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Húszévesek vagyunk. 1991 októberében jelent meg az újságformátumú próbaszámunk, 

amelyben első ízben gyűjtöttünk előfi zetőket és 1992 januárjában – láss csodát – hét-

ezernél többen fi zettek elő. Ezzel az előfi zetői számmal most is elégedettek lennénk. 

Már korábban írtam arról, hogy milyen kínos bevallani – néhány ország adataival 

összehasonlítva – a magyar vadászok „olvasatlanságát”. Ausztriában a vadászjeggyel 

rendelkező vadászok több mint fele fi zet elő a második világháború után indított Der 

Anblick vadászújságra, amit ezért nem is lehet az utcai árusoknál megvásárolni. Né-

metországban több vadászmagazin jelenik meg, a Wild und Hund 75 ezer, a Jäger 

közel 50 ezer példányban talál gazdára, ami 30 százaléknál magasabb „olvasottságot” 

bizonyít. Ha Magyarországon összeadnánk az összes vadászújság nyomtatott példány-

számát, az sem érné el a vadászok létszámát. Ez van - mondhatnók. De mi nem nyug-

szunk bele, küzdünk minden egyes Előfi zető megnyeréséért, az Olvasók kegyeiért.

Ennek jegyében hirdetjük meg évről-évre a kedvezményeinket és idén az előfi zetők 

közötti nagy értékű, egy quadról szóló sorsolásunkat.

A tavaly elkezdett rendszerben a Vadászkártyához, illetőleg az olvasói „hűséghez” 

kötődtek a kedvezmények. Ez idén sem változott. Három hónapos kedvezmény jár a 10 

évnél régebbi előfi zetőknek, két hónap az 5-10 év közöttieknek és egy hónap ingyenes 

az 1-5 éves előfi zetőknek. „Vadászkártyával” rendelkező előfi zetőinknek névre szólóan 

küldjük ki a csekkeket, amelyen be tudják fi zetni az egész éves előfi zetési díjat. 

A „Vadászkártyák” jövő évi érvényesítését a decemberi számunk kiküldésének idejére 

tervezzük, természetesen csak akkor tudjuk ezt megtenni, ha a csekk befi zetése meg-

jelenik a számlánkon. Ne várjanak, ne gondolkozzanak sokat, ha tehetik, minél előbb 

fi zessék be a nekünk is drága csekkeket.

A csekk – amit az előbb átlapozott – az új előfi zetőknek szól, akik – miután jól dön-

töttek és befi zették – lakcímükre kapják a lapot, az ezer elfogadó hellyel dicsekedhető 

„Vadászkártyát”, és a régi előfi zetőkkel együtt részt vesznek a vadászatban-vadgazdál-

kodásban egyre sokoldalúbban használt quad (ATV) sorsolásán, amelyre a FeHoVa-n, 

2012. február 19-én 14 órakor a színpadon – közjegyző előtt – kerül sor. 

Itt kell megjegyeznünk, hogy a Magyar Postánál vagy a MédiaLognál előfi zető 

Olvasóinknak csak akkor tudjuk a „Vadászkártyát” és a sorsoláson való részvételt biz-

tosítani, ha egész évre fi zetnek elő.

Mostanában kell rendezni a VADÁSZLAP jövő évre szóló internetes előfi zetését is, 

melynek 5 ezer forint a díja és további 5 ezer forintért vásárolható hozzá a „Vadász-

kártya”. Kötelességünk jelezni, hogy az internetes előfi zetők nem vesznek részt a quad 

sorsolásán.

Lehet, sokak számára érdektelen, de mégis ide kívánkozik, hogy mostantól kezd-

ve csomagban is kínáljuk a VADÁSZLAP, a www.huntingpress.eu honlap, valamint 

a Hunting Press hírlevél hirdetési felületeit. Aki a csomagot választja, 50 százalékos 

kedvezményt kap a kiadótól. Erről részletesen a honlap „médiaajánlat” rovatában tá-

jékozódhatnak.

Az apróhirdetések változatlanul ingyenesek, a fegyverhirdetések feladásához, vala-

mint olvasásához regisztrálni kell a vadászjegy, vagy a vadászkártya számával.

Most, hogy idáig elolvasta jegyzetemet, ugorjon át a 690. oldalra, ahol a vadászokat 

próbáljuk egy kicsit aktivizálni. Várjuk a különleges agancsokról készült fotók bekül-

dését, melyekre szavazni is lehet, várjuk a vadászias és a természetet megörökítő videó-

kat, várjuk, hogy minél több vadászterület csatlakozzon az „okos térkép” adatbázisához 

és várjuk, hogy minél többen jelentkezzenek be az „okos listáinkra”.

A kukucskálás, a kandikálás, a leselkedés, a leskelődés szavaink a kíváncsiságot feje-

zik ki. A távcsövezés is ebbe a kategóriába tartozik, hogy meglássuk, felismerjük a va-

don élő állatok rejtjelezett titkait… hogy néha egy-egy „jelenségnek” azt mondhassuk: 

nini, most megláttalak, vagy azt, hogy: kukucs.  

Tisztelt Vadásztársak! Ne csak fejtsék meg a szer-

kesztői jegyzet nagyon is érthető „rejtjeleit”, Önök 

is kukucskáljanak egy kicsit. Megéri!

Címlapon:
Verekedő kanok
Fotó: Gyurom János

Kukucs

CSEKŐ SÁNDOR

sandorcseko@vadaszlap.hu

A tartalomból:

Aktuális

Képriport

Vadgazdálkodás

Megtört a jég ........................................... 686.

A vérebvezető egy délelőtt je ............687-689.

Búgás – és a következmények ..........691-693.

Bárna a Mátrában ........................... 696-697.

Szándék és valóság .................................. 698.

„Természetes” szabályozás ..................... 699.

Vaddisznók az Erdőspusztán ................... 700.

Sarvaly ......................................................701.

Vadászati gyakorlat

História

Optika

Publicisztika

Teszt

Vadászkutya

Hihető és hihetetlen történetek

Jelentjük... ............................................... 705.

Rett entő vaddisznók ....................... 706-707.

Na végre, ez az igazi! ................................. 709.

Nem árt néha felnézni az égre ...................714.

Nyelv = emlék?.................................. 714-715.

Nagyon vad gazdálkodás ...........................715.

Hagyományőrzés, értékteremtés ....716-717.

Újra eltelt egy kis idő…............................718.

Késő ősszel ...................................... 724-726.

Őszi szonett  ..............................................727.



684 Magyar VADÁSZLAP  2011. november

Hurkozók 

áldozata

Jutalombak

A Kelet-Mecsek Vt. 

területén a dróthurokba 

került, agancstőtörést 

szenvedett bakot 

Finta Szilárd 

sportvadász ejtette el.

Ács István

vadászmester

A szlovák vadászvendég, 

Juraj Kocsis több száz 

magyarországi őzbakot 

lőtt, de aranyérmest még 

nem. Augusztus 5-én, 

a Szederkényi Karasica Vt. 

területén elejtette élete 

bakját, ami megyei 2. lett.

A trófea tömege 564 

gramm, 145,85 IP. 

Különleges agancsú bika
A szarvasbikát 2011. szeptember 24-én, a Döbröntei Váralja 

Vadásztársaság területén, a kora reggeli órákban ejtettük el. 

A bikát a kukoricában láttuk meg, 80-90 méterről történt a rálö-

vés és rövid, 30-40 méter vágtát követően feküdt el. Korát 5-6 

évesre becsültük. A boldog elejtő: dr. Széll András (bal oldalon), 

a kísérő Fodor Zoltán, a Döbröntei Váralja Vt. titkára volt.

Dr. Széll András

Szerkesztőségünk várja a vadászatra jogosultak,
valamint a hivatásos- és sportvadászok teríték- vagy trófeafotóit, melyek hónapról hónapra

helyet kapnak lapunkban, valamint honlapunkon.

Lakhegyi érmes bikám
A zalai Lakhegy határában, Takács Szabolcs vadászkísérőm társa-

ságában szeptember 14-én – az erőteljesebb bőgési időszak ele-

jén – hajnali vadászatra indultunk. A Csúszkora árok partoldalában 

kellő gyakorisággal rendíthetetlenül bőgött egy bika, terelgetve 

háremének tagjait.

Pirkadat után a lesről óvatosan lemászva követtük a bika moz-

gását. A bika nyughatatlan módon hol eltávolodott, hol visszatért 

tarvadjaihoz, s közben méltatlankodva rá-rázendített. Szél alatt 

egészen közel csúsztunk a csapathoz, miközben a lassan emelkedő 

nap sugarai egyre jobban beragyogták a harmatos égeres szélét.

6 óra 40 perckor eldördült a lövés. A lőbotról indított lövésre 

– amely a lapockán csattant – a 280 kilós bika megrándult, bólin-

tott egy nagyot, jelezve a lövést, majd a rálövés helyéről kipördülve, 

80 méter után az erdő szélénél élettelenül esett össze. Öröm és 

mély megrendültség érzése kavargott bennünk. Így múlhat, mú-

lik el, halkul el bennünk a világ megannyi dicsősége. Úgy éreztük 

mégis, hogy ez jó mulatság, jó vadászat, férfi  munka volt...

A mindkét száron koronás, páratlan 18-as agancs tömege 7,40 

kiló volt. A zalai Vadászati Hatóságtól a nemzetközi képlet szerint 

186,42 pontot, bronzérmes minősítést kapott. 

Dr. Kiss László
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Rendellenes agancsképződés

Mit tesz a gazda szeme!

A Domolosi Vadásztársaság (Baranya megye) hidegvölgyi terü-

letrészén, Becefa határában, szeptember 14-én, esti lesen volt 

Horváth Ferenc elejtő és kísérője Kovács László, ekkor került pus-

kavégre a képen látható rendellenes agancsú szarvasbika. A bikát 

már korában is látták, de volt olyan vadászvendég, aki lövés nél-

kül elengedte. A bal száron lévő torzulás valószínűleg egy komo-

lyabb ütésből eredt, mert a bika jobb combján sérült volt, felte-

hetőleg egy régebbi, gépkocsival történt ütközésből eredhetett. 

