilogramm
agancsot használ fel a kések és dísztárgyak készítéséhez, a késnyélnek való fákat (dió-, ecet- és különleges anyagú fák) maga
választja. Csillárokat, gyertyatartókat is készít, vadászbútorát is
saját maga állította össze faragott betétekkel. A kezdetektől
fogva ott volt késeivel minden
FeHoVa kiállításon, a megyei
vadásznapokon mindig részt
vesz, azonban meglátása szerint egyre több a késes – viszont
az embereknek egyre kevesebb
a pénze. Meg kell gondolni,
hova menjen el árulni, mert
sokszor még az üzemanyag ára
sem jön ki a forgalomból.
A vadászatra életformaként
tekintett, régen a felesége is
részt vett a nyúlbefogásokon,
az ő nagyapja még a német birodalmi időkben volt vadász.
Nyékládháza mellett, a bányató partján épített nyaralójában
lakik, annál a víznél, ahol egyszer búvárok szigonypuskával
140 kilós harcsát lőttek a víz
alatt. Édesanyja halála miatt
nemrégen számolta fel a nagy
családi ház mellett évtizedekig fenntartott dámtenyészetét, ahol sokszor húsznál több
kedvencét simogathatta. Egy
szép bikát ment meglátogatni,
amit korábban tőle vett meg új gazdája, a ledobott agancs súlya meghaladta a 3 kilogrammot. Amikor kiment a karámhoz,
a pár méterre álló gondozó hangját hallotta a háta mögül:
- Ervin, gyere ide! – szólt. - Mit akarsz, itt állok előtted – válaszolta. - Nem téged hívlak, hanem a bikát. Rólad neveztük el…
S.E.
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BÉKÉS SÁNDOR

 FOTÓK: Körtvélyesi László

bekes.sandor@chello.hu

Egy barátnál,
Videczburgban
Aki három nővel él egy fedél alatt, ritkán tart papagájt. Videcz Ferenc ebben a tekintetben is kivétel. Felesége, Mária asszony (nyugalmazott történelemtanár és fáradhatatlan helytörténész), asszony leánya, Virág
(egészségügyi szakasszisztens, vadászkürtös és aktív vadász) no és szeretett unokája, a 11 éves Laura (akiben sokan egy jövőbeni klarinét-művészt látnak) élete minden percét kitöltik. Ám mégis, közel 30 papagáj
is van a háznál! Brehm egy beszélő bábapapagájról azt jegyezte fel, hogy kérni nem szeretett, szívesebben
parancsolt, s ilyenkor mindig felemelte a hangját. Fülelek, de csend van. Marika is lábujjhegyen jár. Videcz
Ferenc otthona békés és meghitt, mint egy csendes, szélvédett erdei tisztás…

Délután van. Reggel még esővel riogattak bennünket a felhők,
most azonban ragyog a nap. A közeli elegyes erdők hársfáin ezüstös színben játszanak a levelek. Hidas község Baranya és Tolna
határán, ágakra szakadó völgyekben helyezkedik el. A Kossuth
utca közelében, ahol Videcz Ferenc is lakik, egy patak vize csobog.
A ház előtt hatalmas nyírfa törzse fehérlik, az előudvart a közúttól elválasztó bokorsorban az ott fészkelő madarak csivognak.
A rendre és a biztonságra Barka, a magyar vizsla felügyel. Szigorúan őrzi a házat, bár hivatása szerint ez nem lenne feladata.
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A nappaliban ülünk, melynek az ablakai a 6-os főközlekedési út
keleti oldalán magasodó, erdő borította dombokra néznek. Másfél évtizeddel ezelőtt ezeken a dombokon, ezekben az erdőkben
vadászott Videcz Ferenc. De most erről nem akar beszélni. A ház
nagynak tűnik, ám mégis szűkös. A helyiségek kicsik, labirintusszerűen kapcsolódnak egymáshoz. A viszonylag tágas nappaliba se
fér már több könyv, és a falakon se nagyon van már hely új képek
számára. Videcz Ferenc asztala a manzárd-szintre vezető lépcső
alatt áll. Könyvek, folyóiratok, írószerszámok. Az asztal sarkán
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mindig világít a szalon-hangulatot teremtő állólámpa. Visszafogott sárga fénye e pillanatban egy babérkoszorún csillog. Az ókor
költőinek fejét ékesítették ilyennel egykoron.
- Az Aquincumi Költői Verseny díja – mondja Videcz Ferenc. – A Pannon Művészeti Alapítvány és az Írószövetség költői
szakosztálya hirdette meg ezt a versenyt, az idei immár a tizenkettedik volt. „Egy nap az Olümposzon”, ebben az esztendőben
ez volt a téma. Tehát antik témáról kellett írni, ókori stílusban.
Június 20-án volt a döntő és a díjkiosztó…
A háromtételes pályamű – A múzsák konspirációja, Zeusz panasza a múzsákhoz, Az istenek piknikje Helikon hegyén –, az
ezüsttel ékesített babérkoszorú mellett a közönség cserépszavazással odaítélt különdíját is elnyerte. Beleolvasok. Az antik téma
nagyon is mai üzeneteket hordoz. „Szellemi abrak híján korcs
gebe lesz Pegazusból, / Hitvány gizgazokon tengődik, szárnyaszegetten, / Fűzfapoéták nógatják repülésre, de ő csak / Félig
emésztett izmusokat képes potyogtatni…”
- Szigorú vagy, már-már provokatív…
- Csak azt mondom, amiben hiszek. A minőség nem divat
kérdése. A „trendi” nem azt jelenti, hogy jó.
- Vadászíróként indultál, így is határoztad meg magad éveken
át. Aztán természetírónak mondtad magad, mostanság pedig
már „csak” író vagy. Lekoptak a jelzők. Sőt: kevesebb lett a próza, több a vers…
- Az első öt könyvem – Holtomiglan, Verőfény és alkonyat,
Vadász voltam egykoron, Tanítványok, Vendégkönyv –, témája valóban a vadászat volt. Ám a mondanivalójuk, reményeim
szerint, túlmutatott a vadászaton. Hatodik kötetem, a Zsugorított görbe tükör, szatirikus vadász-portrék gyűjteménye, ám
végső kicsengésükben ezek az írások is az ember és ember, ember
és természet kapcsolatáról szóltak. Írásra ösztönző élményeim
a „vadászvilágban” gyökereznek. Ezeket az élményeket, hatásokat és a belőlük született
műveket sosem fogom megtagadni. Az is igaz azonban,
hogy a „vadászíró” minősítés
ma már meglehetősen kétes tartalmú. Egy-két éves
vadászmúlttal nehéz hiteles
könyvet írni. Akinek pénze
van, annak ma már könyvei
is vannak, ha úri kedve úgy
kívánja…
- A Vadász voltam egykoron című könyvedben azt
írod, hogy a vadászat, mint
életmód nem változik a divattal, mint a szoknya hoszsza, a cipősarok, vagy a pantalló szárának szabása.
Ám írásaid mégis szomorkás hangulatúak, és kimondvakimondatlanul azt sugallják, hogy ami ma van, az már nem az
igazi…
- Nem tagadom. Amikor tizenvalahány évvel ezelőtt, a vadászterületek első „trianoni” átrendezése után terület nélkül maradtam, nagyon fájt. Aztán szép lassan úrrá lett rajtam egy másik
érzés, egyfajta megnyugvás. Talán jobb is így.
- Mikor lőttél utoljára vadat?
- Nemrégen! Virág lányom társaságánál voltam vendég. Náluk, szerencsére, még sok minden fellelhető a régi értékekből…
A konyha felől – mint naplementekor a szürkület –, ﬁnom
illatok settenkednek felénk. Marika a steiermarki babgulyást
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melegíti, amit Videcz Ferenc főzött a tiszteletünkre. A Videczféle specialitások – Ébresztő falatok Józseﬂaky módra, Vadorzópecsenye, Videczburgi egyveleg –, ma már irodalmi körökben is
ismertek. Az Alkotó Baranyai Vadászok Klubja mellett a Tüskés
Tibor vezette Testvérmúzsák Asztaltársaság (melynek mindketten tagjai vagyunk) kollektívája és a pécsi Héthatár folyóirat szerkesztőségének munkatársai is gyakori vendégek ebben
a házban. Hidast egyre többen Videczburgként emlegetjük.
A ház mögött szőlő kapaszkodik a dombra, a 180 kordontőke terméséből 5-6 hektó
bor készül. A minap a völgységi borversenyen Videcz Ferenc Muscat Ottonel és rizlingszilváni cuvéeje nagydíjat
kapott, maga a termelő pedig
elnyerte a legeredményesebb
kistermelő címet…
- Jó éved van. Az év elején
nagy sikerű irodalmi esten
mutatkoztál be, mint az Írószövetség egyik újonnan felvett tagja, mely megtiszteltetést a Tucatversek és a Gyónás
könyve című verseskönyveid
alapozták meg. Megkaptad
„A Tolna Megye Művészetéért” kitüntető díjat, elnyerted Rétságon
a „Spangár András” díjat, kitüntettek a „Vadászati Kultúráért”
oklevéllel – és talán még nem is soroltam fel mindent…
- Augusztus 12-én hatvanöt éves leszek…
- Milyen érzés..?
- Vegyes, természetesen. Úgy tűnik, beérőben van a termés.
Ugyanakkor egyre több a nyugtalanító érzés, gondolat.
Videczburgban nem kóstolhattam meg az autó miatt Videcz
Ferenc nagydíjas borát. Kaptam hát belőle egy palackkal. Immár a gondolkodó székemben ülök, saját olvasólámpám fényében. Az aranyszínű bor látványa, intenzív, összetett illata és íze
tulajdonképpen maga is egy szonetté áll össze...
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Lesifotók
Videcz Ferenc

Emberi?
Imádom a madarakat. Télen-nyáron kényeztetem őket, amit
meg is hálálnak: házam környékén az átlagosnál nagyobb „népsűrűséggel” vannak jelen, s szelídségük is sok látogatómat meglepte.
A minap hátsó teraszomra kilépve, a vörösfenyő alsó ágán, alig
kétlépésnyire tőlem egyik ismerősöm, egy rozsdafarkú tojó hintáztatta magát, s megpillantva rám köszönt:
– Csk! Csk! Cskcsk!
Csőrében jókora óriásszúnyogot tartott. Önkéntelenül is megkérdeztem:
– Nem lesz az egyszerre sok neked?
Mintha csak értené, egyetlen szippantással bekapta az egészet. Aztán kétségbeesetten kapkodott levegő után, erőltetve
a nyeldeklő mozdulatokat. Elnevettem magam, mire sértődötten odébb rebbent. Elgondolkodtam: hová jutunk, ha már e parányi, kedves lények is emberi szokásokat vesznek fel, emberek
módjára kezdenek gondolkodni, cselekedni?

