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JEGYZET

Lépcsők
Valamelyik éjjel azt álmodtam, hogy egy hatalmas lépcső előtt álltam. A fehér lépcsőfokokat vörös bársonyszőnyeg borította és elérhetetlen magasban valaki ült egy hatalmas,
aranyozott trónszékben. Villant a kép, a fehér lépcsőkből barna sziklák lettek, mint
az Andokban, és egy teraszos-lépcsős város alatt egy zöld növényekkel tarkított, folyó
szabdalta völgy csodás panorámája nyílt meg.
Sokszor álmodom, de általában elfelejtem, hogy miről. Ez a lépcsős álom viszont
azóta is fel-felsejlik, mintha lenne valamiféle rendeltetése. Persze fogalmam sincs, hogy
mi. Ébren legfeljebb odáig jutok el, hogy egyre kevésbé örvendek a lépcsőmászásnak,
a szuszogós erőfeszítéseknek. Ha az álmom méretes lépcsőin kellene feljutnom, talán
el sem indulnék.
Tudom, ez nem helyes, hiszen minden lépcső, annak minden egyes lépcsőfoka azért
van, hogy tegyük rá a lábunkat, lépjünk fokról-fokra, mert minden lépcső vezet valahová! Le vagy fel! Minden azon múlik, hogy a lépcső alján vagy a lépcső tetején vagyunk. A lényeg változatlan, ha meg akarjuk tudni, hová vezetnek a lépcsőink, le vagy
fel, el kell indulnunk rajtuk.
Vajon a magyar vadászatnak milyen a lépcsője? Hová vezet? Lefelé vagy fölfelé? Érdemes-e rajta kíváncsiskodva elindulni? Mekkorák a lépcsőfokok, normálisan tudjuk-e rakosgatni rájuk a lábunkat vagy küszködhetünk minden helyváltoztatással? Kopottak-e
a régi lépcsőfokok, csúsznak-e az újak? A fene se gondolná, hogy ennyi kérdés képes
kapásból felhalmozódni. És ha még nevet is adnánk egy-egy lépcsőfoknak, mondjuk
a legalsót a béka segge alattinak titulálnánk és ahogy haladnánk fölfelé mind jelenthetne egy eseményt, egy nevet, egy korszakot...
Biztos vagyok benne, máris elkezdtek velem együtt játszani, nem is olyan nagy hülyeség ez a lépcső-nevesítés.
Mivel nem áll szándékomban senkit megbántani, ezért nem a magyar vadászat kacskaringós csigalépcsőjével, vagy babiloni tornyainak szűk, pihenőkkel és fordulókkal
szabdalt lépcsőházaiban kutakodom, hanem a saját portánkon sepregetve, szerkesztőségünk idén húsz évessé öregedő, helyenként töredezett, kicsorbult, de hónapról-hónapra, évről-évre megjárt lépcsőivel igyekszem foglalkozni.
Ha egy esztendőt tekintünk lépcsőháznak és benne a hónapokat lépcsősoroknak, akkor eddig 19 lépcsőházat és – a próbaszámmal együtt – 230 grádicsot tudhatunk magunk mögött. Ami azért nagy szó, mert egyszer sem kellett lefelé szteppelnünk, ha kis
lépésekkel is, de következetesen haladtunk – mi úgy gondoljuk – fölfelé. Természetesen
nincs két egyforma lépcsőház és különböznek egymástól a lépcsők is, mint ahogy –
az alapvető formai megoldásokon kívül – az elmúlt 19 évben nem volt két egyforma,
„szabványosított” lapszámunk sem. Voltak korszakaink, amikor más volt a lépcsők
méretezése. A kezdet kezdetén a Vadászati Kulturális Egyesülettel együtt találtuk ki
a lépcsőket, gyakorlatilag minden siker és kudarc közös volt, a szerkesztőség volt az
egyesület motorja, együtt álmodtuk meg a lépcsőfordulókat, a pihenőket, a kanyarulatokat. Így lett az újságformátumú „zöld” újságból magazin, színes címlappal, aztán
8 oldallal, majd 16-32, 4+4 színben nyomtatott oldallal gazdálkodhattunk.
Hogy rohan az idő, már öt éve, hogy a lap kiadója a Vadászlap Kft. lett, kicsit nagyobbá, szélesebbé válhatott a lépcsők méretezése, 64 oldalas lett a belív, és a burkolaton
– a nyomdatechnikán – is változtattunk. De lépcsőházunkba nem épült mozgólépcső,
nem került szőnyeg se a lépcsőfokokra, ugyanúgy, mint korábban, napjainkban is hónapról-hónapra kizárólag Olvasóink és hirdetőink támogatásával vesszük az akadályokat,
birkózunk a válságokkal, lépdelünk fokról fokra.
Szeretem a lépcsőinket, mert – visszatekintve – minden olyan, mintha csak álmodtam volna, mintha a szerethető lépcsőimnek semmi köze nem lenne a valósághoz,
mintha korlátok nélkül, könnyűszerrel győztük volna le a szintkülönbségeket.
Lehet, hogy az álmomban látott, napbarnított sziklák pontosan ezt a keménységet,
a szakadatlan munkát szimbolizálták? Azt hiszem,
CSEKŐ SÁNDOR
ez most nem fontos. Mégis, tisztelettel kérem, egysandorcseko@vadaszlap.hu
előre ne ébresszenek fel!
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Elsőbikás vadász Regölyről
November 10-én, a Regölyi Kapos-Koppány Vadásztársaság
(Tolna megye) területén egy szerencsés vadász élete első szarvasbikáját hozta terítékre. A 8 éves bika páratlan 16-os agancsának súlya 7,11 kilogramm, 190,51 pontjával ezüstérmet kapott. A képen balról jobbra Heidt János elnök, Kövics László az
elejtő és Vinkovics József, titkár.
K. L.

Meglepő találkozás
A képeken látható suta november 30-án reggel, a kunszentmártoni Körös Vt. területén (Jász-Nagykun-Szolnok
megye) került terítékre. Az elejtő: ifj. Révész Sándor, kísérő: Révész Sándor. Az őz zsigerelés utáni súlya 15 kilogrammot nyomott. A jobboldali agancs 2,5 centiméter,
a baloldali 0,5 centiméter volt.

Szabad területen
Az idei idény első vaddisznóhajtását Karancsvölgyön (Nógrád megye)
a Hársas Vadásztársaság tartotta november 20-án. A 25 belföldi vendégvadász a nap végén elégedetten állt a terítéknél, ahol 16 vaddisznó és
egy róka feküdt a ravatalon.
Pilinyi Gábor, hivatásos vadász
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„Ferkó”
...jó pár év eltelt, mostanában gyakran elém tárulnak képek
gyermekkoromból. Édesapám vadásztörténeteket mesél: tátott
szájjal hallgatom. Érdekes, mindig úgy gondoltam,hogy pontosan, napra készen tudom bármelyiket ... ami így, ebben a formában nem teljesen igaz, de talán nem is ez a lényeg. Az egyik
kedvenc történetem a 100. vaddisznójának elejtése, ami biztosan hasonlóan zajlott, mint a többi vadásztörténet. Mivel édesapám pedagógus, mellé csapódott 1-2 tanítvány, vadászkísérő.
Szinte nem fordult elő olyan, hogy egyedül járta volna az erdőt.
Ennek sokszor én csak a kárát láttam, mert bizony nem egyszer
előfordult, hogy engem hagyott otthon: - Majd legközelebb,
lányom! - felkiáltással. Nem voltam egyszerű helyzetben, de a
kitartás minden elém görgetett akadályt legyőzött. Szóval, azon
az ominózus estén sem vadászott egyedül. A sikeres elejtést követően megadták a vadnak a végtisztességet, majd előkerült a
hátizsák mélyéről a pezsgő, valódi pezsgőspoharak kíséretében.
Az éjszaka csendjét egy pillanatra a poharak csilingelése törte
meg. Megfogott ez a történet, de különösebb jelentőséget nem
tulajdonítottam neki. Felnőttem! Változik az élet, felcserélődnek a szerepek. Gyermekként megismertette, megszerettette a természet és a vadászat minden rejtelmét.
Fordult a kocka, bár sosem gondoltam volna, a tanító helyét a tanítvány vette át. Neves évforduló kopogtat... Születésnap. Nem töprengtem
sokáig az ajándék tekintetében, élete első dám tarvadjának elejtési lehetőségével leptem meg Mesteremet. Egész napos, felejthetetlen élményekben gazdag vadászat volt! Vendéglátónk minden apró részletre ügyelt. Egyetlen feladatom viszont nekem is akadt: a gondosan becsomagolt pezsgős poharak és a pezsgő időben előkerüljenek...
Videcz Virág

Valóra vált álom

Bihar megyei érdekességek

Hárman indultunk el Úrkút községből (Veszprém megye) Németországba. A Mecklenburg tartományi Rügen szigeten, a vadban
gazdag Zirsevitz-ben, régi álmom vált valóra november 14-24.
között, mivel két nyestkutyát sikerült terítékre hozni. A vadászat
kimondottan éjszakába nyúló lesvadászat, mely elég fárasztó volt,
de megérte, mivel még vaddisznót is sikerült terítékre hoznunk!
A vendéglátónk Hans-Peter Lux volt.
Vinkelmann Zoltán

A Komádi Bihar Népe Vadásztársaság területén ejtette el a képen
látható bakot július 27-én Manfred Ewald Gamperl osztrák vadász
Gógán Sándor hivatásos vadász kíséretében. Az agancs 652 grammos, 176,75 pontos.
A sikeres hajnali lesvadászaton dr. Csóka István, a Komádi Bihar
Népe Vt. tagja egy rókát és egy aranysakált ejtett el szeptember
17-én. Ezen a területen ez volt az első sakál.
Csorbainé Gógán Andrea
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Három lábú kan
Heves megyében, a Gyöngyöspatai Vt.-nél május 6-án került terítékre a képen látható vadkan. Egy évvel
korábban a kan hátsó combját ellőtték, ezért a disznó csak három lábon tudott járni. Nagyagyarai közül az
egyik teljesen hiányzott, sőt még a bal alsó fogsora is. Feltételezem, hogy ez is egy régi sebzés eredménye.
A meglévő nagyagyar 22,7 centiméter, az egyik kisagyar 3 centivel volt hosszabb a másiknál az említett
nagyagyar hiánya miatt.
Majer Róbert

Élete kanja
November 10-én, esti lesvadászat alkalmával, Papik Tiborné sportvadásznak a Piricse-Nyírpilis Földtulajdonosi közösség Júlia-liget nevű
területrészén sikerült elejtenie élete legnagyobb vadkanját. Zsigerelve
a mérlegen 154 kilogrammot nyomott, s a nagyagyarak átlaghossza 24
centi volt. A Szabolcs megyei trófeabírálaton 123,4 pontra értékelték,
így aranyérmes lett.
Molnár László

30 felett
A november elején, a horvátországi Cesma közelében esett kan
nagyagyarainak hossza 34,2 és 29,5 centi, pontszáma 137 IP.
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A vadászszerencse
újabb sikert hozott.
A Nemesnádudvari
Nimród Vt. (Bács-Kiskun megye) területén
társaságunk tagja,
Koch Péter délutáni
lesvadászaton ejtette
el a hatalmas vadkant,
amelynek zsigerelt
súlya 160 kilogramm.
18 centis agyarait
bronzéremmel
díjazták.
Etsberger József
a Vt. elnöke

A tagi remete
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Somogyi rekord
November 19-én, a reggeli órákban ejtette el Ludvig Eisler osztrák vendégvadász a kapitális dámlapátost a SEFAG Zrt. lábodi erdészetének kezelésében lévő
segesdi területen. A 11 évesre becsült bika lapátja 5,73 kilogrammot nyomott a
mérlegen, amely egyben új somogyi súlyrekord is, pontszáma 194,22. A töretet
a kísérő, Kapronczai Tamás, a terület fővadásza adta át.

74 kan a terítéken
November 5-én és 6-án, a SEFAG Zrt. zselici vadászterületein két – a sásostói
és a tótfalusi – vaddisznós kertben rendezett hajtóvadászatot. A nyolcfős
szlovák vendégcsoport két nap alatt 141 disznót hozott terítékre. A teríték
elejére 74 vadkan kerülhetett, amelyek közül 25 lett érmes minősítésű. Az
öt aranyérmes közül egy 25,8 centiméteres átlaghosszú agyarpár bizonyult
a legderekabbnak.

A terület koronája
A vécsi Aszó-völgye Vadásztársaság Barackos területrészén (Heves megye) szeptember 20-án, az esti lesvadászaton került terítékre a társaság történetének legerősebb szarvasbikája. A bikát Kovács József bérvadász
ejtette el, kísérője Molnár Ferenc hivatásos vadász volt.
A bírálat során a páratlan 16-os, 8,92 kilogrammos trófea
ezüst érmet kapott.
Gyulai József

Román nagykan
A felvételen látható vadkan
zsigerelve a mérlegen 268 kilogrammot nyomott, nagyagyarai
24 és 24,4 centiméteresek.
A Pannonvad Kft. szervezésében amerikai vadászok ejtették
el Romániában, egy Arges megyei vadásztársaság területén.
A vadászaton 3 medve, 2 zerge
és 4 vadkan került terítékre,
amelyek közül ez volt a legnagyobb.
(T.T.)

FELHÍVÁS!
Szerkesztőségünk várja a vadászatra jogosultak, valamint a hivatásos- és sportvadászok teríték- vagy trófeafotóit,
melyek hónapról-hónapra helyet kapnak lapunk hasábjain és honlapunkon.
A képeit megoszthatja velünk az info@vadaszlap.hu e-mail címen!
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Robbantani akarunk
Fogadalmakkal szokás üdvözölni az új esztendőt. Mi is így tettünk, igaz, nem szilveszter éjszakáján, hanem
már a novemberi számunkban megfogadtuk: új, eddig sosem látott megoldásokban gazdag internetes felülettel várjuk az érdeklődőket 2011 januárjától. Grafikusok, programozók, rendszergazdák és szerkesztőségünk munkatársai keményen dolgoznak azon, hogy a fogadalom valóra váljon, robbanthassunk a magyar és
az európai vadászvilág információs glóbuszán.

Természetesen nem terrorista robbantgatásban gondolkodunk, mi
egyszerűen csak be akarunk robbanni mind a hazai, mind a külföldi
vadászok tudatába, hogy ha bármilyen vadászatról, vadászathoz kötődő információról van szó – elsőként a www.vadaszlap.hu, a www.
vadaszlap-online.hu, a www.vadaszlap.eu és a www. vadaszlap.com
honlapcímek jussanak eszükbe, a kereső-programok a mi kulcsszavaink alapján bukkanjanak a magyar vadászatról szóló információkra.
A hazai vadászok kis része használja az internetet, ezért nem érdemes az internetes fejlesztésre pénzt költeni – hangzott el nemrég egy
sajtóbeszélgetésen. Ugyanakkor a magyar vadászok jócskán, talán
a kelleténél is jobban el vannak látva sajtótermékekkel, a kegyeikért
több szakmai lap is harcol. Ám ezek az újságok – köztük a Magyar
VADÁSZLAP is – csak havonta egyszer jelennek meg. A havi megjelenés
lehetőség arra, hogy körbejárjuk, átfogóbb képet nyújtsunk egy-egy
témáról, problémáról, a lehető legtöbb állásponttal ismertessük meg
az érdeklődőket. De a friss, a napi hírek terén több hetes lemaradással
számolhatunk. Márpedig ezt a digitális korszak sajtója már nehezen
engedheti meg magának.
Ezért döntöttünk egy digitális magazin, netes szaknyelven egy sokoldalú „portál” kialakítása és működtetése mellett, amely nemhogy
naprakész, de – már ha létezik ilyen szó egyáltalán – „órakész” módon
tájékoztatja majd az olvasókat a vadászat területét érintő minden hírről, eseményről. Ez az elektronikus magazin, ez az online újság lesz
a gerince megújított honlapunknak.
Bennünk is felmerült a kérdés: ha a vadászok mindenről tájékozódhatnak az internetes felületünkön, van-e értelme havonta a nyomtatott lapot kiadni?
A válasz röviden: igen!
Ugyanis furcsa dolog az internet. Az ember arra gondolhat: a digitális világban nincs terjedelmi korlát, ott aztán korlátlanul van lehetőség arra, hogy egy témáról hosszasan és részletesen írjunk. De vajon
szívesen olvasunk-e mindent, hosszan a monitor előtt ülve, hogy belesajduljon a szemünk? A felmérések és mindenféle vizsgálat szerint
a számítógép előtt is inkább a rövidebb, nem túl bő lére eresztett írásokat olvassák a látogatók, és inkább a válogatott fotókat, videókat
nézegetik, mint az ömlesztett képgalériákat.
Mi is úgy gondoljuk – legalábbis jelenleg – hogy az elmélyült, figyelmes olvasást kívánó szakmai cikkek, portrék, jegyzetek – és az eddig
megszokott és szeretett rovatok zömmel a nyomtatott, tehát a kézbe
vehető, „megszagolható”, bárhova magunkkal vihető magazinunkban
maradnak.
Az internet valódi ereje a gyorsaság, a folyamatos változás készsége,
a gyors és friss hírek terepe. Ezt kínáljuk hamarosan az oldalunkra kattintó olvasóknak.
Ezt, de természetesen nem csak ennyit. Vadászati lexikonunk nem
kisebb feladatra vállalkozik, minthogy beváltsa az elnevezés ígéretét:
széles körű, mindenre kiterjedő információs bázist nyújtson a vadá-
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szattal és határterületeivel kapcsolatban. Ebben olvasóink, a vadászok
segítségére is szükségünk lesz: vadászati enciklopédiánkat, ennek
címszavait hozzáértő olvasóink is szerkeszthetik, sőt, kérjük is majd
erre őket. De ebben a rovatban tájékozódhatnak majd a vadászatot
érintő jogszabályokról, információt szerezhetnek a legújabb pályázati
lehetőségekről, valamint eligazodhatnak az interneten fellelhető, a vadászattal kapcsolatos weboldalakról is.
Az interaktivitás – vagyis az olvasók aktív részvétele az oldal szerkesztésében – sehol nem annyira fontos, mint a „Börze” menüpont alatt található szolgáltatásokban. Ennek gerincét a ma is ismert apróhirdetési
rendszer adja majd. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság határozatának megfelelően, a fegyverhirdetések megtekintését szigorú szabályhoz vagyunk kénytelenek kötni. Az apróhirdetések között fegyver-hirdetésekkel csak akkor találkozhat a felhasználó, ha előzőleg megadja
vadászkártyája vagy vadászjegye számát. Ezeket az adatokat természetesen a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük.
Egyedülálló újítással is készülünk a változásra: saját fejlesztésű szoftverünk segít majd eligazodni minden vadásznak a Magyarország kínálta vadászati lehetőségek között. Egy egyszerű, felhasználóbarát felületen több keresési lehetőséget kínálunk látogatóinknak: kiválaszthat
egy adott vadfajt vagy időszakot, területet, valamint értéknagyságot.
A beállításoknak megfelelően egy intelligens térképen jelennek meg
a találatok (vadsűrűség, átlagos trófeanagyság, stb…), valamint az
adott területen működő vadásztársaságok területei. Lehetőséget teremtünk arra, hogy minden egyes vadászatra jogosult az „okos térképen” belül egy saját „profil oldalt” hozzon létre, vagyis a maguk meghatározta tartalommal – legyen az szöveg vagy kép – bemutatkozzanak
az európai és a világ olvasóinak, ajánlják saját területüket, szolgáltatásukat. Az oldal nem vadászatok közvetítésére vállalkozik, arra azonban
remek lehetőséget kínál mind vadászoknak, mind vadásztatóknak,
hogy igényeikkel és szolgáltatásaikkal megtalálják egymást.
Nem elírás – kitűzött célunk, hogy „minden vadásznak” segítsünk.
Ez persze nem megy egyik napról a másikra, de a kezdő lépéseink is
láthatóan már ölesek. Ugyanis az intelligens térkép-funkció – mint
az on-line magazin minden más tartalma is – nem csupán magyarul,
hanem angolul, németül és oroszul is azonnal elérhető lesz. Borzongató gondolat, hogy közel egymilliárd emberhez szólhatunk ezáltal.
Még csak sejdítjük, hogy a megújított honlapunkkal a fejlesztés révén
olyan publicitást teremthetünk a magyar vadászatnak, vadászati kultúrának és lehetőségeknek, amelyek az egész ország, s benne a vadászat elismertségét, a vadászatra jogosultak, a szálláshelyek, éttermek
forgalmát is emelni fogják. Ehhez azonban, mint korábban is jeleztük,
az egyéni vadászok és a vadgazdálkodók partneri együttműködésére
számítunk. Már nem kell sokáig várni. Januárban kezdünk!

www.vadaszlap-online.hu; .eu; .com
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Dr. Semjén Zsolt az Országos Vadászati Védegylet új elnöke

Nincs hová
hátrálni!

A cím az OMVV új elnökének „székfoglalójában” hangzott el, amikor arról beszélt, hogy a magyar vadászokat az elmúlt esztendőkben annyi, de annyi „csesztetés” érte, amit nem lehet tovább némán tűrni, „zászlót
kell bontani” és „offenzívába kell váltani”. Ha pontos
szakmai érveink vannak, és ezt képesek vagyunk neves-közismert vadászok segítségével jól kommunikálni – nyerhetünk!
A tisztújító választmányi ülésen a küldöttek elfogadták az Elnökség beszámolóját az elmúlt öt év működéséről, szavaztak az alapszabály módosításáról és megválasztották a tisztségviselőket.

S hogy mi mindenben nem sikerült az érdekvédelemnek eredményt elérnie, ez is kiderül a beszámolóból. Ha netán valaki nem
lenne „naprakész”, lehet tudni, hogy
z a vadászati törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendelet módosításánál még
mindig nem veszik figyelembe az érdekképviseletek, szakmai szervezetek véleményét.
z öt év is kevés volt, hogy megnyugtatóan
rendeződjön a fegyvertörvényben és a végrehajtási rendeletében megfogalmazott, a legális
fegyvertartókat sújtó intézkedések módosítása. (Annak ellenére, hogy aláírásokat gyűjtöttünk, ígéreteket kaptunk, javaslatokat tettünk,
egy Civil Munkabizottság teljesen kidolgozott törvény- és kormányrendelet-tervezetet adott át az IgazgaAz OMVV közösen az Országos Magyar Vadászkamarával elértásügyi és Rendészeti
te, hogy nem valósult meg a Nyugat-magyarországi Egyetem
Minisztériumnak, a jekezdeményezése, melyben a vetési lúd vadászati idényének
lenlegi Belügyminisztéritörlését vagy további jelentős mértékű korlátozását javasolták.
um jogelődjének.)
Maradt a korábbi korlátozás.
z a vadhúsrendelet,
A másik jelentős eredmény, hogy a sportvadászoknak - az új
a vad jelölésével és kevadászok és az első fegyvert vásárlók kivételével - nem kell pszizelésével kapcsolatos
chológiai vizsgálaton részt venniük, és 60 éves kor alatt szinkszabályok a gyakorlatronba hozták a fegyvertartási engedély és az időszakos orvosi
ban szinte használhavizsgálat lejártának idejét.
tatlanok (a „légycsapóról” nem is beszélve),
Nem igazán tudom eredménynek tekintez a lőfegyverek vizsgáztatása még minni, hogy a Védegylet vállalta a szervezési és dig csak a Gyöngysor utcában lehetséges,
koordinálási feladatokat a szalonka-monitor- nem sikerült elérni, hogy az új fegyverek föing esetében. Két éve nem vadászhatunk ta- lösleges bevizsgálása megszűnjön,
vasszal az erdei szalonkára – nagy esélye nincs
z hiába véleményezték az erdőtörvény
annak, hogy visszakerüljön a vadászható vad- módosítását, az új jogszabály rendkívül hátfajok közé – de monitoringozhatjuk a vonulá- rányos a vadászatra jogosultak számára, mert
sát. 2009-ben 467 helyen, 901 megfigyelési az erdei vadkáron kívül még az erdővédelponton, 2010-ben 441 vadászatra jogosult mi bírság is a „nyakunkba varrható”.
908 ponton vett óvatosan mintát, ugyanis az
z az autópályák építésénél a kivitelezők – álengedélyezett 5500 példányos kvótából csak talában – fütyülnek a vadászok kérésére, nem
2449 erdei szalonka begyűjtésére került sor.
építenek vadátjárókat, de ha igen, azok a
vetségeken keresztül –
920 tagszervezete van,
hússzal kevesebb, mint
2005-ben. Ez azt jelenti,
hogy a vadászatra jogosultak 63 százaléka tagja
valamelyik megyei szövetségnek. Ha ezt a vadászokra vetítjük, elszomorító a helyzet, ugyanis
az 56 ezer vadászból csak
24.619-en tartoznak az
érdekvédelmi szervezetekhez. Szóvá is teszik ezt a tagdíjat fizetők,
mondván, hogy valamennyi vadász „élvezi” az
érdekvédelem esetleges sikerét. Mert az elmúlt
öt évben volt ilyen! Igaz csak két esetben.

December 3-án, pénteken reggel Lovasberény környékén alig
esett a hó, viszont Nyugat-Dunántúlon elég sok gondot okozott a havazás. Fák dőltek ki, kamionok akadtak el a hóban, az
egész országra narancssárga riasztás volt érvényben. Sajnos sok
baleset is történt, köztük halálos kimenetelűek. A hónál is kezd
nagyobb gonddá válni a belvíz – jelentették a hírügynökségek,
75 településen már védekeznek ellene.
Suchmann Tamást, az OMVV korábbi elnökét a marcali kórházból átszállították a kaposvári kórház intenzív osztályára, állapota stabil – adott ki közleményt a felesége.
Az egy évvel korábban az OMVV elnökségéről lemondott Benedek Fülöp előzetes letartoztatásban várja a vádemelést.
...még jó néhány információt idézhetnénk
a médiumokból, ami egyáltalán nem befolyásolta az OMVV választmányi ülésére érkező
küldötteket. Valami azért mégiscsak akadályozta azt a 22 küldöttet, akik nem érkeztek
meg a Miniszterelnöki Hivatal oktatási központjába, korábban a HM Budapesti Erdőgazdaság Zrt. lovasberényi erdészetének vadászházába. A drukk fél 11 felé elmúlt, 59 küldöttel
bőven határozatképes lett az Országos Választmány.
Első alkalommal kerül sor arra, hogy az
ülésről hangfelvétel készüljön, így könnyebb
a jegyzőkönyv elkészítése – hangzott el a levezető elnök, Feiszt Ottó alelnök indoklása.
(Némi iróniával ehhez szabad legyen annyit
hozzátennem, talán a technika ennél már sokkal több lehetőséget kínál, a mobiltelefonommal is lehet kép- és hangfelvételt készíteni.)
Mindenféle fakszni, ünnepélyeskedés,
kürtölgetés nélkül az első napirendi pont az
elnökség beszámolójának megvitatása, elfogadása volt. Az előzetesen kiküldött írásbeli
anyagból, mely a 2005 és 2010 közötti tevékenységről szólt, igyekszem kiemelni, ami
a „közvadászok” számára talán érdekes lehet.
Kezdjük a statisztikával. A szövetségek szövetségének, azaz az OMVV-nek – a megyei szö-
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HÍREK-TUDÓSÍTÁSOK
vad számára alkalmatlanok. (Tegyük ehhez
hozzá, az autópályákra kirakták a vadveszélyt
jelző táblákat, hogy – a Legfelsőbb Bíróság állásfoglalása szerint - mentesüljenek a vad és
gépjármű-ütközésekből következő kártérítésektől. Ki a hunyó? Azt nem tudom, de annyi
biztos, hogy a kerítések, az autósok számára
garantált biztonság ellenére a vadászatra jogosultakkal próbálják megfizettetni a vad által
okozott ütközések kárait. Bár ezt nem említi
a beszámoló, de ebben sem sikerült változtatást elérni, erősek az autópályák kezelői.)
z a végére maradt, de lehetett volna ezzel kezdeni, ez az öt év is úgy röppent el,
hogy nem készült el a magyar vadászat
és vadgazdálkodás, a vadászati kultúra
célkitűzéseit, koncepcióját és feladatait hosszú távra meghatározó Nemzeti Vadgazdálkodási Program. (Ismerem
a háttért és nem pletykálok, ha tájékoztatom
Olvasóinkat a történtekről. Tudomásom szerint, évekkel ezelőtt az Közép-magyarországi Vadászok és Természetvédők Szövetsége
(Budapest, Nádor u.) elkészített egy vázlatos elképzelést, amit az OMVV továbbított
a szaktárcának. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium illetékesei nem
tudták elérni, hogy amikor a különböző ágazatok nemzeti programjait kidolgozták, a vadászati program is – mint állami feladatokat
is meghatározó program – bekerüljön ebbe
a csoportba. Aztán - valóban, ahogy a beszámoló fogalmaz – elkezdődött a „hitegetés”
a program különböző készültségi fokáról,
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Emlékezetem szerint lassan húsz esztendeje, hogy a megyei szövetségek és az országos szövetség elhatározta, szolgáltatásokat nyújt majd a tagjainak. Jó dolog, hogy
a kamara és a szövetség együttműködik, így
mindkét szervezet beszámolójába beírható
a jogsegély-szolgálat, a ragadozógyérítés segítése, támogatása, a vadászvizsga előkészítő
tanfolyamok szervezése. Majdnem ugyanez
mondható el a bizottságok működéséről,
illetőleg nem működéséről. Talán nem véletlen – bár teljesen ésszerűtlen – hogy az
OMVV megszüntette a vadgazdálkodási
bizottságát, mondván tagjai a kamara bizottságaiban tevékenykednek. (Már a vadászkamarai törvény megszületésének pillanatában látszott, hogy erre előbb vagy utóbb
sor kerül, mert a törvénybe becsempészték
a „vadvédelmi és vadgazdálkodási bizottság”
fölállítását. Erre a bizottságra az egyéni tagsáFolyamatosan jogvitákat generál, ezért módosításra, pontosígon alapuló kamara esetásra szorul az 1996. évi LV (vadászati) törvény és ennek végretében semmi szükség
hajtási rendelete.
nem lenne, annál inkább
Elfogadhatatlan számunkra a 175/2003 (X.28.) Kormányrendeszükség lenne arra, hogy
let, ami a fegyvertartás és használat szabályait rögzíti.
a vadászatra jogosultak
Nevetséges, de igaz: a 2008. évi XLVIII. törvény értelmében
komolyan, szakmailag
megbüntethetik a kereskedőket és a szakmai médiát, ha fegyhitelesen foglalkozzanak
vert és lőszert reklámoznak!
a vadászat és vadgazdálHa belerúgok a kutyámba, bűncselekményt követek el, de ha
kodás, a vadászati kultúaz orvvadászok halomra mészárolják a vadállományt, az csak
ra elméleti és gyakorlati
szabálysértés. Eddig hiába kértük a törvényalkotókat – Európa
kérdéseivel. Ez van.)
több országához hasonlóan - minősítsék bűncselekménynek az
orvvadászatot, tételesen kerüljön be a Btk-ba és kobozzák el a
Folytatás az 53. oldalon
bűncselekmény elkövetéséhez használt eszközöket.
de láthatóan semmi nem történt. Tetszenek
emlékezni a minisztérium vadgazdálkodási
alapjának megszüntetésére, bekebelezték.
A gazdasági válságra hivatkozva 2010-ben
már támogatásra sem lehetett pályázni. Ha ez
így folytatódik, a vadászat – mint évente 16-17
milliárd forintot termelő ágazat – el fog tűnni a szaktárcán belül. Remélhetően nem ez
a negatív prognózis valósul meg a következő
években. Állítólag a vadászati vezetés azon
dolgozik, hogy a nyár közepén a kormány asztalán legyenek a vadászat gondjai és a megoldási javaslatok.)
Minden bizonnyal a jogászok érdeme,
hogy összefoglalja a beszámoló a legfontosabb jogszabályok módosítására irányuló javaslatokat. A terjedelmi korlátok miatt
ezúttal – bővebb kommentár nélkül – csak
a témákat sorolom fel.
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13. OLDAL

Dogma-döntés
Ha nem vitatjuk azt a bölcsességet, hogy a magvas tudás bölcsője
a kételkedés, akkor igazán éppen ideje volna már az utóbbi évtizedek
ragadvány-dogmáitól végre megszabadulni. A szóhasználat nem véletlen, hiszen a „dogma” kifejezést pejoratív értelemben használjuk,
mert értelmezése szerint uralkodói döntés, törvény, határozat, amely
túlzott tekintélyt véd, de sem kétségbe vonni, sem vizsgálni nem szabad. Éppen ezzel van a baj, és ennek köszönhető a pejoratív köznyelvi
használat is.
Számtalan dogma van, mint az élet bármely területén, a vadgazdálkodásban is, amelyre – ha tetszik, ha nem és ezért kell kimondani - hosszú,
olykor több évtizedes kézzelfogható tapasztalatok cáfoltak rá. Erre talán
azok is régen rájöttek, akik ezeket hatalmi szóval „kinyilatkoztatták”, de
nálunk a hülyeség is mindenkinek alkotmányos joga. Ha bizonyos fajokat öncélúan és érzelmi alapokon kiragadva kapnak különleges „státuszt”, attól még nem fognak mindörökké
megmaradni, mert az élőlényekre nem az emberi,
hanem az ennél jóval bölcsebb természeti törvények hatnak. Hiába akarja valaki egy adott
időintervallum helyzetét konzerválni, állandó a változás, mert ez az élet maga.
Hiába alkotnak és használnak – meghunyászkodásból, lojalitásból, kenyérféltésből – a személyes szakmai tapasztalatok és a meggyőződés ellenére
szalonképes új kifejezéseket, például
a ragadozók alapvető szükségességű
létszámszabályozása (praedator kontroll), az a lényegen és ami a fontosabb,
az eredményen egy jottányit sem változtat. A vadgazdálkodás vagy divatosabban
a bölcs hasznosítás, a „fenntartható vadászat” vagy bármely más céltudatos védelmi
munka lényegében nem más, mint az ott élő fajok
számára ismert kedvező hatások tevékeny elősegítése, a
kedvezőtleneknek pedig a lehetséges elhárítása, minimalizálása.
Ha például valaki a kertjében szakadatlan békakuruttyolást szeretne
hallgatni, nem békákat kell vásárolnia a díszállat-kereskedésben, hanem
egy tavat kell építenie. A béka megjön magától.
Az is egy sürgősen elvetendő dogma, hogy egyáltalán nem kell itt
a fácánneveléssel foglalkozni. Nem is kell, ha nem akarunk vadászni. Viszont, ha szeretnénk, akkor kell. E bedobott nézet hatását is jól
megszívtuk, ezen röhög már egész Európa, mert ott soha, sehol egy
percre abba nem hagyták. Nem lett abból semmiféle jósolt dráma, természetkárosítás, egész jól megvannak, sőt sok hangyányinál jobban
mint mi. Sőt, ma már tőlük veszünk törzsállománynak valót, mert ők
kifejezetten a vadságra és a röpképességre szelektáltak, nálunk pedig
az „intenzív” rácstűrésre és a tojáshozamra.
Nekünk Mohács kell – mondta Ady, és mennyire igaza volt! Nos, aki
idén vadászott apróvadra, annak nem kell a hangosbemondón azt
hallani, hogy a „mohácsi vész” befutott a második vágányra, tessék
vigyázni! Ha ugyanis valaki még most sem kap észbe, az már úgy is
marad. Vívmány, hogy már az apróvadas területeken is egyre több helyen hat számjegyű a „belépti díj”, de a zöldfülű „pénzautomata” ennek csak kárvallottja lehet. Igen hamar magától rájön arra, hogy még

fizető tagként sincs semmi reménye értékarányos kalandokra. Olyan
ez, mintha valaki keményen befizetné a tagsági díjat egy tekeklubba,
ahol van sör, van pálya, van golyó, csak éppen bábu nem akad, amire
rendszeresen guritgatni lehetne. Mert az minden, csak nem vadászat,
ha pirkadat után kiballag húsz-harminc, mindenre elszánt optimista és
mikor a néhány túlélő golyóálló kakas már gallyaz fölfele, azaz a sötétedéskor készített egész terítéket be lehet takarni egy büdösre izzadt
nagykabáttal. Van aki számára ez meglepő?
Nem, sokkal inkább várható volt, ami egyfajta megérdemelt jutalomfalat azért a sok semmiért, amit egész éven át az apróvadért tettek.
Ha tíz terítéken fekvő kakasból 8-9-nek a sarkantyújával simán ki lehet
pucolni a köröm alól a dupla feketét, akkor oda már hozni kellene, nem
pedig elvinni a maradékot. Csak a porosodó szakkönyvekben olvashatunk már a fácánok idény utáni ivararány szabályozásáról.
Ez a múltidő, két „t”-vel, mert ivara ugyan még van,
de hová lett az aránya, meg ennek a szakszerű
beavatkozásnak a fontossága? Tarthatatlan,
sürgős és halaszthatatlan újragondolást
igényelne az egész, dogmatikussá merevedett őzgazdálkodás is. Csak példaként: valaki kitalálta azt a dogmát,
hogy a bakok elfiatalodása ellen úgy
kell harcolni, hogy az éves terítékre
tervezettek több mint a felét az 1-2
éves korcsoportból kell elejteni.
Vagyis magyarán: ha a fiatalokat
agyonlövik, akkor megszűnik az elfiatalodás, gyökerestől. Bravó! Megérdemelne egy véres töretet, aki ezt a szemenszedett ökörséget kitalálta, és az sem enyhítő
körülmény, hogy ebben a számítógép segített. Persze nem is csökkent semmit az a fránya
elfiatalodás, de már rég be kellene látni, hogy így
soha nem is fog, mert volt rá idő elég. A jogalkotó szerint
újabban a bak 6 év felett már „öreg”, a mínusz pontosok elejtéséért pedig már szó sem érheti a ház elejét. Még jó, hogy kitüntetést ezért
még nem adnak, hiszen kialakult már egy egész szép gyűjtőkörük. Bárki,
bármilyen statisztikai adatokkal hozakodna is elő, ki kell azt is mondani,
hogy a néhai őzállományunknak a fele van csak meg, vagy még annyi
sem. Ebben a kérdésben az sem igaz, hogy a számok nem hazudnak.
De igen, ráadásul reggel, délben, este. Az is mélyen elgondolkodtató újdonság, hogy nemrég egy alföldi sutázásnál 10 elejtett suta közül – nem
kis döbbenetre – 8 az idén nem szoptatott...
Két ciklus sem volt elég arra, hogy pontos vadgazdálkodási tényszámok és ökonómiai adatsorok alapján – objektív módon leszűrve
minden tanulságot és szakítva a dogmákkal – megállapíthassuk egy
apróvadas terület szakmailag optimális méretét?
Ha már egykoron a hatástanulmányt elmulasztották, talán még nem
késő. Mert lehet vadászni akár az utolsó csepp vérig, vagy „fenntartható” módon ideig-óráig is, de szakszerűen, valóban tartamosan gazdálkodni és a szó szoros értelmében „bölcsen hasznosítani”... arra már így
nem vennék mérget.
Pedig nagyon is volna miHOMONNAY ZSOMBOR
homonnay@vadaszlap.hu
ért mérgelődni.