A páratlan húszas agancs a mérlegen közel nyolc kilót nyomott, 

a bika zsigerelt súlya pedig 163 kilogramm volt.

Közel a 130 centihez

Szeptember 8-án Nyárád Község határában még a rendellenes trófeák 

között is különlegesnek számító, egyagancsú szarvasbikát ejtett el Koz-

ma Milán. A szár hossza 127 centiméter. A bikát 4 éve ismertük, minden 

évben ugyanott bőgött, idén csak egy tehénnel volt. A koponya letisz-

títása után tisztán látszik, hogy még csak másik agancstőkezdemény 

sem található.

A lefőzés után 24 órával 6,24 kg-ot mutatott a mérleg, a trófeabírála-

ton 14 évesre becsülték a korát.

Kozma Sándor

2011. szeptember 12-én Kesztler Gábor vendégvadász, a gróf Draskovich Iván Vadásztársa-

ság (Baranya megye) területén, Sellyén reggeli cserkelésen Földesi Kálmán kísérő vadász 

segítségével 6,50 kilogrammos agancsú villás bikát ejtett el. Az esti vadászaton egy torz 

agancsú bikát vezetett a les elé a vakszerencse.  Földesi Kálmán

A Pécsváradi Agrover Kft. üzemi vadászte-

rületén (Baranya megye) a szilágyi erdő-

ből váltott ki a kukoricatarlóra a hatalmas 

kan. Szűcs Ferenc sportvadász addig már 

kettő, süldőkből álló kondát is elengedett, 

de végül nem bánta meg az önfegyelmet, 

mert a hatalmas disznó a régi bevált regula 

szerint, az elvonuló kondák után lépett ki a 

holdfénytől megvilágított tarlóra. A vadkan 

feltörve 207 kilogrammot nyomott a mérle-

gen. Az agyarak 20,5 és 21,5 centimétere-

sek és a megyei trófeabírálaton a bizottság 

113,5 nemzetközi ponttal jutalmazta.

24 óra alatt két bika24 óra alatt két bika
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A jó értelemben vett PR-munka ötlete akkor született, amikor Mol-

nár az egyik kereskedelmi televízió Nógrád és Heves megyei tu-

dósítójaként 2010 novemberében az Ipoly Erdő Zrt.-nél forgatott 

riportot. Az interjú után Lengyel László közönségszolgálati igazga-

tó szóvá tette, hogy az erdőgazdaságok csak problémákkal össze-

függésben kerülnek szóba, ilyen például a falopás vagy a negatív 

felhangú tarvágások. A gazdaságok tehát folyvást védekezni kény-

szerülnek. Ennek hivatott elejét venni az Erdőjárók, a cél: pontosan 

és érthetően bemutatni, hogy az erdész nem favágó, a vadász pedig 

nem puskás gyilkos. Tetszik vagy nem, a mai világban meghatározó 

a kommunikáció; bármilyen tevékenységet is folytat egy szervezet, 

cég vagy magánszemély, ha nem fordít elég fi gyelmet a manapság 

már „negyedik hatalmi ágként” emlegetett médiára, igen nagy hát-

rányból indul. Korunkban megfordult a helyzet: a jó bornak is kell 

cégér. Ennek szellemében az Erdőjárókat – a magyar erdők felett tu-

lajdonosi jogokat gyakorló Magyar Fejlesztési Bank jóváhagyásával – 

a 22 állami erdészet anyagilag is támogatja.

Az erdőgazdaságoknak egyébiránt nincs okuk szégyenkezni. Az 

elmúlt kétszáz évben, amióta hazánkban létezik a központosított er-

dészet, az erdészek teszik a dolgukat. Az utóbbi  szűk száz évben 6-7 

százalékról 21-re nőtt az erdősültség. Különösen fi gyelemre méltó ez 

a tény annak tükrében, hogy a világban éppen ellenkező tendencia 

a jellemző; az erdőfogyásról sokkal többet hallani, olvasni a különböző 

sajtóorgánumokban. Hazánkban is inkább akkor kapják fel a fejüket az 

emberek, ha gyerekkoruk rengetegje helyén a tarvágás után csak 10-

20 centiméter magas újulatot látnak. Arra nem gondolnak, hogy ebből 

lesz újabb évtizedek múltán az új, a korábbinál is nagyobb erdő – az

 ő gyerekeiknek.

Az állami erdőgazdaságok munkája elválaszthatatlanul összeforr 

a vadászattal. Az egyes társaságok bemutatásakor így természetesen 

szó esik erről is, hol kisebb, hol nagyobb hangsúllyal, attól függően, 

mekkora szerepet játszik tevékenységükben a vadgazdálkodás. A be-

fejező, 12. részben pedig egyebek mellett az erdész- és a vadászlelket, 

tehát a szakma hagyományait, kultúráját is megismerhetik a nézők.

A német lakosság majd’ 80 százaléka szerint nagy szükség van 

a vadászok munkájára, 70 százalékuk véli úgy, hogy a vadászok sok 

időt fektetnek a természetvédelembe, 69 százalék szerint pedig 

a vadászok számos veszélyeztetett fajon segítenek. Talán a köz-

szolgálati televízió elég embert ér el ahhoz, hogy az Erdőjárók pa-

radigmaváltást hozzon. És ha lefekteti a kellő alapot, hosszú távon 

a németországi statisztikák talán nálunk is valósággá válhatnak, kü-

lönösen, ha a siker révén a sajtó más területein is hangsúlyosabban 

– és méltó módon – jelenik 

meg az erdő és mindaz, ami 

benne van.

Megtört a jég?
Október 8-án új sorozat indult az M1 közszolgálati televíziós csatornán Erdőjárók címmel. A 12 rész szombat 

délutánonként minden néző számára érdekesen és emészthetően mutatja be a 22 állami erdőgazdaság mun-

káját, az utolsó pont karácsonykor, december 24-én látható. Talán meglepő, de a kezdeményezés nem „felülről” 

jött: Molnár Péter televíziós riporter, tudósító fejéből pattant ki, aki a sorozat forgatásánál pár ember közremű-

ködése mellett egyszemélyben volt operatőr, vágó, szerkesztő és gyártásvezető. Már korábban is „kilincselt” 

hasonló műsorok szinopszisával, de rendre azt a választ kapta: „Kit érdekel ez?”. Most azonban úgy tűnik, for-

dult a kocka a közszolgálati médiában: olyan személyek kerültek döntési pozícióba, akik az új struktúrában 

feltétlenül szánnak műsoridőt a természetről szóló, nem „sötétzöld”, műsoroknak is. Talán valami elkezdődött...

FÖLDVÁRI ATTILA

attila.foldvari@vadaszlap.hu

Molnár Péter, a sorozat szerkesztője, operatőre ... mindenese
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A vérebvezető egy délelőttjeA vérebvezető egy délelőttje
A hivatásos vadászoknak, amennyiben vadászkutyával, ezen belül jól képzett vérebbel is rendel-

keznek, a szeptemberi szarvasbőgés és az azt követő időszak különösen megterhelő. Az éjszakák 

rövidek, a nappalok fárasztóak. A nappali alvásra szánt idő általában utánkereséssel telik. Ha jó 

a kutya,  híre megy, hogy gazdája minden esetben bevethető, minden munkát elvállal, becsülete-

sen, szinte már fanatikusan keresi a sebzett vadat, a végletekig kitartó és még a legesélytelenebb 

munkáknál, az utolsó szőrszálban is lát esélyt a sebzett vad kézre kerítésére, nos akkor nincs 

megállás. A szeptemberi szarvasbőgés idején, szinte éjjel nappal menni kell. Képriportunk-

ban a SEFAG Zrt. Lábodi Vadászerdészetének fővadászát, az ismert vérebvezetőt, Nyúl And-

rást kísértük egy szeptemberi napon, jelesül 12-ikén.

4

A kötéllel is nehezen tudták

az iszapon áthúzni a kétmázsás bikát
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A véreb felvette az első bika nyomát...

...majd megtalálta a már dermedt vadat

Az eredményes csapázás végén, töretet kapott a véreb is

A második bika felugrott a sebágyból és átment a vizen, a túlsó parton kapta meg 

a kegyelemlövést... és elkezdődtek a gondok

Többen érkeztek segíteni, de kötél nélkül nem boldogultak az iszapba süllyedt lábakkal



KÉPRIPORT

Magyar VADÁSZLAP  2011. november 689

Bőgéskor az utánkeresések eredményessé-

ge kevesebb, mint 50 százalék. Ennek okai 

a rendszerint magas hőmérséklet, a sebzett 

vad rendkívüli szívóssága és az, hogy az év 

más időszakaihoz képest a vadászatra jogo-

sult ilyenkor tényleg minden sebzést igyek-

szik képzett vérebbel felkutatni. Nyúl András 

statisztikája szerint szeptemberben minden 

negyedik utánkeresés eredményes.

Az első bikát a SEFAG Zrt. Lábodi erdésze-

tének területén sebezte előző nap este egy 

német vadász. A bika jól jelzett és a közeli 

erdőbe váltott. A kötelező várakozás után 

a kísérő hivatásos vadász a vendég puskájával 

a bika után eredt. Az erdő sűrűjében még egy 

lövést le tudott adni, amelyet a bika szintén 

jól jelzett. Később óvatosan, mintegy száz 

métert követték a bikát gyenge vérzésen, 

majd a kilátástalan helyzetet látva, óvatosan 

visszavonultak és a keresést reggelre hagyták. 

A szokatlanul meleg idő miatt a vendég és kí-

sérője, Szerják György kerületvezető vadász 

Nyúl András fővadásszal a tapasztalt, 9 éves 

hannoveri véreb szukával, Szarvaslesi Csillával 

már a hajnal első fényeinél a keresésére indul-

tak, a reggeli lest is kihagyva.