Állati pszichológia
Jóleső érzéssel ﬁgyelem, amint kedves vadászkürtös barátaim
habzsolják őzpörköltemet. Egyikük – szusszanásnyi szünetet
tartva – megkérdi:

– Az őz és a szarvas húsa száraz. Hogy lehetséges, hogy a te
főztöd levétől mégis összeragad az ujjunk?
– Mert az én főzőtudományom a pszichológián alapul. A legtöbb vadnak a négy lába elég, hogy időben kereket oldjon a vadászok elől. Amelyik erre nem képes, segítségre szorul. Bográcsterápiás szuggesztió útján betáplálom a tudat-utánijába, hogy
nyolc lába van, pontosabban: adok neki még négyet. De mivel
őz- vagy szarvas-futómű rendszerint nincs kéznél, sertésköröm is
megfelel inplantátumnak.
A szemek egy pillanatra kikerekednek, aztán mindenki némán, egyetértően bólogat:
– Hát persze, világos!
Nevetni – teli szájjal – nem illik. Vagy inkább veszélyes.
A gasztronómia és a pszichológia pedig – ha már mindkettőnek
ilyen szép neve van – miért ne élhetne békességben egymással?

Konok, mint a ...
Tudom, a szóláshasonlat nem pontosan így kezdődik, de az
a fontos, ami benne rejlik.
Már harmadnapja nem aludtunk, mert lányom magyar vizslája – egyébként játékos, szófogadó, kedves jószág - fél éjszakákat
„üvöltött” egyfolytában. Mivel kutyapszichológiában van némi
jártasságom, zseblámpát ragadtam. Sejtésem beigazolódott:
a deviáns viselkedés okozója egy tüskés labdává gömbölyödött
süni volt. Szaporán elő seprőt, szemétlapátot, és az eltévedt vándor néhány perc múlva már biztonságban elkocoghatott a hátsó
udvar szőlőtőkéi közé.
Egy napig semmi nem zavarta nyugalmunkat. Aztán minden
kezdődött elölről. De azóta már résen vagyok: az első gyanús
hangokra irány az előkert! A mentőfelszerelés bevetésre készen
vár a teraszon.
Vajon ki unja meg hamarabb: Barka, én vagy a süni? Bár lehet,
hogy utóbbi kifejezetten élvezi a számára újszerű potyautazást!
Újabban már össze sem gömbölyödik. Vagy csupán kíváncsi, netán makacs, mint mi, emberek?

Koleszterin
A társaság már túl volt a bőséges, sokfogásos névnapi vacsorán.
A férﬁak az ünnepelt ki tudja, hányadik borát ízlelgették. Négyük közül a legtestesebb nagyot sóhajtott:
– No, megint adtunk a koleszterinünknek!
– Koleszterin! – nyújtotta meg a szót kissé csúfondárosan
a még legényes kinézetű házigazda. – De nagyon odavagytok
miatta! Hát vegyétek tudomásul, én előbbre látó vagyok: amit ti
vizsgálatokra, gyógyszerekre költötök, abból én már elkészíttettem a sírkövemet.
Az alábbit vésettem rá: „Itt nyugszik Istenben megboldogult
dr. S.Gy. Élt…(itt némi szünetet tartott)…50 évet.” Alatta pedig
a fentiekhez képest háromszoros betűmérettel ott áll:
„DE AZT JÓL!”
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HIHETŐ ÉS HIHETETLEN TÖRTÉNETEK
A többiek harsányan nevettek a tréfán. Ismerték barátjukat:
sosem betegeskedett, mindenben szerette a jót, de mindig tudott
mértéket tartani. Egyesek száz esztendőt jósoltak neki.
A történtek óta több évtized telt el. Az egykori tréfacsináló
már tizenöt éve használja lakhelyül az ominózus sírhelyet. Persze, egészen más felirattal. Ugyanis nem volt eléggé következetes: két évvel túllépte a megjósolt határt. „Ecce Homo!”

tott: proﬁ szerzőkből álló, régi csapatuk olyan népes, hogy egyegy publikálásra nekik is több lapszámnyit kell várniuk. Értsem
meg tehát, ha az amatőrök írásait nem áll módjukban közölni.
Egyébként – higyjem el – őszintén sajnálják, mert verseim színvonala…
Nevessek, vagy bosszankodjam? Egyiket sem teszem, csupán
kutatok a memóriámban: valamelyik klasszikus írónk így szólt
kora falusi tanítóinak társadalmi megítéléséről: „Parasztnak úr,
úrnak paraszt.” Újabb érintőleges bizonyíték arra, hogy az elmúlt száz évben ebben az országban – világháborúk, forradalmak, rendszerváltások, árvizek, boka- és egyéb ﬁcamok dacára
– semmi nem változott. Aki nekem nem hisz, olvassa el vagy
idézze fel József Attila Hazám ciklusát! Minden sorában aktualitásokra lel.

Rang teszi az embert

Barkához
„aki” magyar vizsla
Mért nézel bánat szőtte fátyolszemmel?
Tudod, köztünk mindig szent a szövetség…
Mintha szólnál: „Esetlen lény az ember,
Szolgálni ezért kutyakötelesség!”
Egykori ifjú énem látom benned:
Örökmozgó vagy, nyűhetetlen alkat.
Ha mondhatnád, lenne mért dicsekedned,
De együtt valljuk: bölcs, ki inkább hallgat.
Elfáradtam. Mért mosolyognék rajtad?
Száguldásodból vések kő-nyugalmat,
Nem faggatom sorsom: mit, mennyit enged.
Bensőm szólít, rajongásod a válasz;
Talán fejed lesz az utolsó támasz,
Melyen kihűlő kezem megpihenhet.

Én-tudat zavar
Egy illetékes úr nemrég udvarias e-mailben közölte velem: pályázatra beküldött verseimet nem áll módjukban értékelni, mert
– bár a kiírásban nem szerepel – proﬁk nem vehetnek részt a
megmérettetésen. Egyébként őszintén sajnálják, mert verseim
színvonala… Ez így önmagában még elfogadható lenne, de…
Másfél esztendeje egy rangos irodalmi lap szerkesztője tájékozta-
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A vadászházhoz érve két, éppen hazainduló osztrák vendégbe
botlottam. Udvariasan odaköszöntem nekik egy náluk szokásos
„Vadászüdv”-öt, de ők úgy néztek rám, mint hal a nejlonszatyorból.
– Ne strapáld magad, Feri bácsi! – igazított el Zoli, a vadőr.
– Rangos arisztokrata-származékok, egész héten senkivel nem
álltak szóba, csak elszámoláskor jött meg a hangjuk.
– Akkor megérdemelnek némi farsangot! Ha megemelem
a kezem, azonnal gyere, és közöld: Gábor szeretne beszélni
velem. Ja, és szólíts gróf úrnak!
Odaléptem a két illusztris személyhez, és húsz-szavas
német tudásomat összekapva bemutatkoztam:
– Uraim, gróf Franz von Wideczburg vagyok!
A két úriember lekapta fejéről a tiroli kalapot, szertartásos meghajlással viszonozta bemutatkozásomat. Sürgős
vészjelemre Zoli máris mellettem termett:
– Gróf úr, tisztelettel, a fővadász úr szeretne beszélni önnel!
Barátságosan búcsút intettem az elképedt vendégeknek, akik
közül az egyik utánam szólt:
– Végre egy magunkfajta, rangbéli! Kár, hogy nem jöttél
előbb, hiányzott a jó társaság!
Lám, az embereknek milyen kevés is elég az örömhöz! Mellesleg
az sem közömbös, hogy háromnapos vendégeskedésem mindjárt
egy kiadós nevetéssel kezdődött. Persze, amikor már kiértünk
a „kékvérű” jágerek látó- és hallótávolságából. Mert rangom – és
a vele járó jó modor, ugyebár – illendőségre kötelez.

Hol a határ?
Erdei piknik, minden idők legnagyobb magyar természetfestőjének végakarata szerint, névnapján, kedvenc vadászházának és
sziklával jelölt nyughelyének tőszomszédságában. Színes forgatag a gazdagon és változatosan terített rönkasztalok és a monumentális tábortűz körül: az elhunyt művészbarátai, tisztelői, és
ami ilyen helyeken elmaradhatatlan: szép számmal látványosságra, potyára és szenzációra éhes sznobok.
Nagyapámtól tanult fortéllyal nyársamat állítom össze, gyarapodó érdeklődés közepette. Hirtelen csinos, negyvenes hölgy
telepszik mellém:
– Te mit csinálsz? Szintén festesz? Mert én igen!
– Most éppen saslikot, egyébként meg írok.
– Milyen vicces vagy! És mit írsz?
– Leginkább verseket, elbeszéléseket. De mást is.
– Szupi! Könyved van már?
– Akad néhány…
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– Akkor természetesen Budapesten laksz, méghozzá a budai
oldalon! Ott vannak olyan erdős villanegyedek, amelyek ideálisak egy művészember számára!
Alaposabban megnéztem a csicsergő csodát, amit félreérthetett, mert így folytatta:
– Én is olyan helyen élek, időnként meglátogathatnánk egymást!
– Nem hiszem, hogy megérné a fáradságot. Igaz, a budai oldalon lakom, de közel kétszáz kilométerrel délebbre.
Arcára ráfagyott a mosoly. Ösztönösen odébb húzódott, mint
aki rádöbbent, hogy a mellette ülő személy leprás. Esetlenül téblábolt, majd hirtelen felpattant:
– Bocsika, de megjöttek X-ék, illik őket is üdvözölnöm. Később még dumcsizunk!
Mondanom sem kell, egész délután széles ívben elkerült. Hála
az égieknek!
Korábban egyik barátom tréfásan megjegyezte: „Magyarország déli határa valahol Kelenföld és Érd között húzódik.” Úgy
látszik, igazat mondott.

Díszsátor vagy pellengér
Megyei vadásznap, valahol e honban. Hajdani vadászírói múltamra utalva díszvendégként kaptam meghívást. Elfogadtam,
bár tisztában vagyok vele, hogy ha Petőﬁ napjainkban élne,
ekképp verselne: „Nem írok, nem olvasok, / Én magyar vadász
vagyok!” (Akinek nem kalapja, ne vegye magára!)
A nyitó ceremóniát követően a kamarai díszsátorban kaptam egy elegáns asztalt, a várható baráti beszélgetések kellemesen kultúrált lebonyolításához. Az előzetes újsághírt és kiadott
programot megfejelve a „hangosban” is bemutattak, „felkonfe-

dászati Kulturális Egyesület szomszédságomban lévő könyves
pavilonját – ahol két alkalmi korsó sör áráért már színvonalas
kiadványok között tallózhatott volna a nagyérdemű – és engem
viszont széles ívben elkerültek. Néhányan – időről-időre – tisztes
távolságból, kriglivel a kezükben meg-megálltak, rám mutogattak. Biztosan nagyon vidám dolgokról csevegtek, mert mielőtt
hátat fordítva továbbálltak volna, az urak röhögtek, a hölgyek
visítva kacarásztak. Végül is ünnepen vigadni szokás, nem szomorkodni! És még pellengéren sem érezhettem magam, hiszen
nem szidalmaztak, nem köpködtek le, kővel sem dobáltak. Én
pedig csak azért is hasznossá tettem magam! Időközben ugyanis
feltámadt a szél, és többször is szanaszét fújta a másik asztalon
hagyott okleveleket, miegymást. Jól esett utánuk loholni. Megalázónak sem éreztem, hiszen negyven esztendeig voltam tanár,
a nemzet napszámosa.