Nálunk a hülyeség is
mindenkinek
alkotmányos joga
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Több mint gesztus
- Még nem tudom... - válaszolt Molnár László devecseri lakos és vadász arra a kérdésre, hogy mire fogja költeni azt a 300 ezer forintot,
amit a Veszprém megyei vadászkamara gyűjtött össze és adott át a
TAPÓ étteremben november 26-án, a vörös iszap vadász-károsultjainak. - Először nem értettem, mi az a vörös folyadék, ami a házunk
ablakain kívül folyt. Még szerencse, hogy a fiammal együtt otthon
voltunk, amikor jött az ár és mindent elöntött, így fel tudtunk menekülni a padlásra. Az autómat fölkapta és elvitte a benzinkúttól a
temetőig, ott rakta le a sírokra, onnan kellett daruval leszedni. Tudja
mit sajnálok legjobban? A házat ki lehetne javítani, a berendezést is
lehetne pótolni, de a könyvtáram és az 1700-as évektől összegyűjtött
családi iratok pótolhatatlanok.

Hasonló története van a Kovács-, az Imre-, a Mátyus- és a Dombi
vadász-családnak is. Nagy Gergely hivatásos vadász javait is tönkretette a vörös iszap váratlan áradata.
A www.vadaszlap.hu honlapunkon részletesen felsoroljuk az adományozó vadászatra jogosultak nevét, úgy gondoljuk, megérdemlik.
Mint ahogy megérdemli a köszönetet a soproni Tanulmányi Erdőgazdaság, a csongrádi és a tolnai vadászkamara is, akik gondolkodás
nélkül csatlakoztak a felhíváshoz.
A legnagyobb létszámú és ebből adódóan a leggazdagabb vadászkamara, a Fővárosi és Pest megyei szervezet már a felhívás előtt egy
millió forint támogatást adott a devecseri önkormányzatnak.

Volt egyszer... (egy Marcal folyó)
Talán lesz is. Majd. Valaha, ha nekünk, embereknek, lesz elég
eszünk hozzá. Mondjuk, csodálnám. Ha így is… feltehetően nem
az én életemben. Kár. Ennyi volt. Örülök, hogy láttam, s élhettem.
Néma, mély, jeges szorítás a szívben…
Vagy harminc év kellett hozzá. Hogy ismét ez legyen.
Gyermek voltam… Hetvenes évek eleje. Nem volt internet, a híreket a szocializmus szűrte. Tények helyett szóbeszédre alapult a tudat. Ajkához kötöttük az eseményt. Hogy timföld-e, azt már nem
tudom. Valami ipari létesítmény „balesete”. A víztetőn hassal felfelé,
fehéren úsztak le a testek. Vagy az elején még szédelegve, vízközt.
Dögök feküdtek az iszapban. Forintért hoztuk ki őket a kereskedőknek. Ha rózsaszín volt a kopoltyú, fizettek.
Nem tanul a világ. Nem. Nem a hidak alatt elfutó öt-nyolc méteres vízfolyásról beszélek. Hanem a partról, a kapcsolódó életteréről. Le kell menni, oda kell menni hozzá. Ha lehet gyalog. És nem
a hidaknál. A hasonló nevű réteken át, tocsogókban bíbicfészket
kerülgetve, vércse röptét lesve. Idő kell, ottlét. Látni tudás.
Eddig titkoltam. Van, vagyis volt vidránk. Riválisaim voltak a csukázásban. Hódok döntötték be a fákat, tövüket ceruzaheggyé rágva.
Hőgyész és Kesző között vad-buja vízi világ nyiladozott. Visszahódított majd’ mindent a természet. Az idő helyrehozta a hibákat.
Szerencsénk is volt. A hivatal sem vak mindig. Ezt a szakaszt oltalom alá helyezte. Nincs favágás, mederkotrás. Legyen minden,
ahogy akar. Húsz méter széles ősdzsungel a part. Se kocsival, se motorral mellette. Csak toronyiránt a faluból.
Most hideg, vörös-barna folyam. Fehér tajték a tetején. A hidaknál
kőgát, gipszpor-hegy. Munkagépek, gumicsizma, nylonruha. Unott
pofájú, őrt álló vizesek. Munka. Tetemek. Úszik a vízen a nagy dög
harcsánk.
A bakokkal, a disznókkal, nem tudjuk mi történt, a part menti
dzsungelbe még nem lehet bemenni. Félek, a Tőzeg nádjában oszlanak. Nem áram folyik benne, lassún emészt húst a méreg. Idejárt inni
a szarvas… valahol tán a kukoricában vár köhögve az enyészetre.
Védekezés. Hogy legalább a Rábát, a Dunát… Valamelyest. Pedig, az már nagy víz. Kiheveri, elnyeli.
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Önző vagyok. Összeszorul az öklöm. A miénk elpusztult. Egy
meder, halott anyag. Ömlik lefelé. Egy darabig még hír. Aztán
a média lapoz.
Lajos sír. Befelé, halkan. Nem azt a tíz kiló halát siratja. Pontosan
elmondani nem tudja. De értem, tudom. Azt a megfoghatatlant és
mondhatatlant... a hajnalt, a készülődéseket, a varázst. Az előtte estét, az Ünnepeket. S hogy itt bármi megtörténhet... Álmodjuk a méternyi csukát. Rántását a támolygó kanalán, a feszes húzást. S ahogy
átfordul végre lomhán a zsinórpanyókán. Megszűnt, eltűnt világ.
A kormorán röpte. A kacsák, a liba. A pézsmapocok V-je. Az elázások, a vágyak.. Kandalló előtt kipiruló remények. Nem állunk
többé tótágast a vízben. Ludakért se megyünk át telente, meztelen
a túlpartra. Nem hozzuk át, ahogy néha, fogaink között tartva.
Nem az Animal Planet. Valóság. Szúnyog, bagócs, kullancs. Iszalag, tüske. Láp, tőzeg. És vadvirág, harmat, illat. Hold sarlója ring
a vízen. Zsarátnok vöröse. Kéz a kézben. Gyaloglás, zúzmara. Dérgyémánt csillogás. S a kelő nap, a csönd. Élet. Csobban a víz. Hal
rabol. Lutra feje. Szuszogás, vizslatja a hínárt.
Most halott folyó. Nincs dolgom több a Marcalnál.
És végül, pár megjegyzés. Szubjektívek. Még mindig megdöbbenek... Hova megy a pénz. Kihez... Nem tudás (szellem) kell ide. Sem
nem érték. Valami más. Gyomor, kapcsolatok.
Istenem, Magyarország! Lagzilajcsis öltöny, hebegés-makogás.
Betanult szöveg (rosszul). Nyolc osztály, max. ipari. Nem hiszem,
hogy valaha is értené, mit beszélek. Gondolom, az apja is szégyelli.
Nem oly régen íratták rá a vagyont. Kicsit még teletalpas.
Színjáték. Az egész. A felháborodás, a kétségbeesés mérhetetlen.
Emberek haltak meg, az anyagi kár óriási. Felelőst kell találni. Főleg, egy ilyen tökös kormánynak. Keresnek is valakit, ráfognak, amit
lehet. Perjogilag majd kevés áll meg. Nem is való egy emberrel elvitetni a balhét. Egyszerű... (persze, nehéz tudomásul venni) a közállapotok a rosszak. Évtizedek alatt, jó páran kizsírosodtak a megmutyizott romokon. Nekem ne vegyen senki halat. Kárpótlásul. Kevés
ide az a pár tízmilliárd.
Vida Gusztáv
Lenyelem ezt a békát is. (Tudok mást?)
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Feltétel az érettségi...
Amíg nem kezdődtek el a társas vadászatok,
addig nem volt túlságosan érdekes, hogy ki
lehet a vadászat vezetője. A Diana Vadászfelnőttképző Alapítványi Szakképző Iskola
OKJ-s (Országos Képzési Jegyzékben szereplő) vadászatvezetői tanfolyamát elvégző
mintegy 800 vizsgázó meglepetésére a 2010
februárjában megjelent 7/2010.(II. 2.) FVM
rendelet – a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996.
évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól
szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módo-

sításáról – a 32. paragrafusának első bekezdésében azt írja elő, hogy „A társasvadászat
vezetője hatályos vadászjeggyel és legalább
középfokú vadgazdálkodási-vadászati szakképesítéssel rendelkező személy lehet.”
Szerkesztőségünk – néhány hivatásos vadász aggodalmát közvetítve – hetek óta ostromolja a minisztérium vadászati osztályát,
hogy közzétegyük, mégis ki vezethet manapság vadászatot?
A legfrissebb információnk szerint csak tavaszra várható a rendelet módosítása, amely-

ben több mindent kíván a hatóság a „helyére
tenni.” Viszont a minisztérium úgy értelmezi
a „vadgazdálkodási-vadászati szakképesítést”,
hogy ha valakinek van érettségije, azaz középfokú végzettsége van és legalább öt esztendeje hivatásos vadász – vezethet vadászatot.
Ez egyébként a vadászatvezetői tanfolyamon
eredményesen vizsgázottakra is érvényes, feltétel itt is a középfokú végzettség megléte.
dr. B. I.

Ki vezethet vadászatot?
Ha van valami a vadászati szakmában, ami
komoly gyakorlati felkészültséget, szakmai
tudást és területismeretet igényel, az a vadászatvezetés. Nem véletlenül emelem ki
a „gyakorlati” szót. A fent idézett rendeletmódosítás előtti időkben ez szabályozatlan
volt, az vezetett vadászatot, akit erre a vadászati közösség, vagy annak vezetője kiválasztott. Ezt a megbízást (megtiszteltetést)
– kevés, többnyire hatalmi szóval eldöntött
kivételtől eltekintve – régen olyan vadász kapta, akinek a tudása, a tapasztalata, jártassága,
az emberi adottságai (mert ez sem lényegtelen) és a területismerete erre alkalmassá tette,
s nem utolsó sorban tekintélye volt a többiek
előtt. „Jobb” területeken ezt a tisztet többnyire hivatásos vadászok, vagy rutinos vadászmesterek látták el, s nem az döntötte el a választást, hogy volt-e „felsőbb iskolája”, hanem
az, amit a gyakorlatban tudott a vadászatról,
vadgazdálkodásról.
A 2009-ben rendelettel módosított Vtv.
a vadászatvezetést egyedüli kritériumként
középfokú szakmai végzettséghez kötötte.
Még azt sem írta elő, hogy gyakorló vadász
legyen az illető, elég, ha az iskolai papírja mellé másik papírként érvényes vadászjegye van.
Nos, ehhez a „papírszagú” rendeletmódosításhoz napjainkban rengeteg papírt gyártanak. Számolatlanul bocsájtják ki magukból
a különböző szintű vadászati oktatási „intézmények” (tudatosan nem írok iskolát, mert
ott lehet tudást is kapni, nem csak papírt)
a „papír-szakembereket”, akik minden gya-
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korlati képzés és tudás nélkül azonnal jogosultak felelős munkakörök betöltésére. Kissé
tudathasadásos korunk „vívmánya”, hogy
ma már levelező (!) tagozaton 6 hétvége (!)
alatt kaphat bárki vadásztechnikusi végzettséget igazoló bizonyítványt – mindezt
akkreditáltnak (pros)titulált „képzésben”.
Nos, a jó Isten mentsen meg minden jóravaló vadászt az itt végzett „vadászatvezetőtől”!
Tisztelet – természetesen – a kivételnek.
Ahol nem ilyen stílusú (fogd a pénzt, és fuss),
hanem tisztességes vadászati képzés zajlik,
sajnálatos módon ott sem, még az egyetemi
tananyagban sincs benne, szinte említésre
sem kerül a vadászatvezető tevékenysége és
feladatai, munkájának gyakorlati bemutatásáról nem is beszélve.
Jómagamnak alkalmam volt az elmúlt
években hazánkban szervezett 5 napos vadászatvezető tanfolyamok szinte valamennyi
(de 700-nál mindenképpen több) hallgatójával gyakorlati oktatóként és vizsgabiztosként
találkozni. E képzésnél nem volt szakmai
végzettségi kritérium, jött is a 60-70 éves,
6 elemit végzett vadőrtől a frissen vizsgázott
sportvadászon át a háromdiplomás vadászati szakmérnökig nagyon sokféle (vadász)
ember. Száznál több volt azoknak a vadásztársaságoknak a száma, akik több hivatásos
vadászukat, vadászmesterüket, nem ritkán
elnöküket is elküldték erre az egyedül csak
ebben az oktatási formában elérhető speciális szakképzésre. A vizsgák okozta izgalom
utáni kötetlen beszélgetés során kivétel nél-

kül az volt a vélemény, hogy ilyen tudásanyagot így összegyűjtve sehol sem találtak,
senki nem mondta, hogy felesleges volt részt
venni, vagy kár volt a befizetett pénzért. Nagyon sokan voltak viszont, akik azt mondták, hogy annak ellenére, hogy sikeres vizsgát tettek, nem akarnak vadászatot vezetni,
mert tudásukat nem érzik elegendőnek hozzá és a feladattal járó felelősség olyan nagy,
hogy azt nem merik vállalni. Nos, ezt már
nyugodt szívvel tekinthetjük felelősséggel
vállalt döntésnek.
S bár a tanfolyamot sikeresen elvégzőknek
a szakminisztérium előző vezetése jogosultságot ígért a vadászatok vezetésére, a megjelent rendeletmódosításban erről (és a hozzáértésről) már szó sem esik. Pedig nem attól
lesz kevesebb a vadászbaleset, eredményesebb és jobb a társasvadászat, ha a vadászatvezetőnek papíron igazolt középfokú végzettsége van, hanem attól, hogy a gyakorlati
vadászatban jártas vadászok szerveznek és
vezetnek – felelősen – vadászatot.
Reméljük, hogy a várva-várt törvény-észszerűsítések sorában ez is a helyére kerül.
Addig is – bár lassan vége a társasvadászatok
idényének – elindítunk egy sorozatot, ami
legalább elméletben összefoglalja a vadászat
vezetésének tudni- és tennivalóit, ha már
a szakoktatás felelősei ezt a feladatot „elfelejtették” beépíteni a tananyagba.
Somfalvi Ervin
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 FOTÓ: Blaumann Ödön

Újra a nyúlon túl...

A mezei nyúl befogás idényének közepén járunk – egyetlen vállalkozó,
vadásztársaság vagy ágazati tudós sem tudja megmondani pontosan,
milyen eredményekre számíthatunk. A múltról és a jövőről azonban annál több mondanivalója akad mindenkinek. Az egykor nyúl-nagyhatagyhata
d múlva
lomnak számító Magyarországon elképzelhető, hogy két évtized
a tapsifüles nem lesz a vadászható fajok között?
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Somogyi szerint kímélni kéne az állományt
a jövő érdekében. Állítja: ahhoz, hogy ne csak
idén, de jó pár év múlva is bevételt jelenthessen a mezei nyúl, ahhoz a vadgazdáknak
önmérsékletet kellene tanúsítaniuk: - Tudom,
hogy magam ellen beszélek, de ez a lépés lassan elkerülhetetlen.
Azonban a gazdasági nyomás nagy úr.
A mezei nyúl jó üzletet jelentett sok évtizeden
keresztül a vadásztársaságoknak, akár lövették, akár befogták. Az erre vonatkozó statisztikák tanúsága szerint közel 500 százalékos
áremelkedést könyvelhettek el a gazdálkodók
nyuszinként. Míg húsz évvel ezelőtt 2200 forintot kértek egy elejtett vadért – ugyanekkor
a befogott élő állat ára 3600 forint körül volt –,
addig tíz évvel később 9500 forintot kellett
befizetnie a vadásznak a zsákmány darabjáért
– az exportőr pedig akár 13 500-at is fizetett
egy-egy nyúlért. A helyzet a legegyszerűbb
közgazdasági összefüggéssel leírható: állandó nagyságú kereslet mellett minél kevesebb
az áru, annál magasabb az ár.
- A nyúlbefogás megtervezése olyan, mint
egy haditerv készítése – jegyezte meg Somogyi. – Jóval korábban pontosan tudni kell, mire
számíthatunk egy-egy területen, mielőtt kimennénk oda. Egy befogással töltött nap költsége átlagosan 300 ezer forint. Ebben benne
van a bérelt technika (traktorok, kocsik, stb...),
a hajtók, segítők bére, minden. Így átlagosan
egy nyúl „bekerülési költsége” 3-5 ezer forint
között mozog. Ahhoz, hogy ne fizessünk rá
egy munkanapra, legalább ötven nyulat be kell
fognunk. Ez a megtérülési küszöb.
Az eladási árat természetesen emeli a befogást követő karantén és a hozzá kapcsolódó
orvosi vizsgálatok költsége, valamint a nyolcnapos kényszerű „pihentetés”, a karanténozás
során elhullott állatok jelentette veszteség.
A végső, export ár üzleti titok, annyi biztos:
az érintett vadászterületek 13-14 ezer forintot
tesznek zsebre nyulanként.

 FOTÓK: Somfalvi Ervin

A számok önmagukért beszélnek: 1960-ban
1,2 millióra becsülték a hazai nyúlpopulációt (sőt, ez a szám 1963-ban megközelítette
a másfél milliót), a terítékadatok szerint pedig
félmilliónál is több nyúl esett. Ehhez képest
az ezredfordulón a teljes állományt becsülték
500 ezerre, terítékre pedig alig 180 ezret hoztak. (Látható: bár a törzsállomány drasztikusan
csökkent, a hasznosítás aránya megmaradt
30 százalék körüli szinten.) E négy évtized adatainak vizsgálatakor feltűnő, hogy a mezeinyúl-populáció 4-5 éves ciklusokban változik:
ám a csökkenés-növekedés görbéje folyamatosan leszállóágban van. Szakemberek szerint
ez a lassú hullámzás gyakorta zavarja meg
a vadgazdálkodókat, hisz az ideiglenes emelkedés elfedheti a folyamatos esés valódi mértékét. Több, e témával foglalkozó tanulmány
azzal a sötét jóslattal él, hogy ha a jelenlegi
trend töretlenül érvényesül, akkor 2030-ra az
egyedszám lecsökken a 4 egyed/100 hektáros
határértékre, így lekerül a vadászható fajok
listájáról.
A helyzet a jelent vizsgálva sem rózsás.
- Minden idők egyik legrosszabb idénye elé
nézünk – mondta Somogyi Ferenc, a legtöbb
élő nyulat felvásárló, nyúlkivitellel foglalkozó
vállalkozó. Bár december eleje már elmúlt,
amikor beszélgettünk, befogásról még nem
tudott beszámolni: bár megpróbálták, de az
időjárás és a vízzel telített talaj lehetetlenné
tette a munka elkezdését. Reménnyel pedig
semmi nem kecsegtet, hiszen a tavaszi és
nyári esőzések, áradások, belvizek hatalmas
károkat okoztak a nyúlpopulációban.
- Az időjárás minden szinten betett a befogásnak. Az esőzések pusztították a vadat,
a mezőgazdaság nagyon megcsúszott, sok
területen még mindig lábon áll a kukorica,
későn kezdték az őszi mélyszántást. Mindez
pedig nagyon erősen befolyásolja a nyúl mozgását. Nemhogy fogás nincs, de a vadászatok
sem eredményesek.
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A felvásárlók elsősorban olasz és francia
társaságok. A náluk érvényben lévő szabályozás alapján ugyanis minden elejtett egyed helyett – a nyúlvadászat befejezését követően –
a törzsállomány-javítás céljából élő nyulat kell
telepíteni. E célt szolgálják a Magyarországon befogottak is. Míg a legjobb időszakban
50 ezer nyúl is elhagyta hazánkat, ma legfeljebb 20 ezret exportálunk.
- December közepe-vége felé a legtöbb
vevőnk már befejezte a vadászatot, így várják
a szállítást. Ezért legkésőbb január 20-a körül
mi befejezzük a befogást, de sajnos így is előfordul, hogy vemhes állat is ládába kerül.
- Nem a magyarországi nyúlpopulációban
rejlő szaporodási képességgel van probléma
– jelentette ki dr. Majzinger István, a Szegedi
Tudományegyetem Mezőgazdasági karának
docense. – A gond a szaporulat elhullása –
akár természeti katasztrófa, akár a ragadozók,
akár emberi mulasztás miatt.
A szakember szerint szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy a jelenleg folytatott mezei
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nyúl hasznosítással a törzsállományt apasztják
folyamatosan a vadgazdák.
- Nem akarok jósolni, de a többek által 2030ra jósolt minimális egyedszám könnyen elképzelhető. A környezeti hatások közül egyedül a
klíma változására nem tudunk hatással lenni,
minden másra azonban igen. Kiemelkedően
fontos, hogy a tavaszi időszakban és ősszel,
a hasznosítás előtti hetekben alapos és lelkiismeretes létszámbecslést végezzenek minden
területen. Ha ez elmarad, légvárra épül a vadgazdálkodási terv és könnyen a törzsállomány
kárára történik a vadászat vagy a befogás.
Majzinger szerint ugyanilyen fontos a ragadozók – objektív okokból elsősorban a prémes
állatok – megfelelő gyérítése tavasszal, kotorékozással is. Hozzátette: megkerülhetetlen
a megfelelő, hosszú távú élőhely-fejlesztés és
vadföld-művelés, valamint: ragaszkodni kell
ahhoz a szabályhoz, hogy egy területet csak
egyszer hajtanak meg, történjen rajta befogás vagy vadászat.
Egy, a gödöllői egyetemen öt évvel ezelőtt
született tanulmány kijelenti: a mezei nyúl populációt érintő katasztrófa elkerülése érdekében komoly korlátozásokat kellene bevezetni.
Ezek között említik, hogy tiltani kellene januárban a befogást; ha a tavaszi becslés nem
éri el a 0,2 egyed/hektárt, valamint ősszel
a 0,4 egyed/hektár mértéket, akkor az adott
területen a vadászatot is fel kell függeszteni.
Javasolják továbbá, hogy az éves vadgazdálkodási terveket szeptemberben, a friss becslések ismeretében módosítani kell.
Mindebből eddig semmi nem valósult meg.
Ha az érintettek: vadgazdák, vállalkozók és az
állam nem tesz lépéseket a mezei nyúl törzsállományának gyarapítása érdekében, lassan
el kell kezdenünk keresgélni, mi lehet a nyúlon túl.

TRENCSÉNI DÁVID
dtrencseni@gmail.com
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Útravaló
lesre, cserkelésre

 FOTÓ: Sándorfalvi László

Boldogabb időkben a vadásznak a tarvad selejtezése semmi más vadászati módnál nem volt „alábbvaló”, kevesebb törődést, figyelmet és felelősségteljes döntést igénylő feladata. Sőt, egyfajta elismerésnek is számított, mert a szakszerűséget illetően úgy tartották, hogy ezt nem lehetett
akárkire bízni. A tudás, a rátermettség elismerése volt egykor és nagy
megtiszteltetés. Mindezek ellenére a szakirodalom meglehetősen szűkmarkúan „osztja az észt”, leginkább azért, mert a fontosabb tudnivalókat
csak a gyakorlat hosszú évei alatt, az egyes területeken élő állományok
kezelési elveinek ismeretében, a helyi, idős, tapasztalt vadászoktól, amolyan „igazi mentoroktól” lehetett csak ellesni.

Annak ellenére, hogy fontossága ma sem
vitatható, napjainkra – sajnos – ez egyre inkább háttérbe szorul. Okai mélyek és szerteágazók, amelyek közül e helyütt legyen elég
csak az időhiányra, a megemelt tervekre, a
fenyegető határidőkre, az egyes térségekben tapasztalható, sosem
látott túlszaporodásra, az
adminisztrációs kötelezettségekre, a tapasztalt kísérővadászok hiányára és utoljára, de nem utolsó sorban
a nyomasztó gazdasági kényszerpályákra hivatkozni. Ami pedig
a sokat emlegetett túlszaporodást illeti, ez a jelenség nem egyik évről a másikra bekövetkező, hanem egy-egy
tájegység hosszú évek óta tartó helytelen gazdálkodásának az
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eredménye, amelyért nem egy, hanem a térség több vadászatra jogosultjának a vezetősége együttesen felelős. Persze az indokokat
és kifogásokat lehetne még hosszan sorolni
– ebben igazán nagyok vagyunk – de középés hosszú távon a minőség megőrzésére és
fejlesz té sére törekvő szakmai
szempontoknak ezeket mindenképpen felül
kellene írniuk.
A jó, vagy rossz
örökletes tulajdonságoknak ugyanis a hím és
nőivar fele-fele arányban
a hordozója, így egyáltalán nem mindegy, hogy
egy felelősséggel kezelt
populációból mi kerül
ki, és mi marad bent. És
soha nem az előbbi, hanem

sokkal inkább az utóbbi a fontosabb. Erre
persze a „nagyokosok” rögtön azt mondhatják, hogy nincs olyan távcső, amellyel
a genetikai tulajdonságok láthatóak, netán elbírálhatóak volnának. Ez ugyan kétségtelenül
igaz, de ha az elméleti tudást egy véresen komoly kártyapartihoz hasonlítjuk – hiszen ott
sem látjuk soha az ellenfél lapjait – rendkívül
sokat segíthet a gyakorlati tapasztalat.
A hordozott rejtett (recesszív) tulajdonságokra a vadászgenerációk által egymásnak
átadott tapasztalatokkal és megfelelő állományismerettel, jó néhány jól látható jelből
nagy biztonsággal következtetni lehet. Ősi
bölcsesség hordozója az a közmondás, hogy
„a gazda szeme hizlalja a jószágot”. A jó gazda
szeme azonban nem csupán „hizlal”, hanem
minden látható jelet észre is vesz. Nem kell
itt rögvest leborulni, az egészet túlmisztifikálni, vagy agyon tudományoskodni, mert nem
nagyobb dolog ez, mint a juhászok közismert
és évszázadok óta kézzelfoghatóan eredményes bonitálása, amikor az általános küllem,
az alkalmazkodóképesség, a testi fejlettség,
a kondíció és az állat komfortérzetének látható jelei alapján válogatja ki a gazda a meghagyandó törzsállományát és selejtezi a kitűzött
tenyésztési szempontjainak meg nem felelő
egyedeket. Nem csak az ünnepélyes trófeaszemléken kellene tehát melldöngetve „szakmázni”, mert nem nélkülözhető szempontok
ezek a hétköznapokban sem. Arról már nem
is szólva, hogy a „felkiáltójel” értékű mínusz
pontosok az ilyen jeles események alkalmával
általában a padlásokon és ezzel – ha egyáltalán még van – a lelkeken száradnak. Később
– de csak jobb esetben – az elhullási rovatokban bukkannak föl.
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AKTUÁLIS

Az egyéni tarvad-vadászat
előnyei:
A természettel való azonosulás élményének
a varázsa.
Kisebb a terület zavartsága, nagyobb a vad
nyugalma.
Csökken a „vadászati nyomás”, a vadűzés,
a folyamatos „veretés”.
A létszámszabályozás így nem silányodik kampányfeladattá.
Alacsonyabb vadászati költségek.
A több szem, többet lát alapon a vad ösztönösen kívánt nagyobb biztonságérzete okán nem
alakulnak ki a „nagy csapatok”, ami az erdei
kár óhatatlan növekedésével jár.
Van mód és idő az alapos szemrevételezésre,
mérlegelésre és a szakszerű válogatásra.
Pontosabb a lövés, biztosabb a találat.
Több az első osztályba sorolt lőtt vad átvétele,
ezzel is nő az árbevétel.
Van idő a lőtt vad szakszerű ellátására, a későbbi esetleges leminősítések elkerülésére.
A vadászat kulturáltsága, a vad megbecsülése,
a hagyományok tisztelete.