A látott első lőjelek nem voltak túl bizta-

tóak, a rálövésnél húsvért találtak és a me-

nekülő bika folyamatosan használta a váltó-

kat. Végül sok vesződség és fáradtság után, 

a mintegy két kilométeres vezetékmunka vé-

gén dermedten találták. Egy ilyen munka akár 

elég is lehetne a nap első felére, de amint az 

ebben az időszakban gyakorta előfordul, is-

mét megcsörrent a telefon. Még a dermedt 

bika fölött álltak, amikor Kulcsár István, a Dráva 

2007 Vadásztársaság elnöke kérte, hogy jöjje-

nek egy másik sebzéshez. Így a végtisztesség 

megadása után azonnal útra keltek a babócsai 

vadászterület felé. Itt reggel lőttek rá a bikára, 

amely nem jelezte a lövést és becsapódást 

sem hallottak. Mindezek ellenére a vendég 

kísérője, Győrffi   Balázs kutyájával ellenőrizte 

a rálövés helyét, és mintegy 150 méter után 

talált némi vért, de rögtön belátta, hogy itt 

csak egy igen jó véreb segíthet. András veze-

tésével a véreb déltájban vette fel a csapát és 

hatszáz méteres vezetékmunka után érték el 

a sebágyban fekvő bikát. Sajnos megugrott 

és elkezdődött a hajsza. A kutya jó negyedóra 

múlva sikeresen állította a bikát, de olyan alj-

növényzetben, hogy lövést tisztán leadni szin-

te képtelenség volt.  Végül mégis elcsattant 

a lövés, de a bika újra megugrott és meg sem 

ált a közeli Dráva holtág közepéig, ahol meg-

kapta a megváltó lövést. A bika tűzben rogyott 

és a vadászok ekkor már sejtették, hogy a java 

munka még csak most kezdődik...

5

6

A délelőtt vége – tiszteletadás a két bikának

Végre partra került a bika. Az „ősember” az elejtő, aki egy milliomos vendégvadász

AGYAKI GÁBOR

agyaki.gabor@digistar.hu
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Különleges agancsok versenye

A 2011/12-es vadászidényben zsákmányolt őz-, szarvas- és dám-

trófeák indulhatnak a különleges agancsok versenyén. Nem kell 

mást tenni, mint a különleges (rendellenes fejlődésű) agancsot 

szemből és két oldalról lefényképezni, majd digitális formában 

vagy papírképként elküldeni szerkesztőségünknek. 

Kísérőként kérjük hozzátenni :

1.) az elejtés helyét, idejét,

2.) az agancs tömegét (súlyát), valamint  

3.) az elejtő nevét, ha ezzel az elejtő egyetért

A beküldött fotókat folyamatosan megjelentetjük

a www.huntingpress.eu vadászati információs magazinunk 

„külünleges agancsok” rovatában, ahol a látogatók 

szavazhatnak is a sorszámozott agancsokra. 

2011 legérdekesebb őz-, szarvas-, és dámagancsának végső sor-

rendjét – fi gyelemmel a látogatók szavazatára – szerkesztősé-

günk fogja eldönteni és az első három helyezettet pedig díjazni. 

A különleges agancsok versenyét – terveink szerint – ezentúl 

minden esztendőben kiírjuk és a díjakat a FeHoVa-n adjuk át.

2013-ban pedig a FeHoVa-n kiállítást is szervezünk.

A postacímünk: 1031 Budapest, Rozália u. 59/a. 

Az e-mail címünk: info@huntingpress.eu

Felhívás!
A HUNTINGPRESS.EU magazinunk adatbázisát folyamatosan 

építjük. Az ingyenes szolgáltatásaink közé tartozik, hogy 

„okos listákat” készítsünk a vadászok tájékoztatására. Ezért 

kérjük azoknak az ügyvédeknek a jelentkezését, akik vadá-

szati témákkal foglalkoznak, továbbá várjuk a szakértők, az 

igazságügyi szakértők, a vadkárbecslők adatainak, elérhető-

ségének elküldését is. 

Reméljük, hogy partnereink lesznek a fegyverjavítók, fegy-

vermesterek, a késesek, a preparátorok, a vadászkutyások 

(az utánkeresést vállaló vérebesek, hajtókutyások és appor-

tírozó kutyások), a közreműködést vállaló vadászkürtösök, 

kürtegyüttesek és gyűjtjük a tenyésztelepek, vadaskertek 

adatait, valamint a vadhús átvevőhelyek nyitva tartásáról 

szóló információkat.

Nem kizárólag link-gyűjteményt kívánunk összeállítani és 

közzétenni, ezért nevet, postacímet, telefonszámokat, e-mail 

címet kérünk eljuttatni az info@huntingpress.eu címünkre.

HUNTING
INFORMÁCIÓS MAGAZIN

Kattintson rá!
Hogy valóban okosodjon a www.huntingpress.eu vadászati 

információs magazin „Okos vadászati térképe”, kérjük és igé-

nyeljük a vadászterületek aktív közreműködését. 

Jelenleg valamennyi vadászterület neve, székhelye, nagysá-

ga és határai rajta vannak a kicsinyíthető-nagyítható térké-

pen, de hiányoznak azok az adatok, fotók, melyek bemutat-

hatnák az egész világnak a vadászterületet. 

A négy nyelvű szolgáltatás csak akkor válik érdekessé, használ-

hatóvá a hazai és külföldi vadászok számára, ha minél előbb el-

készülnek a vadászterületek egységesített mini honlapjai. Mi 

megszerkesztjük, elkészítjük, ha küldik az anyagokat. 

Az okos vadászati térkép – a vadászati turizmus erősítésének 

szellemében – Magyarország vadfajaira, területeire, vadá-

szati lehetőségeire és tarifáira teszi lehetővé az interneten 

keresztül történő keresést... közvetít a vadászvendégek és 

a vadászterületek között.

További információ:

http://huntingpress.eu/?url=okos_terkep

Csak rá kell kattintani!

HUNTING
INFORMÁCIÓS MAGAZIN

MOST
MEGMUTATHATJA!

Készítsen olyan vadász-videókat,

amit megosztana másokkal is!

A felvételt küldje el az info@vadaszlap.hu e-mail címre 

vagy juttassa el CD-n, illetve DVD-n szerkesztőségünkbe 

és mi – a szerzői jogok tiszteletben tartásával – feltesszük 

a www.vadaszlap-online.hu honlapunkra.

Bármi lehet téma: hazai vagy külföldi vadászat, vadászbál, 

vadásznap, egy-egy vadászat humoros, vicces jelenete, 

vagy egy vadásszá avatás meghitt pillanata is.

Minden hónap utolsó csütörtökén értékeljük a beküldött 

etűdöket. Az adott hónapban a három legnézettebb videó 

beküldőjét egy fotós-videós szakmai táborban látjuk 

vendégül, ahol neves szakemberekkel konzultálhatnak 

az alkotók.

VADÁSZ-
KAMERA
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Búgás – és a következményekBúgás – és a következmények
A búgás, vagy görgés hangutánzó, illetve hangulatfestő szavait az állat-

tartók - tőlük átvéve a vadászok is - a disznófélék, így a vaddisznónak 

is a párzására, illetve párzási idejére használják. Ilyenkor a koca haj-

landóságát jelző sajátos hangokat azonban valójában mindenhez lehet 

hasonlítani, csak éppen a szó eredeti értelmében vett, monoton, egyen-

letes zajkeltéshez nem. Ehhez a jellemző viselkedésformához kapcsoló-

dó szakszavak, mint például a „bebúg”, vagy a párzási hajlandósághoz 

szükséges hormonális tevékenységet mesterségesen beindító „gyógy-

szer”, a „búgató por” szintén az élettani jelenségre utaló népies, vagy 

tájszavak. 
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Egykoron a ridegen tartott, erdőben makkol-

tatott mangalica- és szalontai sertés kondákat 

október végén igyekeztek kihajtani az erdő-

ből, s karámba zárni, mert ellenkező esetben, 

a novemberben párzási gerjedelembe esett 

vadkanok „meglepték” a konda görgő  kocá-

it. A gazdák által nemkívánatosnak ítélt sze-

relem gyümölcsei voltak aztán azok az apró 

csíkos malackák, amelyek sokkal lassabban 

fejlődtek, cserébe viszont vadabbak és fékez-

hetetlenebbek voltak. Nos, ez már nem így 

van. Egyrészt, mert ma már nem makkoltat-

nak kondákat, megszűnt a ridegtartás, más-

részt már nem csak novemberben, hanem 

mert szinte az év minden szakában érhetné 

a kondást hasonló meglepetés. Sőt, hovato-

vább csak mutatóban lesz a hazai házaknál 

lakója a disznóólaknak... 

Régebben attól tartottak a vadgazdák, 

hogy a már január végén megellett öreg 

kocák malacai megfagynak a még tartósan 

kemény télben. Ennek ellenére mégsem re-

pesnek az örömtől, hogy később, akár a rek-

kenő nyári melegben született csíkosokat 

már nem fenyegeti ez a veszély. Mert bizony, 

nemegyszer látni még augusztusban, de még 

bőgéskor is pár hetes apróságokat, a többnyi-

re gyengécske anyjuk után futni. Az sem rit-

ka, ha a vadász értetlenül és tanácstalanul áll 

a süldőnek nézett apró koca teteme mellett, 

amelynek ki vannak szopva csecsbimbói és 

malacok futkároznak körötte...

Mi lehet az oka annak, hogy alig pár évtized 

alatt ennyire megváltozott e vad életmódja és 

szaporodásbiológiai jellemzői? 