Disztingvályú
Imádom az okos embereket. Az okoskodó sznobokat kevésbé.
Társaságban főként a meteorként röpködő, nem megfelelő helyen és formában landoló idegen szavakkal előkelősködők verik
ki nálam a biztosítékot. Olyankor ráteszek egy lapáttal.
Zenéről folyt a magasröptű csevely. Kollégámmal nem tudtuk
eldönteni, nevessünk (nem illik) vagy bosszankodjunk. A pillanatnyi csendet kihasználva közbeszóltam:
– Végtelenül sajnálom, hogy nem lehettem ott Placebo
Domino pécsi koncertjén!
– Pedig állítólag horizontális volt! – válaszolta egy negyvenes
úr. Mindenki élénken helyeselt.
Egy másik intellektuális traccs-partin háziasszonyunk a fellazult erkölcsökre szórta kénköves átkait. A kisördögök sarkantyúztak, hogy megjegyezzem:
– Bizony, mennyire igaz a szállóige: „Coito ergo sum”!
– Valóban! – csicseregte az est üdvöskéje. – Ugye, ezt Descartes
mondta?
– Nem, hölgyem, ezt cselekedte. Amit mondott, az árnyalatilag másként hangzik.
Mellettem álló nőismerősöm a bokámat rugdosva fülembe
sziszegte:
– Kötözni való ökör vagy! Mi történik, ha egyszer leleplezik
vagy – akik nem ismernek – félremagyarázzák poénjaidat?
Visszakézből válaszoltam:
– Akik nem képesek kortyolni a disztingvályúnkból, legfeljebb levonják rólam a konferenciát! Aki pedig nem tud szavaim
mögött olvasni, készíttessen multifekáliás szemüveget!

Jövendölés

ráltak”. Aztán mindenki ment a dolgára. Én ottmaradtam ház-,
pontosabban sátorőrzőnek.
Teltek az órák, hullámzott a vidáman tereferélő tömeg, főként a kitelepült büfék, kocsmák, vásárosok környékén. A Va-
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Nagyapám hajdanán a szőlőtőkék között hajladozva így kommentálta az az évi első kakukkszót:
– Mári, megszólalt a kakukk. Figyeld, hány évet kapok még
tőle!
Ómami, aki valamelyest hitt az eﬀéle dolgokban, feszülten
fülelt. A madár ismét hallatta hangját, de mindössze háromszor.
Nagyanyám kétségbe esett:
– Jaj, Józsi, kellett neked már megint bolondoznod! Most
megcsináltad a bajt!
– Hát… ez tényleg baj, mert Isten mentsen meg még harminc
évtől!
– Hogyhogy harminc? A kakukk csak hármat szólt!
– Persze, hogy hármat! – hunyorított rám hamiskásan nagyapó. – Merthogy a nullát nem tudja kakukkolni!

Magyar VADÁSZLAP

HIHETŐ ÉS HIHETETLEN TÖRTÉNETEK
A harmadik tavaszon ópapa ágynak esett, s mire a szőlőben
cirmosodni kezdtek kedvenc barackjai, elkísértük utolsó útjára.
A kakukk olyankor már hallgat…

Vendégségben
Zötykölődünk a terepjáróban. Hiúzszemmel lessük a számunkra kedvező jeleket. Az ösvényt különböző korú vadcsapák keresztezik, a mezsgyéken lépten-nyomon friss vaddisznótúrások,
a pocsolyákban még zavaros dagonyateknők, meg nem száradt
sárfelkenések a közeli fák törzsén. Vadászszívet melengető, reményteljes látvány. Vendéglátóm a fejét rázza:
– Ezek alkalmi váltások, véletlenül tévedt erre a vad. Téged
tuti-biztos helyre viszlek!
Magasles, néhány napja elvetett, irdatlan búzatábla szélén. Nyomoknak se híre se hamva.
Hátam mögött erdő, a többi
irányban, három-négyszeres
lőtávolban még lábon álló
tengeri-tenger. Telihold. Az
a vaddisznó, amelyik a közelemben mutogatja magát, totál hülye. Csakhogy
ilyen vaddisznó nincs.
A vaddisznó ugyanis
okos, óvatos jószág,
kedveli a takarást.
Fél óra múlva házigazdám felől – a
k u kor ic á sok ná l
– lövés dördül.
Még öt órát ülök
a lesen, egy kólikás
vízipók sem mozdul
körülöttem. Barátom
érkezik. Mentegetőzik:
teljesen véletlenül lőtt egy ﬁatal kant. Úgy restelli a dolgot!
Ígéri: holnap bíz isten tuti-biztos helyre visz.
Másnap csak három órát zsibbasztom képesebbik felem, mert
segítenem kell házigazdámnak, aki három disznót lőtt. Teljesen
véletlenül. Sok a teendőnk, nincs ideje mentegetőzésre.
Búcsúzáskor keresetlen kedvességgel megkérdi: – Ugye, eljössz
máskor is? –
– Igen, ha nem tuti-biztos helyen kell posztolnom. Bízzuk
a dolgot a véletlenre! Egyébként a vadászatban nincs tuti-biztos.
Jó szándék esetén sem. De a logikus gondolkodás segíthet.

Széptevők
Ablakomból munka közben, pihenésképpen néha elnézegetem
a szomszédos ház tetején kóricáló galambokat. Felröppennek,
szárnyalnak néhány kört, aztán elegánsan landolnak. Akad
köztük közutálatnak örvendő, akit a többi elhesseget a csapat
közeléből. Akadnak továbbá kisebb közösségek, s azokon belül
egymáshoz láthatóan szorosan kötődő párok is, akik harmóniáját csak időről-időre próbálja megzavarni egy kéretlen (bár ki
tudja?) harmadik.
A bonvivánok rendületlenül teszik a szépet választottjuknak;
begyüket hatalmasra fújják, állandóan az imádott hölgy sarkában pipiskednek, hajbókolnak, be nem áll a csőrük. Jó lenne
érteni a nyelvükön. Utóvégre az ember (nem csak a jó pap) holtig
tanul. Már aki!
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Tudósaink állítják, hogy a madaraknál ez a sajátos viselkedés
a szebbik nem ﬁgyelmének felkeltésére szolgál. Csupán egyet
nem értek: ha valóban így van, a hölgyek miért nem méltatják
lovagjukat legalább egy oldalvást odavetett pillantásra? Ehelyett
elegánsan tipegnek, eszük ágában sincs szembekerülni a hevesen
udvarlókkal. Talán hátrafelé is látnak? Minden bizonnyal.
Mi, emberek, ennél sokkal szerencsésebbek, mi több, jellemesebbek vagyunk. A mi érzelmeink potenciális célszemélyei szemtől-szembe fogadják begyeskedő magakelletésünket, optimális
esetben még tetszésüket, elismerésüket is nyilvánítják, aminek,
ugyebár, számos megjelenési formája ismeretes. Persze megesik,
hogy – valódi reﬂexióikat palástolva – jót röhögnek (csak így
hétköznapian és közönségesen) erőfeszítéseinken. De hát az élet
nem mindig habos torta! Nagy
előnyünk, hogy a mi hölgyeink
– legalábbis akikre illik a kifejezés – tudnak tapintatosak
lenni. Ha éppen olyan kedvükben vannak.

Szabályos – szabálytalan?
ALDI diszkontáruház, fürdőruha-akció.
A hölgyek válogatnak, egymás kezéből
kapkodják ki az árut, dobozok, bikini alsók, felsők hevernek szanaszét. Egy csinos, harmincas nő
dámás, ﬂitteres, fekete egybeszabottat gusztálgat.
– Felpróbálom! – közli
férjével, aki rosszat sejtve
igyekszik távolabb kerülni mindenre elszánt élete párjától. Mert próbafülke
nincs, mellékhelyiség sem. Minek? Tíztizenöt perces vásárlásokhoz nem írja elő az üzleti
szabályzat. Az ALDI a kisvásárlóké. (Tíz perc alatt legfeljebb két kiﬂit és vákumcsomagolt
parizert lehet venni.)
A hölgy kezdi magára szuszakolni – farmerre, pólóra – a fürdőruhát. Az emberek bámészkodnak. Áruházi alkalmazottak
érkeznek:
– Kérem, hagyja abba, ez így nem szabályos, zavarja a vásárlókat, megsérül az áru!
– Valóban? Akkor mondja meg, hogy volna szabályos!
– Fehérneműre…
– És az nem zavarná a tisztelt vevőket, ha bugyira vetkőznék?
– Abszolút nem. Sőt! – válaszolja egy férﬁ az alkalmi szurkolók közül.
Az emberek nevetnek, a nő szeme előbb villámlik, aztán ő is
elneveti magát.
– Majd legközelebb! – hajítja vissza a szolidan szexi ruhadarabot a tárolóba.
Mindenki kissé csalódottan megy a dolgára. Csak ennyi volt
a műsor?

VIDECZ FERENC
Tanár, a Magyar Írószövetség tagja, több vadászkönyv
szerzője, rendszeresen jelennek meg írásai a vadászújságok
hasábjain. A Vadászati Kultúrális Egyesület tagja,
a VADÁSZLAP irodalmi pályázatainak többszörös győztese.
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II. Bajai Karikatúra Pályázat

Halter András: Bábjáték – különdíj

Ferter János: Trófeák – III. helyzett

Boros Béla: Gemenci triptichon – különdíj
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Magyar VADÁSZLAP

HUMOR

Mesél
a gemenci erdő
Ezzel a címmel hirdetett karikatúra pályázatot – immár második alkalommal – Baja városa.
A nyilvános pályázaton 31 szerző
100-nál több alkotását bírálta el
a zsűri. A beküldött munkákból
július 11-én – az európai hírű
és látogatottságú Bajai Halfőző
Fesztivál napján – a bajai Duna
Wellness szállodában kiállítás
nyílt, és az első és második pályázat anyagát összevonva megjelenik egy katalógus is.
Mint Kelemen István, a pályázat
szervezője elmondta, a sikereken
fölbuzdulva jövőre már nemzetközivé kívánják tenni a pályázatot, melyhez a Magyar VADÁSZLAP szerkesztősége és az Európai
Vadászújságírók Szövetsége is
csatlakozik.
Az idei pályázat első díját
Prihoda Judit (Budapest) nyerte
„Adj király … koronát” című karikatúrájával, a második helyen az
esztergomi Földes Vilmos „Azok
az 50-es évek” munkája végzett,
a harmadik díjat Ferter János
(Szigethalom) „Trófeák” című
munkája érdemelte ki.
A Gemenc Zrt. két különdíját
a szentendrei Halter András „Bábjáték” című karikatúrája és Boros
Béla (Mezőkovácsháza) gemenci
triptichonja nyerte el.