A lövés előtti szempontok:
A testhelyzet legmegfelelőbb kiválasztása.
A célzott vad lehető legjobb beállásának türelmes kivárása.
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Az esetek túlnyomó többségében mód nyílik
a csapatban az egymással való összehasonlításra. (Tehenet – tehénnel, borjút – borjúval,
sutát – sutával, gidát – gidával).
Ezen belül jól megfigyelhető a testnagyság,
a tartás, a jármód, a kondíció, a testsúly, a testarányok, a csontozat, az úgynevezett „ráma”.
Színezet, szőrzet állapota, esetleges sebek,
sérülések, a betegségek egyéb jelei.
A vad viselkedése, szarvasnál a fülek mozgása,
a „lokátorozás”, az egészséges figyelmesség,
vagy éppen annak hiánya.
A csapaton belüli hierarchia megismerése, az
egyedeknek a rangsorbeli helyzete, a vezértehén felismerése és annak minden körülmények
közötti kímélete.
Az egykorú borjak (őznél gidák) összehasonlítása, a testi fejlődésben elmaradottak megállapítása és lehetőség szerinti terítékre hozása.
Selejtezési ok az is, hogy szinte mindig akad
olyan, amelyik láthatóan távolságot tart a
többiektől, esetleg támadják, elverik, valamiért
kiközösítik.
A téli testsúlycsökkenés miatt a szarvastehenek, őzsuták esetében a lehetőségek szerint törekedni kell arra, hogy az idényen belül
még a tárgyévben minél nagyobb számban terítékre kerüljenek. Ilyenkor jobbak még a testsúlyok, mert az idő előrehaladtával bekövetkező természetes súlyveszteség 5-7 egyednél
akár már egy egészet is kiadhat. Szarvasborjúnál, őzgidánál persze a folyamatos növekedés
miatt éppen fordított a helyzet, azokat lehet
későbbre is hagyni. Természetesen ezek csak
egyfajta hasznos törekvések, mert a lehetőségeket valójában mindig a helyzet adja és az is
változtatja meg.
Ha valaki a fentieket betartja, nagy hibát
nem véthet, jó szándéka az állomány javát
szolgálja.
Az önfegyelem, a higgadtság és a nyugalom mindig is a vadász legfőbb erényei voltak és bizonyára lesznek is. A vadásszá válás
hosszú és kalandos útján mindezekre akkor
is szüntelen illik törekedni, ha a vadászévek
száma netán még csak egy számjegyű, hiszen
mindenki így kezdte.
Azt viszont mindenkinek meg kellene tanulnia, hogy az ismeretek megszerzéséhez
sokkal, de sokkal többször kell távcsövet, mint
puskát ragadni. Mondhatjuk azt is, hogy a kereső távcső a kezdő vadász „látását” ugyanúgy javítja, mint ahogy a céltávcső „rontja”.
Legfőképp azért van ez így, mert igazán látni és a vadról mélyebb ismereteket szerezni
csak a lövés előtt lehet. Utána már csak nézni
lehet – ahogy mondják – mint a moziban, de
csupán azt, ami a játszmát eldöntő lövés után
ott maradt.
H.Zs.
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Az esetek túlnyomó részében a szükségszerű tarvad-lelövési terv kellő figyelemmel
és szervezéssel – tekintettel a viszonylag
hosszú idényre – egyéni vadászati módokkal
is bízvást teljesíthető. Tehát nem ezzel van
a baj, hanem a puskaagy másik végével. Szólni kell még egy igen káros, szubjektív gátló
tényezőről is. Ez pedig nem más, mint a vadászirigység. Ha valaki a közösség gazdálkodása és az állomány előírt szakszerű kezelése
érdekében időt, pénzt és fáradtságot nem
kímélve sokkal sikeresebb, mint a többi, és
egyedül meglövi mondjuk az éves terv 3040 százalékát, az nem elismerést arat, hanem
rögvest kinyírják. Legtöbbször azok járnak
ebben élen, akik a téli estéken ki se bújnak
a kályha mellől, jószerint csak a vadászház
hűtőládájában „vadásznak”, de a sikeres vadászt a háta mögött elmondják mindenféle
vadölőnek, etikátlan húsvadásznak. Erre aztán mindig hamar akad vevő és megkezdődik
a sárdobálás, a jelentgetés, a mószerolás. Vadászati felügyelők mesélik, hogy a vadászok
ellen a legtöbb följelentés mindig a társaiktól
jön. Az „SI faktor” (L.: sárga irigység) aztán lassan, de biztosan öl, megosztja, egymás ellen
fordítja először csak a hasonszőrű klikkeket,
majd megmételyezi az egész közösséget. Régi
bölcsesség, hogy addig senki se mondja magát „igazvadásznak”, amíg nem tud ugyanúgy
örülni mások sikereinek, mint a sajátjának.
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Változik a világ, benne – ha nem is olyan tempóban – a vadászat is.
Ki mert volna pár évtizede arra gondolni, hogy szarvast-dámot akár
napi százas tételben lőjenek – hajtásban. Igaz – mivel hajtókutyák
(elvileg) nem használhatók - terelésnek van ez is elnevezve, csak
hát a terelés lényege, a válogatás vész el a 25 puska közt.
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Ter(m)elővadászat

Nagy szarvasállományú területeken a tarvad
létszámcsökkentését nem csak egyéni vadászattal, hanem az ugyanannyi idő alatt sokkal
nagyobb eredményt adó tereléssel oldják
meg. Amíg ezt a vadászati módot néhány
hozzáértő, fegyelmezett vadász – sok esetben
a szakszemélyzet – gyakorolja kevés hajtóval,
szinte csak átsétálva a megmozgatott területrészeken, addig a vadállomány zavarása minimális és az elejtésre kerülő vad zöme is válogatva kerül a terítékre. Ennek megfelelő volt
a korábbi törvényi szabályozás is, amely legfeljebb 10 vadász részvételét engedte meg.
Az FVM 42/2006/V.31.sz. rendelete megváltoztatta ezt a passzust, a terelésen és a vaddisznóhajtáson résztvevő puskások számát
azonosan 25 vadászban állapította meg. Míg
a hajtásnál a korlátlan létszám maximalizálása
balesetvédelmi szempontból valóban indokolt
lehet, addig a terelésnél ez a „liberalizálás”
gyakorlatilag legalizálja a szarvashajtást.
Nehezen feltételezhető, hogy a terepi gyakorlat nélküli, „sorozatgyártott” vadászati „szakemberek” (persze attól, hogy papírja van róla,
még nem az, főleg nem a vadászatban!) magas
fokú hozzáértése indokolhatta ezt a lépést,
sokkal inkább az „elviselhetetlenül magas”-nak
kikiáltott szarvaslétszám, ami sok helyen igaz
lehet, de sok helyen nem az. Így aztán a lőállásokon már többnyire nem az önuralommal
bíró vadgazdák, hanem – tisztelet a kivételnek – lövésre éhes, szelektálásban járatlan
vadászok, (esetleg csak puskások) állnak. Itt
a vadászatból inkább létszámapasztás, sokak
szerint egyszerűen csak mészárlás lesz. Ezt
is azt is, pro és kontra lehet cáfolni, de a nagy
tarvad-terítékekről szóló híreket nem könnyű
megemészteni a klasszikus hagyományokon,
a fővad tiszteletén nevelkedett vadászoknak.

Gazdaságossági
szempontok
Bármennyire szép a vadászatot érzelmi oldaláról nézni, számolni kell a durván zsebbe vágó
realitásokkal. Egy vadászterület fenntartása
alaphangon is évente több millió forintos
kiadást jelent, s nagyon nem mindegy, hogy
ezzel szemben mennyi bevételt lehet elérni
a vad egy részének vagy egészének eladásából.
Vadásztársasági formában – azaz nem nyereségérdekeltségi alapon – működő területnél
a hiányzó különbözetet általában a vadászoknak kell befizetni, tagdíj, esetileg pedig vadgazdálkodási hozzájárulás formájában.
A még mindig rendezetlen státuszú földtulajdonosi közösségek esetén teljes a zűrzavar.
A tulajdonosok vagy a közös képviselő által
kreált működési szabályzat dönti el, hogy
a tagok „tagdíjat” fizetnek – annak ellenére,
hogy valójában nincs tagsági jogviszonyuk –
vagy a vadászó tagok a vadászati lehetőség
„megváltásáért” fizetnek, általában a bevitt
földterületük nagysága szerint. Ha ez a működésre nem elég, akkor saját tarifa szerint járulnak hozzá a működési költségekhez.
Gazdasági szempontok döntenek a különböző vadászati Kft.-k, Bt.-k, „üzemi” területek
egyéb gazdasági formációban működő vadászatra jogosultak esetében. Ha a működtető
szervezet vagy a vállalkozás anyagilag „jól áll”,
azaz elviseli az esetleg sokmilliós nagyságrendű – többnyire saját – vadkárt is, ott óvják
a szarvast, a dámot – de ilyen még kevés helyen van.
A nyereségérdekelt, állami tulajdonú erdészeti részvénytársaságoknál a vadászatot
is elsődlegesen a haszonvétel kényszere határozza meg. Míg a közösségi alapon műkö-

dőknél fontos szempont, hogy a tagoknak
térítésmentes vagy kedvezményes tarifájú
vadászati lehetőségük legyen, addig az államinál az éves vadgazdálkodási tervben előírt
valamennyi vad eladása a cél.
Magyarországon a szarvas- és dámállomány
jelentős számban az erdőgazdaságok területén, az összefüggő, nagy erdőkben koncentrálódik. Itt találkozik a nagy tömegű árualap és
a kényszerértékesítés. Miért kényszer? Hiszen
ott a jól képzett, rutinos szakszemélyzet, aki
azért kapja a fizetését, hogy a vadgazdálkodási
feladatokat ellása, amibe a lelövési terv teljesítése is beletartozik – mondhatná bárki.
Csakhogy, ahol sok a szarvas vagy a dám,
ott sok a vadászvendég is, akit kísérni, vadásztatni kell – a nagyobb bevétel miatt elsősorban bikára – s amíg van bika, addig nemigen
jut idő a tarvadra. S mire elfogy a vendég,
szinte vége a vadászidénynek, a maradék
hetekben-napokban kell(lene) akár a több
százas tarvad-lemaradást „behozni”. Ekkor
aztán minden hivatásos vadásznak akár napi
több tíz tarvadat kell meglőnie, így ezt megint
nem nevezhetjük szelektálásnak, legfeljebb
tervteljesítésnek. Az agyonhajtott vadnak teljesen mindegy, hogy ilyen módszerrel profi,
vagy hozzá nem értő vendégvadász veszi ki
közülük a hatóságilag előírt vámot.
Ami viszont nem mindegy: ha a személyzet lövi a tarvadat, az tisztán költség, az ellenoldalon csupán a vadhúsért kapott pénz
áll. Fizetővadász esetén ez már bevételként
elejtési díjat, kísérési és járműhasználati díjat,
a vadászházi szolgáltatások igénybevételét is
jelenti, amit még alaposan megemel a terelővadászatok esetén a részvételi díj. (Az úgynevezett „standdíj”, amely bérvadászonként
napi 100-300 euró.) Költségként az erre az
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élések. Sajnos nem ritkán hallani – elsősorban
vadásztársasági területekről – hogy átalánydíjas disznóhajtást adnak el, ahol a társaság
mintegy „véletlenül” részt vevő, de nem fizető
tagjai lőhetik a tarvadat. S ha netán 3-5 disznót sikerül elejtenie a 15-20 bérvadásznak, az
ő pénzükön szórakozva esetleg mellé fektetnek a terítékre még 5-30 „tagi” tarvadat is.

És ami még ennél is szomorúbb és elkeserítőbb – rendelet ide vagy oda –, a terelővadászatokon is sokszor lehet hallani a „terelőkutyák” ugatását .
Az „idejétmúlt”, szarvast féltő szemléleten
túllépett az idő? Lehetséges.
Változik a világ és benne a vadászat is...
Somfalvi Ervin

Jung Jenőt, a Baranya megyei Liget Vt. elnökét kértük fel, árulja el
a módszereit, melyik vadászati mód hozza a legtöbb bevételt, miközben
még érvényesülhetnek a szakmai szempontok, azaz hogyan vadásznak
tarvadra Sellyén?

A vendéglétszám nálunk minimum 7 puskásnál kezdődik és 12 puskásnál nem fogadunk egy csapatban többet. Itt nincs limitálva a lelövés, nincs kanok utáni felár, minden
terítékre került nagyvad egységáras, mely
a teríték nagyságától függ. A rókáért és az
aranysakálért nem kell fizetni. Az alap, hogy
a napidíj 250 EUR/nap/vadász, a szállás-ellátás (a területen terített asztalnál, meleg ebéd
desszerttel, meleg tea, kávé, ásványvíz, üdítő,
stb.) 95 EUR/nap/vadász.
A fentiekből következik, hogy egy közepesnek számító, 25-29 darabos terítéknél és
12 puska részvételével az összbevételünk 16
ezer 560 euró, amit a hajtók bérével, a traktorok használatával, a vadászjegyekkel és az utakat lezáró,
nagyméretű „Vigyázz-vadászat!”
táblákkal őrködők díjával – 1130
euróval – kell csökkenteni. Ha
az összehasonlítás miatt egy
vadászra vetítjük a bevételeket,
akkor az 1285 eurós vadászonkénti bevétel valóban a legkifizetődőbb, még akkor is, ha
ezeknél a tereléseknél szintén
nem számítjuk külön a hivatásos
vadászok bérét (mivel ők állandó
alkalmazottak), és nem vesszük
figyelembe a vadászautók, a kísérők és a hajtásirányító költségét. Nem igazán jelentős a költségvonzata, hogy a sellyei vadászatok végén
elmaradhatatlan az esti teríték (ha több napos
a vadászat, akkor az utolsó napon az összes
vad együtt), ahol az írott és íratlan szabályok
szerint, természetesen kürtszóval adjuk meg
a vadnak a végtisztességet. A legtöbb vadat
elejtő vadász ajándékot kap és a kürtösök háromszoros hallalival köszöntik.
Összefoglalva, ha egy mód van rá, a vadászonkénti 980 eurót eredményező egyéni vadászatot
igyekszünk inkább előnyben
részesíteni, az 1285 EUR bevé35-39 db
EUR/vadász
telt produkáló vegyes riglizéssel
szemben.
1840
A kizárólag tarvadra érkező
1725
vendég-csapatokat
a legjobb
1610
lenne elfelejteni – Sellyén.

időre jutó munkabér és a járművek üzemköltségei jelentkeznek, amely töredéke a realizálható bevételnek.
Logikus tehát, hogy egyre gyakrabban
szerveznek „nagyterítékű” tarvad terelővadászatokat, mind a bevételi kényszer, mind
pedig az idényvég szorításában. Más kérdés,
hogy itt is tapasztalhatók „övön aluli” vissza-

 FOTÓ: Jung Jenő

Elég nehéz pontos választ adni a kérdésre, EUR/db), róka, aranysakál elejtése ingyenes.
mert sok benne a bizonytalanság és – ha min- A napidíj 1500 EUR/nap/csoport, amihez a
dent mérlegre tennék – igazán nem lelkese- szállás-ellátás bevétele jön hozzá. Ez 85 EUR/
dem érte, hogy a tarvad-vadászatokat elad- nap/vendég, azaz 2010 euró. A kiadások 160
juk. A működésünkhöz viszont kell a bevétel, EUR a 8 terelő embernek és 240 EUR a vadáezért ezt is figyelembe kell vennünk a bevé- szati engedélyekre, összesen 400 euró. A küteli források között. Szerintem az egyéni lönbözet 1610 euró, vagyis egy vadászra vevadászat a legideálisabb módja a tarvad títve csak 268 euró a bevétel, egyharmada az
vadászatának, mert produkál bevételt és egyéni vadászatnak.
szakmailag
végrehajtható
a válogatás. Miután megérkezik a (külföldi) vendég, kifizeti a
vadászati engedélyt (40 EUR/30
nap), minimum 3-4 napot itt
tölt, ez 6-8 les-, vagy cserkelővadászati alkalom. Ha jól lő és
szerencsénk van, akkor a 8 alkalomból szinte bizton lőhetünk
4-5 tarvadat, amiből mondjuk
2 borjú és 3 tehén. Nálunk elég
magas ára van a lelövésnek,
a tehén, ünő 110, míg a borjú 75
euróba kerül. Ehhez jön még a 4
nap szállás-ellátás félpanzióval
(4 x 85 EUR), gépkocsi-használat
(20 EUR/kimenetelenként, tehát
A vaddisznó-vadászattal kombinált tere40 EUR/nap). Összeadva, 980 euró a bevételünk, természetesen nem számolva a hivatá- lővadászat, más néven a vegyes rigli gazsos vadászok, alkalmazottak bérét és járulé- daságilag a legjövedelmezőbb. Ugyanúgy
zaklatjuk a területet, mint a tarvad terelésékát, amivel csökkenteni kell a bevételeket.
Úgy gondolom, hogy a kizárólag tarvad- nél, viszont így a disznóból is ki tudjuk venni
vadászatra szervezett terelővadászatok a „vámot”, kevésbé kell tartanunk a túlszaponem gazdaságosak, ráadásul ez a vadászati rodásától. Szakmai szempontból viszont ez
mód a terület zaklatásával, a szarvas nyugtala- a legkevésbé elfogadható módja a tarvad
nításával jár és a válogató selejtezést csak na- selejtezésének!
gyon fegyelmezett csoporttól
A tarifa-táblázatunk és a kalkulációnk így alakul
lehet megközelítőleg elvárni.
Tarvad-terelővadászatra miTeríték
nimum 6 vendéget fogadunk.
Létszám > 19 db 20-24 db 25-29 db 30-34 db
EUR/vadász EUR/vadász
EUR/vadász
EUR/vadász
A tarvad elejtése – mennyiségtől függetlenül – benne
7–9 vadász
1380
1495
1610
1725
van a napidíjban, a vaddisz9–10 vadász
1265
1380
1495
1610
nóért viszont árjegyzék sze11–12 vadász
1150
1265
1380
1495
rint kell fizetni (pl. süldő: 150
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START
2011 januárjában a Magyar VADÁSZLAP 20. évfolyamát indítottuk útjára. Büszkék vagyunk rá, különösen arra, hogy a világ és az ország gazdasági helyzetének folyamatos romlása ellenére egyáltalán életben vagyunk. Visszapillantó
rovatunkban egy-egy alkalommal felvillantjuk majd történelmünk/történetünk
néhány fontosabbnak ítélt mozzanatát, tesszük ezt azért… mert egy vicc jutott
az eszünkbe: a mókusnak ugyanolyan hosszú a farka, mint a patkánynak, mégis
a mókust szeretjük jobban… mert neki jobb a PR-je, a marketingje, a reklámja. Inkább a mókusra szeretnénk hasonlítani, ezért bíztuk meg a szerkesztőség gyakor-nokait, hogy az újságíró iskolán a diplomamunkájukat a Magyar VADÁSZLAP-ról írják,
ák,
s ha már elkészültek a dolgozatok, a lap hasábjain is publikálják.

„Tisztában vagyunk azzal, hogy egyikünk
sincs könnyű helyzetben. Valamennyiünket
nyomaszt az elszegényedés, a vadászat bizonytalan helyzete. Ennek ellenére vagy
talán éppen ezért úgy érezzük: összefogásunk, szövetségünk mégis eredményes
lehet! A Magyar VADÁSZLAP cikkeivel,
rovataival segítséget nyújthatunk, szigorúan a vadászok érdekeit képviselve, a hitelességre koncentrálva tájékoztathatjuk
a területes és a terület nélküli vadászokat
mindarról, amiről tudomást szerzünk, ami
egyáltalán érdekelheti Önöket.”
Ezekkel a gondolatokkal köszöntötte
1992 januárjában olvasóit a Magyar VADÁSZLAP első évfolyamának első számában a főszerkesztő, érzékeltetve a kitűzött
célokat, a vállalt küldetés lényegét. Így,
ahogy írjuk, lényeges a betűk tipográfiája,
mert az előtagon kívül ez különbözteti meg
az 1992-ben indult VADÁSZLAP-ot az 1879ben, Sárkány János Ferenc szerkesztésében
megjelent „Vadász-Lap”-tól, amely húsz
éven keresztül az egyedüli, már illusztrált és
kimondottan vadászújság volt, s ami negyven éven keresztül az I. világháborúig állta
a konkurens lapok ostromát.
Ha néhány szóban kellene összefoglalni
az indulás célkitűzéseit, akkor azok ekképp
hangoznának: tájékoztatás, hitelesség,
összefogás, érdekképviselet.
Indulásánál a lap az utcai árusoknál
nem volt kapható, kizárólag az előfizetők,
szponzorok kapták meg, igaz ekkor már
nem volt teljesen ismeretlen számukra.
Az első számot ugyanis megelőzte egy
úgynevezett „nulladik” szám, melyet még
1991 októberében adtak ki.
Mivel a rendszerváltás után voltunk
nem sokkal – ezért, mint sok minden más
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Ez is 20 éve történt...
z Február 1-én vasúti személyszállítás
menetjegyára 80 százalékkal drágult.
z Február 26-án bemutatták az első
webböngészőt.
z Június 26-án elfogadták a kárpótlási
törvényt.
z November 3-án Ayrton Senna
megszerezte a harmadik Forma-1
világbajnoki elsőségét.
z November 16-30-a között rendezték meg
az első női labdarúgó világbajnokságot,
ahol az Egyesült Államok
diadalmaskodott.
z December 24-én formálisan megszűnt
a Szovjetunió.
z December 25-én lemondott Mihail
Szergejevics Gorbacsov a Szovjetunió
elnöki tisztségéről, Oroszország
független köztársaság lett.
z December 27-én a mozikban bemutatták
a „Hamis a baba” című vígjátékot.
z Liberalizálták az üdítő-piacot,
boltokba került a Sprite.
z Hazánk népessége 10 373 millió,
aktív kereső 4162 millió személy.
z A piaci termelői átlagára tehéntejnek
17,50 Ft/l, tyúk tojásnak 4 Ft/db,
méznek 200 Ft/kg volt.
z Fővadunk becsült állománya 58 367,
terítéke 36 749 egyed volt.
z A minimálbér 7 ezer forint volt.
z A normálbenzin litere 56,
a 92-es oktánszámúé 59,
az ólommentesé 61,
a 98-as extrabenzin ára pedig
62 forint lett.
A dízelolaj ára 42 forintra emelkedett.

– a természetvédelem, a vadászat és a vadgazdálkodás is periférikus kérdéssé vált.
Ebben az időben jelent meg az új fegyvertartási rendelet, felélénkült a vita
a vadászati joggal kapcsolatban és „színre
lépett” a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium. Ezt a helyzetet elemezte a Magyar VADÁSZLAP kísérleti, azaz
„nulladik” száma.
Az induláskor a Nimród volt az egyetlen
vadászlap a piacon, de nem igazán állt ki
a magyar vadászokért. A Magyar VADÁSZLAP szerzői gárdája azonban – ahogyan
az a bevezető szövegében is olvasható –
olyan újságot akart készíteni, ami a vadászok érdekeit védi, értük, róluk szól és
a hitelességre koncentrál. Olyan „kritikus”
témában is állást foglaltak, mint például a hivatásos vadászok helyzete, vagy
a pénzügyi és gazdálkodási kérdések.
A lap – ahogyan a főszerkesztő fogalmazott – nekiment mindenkinek. A szókimondásukról lettek híresek, felvállalták a balhékat, erről szóltak a publicisztikáik, interjúik,
riportjaik, stb.
Amíg a Magyar VADÁSZLAP háza táján csend volt – vagyis amíg felkészültek
a periodikus indulásra – megalakult a Vadászati Kulturális Egyesület. Az egyesület
megalakulására azért volt szükség, mert a
Magyar VADÁSZLAP háta mögött nem állt
semmilyen hivatalos szervezet, a dolgozók
csak a saját tudásukra és a kapcsolataikra
számíthattak. Az egyesület megalakulása arra volt a kezdetekben hivatott, hogy
a VADÁSZLAP-ot kiadja. Később azonban
felismerték, hogy sokkal több van benne,
minthogy csak kiadói funkciókat lásson el.
A Magyar VADÁSZLAP próbaszámát
a Vadászati Kulturális Egyesület megbízás-
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RETRO

ból a VENATUS Kft. adta ki, és ez volt az első és egyetlen ilyen kiadás,
mert a lap beindulását követően megszűnt a VENATUS Kft. Erről a lap
is hírt adott: „A magyar vadászati kultúra fejlesztése és ápolása érdekében két évvel ezelőtt életre hívott gazdasági vállalkozás tulajdonosai
(…) február 25-i taggyűlésükön a jogutód nélküli
felszámolás mellett döntöttek,
mivel az elmúlt évben már
olyan nagymértékű ráfizetés
keletkezett, amelynek kigazdálkodására nincs remény.”
Ettől kezdve tehát a Vadászati
Kulturális Egyesület adta ki a lapot, egészen 2004 végéig.
A próbaszám – és a három hónappal később megjelenő első
szám – szerzői gárdája is a kor legnevesebb vadászati szakírói voltak. A szerzők között volt dr. Csőre
Pál, dr. Györff y Lajos, Szidnai László,
Nagy István, dr. Bod Lajos, dr. Bán
István, dr. Faragó István, dr. Kőhalmy
Tamás, akik közül sokan a mai napig is
rendszeresen publikálnak a lapban.
A próbaszám sok szempontból eltér
a már rendszeresen megjelenő lapszámoktól. Elsősorban terjedelmében,
hiszen a „nulladik” szám még 32 oldalas,
igaz ebből a harminckét oldalból nyolc oldalhirdetés, ami szükséges
volt ahhoz, hogy a lap útjára indulhasson. A hirdetők között szerepelt
a Kereskedelmi és Hitel Bank Rt., az OTP Bank. Ám nem csak hirdetés-

Magyar VADÁSZLAP z 2011. január

ként jelennek meg a bankok az újság hasábjain, hanem „Banki kamatok” című rovatban négy pénzintézetet kérdezett meg rendszeresen
a VADÁSZLAP szerkesztősége a legkedvezőbb pénzbefektetések kamatairól. Segítséget nyújtottak továbbá adóügyi kérdésekben is,
hiszen Fodor Anikó, az APEH osztályvezetője várta az olvasók
kérdéseit az (új) adózási szabályokkal kapcsolatban.
A próbaszámban a szerkesztőség
egy nyílt levelet is megjelentetett a hasábjain, ami
dr. Demszky Gábor főpolgármester úrnak szól, és amelyet
a Független Vadász Fórum írt
azzal kapcsolatban, hogy a neves vadász Rudolf trónörökös
szobrát, amely a vadászati kultúra jeles köztéri alkotása volt,
helyezzék vissza eredeti helyére,
ami meg is történt.
A Magyar VADÁSZLAP periodikus megjelenése 1992 januárjára
tehető. Ettől kezdődően már havonta jelent meg a B/4-es nagyságú, az
Athenaeum Nyomdában nyomott,
újságformátumú lap. A zöld kísérő szín
mellett a képek – melyekből még nem
bővelkedett az újság – továbbra is fekete-fehérek voltak.

MÉSZÁROS JUDIT
mjudit@vadaszlap.hu
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KULTÚRA
A Győrszentiváni Vadásztársaság fennállásának 65. évfordulóján ünnepi
megemlékezést tartott november 26-án a györgyházai vadászházban.
Bársony Zoltán elnök elmondta, hogy az 1945. november 25-én alakult
vadásztársaság alapító elnöke Kovács Sándor egykori malomtulajdonos volt és az alapítók fiai, unokái, dédunokái ma is megtalálhatóak az
egyesületben. A több mint félszáz esztendő alatt a terület nagysága és
elhelyezkedése alapjaiban változott, de az összetételében is sokat változó tagság mindig képes volt alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. (Jelenleg két repülőtér és egy szélerőmű-park közvetlen szomszédságát kell elviselniük.) A megemlékezés alkalmából az alapítók és az
elhunyt vadásztársak emlékére a vadászház udvarán kopjafát állítottak,
szenteltettek fel. Az emlékoszlopot Szövényi Zsolt faragta és tőle tudtuk
meg, hogy...

 FOTÓ: Businé Tóth Réka

... miről mesél
egy emlékoszlop?

Szól a történelemről, szól az alapító és a közöttünk már jelen nem lévő vadászokról,
szól az emlékező vadásztársakról. Mindezt
elmondja nekünk, nem szóban, hanem a Kárpát-medence hagyományait követve, a kopjafák faragó mestereitől tanult minták szigorú
rendjével, formavilágával és jelképeivel.
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A történelemre, a vadásztársaság történetére az évszámokon
túl, az egyes mintákat elválasztó kalárisok figyelmeztetnek,
amelyek nem legömbölyített,
hanem élbe futó gyöngyszemek
és választóvonalakat, az elmúlt
hatvanöt év történelmi sorsfordulóit idézik.
Az emlékoszlop lába a második világháború előtti időszakot
idézi és az alapítás történelmi
idejére emlékeztet. A kaláris már
teljes és az 1956-os forradalom
időpontját idézi, míg a következő kaláris, a rendszert váltó
kilencvenes évekre utal. A vadásztársaság hatvanöt éves történetében 1945, 1956 és 1990,
mint saját életünkben meghatározó töréspontok, változásokat jelző korszakhatárok voltak
jelen. E történelmi sorsfordulók
meghatározták mindennapjainkat és a motívumokat elválasztó
mintaként kerültek az oszlopra.
A vadász-életforma határait, kereteit a természet rendje határozza meg. A napkelte,
a napnyugta, az esthajnalcsillag és a csillagok nem csak fényükkel, hanem járásukkal
is keretbe fogják a vadász életét. Ezért idézi
az első minta az éltető sugaraival a Napot, és

ezért zárja a minták sorát a csillag. Az oszlopot
záró csillagnak más üzenete is van, ugyanis
a kopjafák utolsó, záró motívuma a vadásztársakra utal, mert a kopjafák csillaga, az elhunyt
férfiú szimbóluma. A nyolcágú csillag pedig,
négyes osztásával Krisztus keresztjét idézi,
amely az Ókeresztény kortól az örök élet szimbóluma.
A teremtés negyedik napjától olvasható, hogy a Napot, a Holdat és a csillagokat
„Isten az égboltra helyezte, hogy világítsanak
a földnek, uralkodjanak a nappal és az éjszaka fölött, s válasszák el a világosságot meg
a sötétséget.” /Ter.1.17/ Ezt a teljességet fogja
át az emlékfa kezdő és záró motívuma.
Az emlékoszlop tükre négy oldalával a vadász-szimbólumokat idézi. A vadásztársaság
alapítása és az emlékezés mai dátumai tarsolylemezre kerültek. A tarsolylemez, amely a nyíl
és tegez mellett a derékövön függött, az ásatásokból előkerült sztyeppi nomádságunkra,
vadászó életmódunkra, eredetünkre utal.
Konkrétabb jelkép a vadászkürt, amely
hangjával megszólítja, hívja, figyelmezteti
a vadászokat.
A vadászember az erdő világában él, és mindenkori társa az erdő gazdája, az erdész. Ezt
az egymásrautaltságot, ezt a barátságot, az
erdész-vadász testvériséget jelöli az erdészek
ötágú tölgyleveles emblémája az oszlopon.
Végül kizárólagosan a vadászok emlékét
idézi védőszentjük, Szent Hubertus attribútumaként a vadászt megállásra késztető szarvas, az agancsai között megjelenő figyelmeztetéssel, a kereszttel.
Az emlékfát az évfordulón az elhunyt vadásztársak emlékére állítja a Győrszentiváni
Vadásztársaság. Ezért jelenik meg az elmúlás
emlékező keresztje, a kopjafák motívumvilágából vett András-kereszt formájában, a megváltás jeleként.
Az András kereszt fölötti csillagsor pedig
a név szerint nem említett, de a közösség tudatában, emlékezetében megőrzötteket, az
elköltözötteket jelöli. Ők már részesei a túlvilági nagy vadászmezőknek és az esti cserkelések, vadlesek alkalmával az égre tekintve, soksok apró csillag formájában üzennek, óvják
társaikat, vigyázzák lépteiket.
Mindezt a györgyházai birtokon álló egykori akácfa üzeni, amelyből oszlop lett.
A Palasics Laci udvarában méretre vágott akác
göcsörtjeivel, évgyűrűivel és repedéseivel végül is engedelmeskedett a vésőnek. Hagyta,
hogy az ütések nyomán karcsúsodjon és az új,
előttünk álló emlékfa formájában megszólítsa az ünneplőket, az ide érkező vendégeket,
az emlékezőket.
Tisztelet mindazoknak, akikre ma emlékezik a vadásztársaság és tisztelet mindazoknak,
akik nem felednek és ma emlékeznek!
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Az élő legenda honában
Élt egyszer réges-régen, a
nagy Fekete-erdő közepében, egy szegény suszter.
Ennek a szegény cipésznek, akit Franz Andreas
Mausernek hívtak, volt két
fia, Wilhelm és Peter-Paul. Peter-Paul Mauser Wilhelm Mauser
Amikor a fiúk felcseperedtek és még legénytoll sem pelyhedzett állukon, apjuk
beadta őket inasnak a württembergi királyi fegyvergyárba. Itt, Oberndorfban, a fegyvergyárban azután
alaposan kitanulták a puskamíves mesterség minden
csínját-bínját.
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A XIX. század második felében zseniális és
kontár feltalálók hada próbált megoldást
találni a hátultöltős lőfegyverek és rézhüvelyes töltények megbízható működtetésének
fogas kérdésére. A Mauser testvérek első hátultöltős konstrukciója 1867-ben nem aratott
átütő sikert, de felhívták magukra az amerikai Remington gyár európai képviselőjének
figyelmét, aki a fivéreket a fegyverművesek
akkori Mekkájába, Lüttichbe (Liege) vitte egy
hosszabb tanulmányútra. A Mauser fegyverek
diadalmenete 1872-ben kezdődött, amikor
a porosz hadsereg M/71 jelzéssel rendszeresített egy központi gyújtású töltényt tüzelő
ismétlőpuskát, melynek zárdugattyúját már
a Mauser fivérek konstruálták. Az anyagi siker
azonban elmaradt, mivel a fukar porosz állam
nem akart jogdíjat fizetni és így az újonnan
alapított zsenge Mauser Testvérek cég jövője
is veszélybe került. A kétségbeejtő helyzetből egy nagyobb törökországi megrendelés segítette ki a fivéreket, akik később már
a Württembergi Királyi Fegyvergyárat is átvették. Az M 71/84 jelű, a német hadseregben
bevezetett – Európában egyedülálló – előelő
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ták. A prófétáknak a Fekete-erdőben is nehéz
soruk lehetett!
Újabb mérföldkövet jelentett a gyár életében 1896, amikor piacra került a C 96 típusjelzéssel ellátott, tízlövetű öntöltő pisztoly.
Leghíresebb tulajdonosa Winston S. Churchill
volt, aki ezzel a pisztollyal harcolt a szudáni
hadjáratban és a búr háborúban, Majakovszkij szovjet költő pedig egy versében énekelte
meg „Mauser elvtársat“. A Star Wars egyik főhősének, Han Solonak a sugárfegyvere is egy
C 96-on alapul. Évekkel ezelőtt egy londoni
aukción verték dobra Churchill híres pisztolyát, de egyes latrinahírek szerint az Egyesült
Államokban valaki ismét eladásra kínál egy
pisztolyt, amelyet szintén Churchillnek tulajdonítanak.
Közben sorra érkeztek Oberndorfba a külföldi katonai megrendelések a világ minden
tájáról a fokról-fokra továbbfejlesztett karabélyokra, míg azokra a német hadvezetőség is
felfigyelt és 1898-ban M 98 jelzéssel rendszeresítette azt 8 x 57 IS kaliberben. Ez a kaliber
is a Mauser testvérek találmánya, napjainkban
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A Fekete-erdei sonka, vagy a Fekete-erdei
meggytorta a világon mindenütt közkedvelt
csemegének számít. Íme az ismétlőpuska receptje fekete-erdei módra: “Végy egy zárdugattyút három reteszelő szemölccsel, ebből
kettő legyen a zárdugattyú fején, egy pedig
a dugattyú végén. Végy hozzá egy hosszú, rugózott hüvelykivonót, amely már a töltéskor
megfogja a hornyolt töltényt és ellenőrzötten
vezeti be a töltényűrbe. A zárdugattyú végére szerelj egy háromállású, zászlós biztosítót,
amely a jobb oldali, illetve középső állásban
biztosítja az ütőszeget és a zárat. A töltényeket helyezd el egy szekrénytárban cikcakkban. Végül az alkatrészeket és az egész fegyvert készítsék el a dolgos svábok.”
A Mauser M 98, illetve a XX. század harmincas éveiben bevezetett M 98k változatból
1945-ig óvatos becslések szerint közel száz
millió példány készült. Több helyen is gyártották Németországban, a bennfentesek szerint
– éppen úgy mint a bornál – a legjobb évjárat
1909-ben készült a Berlin-spandaui DWM-ben.
Az I. világháborút lezáró versaillesi békeszerződés értelmében, a német hadiipart le

Az ágyazás elkészítése

Az ütőszeg-felhúzórugó ellenőrzése
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A kombinált elsütés ellenőrzése
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kellett szerelni és a Mauser nagy megelégedésére – a Mauser vadászpusgyártóberendezéseinek jó kákat. A gyár életében az újabb mérföldkövet
részét a fiatal csehszlovák 1966 jelenti, ebben az évben vezették be és
állam vásárolta meg. Így közel 20 éven át sikeresen gyártották a Walter
a puskát a Česka Zbrojovka Gehmann ismert lövészbajnok és fegyverkegyártja a XX. század húszas reskedő konstrukcióján alapuló M 66-os, majd
évei óta kis változtatások- később M 66 S modellt. A puska hosszának
kal – a vadászok legna- csökkentése érdekében itt az úgynevezett teleszkópos zárdugattyút alkalmazták, a puska
gyobb örömére.
A minden klimatikus kö- csöve cserélhető volt(!). A könnyűfém ötvözerülmények közepette és az tek a kilencvenes évek elején a fegyvergyártásesetleges szennyeződések ban is hódítottak. Az M 94-es modellnél a tok
ellenére is megbízhatóan maga nagyszilárdságú aluminiumötvözetből
működő töltés-ürítésre ha- készült. A zárdugattyú hat, két sorban elhemar felfigyeltek az afrikai lyezett reteszelő szemölccsel közvetlenül
nagyvad vadászatában ér- a csőfart zárta le, maga a tok egy, a precíziós
dekelt vadászok. Így került fegyverekből már ismert aluminum blokkba
sor a nagyobb méretű tok volt beágyazva. Ezt követte az M 96-os egyeés zárdugattyú magnum nes zármozgatású puska, zárdugattyúján tikaliberekhez
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„Parasztdublé”
Soltész Pisti, nagy Afrika-vadász barátom Magyarországon ragadt. Mivel kongói kiutazása elcsúszott, ezért Európában kerestünk neki olyan
vadászati lehetőséget, amely számára is különlegesség. Istvánnak nehéz újat mutatni, mivel hosszú pályafutása alatt Európán és Afrikán
kívül az észak-amerikai kontinensen, Ázsiában és Ausztráliában is jelentős vadászsikereket könyvelhetett el.