Sokféle teória létezik, jó néhányan a házi 

sertéssel való oda-vissza történő spontán ke-

reszteződést tartják elsődleges oknak. Vitat-

hatatlan, hogy kevés olyan vadászterület van, 

ahol nem kerül terítékre időnként babos, ke-

sely lábú, de mindenképpen a „standard” szí-

nezettől eltérő disznó, esetleg egész kondák 

ilyenek, amit nemigen lehet mással magya-

rázni. A háziasítás során tudatosan kitenyész-

tett tulajdonság volt az, hogy a vadonélőkkel 

ellentétben évenként egynél több szaporo-

dási ciklusuk is legyen, és ez az öröklődő tu-

lajdonság még ma is újra és újra megjelenik 

a kevert vérű állományokban. Elég csak 

egyes, kifejezetten a gyors profi t reményé-

ben létesített disznóskertekbe is a ki tudja 

honnan összehordott állományt megnézni, 

hogy ez a teória hihető legyen. Mert bizony 

előfordultak tömpe orrú, vörös és kesebabos, 

mangalicafejű, csüngő hasú, sőt még az észt 

lapályra, vagy az angol cornwallra emlékez-

tető küllemű „vaddisznók” is. Ilyenkor az egy 

kicsit is igényesebb vadászvendég undorod-

va, esetleg röhögve hőköl vissza a látványtól. 

Persze, amíg lócitrom van, addig veréb is 

van – és akadnak nem is kevesen, akiknek az 

„igényszintje” mindössze a minél több disznó, 

minél rövidebb idő alatt történő, válogatás 

nélküli lepuskázásáig terjed.

Az is igaz, hogy a vaddisznó igen nagy terü-

leteket képes bejárni, könnyen terjeszti ki ad-

dig „szűz” területekre is életterét, ha ott ehhez 

megfelelő környezeti feltételeket talál. Ezek 

az egykor jellemző és meghatározó igények 

éppen a kiváló alkalmazkodóképességük mi-

att azonban mára alaposan megváltoztak. 

„Elértük”, hogy már szinte mindenütt elő-

fordul és otthonra lelt a vaddisznó, ahol nap-

közben rejtekhelyet, nyugalmat, ivóvizet és 

elegendő élelmet talál. És talán ez az utóbbi 

a kulcsszó. Mert az „ősidőkben” a vad azt ette, 

amit a természet a maga évszakok szabta 

rendje szerint elé rakott, s így az évenkénti 

egyszeri párzási, illetve ellési időszak után 

a szervezete regenerálására kellett az összes 

felvett energiát fölhasználnia. 

Mi a helyzet napjainkban? A mezőgazdasá-

gi területek az év nagyobb részében  terített 

asztalt kínálnak, nagy energiatartalmú kul-

túrnövényekkel, s amikor eljönne a böjt ideje, 

a vadászok rendre kihordják nekik ugyanazt 

– a szórókra... Így aztán a vad zömét – különö-

sen a mindenevő, élelmes és kellően agresszív 

disznót - nem fenyegeti a téli kondícióvesztés 

veszélye. Az egykori szegényesebb táplálék-

kínálat helyett a bőség, a jó, sőt kiváló kondí-

ció a jellemző még a téli ínség idején is, így az-

tán marad energia a „normálisnál” gyorsabb 

ivarérésre, ami a még egyéves kort sem betöl-

tött kocasüldők vemhesülésében jelentkezik. 

A 6-10 malacot (nem pedig 4-5-öt, mint ahogy 

A kocákért verekedő kanok akár halálos 

sérülést is okozhatnak egymásnak
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a szakállas szakirodalom tartja!) ellő, érett ko-

cák mellett sokszor már ott sorjáznak tavalyi 

emsék is a maguk 2-3-4 apró malackáival. 

A kukoricavetések idejétől, a nyári vadkárel-

hárításokon, vagy később a kukoricatarlókon 

is szinte mindenki csak a nagy disznóra vár, 

malacnak, süldőnek csak akkor durrant oda, 

ha tepsibe kell. Legalábbis a lelövési tervek 

teljesítéséből, az úgynevezett tényszámokból 

is ez tükröződik. 

A „klasszikus”’ novemberi búgás az éjsza-

kai órákban zajlik, jellemző hangjait, a rivális 

kanok ádáz verekedéseit is akkor hallhatjuk. 

A vadkanok köztudottan remete életet élnek 

és csak a búgás idején keresik a kocák társasá-

gát. A kanok „érdeklődését” az ivarzásra kész 

kocák által kibocsátott szexuális illatanyagok 

indítják be. Ezt az információhordozó illat-

anyag „parfümöt” azonban a koca már jóval 

azelőtt terjeszti, mielőtt a fedező kan felvé-

telére készen állna. Házi disznó inszeminálás 

(mesterséges megtermékenyítés) esetében 

a közismert „lovagló próbával” lehet a meg-

felelő időpontot megállapítani. Ha a vadkan 

a koca ivarzásáról szelet kap, minden moró-

zusságát, és közismert óvatosságát feledve 

igyekszik teljesíteni a fajfenntartási kötele-

zettségét. Csakhogy a kondában az éppen 

búgó kocák körül a csábító alkalomra rend-

szerint többen is „jelentkeznek”, így aztán 

a párzás jogáért a kannak többnyire alaposan 

meg kell küzdeni a „konkurenciával”. Ezek 

a küzdelmek az éjszaka csöndjében igen 

messzire elhallatszanak. Ebben az időszak-

ban jelennek meg a területen az olyan vad-

kanok, amelyek addigi jelenlétéről a vadá-

szok még a nyomaik alapján sem tudnak. Így 

aztán ebben az időszakban – ha az időjárás 

kedvező – a legjobbak az esélyek a területen 

a még sosem látott igazán nagy remetekanok 

elejtésére. Napközben aztán a szórókon, da-

gonyák mellett találhatunk hatalmas nyo-

mokat, a többi már csak a kiszámíthatatlan 

vadászszerencse dolga. A búgás év közbeni 

„szétszóródását” bizonyítja, hogy januártól 

szinte októberig lehet találkozni a nagyurak 

nyúlnagyságú csíkos apródjaival. Már régen 

nem igaz az a dogma, hogy a felnevelt szapo-

rulatnak a fele nem éri meg a felnőttkort. Ahol 

komolyan gondozzák a vaddisznó-állományt, 

ott a 15-20 kilósnál nagyobbak hozzáférését 

megakadályozó malacetetők alkalmazása 

ma már szinte természetes, így mindegyik, 

akár az elmaradt, csökött malac is hozzájut 

elegendő élelemhez, anélkül, hogy a nagyob-

bak el tudnák onnan verni. Aki már találko-

zott utódait féltő gonddal nevelő kocával, az 

tudja, hogy sikerrel meg is tudja védelmezni 

a családját. A róka, a kóboreb csak igen ritkán 

juthat vadmalachoz, viszont az egyre terjedő 

és csoportban vadászó aranysakálok már an-

nál inkább. 

Bohó ifj úkoromban egyszer – fi ttyet hányva 

a szabályoknak – azt találtam ki, hogy húsvétra 

nyúl helyett vadmalacot viszek haza gyerekeim-

nek. Ismertem egy 3 koca által „létesített”, 15-20 

malacból álló óvodát, amiből hosszas mester-

kedéssel kicsíptem egy háromkilós kanmalacot. 

A kabátba dugott, rugdalózva visító prücsökkel 

futni kezdtem a völgynek, nyomomban a három 

feldühödött fúriával. Ha valaki akkor lemérte 

volna a részidőmet, biztos esélyesnek ítélt volna 

egy 100 méteres síkfutáson. 

Vitatkozhatunk az okokon, kereshetünk 

más, „tudományos” magyarázatokat is, egy 

azonban biztos: a vaddisznóállomány folya-

matos növekedése – egyelőre – megállítha-

tatlan, a hagyományos vadászati módokkal 

nem tudjuk féken tartani. Hiába szűnt meg 

a kocatilalom, egy vadász (nem puskás!) sem 

lövi meg szívesen a kocát, még akkor sem, ha 

nem vezet malacokat. Sok helyütt - a jelenlegi 

viszonyok miatt teljesen értelmetlenül - egye-

nesen tiltják a házi szabályzatok, és fegyel-

mivel, pénzbüntetéssel, sőt vadászattól való 

eltiltással jár még ma is a „kocavadászat”, ami 

egykor kétségtelenül egy lenéző gúnynév 

volt. (Az is igaz, hogy pár éve ilyenekért még 

a hatóság is bevonta a vadászjegyet a kellően 

„beteges” feljelentések alapján.) Mindenféle 

etikai megfontolás ellenére – sajnos – a por-

lepte elvek feladásánál nincs jobb mód arra, 

hogy némiképpen vissza lehessen fogni ezt 

a mérhetetlen szaporodást, vagy annak kőke-

mény gazdasági következményeit viselni kell 

– egyre inkább mélyen a zsebbe nyúlva.

SOMFALVI ERVIN

somfalvi@vadaszlap.hu

A győztes joga az örökítőanyag

továbbvitele

Süldőkocák még apróbb malacokkal.

Ez a jelen
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A HÓNAP                                   FOTÓJA
A KIKACSINTÓ VADDISZNÓ

FOTÓ: BLAUMANN ÖDÖN
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Ha senki nem teszi meg, valakinek végre ki kell mondani, hogy 

– minden áltudományoskodás, és nagyképű hókuszpókolás ellenére – 

a nagyvadállomány szabályozása nekünk nem megy. Persze az egész 

kontinensen még másnak sem sikerült, de nekünk aztán különösen 

nem. Pedig a téma örökzöld, a gímszarvas és a vaddisznó esetében 

– de volt, amikor az őzeknél is – már az „ősmavoszos” időkben is fél-

reverték a harangot. Sokakat túlélt ez a probléma, mert míg az embe-

ri élet véges, a gondjaink végtelenek. Kiadványok, szakkönyvek sora 

látott napvilágot, értekezletek, konferenciák tárták fel, bányászták ki 

a mélyreható okokat. Jöttek aztán a „légvári” üzemtervek, meg a drá-

galátós „megmondó emberek”. Azok az üzemtervek ugyan még nem 

voltak olyan csicsás bekötésben, mint a mai „kórszerűek”, de a ható-

anyagaik teljesen ugyanazok voltak. Magyarán nulla, mert a nagyvad 

közben folyamatosan a maga szakszerű szaporodásával 

volt elfoglalva, azaz tett az egészre. A lelövési tervek 

a folyamatos – olykor akár drasztikusnak is mond-

ható – emelése ellenére, jószerint még egy 

halovány stagnálást sem sikerült felmutat-

ni. És ebben az a legjobb, hogy ugyan-

olyan folyamatos és megállíthatatlan 

létszámnövekedés látszott a rablógaz-

dálkodást folytatóknál, mint a mell-

döngetően „szakszerűéknél”, vagy 

a „tudatoséknál”. Ott is, ahol egyálta-

lán vadásznak, meg ott is, ahol nem. 