Fucskó Ferenc: Kezdődik a vadászidény
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Prihoda Judit: Adj király koronát! – I. helyezett

Földes Vilmos: Azok az 50-es évek – II. helyezett

Teszák Sándor: Tolmács

527
000

2009
A hó
napja

A hét
napja

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

ÚJHOLD I

Augusztus
Nap
kel nyugszik
(h min) (h min)
04.21
04.23
04.24
04.25
04.26
04.28
04.29
04.30
04.32
04.33
04.34
04.36
04.37
04.38
04.40
04.41

19.18
19.16
19.15
19.13
19.12
19.10
19.09
19.07
19.06
19.04
19.02
19.01
18.59
18.57
18.56
18.54

Hold
kel
nyugszik
(h min) (h min)
16.38
17.24
18.00
18.29
18.53
19.13
19.31
19.47
20.04
20.22
20.42
21.07
21.38
22.20
23.15
--.--

--.-00.30
01.28
02.31
03.37
04.44
05.51
06.57
08.04
09.12
10.22
11.35
12 50
14.05
15.15
16 16

fázisai
(h min)

02.55 O

20.55 C

ELSŐ NEGYED D

31 nap

A hó
napja

A hét
napja

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő

Nap
kel nyugszik
(h min) (h min)
04.42
04.44
04.45
04.46
04.48
04.49
04.50
04.52
04.53
04.54
04.56
04.57
04.58
05.00
05.01

Hold
kel
nyugszik
(h min) (h min)

18.52
18.50
18.49
18.47
18.45
18.43
18.41
18.39
18.38
18.36
18.34
18.32
18.30
18.28
18.26

TELIHOLD O

00.25
01.46
03.13
04.39
06.03
07.24
08.42
10.00
11.15
12.26
13.33
14.31
15.21
16.00
16.32

17.04
17.41
18.10
18 34
18.55
19.15
19.36
19.59
20.25
20.57
21.37
22.24
23.20
-00.22

fázisai
(h min)

12.02 I

13.42 D

UTOLSÓ NEGYED C

Mire szabad vadászni?
Augusztusban: őzbakra – vaddisznóra – borzra – aranysakálra – balkáni gerlére és örvös galambra (15-étől) – dolmányos varjúra –
szarkára – szajkóra
Szeptemberben: gímszarvasra – őzbakra – muflonra – vaddisznóra – szikaszarvasra – mezei nyúlra – üregi nyúlra – tőkésrécére – csörgőrécére – szárcsára – balkáni gerlére és örvös galambra – borzra – aranysakálra – házi görényre – nyestre – dolmányos varjúra – szarkára
– szajkóra
Egész évben vadászható: vaddisznó kan, süldő, malac – róka – pézsmapocok – nyestkutya – mosómedve

Szarvas-konferencia
Kistérségi fórum-sorozatot indított az OMVK Baranya Megyei Területi Szervezete. A kezdeményezés lényege: a kamara vezetői
személyes találkozókra hívják és várják a vadászokat a megye különböző pontjain. Az első fórumra június 20-án Szigetvár térségében, Somogyhárságyon volt. Mint ahogy azt a meghívó tudatta:
a kamarai vezetők a fórum keretében tájékoztatást adnak a megye
vadászati, vadgazdálkodási helyzetéről, az érdekvédelmi szervezetek folyamatban lévő kezdeményezéseiről, továbbá kötetlen
beszélgetés során összegyűjtik azokat az észrevételeket és javaslatokat, melyek a további munka alapjául szolgálhatnak.
Dr. Bodnár József megyei kamarai elnök tájékoztatójában elmondta: Baranya kezdeményezőkészségéről nevezetes az ország
vadászati köreiben. Néhány kiragadott példa: 2006-ban írásos
segédanyagot készítettek és bocsátottak a vadásztársaságok
rendelkezésére, mely a haszonbérleti szerződések megújításával
kapcsolatos teendőket vette számba. A hivatásos vadászok erkölcsi megbecsülése jegyében szolgálati érdemérmet alapítottak,
melyet 20 évi szolgálat után kaphatnak meg az érintettek. Minden
vadász kezébe baleset megelőzési kézikönyvet adtak. Internetes
honlapot indítottak (mely egyelőre sajnos, alig látogatott), készül
a horvát-magyar vadászati zsebszótár, és folyamatosan napirenden tartják a vadászok által igényelt és sürgetett törvénymódosításokat is. 2010-ben Pécs lesz a helyszíne az országos vadásznapnak és a kürtösök európai fesztiváljának is.
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A kistérségi fórumot követőn „Nemzeti kincsünk a dél-dunántúli szarvas” címmel nagytérségi szarvas-konferenciát rendeztek,
melynek keretében dr. Bodnár József, Bognár Zoltán, dr. Buzgó
József, Varga Ernő és dr. Bán István tartott előadást. A nagy érdeklődéssel kísért rendezvény főbb megállapításai a következők
voltak: a szarvas-gazdálkodás „tájegységi” gondolkodást igényel,
a vadászterületek jól érzékelhető aprózódása tehát veszélyekkel
terhes. A szarvas-létszám továbbra is magas, az állománycsökkentési előirányzatokat nem sikerült elérni. A szarvas-létszámot
egyébként nem a területek eltartóképessége, hanem a gazdasági körülmények (a gazdálkodók vadeltűrő képessége) határozza
meg. A területek terhelését az összes vadfaj figyelembevételével kell elemezni. Ha a gímszarvas a legértékesebb vadfaj, akkor
a szarvas élőhelyét kell bővíteni. A létszámcsökkentés szükséges
és elkerülhetetlen, ez azonban nem teheti elfogadottá a terelővadászatokon tapasztalható mészárlást. Aggasztó tendencia, hogy
a bikák egyre fiatalabb korban kerülnek elejtésre. A Nemzeti Vadgazdálkodási Program hiánya a magyar vadásztársadalom szégyene. A magyar gímszarvas csak a szólamok szintjén nemzeti kincs.
Valós értékének tudatosítása hatékonyabb média-kapcsolatokat
és következetes lobbi tevékenységet követel. Dr. Bán István bejelentette: éppen e feladatok jegyében rövidesen megalakítják
a Magyar Csodaszarvas-védő Társaságot.
B.S.

Magyar VADÁSZLAP

HÍREK  TUDÓSÍTÁSOK

Vadásznap Mórahalmon
Csongrád megyében Szeged kivételével az
összes nagyobb városban tartottak már vadásznapot. Az első Csongrádon volt, s azóta
már e vadászünnepnek Szentes, Makó, az
egyelőre csak falusi rangú Ásotthalom is otthont adott, Hódmezővásárhely pedig még
az Országos Vadásznapnak is. Idén először
Mórahalom volt a színhely. A Szegedtől 20
kilométerre fekvő település idén ünnepelte
várossá avatásának 20. évfordulóját, s a vadásznap jól illeszkedett a jubileumi rendezvények, a Homokháti Sokadalom sorába.
Július 5-én a tárogató szavára ébredtek
a mórahalmiak, s a régi magyar hangszer
a Vásártéren szólt tovább – egy magaslesről. Délelőtt 10-kor a kürtösök köszöntötték
az egybegyűlteket. Ugyancsak kürtszó fogadta azt a derék őzbakot, amelyet a színpad elé hoztak be lovasfogattal. Hegyes
Zoltán, a Csongrád Megyei Vadászkamara
és Vadászszövetség elnöke megnyitójában
arról beszélt, hogy örömmel kapcsolódtak
a vadászok a városi rendezvényekhez, mert
így minél több érdeklődőt vonz az esemény. Szívélyesen köszöntötte a vadászokat Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere is. Csongrádban
először fordult elő, hogy a megyés püspök, dr. Kiss Rigó László tartott Hubertus-megemlékezést. A vonzerőt fokozta, hogy a vadásznap műsorvezetője Ördög Nóra volt, aki a város szülötte. Eljöttek
a szomszédos Temes megyei és a vajdasági vadászok képviselői
is. Traian Oprea, a Temes megyei Vadász-, és Horgász Szövetség
– magyarul is jól beszélő – elnöke egy oklevelet adott át Dorogi
Gézának, a Trófea Szegedi Vadászok Baráti Köre elnökének. A kitüntetések sorában Kamarai Aranyérmet vehetett át Bozó Jánosné,
a Diana Vadász Hölgyklub megyei elnöke, a csongrádi Diana Szakképző iskola vezetője, Karikó Józsefnek, a vadászszövetség megyei
titkárának pedig A Magyar Vadászatért érdemérmet adományozták. A Nádasdy Ferenc Emlékplakettet idén a Ruzsa és Környéke Ft.
Vt. érdemelte ki, id. Csatlós Péter, Csatlós János, Harkai Gyula és
Mulati Imre hivatásos vadász pedig Nimród Vadászérmet kapott.

Vadásznapok 2009
Augusztus 15.
Szany (Győr-Moson-Sopron)
Augusztus 15.
Szente (Nógrád)
Augusztus 29.
Hortobágy (Hajdú-Bihar)
Szeptember 5.
Gyula (Békés)
Szeptember 12.
Kunfehértó (Bács-Kiskun)
Szlovák-Magyar Vadásznap
(Nagybörzsöny)
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A főzőverseny fődíját a pörkölt kategóriában – immár másodszor
– a Mórahalmi Árpád Vezér Vt. csapata érdemelte ki, a halételek kategóriáját a temesvári csapat nyerte egy gombás harcsapaprikással. A legszebb megjelenésű sátornak a bírálók a Földeáki Dózsa
Vt. standját választották. Ebben bizonyára közrejátszott az is, hogy
egy 702 és egy 843 grammos őzbak agancsmásolata díszelgett
a sátor előtt, nyakkal kitömve…
Nagy sikert aratott a vadászkutyák fajta-, és munkabemutatója.
„Nemcsak a kutyát, az embert is tanítani kell. A kutya mindig jót csinál, a hibáért az ember a felelős” – ismételte el téziseit Bajusz István,
a megyei Kynológiai Bizottság elnöke. A bemutatón sikert aratott
a Bács-Kiskun megyei Utánkeresők csapata is, akik vérebekkel, tacskókkal és egy erdélyi kopóval vállalnak szakszerű utánkeresést sebzett nagyvadra. A program este Fenyő Miklós koncertjével zárult.
M. T.

Preparátor-vizsga
Július 2-án került sor Csongrádon, a Diana
Szakképző Iskola által Magyarországon
elsőként akkreditáltatott vadászati preparátor képzés záróvizsgájára. 11 hallgató
vehette át a tanúsítványt Pintér Istvántól,
az FVM főosztályvezető helyettesétől,
a vizsgabizottság elnökétől a vizsga sikeres
letételéről.
Az egyéves tanfolyam során a tanulók elméleti oktatás keretében állattani,
anatómiai, jogi, állategészségügyi, illetve
szakmai alapismereteket szereztek, majd
a képzési idő 2/3 részében tanműhelyben sajátították el az alapvető technikákat, technológiákat, vegyszerhasználatot.