A szerző és Jung Jenő a preparátornál
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Sellyén, Jung Jenő barátunknál jártunk szalonkázni, amikor a szintén ott tartózkodó
délvidéki Kurucz Tibi ajánlotta fel, hogy menjünk le Boszniába farkasvadászatra. Előkerült
a naptár és ki is jelöltük április első hétvégéjét,
mivel legközelebb ekkor van holdtölte, a legnagyobb esély a farkas elejtésére.
Az említett hétvégét már csütörtökön elkezdtük Istvánnal és kiautóztunk a mai Szerbia
területén található, a régi Bács-Bodrog vármegyéhez tartozó Bácskossuthfalvára. Kitűnő
barátommal mindig élvezet együtt utazni.
Mivel a fél életét Afrikában töltötte, ezért hatalmas tapasztalattal rendelkezik, és mindig
van a tarsolyában egy-két kedves, szellemes,
esetleg vérfagyasztó történet a fekete kontinensről. A bácskossuthfalvai vadászházban
Jenő és Tibi már kitűnő hangulatban, egy-két
liter bor-előnyt szerezve várt ránk. Természetesen a hátrányt gyorsan ledolgoztuk, majd
éjfélig rémisztő farkastörténetekkel traktáltuk
egymást.
A nehéz ébredés miatt kicsit később indultunk, ezért Tibi a hatalmas Nissan pickup-jával
óriási tempóban hajtott a lemaradást behozandó, miközben ecsetelte, hogy mennyire
haragszik a kóbor macskákra és kutyákra.
Náluk nem tiltott a gyérítésük és Tibi mindent
meg is tesz az apróvadállomány védelme érdekében a ritkításukra. Ekkor féktávon belül,
egy koslató szukát hajtva hatalmas német juhász kan vágott át az úton. Tibi nem is tudott
a helyzetre reagálni, az egyiket a jobb kerékkel, másikat a bal kerékkel ütötte el.
- Te aztán hatékony vagy, öcsém. Gratulálok! Nagyon szép parasztdublé volt! – dicsérte
meg Jenő. Én állatorvosként és állatbarátként
nagyon sajnálom az így elpusztított macskákat és ebeket, azonban meggyőződésem,
hogy a határban semmi keresnivalójuk nincs.
A helyzet annyira komikus volt, hogy szegény
Tibor egész hétvégén ezt a duplázását hallgathatta.
A határon gyorsan átértünk és irány Szarajevó. A fővárostól mintegy 30 kilométerre eső
Sokolac község olcsó, de kényelmes szállodájában pakoltuk ki a felszerelésünket, közben
Tibi folyamatosan tájékoztatott bennünket
az itteni vadászati lehetőségekről. A területen
nagyon sok a medve és a farkas. Egy környékbeli húskombinát biztosítja az etetőanyagot
ahhoz, hogy egyszerre nyolc szórót tudjanak
fenntartani. A bácskai cimboránk kedvenc
vadja a farkas, amelyből mintegy négyszáz
kiüléssel kilencet ejtett el. Szép teljesítmény,
azonban az orrunk egy kissé megnyúlt attól,
hogy több mint ötven alkalom kellett egy
sikerhez. De ilyen a vadászat! Hátha szerencsénk lesz.
Mind a négyen külön-külön leshelyekre
ültünk fel. Terveink szerint hajnalig kitartunk
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és csak kivilágosodás után jövünk be. Meseszép, sötét fenyőerdőn keresztül jutottunk
fel a mi magaslesünkig. Eleinte nem igazán
hittem benne, hogy láthatunk valamit, mivel
még világos nappal is olyan koromsötét volt
az erdő, hogy fel kellett kapcsolni a zseblámpákat ahhoz, hogy lássuk az utat. Egy kedves,
idős szerb vadőrrel sétáltunk fel a szóróig.
A magasles még az Erdélyben szuper kényelmesnek kikiáltott, Ceaucescu-féle leseknél is
kényelmesebb volt. Hátul két méter hosszú
ágy, elől két kényelmes fotel, három irányban szigetelt ablakok. A sarokban egy nagy
tölcsér, lefedve a teteje, amely gumislagban
végződik és a les alá van vezetve. Erre azért
van szükség, mert amennyiben a vadásznak
vizelni támad ingere, akkor nem kell lemásznia a három méter magasan kiépített kunyhóból, hanem itt helyben elvégezheti a dolgát.
A sötét erdő rejtélye is megoldódott. Egy közel ötven méter átmérőjű tisztás állati maradványokkal volt beborítva. A hófehér csontok
kitűnő hátteret biztosítottak a lövéshez.
Még világosban rókák kezdték meg a lakmározást a maradványokon. Kísérőm elmondta, hogy rossz fényviszonyok között sokan
összetévesztik a farkassal, rutin hiányában
pedig leginkább arról lehet megkülönböztetni, hogy hosszú a farka. A réten található négy
róka egy szempillantás alatt tűnt el, amint
megjelent egy méretes anyamedve a jól fejlett, éves bocsaival. Mintegy éjfélig a medvék
biztosították a szórakozást számunkra. Számításaink szerint nyolc egyed váltogatta egymást a szórón, úgy, hogy egy-kettő mindig
kint volt. A rét szélén néha megjelent néhány
róka is, azonban nem merészkedtek túl közel.
Mivel elég rutintalan voltam, minden ravaszdi
megjelenésére azt hittem, hogy az a hőn áhított farkas.
Éjfél után elnéptelenedett a rét, ezért úgy
döntöttem, hogy egy pár percre ledőlök.
Idős kísérőm hajnalban ébresztett, amikor
újra megjelent a legnagyobb testű medve,
a placcmester. Négyszáz pont feletti, hatalmas
testű, kihízott példány volt, amely kitűnően
mutatna otthon a trófeatermemben. Főleg
azután, hogy legszebb erdélyi medvémet
sikerült a székely öntudatnak valami német
bankár otthonába varázsolnia. Pénztárcám
azonban jelen pillanatban csak egy farkas lelövését tette lehetővé.
Pirkadat után ereszkedtünk le a hegyről,
amikor egy pocsolya mellett kísérőm friss
farkasnyomot fedezett fel. Valószínű, hogy
az éjszaka járt erre, azonban valami gyanús
lehetett neki, vagy az is lehet, hogy keresztezte a mi nyomainkat és ezért nem jött ki. Talán
majd holnap.
A reggeli után beautóztunk Szarajevóba,
ahol megcsodáltuk az ősi várost és megnéz-
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Kis csapatunk Szarajevóban, a sörözőben

„Mongóliában elejtett farkasom”
tük egy kiváló szerb preparátor és vadász műhelyét. Ő csak farkasra és medvére vadászik,
melyekből életzsákmánya meghaladja a százszáz darabot.
Arra a kérdésemre, hogy honnan tudott
ennyi engedélyt szerezni, sejtelmesen mosolygott, hogy ide nem engedély, hanem
akarat, fegyver és lőszer kell. Mindenesetre
a preparátumai szépek, élethűek voltak.
Este újra kiültünk. Annyi volt a különbség
az előző naphoz képest, hogy ma csak négy
medve tette a tiszteletét a szórón, lőni való
vadat nem láttunk. Nagyszerűen szórakoztunk a kiváló vadászcimborákkal Boszniában.
Meglepő volt a szerb emberek melegszívű,
kedves vendégszeretete és az, amilyen lelkesedéssel próbáltak velünk farkast lövetni. Az
biztos, hogy ide még visszatérünk Tibi barátunkkal, megkísérteni a szerencsénket.
Dr. Gergely Imre

Farkasok „várakoznak” a preparátor
asztalán
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BÉKÉS SÁNDOR
bekes.sandor@chello.hu

Az agárdi síkság magas
hegyei között...
A Velencei-tó déli partján elterülő Gárdony-agárdi síknál aligha képzelhető
el lapályosabb vidék. Ám Balogh Elemér mégis gyakran lát magas hegyeket
az otthona körül, ha elmélázva áll háza bejárati ajtaja előtt. A Majd-hegy közel 1000, az Aranyos dombja pedig több mint 800 méter magas. És mögöttük ott kéklik az 1300 méteres Magas-tető. Az ember különös képessége,
hogy képzelete szabadon csapong múlt és jelen, közel és távol között. Agárd
és Csíkbánkfalva így akár egy időben, egyszerre is látható...

Én persze csak sejtem, hol is található
Csíkbánkfalva, a nyolcvankét éves Balogh
Elemér szülőfaluja, aki láthatóan örül is ennek, mert ezáltal okot és módot talál arra,
hogy képzeletben elinduljon velem a Csíki-havasok felé. Csíkszeredától mintegy tíz
kilométerre kell letérni a Brassóba vezető
útról észak-keleti irányba, hogy az úgyne-
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vezett Fiság-menti falvakba érkezzünk, melyek sorában éppen Csíkbánkfalva az első.
Ma is színmagyar település, 1992-es adatok
szerint 1344 lakója közül mindösszesen ketten voltak más nemzetiségűek. Kápolnája,
borvízforrása és fürdője messze földön híres,
Balogh Elemér szemében azonban ma is az
erdők jelentik az igazi értékét.

- Az erdő, a fa és vad volt évszázadokon
át a csíki élet alapja – mondja. Édesapja a
gőzfűrész-üzem főgépésze volt, anyai nagyapja vadőr, és ami a két világháború között
igazi kuriózumnak számított azon a tájon:
édesanyja nőtestvére, akinek a férje erdész
volt, maga is vadászott... Csíkbánkfalva az
ezeréves határ közvetlen közelében fekvő település, az utolsó magyar falu az egykori országhatár közelében. A szép havasi völgyet,
melyben házai sorakoznak, át- meg átjárta
a történelem viharos szele. Az elemi iskola,
ahová Balogh Elemér is járt, 1740-ben épült,
és eredetileg a székely határőrség laktanyája
volt...
A bécsi döntéssel 1940-ben visszakerültek
Magyarországhoz, de aztán 1944-ben egy
bőrönddel kellett a front elől menekülniük
a szeretett szülőföldről. Tizenhat éves volt,
amikor Budapesten katonai behívót kapott,
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ARCOK, TÁJAK, ESZMÉNYEK
és leventeként elindították nyugat felé. Egy
bombatámadás során aknaszilánk sebezte
meg...
Ezrek, sőt tízezrek sorsa azonos az övével
– mondja, és ezzel el is toljuk magunktól a
tovatűnt múltat. Az asztalon Kászoni Zoltán „Székelyföldi vadászatok” című könyve
fekszik, ez idő szerint mindennapos olvasmánya. Kamaszgyerekként vadőr nagyapjával járta a Gyergyói havasokat, aztán Mara
bácsival a Hargitát, akitől egyebek mellett a
puska hordásának, kezelésének szigorú szabályait tanulta meg. A puska nem bot, nem
kapa, nem mutogat, nem hadonászik vele az
ember, nem lógatja lezseren. Ha puskás vadászemberek közé keveredik, ma is azt nézi
elsőként: ki, hogyan viseli, tartja és használja a fegyverét...
A szoba, ahol agárdi családi házában beszélgetünk, afféle nappali. Könyvek, trófeák,
emléktárgyak – és a falon egy hatástalanított
sörétes puska. Az első puskája volt. 1954ben szerzett agrármérnöki diplomát Gödöllőn – közben a puskára mutat szeretettel - de
1953-ban már puskás vadász volt - teszi hozzá látható elégedettséggel. Törökbálinton
vadásztársasági tagsága is volt. Aztán jöttek
az állami gazdasági évek, majd 1996-ban a
Sárréten, a Nádor-csatorna mentén húzódó
Nádor Vadásztársaság alapító tagja lett.
- Vadászat, vagy legalább horgászat nélkül ma sem múlhat el hét - mondja. Mai
vadászterületük Székesfehérvár és Várpalota
között, az egykori Nádasdy-birtok egy részét
fedi le. A Sárrét vízjárta, tőzeges lápvidék,
hatalmas mocsárrét volt egykoron, sok egyéb
állat- és madárfaj mellett túzokok otthonterülete, melyet összeszűkített és átformált
a vízrendezés és az intenzív gazdálkodás,
ámde amely még így is csodavilág...
A Velencei-tó tágabb körzetének mindennapi életét és fejlődését 1945-ig neves és igényes arisztokraták nagybirtokai
(gróf Széchenyi Zsigmond életének egy
fontos szakasza is a Sárrét szélén található
Sárpentele nevű faluhoz kötődik), majd az
államosítások után az állami gazdaságok
határozták meg. Balogh Elemér diplomája
átvétele után, 1954-ben az Agárdi Állami
Gazdaság pályázati felhívására jelentkezett,
és harmincöt év után, 1989-ben innen is
ment nyugdíjba, mint az Agárdi Mezőgazdasági Kombinát vezérigazgató-helyettese.
Tizenhét éven át dolgozott együtt Váncsa
Jenővel, aki a gazdaság igazgatója volt, majd
1980-89 között mezőgazdasági miniszter.
Agárd a mezőgazdasági termelés műszaki
fejlesztése, korszerű biológiai megalapozása
és a rendszerszerű gazdálkodás kialakítása
terén az ágazat motorjaként funkcionált,
Bábolnával egyetemben.
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- Az ország az 1960-as években akkor indult fejlődésnek, amikor a kormányzat belátta, hogy a „vas és acél országa” helyett a
mezőgazdaság fejlesztése jelenti számunkra
a kitörési pontot - emeli fel figyelmeztetően
az ujját. - A mezőgazdaság ma is húzóerővé
válhat, de ehhez tőke kell, tőke kellene... A
magyar föld magyar kézben tartása helyes
cél, de politikai eszközökkel csak időlegesen akadályozható, lassítható a külföldiek
térnyerése. A fejlődéshez tőkére van szükség, hosszabb távon tehát azé lesz a föld, aki
biztosítja ezt a tőkét. Ilyen magára hagyatott
talán még sohasem volt a magyar falu. Ez
egyébként a vadászatra nézve is igaz. Tőkebevitel nélkül feléljük a jövőt. A nagyüzemi
gazdaságok szerepvállalása nélkül, legyen
bármilyen is a tulajdoni szerkezetük, nem
képzelhető el korszerű és eredményes vadgazdálkodás...

Éppen így ülhetett a fenyőfa csúcsán. Sziszegő, köszörülő hangját is hallani vélem. Szlovákiában, Besztercebánya térségében került
puskavégre, éppen olyan hegyek és erdők
között, mint amilyen Csíkban vannak...
- És a visszatérő nagy kérdésre, hogy ki
az igazvadász, mit mondhatunk...? - Balogh
Elemér felteszi a szemüvegét, feláll, és a falat díszítő képek egyikéhez lép. Leemeli, átnyújtja. Vadábrázolás, tusrajzzal kombinálva.
Szép, cirkalmas betűkkel egy idézet szerepel
rajta, a 2007-ben elhunyt Bencze Lajos professzor intelme: „Ki, hogyan vadászik, olyan
ember. A vadászat során félreérthetetlenül
törnek felszínre az ember alapvető tulajdonságai, erényei, gyarlósága – az önfegyelemtől
az irigységig. Mert nagy különbség van ám a
’puskázás’, a lövő és a fegyelmezett, képzett
vadász között. Az ’igazvadász’ megtisztelő
minősítésének hajdan ugyancsak tiszta csen-

Előkerülnek régi dossziék, jelentések, kimutatások. Az 1980-as évek végéig 27 állami gazdaság üzemeltetett vadászterületet,
folytatott tervszerű vadgazdálkodást. Kiemelek véletlenszerűen egy lapot az egyik
iratkötegből. Vadgazdálkodási összesítő
1989-ből. Fácántenyésztéssel és kibocsátással 12 állami gazdaság foglalkozott. Az öszszesített törzsállomány 15 879, a kikelt csibe
mennyisége 350 923 volt... A vadréce törzsállománya 4670 egyedet számlált, a keltett
mennyiség 99 219...
A legkedvesebb vadászélmény felől érdeklődöm, mire Balogh Elemér a szoba
sarkában, a mennyezet közelében „dürgő”
fajdkakasra mutat. A pompás madár fejét
előrenyújtja, szárnyai ernyedten lelógnak.

gése volt, s aki azt kiérdemelte, az rendszerint
igaz ember is volt...”
- Ahogy mondani szokták, ennyi és nem
több, ebben áll a nagy titok - mondja Balogh
Elemér, miközben átnyújtja Kászoni Zoltán
„Székelyföldi vadászatok” című könyvét,
hogy azért abba is nézzünk bele, mielőtt
asztalt bontanánk. Kinyitom, és éppen a
korondi Illyés Vészti Mihályt pillantom meg
egy képen, akivel vadásztam és akinek a házában is laktam. Beszélgetőtársam arcán látom, hogy gondolatban ő is a Székelyföldön
jár, le is veszi a szemüvegét, mert mintha
bepárosodott volna...
Erdély, a Székelyföld mindannyiunk számára többet jelent egy földrajzi névnél, egy
távoli tájnál.
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Vadászvizsga - ajándékba

Meglepetésnek szánt
kihívás…
Horváth Krisztina huszonhét évesen fejezte be a második – közgazdász – diplomájához szükséges tanulmányokat
a Corvinus egyetemen és tette le harmadik nyelvvizsgáját. A folyamatos kihívás, amit a tanulás és a vizsgák jelentettek, az élet más területére terelődött át: egy hazai multinacionális cégnél, a MOL-nál lett kommunikációs munkatárs. A tanulás azonban hiányzott, ezért vágott bele a vadászvizsgára való felkészülésbe.

Bár évtizedek óta vadászó édesapja, Horváth Tibor kísérőjeként
bármikor elmehetett volna vadászni, sem gyerekkorában, sem serdülőként nem került érzelmi kapcsolatba a vadászattal. Helyette
többféle sportot űzött, többek között évekig teniszezett versenyszerűen. A középiskola és a két egyetem elvégzéséig a tanulás töltötte
ki az életét, a felkészítést mindig nagyon komolyan vette, nem tartja
felelős dolognak, hogy valaki csak a vizsga letételéért „hajtson”, nagyon fontos számára az elméleti és legalább annyira a gyakorlatban
megszerezhető tudás. Az egyetem miatt Budapestre kerülvén, egyre
jobban hiányzott neki az a vidékies, a természeti környezethez kötődő életmód, amit a keszthelyi szülői ház biztosított, s egyre jobban
kezdte megérteni – és értékelni – apja vadászszenvedélyét. Sokat
nyomott a latban, hogy kezébe került Széchenyi Zsigmond két alapműve, az Ahogy elkezdődött és az Ünnepnapok. Érett, felnőtt fejjel
is megragadta az írások varázslata, s ennek is része volt abban, hogy
megpróbált a vadász-szakma tudásanyagába betekinteni, az iskolák
befejezése után megnövekedett szabadidejének egy részét újra tanulással töltve ki. Ehhez partnerre talált a tanulmányait szintén nemrégiben befejező férjében, aki horgászik és csak annyi kötődése volt
korábban a vadászathoz, hogy a középiskolában Csergezán-rajzokat
másolt plakátnyi méretben. Közösen elhatározták: leteszik a vadászvizsgát, anélkül, hogy erről otthon szólnának – ez legyen a karácsonyi meglepetés, ajándék a vadászó ősöknek. A felkészülés autodidakta módon, könyvek, szakfolyóiratok, filmek és nagyon sokszor
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az internet segítségével történt. Nem mintha nem lett volna kedvük,
vagy pénzük a tanfolyam elvégzésére, de azok időpontjára szoros
munkahelyi beosztásuk miatt – lévén mindketten csavarok egy-egy
nagy „multi” gépezetben - egyikük sem tudta szabaddá tenni magát. Az élő oktatást helyettesítendő, megvettek és elolvastak minden
szakirodalmat és fél-éjszakákon át bújták az internetet a hiányzó
tudás megszerzéséhez. Rengeteget tanultak, s amikor már alkalmasnak érezték magukat a megmérettetésre, jelentkeztek a vizsgára.
Természetesen – talán ezek után ez nem meglepő – a vizsga kiválóan
sikerült. Amiben viszont sokszorosan túlteljesítették a tanfolyamot
végzettek tanulási és gyakorlási feladatait, az a lövészet volt. A pesti lakásuk közelében lévő Budakeszi lőtér gyakori látogatói lettek
hétvégeken. Történt ez annak a nagyon tiszteletre méltó megfontolásnak alapján, hogy addig vadra nem illik puskát fogni, amíg annak használatát rutinszerűen el nem sajátítja az új vadász. Krisztina
veszélyesnek tartja, hogy valaki úgy vegyen puskát a kezébe, hogy
a vizsgán épp csak átevickélve, a minimális ismeretanyag elsajátításának igénye nélkül kezdjen vadászni. Jó néhány ilyennel találkozott
a vadászvizsgán, sokukkal beszélgetve arra a megállapításra jutott,
hogy nem szívesen menne velük közös társasvadászatra...
Eljött a Karácsony, s a szülői háznál a fa alá került – gondosan
becsomagolva – a két vadászvizsga bizonyítvány. Igazi, feledhetetlen
meglepetés volt. Apjának kicsordult a könnye, amikor kibontotta,
s kiment a szobából. Kisvártatva visszatért, kezében két kedvenc sörétes puskájával – s a fiataloknak ajándékozta őket.
Az ünnepek elmúltak, de a tanulás – immár gyakorlati téren - tovább folyt. Horváth Tibor elvitte őket a közeli gyenesdiási lőtérre,
ahol Keceli Zoltán lövészoktató szárnyai alatt jó néhány alkalommal fejlesztgették lőtudásukat a koronglövő- és a futóvad pályákon
egyaránt.
A tavasz elhozta az első „éles” bevetést, amikor Krisztina kapott
egy igazi kisasszonypuskát, egy billenő csövű golyóst. Orgonavirágzáskor túlesett a „tűzkeresztségen” is, édesapja elvitte magával
őzbakra vadászni Somogyzsitfára. Szép, hosszú cserkelést követően,
magaslesre ülve vártak egy előzetesen már „kifigyelt” bakot, amelyik
„menetrend szerint” ki is jött legelni az erdei tisztásra. Gyönyörködés és ismételt bírálat után a kísérővadász, Soós András mérnöktanár biztatására nem kis izgalommal, de hibátlanul meglőtte élete
első vadját, dicséretet kiérdemelve, tiszta, „egyenes golyóval”. A terítéknél természetesen megtörtént a vadászavatás is, s a ravatalt – stílszerűen – orgonavirággal díszítették fel...
- som
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PORTRÉ

Az állandó „társ”
Budapest, Kőbánya. Délután négy órakor érkezem a megbeszélt helyre. Por, kosz, tömeg, hangzavar fogad, ahogy
kilépek a metróból. De az utcán már messziről feltűnik a jellegzetes külsejű, a solymász hagyományoknak megfelelő öltözködésű, 23 éves Kisteleki Gergely, karján Katrinával, a hároméves vörösszárnyú ölyvvel.

Beülünk egy italra. De az út odáig – hát nem egyszerű. A rövid séta
hosszúra nyúlik. Lépten-nyomon megállítják a solymászt, csodálják,
bámulják a madarát. Gergely rutinosan kezeli a helyzetet, mindenki rövid ornitológiai felvilágosítást kap az állatról, néhányan még
fényképezik is őket. A ragadozó madarak iránti imádatát egyszerűen
fogalmazza meg: „születési rendellenesség”.
Jelenleg három vadászmadárral él együtt. A legidősebb Katrina,
a hároméves tojó, amelyik Angliából származik. Az egyéves hím
Kara – szintén vörösszárnyú ölyv – (Parabuteo unicinctus) Hollandiából került hozzá és a legújabb társ Tantra, a lugger-sólyom (Falco
luggeri), ami Frankenburgból (Ausztria) érkezett.
Gergely nagyszüleivel él Budapest kertvárosában, egy családi házban, amelynek kertjében, volierekben tartja tollas barátait. A legtöbb
időt a madaraival tölti, a család, a munka, a szerelem csak utánuk
következhet. Galambbal, patkánnyal és japán fürjjel eteti a madarait. Fontos, hogy a menü friss, egészséges és változatos legyen!
Bár a szülei nem vadásztak, mégis esti mese gyanánt a vadászirodalom klasszikusait olvasták fel neki, többek között Széchenyi
Zsigmond, Fekete István és Kittenberger Kálmán népszerű regényeit. Olvasni Bástyai Lóránt „Életem a vadászmadarakkal” című, az
50-es években kiadott könyvéből tanult meg.
A munkahelyén idén mondott fel: egyre nehezebben lehetett
munkáját összehangolni a solymászattal. Barátnői sem tartották
„százasnak”, amiért csak a másodikok lehettek Gergely szívében
a madarak mögött.
- Soha sem bántam meg, jobb ez így mindenkinek. Nekem a madarak jelentik a boldogságot!
Fővárosi gimnáziumban szerezte meg az érettségit. Bár szíve Sopronba, a Róth Gyula Erdészeti Szakközépiskolába
húzta, oda nem vihette volna magával madarait. Jelenleg levelező tagozaton végzi
a Károly Róbert Főiskola vadgazda mérnök szakát, immár ötödik esztendeje.
- Bár 3 év alatt is el lehetne végezni
a főiskolát, de így, hogy 5-6 esztendeje
tanulok ott, sokkal jobban elsajátítom a tananyagot – mondja némi
iróniával. - Ez így „solymászbarát tanulási metódus”…
1997-ben lépett be
a Magyar Solymász
Egyesületbe, mint
pártoló tag. Mestere a Hortobágyi
Madárkórház egyik
szakembere, Tóth
János.
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Arra a kérdésre, hogy miből él, miből eteti a madarait, azt válaszolja, hogy a bemutatókból és a riasztásból. Bárhova szívesen elmegy
a vadászmadaraival, ahova hívják: seregélyeket, galambokat riasztani. Természetesen a vadásznapoknak, a vadászati rendezvényeknek
is állandó résztvevője a bemutatóival. És a „bárhova” tágabb értelemben is igaz. Tavaly például Görögország fővárosában „vethette
be” a madarakat – a turista szezon befejeztével – az épületeket szenynyező városi galambok ellen. Athénban 8-9 emeletnyi magasságból,
egy hotelszoba ablakain dobva röptette őket, ott vadászott először
együtt, „falkában” Katrina és Kara, ami jószerével a ragadozó madarak közül csak a dél-amerikai kontinensről származó vörösszárnyú
ölyvekre, a harris hawkokra jellemző.
A harris hawk intelligens, félsivatagi madár, jól bírja a meleget,
tűri a hőingadozást. Nem kell pihentetni tavasztól őszig, ugyanúgy
dolgozik télen, mint nyáron, vedlésben is lehet reptetni. Egyedül és
csoportban is szenvedélyes vadász, nincs szüksége az éhség motivációjára. Jelenleg Magyarországon hozzávetőleg 20-30 harris hawk él
solymászoknál.
- A ragadozó madarak csodálatosak! Mindent megtalálok bennük, ami nekem fontos. A harris hawk remek vadásztárs: rámenős,
agresszív vadász, emellett kedves és hűséges barát! Azt mondják, elmebajban szenvedek. Lehet, de élvezem minden percét.
Kisteleki Gergely úgy gondolja, van jövője a solymászkodásának,
mert előbb-utóbb a városok vezetői felismerik, hogy
a ragadozó madarakkal megoldható az egyre
jobban elszaporodott és az emberre is veszélyes betegségeket terjesztő szarka-, varjú- és
galambállományok féken tartása, a solymászoknak fokozatosan megnő a szerepe
a városi vadgazdálkodásban.
Farkas Bertram
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ÍZELÍTŐ KÍNÁLATUNKBÓL:
CD-k, DVD-k
Vadászat
A magyar erdő királya DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3000,Blaumann: Vadászévad 2006-2009 DVD . . . . 2500,-/db
Vad és vadászat DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2500,Dámszarvasok földjén DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3000,Halmágyi: Vadászatok idegen tájakon CD (hk) . .3200,Heltay I.: Amit a nagyvadról tudni illik DVD . . . . . 5550,Ignácz M.: Szarvasbőgés, vaddisznóhajtás DVD . .4500,Vaddisznóhajtástól vaddisznóhajtásig DVD . .4500,Takács V.: A vaddisznó vadászata 1-2. DVD . . 4900,-/db
Vadász ABC DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4900,Solymászat
Balogh István: Vértelen vadászat DVD . . . . . . . . . .4680,A solymászat Magyarországon DVD . . . . . . . . . . .3000,Íjászat
Szabadi Attila: Robin Hood sehol… DVD . . . . . . . 3130,Vadászat Magyarországon reflexíjjal DVD . . 3130,Természet
Az ördög szigete - Tasmania DVD . . . . . . . . . . . . . .1990,Balogh I.: Természetlesen a Dinnyési-Fertőn DVD. .4680,Elképesztő vándorlások DVD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1570,Fagyos oázis - Globális klímaváltozás DVD . . . . .1990,Farkasok DVD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1570,Homoki-Nagy I.: Cimborák hegyen-völgyön . . . 1350,Nádi szélben DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1350,Rácz Gábor: Tizenkét hónap az erdőn dupla DVD . . 3150,Zene
Concerto-Boldog: Vadászzene CD . . . . . . . . . . . . . 3150,Magyar Vadászkürt Egylet: Vadászüdv CD . . . . . .2980,KLASSZIKUS VADÁSZ-IRODALOM
Avarff y Elek: Hej! Vadászok! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3500,Bársony István: Fekete vér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2000,Nyomról nyomra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2730,Degenfeld-Schonburg: A vadászszenvedélyről . .3490,Fekete István: Az erdő ébredése . . . . . . . . . . . . . . .2400,Vadászok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2500,Herman Ottó: Erdők, rétek, nádasok . . . . . . . . . . .2480,Kittenberger: Vadász- és gyűjtőúton Afrikában . . 6100,Első elefántom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2600,K. Rhédey Zoltán: Verébtől a szarvasbikáig . . . . .2700,Maderspach Viktor: Menekülésem Erdélyből . . .1980,Páreng-Retyezát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2980,Makay Béla: Hegyen-völgyön . . . . . . . . . . . . . . . . . .2900,Molnár Gábor: Dráma az őserdőben . . . . . . . . . . .2500,N. Nozdroviczy Lajos: Vadászemlékeim . . . . . . . .3200,Nadler Herbert: Cserkészeten és lesen Nagymo.-n . .4200,A Keleti- és Déli-Kárpátokban . . . . . . . . . . . . . .2500,Reminiczky Károly: Kassai vadászhistóriák . . . . .2700,Széchenyi Zsigmond: Alaszkában vadásztam . .2238,Nahar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3499,Tanos Pál: Erdőzúgás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2900,Wass Albert: A funtinelli boszorkány I-II-III. . . . . .5000,Adjátok vissza a hegyeimet! . . . . . . . . . . . . . . . . 1380,KORTÁRS IRODALOM
A szarvasok háreme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2200,Acél Csaba: Kuduláz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2000,Békés Sándor: Elröppent évek. . . . . . . . . . . . . . . . . .3680,A slapaj visszanéz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2000,Békés-Körtvélyesi: Vadászotthonok I-II. . . . . . 2900/db
Bornemisza Péter: Varázslatos vadászatok . . . . .3990,Capstick: Halál a fekete kontinensen . . . . . . . . . . .4300,Halál a magas fűben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5400,Czifferszky István: Vava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1990,Csiák Gyula, dr.: A pagony dalnoka . . . . . . . . . . . . . 2100,Damaszkin Arzén: A maszáj fennsíkon . . . . . . . . .3900,Dinich László: Gazsi bácsi a törzsasztalnál . . . . . . 1970,Fuchs Antal: Dicsértessék a Bakony . . . . . . . . . . . .2300,Fáczányi Ö.: Kittenberger Kálmán emlékülés . . .3500,Farkas Zoltán: Murphy horgászik . . . . . . . . . . . . . . . 1970,Festetics Antal: Konrád Lorenz világa . . . . . . . . . .5700,Gánti Tibor, prof., dr.: A természet kebelén . . . . .5240,Gyimesi: Ázsia végtelen vadászmezőin. . . . . . . . .6200,Ázsia végtelen vadászmezőin (bőrkötésben). .8000,Vadászataim a Kárpátokban. . . . . . . . . . . . . . . .4800,Vadászataim a Kárpátokban (bőrkötésben) . .8000,Halmágyi T. I.: Vadászatok idegen tájakon . . . . . .6400,Hámory Gy.: Kurgánok között a Hortobágyon . .1500,Hangay György: A kacagó koponyák földjén . . .2400,Tábortüzek a Dél keresztje alatt . . . . . . . . . . . .1800,Hankó László: A medvék országa. . . . . . . . . . . . . . .3000,Harmat és vér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2400,Hidvégi Béla: Vadászálmok birodalmában. . . . . .3900,-
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Iglói Pál: Perőcsényben puskával és fakanállal . .2480,Kászoni Z.: A Kárpát-medencei vadaskönyv . . . .1600,Vad és vadászat Erdélyben . . . . . . . . . . . . . . . . .1890,Kemény J.: Medvekalandok a Kárpátokban . . . . .2500,Kovács Dénes: A vívók apostola... . . . . . . . . . . . . . .3500,Kovács M. Dóra: Az én Namíbiám . . . . . . . . . . . . . .4950,Márok Tamás: A képzelet vadászmezején . . . . . .2700,Márton Imre dr.: A vadon hívó szava . . . . . . . . . . .3900,Mess Béla: Naplemente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1600,Motesiky Árpád: Emlékezés Stróbl Alajosra . . . . . 700,Vadászörömök - vadászörökségünk . . . . . . . .2800,Nagy-Nagyné: Vadászatok és vadételek . . . . . . .1400,Oláh-Oláh: Hajnalok és alkonyok . . . . . . . . . . . . . . .2500,Rakk T.: Göröngyös égi és földi utakon... . . . . . . .2500,Rácz Gábor: Majdnem megmásztam... . . . . . . . . .3200,Sánta Gábor: Az elfeledett Fekete István . . . . . . .2200,Sáry: Az elveszett erdőről és a megtalált időről . .2500,Schwartz Béla: Mister KUDU . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2200,Selous: Természetrajzi megfigyelések Afrikában. . 3100,Steiger, Brad: Csodálatos elbeszélések kutyákról . . 1299,Sterbetz István: Puskával a Nagypusztán . . . . . . .3000,Sütő András: Hargitai vadászkalandok . . . . . . . . .2500,Szálka Róbert: Kalandozások a Máramarosban . .2300,Szász Imre: Basa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1900,Szilárd Ferenc dr.: Ébredés az erdőn . . . . . . . . . . . .3800,Szladek Mihály: Az élet rendje . . . . . . . . . . . . . . . . .1500,Terraprint: A természet és én 3, 5. . . . . . . . . . . . .1200/db
Tóth Sándor dr: Nyitány a hírnévhez . . . . . . . . . . .3500,Szél alatt - hátszélben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3800,Török A. M.: Vadászataim napfényben-árnyékban . .3600,Ugray Tamás: Gavallérral a csúcsokon . . . . . . . . . .3500,Varga Aladárné: Egy vadászfeleség naplójából . .1500,Várhelyi András: Orvvadászok . . . . . . . . . . . . . . . . . . 968,Vasas Joachim: Menjen, Doktor elvtárs! . . . . . . . . 2310,Végh Endre, dr.: Murphy és a beteg vadász . . . . 1970,Vadászni emberi dolog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2900,Videcz Ferenc: Vendégkönyv . . . . . . . . . . . . . . . . . .3200,Zsugorított görbetükör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1700,Vojnits András: Afrikai levelek . . . . . . . . . . . . . . . . . .2500,Vörös István, dr.: A teremtő tenyerén . . . . . . . . . . .2990,Zichy Kázmér gróf: A Guaso Nyiro mentén . . . . .4400,Zoltán János dr.: Gödöllő és a főúri vadászatok . .2800,Emlékek Éváról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2900,Zsigárcsik Gyula: Diana másként akarta . . . . . . . .3200,SZAKKÖNYV
Ambrózy: Amit a vadászíjász vizsgán tudni kell . .1500,Andrésiné-Andrési: Az erdészmester könyve . . .2490,A vadászattal kapcsolatos jogszabályok... . . . . . .2490,Az erdőre vonatkozó jogszabályok gyűjteménye . .2490,Bakonyi Gábor: Állattan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6500,Bauer Erwin-Bauer Peggy: Medvék . . . . . . . . . . . . .4200,Bérczy Károly: Vadász műszótár . . . . . . . . . . . . . . . .2980,Bicsérdy-Sugár: Vadbetegségek . . . . . . . . . . . . . . .3200,Czibulyás-Tóth: A japán fürj és tenyésztése . . . . . 1650,Csányi Sándor: Vadbiológia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2900,Draskovich Iván: Szarvasgazdálkodás . . . . . . . . . .3900,Elek B.: A vadászszenvedély bűncselekményei . . 3213,Faragó S.: A vadállomány szabályozása . . . . . . . .3900,Fehér György: Állatpreparátumok készítése . . . .4900,Hespeler-Krewer: Fiatal vagy idős? . . . . . . . . . . . . .3200,Heltay I.: Amit a fegyverismereti vizsgán... . . . . . 3100,Vadásziskola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8550,Heltay-Kabai: Hivatásos vadászok kézikönyve I-II. . . 12 500,Heltay-Rácz Fodor: Vadászatszervezés, vadászetika . . .4600,Holdas-Szendrő: Nyúl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3200,Horváth László: Halbiológia és haltenyésztés. . .5400,Juhász Lajos: Természetvédelmi állattan . . . . . . .4200,Kovács László: Vadászlexikon . . . . . . . . . . . . . . . . . .1990,Kovács Zsolt: Farkasok a Kárpát-medencében .1600,Kristó: A vadász-vadtenyésztő mester kézikönyve . .2490,Vadászpuskaműves mester könyve. . . . . . . . .2960,Koloman Ferjentsik: Hatnyelvű vadászszótár . . .2400,Lanszki J.: A korszerű prémesállat-tenyésztés... . 2125,Larousse: Vadászkönyv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8990,Radics L.: Növénytermesztő mester könyve . . . .2690,Rakonczay Zoltán: Természetvédelem . . . . . . . . .1440,Sepsi-Kohl: A kárpáti barnamedvéről . . . . . . . . . .1800,Solymász Egyesület: Évkönyvek 1999-2009 . . 3000,-/db
Szabó Péter: Rókák és terrierek . . . . . . . . . . . . . . . .3360,Szóljon a vadászkürt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1990,Szőllősi Antal: Nyílegyenesen (íjászat) . . . . . . . . .1800,Vadászetikett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1500,Vadásznapló . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5500,Vén Zoltán: A görényezés rejtelmeiről . . . . . . . . . .2800,FEGYVER
Alexandra: 1000 lőfegyver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5999,Hartink, A.E.: Golyós és sörétes vadászfegyverek . .6999,-