Az elszaporodást bízvást világjelen-

ségnek is lehetne mondani, mert mind 

a kérődző fajok, mind a vaddisznó el-

szaporodása és terjeszkedése nem va-

lami Kárpát-medencei sajátosság, másutt 

is ugyanez van. Az elmúlt fél évszázadot 

a nagyvadfajok globális reneszánszának nyilvá-

níthatjuk. A sokat emlegetett és átkozott „túlsza-

porodás” fogalma azonban biológiailag értelmezhetet-

len és teljesen az ember által mesterségesen kiagyalt kifejezés, 

amely semmiben sem különbözik az emlős és madárfajok egykori, de 

divatjamúlt „hasznos és káros” öncélú besorolásától. A tényleges túl-

szaporodásnak ugyanis a zoológiában megvannak a meghatározott és 

jól észlelhető, bizonyítható külső és belső jelei, amelyek nagyvadfajaink 

esetében még nyomokban sem mutathatók ki. Ezek az okoskodások 

persze nem vigasztalják a kárvallott mező- és erdőgazdákat, az utakon 

közlekedőket, vagy a társadalom más tagjait, akiknek az érdekei minden 

kétséget kizáróan többet nyomnak a latban, mint a miénk.    

A tapasztalatok szerint, ha az emberek valami hosszú idő óta megold-

hatatlan és – egyelőre – értelmezhetetlen természeti jelenséget észlel-

nek, és nem tudnak ellene tenni semmit, akkor bűnbakot, illetve bako-

kat keresnek. Sikerült is bűnöst találni: a vadászok miatt van az egész, ők 

szaporítják túl az állományt. 

Ez legalább akkora marhaság, mint ha a házi sertés állománydinami-

kájának alakulásáért a falu böllérét ültetnék a vádlottak padjára. Nem 

tudom, ki hogy van vele, de én még azért soha fel nem ültem egy ma-

gaslesre, hogy szaporítsam a vadat. Sőt... De ha netán mégis akadna 

köztünk egy ilyen, agyilag teljesen visszarakott vadász, az biztos, hogy 

hízott libáért kapta az orvosi papírjait. Lehet, hogy úgy külsőleg, ráné-

zésre, nála minden oké volt, megvolt minden ujja, esetleg még bizonyí-

tottan a két heréje is, de hogy vállon felül nem lehet komplett, arra be-

venném a multik teljes méregarzenálját, az afl atoxintól, a guárgumiig. 

Tehát a kutya – hosszú évtizedek óta – egészen máshová kaparta el 

magát. Ugyanis a vadász csak annyit lőhet, amennyit az állami felügye-

let engedélyez, és nincs már meg a régi plusz-mínusz tíz százalék eltérés 

sem. Jó, most hogy ég a ház, kérelemre adnak még keretszámokat, de 

a nagyvad esetében az egyes területeken szinte már kezelhetetlen lét-

szám nem ám egyik évről a másikra alakult ki, hanem évtizedek alatt. 

Ha a kor- és ivararánynak fi ttyet hányva, állandóan emelik a lelövési 

számokat, az van, amit most unos-untalan hangoztatnak: elfi atalodik 

az állomány. Mégis mi más lehetne? De beszéljünk magyarul, mert ez 

a divatos szó, voltaképpen a felelősség teljes elmaszatolása, hiszen 

nem a szarvasbika, vagy az őzbak tehet arról, hogy „elfi ata-

lodik”, hanem különböző – hatósági, helyi és egyéb 

érdekű – nyomás, presszió és persze az egyéni 

kapzsiság, önuralom hiánya miatt a vadászok 

fi atalították el a populációkat. Ez is ténykér-

dés. A felelőtlenséghez nagyban hozzájá-

rult a mínuszpontok szankcionálásának 

eltörlése, éppen abban a kritikusnak 

mondható időszakban, amikor a va-

dásztársadalom érezhetően felhígult, 

a pénz – és nem a szakma – vette át 

az irányítást, a nagyvadas vadászte-

rületek pedig sorra felaprózódtak. Az 

egyre növekvő költségekhez, a vad-

károk kifi zetéséhez a kisebb területe-

ken jobban kell az árbevétel, és ebben 

a „mókuskerékben” egészen a végkimerü-

lésig lehet „hajtani”. Már vannak olyan terü-

letek, ahol 30-100 milliós vadkárokat „sikerült” 

összehozni.    

A vadorzás és vadhús-feketepiac mértéke elképesztő, 

a vadlétszám-becslési adatok – de sok esetben még a terítéké 

is – éppolyan megbízhatatlanok, mint a fennen hangoztatott védett ra-

gadozók „tudományosan” kikiáltott létszámadatai. A csúsztatások, koz-

metikázások nálunk egyrészt hagyománytiszteletből folynak, másrészt 

pedig a legkülönbözőbb érdekeltségek szerint vetődnek papírra, ami 

– mint tudjuk – mindent kibír. Hiába csinál utána bárki az ilyen adatok-

ból látványos oszlopgrafi konokat, lázgörbéket, mutatókat, matatókat, 

kutatókat... a konferenciákon ez már csak idegnyugtató vagy idegesítő 

– az aktuális „étlapról” helyben ízlés szerint lehet választani. Ugyanakkor 

a kitűzött cél, a nagyvadlétszám szakszerű csökkentése a teljes kudar-

cot mutatja. 

A bűn azonban csak halmozódik, ha elmarad a gyónás. Ha már három 

vagy négy évtized alatt semmi nem sikerült, akkor pedig éppen ideje 

volna a fejvíz cserének. Az apróvad-gazdálkodást – néhány szent őrült 

kivételével – sajnos úgy tűnik, országosan feladtuk. 

A nagyvad esetében nem a számokkal való bűvészkedés, az öncélú 

számháborúk szabják meg az eltartható létszám felső határát, hanem 

egyedül az okozott vadkár 

mértéke, elviselhető szinten 

tartása.

A szürkeállomány szabályozása

A vadkár mértékének 

kellene szabályozni

a nagyvad létszámát

HOMONNAY ZSOMBOR
homonnay@vadaszlap.hu
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Az ötlet, az elképzelés és a megvalósítás an-

nak a Zsikla Attilának az érdeme volt, aki 

2006-ban disznóhajtáson, vendégvadászként 

vált tragikus vadászbaleset áldozatává. S hogy 

halála nem jelentette a gazdálkodás végét, az 

feleségének és a kezdettől fővadászként itt 

dolgozó Csörgő Dánielnek köszönhető, akik 

továbbvitték és üzemeltetik a vadaskertet. Az 

önálló vadászati joggal bíró kert különleges 

rendeltetést kapott oktatási célból, ide járnak 

gyakorlatra a gödöllői és a soproni egyetem 

vadászat-vadgazdálkodás szakirányultságú 

hallgatói. Van is mit tanulni annak, akit komo-

lyan érdekel a szakma. 

A kertet 5 vadásztársaság veszi körbe, 

s bár ott lényegesen kisebb a vadsűrűség, 

mégsem volt soha probléma az együttmű-

ködéssel, a vadaskert dolgozóiból többen 

tagok is valamelyik társaságban. A bekerítés 

évében az ország több helyéről vásárolták 

a mai állományt megalapozó vadat. Eredeti 

elképzelés szerint elsődlegesen disznóskert 

lett volna, azonban a 2,4 méter magas-

ra épített kerítésen a szarvas sem megy át 

– s ez utólag bizonyult jó döntésnek. A 40-

50 disznó mellett 15-18 szarvast, hasonló 

mennyiségű dámot és mufl ont telepítettek. 

A mai becsült állomány mintegy 250 disznó, 

60 szarvas, 40 dám, 50 mufl on, 10-15 őz.  

A 12 év alatt a kert vadállománya jó hírnévre 

tett szert, különösen a hat év kímélet következ-

tében kimagaslóan erős agancsárok dobogtat-

ják meg a kapitális trófeákra vágyók szívét – 

vagy fájdítják azokét, akiknek nem elég tömött 

a pénztárcájuk. Az évente elejtésre szánt bikák 

zöme 10 kilónál nagyobb agancssúlyú, az idén 

esett egy 14,5 kilogrammos fejdíszt viselő bika 

is. Kevésbé magas a dámbikák ára, mivel az ál-

lomány minősége – a jó takarmányozás elle-

nére is – csak közepes. 

Disznó felesleg

Bárna a Mátrában
A nógrádi erdőkben – Bárnán – 1999-ben létesített vadaskert hivatalos 

alapterülete 300 hektár, de mivel 100 méteres szintkülönbség is van eb-

ben a „dombvidéki” kertben, jó félezer hektárnyi felületet kell bejárnia 

annak, aki minden részét meg akarja nézni. Az összesen 8,5 kilométernyi 

kerítést mégis minden nap végigellenőrzik az itt dolgozók – igaz, autóval.

Csörgő Dániel fővadász a főnökasszonnyal
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Kombinált, silótálcás malacetető

Az átlagos lapátsúly 3,3 kilogramm, az ed-

digi rekord dámbika agancsa 5,5 kilogrammot 

nyomott. Ugyanez mondható el a kanokról is; 

a terítékre került agyarasok nagyja 19-20 centi 

hosszú, de jó körméretű, mutatós bicskákkal 

járnak, nagy örömére a bérvadászoknak. Ter-

mészetesen elvétve akad azért 22-25 centis 

agyar is. A mufl onok – mint szinte minden kert-

ben – jól szaporodnak, s az érett kosok csigái 

meghaladják a 80 centit, a legjobb csiga 89,5 

centis volt.  