Mindenki egyénileg készített madár- és emlőspreparátumokat, természetesen szakmai irányítás mellett. A képzés során megszerzett ismeretek olyan alapok, amelyeket
a szakma sokrétűsége miatt folyamatosan
bővíteni szükséges. Az igényes, egyedi alkotások elkészítése kreativitást, és mind
szélesebb körű tudást igényel. A vizsga tanulsággal szolgált az intézmény számára is,
a tapasztalatokat a képzés fejlesztése során
felhasználják. A végzős csoport egy kedves
közösséggé formálódott, a későbbiekben
is számíthatnak egymás segítségére szakmailag, emberileg egyaránt.
Nagy Pál
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Csergezán Pál
emlékére
Június 26-án felavatták Csergezán Pál
mellszobrát a Pilisi Parkerdő Zrt. Budakeszi Erdészetének szoborparkjában.
Az alkotás Farkas Pál művész nevéhez
fűződik. A viharos időjárás az ünnepség kezdetét jócskán elodázta, ennek
köszönhetően maradt idő az élmények
felelevenítésre, a rég nem látott barátok, vadásztársak üdvözlésére.
A szakadó eső csillapodása után
Lomniczi Gergely, a Pilisi Parkerdő Zrt.
szóvivője nyitotta meg a ceremóniát,
majd Zámbó Péter, az erdőgazdaság
igazgatója köszöntötte a festő családtagjait, és a népes „zöldsereget”. Ezt
követően Rácz Antal, az agrártárca
korábbi főosztályvezetője emlékezett
a természet- és vadászfestő életútjának
főbb állomásaira, a művész pályájának
meghatározó pillanataira. A szobrot
a festő dédunokája leplezte le. Az alkotást a markáns vonalak, valamint az
erős, tudatos, kemény tekintet jellemzi.
Ezt követően Haumann Péter színművész-vadász állt a mikrofon mögé és
Áprily Lajos, valamint Weöres Sándor
verseivel idézte Csergezán Pál természetszeretetét.

Ha meghökkentő és érdekes történeteket szeretne olvasni, vagy csak meg akarja
tudni a legfrissebb híreket, esetleg szívesen értesülne az aktuális vadászrendezvényekről, programokról, akkor nem kell más egyebet tennie, mint feliratkoznia
a www.vadaszlap.hu internetes oldalunkon működtetett hírlevél-szolgálatunkra.
Ne feledje, az információ házhoz jön…

Különösen erős borssprayt alkalmaznának a svéd vadvédelmi felügyelők a barnamedvék
támadásaival szemben. A hivatal vezetője, Stefan Henriksson közlése szerint kifejezetten
erős hatóanyagot használnak a pisztolyokban. A Svédország közepén elhelyezkedő megye barnamedve-állománya az utóbbi években 530 egyedre duzzadt. A borsspray ötletét
a svédek Alaszkából „lopták”.
Június 27-én vaddisznót fogtak be a rendőrök hajnalban Budapesten, a Margitszigeten
– tájékoztatta a BRFK az MTI-t. Az állat nem a szigeten található állatkertből hiányzik. Valószínűleg a Dunát akarta átúszni és a Margitszigetnél sikerült partra másznia, majd a Hajós
Alfréd uszoda hátsó bejáratánál a kapu vasrácsai közé szorult. A XIII. kerületi rendőrkapitányság járőrei tűzoltók és állatbefogók segítségét kérték, akik az állatot sikerrel kimentették a „fogságból” és egy állatmenhelyre szállították.
A soproni Erdőmérnöki Kari Tanács, valamint a Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa
egyhangú javaslata alapján prof. dr. Faragó Sándor rektor 2009. július 1-től újabb öt évre
Náhlik Andrást nevezte ki dékánnak.
Elszaporodtak a nagyragadozók a szlovákiai Dobsina környékén. Az elmúlt időszakhoz
képest jócskán feldúsult az állomány a védett farkasokból, hiúzokból és medvékből, ezért
a vadászok szerint felül kell bírálni a törvényt, amely megtiltja egyes fajok vadászatát.
A Legfelsőbb Bíróság több mint 10 év után, június 16-án véget vetett a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete (MEOE) és az FVM - Legfőbb Ügyészség maratoni küzdelmének.
Az ítélet most már megfellebbezhetetlenül kimondja, hogy a MEOE törvényesen rendezhet kutyakiállításokat és végezheti a nemzetközi világszervezet, az FCI által elismert törzskönyvek vezetését.
Az Egyesült Államokban a vadászati engedéllyel rendelkező mentorok életkora legalább
18 év kell, hogy legyen. A Madison-Wisconsini törvényhozók a jelenlegi 12 éves korhatárról 10 évre vinnék le a vadászati engedély beszerzésére jogosult ifjak korhatárát, akik mentoraik segítségével és felügyeletével gyakorolhatnák a vadászatot. A módosítás indoklása:
a Wisconsin állam vadászati kultúrájának megőrzése ezáltal elősegíthető volna.

A lovas barátok nevében Váczi Ernő
fejezte ki a tiszteletét, majd Keszléri
József, a Budakeszi Erdészet igazgatója
idézte fel az együtt töltött éveket. A koszorúk elhelyezése után a vendégeket
a szervezők meginvitálták a vadászház
aulájában tartott állófogadásra, ahol
„Pali bácsi” néhány festménye is látható volt. Az emlékezés után az Annalaki vadászháznál a Vadász Könyvklub
Egyesület néhány tagja megkoszorúzta a hamvai fölé állított emléksziklát.
Farkas Bertram
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A Hangul-gímszarvas úgy tűnik, megmenekülhet a kihalástól. A legutóbbi, márciusban
végzett számláláskor 175 egyedet regisztráltak. A kasmír természetvédelmi minisztérium 4,68 millió dolláros (923 millió forint) projektet tervez a Hangul védelmére. Az összeg
keretein belül a legújabb állatfényképezési technikákat vetik majd be, műholdfelvételek
és földrajzi információs rendszerek felhasználásával. A Hangul élőhelyét újraerdősítéssel,
talaj- és vízvédelemmel, tűzvédelmi intézkedésekkel fogják javítani, és ragadozómentességet biztosító kerítésrendszert is terveznek köré építeni. A minisztérium ezenkívül egy
tenyészőközpontot is létrehozott a faj megmentése érdekében. Az ott született állatokat
GPS-nyakörvekkel ellátva, alkalmas élőhelyeken eresztik majd szabadon.

Helyesbítés
Júliusi számunkban a „Rangsor a rácson belül” című cikkben szereplő adatok kizárólag a Szent
István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézetének kutatási eredményeit tükrözik. Az ELTE Etológia
Tanszékének megállapításait a vaddisznóskerti kutatásokhoz nem használták fel. Az írást jegyző
Újváry Dóra egyik szerzőtársa, Horváth Zsuzsanna az ELTE Etológia Tanszékének PhD hallgatója
volt, aki a statisztikai feldolgozást segítette, de a munka többi része a SZIE-VMI vizsgálatai alapján történt.

Magyar VADÁSZLAP

HÍREK  TUDÓSÍTÁSOK

Sólyom mustra

Mikor – mi – mennyiért?
Az interneten vadkárelhárító vadászati lehetőséget keresve,
egy nemzeti park, több területes vadásztársaság és vadászati
vállalkozás hirdetésére találtunk. (Sajnos nem írhatjuk ki a pontos neveket, mert az már hirdetés lenne, összeállításunk ezért
csak Olvasóink minimális tájékoztatását szolgálja. )
A nemzeti park tarifái: malac 25 kg alatt 15 ezer, süldő 50 kilogrammig 30 ezer, koca 40 ezer, kan 12 cm-ig 40 ezer, 16 cm-ig
60 ezer, fölötte 120 ezer forint. Gímszavas borjú, ünő 22 ezer
forint.
Két Fejér megyei vadásztársaságnál este 18 és reggel
8 óra között lehet „kiülni” és ezért 5 ezer forintot kell alkalmanként fizetni.
Budapesttől 60 km-re, a Börzsöny – Cserhát - Naszály hegycsoportok által alkotott völgykatlanban, a Lókos-patak völgyében 3-5 vadász részére kínálnak vadkárelhárító vadászati lehetőségeket. Lőhető a vaddisznó kan (16 cm agyarméretig) és
a süldő. A részvételi díj: 6 ezer Ft/ éjszaka.
A Mátrában, egy 2920 hektáros vadásztársaság 5 ezer forint/
alkalom áron kínálja a vadkárelhárító vadászatot.
A Bakony szívében, vadregényes környezetben, intenzív állománnyal rendelkező nagyvadas területen, 2-3 vadászból álló
csoport részére kínálnak vadkárelhárító vadászatot alkalmanként 3500 forintért – ebbe „belefoglaltatik” a vaddisznó malac
és a süldő lövése. A kanokért 14 cm-ig 50 ezer, 14 cm felett 100
ezer forint fizetendő.
Somogy megyében is kínálnak vadkárelhárító vadászatot,
hétfőtől-péntekig: 3500 Ft/alkalom, szombat-vasárnap: 5 ezer
forint/alkalom.
Zala megyében, az egyik ajánlatban a károsított mezőgazdasági területeken elejtett vadért nem kell fizetni, és itt is 5 ezer
forint a tarifa.
F.K.
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Július 4-én, Balatonfenyvesen, a Magyar Solymász Egyesület fősolymásza, Lóki György által szervezett sólyom mustrán érdekes
előadásokat hallgathattak az érdeklődők. Elsőként Tóth János elnök tájékoztatta az egyesület életéről, programjairól a résztvevőket, utána Hubert G. Wells híres állatidomár, solymász mesélt röviden az életéről, munkájáról. Ezt követően Györff y-Villám András
solymász beszélt a vadászatra használt madarak takarmányozásáról, majd Prommer Mátyás ismertette a vándorsólyom-védelmi
program lényegét. Máté Lajos, Ázsia-kutató különös összefüggéseket fedett fel a magyarság és a solymászat szokásrendszeréről,
végezetül Dr. Szőcs Tímea és Bérces János tartott előadást a héjaféléket és a lovakat veszélyeztető nyugat-nílusi vírus vakcinázási
lehetőségeiről. A program közben Alexander Horsch ősi népzenét
játszott saját készítésű zeneszerszámain, többek között az úgynevezett furalyán, amely egy 2 méter hosszú fafúvós hangszer.
A mustrán tíz sólyom és nyolc héja képviselte a légi vadászokat,
és megcsodálhattunk egy vándorsólyom fiókát is. Késő délután
a solymászok a tartalmas napot látványos röptetéssel zárták. Örvendetes tény, hogy a résztvevők száma évről évre nő, az idén már
közel százharminc érdeklődő számára készült az ízletes pörkölt és
az ötszáz palacsinta.
P.G.
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Zabala Hermanos – 1932 óta
A spanyol szék
székhelyű „Zabala
Hermanos, S. A.” 1932-ben fogott vadászpusk
vadászpuskák gyártásába.
A cég fennállásá
fennállásának ötvenedik
évfordulójára m
már csaknem
600 000 puska le
legyártását tudhatta magáénak úgy, hogy a
hosszú évek sor
során mindvégig
sikeres vállalkozás
vállalkozá maradt.
puskák manapA Zabala pu
igényt kielégítő,
ság minden igé
technológia mellett,
modern techno
a legkorszerűbb gépekkel készülnek.
alkatrészek gyártását
A fő alkatrés
üzemben végzik,
jól felszerelt üze
rendszerezéstől a végső ösza rendszerezéstő
szeszerelésig, vé
végig szem előtt
tartva a fegyverkészítés
tradifegyver
cionális eljárásait.
eljárása
A Zabala puskákat
a hatalpus
mas választék mellett
a kiváló
m
minőség és a ve
versenyképes ár
jellemzi, így a vadászember

szolid, biztonságos, ám mégis elegáns vadászfegyvert tudhat a magáénak, bármely
kalibert választja.
A fegyverek vízszintes és egymás alatti
csőelrendezés szerint készülnek, melyeken a csöveket kiváló króm molibdén acélból készítik, krómozott belső furattal és
monoblokk rendszerrel.
A Zabala puskákat 1200 bar nyomással
vizsgáztatják le, amely eljárás lehetővé teszi az acélsörét használatát is.
A zártömbök elsősorban acélból, ám
újabban nagy szilárdságú, ötvözött könynyűfémből készülnek. A dupla puskák
zártesteit tengelycsappal állítják elő, a zártesteket Anson & Deeley lakatszerkezetek
teszik biztonságosabbá.
Az egybillentyűs kivitelnél szelektív
elsütőszerkezetet építenek be sorrendváltóval. Sok típus ejektorral, a csövek normálés magnum töltényűr-mérettel kerülnek le
a gyártóasztalról.
A zártesteket szürkített kivitelben készítik, de előfordul márványozott felületű.