Hartink, A.E.: Golyós puskák és karabélyok... . . . .4990,Hogg, Ian: Kézifegyver határozó . . . . . . . . . . . . . . .6500,Kovács D.: Billenőcsövű golyós vadászfegyverek . .4800,Vadászfegyverekről nemcsak vadászoknak . .4500,Szajkó István: Sörétlövés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2200,Székely Dénes: A lőpor és a töltény. . . . . . . . . . . . . 2180,Vass Gábor: Nagy gázfegyver határozó. . . . . . . . .4990,KUTYA
A szolgálati kutyák tenyésztése . . . . . . . . . . . . . . . .2730,Bába Károly: A magyar vizsla . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1085,Bíró Andor: Kutyakiképzők kézikönyve . . . . . . . .2800,Bőhm István: A hannoveri véreb . . . . . . . . . . . . . . .1480,Vérebkrónika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7500,Horváth Z.: A kutya és a macska betegségei . . . .3900,Király Klára: Jagdterrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1490,Kutyatár: A magyar vizsla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1950,Varga-Nagy: A legnépszerűbb terrierek . . . . . . . . 1390,Whitehaed, Sarah: Kutyák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6990,TERMÉSZETTUDOMÁNY
Alexai Zoltán: Évszakok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3980,Attenborough, D.: Az emlősök élete . . . . . . . . . . .5990,Brehm: Ragadozók. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4400,Fix Term Könyvkiadó: Ragadozók az állatvilágban . . 4100,Határozó kézikönyvek: Emlősök. . . . . . . . . . . . . . . .2800,Hecker, Frank: Az erdő állatai és növényei . . . . . .2680,Nagy László: Vadászgörények a családban . . . . .2998,Veselovszky, Zdenek: Állatok a nagyvilágban . .2980,NÖVÉNY
Alberts-Mullen-Spohn: Fák, bokrok gyógyító ereje. .2980,Aschenbrenner Éva: Gyógynövénypatika . . . . . .2800,Csurgó S.: Gyógynövények embernek állatnak . .2200,Galambosi B.: Fűszer- és gyógynövények . . . . . . .2500,Kiss-Illyés: Nagy fenyő és örökzöld lexikon . . . . .2990,Kliment E.: Otthoni gyógynövényhasználat . . . .2490,Lászay György: Évelő virágok . . . . . . . . . . . . . . . . . .2500,GOMBA
Gerhardt, Ewald: Gombagyűjtés okosan . . . . . . . 2499,Gminder-Böhning: Melyik ez a gomba? . . . . . . . .3999,Rimóczi Imre dr.: Gombaválogató 1-9. . . . . . . . 2690/db
MADÁR
Burger: Madarak képes enciklopédiája . . . . . . . . .5990,Dierschke, Volker: Melyik ez a madár? . . . . . . . . . .3999,Határozó kézikönyvek: A világ madarai. . . . . . . . .3200,Koczka A. Krisztián: Magyarország madarai . . . .3990,BOROS
Csávossy György: Magyarán a borról . . . . . . . . . . .1900,Eder, Reinhard: Borhibák, borbetegségek . . . . . .2900,Gerencsér Ferenc: Bor és szőlő kislexikon . . . . . . 1050,Mercz-Kádár: Borászati kislexikon . . . . . . . . . . . . . .4200,Prohászka Ferenc: Szőlő és bor. . . . . . . . . . . . . . . . .3500,Rácz József: Bor és gomba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2200,Somlyay István, dr.: Gyakorlati borászat . . . . . . . . 1780,Steidl Róbert: Borosgazdák könyve . . . . . . . . . . . .3500,MŰVÉSZET
Horváth Lajos: Kandalgó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3800,Harling: Vadcsapások varázsa . . . . . . . . . . . . . . . . . .6999,Iváncsics-Köller: A természet harmóniája... . . . . . 5100,Matyikó Tibor: Állatok közelről . . . . . . . . . . . . . . . . .2800,SZAKÁCSKÖNYVEK
Geopen: Négy évszak házi süteményei . . . . . . . . .3500,Hargitai György: A legjobb halételek . . . . . . . . . .2990,Vadételek a javából . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1880,Kútvölgyi Mihály: Vadételek . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3800,Oriskó Ferenc: 88 ünnepi halétel . . . . . . . . . . . . . . .2999,Száz magyar ételcsoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5980,Vadételek (Alexandra) I-II.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1990/db
Vadételek (Nova) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2100,Williams-Sonoma: Évszakok konyhája . . . . . . . . . .6990,-
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AJÁNLÓ
Czegei Carla: Bözsi

2500 Ft

A bájos mese nem csak a gyermekeknek élmény, hanem a felnőttek számára is kellemes kikapcsolódást nyújt. Huszonkét történeten keresztül végigkövethetjük Bözsi, az őzgida sorsát, aki elveszíti
édesanyját, majd egy erdész házába kerül. Itt ismerkedik meg a pökhendi Csicsibuval, a perzsa macskával és számtalan baráttal – Pajtással, a vizslával, Minukával, az anyacicával, Csóréval, a szarkával,
Pityu kakassal, Kontyossal, a tyúkanyóval, stb.… – majd visszakerül az erdőbe, ahol számtalan kaland
vár rá. A mesekönyv Vásárhelyi Z. Emil fekete-fehér rajzaival illusztrált. A mese jó néhány elemében
hasonlít Felix Salten: Bambi című 1942-ben készült meséjéhez, azzal a különbséggel, hogy a szerző
- aki bárónő volt, a neves vadászíró, Czegei Wass Albert közeli rokona - ért is a vadászathoz, így nem
követi el azt a hatalmas bakit, hogy aki őznek születik, az felnőtt korában szarvas lesz…
M. J. 



Nadler Herbert: Vadásznapok, vadászévek

2500 Ft

Kittenberger Kálmán a magyar vadászat fundamentuma. Széchenyi Zsigmond a legelismertebb vadászíró, akit még az irodalmi panteonba is befogadtak. Akkor hát hol talál helyet Nadler Herbert,
e két ikon kor- és pályatársa? Szokás a „vadászat művészetének” apostolaként emlegetni, ám ennél
többről van szó. Nadler „Vadásznapok, vadászévek” című könyvéből kiderül: nem csak Afrikáért,
de Magyarország erdőiért is lehet rajongani, fenntartás nélkül szeretni a Pilist vagy a Hortobágyot.
Nadler stílusa nehézkesebb, mélyebb, mint a fanyar humorral és könnyű tollal megáldott Széchényié. Ám éppen ezzel éri el, hogy magunk körül érezzük az erdő zúgását, illatát, lássuk színeit, halljuk
neszeit, miközben együtt remegünk a szerzővel a vöröskői bakért, vagy aggódunk az alföldi ködben
kóválygó szekér utasaiért.
T. D. 



Vadbiológiai olvasókönyv

4200 Ft

Nincs átverés, nincs trükk, az olvasó pontosan azt tartja a kezében, amit a cím sugall: egy olvasókönyvet, szöveggyűjteményt, ha úgy tetszik, tankönyvet. E kétszáz oldal nem újdonság – a kötetbe
szerkesztett írások mindegyike már publikált cikk vagy tanulmány. Ám tudjuk, az egész több mint
a részek összessége. Ez ebben az esetben is igaz. A két szerkesztő olyan tematikus összeállítást készített, amely bemutatja a vadbiológiát az alapoktól a legújabb eredményekig, vívmányokig. Nincs
olyan fiatal diák vagy rutinos kutató, aki ne találna jó pár, számára is releváns információkban gazdag
írást e kötetben. A kötet gyengéje épp az, ami az ereje: mindenkihez szól, így az összegyűjtött publikációk egy része az olvasó számára vagy irreleváns, vagy evidens. Mindezek fényében kijelenthető:
aki vaddal, erdővel, vadászattal komolyan foglalkozik, annak nem hiányozhat a polcáról.
T. D. 



Emlős ragadozók Magyarországon

3500 Ft

A könyvben a VadVilág Megőrzési Intézet munkatársai, valamint több neves felsőfokú intézmény
kollégái az elmúlt bő két évtizedben felhalmozott ismereteiket mutatják be a ragadozó fajokkal kapcsolatban. A hazai emlős ragadozók többnyire rejtett életet élnek és ritkán lehet őket megfigyelni.
Az alkalmankénti, általában izgalmas, közvetlen találkozások mellett legtöbbször csak jelekből, nyomokból, zsákmánymaradványokból, kotorékokból vagy odúkból, esetleg a fellelhető ürülékekből
közvetve következtethetünk egy-egy ragadozó jelenlétére. Ezért aztán nem véletlen, hogy e fajokról
ismereteink még annál is sokszor hiányosabbak, mint azt gondolnánk. A fajok bemutatása nem csak
a megszokott lexikonok száraz nyelvezetéből épül fel, hanem jó néhány gyakorlati módszereket is
megismerhetünk, ha végigolvassuk a kötetet.
F. B. 

Világkonyha

3990,-

Első uhuzásom

2600,-

Magyar VADÁSZLAP z 2011. január

Több száz ízes
házi recept

3500,-

Gyimesi György:
Szerelmem Afrika

7499,-

Kahler Frigyes:
Hangokból szőtt
csend

2200,-

4x4 navigátor

2490,-
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Postabontás
A „Szerkesztői üzenetek” című rovat témája a vadászati közélet, valamint minden olyan vadászattal, vadgazdálkodással kapcsolatos felvetés
és kérdés, amire az olvasók kíváncsiak. A rovat a nyilvánosság erejére támaszkodik, és ha a Magyar VADÁSZLAP olvasóinak bármilyen észrevétele
van, azt igyekszünk közölni. Reméljük, nem lesz túl sok tabutémánk...
ROVATVEZETŐ:

AGYAKI GÁBOR
agyaki.gabor@digistar.hu

Kedves Magyar VADÁSZLAP!
2010 novemberi számukat olvasva, rátaláltam
egy elejtett szarvas képére a 685. oldalon.
A kommentár szerint Czvedler Gábor szlovák
vadász ejtette el. Nos, ez a bizonyos Czvedler
Gábor annyira szlovák, mint Önök vagy én,
semennyire. Ha netán elkerülte volna a figyelmüket, hogy volt egy Trianon, akkor kérem,
nézzenek utána, hogy Szlovákiában élnek
magyarok, akiknek naponta meg kell küzdeniük a magyarságukért és magyar kultúrájukért és számukra megalázó, felháborító
a leszlovákozás. Megértem én, hogy Önöknek
természetes az, hogy reggel felkelek, magyar
vagyok és ezzel továbbra nincs gondom,
csakhogy további 4-5 millió magyarnak sajnos van. Kérem, ebből kiindulva írják és szerkesszék a továbbiakban lapjukat, hogy ezután
is örömmel forgathassuk mi is, külföldre szakadt magyarok.
Köszönöm. Ferdics Lajos.

Tisztelt Ferdics úr!
Gondolataival teljes mértékben egyetértünk, ám nem érezzük „vétkesnek” magunkat abban, amit leírt. Természetesen mi is
teljes értékű magyaroknak tartjuk a mai
határainkon kívül élő honfitársainkat is,
akik önhibájukon kívül kerültek kisebbségi létbe. Idézett „Terítéken” rovatunkban
azonban olvasóink által beküldött képeket
és az ahhoz küldött szövegeket adjuk közre. Szerkesztőségünk annyiban „nyúl bele”
az eredeti írásokba, amennyit a magyar
nyelv helyesírási szabályai megkövetelnek,
esetleg – terjedelmi okokból – csak egy részét közöljük. Az eredeti írások valóságtartalmát és az ott megjelentetett neveket és
állampolgárságokat nem áll módunkban
ellenőrizni. Ez nem is lehet célunk, ezért is
szerepel az írás alatt a szerző neve, a leírtakért neki kell „tartani a hátát”.
Tisztelettel üdvözli:
Somfalvi Ervin, olvasószerkesztő
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Mikor lesz kiút?
Kik azok, akik a mi, azaz a „hivatásos vadászok” érdekeit képviselnék? Ez nem nagyon
volt érezhető eddig, sőt azt lehetett leszűrni
az egészből, hogy aki nem egy állami vagy
más hasonló gazdasági társaságnál dolgozik, mint hivatásos, az érje be azzal, amit adnak neki, maradjon csendben, örüljön, hogy
dolgozhat. Ez elég szomorú dolog. Ha ez
a felfogás és gyakorlat tovább folytatódik,
ez a magyar vadgazdálkodás végét fogja jelenteni, mivel a kapzsi, vadéhes vadászok és
orvvadászok megállítására nem lesz eszköze
a vadőröknek, ugyanis ki lesznek szolgáltatva
a munkaadójuknak, illetve nem fogják felvállalni a konfliktushelyzeteket.
Véleményem szerint az OMVK-nak és az
OMVV-nek az egész hivatásos vadászi rendszert át kellene dolgoznia, és befolyásaikat
kihasználva érvényesíteni azt az állammal.
Méghozzá olyan irányba, ahol a hivatásos vadász egyben mezőőr, természetvédelmi őr és
erdőőr lenne, így már az államnak is megérné
őket foglalkoztatni, vagy nagyobb hatáskört
adni a kezükbe. Persze ezt csak megfelelő
átképzésekkel lehetne a hivatásosokkal elérni, mivel egy személyben lenne megoldva
ezen feladatok ellátása. Az ehhez szükséges
anyagi terheket pedig behajthatja az illetékes
egyesületektől (földtulajdonosi egyesületek,
vadásztársaságok, nemzeti parkok, erdészetek, önkormányzatok). A hivatásos vadászok
a vadászatra jogosultak illetékességi területén végeznék feladatukat (így az egész ország
területe le lenne fedve), ami a mostani felada-

tukhoz hasonlóan működne, azzal a különbséggel, hogy nagyobb lenne a hatáskörük,
úgymint igazoltatás a területen, feljelentések,
nyomozások saját hatáskörben. Ezekhez csak
azokat a feltételeket kellene biztosítani, hogy
az egyenruhák hasonlítsanak a rendőrök
egyenruhájához természetesen zöld színben.
Nagyon sok hivatásos rendelkezik saját, a
területén megfelelő mozgást segítő gépjárművel, melyeket megfelelően felmatricázva
– költségtérítés ellenében – használnának
a munkájukhoz. Az állam számára rövid távon
megtérülhetnek ezen kiadások. Gondoljunk
csak arra, hogy az életbe lépett EU-s hulladékkezelés következtében, amikor is csak szelektíven gyűjtött hulladékot dolgozhatnak fel, az
eddig működő városi és falusi hulladéklerakókat meg kellett szüntetni. Ez azt hozta magával, hogy azok az emberek, akik nem fogják
tudni a szemétszállítás ezen formáját anyagilag finanszírozni, (sokan lesznek ilyenek) hulladékaikat a települések környezetében illegálisan fogják lerakni. Ezeknek a felderítését
és megakadályozását ki fogja felügyelni? De
említhetném még az egyre elterjedőben lévő
falopásokat és nagyüzemi vadorzást, melyeknek a felderítése a rendőrség válláról venne
le egy feladatot. Ha ezeket a feladatokat, és
azokat a kiadásokat mérlegelnénk, amik ehhez kapcsolódnának, beláthatjuk, megérné
a dologgal foglalkozni, ha csak nem azt szeretnék a döntéshozók, hogy az ország egy
vadmentes szemétdomb legyen.
Tisztelettel: Molnár László hivatásos vadász

Felhívás!
Minden megyéből, kreatív, tenni akaró, vadgazdálkodási végzettséggel,
jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező partnerek jelentkezését várjuk,
fényképes önéletrajzzal „Kell egy csapat” jeligére a terjesztes@vadaszlap.hu e-mailre
vagy a Magyar VADÁSZLAP szerkesztőségének címére.
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SZERKESZTŐI ÜZENETEK

Akár vitaindító is lehetne...
...a tavaly októberi számban megjelent „Megtalálták az üdvözítő megoldást.” című írás.
Meg kell, hogy mondjam, bennem ez a tüske eléggé mélyre hatolt! A vadászat gondjai
nem egy tőről fakadnak, így aztán a hivatásos
vadászok állami alkalmazásba vétele természetesen nem fogja megoldani az összetett
problémát. De! Valami már elindult! Minden
új dologban, változtatásban benne van a kudarc esélye, de ott van a jobbítás lehetősége
és szándéka is. Nagyon régi problémát feszeget a cikk írója.
Nemrég kezembe akadt egy írás, mely
a 80-as évek végén megjelent vadászati szaklapban íródott. Ebben a hivatásos vadászok
helyzetéről volt szó. Sajnos, azt lehet mondani, hogy az eltelt 20 év alatt a helyzet egy szikrát sem javult. Szinte szó szerint el lehet mondani, ugyanazokból a sebekből csordogál
a vér, mint régen. A cikkíró elég lehangolóan
írt arról, hogy vajon alkalmas-e a ma hivatásos
vadásza arra, hogy az esetleges változtatás
miatt megnövekedett feladatokkal megbirkózzon. Én mindig is azt vallottam és most is
ezt teszem! Ha megfelelő szinten biztosítják
a munka elvégzéséhez a feltételeket (munkabér, ruhapénz, dúvad-pénz, gépjárműátalány)
akkor igenis el lehet, el kell tudni végezni a feladatot. Aki ennek ellenére sem tud megfelelő
szinten teljesíteni, az sajnos elveszik. De ez a
szabály nem csak ránk, vadőrökre vonatkozik!
Így van ez az élet más területein is!
Amilyen a mosdó, olyan a törölköző – tartja
a közmondás. Nyilván legtöbb esetben az embert a munkájáról ítélik meg. Persze vannak
kivételek is, amikor lehet érvényesülni dörzsölődéssel, simulékonysággal, jópofizgatással
is. (Volna erre egy nagyon találó kifejezésem,
de azt a nyomdafesték nem biztos, hogy tűrné!) Nem igazán szerencsés dolog kiállni
a szakma igazsága mellett, mert könnyen
kikiáltják az embert a rendszer ellenségének. Így aztán könnyen áldozatul eshet bárki,
szemben azzal, aki másként próbál mindenki
szemében „jó” ember lenni. Nos, ezen is segítene a változás.
Hogy kívánni valót hagy maga után az érdekképviseleti szerveink munkája? Ez bizony
igaz. De nem szabad elfelejteni, hogy a vadászat alá van rendelve szinte mindennek.
Gondolok itt az erdő- és mezőgazdaságra,
a természetvédelemre, a magántulajdonon
alapuló gazdálkodásra és ugye rajtunk tölti
ki a „mérgét” a BM is a fegyvertörvényen keresztül.
De mirajtunk köszörüli a nyelvét a média
is, ha netán egy hírértékű kóborkutya-lelövés
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ügye napfényre kerül. A politikáról és a politikusokról meg külön véleményem van, amit itt
nem ecsetelnék, de azt el kell felejteni, hogy
a vadászatot politikamentessé lehet tenni!
Bár az íratlan szabályok közt ott van, hogy
a vadászatban, illetve a vadászatokon mindenki egyenrangú ember! Nincsenek doktor-,
miniszter-, képviselő-, és más urak, csak vadásztársak vannak! (Jó lenne, ha így is lenne!)
De ha van olyan politikusunk, aki végre
egyszer komolyan felkarolja az ügyünket,
akkor bizony mellé kell állni, és kellő optimizmussal támogatni, főleg, ha komoly
szaktudású csapat dolgozna a keze alá.
Hogy mit kezdene a vadőr az ölébe potytyant hatalommal? Semmit! Hisz most is lenne főnöke, csak nem a vadásztársaságban,
hanem az FM hivatalban, és hamar rá kellene, hogy döbbenjen arra, itt nem azon van
a hangsúly, ki hogyan bosszulja meg korábbi
sérelmeit, hanem kőkeményen a vadászat és
vadgazdálkodás törvényeinek a betartatása
a cél. Ha nem eszerint végezné a munkáját,
akkor fel is út meg le is út!
Így a hivatásos vadász az FM hivatal meghosszabbított keze lehetne, ami garantálná
azt, hogy nem történhetnének égbekiáltó
szakmai analfabetizmusra építkező döntések.
Legalább a szakma elválasztódna a belső közösségi élettől. Nem lehetne például probléma az sem, ha egy társaságban „ölik” egymást
az emberek, a szakmai vonal és a döntések ettől függetlenek lehetnének.
Valami elkezdődött! Hisz már az is nagy és
merész döntés volt, hogy társasvadászatot
csak középfokú szakirányú végzettséggel lehet vezetni. Remélem, ez még csak a kezdet.
Nyilván nem lesz egyszerű ezt a régóta poshadó állóvizet felkavarni, de változtatni kell,
az biztos!
Egy kificamodott testrészhez tudom hasonlítani az egészet. Lehet kezelgetni, kenegetni,
de ha nincs helyére téve, akkor a gyógyulás
csak felületes. Igaz, nagyon fájdalmas is lehet
a helyéről kiugrott rész visszatétele, de utána
a gyógyulás garantált. Így van ez a vadászatban is!
Addig, míg nincsenek helyükre téve a dolgok, látványos javulás nem várható! Igaz ez
az évek óta toldozgatott-foldozgatott fegyvertörvényünkre is. Nem kéne elfelejteni
a jogalkotóknak, hogy a törvények értünk
születtek. Azért, hogy egy nyugodtabb,
élhetőbb világot formáljunk magunk köré,
nem pedig azért, hogy megkeserítsék
mindennapjainkat! Nem azt kellene büntetni, aki például lezárt autójában benne felejti

a zsigerelő kését, hanem azt (de kellő szigorral
és példát statuáló ítélettel!), akinek egyáltalán
eszébe jut a más személyes tulajdonának az
elvétele!
Nem tudom, hogy a cikk szerzője milyen körökben mozog, illetve vadászik, de én bátran
állíthatom, (igaz szűkebb környezetemben,
megyei szinten) elég jól ismerem a kollégákat
és biztos vagyok benne, hogy nagy részük
megbirkózna a feladattal! Hisz többségük fiatal, agilis ember és őbennük még rengeteg
energia és tenni akarás rejlik. Természetesen
a jogalkotókon múlik, hogy ezek az energiák
mennyire lesznek kiaknázva.
A puding próbája, ha megeszik – s biztos
vagyok benne, ebben az édességben lesz
egy-két keserű falat is. Mert menet közben
fognak felszínre kerülni a jogszabályokban
rejlő esetleges hibák, amiket majd lehet orvosolni, finomítani. Sok időnek kell ahhoz
eltelni, hogy egy jól működő hivatásos vadászi rendszer alakuljon ki. Új szelek fújnak
hát annyit szenvedett és sanyargatott kis hazánk egén. S véleményem szerint itt a lehetőség arra, hogy a vadászok hajójának vitorláját
e szelek dagasszák, bízva abban, hogy ennek
segédletével valahol, valamikor, egyszer csak
révbe érünk!
Írtam ezt a pár sort azon „kevesek” nevében, akik talán még meg tudnak felelni (no,
nem hibátlanul) a kihívásoknak!
Fejes Zoltán, hivatásos vadász
Érdekes, hogy a hivatásos vadászok állami
szolgálatba vételéről eddig kizárólag azon
kollégáknak volt véleménye, akik vadásztársaságoknál szolgálnak. Pedig az állami,
illetve az egyéb vadászati formákban alkalmazott jágereknek is megvan a maguk baja.
Nehogy azt higgye valaki, hogy az „állami”
élet egy sétagalopp. Elsősorban ott van csak
igazán rend, fegyelem, regula és ott is vannak főnökök, meg okostojások, akik mindenhez jobban értenek. Általános tapasztalat, hogy majdhogynem mindegy, ki a gazda,
ha az tőkeerős és biztosítja az előírt feltételeket. Szerintünk is több jogosítvány kellene
a hivatásos vadászoknak, bár ez is, mint minden, általában visszaüt. Nyilván egyikőnk
sem szeretne éjt nappallá téve, állandóan
rendőrt játszva ellenőrizgetni.
A tisztelt olvasóinknak abban tökéletesen igazuk van: a magyar törvények arra
lennének hivatva, hogy azokat szolgálják,
akik védik a vadat, a vagyont, legyen az
állami-, vagy magántulajdon. Szerkesztőségünk egészen biztos abban, hogy minden
hozzászólás segíti a végső megoldást, hisz
nem mindegy, a jövőben kik, milyen feltételekkel és jogosítványokkal óvják a magyar
vadat.
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Madaraim
Pintér Norbert

Rendszeresen vannak téli vendégeim. Ezek jobbára széncinegék, de
volt már látogatóban kékcinegém, csuszkám és őszapóm is. Vannak
házi és mezei verebeim, s időnként be-benéz hozzám néhány zöldike
is. Tavaly egy egész csapat meggyvágó zilálta itt össze a kedélyeket,
s lesöpörve mindent és mindenkit az etetőtálcáról, királyi megkülönböztetést vívtak ki maguknak.
Róluk van szó, amikor a madaraimat emlegetem. Eddig egy furnérlap tetejű, se eleje, se hátulja vityilló éktelenkedett az erkélyoszlophoz kötözve, de eljárt felette az idő. Az idén már nem szívesen
láttam volna vendégül ott a kosztosaimat. Napokig, hetekig próbáltam a fiammal közös programot tervezve egy tatarozást, esetleg egy
építkezést kivitelezni, de milyen esetleges és furcsa az idő, mindig
elcsúsztunk a szürke hétköznapok részletei között. Fiam tanult, aztán valami vírusos nyavalyával küzdött a húgaival együtt, én meg
orvoshoz hurcoltam őket, s dolgoztam.
Persze a madaraknak szánt élelmet azért időben megvásároltuk,
miközben sokáig töprengtünk a napraforgó közé kevert kölesmagvak
arányán. Az előre bekevert téli eleség aztán egy kisebb papírzsákban,
a falnak támasztva várta, hogy kalóriává váljon a begyekben.
A madáretető viszont csak nem akart elkészülni. Pedig a nyarat
az őszelőt, ködöt sóhajtó nappalok, s hideg párától dús esték váltották fel. Madaraim egy darabig türelmesen várakoztak, de aztán
az önkiszolgálás mellett döntöttek. Nem tudom, hogy ki lehetett
az első. Fekete sapkás cinege volt-e kíváncsi, vagy buksifejű veréb
a szemtelen? Egy nyirkos és csöpögős hét elteltével, amikor az északról érkező szél hátán bekopogtatott a Tél, az átázott zsák ki volt
szakítva, s szemérmetlen módon kitárulkozva kínálgatta
magát az arra járóknak.
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Napokig tarthatott a dőzsölés, s talán még ma is tartana, ha madaraim a korlátlan szabadság érzésével eltelve, nem nyúlnak ahhoz
a sült húshoz is, amit feleségem tett kihűlni egy serpenyőben az
erkélyre. A szombat este hidege már szállásukon találta a napközi vendégeket, s a hús – ami korábban egy vadmalac combjának
vallotta magát –, lassan zsírjába dermedt. A vasárnap korán reggel
érkező kosztosok így aztán vígan, s korlátok nélkül falatozhattak.
Egy csípés a napraforgóból, egy falatka az ebédre szánt kis sonkából. Még egy kis köles, majd csőrfenés a combcsont bütykén. Mire
nejem kilátogatott a nagy ingyenkonyhába, a pecsenyezsír számtalan lábnyommal volt már kipöttyözve, s a környező nyírfákon víg
kedélyű madárhad csinált zsibvásári hangulatot. Vége hossza nem
volt a csiripelve hirdetett hálás köszönetnek – s mi aznap főtt virslit
ebédeltünk.
Így aztán – érthető módon – felgyorsultak az események. Hagytam, hogy az ebéd a feledés jótékony homályába merüljön és a fiammal nekiláttam egy új madáretető építésének. Terveink szerint
zsindelytetős, úri lakot álmodtunk madarainknak, ahol az oszlopos
tornácon marékszám heverhet a téli zegernyét meleggé változtató
eleség. Mert bizony télen a meleg legtöbbször belül van. Mindössze
néhány kalória az, amit személyes fűtésként összekapkodhat egyegy szemfüles madár az ilyen alkalmi szárnyas vendéglőben, s ez
mégis milyen sokat jelent. Tollkabát alá gombolják az olajos mag
őrizte meleget, s esténként talán vidáman és számítóan gondolnak a
holnapra, amikor ismét fel lehet keresni a bőkezű fogadóst, aki számolatlanul önti a tél gyötörte vendégek elé az elemózsiát.
Fiammal tehát deszkát és fűrészt ragadtunk, s hamarosan körvonalazódni kezdett a madárház. A szél
először a fűrészport kapkodta el, majd a kopácsolás
zaját is szétszórta a kertben. A fundamentumot vékony lécekkel fogtuk körbe, hogy a fötörésző csőrök ne
verjék ki a magot, míg a sarkokra nyírfaágakból vágott
ujjnyi oszlopok kerültek. A tető szélei szintén nyírágból készültek, s közéjük nádszövetet feszítettünk. Néhány szöggel,
s drótszállal tartást adtunk az építménynek és egy jó óra múlva,
a lányok hangos tetszésnyilvánítása mellett levágtuk a régi etető
romjait, s felerősítettük helyére az újat.
Az új ház szép volt. A vadszőlő kopasz indái kacskaringózva fogták közre, s a szélben lágyan meglibbent a nyírkéreg foszló héja.
Szobánk ablakából többször ellenőriztük, hogy jól látható-e, s némi
igazítás után fiam marékszámra töltötte fel a tálcát napraforgómaggal. Mindannyian a függöny mögé húzódtunk, s onnan lestük
a délutáni kertet. Tudtuk, hogy korai még a madárvárásunk, de hát
ilyen telhetetlen az ember. Ad valamit, s önző módon azonnal kapni
szeretne. Pedig talán túlzóak az elvárásaink.
S lám-lám: - Mégsem!
Hullámzó röptű, karmazsin mellényű süvöltő libbent szinte elénk,
az egyik tarra vetkőzött, fehér törzsű fára. Kíváncsian körbeforgatta
a fejét, s halkan füttyentett. Vércseppként ült az ághegyen, aztán
mintha nem bírná el saját súlyát, lecseppent az ág végéről, s egy szép
ívű rebbenéssel a nyírrel szegett nádtetőre szállt. Lélegzetvisszafojt-
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va, mozdulatlanul néztük, miközben lelkünkre valami határtalan
égi béke folyt. Eleséggel telt menedéket építettünk, s mindezért cserébe csak gyönyörködni akarunk madaraink önfeledt táplálkozásában. De titkon talán arra gondolunk, hogy a lelkiismeretünk miatt
tesszük mindezt. A ködös múltba vesző gyerekkor képei között légpuskagolyó verte verebek vannak, s valahonnan előbukkan egy
szégyenteljes emlékfoszlány is, amikor a kis kapa lehúzza az
eresz alá ragasztott fecskefészket…..
Az ablaknál állunk, s bámuljuk a kinti sürgés-forgást.
Cinegék tornáznak fejjel lefele csüngve, míg a földön verebek kosztolnak a kihullott magokon. Egy hópihe hull a madáretető nádtetejére. Idén az első. Ahogy lassan bealkonyul,
s havazni kezd, madaraink elszélednek. A hideg estét követő
reggelre gondolok, amikor kinyitom az erkélyajtót és újra feltöltöm az etetőt.
A hó halkan szitál, s én úgy érzem, hogy a levert fészek romjai
felett sikoltozó fecskeszülők talán megbocsátottak már...