A magasnak tűnő vadlétszám azonban 

nem jelenti azt, hogy könnyű itt a vadászat. 

A nagy szintkülönbségű dombok közt az eső-

víz és az olyankor megduzzadt patakok jár-

hatatlanná teszik az utak egy részét, ilyenkor 

csak az 1300 méternyi aszfalton lehet autózni. 

A széltörés miatt 93-ról 86 százalékra csökkent 

erdőterület kiváló búvóhelyet nyújt a vadnak, 

így egy vad elejtéséhez átlagosan három kime-

netel szükséges.

Az ezredforduló után, a disznóskertek 

„fénykorában”, amíg a korlátlan anyagi lehe-

tőséggel bíró spanyolok bármennyi nagy-

testű disznót hajlandók voltak meglőni, 

tartottak itt 400-as állományt is, a kétnapos 

hajtások 100-110-es terítékére került disznók 

átlagsúlya 92 kiló volt... A nagy felfutás után 

érkezett válsággal a kereslet is visszaesett, 

így a vaddisznólétszám csökkentése lett 

a cél, a korábbi évekkel ellentétben már nem 

vesznek máshonnan utánpótlást. Évente egy 

hajtást adnak el, a többi sertevad terelésben, 

vagy egyéni vadászatokon esik. Évente 35-

40 vendég vadászik itt, a legtöbb évek óta 

visszajáró, van, aki szinte minden hónapban 

jön. A disznóhajtás mellett tarvadra terelése-

ket is rendeznek, ahol válogatva vadásznak. 

A tervezett vadmennyiséget szinte kizárólag 

a vendégek hozzák terítékre. Ha lehet ilyen 

fogalmat használni, akkor az eredményességi 

„hatásfok” 70 százalékos. 

Figyelemre méltó, hogy a tucatnyi év alatt 

sem a disznó, sem más vadfaj állományá-

val nem volt egészségügyi gond, 

ilyen okból vadat nem koboztak el. Az egész-

séges állomány fenntartását a szakszerű állo-

mánykezelés, valamint az átlagostól sok te-

kintetben eltérő takarmányozási módszereik 

teszik lehetővé. Az etetőhelyeken nem hagy-

nak pangó, befülledt, megrothadt takarmányt. 

Sok vadászterülettel ellentétben, soha nem 

etettek olcsó, de kétes minőségű rostaaljat, 

hulladék, vagy más állat etetésére már alkal-

matlan takarmányt, azzal az „ideológiával”, 

hogy a vaddisznónak az is jó. Lábon álló siló-

tálcás etetőket és hordozható malacetetőket 

használnak, amelyek helyét az etetőtéren be-

lül év közben is folyamatosan változtatják, ki-

védve ezzel a talaj fertőződését. A malacokat 

márciustól kezelik gyógyszerrel (Ivermectin), 

háromszoros dózist adnak, így garantáltan 

hozzájutnak a gyengébb, a születés után kiala-

kuló szociális rangsorban hátul lévő egyedek 

is. A gondoskodás és etetés ellenére az egy 

kocára jutó felnevelt malaclétszám 3, ami nem 

jobb a többi kert átlagánál, de jócskán alatta 

marad a szabadterületinek. 

Kezdetben szemes kukoricát és silót etettek, 

amit kiegészítettek egy olyan, a terület adott-

ságaihoz gyártott táppal, amit a talajok és 

a növényzet beltartalmi értékeinek vizsgálata 

után kevertettek, pótolva benne a területről 

hiányzó nyomelemeket és ásványi anyagokat. 

Később bevezették a roppantott kukoricával 

történő etetést, a hatás azonnali volt: ebben 

a formában 15 százalékkal kevesebb abrakot 

evett a vad. 2003 óta viszont nem visznek az 

etetőkre szemes takarmányt, minden etetés 

szilázs formában történik. Tavalyi kísérlet volt 

a konzervgyári paradicsomtörköllyel kevert 

kukoricadara, összekeverve silókukoricával, 

idén ezt az anyagot 180 darab, légmentesen 

lezárt hengerbálában tárolják a felhasználá-

sig. Minden vad kedveli ezt az újdonságot, 

ezért folyamatosan etetik és a továbbiakban 

ez a takarmányforma is felkerül az „étlapra” 

a vizes szemmel kevert sima silókukorica mel-

lé, amelyből az idén 380 bála készült. S. E.

Zsikláné Halasi Erzsébet férjének tragi-

kus halála után úgy döntött, hogy nem 

hagyja elértéktelenedni az addig befek-

tetett munkát, átvette a kert vezetését. 

Korábban is ő intézte az anyagbeszer-

zést és a háttérmunkákban is segített, 

így volt rálátása, bele mert vágni, de 3-4 

év kellett ahhoz, hogy úgy érezze, önál-

lóan is képes megbirkózni a feladattal. 

A vendégház 2005-ben készült, 2006-tól 

melegkonyhás éttermet működtetnek, 

ma már 8 szoba várja a vendégeket – és 

nem csak vadászokat. Nagyon népszerű 

a ház a turisták körében, sokan tarta-

nak esküvői vacsorákat is ebben az idilli 

környezetben, cégek rendeznek csapat-

építő tréningeket és számos család töl-

ti itt a hétvégét – ha éppen van szabad 

szoba. Évek óta 30-40 személy szilvesz-

terezik itt, de már 2-3 „pótszilveszter” 

rendezésére is van igény. Zsóka asszony 

négy éve ide is költözött kisiskolás gye-

rekeivel, akik a kezdeti idegenkedés 

után már semmi pénzért nem menné-

nek vissza az alföldi kisvárosba…

Légmentesen lezárt bálákban tárolják a szenázs formájában etetésre szánt takarmányt
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Szándék és valóság
– avagy a puding próbája

Némi – nem túl erősen leplezett – hátsó szán-

dék és üzleti ellenérdekeltség volt persze eb-

ben a módosításban, amelyet az előterjesztők 

– elsősorban a szarvasfélék közül előkerülő 

trófearekordok hatására – gondosan csoma-

goltak a szakmaiság álcahálójába.  Azóta „sok 

víz lefolyt már a fejekben” (sic! Homonnay nyo-

mán...), elmúlt egy választás, túl vagyunk „egy 

forradalmon”, és a módosítás kiötlőinek egy 

része is sikertelenül kapaszkodott az íróasztal 

szélébe... Nem gondolom azonban, hogy ta-

nulság nélküli volna a jövőre nézve, ha áttekin-

tenénk, hogy egy-egy törvénymódosításnak 

volt-e, van-e értelme, mik lesznek a hosszú 

távú hatásai, egyáltalán az adott módosítás ki-

állja-e majd a gyakorlati élet kemény próbáját? 

Jelen esetben a fő cél a vaddisznótartók szigo-

rú kontroll alá vonásával a több száz, engedély 

nélküli „szaporító” ellehetetlenítése, tevékeny-

ségük felügyelet alá helyezése. Ismerve a je-

lenlegi helyzetet, megállapítható, hogy ez a cél 

cseppet sem teljesült! Jó, ha száz vaddisznóte-

nyésztő „vadfarm” kérte a bejegyzését, vállalva 

az eddig nem volt adminisztrációs (elhullási 

napló, takarmányozási napló, állategészség-

ügyi napló, teleplátogatási napló, törzsállo-

mány-szaporulat, állományhasznosítási tervek 

kor- és ivar szerinti bontásban... stb.) és anyagi 

(telepi állatorvos alkalmazása, kiépített kapu-

bejáró, utak, szociális helyiség stb.) terheket. 

A tenyésztők jelentős része – köztük akár ezres 

nagyságú állományt tartók is – fi noman fogal-

mazva tojt az egészre, és minden ment a maga 

útján, úgy, mint a rendelet megjelenése előtt. 

Nem tévedek nagyot, ha azt állítom, hogy az 

országban a kereskedelmi forgalomba kerülő 

vaddisznók 50 százaléka még soha a közelé-

ben sem volt a rendeletben körülírt vadfarm-

nak. Ez mindennél jobban igazolja a törvény-

módosítás értelmetlenségét, szándékának 

végrehajthatatlanságát. A genetikai vizsgálat 

– jelenleg is érvényben lévő – előírása pe-

dig már egy más kategória határait feszegeti. 

A szabad területen élő vaddisznóállomány 

nem kevés része, vagy elődei valamikor már 

keveredtek a házi sertéssel, aminek látható 

jeleit (alak, forma, szín, kültakaró, arányosság) 

nem kevés vadásztársamnak volt már szeren-

cséje megtapasztalni. 

A vaddisznótenyészetek számának jelentős 

csökkenése nem a rendeletmódosítás, hanem 

a disznóskerti hajtóvadászatok iránti keres-

let és ezáltal az élő disznó árának drasztikus 

visszaesése miatt következett be. A kerti va-

dászatok után érdeklődő spanyol vendégkör 

ugyanis a harmadára esett vissza a három év-

vel ezelőtti időszakhoz képest és jelenleg sincs 

még remény sem arra, hogy az érdeklődés két-

három éven belül visszatér majd a régi szintre. 

Ebben a helyzetben pedig kiemelten fontos 

mindenki számára a bevételek, a költségek, az 

árak és a jövedelmezőség vizsgálata.  

A jövedelmezőség az, ami az elmúlt pár 

évben olyan mértékben csökkent, hogy 

a tevékenységet a régi módszerekkel fenntar-

tani manapság már lehetetlen. Persze itt nem 

a háztájiban hobbiszinten (engedély nélkül!) 

tartott néhány vaddisznóra gondolok, hanem 

a nagy kocalétszámmal „működő”, több tíz-

milliós befektetést eszközlő vállalkozásoknak, 

vagy az ilyen terveket fontolgatóknak aján-

latos minden döntésüket nagyon alaposan 

átgondolni és megfontolni. Nagy általános-

ságban elmondható, hogy a telep jövedelme-

zőségét az egy kocára jutó választott malacok 

száma határozza meg. Abban az esetben, ha 

ez eléri az ötöt, akkor a jövedelmezőség elfo-

gadható, négy malac esetében az érték gyen-

ge, ha pedig csak három ez a szám, akkor igen 

sürgősen nézzünk más elfoglaltság után.