A véseteket maratják,
tják, az agyazáshoz spanyol éss francia előkezelt, pihentetettt diófa kerül
felhasználásra.
Az illesztéseknél
él kézzel dolgoznak, sőt egyes
es típusoknál
a halszálkarecézést
ést is kézzel
vágják. A csövek fix és cserélhető szűkítéssel is készülnek,
a puskákat több
b különböző
csőhosszúsággal és kaliberben
gyártják.
A Zabala Hermanos
anos évek óta
szoros kapcsolatott ápol az idehaza egyre szélesebb
ebb vadászkörökben érdekelt Domokos Kft.vel, így a Zabala cserechoke-os
és egy elsütőbillentyűs
ntyűs vadászpuskáihoz igen kedvező áron,
egyenesen a gyártótól,
rtótól, juthatnak hozzá az igényes
yes vadászatra
vágyó sportemberek.
rek.
Az alábbiakban bemutatjuk
az egyes modelleket:
ket:
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Anthea

Pisztolymarkol
Pisztolymarkolattal
vagy angolagyazással, két elsütő
ejektorral vagy anélkül kapható. Kaliberbillentyűvel, ej
12/70, 16/70, 20/70, 28/70, .410, monoblokk
választék: 12/7
Minden eleme praktikusan változtatható.
rendszerű. Min
20/76 Magnum kaliberekben is.
10/89, 12/76, 20

Válogatott fából készült agy, pisztolymarkolat,
arkolat, sorrendváltó, egy elsütőbillentyű, ejektor.r. Kaliberek:
12/70, 16/70, 20/70, 28/70, .410, Magnum
m kaliberben
76 milliméteres töltényűrrel is választható.
tó. Öt darab
cserechoke. Csőhossz: 66, 70 vagy 76 centiméter.
timéter.

Berri

XL-90 Inter-Choke

Pisztolymarko
Pisztolymarkolattal
vagy angolagyazással, egy elejektorral vagy anélkül vásárolsütő billentyűvel,
billent
ható. Mind
Minden eleme praktikusan változtatható.
Kaliber: 12/70,
12/ 16/70, 20/70.

Vencedor
Pisztolyma
Pisztolymarkolattal
vagy angolagyazással, két
elsütő billentyűvel,
oldallemezes zártesttel,
b
ejektorral,
monoblokk rendszerrel kapható.
ejektor
Kaliberválaszték:
12/70, 16/70, 20/70.
Kaliberv

Sporting
Sport
Pisztoly
Pisztolymarkolattal,
szelektív elsütő-szerkezettel, egy elsütő billentyűvel, tölténykivonóval szerelt, 12/70 vagy 12/76 kaliberben.

Suprema
Su
Pis
Pisztolymarkolat,
sorrendváltós, egybillentyűs
puska ejektorral, 12/76 és 20/76le
os
o kaliberben, ventilált csősínnel.
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Pisztolymarkolat, ejektor, kaliberválaszték:
k: 12, 16, 20,
70 és 76 milliméteres kamrával. Ötféle Screw-increw-inchoke, monoblokk rendszer.

XL-90 Trap
Ventilált csősín, nem szelektív elsütés,
s, egybillentyűs kivitel, tölténykivonóval szerelt, 12/70-es
kaliberben, 75 centiméteres Molibdén-acél
-acél
csővel.

XL-90 Recorridos
Szelektív elsütő szerkezet, egy elsütő billenllentyű, tölténykivonóval, ventillált csősínnel,
nnel,
12/70-es kaliberben. A fegyverből acélsörét
rét
lőhető, 1200 bar nyomáson bevizsgálva.

Century Classic
Pisztolymarkolat, szelektív sorrendváltó, egybillentyűs monoblokk rendszer,
kaliber: 12/76.
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GYEREKEKNEK

Hüllők
A hüllők (R
(Reptilia) az evolúció során –
hozzávetőlegesen
250 millió évvel ezelőtt
hozzávetőleg
– elsőként kialakult
k
olyan szárazföldi állatok, melyek már szaporodásukat is teljes
mértékben ffüggetleníteni tudták a víztől.
A hüllők „változó
változó testhőmérsékletű” gerinces ál
állatok, melyek életük minden
szakában tüdővel lélegzenek. A legtöbb hüllőfaj tojásrakó, a pikkelyes hüllők rendjébe tartozó egyes
fajok azonban fél-elevenszülők, emellett léteznek elevenszülők is. Testükön nincsenek tollak vagy szőrképződmények, hanem pikkelyek vagy páncél borítja azt, mely felületét többé-kevésbé elszarusodott
hámréteg fedi és mészlerakodások szilárdítják. Bőrmirigyeik nincsenek, felületük mindig száraz. Sok hüllőnek a szemei nem mozgathatók, mozgás közben a szem lassan és szakaszosan szinte átugrik az új pozícióba. Előfordul azonban ennek az ellenkezője is: a kaméleon a szemeit egymástól teljesen függetlenül
különböző irányba tudja forgatni. Nyelvük sűrű kiöltésével a levegőben lévő és a nyelvre tapadó szagmolekulákat juttatják a Jacobson-szervhez, melynek segítségével aztán képesek érzékelni a zsákmány
közelségét, vagy más egyedek jelenétét is. Magyarországon minden hüllőfaj védett!

Kígyók

Teknősök

Majdnem 2400 kígyófaj létezik a 8 centiméteres szálkígyótól az óriási anakondáig, melynek hossza elérheti a 11 métert. Színük, mintájuk és zsákmányszerző taktikájuk változatos. A kígyók mindent
megesznek a hangyáktól, tojásoktól, meztelen csigáktól kezdve
a nagyméretű állatokig. A termetes zsákmányt is le tudja nyelni,
mert rugalmas összeköttetés van a koponyájuk néhány csontja,
de különösképpen a koponya és az alsó állkapocs között. Egyes
kobrafajok mérget köpnek, hogy megvakítsák a vélt ellenséget,
a méregfoggal nem rendelkező pitonok pedig úgy ejtenek zsákmányt, hogy megragadják, és szorosan köréje
fonódnak. A hazánkban élő kígyók: haragos-,
erdei-,
kockás-,
rézvízisikló,
e
er
rde
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i-, ko
ock
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A teknősöket két nagy csoportra oszthatjuk. A vízi teknősök ragadozók, a szárazföldiek növényevők. Ez abból adódhat, hogy a teknős gyorsan úszik, de a szárazföldön meglehetősen lassan mozog.
Tojással szaporodik. A legtöbb teknősfaj nemét a tojást ért hőmérséklet dönti el a kikelés előtt; a magas hőmérséklet nőnemű, az
alacsonyabb hőmérséklet hímnemű teknőst eredményez. Ovális,
dobozszerű testük szilárd vázát csontvázuk és az irharétegben elhelyezkedő jól fejlett bőrcsontok alkotják. A teknősök nem vedlenek, hanem szarulemezeik felületesen lehámlanak.
A képen egy vörösfülű ékszerteknős látható.

534

Felemásgyíkok
Felemás
A mé
m
még
ég m
ma is élő felemásgyík nagy, kissé esetlen állat, melynek
testalakja
bizonyos leguánokéra emlékeztet. Az idős hímek
te
est
stal
sta
alak
a
tteste
test
te
este
stte a 75 centiméteres hosszúságot is elérheti, de az átlagos
testhosszúság
nem haladja túl a fél métert. Feje négyoldate
est
sth
h
zömök, izmos, a törzsnek mintegy fele hosszúlú,, törzse
lú
t
ságát
ság
sá
g elérő farok összelapított, háromszögletű. A mellső
és hátulsó lábaknak öt izmos, rövid, hengeres ujja van,
é
melyek között úszóhártya feszül, s rövid karmok fegyverzik. A tarkón, a hát középvonalában, valamint a fark
közepén taraj emelkedik ki. A test alapszíne sötét olajzöld; az oldalakat és végtagokat apró fehér és a közéjük hintett nagyobb sárga foltok pettyezik. A nyakszirt
éss a hát tüskéi sárgaszínűek, a farktaraj tüskéi barnák.
é
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KKIVÁGHATÓ
IVÁGHATÓ MADÁRLEXIKON ¾

Hossz: 33-35 cm
Szárnyfesztávolság: 65-85 cm

ELEK SZILVIA
eleksylvi@freemail.hu
eleksylvi@freemail
ailill.h
.hu
h

Krokodilok
A krokodilok alkata gyíkszerű, hát-hasi irányban kissé lapítottak, fejük erősen megnyúlt, arckoponyájuk erőteljes, rövid nyakon foglal helyet. Farkuk
hossza megegyezik a test hosszával, de oldalirányba lapított; evezőszervként működik a vízben. A krokodilok kültakarója rendkívül erős, páncélszerű – innen ered régebbi nevük: páncélos hüllők. A szarupikkelyek egységes szarulemezekké és szarupajzsokká forrtak össze, melyeket alulról még
csontos pajzsok is erősítenek. A hátoldal pikkelyei sokkal erősebbek, sötétebb, zöldes, barnás színűek, szabályos elrendeződésűek, a farokrész peremén felfelé álló szaruperem is található. A hasoldal pikkelyei vékonyabbak,
gyengébbek, és fehérek, szürkés színűek. A fajmeghatározásnál különösen
nagy jelentősége van a tarkón
található szarupajzsok alakjának
és elhelyezkedésének. A krokodilok egy faj kivételével (sósvízi
krokodil) édesvízi ragadozók. A
legnagyobb faj a nílusi krokodil (a
képen ez látható) akár a 6-8 métert is elérheti, de leírtak már kivételes, 10 méteres példányokat is.