Melinda meg a kölyök
(Részlet a szerző „Csontszilánkok” című, most megjelent kötetéből.)

Az állatorvosnő bosszúsan bámulta a kartondobozokban rendszertelenül összehányt gyógyszer- és kötszerhalmazt, vitaminok garmadáját. Tizenkét éves praxisa alatt soha nem volt ekkora rendetlenség
a rendelőben. Az imént suhant el a szállító a furgonnal és fél óra
múlva kezdődik a rendelés; sokan bejelentkeztek előre. Addig sehogyan sem végez a szortírozással. Lábbal betolta hát a dobozokat
a vizsgálóasztal alá. „Majd holnap reggel”, gondolta és egy elgurult
gumicsontot beledobott a mosdókagylóba.
A rendelő portálján át kilátott a térre és a szupermarket előtt nyüzsgő autók között egy ismerős, apród-frizurás fiatalemberen akadt
meg a szeme, aki süldő vizsláját a mellére szorítva szlalomozott
a forgatagban a rendelő felé. – Na, már megint itt van... – morogta
a doktornő. – Nem is flokinak van baja, hanem ennek a buggyant
kölyöknek, valahol ott belül... Gyere csak, gyere, még ráérek!
A fiú először belesett az üvegen, de nem látott odabent senkit. Megnyomta hát félénken a csengőt. – Bújj be! – süvöltött bentről a doktornő, s a fiú nem érezte túl barátságosnak a hangját. A vizslát még
mindig az ölében tartva, térdével nyomta le a kilincset. Köszönni
sem volt ideje.
- Na, mi a baj már megint, Béluska? – perdült ki az orvosnő a gyógyszerszekrény mögül. – Csak nem hasmenés, fűhányás, vagy hosszú
madzag a kakiban, meg ilyesmi?
- Nem, nem... – nézett fel hálásan a fiatalember. – Doktornő kérem,
szálka van a talpában, vagy tű, de nem tudom kivenni... Azaz kivettem már egy tüskét, de még mindig sántít, másik is lehet benne...
alig tud járni szegény.
A doktornő a lupét a kutyus talpához nyomta és megnyomogatta
gyengéden a talp párnácskáját. – Nincs ott már semmi, csak a helyét
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Keszthelyi Jenő

fájlalja a szentem. Tedd már le azt az ebet, mert hozzád nő! Ajjaj,
hozzád van már nőve... látom én.
A kutya bebújt a radiátor meg a szekrény közé, remegett keze-lába.
– Nem lesz szuri, nyugodj meg Lujzi – guggolt mellé a fiú. Majd felállt, és az inge mélyéről egy fényes-zöld keménykartont húzott elő,
melyen körben tölgylevél-koszorú, s felül középen a koronás címer
díszelgett. Ragyogó arccal nyújtotta a doktornő felé.
- Nahát! Állami vadászvizsga bizonyítvány! Mi a manó! Látod, sikerült mégis! Gratulálok hozzá. Látod, látod, nem hiába gyúrtuk
olyan sokat az anyagot esténként, itt a rendelőben – nyitotta ki az
okmányt a doktornő. – Nicsak, te már el is múltál tizennyolc éves!
Hát akkor puskát is vehetsz, vadász vagy már! „Ugyan miből vennél
puskát, te szegény kölyök?”, gondolta tüstént. – De igazi vadász még
csak jó sokára lehetsz, azt tudod, remélem! – szigorított hangján
a doktornő. A fiatalember szívét körülölelte a büszkeség és a remény
melege, és az állatorvos valami olyasmit vélt felfedezni a tekintetében, amit még sohasem tapasztalt. A vágyat. No, nem a nő iránt
érzettet, egészen másfélét.
- Ha akarod, este lejöhetsz velem lesvadászatra, őzeznénk egyet.
Hamar sötétedik így október közepe táján, fél hatra legkésőbb légy
a ház előtt, tudod, hol lakom. Gumicsizma, melegkabát, bélelt
sapka, mert hűvös, meg köd lesz – fordult el a doktornő a portál
felé, s így nem láthatta – de talán nem is akarta látni – azt a pici
örömkönnyet sem, ami kicsordult a fiatalember szeméből. Felkapta
a vizslát és kirobogott az ajtón. – Köszönöm, köszönöm! – süvöltötte
vissza. A vizsla úgy trappolt mellette a pórázon, mintha sohasem lett
volna tüske a talpában. Majdnem nekiugrottak egy csikorgó tartálykamionnak.
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Hát nem ilyennek képzelte Béla azt a terepjárót. Nagynak, fényesnek, elegánsnak gondolta. De a garázsból egy sárban fürdött, rozsdarágcsálta Lada Nivával tolatott ki a doktornő, melyből a hátsó üléseket kivették, és a helyén lévő iszonyú kacathalmaz tetejére dobta
a puskatokot meg a hátizsákot a gazdája.
- No, bújj már be, Béluska, emeld a lábad, mert az ölembe bukfencezel! – lökte ki az ajtót a doktornő. – Hadd lássalak! Rendben van, jól
felöltöztél, kicsit ugyan tarkán, de vastagon. A kabátot dobd hátra,
és már rohanunk is... – és kiperdült az autóval az útra. – No, mesélj,
mi volt a vizsgán, mi volt a rázós!?
- Hát... a lövészeten tizenegy korongot lőttem, meg hatvankét pontot a táblába a kispuskával, Ugye, jó ez?
- Kitűnő! De remélem, hogy nem hiszed: huszonötből tizenegy fácánt szedsz le ezek után minimum? – kacagott a doktornő, és a fiú
megállapította, hogy nagyon szépek a kezei a kormányon. – Folytatnád? Az elméletit...
- A diákon minden vadat felismertem, a védetteket nagyon tudtam!
Aztán a tizenkilences tételt húztam, a vaddisznót meg a récéket, jól
ment. A csőelrendezésekért még meg is dicsértek. Kicsit megbotlottam a zsigerelésnél... a nyelvnél, de segítettek.
- Büszke vagyok rád, és ha egy csöppnyi szerencsénk lesz, bemutathatod, hol botlottál meg a vad feltörésében – mondta csak úgy
mellékesen a doktornő, és ettől a fiúnak vér tódult az arcába: - Csak
nem nekem kéne... – rebbent a tekintete a doktornőre. „Nagyon jól
áll neki ez a sportsapka, és milyen szép a szája, ahogy így összeharapja”, eszmélt a fiú az ijedtségből. A Niva életveszélyesen ugrándozott
a traktorok-törte gödrökben, és a kökénybokor sor végén egy magasles kosara kandikált ki egy öreg szilfa ágai közül; előtte zsenge
búzavetés szőnyege kúszott a magas dombhajlat mögé.
Boldogan és büszkén vitte a vállán a rábízott, féltve őrzött puskát, és
szaporán lépdelt a doktornő nyomában. A feszes vászonnadrág fölött
keskeny bőröv húzta ráncba a zubbonyt, kiemelve a hölgy darázsderekát. Ezt a fehér köpenyben még soha nem tudta megfigyelni. Azon
kapta magát, hogy ezt a gyönyörű popsit éppen erotikus pózokba
próbálja rendezni egy franciaágyon, a saját csípőjéhez igazítva, amikor a doktornő hirtelen fél térdre ereszkedett, mutatóujjával lezárta
duzzadt csücsöri száját. – Kérem a puskát – suttogta és befeküdt
a hátizsákja mögé. A fiút balról maga mellé intette, lehasaltatta.
- Látod őket? Ott a kökények között kilátsz a túloldalra... No? – és
a messzelátót átadta a fiúnak.
A kölyök három őzet látott a „lukban”; gyanútlanul csipegettek valamit a még feltöretlen gabonatarlón. - Őzek... – suttogta. – Mögöttük senki, semmi, csak a domb magasa. Lehet lőni?! – s ez inkább
kérdés volt, mint megállapítás.
- Melyiket választanád? Ha most te lőhetnél, melyiket?
- Hát... talán a legkisebbet...
- Az egy korához erős bakgida, hagyjuk, az anyját meg ne bántsuk. De
ott a jobbszélen az a vöröses fenekű, az egy elég satnya őzünő, a mama
tavalyi lánya lehet... Még hátul nem váltott teljesen téli szőrre, azért
olyan kese – suttogta, és csizmáit jó terpeszre igazítva bekönyökölt
a doktornő a lövéshez. – Figyeld a jelzését... remélem, eltalálom.
A fiúnak torkában zakatolt a szíve. „Ez lehet a vadászláz?”, töprengett, és a závárzatra előreomló fényesbarna hajfürtökbe óvatosan
beledugta az orrát. Figyelte – mesés illattól kissé bódultan – a doktornő lélegzetének lassulását, majd a levegőt mélyre záró ajkak halk
pattanását hallotta. Szemei a messzelátó gumihüvelyére tapadtak.
A vörös fenekű keresztben állt, fejét magasra tartva figyelt.
A lövés döreje feltépte az ezerszínű őszi flóra meleg csendjét. Az
őz megperdült, majd két szökellés után csúszva elterült a gazban.
A másik kettő óriási ugrásokkal vágtatott az akácerdő felé. Csattant
a puska zárja.

44

A doktornő a fiú felé fordította arcát, és fejét ráfektette a puskára.
Pillái remegtek, és pajkos mosolyra húzódott az ajka. Majdnem öszszeért az orruk. A fiú zavartan könyökölt fel, de egy cseppet se bánta
volna, ha örökre úgy maradnak, mint az imént.
- Béluska, ne haragudj, elrontottam a lesvadászatot, amire hívtalak
– simogatta meg a fiú pirosló arcát a doktornő. Keze meleg volt és
lőporszagú.
- Nem baj az, egyáltalán nem, szép lövést tetszett leadni, már megvan a mai zsákmány. Én nagyon-nagyon izgultam... – állt fel a fiú és
felsegítette a doktornőt, kinek lába beleakadt a hátizsák kantárjába,
a ráfektetett puska meg lefordult a földre. A hölgy megbotlott, és
a fiatalember erős karjai után kapott. Zubbonya alól az izgalomtól
felhevült női test csodálatos illatorgiája csapott a fiú arcába.
- Jaj, ezt, ezt aztán nem szabadott volna! Látod, még a puskára sem
tudok vigyázni. Mit tanulsz tőlem, jaj, mit? – pörgött a doktornő
nyelve. – Jaj, meg se merem nézni, ürítsed le azt a szegény puskát,
kérlek...
A fiú elfordulva szabályosan tette a dolgát, átnyújtotta a „győztes”
hüvelyt meg a lőszereket, és az üres fegyvert a vállára kanyarította.
Felvette a hátizsákot is,meg a messzelátót. A doktornő az állát simogatva nézte a hajlongó fiatalember karcsú testének határozott mozdulatait. „Csak legalább tíz évvel lennél korosabb, te aranyos, árva
fiú”, gondolta, de azonnal el is röstellte magát miatta. – Menjünk
hát! – adta ki a parancsot.
A tüdőn talált őz kilógó nyelvvel feküdt a vértócsában. A doktornő
lábánál fogva megfordította. – Óh, istenem! Látod ezt a gennyes
fekélyt a hátsó csánkján? De jó, hogy kilőttük ezt a szerencsétlent,
Béluska, sokat szenvedhetett szegény pára...
A doktornő fehér rongyra sorolta a zsigerelő szerszámokat: gyönyörű
tőrt, csontnyeles, kihajtható fűrészt és egy pár gumikesztyűt. Két
fóliazacskót is kiöblösített: a mintának egy kisebbet, és nagyobbat,
dupla falut a zsigereknek. A fiún úrrá lett a zavarodottság a kocsiban mondottak miatt. „Neki kéne megcsinálnia? Életében először?”
Összeszorította a száját, és nem bánta volna, ha most éppen egy jó
klipet nézhetne a tévében.
- Kis barátom, hát lássunk már hozzá, mert ránk sötétedik, meg még
véletlenül feléled ez a szegény pára! – lökte meg kedveskedve a fiút
a doktornő. – Ketten csináljuk, ne félj: te végzed, én nézem, meg
beledumálok...
A fiú nagyot sóhajtva ledobta a zubbonyát, ingujját föltűrte, és
a tőr élességét az alkarján lévő zsenge szőr borotválásával ellenőrizte,
ahogy egyszer egy hentestől látta. A doktornőt a hideg rázta, de nem
szólt semmit.
Béla nagyterpeszben, két ujja között vezetve a kést, felnyitotta a vad
hasüregét, s a végbél fölött átfűrészelte a medencecsontot, majd körbevágta a végbelet. Szétfűrészelte a bordákat a mellkason, szegyen,
felvágta tovább a nyakát az álláig, és a gégénél fogva hátrafelé akarta
húzni a szétlőtt tüdőt a szívvel, a gégénél fogva.
- Hát a nyelve? – pattant a doktornő.
- Ó, persze, a vizsgán is itt rontottam el – egyenesedett föl a fiú,
s a doktornő letörölte homlokáról a drukk verítékét egy papír zsebkendővel. – Tovább, tovább! – utasította.
Béla alávágott két oldalt a rekeszizmoknak és az egész zsigerhalmazt
egyetlen határozott mozdulattal, lendületből kirántotta az őz mögé.
- Nagyszerű volt! – csapta össze a tenyerét a doktornő. – Te csúnya
fiú, becsapsz engem, mintha nem először csinálnád! Most, ha nem
sértelek meg, én összeszedem a mintát. Figyeld meg jól, nagyon fontos... - vette át a tőrt a doktornő, és a fiú csak ámult a gyorsaság
láttán, ahogy szétdobálta a belsőségeket a két zacskóba. – Jajjajjaj!
– sipított. – Nem vettem mintát a prosztatából, meg az epét ráfolyattam arra a drága jó májra!
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Meglepte nagyon, ami történt. A doktornő felhívta a lakására. Pazar
kégli volt, csak ámult-bámult. Aztán hagymán pirítva elfogyasztották a vad máját és jó Dréher sörrel leöblítették. Amikor aztán
sietve, tapintatosan elbúcsúzott, a doktornő kikísérte a kapuig, és
a fiú megcsókolta a kezét. Még mindig hagymaszaga volt, de nagyon-nagyon bársonyos bőrt érintett az ajka. A kérdés meg egyenesen a mennyországba repítette: - Mikor megyünk legközelebb?
Válaszolni sem tudott, csak határtalan boldogságában ennyit nyökögött: - Megyünk, megyünk... – és elsietett a kőbástya mellett.
Otthon a fűtetlen albérlet hidege várta: kicsike szobácska és eszményi rendetlenség. Nagyobb, mint az intézeti koleszban volt. Lekapta
a naptárat a falról és piros filctollal beleírta: „Vadászni voltam Melinda dokival!”
Aztán befeküdt az ágyba a vizslája mellé, és percek alatt elnyomta
az álom. Margarétás, nyárillatú rét közepén szeretkezett álmában
egy lánnyal, aki még csak nem is hasonlított a doktornőre, s ezért
ébredéskor nagyon restellte magát.

ILLUSZTRÁCIÓ: Valaczkai Erzsébet

- Nem tud becsapni engem ilyen könnyen! – nevetett jóízűen a fiú.
– Az ünőnek nincs is prosztatája! – kiáltotta. „Könnyű egy állatorvosnak, ezt tanulta”, gondolta és átvillant az agyán: mi lenne, ha
megpróbálná a felvételit az állatorvosira érettségi után.
- De jó, hogy nem bakot lőttünk! – kacagott a doktornő. A fiú elmélázott ezen: Októberben, bakot? De hisz’ annak sincsen az a micsodája...
- Ja, ja... – kummogta a doktornő, – hát az epe? A fiú hallgatott. – Az
meg nincsen nekijje, te okos fiú! – nevetett a doktornő. – Azért ilyen
jámbor állat ám az őz!
Mondani sem kellett, a fiú levágta a vad lábait, ügyesen törte ki
a forgókat, azután szárazra törölte a belsejét meg a szerszámokat.
Üvegből kezet mostak.
- Nem cipeljük ám, jövök a bakkecskével, a Nivával; addig csak őrizzed, el ne vigye a róka! – nevetett a doktornő és elsietett a kökénylyukon keresztül. Valami érdekes, édeskés dalt dudorászott, amit már
többször hallott a fiú a rendelőben a magnóról. Angol szövegű dal volt,
de minden hangzata mintha a szerelem izgalmát adta volna vissza.
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Kotorékos történetek
A vadász nehezen viseli, ha áhított zsákmánya a föld alá bújik előle, ezért mindent megtesz, hogy azt onnan
felszínre hozva, zsákmányul ejtse. A módszerek változatosak – és cseppet sem válogatósak. Néha a józan ész,
időnként a hülyeség határait is túllépik…

Orosz répamese
– vadász módra
Kettesben vadásztunk üregi nyúlra a tatárszentgyörgyi ősborókásban Zsomborral, aki
– ebben a sorrendben – barátom, kollégám,
vadász- és időnként tettestársam volt válogatott csínytevések elkövetésében, melynek
eredményeként aztán nemegyszer közösen
kaptunk fegyelmit a galamblelkű, de főnöki tekintélyét legalább papíron megvédeni
kényszerülő Fodor Tamástól. Azaz mégsem
kettesben vadásztunk, mert velünk volt még
két „adjutáns”; Bestia, a hosszúszőrű tacskóhölgy, valamint Brutusz, az őzet is könnyen
(s néha önkényesen) apportírozó hatalmas
termetű magyar vizsla „személyében”. A terület katonai, ráadásul tüzérségi lőtér volt,
s a gránátok által újra és újra felszaggatott
föld egymást érő gödrein növő borókák közti,
meglehetősen rövid szakaszokon kellett volna a gyorslábú kis tapsikat leküzdeni. Nemigen ment a lövés, mert van az üregi nyúlnak egy fene bosszantó szokása: cikcakkban
ugrik, és mire a vadász a cikbe lő, ő már rég
a cakkban van… Hosszú bóklászás után aztán
sikerült „hátsó blatton” találni egy termetes
lukinyulat, amely azonban utolsó erejével
fejest ugrott egy gránáttölcsér oldalában
lévő, meglehetősen kijárt, hatalmas nyílású
várba, amiben korábban borz tanyázott. Miután a délelőtti vadászat célja nem csupán
a tüdő (Zsombor pipájának ellenhatásaként)
friss levegő általi regenerációja volt, hanem
az ebédet is ilyen módon akartuk „előállítani”, így nem lehetett veszni hagyni a már félig
megszerzett zsákmányt. Nem kellett biztatni
a tacskót, hogy menjen be a várba, s amikor
kijött, újra visszaküldtük. Harmadik kijövetelkor nyúlszőr volt a szája szélén, tehát elérte a már kimúlt üregit, csak éppen kihúzni
nem tudta. Nagy biztatással ismét beküldtük,
s amikor csaholása abbamaradt, feltételeztük, hogy fogja a nyulat. Ekkor küldtük utána
a vizslát, amelyik csak félig fért be a lukba, de
kaparni kezdte a homokot, s nemsoká már
csak a farka vége látszott. Ahogy elérte a tacskót, meghallottuk, mert az nyikkant egyet,
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amikor Brutusz „ráfogott” a lábára, csakhogy
hátrafelé nem tudott a vizsla erőt kifejteni,
s ő is ott maradt beszorulva. Nem volt mit
tenni, én jöttem sorra, (akkor még) vékony
testalkatommal jobban befértem a kotorék
szájába, mint a jóval testesebb Zsombor. Hason csúszva – mint a fóka – be is evickéltem a
kotorék szájába, s némi kaparás után – amitől
persze szemem-szám telement homokkal –
köpködve és prüszkölve meg tudtam fogni a
vizsla két hátsó lábát. Kiszóltam Zsombornak,
aki aztán lábaimnál fogva elkezdett a gránáttölcsér pereme felé húzni. Persze a könnyen
omló homokban többször hátsó fertályára
ült, de lassan felszínre került az egész „szerelvény”, én a vizslát, a vizsla a tacskót, a tacskó
az üregit fogva – mint az orosz népmesében
a muzsikok az óriásrépát. A traumából elsőnek Bestia, a hosszú szőrében több kilónyi
homokot cipelő tacskó tért magához, s a nyulat elengedve – nevéhez méltóan – jól beleharapott a vizsla első lábába, mire az üvöltve
elszaladt. Utána ránk acsarkodott, amikor
a nyulat el akartuk venni tőle, végül egy száraz ággal kellett jobb belátásra téríteni, hogy
„einstandolhassuk” jogos zsákmányát. A történet vége egy jó nyúlpaprikás lett, s a csontok ropogtatása közben a két egymásra morgó adjutáns is megbékélt…

A ponyva és
a szippantókocsi esete
Nagyhangú, nagydarab vadászunk (legyen
Pali bácsi) nyápic társával (aki mondjuk, legyen Jenő) együtt alföldi vadászterületükön
fenekedtek a rókák ellen. Igen ám, de a kiszemelt kotorék mellett hiába álltak lesben
napokig, nem tudták leküzdeni az eszükön
mindig túljáró ravaszdit. Egyik madárdalos
hajnali üres les után Pali bácsi úgy döntött,
hogy nincs több türelem, meg kell ásni a homokos gödör aljában lévő új kotorékot. Igen
ám, de a rövid nyelű gyalogsági ásón kívül
csak egy ponyva volt a kocsiban, amit ehhez
a művelethez használni lehetett, így aztán –
miután az alig pár méterre lévő hátsó kijára-

tot eltömték – a testesebb Pali bácsi kezdett
a munkához. Hősiesen lapátolta a homokot
először oldalt, majd a háta mögé, de bizony,
ahogy az üreg befelé növekedett, már nem
fért hozzá. Ekkor jött a nagy ötlet, s hogy ne
kelljen akkora alagutat ásni, Jenő, a vékony
társ feküdt be a lyuk szájába, a ponyvát maga
elé tolta és arra bontotta rá a homokot. Amikor már nem tudott tovább ásni, kiszólt és Pali
bácsi a lábánál fogva, ponyvástól-homokostól
kihúzta. Ment is ez így többször egymás után,
de a rókáig csak nem jutottak el. Már csak
a két lábvége volt ki Jenőnek, amikor beütött
a krach: a laza homok fölülről rászakadt. Pali
bácsi megpróbálta kihúzni, de bizony meg
sem tudta mozdítani, s a föld alól Jenő rémült
sürgetése hallatszott. Igen ám, de az ásó is
bent volt a kotorékban, s a kézzel való lassú
ásás bizony semmi jót nem ígért a fogyó levegőjű lyukba szorult társ kiszabadításához.
Ijedtében Pali bácsinak eszébe jutott a terepjáró platóján az összetekert kötél, amit
a szállítóládák lekötéséhez szoktak használni.
Felcihelődött a kocsihoz, a gödör széléhez
tolatott, s a kötél egyik végét a vonóhorogra,
a másikat Jenő bokáira kötötte. Beült, óvatosan gázt adott, de nem mozdult a kocsi, erre
egy gázfröccsel kirántotta a hangosan ordító
Jenőt a homokkal együtt a beomlott kotorékból. Hogy aztán mit kellett végighallgatnia,
arról később nemigen beszélt, odalett az ásó,
meg a ponyva is, s ott helyben le is szoktak az
oldalfalakba épített kotorékok kiásásáról.
Igen ám, de a rókák nem hagytak fel az áskálódással, s egy napon a sertéstelep betonútjától alig száz méterre lévő homokos gödör
oldalában fedeztek fel friss ásást egy régi kotoréknál. Nosza nekiállt a brigád – ezúttal hárman – felülről megásni, de a partoldalon álló
akácok gyökerei miatt igen keservesen haladtak. Karcsi, a harmadik tag igencsak sűrűn nézegetett a betonút felé, s egyszer csak szólt,
hogy nemsokára jön, addig csak ássanak. Jó
fél óra múlva IFA berregése hallatszott egyre
közelebbről, s a gödör széléhez odaállt a téesz szippantókocsija, amelyből Karcsi kászálódott elő. Pali bácsi és Jenő megrökönyödve
néztek.
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HUMOR
- A rosseb ásson tovább, kiöntjük, mint az
ürgét – mondta Karcsi, majd megmutatta
a sofőrnek, hogy hova kéne beleengedni az
erősen illatozó, a sertéstelepen felszippantott
híg trágyát. Közben Jenő kiszedte az alsó kijáratból a beletömött gallyakat, és a fintorgó
Pali bácsival együtt elálltak a kotorék kijárata
közelében. Karcsi közreműködésével a sofőr
orrfacsaró bűzfelhő kíséretében megindította az anyagáramlást. A szél alatt álló Pali bácsi
a szagtól fuldokolva köhögni kezdett, s amikor a tartalmas zuhanytól ronggyá ázott róka,
mint egy karcsú, hatalmas menyét kirepült
a nyíláson, a látványtól röhögőgörcsöt kapott
Jenő parádés duplával elhibázta. Fentről Karcsi dühös reklamációja hallatszott:
- Marhák! Ezt jól elbaltáztátok, most aztán
potyára fizethetjük ki a rekesz sört, amit a sofőrnek ígértem...

Gáz van
Régi, bevált gyakorlat volt a nehezen, vagy
sehogy sem kiásható kotorékoknál – meg az
ásni lusta vadőröknél – a füstgyertyával történő elgázosítás. A hatásos, ám humánusnak
egyáltalán nem nevezhető, mára már betiltott
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módszer lényege, hogy a levegőnél nehezebb
fajsúlyú gáz leszivárog a föld alatti üregekbe,
s a levegőt kiszorítva fojtja meg a kimenekülni
nem tudó, vagy nem akaró emlősöket. Hősünket, aki igen gyihos, a rókákat (szó szerint) tűzzel vassal üldöző vadőr volt, rendkívüli módon
bosszantotta, hogy az üregi nyulakat utánozva egyes ravaszdik a nyárasok tarvágása után
összetolt tuskósorokba ástak kotorékot. Ezekből aztán kifüstölni sem lehetett őket, lévén
mindenfelé lyukasak, így a gyertya füstje fojtó
hatásának kifejtése nélkül szivárog ki.
- Majd adok én ezeknek a fránya rókáknak
– gondolt egy merészet, s barátjával öszszeszövetkezve, új „harci eszköz” bevetését
határozták el. Kiautóztak a lakott kotorékos
tuskósorhoz, s jó száz méterrel arrébb megálltak úgy, hogy onnan a kotorék jól látszott.
Odacipelték a magukkal vitt, propán-bután
gázt tartalmazó, nagy méretű palackot és egy
jó hosszú slaggal felszerelt disznóperzselőt.
Ezt a kotoréknál összeszerelték és a perzselőt
ameddig csak tudták, ledugták a nyílásba. Kinyitották a fejre állított palackot, majd amikor
már nem hallották tovább a gáz sziszegő fújását, kihúzták a perzselőt és a kiürült palackkal
együtt a kocsihoz vitték.

Ekkor jött a nagy mutatvány. A vadőr elővette szolgálati dióverőjét, azaz a 7,62-es kaliberű orosz hadipuskáját, amihez elképesztő
választékban van lőszer mind a mai napig.
Elővett egy foszforral bevont fejű, a kilövés
után felületi izzásával látható lövedékű nyomjelzős hadilőszert, betöltötte és gondos célzás
után belelőtt a kotorék nyílásába. A hatás frenetikus volt. Óriási robbanás következtében
a tuskósor jó tízméteres szakasza a levegőbe
repült, föld, fa, kölyök- és felnőtt rókák darabjai
töltötték meg egy pár másodpercre a felette
lévő légteret vagy húsz méteres magasságig.
A sikeres kísérlet túlzottan drasztikus eredménye a cimborákat is megdöbbentette, hát
még a közelben tartózkodó erdészt, aki kocsiját nem kímélve a robbanás helyszínére száguldott, valamilyen tragédiát sejtve. A felrobbantott tuskósor láttán a vadőrt és cimboráját
elmondta mindennek, ami csak eszébe jutott,
majd kocsijának támaszkodva kaján vigyorral
az ajkán nézte végig, amíg a megszeppent
cimborák visszahordták-görgették a sorba
a szerte repült tuskókat.

SOMFALVI ERVIN
somfalvi@vadaszlap.hu
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AKTUÁLIS

Az „Év természetfotósa” 2010
Immár tizennyolcadik alkalommal hirdette meg Magyarország és
a régió legrangosabb természetfotó pályázatát a naturArt – Magyar
Természetfotósok Szövetsége.
Az Év természetfotósa 2010 pályázat kiírói azokat igyekeztek megszólítani, akik a természet szépségét a fotográfia eme rendkívül nehéz és
áldozatos, mégis gyönyörű ágával szeretnék megmutatni a világnak.
Kétszázhuszonhét pályázó mintegy négyezer pályaműve közül választotta ki a szakmai zsűri az egyes kategóriák díjazott fotográfiáit,
valamint azt az összesen száztizenkét képet, amelyeket a Magyar Természettudományi Múzeum hagyományos kiállításán a nagyközönség
is megcsodálhat.

Antli István erdőmérnök a „Soványmalac – vágta” című képe magasra értékelt minősítést kapott és szerepel a természettudományi múzeum kiállított képei között.
Legkiválóbb természetfotósaink most is bizonyították, hogy nemzetközi színvonalon is a legjobbak közé tartoznak.
A hazai megmérettetésen kiemelkedő kollekciójával az Év Természetfotósa díjat Máté Bence (képünkön) vehette át, miután Londonban, a világ vezető természetfotó pályázatán (BBC) is ő kapta meg
a legnagyobb elismeréssel járó fődíjat 2010-ben.
Gőbölös Péter

Fekete István Emléknap a tordasi iskolában

Les-kár Várréten

Az emléknap keretében minden
osztály jelmezes műsort mutatott be
a művelődési ház színpadán, a szünetekben együtt „rakoncátlankodott”
több török harcos, a koppányi aga
a rettenthetetlen magyar vitézekkel.
Szerkesztőségünkre átragadt a gyerekek,
a tanárok, az igazgató úr lelkesedése, ezért
meghirdettünk egy kis vetélkedőt, megjutalmazzuk azt a három tordasi iskolást, akik
a legtöbb Fekete István által kitalált állatnevet küldik el címünkre.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírpazonyban ismeretlenek megrongálták az
egyik magaslest a Várrét nevű területen. Dr.
Móra István, a Nyíregyházi Vasas Vt. tagja
elmondta: a Várrét közelében kukoricatáblák vannak, így a térségben ez a les segíti a
vaddisznó-állomány apasztását. A magasles
vadgazdálkodási értéke megközelíti a 100
ezer forintot. Az építményt motoros fűrészszel aprították fel, de nem vittek el belőle
egy deszkát sem. A vadásztársaság megtette a feljelentést.

Kosaras Péter Pál igazgató szívesen
vállalja vadászmivoltját, sőt, úgy
gondolta, hogy Fekete István a magyar- és a vadászati irodalom egyik
legkiemelkedőbb személyisége, akiről jobb, ha minél többet megtudnak a gyerekek, az általános és művészeti iskola tanulói. Meghirdetett egy Fekete István
műveihez kapcsolódó rajzpályázatot is, ami
ugyancsak megmozgatta az iskola minden
osztályának fantáziáját, a győztes vitathatatlanul a kis Vuk lett.
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Vadászatról, vadgazdálkodásról szóló cikkek szemléje

Határon innen és túl
A hungarikumok közé
kerül?
A magyar gímszarvast és dámot
vegyék fel a hungarikumok listájára – kezdeményezte az Országos
Magyar Vadászkamara a Magyar
Vadászati Védegylettel közösen
azért, hogy ezzel is növeljék az
ágazat elismertségét. A két szervezet a Vidékfejlesztési Minisztériumban és az Országgyűlés mezőgazdasági bizottságánál járt el
az ügyben – nyilatkozta a lapnak
Pechtol János, a vadászkamara
főtitkára. A Népszabadság a Vadgazdálkodási Adattárra hivatkozva közli: az ágazat jövedelemtermelő képessége az előző évhez
képest romlott.
A 2008-2009-es vadászati évben
a vadgazdálkodásból származó
bevétel 16,6 milliárd forint volt,
a 2009-2010-es évben viszont ennél kevesebb, 15,8 milliárd forint.
Az előző vadászati évben 443
millió forint eredményt könyvelhettek el, a mostaniban viszont
már csak 162 millió forintot.
A csökkenést a főtitkár szerint
az idei természeti károk okozták,
aminek hatása lesz a következő
évekre is. Például Borsod-AbaújZemplén megye egyes részein
az árvíz megtizedelte az őzállományt, az Alföldön pedig a belvíz
és a jégkár pusztította az apróvad
szaporulatát.
A Vadgazdálkodási Adattár adatai
szerint a nagyvad becsült száma
az elmúlt ötven évben sokszorosára nőtt. A gímszarvasok számát
1960-ban 17 ezerre becsülték, az
idén 93 ezerre, a dámok becsült
száma az időszak alatt pedig
900-ról több mint 32 ezerre nőtt.
A növekedés a szakemberek szerint a tervszerű vadgazdálkodásnak és a vadaskertek emelkedő
számának köszönhető.
Forrás: 2010. november 23.
www.mti.hu
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Edz
és vadászik
Az UEFA – jogtalannak tűnő – eltiltása miatt hosszú ideje hiányzik
a DVSC-TEVA csapatából Vukasin
Polekszics és Mészáros Norbert.
Az eltiltott játékosok a Loki NB IIes csapatával edzenek, de a játék
nagyon hiányzik nekik. Mészáros
a szabadidejében vadászattal üti
el az idejét, legutóbb egy vadkant lőtt.
A hobbim, a vadászat megnyugvást jelent számomra, sokat segít,
hiszen ott csend vesz körül. Legutóbb egy méretes, 140 kilós vadkant lőttem Hajdúbaboson, az ottani vadásztársaság tagja vagyok
– mondta Mészáros Norbert.
Forrás: www.bulvarsport.hu
2010. november 25.