Néhány tapasztalati adattal próbálom érzé-

keltetni a fentieket:

Egy 50 kocás telep éves fenntartási költsége 

(takarmány, munkabér, közterhek, gyógyszer, 

anyagok stb.) mintegy 5,5 millió Ft. A végter-

mékre vetítve: 250 malac esetén mintegy 22 

000 Ft/db, 200 malacnál 27 400 Ft/db, 150-nél 

pedig 36 500 Ft az önköltség malaconként. 

A kocamalacokat még 4-5 hónapig tartani kell 

az eladásig, ami körülbelül 5000 Ft/db, azaz 

egy kocasüldő eladáskor már 27 000 vagy 

32 400 vagy 41 500 forintba került, attól füg-

gően, hogy hányat választottunk el. Az eladási 

ára jelenleg darabonként 18-25 000 forint... 

A malacokra rakódó veszteséget a vadászat-

ra érett kanok 3 éves kori eladásakor tudjuk 

majd nyereséggé konvertálni, mégpedig 250 

választott malac esetén a telep körülbelül 5,5 

millió, 200 esetében csak 3,5 millió, míg 150 

malacnál mindössze 1,8 millió Ft nyereséget 

képes egy 50 kocás telep a több tízmilliós be-

fektetés eredményeként kitermelni. Nem túl 

meggyőző nyereségszint ez, és nagyon sok 

még a kanok értékesítésének napjáig a bizony-

talanság, hiszen nemhogy 3 évre, de sokszor 

még 3 hónapra előre sem vagyunk képesek 

– tőlünk független okok miatt - előre tervezni.

Abban az esetben, ha a tenyésztő nincs érté-

kesítési kényszer alatt és van is férőhelye, van 

takarmánya – azaz végső soron pénze – akkor 

a 3 éves kanjainak felét-harmadát egy-két év-

vel tovább tarthatja, mert ebben az esetben 

a kanokat – az agyar méretétől függően – álta-

lában kedvezőbb, egyedi ár alapján tudja elad-

ni, ezzel a telep jövedelmezősége javul. 

Néhány mondatot érdemes az agyarról, 

mint értékmérő tulajdonságról, illetve nö-

vekedésének befolyásolásáról is ejteni. Véle-

ményem szerint az agyar hossza, vastagsága, 

azaz mérete elsősorban az örökletes tulajdon-

ságokon múlik, a tartás és takarmányozás kö-

rülményeivel jelentős mértékben nem tudjuk 

befolyásolni. Nyilvánvaló, hogy egy nagyobb 

testtömegű, csontosabb állatnak nagyobb 

valószínűséggel gyorsabban nő és hosszabb 

lesz az agyara, mint kisebb testű fajtársának, 

de ezt sem lehet minden esetben teljes bi-

zonyossággal kijelenteni. Kulcsfontosságú 

szerepe van egy tenyészeten belül a tenyész-

kanok kiválasztásának, az egyedi azonosít-

hatóság meglétének, a szelekciónak – és ami 

a legfontosabb: a vadászatokon terítékre ke-

rült egyedek agyarméret-nyilvántartásának, 

mert az itt szerzett adatokat a későbbi te-

nyésztés során eredményesen használhatjuk. 

A vadászati törvénynek a vadászható vadfajok zárttéri tartását módosító, 2009. május 15-étől hatályos ré-

sze – elsősorban az érintett vaddisznótenyésztők részéről – nem kis felzúdulást váltott ki. Elsősorban azért, 

mert a módosítás olyan szakmailag vállalhatatlan, a valóságban pedig teljesíthetetlen kritériumokat fogal-

mazott meg, ami már-már az érdekeltek központilag elhatározott likvidálását sejtette.

FARKAS LÁSZLÓ

farkas.eurohunt@globonet.hu
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Vadászterületünkön – a Sellye mellett működő 

Liget Vt. 6243 hektáros területén – az erdő- és 

mezőgazdaság aránya nagyjából 60-40 szá-

zalék. Nálunk érdekes a vaddisznó helyzete, 

létszáma, állománynagysága és időnkénti el-

helyezkedése. Hosszú évek alatt megtanultuk 

létszámát, tartózkodási helyeit az év különbö-

ző szakaszaiban a saját elképzeléseink szerint 

alakítani. A tavaszi kukoricavetések idején még 

javában etetünk az erdőben. Ezzel is bent tart-

juk legalább néhány órát a mezőgazdaságba 

való kiváltástól! Mivel nálunk a „vadkár” kér-

dés mindennek az alfája és omegája, ezért 

mindent megteszünk, hogy nagyvadjaink 

a lehető legminimálisabb problémát okozzák 

a terményekben, ezért a károk elleni védeke-

zés is jelentős tételeket emészt fel a társaság 

kasszájából. Több 10 kilométer hosszú villany-

pásztor-rendszerekkel igyekszünk megoldani, 

napi ellenőrzéssel, esetleges javítással, rend-

szeres karbantartással kombinálva, ha szüksé-

ges éjjeliőrök alkalmazásával is.

A kukoricavetéseken való éjszakai vadkárel-

hárító vadászatokról csak azért nem beszélek, 

mert az csak a növény egy bizonyos fejlettsé-

gi fokáig alkalmazható. Megjegyzem: addig 

viszont hatékony. Az állandó zaklatást „res-

pektálja” a disznó.

Sajnos nagy költsége van az ilyen fajta kom-

binált védekezésnek és nagy fáradsággal is 

jár, de még mindig jobban megéri az ölbe tett 

kézzel való várakozásnál.

A védekezés idején is van vaddisznó a te-

rületen, de főleg a számára nyugalmasabb 

részeken (vadföldek, nádasok), jó eséllyel le-

hetne ilyenkor is vadászni rá.

Viszont a téli hajtások idejére megfelelő 

minőségű és mennyiségű abraktakarmánnyal 

vissza lehet „édesgetni”, csalogatni, amikor 

már az összes kukoricát betakarították. Ekkor 

már jó helyen van, és nem hiányzik a létszá-

ma a hajtásokból sem. Sőt, amikor a szomszé-

dos területeket már megterelték, egészen jó 

mennyiségben megtalálható nálunk. 

„Ahány ház, annyi szokás”, mi így tanultunk 

meg a vaddisznóval együtt élni.

Szaporodásbiológiája itt sincs másként, 

mint az ország, sőt Közép-Európa többi ré-

szén. A búgás eltolódott, nyáron és ősszel, de 

szinte egész idényben lehet csíkos, nemrég 

született malacokat látni. Az erdőszerkezet 

megváltozása, a vadrejtő sűrűk eltűnése, illet-

ve újak keletkezése, megnyitása nagyon sokat 

változtathat a vaddisznóállomány sűrűségén, 

de ez egy másik téma.

Ha mennyisége csak állandó, az nem olyan 

nagy baj, mintha robbanásszerűen szaporod-

na! Az óriási alkalmazkodási tudományával 

persze vigyáz ő magára és a létszáma ezért – 

nálunk - állandó. Ennek egyik fő oka az arany-

sakál túlszaporodása, amely, mivel az őzállo-

mányunkat szinte teljesen kiirtotta, elkezdte 

a vaddisznó, illetve a szarvas szaporulatát 

szorongatni. Sajnos kevesebb malaccal látjuk 

a kondákat a „normálisnál”. 

Több, malacok elleni sakáltámadást láttunk 

és a szarvastehenek egy része is borjú nélkül 

jár! Irgalmatlanul nagy az aranysakál állo-

mánya a területen. Megkockáztatom, hogy 

a 300-350 egyedet is meghaladja a környéken 

élő felnőtt egyedek száma. Valamit tennünk 

kellene, sürgősen! 

Összefoglalva: A disznót természetesen „sze-

retjük”, hiszen második legfontosabb nagy-

vadunk. Minden „csínytevése” ellenére nagy 

élményt nyújtó vadászatát az idény minden idő-

szakában szívesen gyakoroljuk!

„Természetes” szabályozás
A disznó az egyik legkedvesebb 

csülkös vadunk – egészen addig, 

amíg vadászunk rá. De fő ellen-

felünk, amikor a mezőgazdasági 

kárt okozza táplálkozásával – per-

sze nem szándékosan. Erdőgazda-

sági kára (makkvetés kitúrása), 

a 0. évben megfelelő vadvédelmi 

kerítés építésével szinte 100 szá-

zalékig kiküszöbölhető.

JUNG JENŐ

jungjeno@gmail.com
Eltüntek az őzek, amióta elszaporodott az 

aranysakál
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Ezt az összefüggő hatalmas területet egészen 

a II. világháború végéig sikerült megőriznie 

a tagságnak, majd a területen több társaság 

alakult meg a város közigazgatási határain 

belül. A Debreceni Egyetértés Vadásztársaság 

sorozatos területvesztések után a korábbi 14 

ezer hektárról 5516-ra csökkent. A terület tipi-

kus erdőspuszta, erről kapta a nevét. 

Erdőspusztán a XVI. század közepén, de 

még a XVII. században is falvak állottak. 

Debrecen város birtokává csak az után vál-

tak, hogy a falvak elpusztultak, elnéptele-

nedtek. Területén napjainkra az évszáza-

dos pusztai tölgyek helyét az akác és fenyő 

foglalja el, a pusztai virágok sokaságát a 

szántók váltják fel. Az egykori rétek, lá-

pok helyén gabonát termesztenek, mégis 

a hajdani nyírségi táj buckaközi mocsarai, fűz 

és nyírlápjai, ligetes, pusztai és gyöngyvirá-

gos tölgyesei megfogyva bár, de őrzik a nagy 

magyar Alföld ősi tájképét. 

A terület korábban apróvadasnak minősült, 

de az elmúlt években volt néhány vadász-

idény, amikor több vaddisznó esett, mint nyúl. 