Játék

Egészítsd ki a szavakat a hiányzó betűkkel!
(A szavakat megtalálod a fenti olvasmányban. )
A helyes megfejtést beküldők között könyvjutalmat sorsolunk ki!
Beküldési határidő: 2009. szeptember 05.
A nyertesek nevét az októberi lapban közöljük.
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4.
5.
6.
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Gyöngybagoly (Tyto alba)
Erdőszéli területeken vadászik. Éjszaka aktív ragadozó
madár, hangtalanul repül. Az ember által megmunkált
földek jó vadászterületet jelentenek számára, és előszeretettel fogyasztja a kártékony rágcsálókat. Lakott
területeken és környékükön fészkel. Szívesen beköltözik
templomtornyokba, elhagyott istállók, házak padlására.
Védett! Természetvédelmi értéke: 100 ezer forint.

Hossz: 18 cm
Szárnyfesztávolság: 18-26 cm

Vízirigó (Cinclus cinclus)
A tiszta vizű patakok és folyók mellett él. Tápláléka vízi
rovarokból, férgekből, kis rákokból és halakból áll. A vízirigó alámerülve és a vízfolyás fenekén futva „arat” a víz
alatti rovarok gazdag választékában. A fiókák hamarabb
tudnak úszni, mint repülni. Tollazata hátul a nyakán és a
hasán barna, szárnyán és hátán szürkésbarna, míg a torkán fehér. Fokozottan védett!
Természetvédelmi értéke: 250 ezer forint.

Hossz: 55-60 cm
Szárnyfesztávolság: 90-140 cm

Barna kánya (milvus migrans)
Európában elterjedt, vonuló madár. Márciusban és áprilisban tér vissza Magyarországra és októberig tartózkodik nálunk. Alacsony repülése közben fedezi fel táplálékát, ami lehet kis emlősállat, madár, dög vagy hal. Erdős
területeken fészkel. Fészket ritkán rak, mivel általában
más madárfajok fészkét foglalja el. Fokozottan védett!
Természetvédelmi értéke: 250 ezer forint. 535
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VADÁSZÍJÁSZAT

Ellenség az ismeretlenség
Sokan, sokszor tették már fel nekem a kérdést, hogy kiből lesz jó
vadászíjász? Akiben elég alázat
van hozzá! – szoktam válaszolni,
bár mindig hozzáteszem, hogy
egy jó vadászból hamarabb válik
eredményes vadászíjász, mint egy
jó íjászból. Július első hétvégéjén,
az ópusztaszeri „Íjászat napja”
című kétnapos rendezvény annyiban különbözött egy megyei vadásznaptól, hogy a fenti kérdést
íjászok tették fel gyakrabban.

A rendezvény két napja alatt sokan keresték
fel a Magyar Íjász Szövetség (MISZ) Vadászíjász Szakmai Bizottságának és a Magyar
Vadászok Vadászíjász Egyesületének közös
sátrát, s rá kellett jönnöm, hogy jelenleg
a magyar vadászíjászat legnagyobb ellensége az ismeretlenség. A vadászíjászok táborába vagy a vadászaton, vagy
az íjászaton keresztül
juthat el az ember.
Hazánkban jelenleg
az íjászat meglehetősen népszerű sport.
A kis falvaktól a nagy
városokig egyre több
és több íjászegyesület létesül. Logikus és
ésszerű tehát az az
elképzelés, hogy az
íjászok népes táborát is közel kell hozni
a vadászíjászathoz, s
nemcsak a vadásztársadalom berkein belül
kell kampányolni az
íjas vadászat népszerűsítéséért. A sportíjászat szakágai közül
az úgynevezett 3D-s
szakág a legnépszerűbb, amely igen közel
áll a vadászíjászathoz. A 3D-s versenyeken
ugyanis életnagyságú háromdimenziós
állatfigurákra kell lőni a versenyzőknek erdei tereppályákon. Butaság lenne tehát, ha
ezeket az embereket nem próbálnák meg
elmozdítani a vadászíjászat irányába.
A sportíjászaton keresztüli ismeretterjesztés azért is nagyon fontos a vadászíjászok számára, mert az aktív íjászat már gye-
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rekkorban az ember életévé válik. A MISZ
tagegyesületeiben sportoló gyerekekkel
már 6-8 éves korban meg kell ismertetni
a vadászíjászatot, s így egy olyan nemzedék nőhet fel, akinek nem lesznek kétségei
az íjas vadászat hatékonyságáról és etikusságáról. A vadászíjászat népszerűsítése
a vadászat pozitív társadalmi megítélésének
is része, hiszen a gyerekek így nem csupán
egy vadásztáborban
hallhatnak szép és igaz
dolgokat a vad védelméről és gazdálkodásról, hanem immár
egy íjásztáborban is.
Külföldön számos példát találunk arra, hogy
a nemzeti íjászszövetség pártfogásába veszi a vadászíjászokat
is. Sok kiváló versenyző egyúttal eredményes vadászíjász is. Az
ópusztaszeri rendezvény kiváló alkalom
volt arra, hogy a Magyar Íjász Szövetségen belül pár hónapja
megalakult Vadászíjász Szakmai Bizottság
kapcsolódási pontokat találjon az íjászat
iránt érdeklődő emberek, a magyar sportíjászok és a magyar vadászíjászok között.
A rendezvény a látogatószámot tekintve
mindenképpen sikeres volt. A vadászíjász
sátor mellett folyamatosan ismeretterjesztő előadások folytak, s bárki megismerkedhetett az íjjal vadászó emberek kellékeivel.
Aki akarta, az kézbe vehetett egy vadász-

íjat, s kipróbálhatta milyen érzés egy fára
szerelhető íjászlesen állni. A vadászíjászok
eredményességét alátámasztó, ízlésesen
megkomponált trófeakiállításban is gyönyörködhettek az ide ellátogató emberek.
Több százan töltötték ki a szakbizottság
kérdőívét, amely többek között arra volt
kíváncsi, hogy az emberek mennyire tájékozottak a vadászíjászat dolgait illetően.
A válaszadók kivétel nélkül azt gondolják
– függetlenül attól, hogy vadászíjász ismereteik felületesek vagy mélyebbek –, hogy
az íjjal való vadászat nemzetünk vadászhagyományának szerves része, s így annak
ápolása és fejlesztése elengedhetetlen.
Ennek ellenére szomorú volt hallani, hogy
sokan szinte sehol nem tudnak információkat beszerezni a magyar vadászíjászatról,
s az egyébként európai szinten is kiválóan
szabályozott vizsgarendszerről sem volt
semmi fogalmuk.
Az FVM rendelet értelmében jelenleg
Magyarországon évente két vadászíjász kiegészítő vizsgát tartanak, s ezt a Fővárosi
és Pest Megyei Vadászkamara vezényli le.
Szerencsés és mindenképpen támogatható
a MISZ szakmai bizottságának azon elképzelése, amely a vizsgaalkalmak számának
és helyszínének bővítését célozza meg.
Egy hosszú távú sikeres információs és
népszerűsítő programnak mindenképpen
azt kell eredményeznie, hogy egyre többen választják vadászeszközül az íjat. 2009
tavaszától a MISZ is ezen dolgozik.

SZABÓ ZSOLT
ijaszat@vadaszlap.hu
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FELHÍVÁS!

VALAMENNYI VADÁSZATRA
JOGOSULT FIGYELMÉBE!
A rókák veszettség elleni szájon át történő immunizálása eredményességét ellenőrző mintagyűjtés a vakcinázott területeken 2009. június
1-el kezdődött, és szeptember 30-ig tart. Azokon
a területeken, ahol nem volt vakcinázás, a mintagyűjtés folyamatosan történik, és 2010 március
1-ig tart.
Kérjük a vadászatra jogosultakat, hogy ezen idő
alatt az illetékes állategészségügyi hatóság által
kiadott határozatban rögzített számú felnőtt rókát vigyék el vizsgálatra.
Fontos, hogy az új elszámolási rend szerint járjanak el, vagyis a vadászatra jogosult állítsa ki a
számlát (7.000 Ft/róka + áfa, amelynek kötelező
melléklete az átvételi elismervény eredeti példánya) és küldje el a HUBERTUS Kft. címére.
A vakcinázott területekről 2009 október 15-ig, a
nem vakcinázott területekről 2010 március 15-ig
tudunk számlákat befogadni. Ezen időpontot követően beérkező számlákat nem áll módunkban
teljesíteni!
Kérjük, hogy a mintagyűjtésre és az elszámolásra
megállapított határidőket a zökkenőmentes elszámolás érdekében szíveskedjenek betartani!
Aki további részletekre kíváncsi, kérem nézze
meg honlapunkat www.hubertus.com , ahol bővebb információk állnak rendelkezésére
HUBERTUS Kft. 1024 Budapest, Ady Endre u. 1.

538

Magyar VADÁSZLAP

HORGÁSZOKNAK

Érti ezt valaki?
A tiszai ember, legyen az halász, horgász vagy csak vízre járó, ünnepként éli meg a kérész repülését. Barátok, rokonok időzítik úgy a régen várt találkozást, hogy az egybe essen a „bogár” repülésével. Magam is
úgy vagyok vele, hogy ritka tiszai kirándulásaim egyikét igyekszem ehhez a nem mindennapi eseményhez igazítani.