Engedély
Ibrahimovicnak
Ötödször választották hazájában az év legjobbjának Zlatan
Ibrahimovicot. Az AC Milan 29
éves támadója az Év labdarúgója
díjat (FotBollsGalan) ünnepélyes
keretek között a múlt héten vette át szülővárosában, Malmőben.
Ez persze nem elég, a Milan gólvadásza még egy egészen különleges vadászengedélyt is kapott.
Mostantól vadászhat szarvasra is,
amely Svédország egyik legnemesebb vadfajának számít. Éppen
ezért a vadászatához szükséges
engedélyre a „pórnép” tagjai sokszor évekig várnak.
Forrás: www.nb1.hu
2010. 11. 22

Sok a medvetámadás
Székelyudvarhelyen egy barnamedve rettegésben tartja az ott
lakókat. Eddig főként falvakból,
tanyavilágból érkezett hír med-

vetámadásokról, legutóbb viszont az egyik székelyudvarhelyi
utcában pusztított egy barnamedve. A környezetvédelem és
a vadásztársaságok hárítanak,
a károkat pedig nem téríti meg
senki. Székelyföldön az utóbbi években egyre gyakrabban
számolt be medvetámadásról a
sajtó. Itt vadriasztás folyik – tűzzel, zajjal próbálják távol tartani
a vetést tönkretevő, a termést és
a haszonállatokat megdézsmáló
vadat. A 407-es román vadászati
törvény értelmében ugyan a károsult gazda elméletileg kaphat
kártérítést – a kifizetésre vonatkozó jogszabály viszont nem egyértelmű. A vadásztársulatok szintén
próbálnak kibúvókat találni a kártérítés kifizetése alól. A Romániában turisztikai vonzerőt is képviselő barnamedve-populáció ebben
a térségben, a Keleti-Kárpátokban
a legsűrűbb. Az országos állományt mintegy 5 ezer példányra
becsülik, évente hozzávetőleg
400 barnamedvére adnak lelövési engedélyt. A korlátozott számú
engedélyek miatt a riasztólövések
jelenthetnének egyfajta megoldást a gazdák számára.
Forrás: www.dunatv.hu
2010. november 24.

vek tanúsága szerint gímszarvasból az október végi bőgési idény
zártáig 207 (tavaly 197) került terítékre. Kapitális példány, aranyérmes szarvastrófea most egyetlen
akadt köztük, míg az elmúlt két
évben egyetlenegy sem került
puskavégre. Az egy arany mellett,
a megyében terítékre hozott szarvasbikák fejdíszének több mint
negyede, további 60 agancs kapott érmet: 9 ezüst és 51 bronzminősítéssel. Tavaly az 50 érmesből
16 ezüst és 34 bronz akadt.
A szarvasbőgéssel együtt a bika
főidénye tulajdonképpen véget
is ért, január végéig jobbára már
csak a szükséges selejtezésekre
kerül sor – tájékoztatott Bocsi
Csaba, a Heves Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Földművelésügyi igazgatója.
Jelenleg is zajlik a fácán és mezei
nyúl állományok állapotfelmérése, ennek birtokában mérlegelheti majd a hatóság a vadászati
korlátozás elrendelését. A vadgazdák szerint az elkövetkező hónapokban a muflonbírálatokon
is születhetnek jó eredmények,
s a vaddisznóvadászattól is sokat
várnak.
Forrás: www.heol.hu,
2010. november 22.

Ki lő a hazai
vadra?

Újabb állatfajok végveszélyben

Az elmúlt években az itthoni fizetőképes kereslet és az érintett
kör növekedésével folyamatosan
bővült a hazai bérvadászok száma, míg a külföldi érdeklődőké
csökkent – jellemzi a helyzetet
Prezenszki János, az Országos
Magyar Vadászkamara Heves megyei területi szervezetének titkára.
A szakember szerint a gazdasági
válság és a versenytárs volt keleti tömb országainak megnyitása
is nyomottá teszi ma a piacot.
A helyi trófeabírálati jegyzőköny-

A világ egyik legtitokzatosabb állatának tartott vietnami antilop és
az elsősorban húsáért, bőréért és
pikkelyeiért vadászott tobzoska
is felkerült a Londoni Zoológiai
Társaság bolygónk legkülönlegesebb és legveszélyeztetettebb
teremtményeit
felsorakoztató
százas listájára.
„Az EDGE-listán szereplő emlősök mind egyedülállóak a maguk
nemében, és bolygónk sokszínű
élővilágának jelképei” – hangoztatta Carly Waterman, a listán
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SAJTÓSZEMLE
szereplő emlősök kutatására és
védelmére alakult EDGE program vezetője. „Ha engedjük,
hogy ezek az állatok eltűnjenek a
Föld színéről, akkor velük együtt
különleges sajátosságaikat is
örökre elveszítjük” – tette hozzá.
A vietnami antilop (szaola), vagy
más néven „ázsiai egyszarvú”
rejtélyességét az bizonyítja leginkább, hogy a nyugati tudomány
csak 1992-ben szerzett tudomást
a létezéséről. A becslések szerint
ma már mindössze néhány tucat
egyedből áll a titokzatos faj állománya, mely Vietnam és Laosz
őserdeiben él.
Forrás: MTI
2010. november 21.

„Csodálatos
idők, nagy
vadászok”
Ezzel a címmel közöl egyik német
laptársunk, a „Wild und Hund”
hatoldalas cikket Klaus Neuberger
tollából, gróf Széchenyi Zsigmond
életéről és munkásságáról. Az írás
részletesen ismerteti és méltatja
a nagy magyar vadász életútját
és munkásságát. A cikkíró külön
kitér gróf Széchenyi irodalmi tevékenységére, amely a Jagd- und
Kulturverlag, Sulzberg/Allgäu jóvoltából már német nyelven is
hozzáférhető. A vállalkozó kedvű
német kollégánk sikeresen vette a magyar nevek állította nem
mindennapi akadályokat!
Forrás: Wild und Hund,
2010. 22. szám

Berlini
„disznóságok”
Már többször beszámoltunk
a Magyar VADÁSZLAP hasábjain
a Németországban dúló vaddisznó-invázió kellemetlen körülményeiről. Egy német hivatásos vadász és szakíró személyesen járt
utána a berlini vaddisznó-vésznek
és tapasztalatairól megdöbbentő
riportban számolt be. Meglátása
szerint a berlini külső kerületekben garázdálkodó disznók elszaporodásának és elszemtelenedésének az oka a berlini erdészetek
„furcsa” magatartásában keresendő. Sok esetben a lakott területen engedéllyel vadászó, igen

eredményes vadászoktól visszavonják a lelövési engedélyt és harácsolóknak bélyegzik őket. Más
esetekben pedig tapintatosan felhívják a nagyvárosi vadász figyelmét, hogy a „főnök kondáját” nem
illik bántani. A lelövési engedéllyel
rendelkező vadászok tevékenységük ellentételezéseként saját
maguk értékesíthetik a vadhúst.
Ha ezzel a feladattal hivatásos
vadászokat bíznának meg, akkor
a cikkíró becslése szerint egyedül
a bérköltség évente 700 000 euró
közeli összegre rúgna!
Forrás: Unsere Jagd,
2010. 12. szám

A vadászokat „begyűjtik”?
Az amatőr terroristák és kezdő
ámokfutók okozta németországi
hisztérikus légkörben nehezedik
a vadászok élete. Egyre többször
riasztják a rendőrséget, ha valahol puskás emberek tűnnek fel
és – mint utóbb, mindig rendre
kiderül – jogszerűen vadásznak.
Nemrégiben egy álcaruhás Dianát „gyűjtött be” állampolgári
rágalmazás alapján a rendőrség,
mert a „terepmintás ruházat
nem megengedett”. (Semmilyen
német törvényben nem szerepel
a terepmintás vadászruha tilalma!
A szerk.) A bajok orvoslására és a
további félreértések elkerülésére
az Észak-Rajna-vesztfáliai vadászszövetség elmúlt évben már néhány oldalas, a helyes magatartást
ismertető füzetecskét juttatott el
az érdekelt felekhez, azaz a vadászokhoz és rendőrökhöz.
Forrás: Deutsche Jagdzeitung,
2010. 12. szám

Kiátkozott
vadászok
A november 3-án megtartott szokásos Hubertus misék kapcsán a
német Állatvédőszövetség sajtóközleményben szólította fel a német egyházakat, hogy a jövőben
„ne álljanak az állatgyilkosságok
szolgálatában”. A közlemény a továbbiakban felhívta az egyházak
figyelmét arra is, hogy a jövőben
ne adják áldásukat több millió vadon élő állat és több tízezer elkó-
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borolt kutya és macska leöléséhez. Ezen legújabb fejlemények
fényében már csak idő kérdése,
hogy mikor fogják a római pápát
is felszólítani az állatvédők a vadászok kiátkozására.
Forrás: Pirsch, 2010/23. szám

Vad helyett
a kollégáját
találta el
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az eddig rendelkezésre álló adatok alapján, a péntek
délutáni vadászat közben az egymástól 30-40 méter távolságra
elhelyezkedő vadászok egyike
szabálytalanul lőtt sörétes fegyverével. A célt tévesztett lövedék
a férfi jobb oldalán álló társát
sebesítette meg a karján – tette
hozzá Szabó Zita sajtószóvívő. Az
ügyben a rendőrség foglalkozás
körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés megalapozott gyanújával indított eljárást. A sérült
állapotáról és a baleset részleteiről a sajtószóvivő későbbre ígért
bővebb információt.
Forrás: Népszabadság
2010. 12. 03.

Kész
átverés!
Élethű szarvasrobot lehet az
orvvadászok veszte Floridában.
A Robo-Deer, azaz robotszarvas
névre keresztelt készülék meglehetősen élethű, 10-20 méter
távolságból, vagy messzebbről nagy valószínűséggel gyakorlott szem is igazinak nézné.
A hozzávaló távirányítóval körülbelül 15 méteres távolságból
lehet irányítani. A „gépvadat” az
utakhoz közeli bozótban állítják
fel úgy, hogy lehetőleg szemet
szúrjon az orvvadászoknak, akik,
ha rálőnek, komoly meglepetésben lehet részük, a lesben álló
vadőrök ugyanis azon nyomban
lecsapnak rájuk és letartóztatják a rabsicokat. Az ilyen módon
nyakon csípett vadorzó ezután
jókora bírságra, illetve 60 naptól
1 évig terjedő börtönbüntetésre
számíthat.
Forrás: www.farm.hu
2010. november 29.

A fa, mint szerszám, használati eszköz, vagy védelmet nyújtó otthon,
végigkíséri az embert történelme
során. A szabadegyetemi előadássorozat „Fa a népi építészetben
régen és ma” témakörben február
9-től március 30-ig szerdánként,
18 órakor lesz az Erdészeti Múzeumban. Cím: Esterházy-palota,
Sopron, Templom utca 4. A tervezett előadások a www.vadaszlap.
hu oldalon megtekinthetőek!
IV. évfolyam, 57. szám
A természetvédők tiltakozása ellenére, Bulgáriában engedélyezik
a jövőben a barnamedvék elejtését. A szófiai parlament döntött
ebben, mert eddig csak kivételes
esetekben adtak erre engedélyt.
Ezentúl a becsült medveállomány
három-nyolc százalékát lehet
évente elejteni – írta a „Der Standard” című osztrák lap internetes
kiadása. A környezet- és természetvédők a szavazást megelőzően hevesen tiltakoztak a jogszabály módosítása ellen.
IV. évfolyam, 54. szám
A szlovák parlament védelmi és
biztonsági bizottsága kivette a
fegyvertartási törvényből az ötévente kötelező pszichoteszteket,
amelyet a módosítás szorgalmazója, Daniel Lipšic belügyminiszter viszont alapvetőnek tart.
Martin Pado azzal érvelt a szigorítás ellen, hogy pontosítani kellene,
kire vonatkozzon. „Külön kellene
kezelni azokat, akiknek fegyvertartási engedélyük van és azokat,
akiknek automata és egyéb fegyvereik vannak. Mivel másfél hónapja nem kértek ez együttműködésemből a belügyminisztérium
törvény-előkészítő műhelyében,
az ötévenkénti pszichotesztek
teljes eltörlését szorgalmaztam” –
nyilatkozta Pado.
IV. évfolyam, 58. szám
2011. május 12-15. között rendezik
meg az 58. CIC Közgyűlést Szentpéterváron, amelynek mottója:
„Vadászat – a kulturális örökség
része”.
IV. évfolyam, 58. szám

51

Győzött
a „kis róka”
z A második helyen holtverseny alakult ki a novemberi vaddisznós,
illetőleg a decemberi vadmacskás címlapunk között... bár nekem
a vaddisznó – talán nem véletlenül – azért közelebb áll a szívemhez.
z A sorsolás Bognár Tamásnak, Bölcsei Gábornénak, Csider Zsoltnak, Fogel Tamásnak, Gémes Dezsőnek, Kincsem Richardnak,
Tóth Norbertnek, Tóth Titanillának, Ragó Dánielnek és Vámosi Ákosnak kedvezett, akik visszakapják az előfizetési díjat, illetőleg
ha nem előfizetők, ebben az évben ingyen küldik részükre a Magyar
VADÁSZLAP-ot.
z Tudok számolni, pontosan tudom, hogy idén még nem 20 éves
a lap, a „születésnapot” még meg kell érnie a szerkesztőségnek, de
már csak – az októberi próbaszámot nem számítva – 11 hónap van
hátra a rangos évfordulóig. Sok minden történt ez alatt a majdnem
két évtized alatt, sok minden megváltozott a világban és sok minden
megváltozott a lap nyomdai előállításában. Ami nem változott és amiért én kedvelem, változatlanul az, hogy értéket közvetít. Többször elmondtam már, mert ezt is állandónak látom, hogy a lap szókimondó,
a szakmai cikkeknek változatos a témája, a cikkek szerzői hiteles vadászok, vadászati személyiségek... és a fotók, a hazai természetfotósok és vadfotósok kimagasló teljesítményét a szaksajtóban leginkább
a VADÁSZLAP népszerűsíti.
z Amióta megvan a „vadászkártyám”, amelyet a lap előfizetői kapnak, élek a lehetőségekkel, olcsóbban tankolok
és igénybe veszem a Vadászlap Kft. nyújtotta kedvezményeket.

z El kell ismernem, a televíziókkal egyre kevésbé vetélkedhetnek
a nyomtatott újságok, sőt – esetünkben – még az iwiw-re felrakott
címlapokra is az RTL X-faktorához képest ezrelékekben mérhető szavazat érkezett. Nézzük az eredményeket.
A tavalyi címlapok közül a legtöbb szavazatot a 4. sorszámú, áprilisi „kis rókás” címlap kapta, Kovács Sándor, a Mezőföld Természetfotó Klub tagja készítette a bravúros felvételt. A fotó igazán szerencsésen készült, hiszen a járőröző természetvédelmi őr nem is gondolt
a fényképezésre, amikor meglátta a földúton egymással hancúrozó
kölyökrókákat. Ahol a kölykök játszottak megállt, akkor vette észre,
hogy az egyik kölyök nem iszkolt el, elbújt az autó alá. Gyorsan elővette a fényképezőgépét és több felvételt készített az abroncs mögül
kíváncsiskodó „Vuk”-ról. Ezt a pillanatot nem lehetne még egyszer „elkapni”, főleg nem megrendezni, egyetértek a szavazókkal.
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ADÁSZ-KÁRTYA

Vadász Mátyás
00000

Így az év elején, minden
vadásztársamnak nagyon
boldog új esztendőt kívánok,
váljanak valóra
az elképzeléseink!
Zilai János
a Gemenc Zrt.
bédai fővadásza
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HÍREK-TUDÓSÍTÁSOK

Nincs hová hátrálni!
Folytatás a 11. oldalról

ség alapszabályának módosítása következett.
Dr. Székely István jogtanácsos előterjesztette a korábban már hatszor kiküldött
javaslatot, amelyhez 77 módosító javaslat érkezett a megyéktől és 20 paragrafus
szövegezésén kellett változtatni.
Kissé viccessé vált a helyzet, amikor a küldöttek le- és felkapkodták a kezüket, ugyanis
mind a 20 paragrafus módosítását egyenként
kellett megszavazniuk.
Szívem szerint teljes terjedelmében közölnénk az OMVV új Alapszabályát, de ezt csak
a www.vadaszlap.hu honlapon tehetjük meg.
E tudósításban csak néhány módosítás kiemelésére van lehetőség. Ezentúl simán „elnöke”
és nem választmányi elnöke lesz a szervezetnek,
Elhihetik, pontosan tudom, hogy a Nimródnak nincs tulajdoa megválasztott tisztnosa, a lapgazda – a jogfolytonosságot tekintve – a Védegylet,
ségviselők visszahívhas mint ilyen tett lépéseket az 1975-től „elvesztett” kiadói jog
tók lettek, csökkentetvisszaszerzésére. Vannak látható jelei ennek, levédték a nevet
ték a küldöttek számát
és a fejlécet, a Nimród már nem csak a külső megjelenésében,
(minden befejezett 20
szerkesztésében és tartalmában is kezd lapunkra, a Magyar
tagszervezet után lesz
VADÁSZLAP-ra hasonlítani.
1 küldött), az Országos
Ha a fizetős tanfolyamokat szolgáltatásnak Elnökség hatásköre – sok egyéb más kötekintjük, akkor két vállalkozása van az OMVV- zött - hogy döntsön a Védegylet folyóirata
nek: az élőnyúl-exportra „szakosodott” Hun- főszerkesztőjének személyéről, a folyóirat
garojagd Kft. és az Árpádhalmi Vadgazdaság nevének, céljának, jellegének és irányvoműködésére gondolhatunk. Csak „gondolha- nalának meghatározásáról. (Azért ez nem
tunk”, ugyanis a beszámolóból a Védegylet semmi, nesze neked „sajtószabadság”.)
Az új alapszabályban már nem szerepel
gazdálkodásának adatai nem derülnek
ki, mondván, hogy évente a Választmány a 15.§-ban az Egyesületi Tanács és a Vadgazmár elfogadta a beszámolókat, tudomásul dálkodási Tanács – megszüntették. A megyei
vette a könyvvizsgálói jelentést, az OMVV tagszervezetek 2011. május 1-jéig kaptak hafolyamatos vagyonvesztését. Egyetlen táb- táridőt, hogy az alapszabályaikat módosítsák,
lázat azért szerepel a 2010-es beszámolóban, csökkentsék a küldöttek számát.
Sok izgalmat nem hozott a tisztségviselők
2004-ben 195 millió 455 ezer forint volt az
OMVV nevesített vagyona, 2009 év végén ez választása, Dr. Semjén Zsoltot elnöknek,
a soproni Jámbor Lászlót alelnöknek, Imre
108 millió 237 ezer forintra csökkent.
Ennyi az írásos anyagról, amelyet Pechtol Já- Jánost az FB elnökének már az első körben
nos üv. elnök szóban azzal egészített ki, hogy titkos szavazással megválasztották. A maa fő célkitűzés, a Védegylet és a vadászka- radék alelnöki tisztségre öten pályáztak, a
mara egyesítése – a jogszabályok miatt – harmadik „nekifutásra” a pécsi Dr. Bodnár
nem jöhetett létre. Önkritikát gyakorolt, hogy József nyerte el a küldöttek bizalmát.
Adja a jó Isten, hogy mindaz, amit az
az elmúlt öt évben nem a szakmai kérdések
megoldására fektette a fő hangsúlyt és jelezte, OMVV új elnöke, miniszterelnök-helyettes,
a KDNP elnöke, a Gánti Vértes Vt. elnöke... dr.
a vagyonvesztést nem tudta kivédeni.
Dr. Székely László (BAZ megye) elégedet- Semjén Zsolt a székfoglalójában elmondott,
lenségének adott hangot, különösen azért valóra váljon. (Tavaly augusztusi lapunkban
berzenkedett, hogy nem készült el a Nemzeti megjelent a vele készített interjú, amelyben
Vadgazdálkodási Program, majd okos tippe- a vadászattal kapcsolatos elkötelezettsége,
állásfoglalása már megismerhető volt.)
ket adott a következő vezetőségnek.
- Nem értek a szervezeti ügyekhez, nem
A küldöttek – 2 tartózkodás mellett – elfogadták az Elnökség beszámolóját, majd a szövet- akarok belebonyolódni a pénzügyekbe, igaz,
A belföldi és nemzetközi kapcsolatok „megfelelően” alakultak, valóban – többnyire a kamarával közösen - vannak az OMVV-nek hazai
és külföldi kapcsolatai, amiből kiemelkedik
a CIC és a FACE kapcsolattartás, illetőleg az
orosz vadászszövetséggel aláírt együttműködési kapcsolat.
Tájékoztatás és kommunikáció alcím alatt
akad néhány érdekesség. Ilyen például a Védegylet és a kamara honlapjának összevonása,
a Kittenberger Kálmán Sajtódíj rendszeres kiírása, amiből kizárták a vadászsajtó munkatársait, vagy 2010 legnagyobb „kommunikációs
húzása”: a Nimród vadászújság kiadásának
„házon belülre” kerülése.
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beleszülettem, de nem tartom magam vadászati szakembernek, s mivel annyi dolgom
van, mint a tenger, ezért azt kérem, Ti mondjátok meg, mi legyen az álláspontunk, hogy
küzdhessek érte. Szeretném elérni, hogy a vadászatnak ismét legyen tekintélye. Bontsunk
zászlót, neves és ismert vadászok segítségével
győzzük meg a közvéleményt, hogy a magyar
vadállomány hungaricum. Magyarországon a
magyar emberek érdeke az első, a magyar vadászok sem másodrangú állampolgárok, nem
lehet az érdekeikben őket rendre kisemmizni,
folyamatosan vegzálni. Ezen közös erővel, offenzívába lendülve kell változtatnunk.

Dr. Semjén Zsolt az OMVV új elnöke
z Az OMVV új elnöke a továbbiakban
radikális változtatást helyezett kilátásba
a fegyvertörvény okozta sérelmek orvoslására, a trófea-behozatal rendezésére, a fegyvervizsgálat egyeduralmának megszüntetésére,
a szalonka vadászatának visszaállítására, a fürj
vadászatának engedélyezésére, a ragadozók
állományszabályozására, a vadhús felhasználás lehetőségeire, a hivatásos vadászok védelmére, a területbérletek meghosszabbítására,
a mínuszpontok visszaállítására, az orvvadászat bűncselekménnyé nyilvánítására, a Védegylet és a vadászkamara viszonyának átalakítására.
Hajrá! – zárta székfoglalóját az OMVV elnöke, ami mindennél jobban kifejezi az elszántságát.
Hát akkor, kedves vadászok: hajrá!
csekő
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31 nap
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Újév
Ábel
Genovéva
Titusz
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Boldizsár
Attila
Gyöngyvér
Marcell
Melánia
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Ernő

07.30 16.03
07.31 16.04
07.31 16.05
07.31 16.06
07.31 16.07
07.31 16.08
07.31 16.09
07.30 16.10
07.30 16.11
07.30 16.13
07.29 16.14
07.29 16.15
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Bódog
Lóránt
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Antal
Piroska
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Fábián
Ágnes
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Zelma
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Pál
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Károly
Adél
Gerda
Marcella

07.28 16.16
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07.26 16.22
07.25 16.23
07.24 16.25
07.23 16.26
07.22 16.28
07.22 16.29
07.21 16.31
07.20 16.32
07.19 16.33
07.18 16.35
07.16 16.37
07.15 16.38
07.14 16.40
07.13 16.41
07.12 16.43

10.55
11.24
12.01
12.47
13.45
14.54
16.11
17.32
18.54
20.15
21.35
22.54
--.-00.12
01.28
02.40
03.45
04.40
05.26
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02.07
03.14
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07.26
07.56
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09.10
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10.38
11.19
12.08
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A hó napja

A nap
névnapja

nyugszik
(h.min)

Hold

A hét napja

Nap

MIRE SZABAD VADÁSZNI?
Januárban: gímszarvasra (golyóra érett
bika kivételével) – dámra (golyóra érett
bika kivételével) – őzsutára és gidára –
muflonra – mezei nyúlra – üregi nyúlra –
fácánkakasra – vetési lúdra – nagy lilikre –
tőkés récére – csörgő récére – szárcsára –
kerce récére – balkáni gerlére – házi görényre – nyestre – borzra – aranysakálra –
dolmányos varjúra – szarkára – szajkóra
Februárban: gímszarvas tehénre, ünőre,
borjúra – dám tehénre, ünőre, borjúra – őzsutára és gidára – muflonra – fácánkakasra –
balkáni gerlére – házi görényre – nyestre –
borzra – aranysakálra – dolmányos varjúra –
szarkára – szajkóra
Egész évben: vaddisznóra – rókára – pézsmapocokra – nyestkutyára – mosómedvére – Somogy megyében egész évben lőhető az aranysakál
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Különleges vadkan
Osztrák, német, belga, holland és magyar
vendégekből álló vadászcsoport vadászott
az esős-borongós időben, november 21-én
Vas megyében, a csepregi Répcevölgy Vadásztársaságnál. A nemzetközi együttműködés annyira jól sikerült, hogy a másfél napos
vadászat három hajtásában 33 vaddisznó

feküdt a terítéken. Ez szabad területen – vadászati szempontból – nagyszerű eredmény.
Ugyancsak kivívta a vadászok egészséges
irigységét az az osztrák vadász, aki egy nagyon érdekes kant lőtt, melynek nem voltak
kisagyarai és a nagyagyarak kiálló részein
14 centimétert mértek. (A pontos méreteket
még nem ismerik a csepregiek, az osztrák
vadász elvitte a kan orr-részét és azóta még
nem jelentkezett.)
A 8400 hektáros területen gazdálkodó, 49
tagú Vt. életének egyik emlékezetes napjává
vált ez a novemberi hétvége, mert ekkora
vaddisznó-terítéket még nem sikerült elérnünk – nyugtázta Király Lajos, a vadásztársaság elnöke.
Ecker Erzsébet, Kontó Helga

Segítség az árvíz után
A Böcs és Vidéke Vadásztársaság nyáron még
vízben álló vadászháza adott helyet a annak
az összejövetelnek, ahol Vitfoss Hungária
Kft. által felajánlott takarmány-premixet
adták át a cég képviselői – Czvalinga János
és Dobó István – az árvíz sújtotta borsodi
vadászterületeknek. Az eredetileg borjazás
előtt álló szarvasmarhák kondicionálására
kifejlesztett ásványianyag-koncentrátumot
kiváló eredménnyel etették az Alföld több
vadászterületén őzekkel, ott nem voltak hasmenéses, legyengült egyedek és 15-20 százalékos trófeasúly-emelkedést tapasztaltak
a bakoknál. Minden érintett vadászterület 2-2
mázsa premixet kapott, amit vagy 5 százalékban a takarmányba keverve, vagy a sózókhoz
nyalósóként kihelyezve tudnak felhasználni
az őzállomány egészségi állapotának javítására, illetőleg fenntartására.
Ugyancsak ekkor számolt be Varró Zoltán
megyei vadászati felügyelő a Diana Vadászhölgy Klub és az SCI
által szervezett gyűjtésből beérkezett több
tíz tonna szemestakarmány és a közel 700
ezer forint szétosztásáról a károsultak között.
Kevéssé volt sikeres
a kamara 4000 darabos
élőfácán-ajándékakciója, az alig 6-7 hetes,
gyenge minőségű ma-

darakkal sokat bajlódtak az amúgy is számtalan gonddal küzdő vadgazdálkodók, újabb
költséget jelentettek nekik, míg állományjavító hatásuk kétséges.
200 darab kiváló minőségű, szinte vadászatra kész, 18 hetes vegyes ivarú fácánt kapott viszont ajándékba a Csongrád megyei
Öcsödi Vadásztársaságtól az árvízzel legjobban sújtott Felsőzsolcai Vadásztársaság.
Rimaszécsi László elnök elmondta, hogy
a kibocsájtásra alkalmas területrészeiket még
augusztusban is víz borította, de az öcsödiek zokszó nélkül etették és őrizték a szeptemberi szállításig a gyönyörű, hosszú farkú
madarakat. A kakasok az elmaradt vadászati
lehetőséget pótolják, a tyúkok – reményeik
szerint – az elpusztult és elvándorolt fácánállomány egy részének helyét veszik át.
-som
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Kutyául Bács-Kiskunban

Kötetlen
beszélgetés
November 30-án a Magyar Újságírók Országos
Szövetsége Erdészeti-, Természetvédelmi- és
Vadászati szakosztályának vendége volt Vajai László, a Vidékfejlesztési Minisztérium erdészeti, vadászati és halászati főosztályának
vezetője. Vajai ismertette a kitűzött célokat,
terveket, melyet szeretnének megvalósítani. Egyszerűsíteni, átláthatóvá kívánják tenni
a jelenlegi szabályozási rendszert, a mindennapi élet feladataihoz igazítani a törvényeket,
hogy segítsék és ne akadályozzák az ésszerű
gazdálkodást. Az elhangzott információkról
elkövetkező számainkban részletesen olvashatnak majd. A beszélgetés végén szakosztályi megbeszélést tartottak a 2011-es esztendő
teendőiről.

Léniázni tilos!

Kutya-ügy megint – bár a megszokottól kicsit
eltérően. Ezúttal épp az a hír, hogy miért nem
kerül a lapok címlapjára a kontrollálatlanul
vadászó kóbor falka.
Dudás Mihály kecskeméti vadász a megyei
laphoz fordult: mint amatőr fotós, rendszeresen küldött a lap internetes szerkesztőségének képeket és most is ezt tette. A fotókon
– amint az a hozzáfűzött kommentárból is
kiderül – kóbor, falkába verődő kutyák láthatóak, amelyek rendszeresen vadásznak,
valamint a Kecskemét-Lajosmizse térségre
jellemző tanyavilágban komoly ijedelmeket
okoznak. A sportvadász jelezte a súlyos problémát a lapnak – ám a kollégák nem foglalkoztak vele, mondván: „A témát nem vetettük el, de egy konkrét eset tenné aktuálissá.”
Vadászunk nem nyugodott bele a bulvárhírek világát uraló cinizmusba és tovább harcolt az ügy nyilvánosságra hozataláért, saját
igazáért. Ezt írta a lapnak: „A téma nagyon is
aktuális! A közelmúltban felnőtteket, gyerekeket támadtak meg a szabadon csatangoló
nagy testű kutyák. A napokban hallottam az
országos híradásokban, hogy ismét egy idős
embert 6 főből álló kutyafalka támadott meg.
Ön szerint várjam meg, míg a környéken hasonló megtörténik? Legyek ott az esemény
közepében és örökítsem meg a konkrét esetet? Az Önnek elküldött négy kép is egy-egy
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konkrét esetet rögzít, csak nem haraptak
meg az ebek. Eddig még nem sikerült prédával a szájában vadászó kutyát lencsevégre
kapnom. Pedig már láttam néhányat, de mire
készenlétbe helyeztem a fotópuskámat, már
nem voltak megfelelő helyzetben, fényviszonyban.” A BAON.hu szerkesztősége erre
csupán annyit válaszolt: már foglalkozunk az
üggyel, hamarosan keresni fogjuk. Mindez
több, mint három hete történt és a lap azóta
sem tett semmit.
Csak spekulálhatunk, miért is nem olyan
fontos téma ez egy napilapban, mint a kutyákat, macskákat ért sérelem? Címlapra kerül, ha
vadász lő agyon kutyát, ám az soha, hogy egy
elvadult falka milyen károkat – tudjuk, milliós
összegben kifejezhető károkat – képes okozni egy-egy területen. Arról nem is beszélve,
hogy a tanyavilágban élők, elsősorban a legfiatalabb és a legidősebb korosztály mennyire ki van szolgáltatva e vadállatoknak.
Tudjuk, a legtöbb vadász keze megremeg,
ha kutyát lát a területén. Mert bármit is tesz:
a közvélemény elítéli. Ha futni hagyja az állatot – túl azon, hogy saját területét hagyja
kifosztani -, szemére vetik, miért nem gondoskodik a rábízott vadállományról. Ha lelövi
– állatkínzó. Nem csak az erdőkben kellene
végre rendet tenni, de a jogszabályokban és
a fejekben is.

Gondatlan veszélyeztetés miatt emeltek vádat
egy 63 éves kiskunfélegyházi vadász ellen, aki
tavaly októberben meglőtte a társát. A sörétek
szerencsére csak a másik férfi bokáját találták
el, viszont 8 napon túli sérüléseket okoztak.
A Róna Vadásztársaság 2009. november 14én reggel tartott U-hajtást Petőfiszállás külterületén. Az öt vadász 20-25 méter távolságra
haladt előre, a két elálló irányába. A későbbi
sértett néhány lépéssel lemaradva, a vádlottá vált vadász pedig néhány lépéssel előbbre
járt a hajtósor vonalánál. Ekkor a vádlott előtt
néhány méterrel felugrott egy nyúl, majd balra kanyarodva, a vádlott és a sértett között
kezdett visszafelé futni.
A vádlott a sörétes fegyverrel a nyúlra célzott, folyamatosan követte a mozgását, majd
rálőtt. A léniázás következtében a vadász nem
a nyulat, hanem vadásztársának a bokáját találta el. A vadászatot leállították, a sérültet
a gépkocsikhoz kísérték, miközben mentőt és
rendőröket hívtak a helyszínre.
A Kecskeméti Városi Ügyészség a most elkészült vádiratban a vadászati szabályok több
pontjának megsértését is felsorolta. Így például: lövést leadni csak akkor szabad, ha mások
életét, testi épségét a vadász nem veszélyezteti, valamint mindig meg kell győződnie arról,
hogy a lőirányban nem tartózkodik-e valaki,
továbbá mérlegelnie kell a röppálya valószínű
irányát. Mindemellett töltött vadászfegyverrel tilos az úgynevezett léniázás, amikor célra
tartva a fegyvert, a vadászat résztvevőinek
irányán keresztül folyamatosan követi valaki
a vadat. Ugyanakkor azt is megjegyzi a vádirat, hogy mindkét vadász megszegte a zsákolás tilalmát a társasvadászaton.
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A vadászterületek egyes részeinek az idegenek elől a kritikus időszakokban, meghatározott időre történő lezárása mind szakmai,
mind baleset-megelőzési okokból indokolt
lehet. Hosszú ennek a sora, mert sok helyütt
próbálkoztak már hasonlókkal, de inkább kevesebb, mint több sikerrel. A SEFAG Zrt. egyes
területein azonban évek óta bevált és sikeres
ez az akció, ezért a szerzett tapasztalatokról
Varga Gyula vadászati igazgatót és Merczel
István erdészetpolitikai és ellenőrzési osztályvezetőt kérdeztük. A látogatás megtiltására az erdőtörvény 91-96. paragrafusa nyújt
lehetőséget, de a konkrét teendőket illetően
a 2009. évi 37. tv. 94.§.2. a hivatkozási alap. Az
erdőlátogatási tilalom részleges, reggel 9-től
délután 15 óráig bárki bemehet az erdőkbe.
Az erdészeti magánútjaik figyelemfelkeltő
táblákkal és sorompókkal zártak, mert sem
műszaki, sem pedig közlekedésbiztonsági
okokból nem alkalmasak közúti forgalomra.
A tiltásoknak a szakszemélyzet feljelentése alapján, illetve közös ellenőrzések során
a rendőrhatóság szerez érvényt, illetve szabja
ki az esetleges szabálysértők bírságait, amely
elérheti akár az 50 ezer forintot is. Rendkívül
fontosnak tartják a környékbeli lakosság előzetes tájékoztatását, amely az érintett önkormányzatok segítségével a jegyzőségek hirdető tábláira kerül, időben tájékoztatják a helyi
sajtót és a kihelyezett plakátokon kívül előre
felteszik az ismert honlapokra is. A sikeres és
hatékony kommunikáció eredménye az, hogy
a lakosság túlnyomó része megértő, elfogadja
és be is tartja az indokolt korlátozó intézkedéseket. A tájékoztatókban az időszakos erdőlátogatási tilalom indokaként elsődleges ok
a baleset-megelőzés, másodlagosak a gazdálkodás szakmai szempontjai. Bízvást másutt is
követhető volna.
-y-

Ajánlott óralátogatás
Az idei esztendőben immáron második alkalommal gyűltek össze a Gödöllői Vadászati Szakkollégium tagjai november 24-én
a VadVilág Megőrzési Intézetben, hogy egy kötetlen, a tanórán kívüli, de a vadászathoz szorosan illeszkedő beszélgetésen, a gyakorlatban
is használható információkat meghallgassák.
Az est folyamán két téma volt napirenden:
az apró- és nagyvadteríték készítése, illetőleg
a helyes és a helytelen viselkedés a vad elejtése után.
A hűvös, fagyos idő ellenére egy rögtönzött
terítékkészítésben is részt vehettek az érdeklődök, átélve mindazt, ami egy „igazi” vadászat során a vad ravatala mellett szokás.
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A higgadtság jutalma

Fehér Sándor a rekorddal
A szélsőséges időjárás igazi ajándéka volt
a szokatlanul kései „indián nyár” verőfénye
a pusztavacsi vadászháznál, ahová november
11-ikén látványos trófeaszemlére hívta meg
a házigazda NEFAG Zrt. a térség nyolc, jelentős
dámállományt kezelő vadászatra jogosultját.
Mivel a térségi trófeamustrát és az ezt követő szakmai tanácskozást immár negyedik éve
tartják, ma már bízvást elmondható, hogy ezzel követendő hagyományt teremtettek.
Az albertirsai Pipacs vadászkürt együttes közreműködése méltó hangulatot adott
az ünnepélyes megnyitóhoz. A 2010-es
barcogási idényben terítékre került bikák
zöme, 65 dámlapát egyedi állványokon,
rendkívül dekoratív módon, félkörívben lett
kiállítva. Külön díszhelyen pedig az 5 kg-ot
meghaladó trófeasúlyú térségi rekordban
gyönyörködhettek a látogatók, amely mellett ott volt az előző évi egyik hullajtott lapátja is. Az egyes trófeákat szakmai indoklással,
sajátos sztorikkal az elejtőt kísérő hivatásos
vadászok mutatták be, és válaszoltak a részt-

vevők által feltett – olykor korántsem egyszerű - szakmai kérdésekre. Fehér Sándor
vezérigazgató-helyettes méltatta a térségi
együttműködés, a négy éve tartó hasonló
állománykezelési elveken alapuló minőségjavító munka jelentőségét és eredményeit,
és ennek a kézzelfoghatóan demonstrált,
közvetlen szakmai konzultációnak az előnyeit. A díszhelyen álló rekord dámbikát
hazai vadász ejtette el, így a becses trófea
nem kerül külföldre. Szabó Zoltán, Pest megye vadászati hatóságának osztályvezetője
részletesen értékelte a körzeti együttműködésen alapuló vadgazdálkodói munkát. Az
eredmény nem is maradt el, amelyet a díszhelyen álló 5,11 kilogrammos, 208,83 pontos
dámlapát mindennél ékesebben bizonyít.
Ebben a térségben – amely egykor a Coburg
hercegség híres és rangos vadászterülete
volt – több mint másfél évszázad alatt még
soha nem zsákmányoltak hasonló méretű,
tömegű és pontszámú dámlapátot. Amint
Pap Norbert, a kapitális lapátos hazai elejtőjét kísérő kerületvezető vadász elmondta,
a 13 éves bikának már a tavalyi barcogáskor is
az elejtését fontolgatták, de végül a kérdést
alaposan meghányva-vetve adtak neki még
egy évet. Ez később igazán bölcs döntésnek
bizonyult, mert – mivel a tavalyi hullajtott
lapátja is megmutatta – még az előző évinél
is jóval többet rakott fel. Ez újfent bizonyítja
azt, hogy a szakma nagy öregeinek a szavát
a nyomasztó válság ellenére is be kell tartani, mert a siker záloga, hogy a kiváló képességű bikákat hagyni kell megöregedni. Ennél
a bikánál például a hivatalosan megállapított
10 éves golyóérettségi kort valójában három
évvel hosszabbították meg. A mustrát kötetlen szakmai konzultáció követte, amelybe
bekapcsolódtak a távolabbi dámos területekről érkezett vendég szakértők is.
H. Zs.

Rekord született
November 26-27-e között rendezték meg
a X. Tatai Vadlúd Sokadalmat. Az országos
természetvédelmi fesztiválra közel tízezer
ember látogatott el. Az időjárás nem kedvezett a megfigyelőknek, mivel hó és szél várta
a tatai Öreg-tóra érkezőket. Délutántól folyamatosan érkeztek a tóra a vadludak. Becslések szerint mintegy 25 ezer madár mutatta
meg magát a naplementében a tóparton
nézelődőknek, akik távcsővel, fényképezőgéppel próbálták megörökíteni emlékezetükben vagy fotón a vadludak húzást.

 FOTÓ: Turóczi Anett

A tálalás is fontos
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HÍREK-TUDÓSÍTÁSOK

Vizsga Baranyában

 FOTÓ: Ancha Gergely

Mint azt a vadászati törvény ismét előírja,
a vadászaton résztvevő vadászkutyáknak
újból vadászati alkalmassági vizsgával kell
rendelkezniük. Bár jellegét tekintve Baranya egyértelműen nagyvadas megye, mégis sok vadász tart vizslát, legyen az angol-,
vagy kontinentális fajta. A Baranya megyei
Vadászkamara november 6-án a Karasicavölgye Vadásztársaság területén rendezte
a megyei VAV-vizsgát, melyre huszonkét
kutyát jelentettek be. A nevezett kutyák
java a magyar és a német vizsla különböző
szőrtípusaiból került ki, de sikeres vizsgát
tett az ország egyetlen nagy münsterlandi
kanja is. A bírói munkát Herger László, valamint a szomszédos Tolna megyéből érkező
Korecsnik Károly és Klem József irányította,
mindenki megelégedésére. A vizsgán előírt
mezei munkát minden eb sikeresen teljesítette, de a november eleji hideg víz két kutyán kifogott. Végül a huszonkét nevezett
vizslából húsz tett sikeres VAV- vizsgát.
A.G.

Frank Tamásra emlékezve
A Kisalföldi Erdőgazdaság
második alkalommal látott
vendégül természetábrázoló művészeket a Győri
Erdészet patkányosi vadászházában. A meghívott
alkotók között voltak a magyar vad- és természetábrázolásban hosszabb ideje
dolgozó elismert festők és
grafikusok, valamint korábban még be nem mutatkozott művészek.
A résztvevő művészek:
Csiszár József, Aranyecsettoll díjas festőművész, Iván Frank Tamás „Szarvasok” című festménye
István-, Szűcs Tibor-, Reisz
Tamás-, Egyházi Tibor és Kőhalmy Tamás fes- munkájukat felajánlják a 2010-es vörösiszaptőművész, valamint Ulrich Attila festő- és fa- katasztrófa miatt Kolontár és Devecser térfaragóművész és Kovács Tibor festő- és grafi- ségében kárt szenvedett erdész-vadászok
javára.
kusművész.
A felajánlott festmények árverezését, vaA résztvevő alkotók teljes egyetértésben
úgy határoztak, hogy az alkotótábort az idei lamint a befolyt összegnek a rászorultakhoz
évben elhunyt festőművész társuk emléke való eljuttatását a Magyar Vadászati Kulturáelőtt tisztelegve, Frank Tamás Emléktábor- lis Egyesület vállalta magára. A műtárgyakkal
nak nevezik el. Teljes egyetértés volt abban, kapcsolatosan a VKE honlapján lehet bővebb
hogy személyenként egy-egy reprezentatív információhoz jutni.

Híreinkről részletesen a www.vadaszlap.hu
és a www.vadaszlap-online.hu, .com, .eu honlapokon olvashatnak!
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Figyelem!
Felhívjuk előfizetőink szíves figyelmét,
hogy e számunk mellékleteként,
külön borítékban, a lap oldalai között
találják meg a „Vadász-kártya”
2011-re érvényes matricáját!
Ha a kártyát használni kívánja, ne dobja
ki bontatlanul a borítékot, előbb feltétlenül cserélje ki a vonalkódos matricát.

Vadászkürtös hírek
Az idei évben hat alkalommal szervezett vadászkürtös tanfolyamot a VKE Magyar Vadászkürt Egylet. A tanfolyamok egy hetes rotációban zajlottak és közel száz vadászkürtös
ismerkedett meg a zenei alapokkal.
Ismét indul a VKE Magyar Vadászkürt Egylet
országosan meghirdetett bentlakásos tanfolyama. Az időpont március második hete.
A helyszín, a Karasicavölgye Vadásztársaság vadászháza, Martonfa ( Baranya megye). Bővebb
felvilágosítás: Agyaki Gábor 06-70/702-5007.
A VKE Magyar Vadászkürt Egylet nyilvános pályázatot ír ki a „Vadásztemetés” című
kürtszignál megkomponálására. A pályázat
részletes feltételei a www.vadaszlap.hu honlapunkon olvasható.
Nyolc héten át, heti egy alkalommal próbálta elsajátítani a vadászkürtös alapokat
a HM Kaszó Erdőgazdasági Zrt. hat hivatásos
vadásza. A tanfolyam október elején indult és
november 29-én a záróvizsgával fejeződött
be Kaszópusztán.
A szakmai munkát a Baranya Vadászkürt
Együttes két tagja, Agyaki Gábor és Gáspár
Géza irányította.

A kaszói csapat jelenleg négy cseh plesskürttel, illetve két parforce vadászkürttel
rendelkezik, ami azt jelenti, hogy akár már
a jövő évben minősítő vizsgát tehetnek a VKE
Magyar Vadászkürt Egyletnél.
Agyaki
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Szemfüles olvasó...

Kérdezz-felelek!
(Sokolac)
2.) Mi a vörös szárnyú ölyv latin neve,
és hogy hívják Kisteleki Gergely
madarait?
(Parabuteo unicinctus, három madarának
neve: Kara, Katrina, Tantra)
3.) Mennyibe került húsz évvel ezelőtt
az élve fogott, illetőleg a lőtt nyúl?
(Lőve 2200, befogva 3600 forint)
4.) Mikor és hol szerezett agrármérnöki
diplomát Balogh Elemér?
(1954-ben Gödöllőn)

Új év, új játékok! 2011-ben bővül a játékrovat, ennek köszönhetően több
feladvánnyal kedveskedünk Olvasóinknak.
A keresztrejtvény megmarad, a fősorokban vadászattal kapcsolatos
mondásokat rejtettünk el. Képes játékunkban hazai vadfajok neveire vagyunk kíváncsiak, a „hiányos” fotók alapján kéretik felismerni őket! „Kérdezz-felelek” játékunkban a kérdések megválaszolásához el kell olvasni
az újságot! Januári lapunk cikkeiből tettük fel kérdéseinket.
Kakukktojás játékunkban 11 madár nevét találhatják meg. A felsorolásban szereplő madarak védettek. A 11. madár lesz a kakukktojás, amely
csak a betűhalmazban található meg, és az egyetlen, amely vadászható!
Ezentúl minden hónapban a gyerekek is tesztelhetik magukat, hiszen hónapról-hónapra nekik is készítünk feladványokat!
Jó szórakozást kívánunk!

1.) Mi a Szarajevótól 30 kilométerre eső
község neve?

5.) Mi lesz a januárban induló
VADÁSZLAP honlapjának címe?
(www.vadaszlap-online.hu)
6.) Mikor jelent meg
a Magyar VADÁSZLAP próbaszáma?

„Fülön csípve”

(1991. október)
2

3

7.) Mi volt a Mauser fivérek keresztneve?
(Wilhelm és Peter-Paul)

1

8.) Ki lett az Országos Magyar
Vadászati Védegylet elnöke?
(Dr. Semjén Zsolt)
6

(Máté Bence)

5

9.) Ki lett 2010-ben az év természetfotósa?

10.) Hány pontot kapott a NEFAG Zrt.
trófeaszemléjén, a díszhelyen
kiállított 5,11 kg súlyú dámtrófea?
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(208,83)

4
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JÁTÉK

½ Hibakereső

Kakukktojás

 FOTÓ: Kovács Attila

Az alábbi képen elrejtettünk 10 feltűnő és kevésbé észrevehető hibát. Az se keseredjen el, aki nem találja meg a különbségeket, mert
január 10-én a www.vadaszlap-online.hu honlapunkon közzétesszük
a hiányzó részleteket.
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A „Fülön csípve”, a „Kakukktojás” valamint a keresztrejtvény
megfejtéseit 2011. január 10-éig várjuk szerkesztőségünk
címére vagy az info@vadaszlap.hu e-mail címre.
Előző havi megfejtések: „Vadkacsavadászat”, „A vadászat élménye
függ attól, hogy a puska melyik oldalán állsz.”

A helyes megfejtők között értékes könyveket sorsolunk ki.
Decemberi játékunk nyertesei:
Dr. Józsa Csaba (Szekszárd), Szabó András (Szeleste),
Samu Mária (Héhalom)


Olvasd el a gyerekrovatban található két mesé
t és írd meg
két-két mondatban a tanulságukat.
Rajzold le, hogy szerinted hogyan ünnepelté
k az erdei állatok
a karácsony t. A legjobbakat közzétesszük lapun
kban.
Tudod-e?
1. Hogyan nevez zük a nyulak utódait?
2. Mikor vedlik az üregi nyúl?
3. Hogyan nevezik a rókák párzását?
4. Hol neveli a kölykeit a róka?
5. Hova rakja fészkét a fácán?
6. Mivel táplálkozik a vaddisznó?
7. Hogyan nevez zük a vaddisznó kicsinyeit?
8. Milyen módon vadászhatunk a vaddisznóra?
9. Milyen módszerekkel foghatjuk be a mezei nyula
t?
10. Mivel táplálkozik a fácán?

„Gyerekjáték”
Magyar VADÁSZLAP z 2011. január

.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

A mese tanulságát, a rajzokat, a kérdés-felelet, és a találós kérdés válaszait névvel
és életkorral megjelölve küldd vissza címünkre.
Beküldési határidő: 2010. március 05. (Vadászlap Kft. 1031 Budapest, Rozália utca 59/a.)
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Tanulságos állatmesék
La Fontaine nyomán
A nyúl és a teknős
Erdőszerte kérkedett a nyúl: ő a leggyorsabb állat a világon, senki
sem tudná megelőzni.
A hencegést egyszer megunta a teknős és szerénységre intette
a nyulat. A nyúl azonban nem hallgatott az intő szóra, továbbra is
dicsekedett fűnek, fának, hogy neki milyen gyors lábai vannak.
Az erdei és mezei állatok egy szép napon éppen kinn ejtőztek
a tisztás szélén, amikor a nyúl ismét előhozakodott a témával.
A teknős ekkor kihívta a nyulat egy futópárbajra.
- Hahaha! – kacagott a fürge lábú nyúl. – Te akarsz velem megmérkőzni? Te még el sem indulsz, én máris a célban vagyok.
A teknős azonban tovább makacskodott, hogy álljon ki vele
a nyúl. Ha mer!
- Hogyne mernék! – mondta gőgösen a nyúl.
Kijelölték hát a futópályát és mindketten odaálltak a rajtvonalra.
A bagoly kettőt kuvikolt, ez volt a jel az indulásra. A teknős cammogva el is indult. A nyúl azonban fölényesen mosolygott csak.
Úgy gondolta, hogy kényelmesen meg is ebédelhet, úgyis gyorsan
utoléri majd a teknőst.
Így is tett. Bevette magát a káposztaföldön virító hatalmas káposzták közé s komótosan hozzálátott a falatozáshoz. Nem kapkodta el, alaposan teletömte a bendőjét, majd visszatért a versenypályára. A teknős ezalatt szorgalmasan araszolt előre, de még
a pálya felénél sem tartott. A nyúl gúnyosan utána kiáltott.
- Szedd a lábad, ha nyerni akarsz!
A nyúl úgy gondolta, hogy még szundíthat is egyet, akkor is utoléri a teknőst a cél előtt. Leheveredett hát a tölgyfa árnyékába és elnyomta az álom. Sokáig aludt, a bőséges ebédet ki kellett heverni.
Álmodott is szépet. Azt álmodta, hogy díjkiosztó ünnepség volt
az erdei tisztáson, s ő állt a dobogó legmagasabb fokán. A bölcs
bagoly éppen most fejezte be az ő dicséretét és az erdő-mező
leggyorsabb lábú állatának járó
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készült a nyakába
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igyekezet. A teknősnek olyan nagy volt az előnye, hogy azt már
nem tudta behozni. Néhány centivel csak, de a teknős nyerte meg
a futóversenyt.
A lihegő, levegőért kapkodó nyúlon nagyot kacagtak az állatok.
A nyúl pedig csaknem elsüllyedt szégyenében. A győztes teknős
csak ennyit mondott az őt faggatóknak.
- Időben kell elindulni.
A nyúl soha többet nem dicsekedett a gyorsaságával.

A farkas és a róka
Az éhes farkas a rókalyuk körül ólálkodott. Azt remélte, hogy a ravaszdi kövér falattal tér haza és elveszi tőle az ebédjét.
Így is történt. Kövér ludat fogott a róka a falu szélén, alig bírta
a finom terhet. Az éhes farkas elállta az útját.
- Jaj, de jó hogy látlak, róka koma! Napok óta semmit sem ettem.
Nekem hoztad ezt a ludat?
- A gyerekeimnek viszem. Négy éhes száj vár a lyukban.
A farkas elvette a rókától a ludat és ott helyben fölfalta. Jóllakva
továbbállt, köszönés nélkül hagyta faképnél a rókát.
A róka bosszút esküdött. Ravasz tervet eszelt ki. Éppen egy haldarabot eszegetett, amikor ismét megjelent a farkas. Illően megkínálta, de a mohó farkasnak a fél fogára sem volt elég a haldarab.
- Fantasztikus lelőhelyet találtam – újságolta a róka. – Nyüzsögnek a halak a patakban. Éppen csak ki kell fogni őket.
- Könnyű annak, aki tud halászni – mondta sóhajtva a farkas. Én
nem tudok, és iszonyodom a víztől is.
- Majd én megtanítalak – mondta ravasz mosollyal a róka.
Megállapodtak, hogy közösen fognak halat. A róka egy jókora
kosarat kötött a farkas farkára.
- Ebbe gyűjtjük majd a halakat – mondta a róka a farkasnak. –
Te menj előre, én megyek utánad és telerakom a kosarat hallal. Ne
nyisd ki a szemedet, akkor nem fogsz félni a víztől.
A farkas csukott szemmel botorkált előre a vízben. Érezte, hogy
telik a kosár, mert egyre nehezebb volt. A ravasz róka köveket rakott a kosárba. Amikor a farkas a folyó legmélyebb részéhez ért,
megtellett a kosár, mozdulni sem bírt az ordas.
A róka ekkor kiúszott a partra és elszaladt a faluszéli házig.
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KIVÁGHATÓ MADÁRLEXIKON ¾

Találd ki!
Mi az?
Kerek élet fája,
szép tizenkét ága.
Szép tizenkét ágán,
ötvenkét virága.
Ötvenkét virágán,
négy gyöngy levelecske.
Négy gyöngy levelecskén,
hét gyönge erecske.

Fenyőpinty (Fringilla montifringilla)
Tűlevelű erdőkben, tajgai nyír ligeterdőkben és folyóparti fűzesekben található. Fiókanevelés idején főleg
rovarokkal táplálkozik, azonkívül inkább bogyókat és
magokat eszik. Fészkét növényi anyagokból fára építi
és tollakkal béleli ki. Feje szürkéskék, melle narancssárga. Hazánkban téli vendég. Tömegesen jelenik meg,
a madáretetők gyakori, rendszeres látogatója, védett.
Természetvédelmi értéke 10 ezer forint.

Erdőn lakom, házban élek,
még az árnyéktól is félek.
Ellenségem a vadász,
szemem piros faparázs.
Kedvenc étkem torzsa, répa,
fekvőhelyem puha széna.
Húsvét táján tojásba
csücsülhetek bezárva.
Bundám van és hosszú bajszom,
szimatolok, ritkán alszom.
Ha hegyezem fülemet,
Anyámtól jön üzenet:
Azt üzeni, hogy lapuljak,
zörgő avar alá bújjak.
Fussak, fussak, fussak el,
míg az erdő el nem nyel.

ROVATVEZETŐ:

ELEK SZILVIA

Zsezse (Carduelis flammea)
Fő tápláléka a nyírfélék termése, de költési időben rovarokat is fogyaszt. Csak a tojó építi a csésze alakú fészket fűszálakból, apró gallyakból, melyet tollakkal bélel
ki. Októbertől márciusig hazánkban telel. Kisebb csapatokban vándorol, jellemzően a sík mezők gyomfoltjain keresgél magvakat, a hímeket karmazsin sapkája
és mellfoltja könnyen azonosíthatóvá teszi. Védett.
Természetvédelmi értéke 10 ezer forint.

eleksylvi@freemail.hu

Gyerekszáj
Veronikának Piroska és a farkas meséjét
olvassa fel a nagymama.
- Látod? Ezért kell szófogadónak lenni! – mondja
a mese végén. – Ha Piroska szófogadó lett volna,
nem ette volna meg a farkas.
- Ezt csak hagyjuk – legyint a gyerek. –
Elvégre a nagymamát is megette…
- Apuci, mondd, miért hívják a sárgarigót
sárgarigónak?
- De buta vagy, Peti! Hát mert sárga.
- Azt én is tudom. De miért rigó?

Téli kenderike (Cannabina flavirostris)
Száraz, nyílt füves területeken, törpenyíresekben, ritkán
tundrákon is előfordul. A magevőkre jellemző kúpos
csőrrel rendelkezik, mely sárga színű. Erős csőrével a fák
és növények magvait fogyasztja, fészkelés idején a fiókáit
rovarokkal és pókokkal eteti. Többnyire talajon, vagy bokrok közé a tojó építi a fészket. Hazánkban ritka téli vendég, védett.
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AKTUÁLIS

Ápolt és puha bőr
Avagy hogyan tudjuk a membrános bakancsainkat „örök éltűvé” tenni
A felfázás egyik forrása lehet az egész nap nyirkos, vizes lábbeli. Ha már megvettük a kiszemelt bakancsunkat, nyilván
sokáig akarjuk használni, ezért érdemes rendszeresen vagy esetenként karbantartani. A nem megfelelő „pucolás” tönkreteheti a több tízezer forint értékű lábbelinket, ezért tanuljuk meg, hogyan bánjunk a méregdrága cipőnkkel.

1. Gore-Tex® cipőtisztító
2. Gore-Tex® Nubuk és bőr
cipőimpregnáló
3. Gore-Tex® bőrkondicionáló

1

2

3

A bakancs felsőrésze lehet hasított vagy fényezett bőr, textil, gyöngyvászon, illetőleg
ezek kombinációja, de a XXI. század kutatásainak eredményeit is felhasználják a hiperszuper cipők készítésénél. Ez alatt azt értem,
hogy különböző kompozit anyagokat is használnak (poliuretán hőszigetelő anyag, üvegszál, karbon, kevlár). A minőségi, membrános,
légáteresztő bakancsok a Gore-Tex® vagy
a legújabb fejlesztésű Gore-Tex® XCR anyagú
rétegekkel vannak „felturbózva”, de léteznek
vízhatlanságot ígérő más márkák is, mint például a Novadry, a Keendry, a Sympatex®. Mindegyiknek van előnye és hátránya. A teljesen
bőr anyagú bakancsok sokkal tartósabbak,
mint a textil-bőr lábbelik, de nehezebbek és
nyáron kevésbé szellőznek. A bőrbakancsokat
használat előtt „be kell járatni”, az ápolására,
vízhatlanítására időt kell fordítani, de sokkal
jobban védik a lábat, mint a textil-bőr cipők,
persze ezek közül is forgalmaznak vízhatlan
bakancsokat.
A membrános (izzadság- és légáteresztő) lábbelink tisztításhoz és az ápoláshoz ne
használjunk hagyományos tisztítószereket,
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szappant, mosóport, stb., mert a meglévő
impregnáló (vízlepergető) réteget teljesen
tönkreteszi, leoldja és a külső felületet nedvszívóvá teszi!
A vizes bázisú szerek nem mérgezőek, nem
tűzveszélyesek, nem párolognak, nincs bennük oldószer vagy hajtógáz, a vizes felületen
is kifejtik hatásukat és csak ott szívódnak az
anyagba, ahol szükséges, tehát környezetbarátnak tekinthetők. Tisztításkor fontos, hogy
mindenképpen száraz legyen a cipőn a kosz,
mivel ha nedves, akkor a szennyeződéseket
beledörzsöljük a felületi rétegbe.
Hagyjuk tehát a szennyeződést megszáradni, majd bőr esetén egy sárkefével vagy gumikefével eltávolíthatjuk a rárakódott anyagot.
Ha mindez megtörtént, a bakancsot öblítsük
le vízzel, majd a külön vízhatlan cipőkre gyártott cipőtisztító spray-vel körülbelül 10 centiméter távolságból vékonyan permetezzük be.
Puha kefével vagy ronggyal gyengéden dörzsöljük be a keletkezett habot, majd alaposan
öblítsük le, de a bakancsunkat ne áztassuk!
Ha úgy ítéljük meg, hogy nem volt elegendő
a tisztítás, a folyamatot pár perc után még

egyszer elvégezhetjük! Szobahőmérsékleten,
sugárzó hőtől távol tartva szárítsuk meg, majd
kezeljük a lábbelinket bakancsimpregnálóval
vagy kondicionálóval.
Ha csak felfrissíteni, kondicionálni szeretnénk, akkor erre a legalkalmasabb a kizárólag
vízhatlan cipőkre gyártott bőrbalzsam, illetőleg bőrviasz.
A különböző szereket ajánlatos egy kevésbé
látható felületen kipróbálni, így meggyőződhetünk a bőr színtartóságáról. Az ápolószerek
piacán spray, „dezodor”, illetve tégelybe töltve, kenhető formában kaphatunk impregnálószert. Bármelyiket is választjuk, a bakancsból kezelés előtt vegyük ki a fűzőt.
Ha időt szeretnénk megtakarítani, akkor
mindenképpen célszerű a könnyen és gyorsan felvihető spray-t, vagy a „dezodoros”
formát választanunk. A kenhető változathoz szükségünk van egy szivacsra vagy egy
rongyra, amivel fel tudjuk vinni, beledörzsölni
bakancsunkba a pasztát. Ne lepődjünk meg,
ha a cipőnk az első használatnál kifehéredik,
ez természetes jelenség az ilyen anyaggal
kezelt bakancsoknál. Ne feledjük: ápolni, impregnálni, csak tiszta cipőt lehet, csak így lesz
hosszú évekig hű „társunk” a vadászatnál, természetjárásnál!

FARKAS BERTRAM
farkasb@vadaszlap.hu
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ÍZVÁLASZTÓ
Forrón az igazi

Az Európai Vadászújságírók Szövetségének partnere

Megjelenik havonként
a megelőző hónap utolsó hetében.

Hej-hej, korhely...

Ára: 850 Ft
Előfi zetőknek: 750 Ft
Az előfi zetési díj 2011-ben: 9000 Ft

...korholják újév reggelén az évbúcsúztatóba belefeledkezett, kissé pityókás vadászt, aki
már nem vágyik további folyékony búfelejtőre, sokkal inkább háborgó gyomrának hullámverését csillapítaná valami jóféle hullámtörő eledellel.
Semmi nincs, ami olyan hatásosan gyógyítaná a másnaposságot, mint egy igazi korhelyleves. Sőt. Még csak másnaposnak
sem kell lenni ahhoz, hogy kellő élvezettel tudjunk adózni
azoknak a pikáns, kellemesen savanykás ízeknek, amelyet ez
a méltán népszerű „gyógyszer” tartalmaz ihletett elkészítés
esetén. S csak fokozza az élvezeti értékét – s a készítője iránti
elismerést –, ha magunk ejtette vadból készült mind a füstölt
hús, mind a belevaló „kalbász”, hát még, ha a káposztát is
otthon savanyítottuk. Többféle recept kering a köztudatban,
kinek-kinek ízlésére bízva, melyik a szimpatikusabb, s mivel
a főzés tudományának egyik alapja a kísérletezés, érdemes valamennyit kipróbálni, esetleg saját ízvilágunkhoz hangolni.
S végül egy jó tanács: a korhelyleves gyógyítja a másnaposságot, de csak akkor, ha józanul főzik...
-som

Kapros korhelyleves
20 dkg füstölt vadhús, 15 dkg vadkolbász (füstölt), 40 dkg savanyú káposzta (apró),
1 db vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, ízlés szerint kapor (szárított), 2 evőkanál olaj, 1 evőkanál búzaliszt (finom), ízlés szerint ecet és pirospaprikapor (édes),
3-4 db babérlevél (egész), ízlés szerint só.
Futtassuk meg olajon az apróra vágott vöröshagymát, majd tegyük bele a zúzott fokhagymát, a kockára vágott húst és szórjuk meg fűszerpaprikával, kevés vizen félig pároljuk meg.
Adjuk a leveshez a felkarikázott kolbászt, a savanyú káposztát és a babérlevelet, főzzük puhára.
Öntsük fel 1,5-2 liter vízzel, ízesítsük sóval, ecettel. A tejfölt keverjük simára a liszttel és 1dl
leveslével, és sűrítsük be a levest, főzzük még 5 percig, majd hintsük meg a korhelyleves tetejét
kaporral. Forrón tálaljuk.

Csülkös korhelyleves

Szilvás korhelyleves

1 füstölt csülök, ½ kg savanyú káposzta, 1 fej
vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma, 2 evőkanál
olaj, 1 evőkanál liszt, só, pirospaprika, szemes
bors, 1 dl tejföl.
A csülköt 1 liter vízben puhára főzzük, kivesszük a vízből és kockákra vágjuk. Az apróra
vágott hagymát üvegesre pároljuk, hozzáadjuk
a lisztet, a pirospaprikát és a csülök főzővizével felengedjük. Beletesszük a savanyú káposztát, és ha szükséges, még öntünk hozzá vizet.
Hozzáadjuk az összevágott fokhagymát, a felkockázott csülökhúst vagy a felkarikázott kolbászt, sózzuk, borsozzuk. Addig főzzük, amíg
a káposzta megpuhul. Tálaláskor tejfölt teszünk
a tetejére. Melegen érdemes a „másnapos” vendégek elé tenni.

30 dkg savanyú káposzta, 50 dkg szilva, 30 dkg
parasztkolbász, 1 fej vöröshagyma, 2 ek olaj,
1 ek pirospaprika , 1 kávéskanál őrölt majoránna, 1 babérlevél, 2 dl tejföl, 1 evőkanál liszt.
A káposztát átöblítjük, kinyomkodjuk. A kolbászt hideg vízzel leöblítjük, lehúzzuk a bőrét és
felszeleteljük. A hagymát apróra vágjuk. Az olajat
felmelegítjük, beletesszük a hagymát, üvegesre
pirítjuk, majd meghintjük a pirospaprikával és
1,5 liter vízzel felöntjük. A káposztát beleteszszük a lébe, megsózzuk, borsozzuk, meghintjük
a majoránnával, beletesszük a babérlevelet, és
erős tűzön felforraljuk. Amikor felforrt, beleteszszük a kimagozott szilvát, a kolbászt és lefedve
puhára főzzük. A tejfölt simára keverjük a liszttel, hozzáöntjük a leveshez és felforraljuk.
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HIRDETÉS

AKCIÓ!

Valaczkai Erzsébet
falinaptára 2011. február 10-éig

2500 Ft
Megrendelhető szerkesztőségünknél.

FELHÍVÁS!

VALAMENNYI
VADÁSZATRA JOGOSULT
FIGYELMÉBE!

Vadászkabát 22 590 Ft

info@pele.hu
06-30/285-8424

www.pele.hu
Automata
szóró
19 350 Ft-tól
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A rókák veszettség elleni szájon át történő őszi
immunizálásának eredményességét ellenőrző mintagyűjtés a vakcinázott
és a nem vakcinázott területeken egyaránt
2011. március 1-jéig tart.
Kérjük a vadászatra jogosultakat, hogy ezen
idő alatt az illetékes állategészségügyi hatóság által kiadott határozatban rögzített számú felnőtt rókát juttassák el vizsgálatra.
A hatályos elszámolási rend szerint eljárva,
a vadászatra jogosult állítja ki a számlát
(7000 Ft/róka + áfa összegben, amelynek
kötelező melléklete a rókaminta átvételi
elismervény eredeti példánya). A számlát és
mellékletét kérjük, haladéktalanul küldje el
a HUBERTUS Kft. (1024 Budapest, Ady Endre
utca 1.) címére.
A vakcinázott és a nem vakcinázott területekről egyaránt 2011. március 15-éig tudunk
számlákat befogadni. Ezen időpontot követően beérkező számlákat nem áll módunkban teljesíteni!
Kérjük, hogy a mintagyűjtésre és az elszámolásra megállapított határidőket a zökkenőmentes és pontos elszámolás érdekében
szíveskedjenek betartani!
További információk a www.hubertus.com
honlapon állnak rendelkezésére
HUBERTUS Kft.
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