Évente egyszer, többnyire júniusban virágzik a Tisza. A nem
mindennapi látvány főszereplői azok a kérészek, amelyek
hosszú lárvaéletük után, ivarérett korukban repülni kezdenek. A többnyire 8-12 centiméter hosszú megtermékenyített nőstények felrepülnek a Tiszát övező fák magasságáig,
és közben szétszórják petéiket. A párzás után a hímek hamarosan elpusztulnak. A látvány nem mindennapi, rovartetemek millióit viszi a víz, az esemény megihleti a költőket,
írókat, néprajzosokat, számos hiedelem, rege, dal született
a tiszavirágzás kapcsán.
Manapság a látványosságra már motorcsónakos túrákat
is szerveznek, az érdeklődők csoportosan vagy egyénre szabottan vehetnek részt a túrákon. Jön is a nép ámulni a repülésen, és megjelennek a vízirendőrök is, akik már korábban
jelezték, hogy vigyázni fogják a tiszavirágzást, nehogy a horgászok megzavarják a rajzást. Ha valakinél védett állatot találnak, akkor az ellen szabálysértési vagy büntetőfeljelentést
tesznek. Mint tudjuk, a tiszavirág védett állat, egy példány
eszmei értéke kétezer forint.
Itt, a Szolnok alatti térségben sehol nem látni rovart
begyűjtő horgászt, ellenben megjelenik egy alacsonyan
szálló repülőgép. Nem hiszek a szememnek, szúnyogirtás
kezdődik kérészrepülés idején! A pilóta teszi a dolgát, permetezi lefelé a rovarirtó szert, telibe kapva a kérészek repülését is!
Érti ezt valaki?
Más.
Új, bejegyzésre váró társaság, a Balatoni Halgazdálkodási
Nonprofit Zrt. feladata lesz a jövőben a Balaton, mint nemzeti kincs
élővilágának és biológiai egyensúlyának megőrzése, valamint
a sporthorgászat és horgászturizmus feltételeinek megteremtése.
„A Balatoni Halászati Zrt. tovább működik új feladatkörrel, nevezetesen: kereskedelmi tevékenységgel, tógazdaságokkal és a halfeldolgozóval foglalkozva.” Ez idáig rendben is lenne, ám hamarosan
újabb hírt kapunk, mely szerint „A Balatoni Halászati Zrt. értékesítésre kínálja fel a tógazdaságokat, a halfeldolgozó üzemet, a halfeldolgozáshoz és kereskedelmi tevékenységhez kötődő eszközöket,
amelyeknek bevételéből teljeskörűen rendezi kötelezettségeit”.
Hogy mindannyian értsük, az elmúlt évek során felhalmozódott
veszteségeit kell így rendeznie a cégnek, amely ha mindent sikeresen eladott, nyilván megszűnik majd. Marad nekünk, balatoni horgászoknak az új BHN Zrt., amelynek feladatait fentebb már olvashatták. Az élővilág és a biológiai egyensúly alatt a máig meg nem
oldott busakérdést kell elsősorban értenünk. Az elmúlt évek bebizonyították, hogy az ökológiai célú halászat, a halállomány őrzése,
a havária-helyzetek elhárítása egy fillért sem hozott a konyhára – ellenkezőleg, éppen ezek a veszteség fő forrásai! Szemben a termelő
halastavakkal és a halfeldolgozóval, amelyek nyereségesek voltak.
A sokat szapult balatoni halászat védelmében azért azt le kell írni,
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hogy a saját termelő tavaiból eddig 340-360 forintból elő lehetett
állítani a hal kilóját, ha viszont kívülről kell beszerezni az állományt,
ismerve a sajátos hazai viszonyokat, a felső határ a csillagos ég, ami
a mai olvasatunkban legalább 800 Ft/kg-ot jelent. Ha alapul veszszük az évi kötelező halasítást, akkor ez 350 tonna esetén nagyjából
160 millió forint különbözetet jelent évente. Ki fogja ezt megfizetni?
Megmondom. Át fogják hárítani a horgászokra!
A Balaton halasítása nagy üzlet lesz, hiszen halasítani kötelező
a törvény szerint, az ár meg annyi lesz, amennyit a piac diktál. Reménykedni persze lehet, hogy éppen a piaci verseny fogja majd
vissza az árat, hiszen hatalmas tételről van szó. Igazán nem hiszek
benne...
Ami pedig a majdani nonprofit cég működését illeti, nem árt most
tisztázni, hogy mi a különbség az állományszabályozó halászat
(melynek feladata a halállomány és a táplálékhálózat egyensúlyának
fenntartása!) és a hagyományos halászat között. Állományszabályozó halászatot akkor végeznek, amikor az szükséges, és csak olyan
mértékben, ahogy arra szükség van! Jelen esetben ez elsősorban az
angolna és busa halászatára szorítkozna! Időben szólok, busahalászat ürügyén nem szedjük ki a fogast, a balint, a csukát, a harcsát,
a kenyérhalat, hanem tekintettel vagyunk a halállomány
ingadozására. Ezért pontosan
ZÁKONYI BOTOND
vezetett fogási és telepítési
zakonyi.botond@gmail.hu
statisztikákat vezetünk.

539

Akciós gímbika vadászati lehetőség Baranya megye egyik
legjobb területén!
Ha nálunk lő valaki bikát:
7 kg trófeasúlyig
5 vadásznapot,
8 kg trófeasúlyig
10 vadásznapot
kap AJÁNDÉKBA.
8 kg trófeasúly felett
10 vadásznap és egy
januári disznóhajtáson
való ingyenes részvételt
kap AJÁNDÉKBA.

Budapesttől 60 km-re vadkárelhárító vadászatot kínálunk 3-5 fős csoportok részére. Lőhető a vaddisznó
süldő és kan (16 cm agyarméretig).
Részvételi díj: 6000 Ft/éjszaka.
Bővebb felvilágosítás:
06-30/339-3628, 06-30/512-4374
www.lokosvolgye.uw.hu

A vadásznap egy reggeli és egy
esti lest jelent, ahol korlátozás nélkül lőhet sutát,
tarvadat, vaddisznót (kant is), rókát és aranysakált.
Árjegyzékünk a Délzselic Vt. honlapján elérhető.
Kapcsolatfelvétel: Madaras Zoltán 06/20-319-8357

Napelemes vaditató, amellyel
itathat és dagonyát vízzel
elláthat egyszerre!
Automata vadetető beállítható
szórási idővel és szabályozható
mennyiséggel.
Éjjellátó kereső távcső eladó.
Telefon: 06-30/467-0123
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APRÓHIRDETÉS

KUTYA
Drótszőrű német vizsla
kölykök, aktívan vadászó, győztes munkavizsgás szülőktől, tenyésztőtől eladók. Kan: HCH.,
ÖTV I.,
Szuka: HFGY, ÖTV I.
Telefon: 06-20/913-4373
Aktívan vadászó, kitűnő küllemű szülőktől
drótszőrű magyar vizsla
kölykök eladók.
Apa: 6XHPJ, 26XCAC,
11XCACIB, 12XHFGY, 3X
legszebb magyar fajta,
Ch-ok CH-ja 2004, 2005,
2006, Vízi-mezei verseny
3X I. díj, 1X II. díj, AV, VAV,
ÖTV
Anya: Hungária Champion, 5XCAC, Res.Cacib,
tenyésztésre
javasolt,
AV, VAV, ÖTV
Telefon: 06-30/239-4920
Bajorhegyi véreb kiskutyák eladók.
Telefon: 06-70/967-5908

Kiemelkedő minőségű
hannoveri véreb kiskutyák eladók, díjnyertes,
vadászó szülőktől, törzskönyves, féregtelenítve,
oltva, chippel, kérésre
tetoválva is. Anya: HJCH
Arta von Harga, HDnegatív, tenyészszemlés,
sokszoros fajtagyőztes,
évgyőztes, Baby BIS,
sokszoros BOB. Anyai
ágon világgyőztes és
munkagyőztes vérvonal. Apa: Heiteri Gőgös
MVE
tenyészszemlés,
HD-negatív, elő- és
fővizsgázott,
CACIBos kan. Az apai ág is
fajtagyőztes, aktívan és
kiválóan dolgozó vonal.
Érdeklődni: 06-30/6898485, 06-70/201-2178,
gezagorgey@yahoo.com

ÁLLÁS
Bakonyi nagyvadas vadásztársaság
gyakorlattal rendelkező, szakmáját szerető, angolul

beszélő hivatásos vadászt alkalmazna. Lakás
megoldható.
Telefon: 06-30/683-9516

VADÁSZATI
LEHETŐSÉGEK

Vadász-vadtenyésztő,
valamint vadgazdálkodási technikus képzést
indít, felnőtt és levelező
OKJ-s képzés modulban
Szerencsen a Jol-Vad Bt.
(Nyilv. Szám.: 00995-2008)
Telefon: 06-30/289-0809,
06-70/702-5435

Zalai 10 ezer hektáros
nagyvadas
területen
vadásztársasági tagság
eladó.
Telefon: 06-30/326-9276

VEGYES
Zalaszentbalázson kétszintes épület eladó.
Telefon: 06-20/938-8210
Gyarapítsa
vadászkönyvtárát! - A Diana
Vadász-Horgász Antikvárium a készletéről ingyenes árjegyzéket küld.
6900 Makó, Zrínyi u. 34.
Telefon: 06-62/211-561
www.dianaantikvarium.hu
és www.vaterabolt.hu/
dianaantikvarium

Alföldi vadászati lehetőség, Hajdúnánáson.
Ép tollazatú és kiváló
röpképességű,
minőségi félvad nevelésből
származó vadkacsa- és
fácánvadászat leköthető. Ugyanitt mezei nyúl
hajtóvadászatára is van
lehetőség.
Őzsuta és -gida selejtezésre korlátozott számban előjegyzést felveszünk.
Előleg fizetésnél igen
jelentős kedvezmény!
Szállásigény esetén elhelyezést tudunk biztosítani.
További információ:
06-30/935-8752

FELHÍVÁS
A Zala megyei Vadászszövetség
és a Zala megyei Vadászkamara
a 2009. évi Zala megyei Vadásznapon
vadászkutyák részére szépségversenyt rendez, egyúttal a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének
Nagylengyeli Szervezete Országos
Tenyészszemlét tart a MEOE Hungária Terrier Klub által elismert valamennyi terrier részére.
Tenyészszemlére csak FCI által elismert származási lappal rendelkező
kutyák nevezhetők.
A rendezvény ideje és helye:
2009. augusztus 29.
Nagykanizsa, Csónakázó tó.
Nevezés a helyszínen vagy előre
az alábbi elérhetőségeken:
Orbán Sándor:
csacsligeti@t-online.hu,
tel/fax: 06-92/314-954
Információ: 06/30-260-3988
Takács Árpád:
takarpad@gmail.com,
06-30/218-0580
Nevezési díj:
Szépségverseny: 2000 Ft/kutya
Tenyészszemle: 5000 Ft/kutya
A szépségversenyen értékes díjak
kerülnek átadásra.

Megjelenik havonként
a megelőző hónap utolsó hetében.
Ára: 650 Ft
Előfizetőknek: 600 Ft
Az előfizetési díj 2009 végéig: 2400 Ft
Szerkesztőség:
1031 Budapest, Pákász u. 7.
tel/fax: 06-1/242-0042
flotta mobil: 06-70/702-5000
info@vadaszlap.hu
Kiadó-főszerkesztő:
Csekő Sándor
sandorcseko@vadaszlap.hu
Főszerkesztő-helyettes:
Wallendums Péter
wpeter@vadaszlap.hu
Olvasószerkesztő:
Somfalvi Ervin
somfalvi@vadaszlap.hu
Főmunkatárs:
Agyaki Gábor
agyaki@vadaszlap.hu
Gyakornok:
Farkas Bertram
farkasb@vadaszlap.hu
Tervezőszerkesztő:
Wéber Ferenc
fefe@citromail.hu
Hirdetési igazgató:
Polster Gabriella
06-70/702-5006
hirdetes@vadaszlap.hu
Szerkesztőségi titkár:
Elek Erzsébet
06-70/702-5040
elekerzsi@vadaszlap.hu
Kiadja a Vadászlap Kft.

Előfizethető belföldi
postautalványon, átutalással
a 65100149-11301439
számú számlára, vagy
a hírlapkézbesítőknél,
a postahivatalokban.
Terjeszti a Lapker Zrt.
a Magyar Posta Zrt.
és az alternatív terjesztők.
A terjesztést gondozza:
MédiaLOG Zrt.
Erdélyben terjeszti és
az előfizetéseket fogadja
a Krónika Kiadóház Rt.
Telefon: 0264-455-959
e-mail: difusare@kronika.ro
Előfizetési díj havonta: 10 RON
Szlovákiában: Ábel Gábor
Mobil: 0905-407-017
Előfizetési díj 2009 végéig: 10 €
Nyomdai előállítás: Pharma Press Kft.
Felelős vezető: Dávid Ferenc
ISSN 1215-6159 (nyomtatott)
ISSN 1588-1229 (online)

2009. augusztus z www.vadaszlap.hu

542

Magyar VADÁSZLAP