A vaddisznó a 70-es évek végén, 80-as évek 

elején jelent meg, de ekkor még csupán átvo-

nuló vadként regisztráltuk és csak néhányat 

lőttünk. Az első komolyabb, 25-ös éves terí-

ték 1985-re datálódik, mely mintegy 15 éven 

át tartotta magát. 

Elmondhatjuk, hogy az Egyetértés Vadász-

társaság területén mára az őz és az apróvad 

mellett a legfontosabb vadfajjá a vaddisznó 

vált, gazdálkodásunkban jelentősége egyre 

nagyobb. Az utóbbi években lőtt disznókból 

származó bevétel tette lehetővé vadásztársa-

ságunknál a veszteségmentes gazdálkodást. 

Erdőspuszta (vörös és kocsányos) tölgyei 

bőséges makkterméssel, a szántók gabo-

nafélékkel, pillangósokkal, vadászaink pe-

dig karbantartott szórókkal gondoskodnak 

a területen maradásról, a tél beálltával pedig 

a kiterjedt tókörnyéki rekettyések, nádasok, 

zsombékos sásosok még a szomszédos va-

dásztársaságok területeiről is összegyűjtik 

a kondákat.

Eleinte a vaddisznó vadászata csupán né-

hány ember lehetősége, „kiváltsága” volt, és 

csupán a legkitartóbbak, a legtöbb pénzt, 

időt, fáradtságot nem kímélők sikerélményé-

nek számított. 

Az áttörést a 2000-es évek elejétől számít-

hatjuk, amikor már hajtásokkal is próbálkoz-

tunk, nem is eredménytelenül. Két egymás 

utáni évben 11, illetve 9 disznó feküdt a teríté-

ken a vadászat befejeztével. E sikeres és ered-

ményes vadászatokon egyre többen éreztek 

rá a vaddisznó-vadászat „ízére”! A vadászat 

szépsége, izgalma, és egyre több sikeres elej-

tés után tagjaink egy része egyre inkább „vad-

disznó-vadásszá” vált. 

Aztán megindult a versengés a frekventált 

területek „birtoklásáért”. Ki, mikor, hova ülhet, 

melyek a jobb területek, és azt milyen mérték-

ben foglalhatják le.  Amíg nem voltak sokan 

a „disznósok”, még csak volt is valahogy. Meg-

számoztuk a leseket, újabbnál-újabb helyekre 

helyeztük ki azokat, miközben jelentős volt az 

erdei ülőkék száma is. A problémák azonban 

egyre sokasodtak, miközben a társaság több 

mint a felét kevésbé, vagy nem érdekelte 

a vaddisznó lesvadászata, a maradék 14 va-

dász a frekventált területek újraosztásban volt 

érdekelt, mivel az „élelmesebbjei” időnként 

már 4-5 szórót is „magukénak” tudtak. Az így 

kialakult „áldatlan” helyzetre az intézőbizott-

ság folyamatosan kereste a megoldásokat, 

rendre születtek elképzelések, de mindhiába. 

Így érkeztünk el a 2011. évi szeptemberi 

közgyűlésünkhöz, ahol végre meg tudtunk 

állapodni:  

- A társaság minden tagjának egyformán 

joga van a vaddisznó vadászatában való rész-

vételre.

- Minden résztvevő a vadászatra kizárólag 

számozott magaslest vehet igénybe, gépko-

csiról, illetve annak platójáról vadászat nem 

folytatható.

- A 68 db meglévő magasles igénybevétele 

mellett, a vadászmesterrel egyeztetett helyen 

új magaslest építhet és szórót létesíthet, ahol 

folyamatosan etethet.

- Minden „disznós” vadász csak két szórót 

működtethet, ezen kizárólagos joggal vadá-

szik mindaddig, amíg a szóróról folyamatosan 

gondoskodik. Ha két szórótól több helyen is 

akar etetni, akkor azt megteheti, de azokra 

bárki, bármikor külön értesítés nélkül felülhet, 

használhatja.

- Másik vadásztárs nevében nem lehet les-

szórót fenntartani (szívességi, „baráti”, stb., 

használat)

Reméljük, megtaláltuk a megoldást, és 

végre közös konszenzus alapján végeszakad 

az áldatlan vitáknak, s egyre többen akarnak 

majd bekapcsolódni az eddig kívülállók közül 

is a vaddisznó igen sok élményt és örömet 

okozó vadászatába.

Az 1872. évi vadászati törvény hatására 1873-ban a debreceni vadászok 

által megalakított vadásztársulat hatalmas területet tudhatott magá-

énak. Bérelték a Nagyerdőt, Monostort, Bánkot, Halápot, Fancsikát, 

Cserét, Savósgúthot, és a Nagygúthi erdőséget, majd a Hortobágy és 

a Bellegelő is a 40-50 tagú vadásztársaság bérletébe került.

Vaddisznók az Erdőspusztán

DR. KISS LÁSZLÓ

fővadász, titkár
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A szalonkáknak ma is kedvelt megállóhelye 

tavaszi és őszi vándorútjukon, de laza csapa-

taikból már csak néhány fejezi itt be a vonu-

lását a tavaszi monitoringozás idején. 

A terület hírét ma már inkább 

a rendre fel-felbukkanó nagy ka-

nok keltik, amik közül – ki tud-

ja honnan – minden évben 

megjelenik egy-kettő, hogy 

itt csattintsa össze utoljá-

ra kisebb sarlónyi agya-

rát. A Bakonyerdő Zrt. 

kezelésében lévő 2750 

hektáros területet 2007 

óta bérli területhez kö-

tött bérvadászati szerző-

déssel a Balatonfelvidéki 

Vadásztársaság. Elnökük, 

Nagy Zoltán tájékoztatása 

szerint a terület 95 százaléka 

összefüggő erdő, így állandó-

an kell a takarmány a vadnak az 

etetőhelyeken, különben elvándo-

rolna a táplálékban gazdagabb me-

zőgazdasági területekre. Évente 1200 

mázsa szemes kukorica, 600 mázsa lédús- és 

200 mázsa szálastakarmány kerül ki az er-

dőre. Télen-nyáron napi etetés van, mint-

egy 30 szóró működik, ebből 5 központi, így 

a tagoknak és vendégeiknek mindig van hova 

jó eséllyel kiülni. A közel 20 hektárnyi vadföl-

dön a termés egész télen lábon marad, onnan 

veszi fel a vad, őszi vadlegelőként további 10-

12 hektárnyi területet művelnek, amit a bő-

gés előtt lekaszálnak. 

A területen belül van egy 300 hektáros 

disznós kert – a szemestakarmány jelentős 

része ide kerül – itt évente egy nagyterítékű 

vadászatot rendeznek. Az éves teríték (kerttel 

együtt) 200 disznó, 65 őz, 55 szarvas, 15 muf-

lon, 10 dám. A minőségről csak annyit, hogy 

a Gyarmatpusztáról a Keszthelyi hegységbe 

telepített mufl onok utódaiból esett már itt 

aranyérmes kos, a kisszámú, de stabil állomá-

nyú dámból érmes bika. 

A folyamatos etetés hatására az őzállomány 

minősége javult, az erdei élőhely ellenére a 

12 terítékre került bakból 4 felette volt a 300 

grammnak, évente esik érmes is, az eddigi 

legnagyobb agancs 456 grammot nyomott. 

Bőgésben több bikát hallani, az átlagsúly 5-7 

kilogramm, de esett már itt 9-10 kilós is. S ami 

a vadászszíveket talán a legjobban megdo-

bogtatja, szinte nincs olyan év, hogy ne ke-

rülne terítékre aranyérmes agyarú kan szabad 

területen. Azonban itt a vadászoknak óvato-

san kell bánni a „nagydisznókkal”. 

A befogókból a kertbe kerülnek a már 

önállóan megélni képes malacok, így sok 

nagytestű koca jár egyedül a nyári időszak-

ban is. Nem díjazzák, ha valamelyik gyors-

kezű vadász kannak nézi, majd az elesett 

vadhoz érve „meddő kocának” nevezi az 

áldozatot, ezért aztán az esti szürkületben, 

vagy éjjel megússza a kanok egy része is 

a nehéz elbírálhatóság miatt, így to-

vább nőhetnek. 

Van is hol megöregedni a disz-

nónak, jó néhány nagy kiterje-

désű, szinte járhatatlan bozó-

tos-fi atalos van a területen. 

Különösen a Hubertuszi ré-

szen lévő dzsungelben érzi 

magát olyan biztonságban 

a vad, hogy rendszeresen 

fényes nappal is mozog. Itt 

esett a „képviselői lesen” 

a legutóbbi, amit Horváth 

Tibor vendégvadász ejtett 

el idén június 18-ikán, alko-

nyatkor, 8 óra előtt. A kivé-

telesen nagy disznó sértetlen 

agyarai 26,2 és 26,9 centiméteres 

hosszat adtak ki, a bírálatnál 124,75 

pontot kapott. 

S.E.

Sarvaly
Már a név is varázslatos hangzású. Hírnevét egykor az ország első 

„félvad” vaddisznós pagonyaként szerezte. Ha valaki ismeri az elmúlt 

évtizedek legendás szalonkázó helyeit, akkor is biztosan hallott róla, 

a szerencsésebbek vadásztak is itt, a Keszthelyi hegység északi nyúlvá-

nyának erdeiben – s nem csak szalonkára.

Az óra 3 centiméter – az elejtés ideje 8 óra Horváth Tibornál is nagyobb a kan

Az átlag: 26,55 cm
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Rovatunkban más országok vaddisznós gondjairól számolunk be

Nyugaton a helyzet változatlan
A régi úságíróregula szerint nem az a hír, ha a kutya megharapja a pos-

tást, hanem az, ha a postás harapta meg a kutyát. Az nem hír, hogy egy 

vadász elejtett egy vaddisznót, de annak már nagyobb a hírértéke, ha 

a vaddisznók feldúlják az idősek otthonát! Az elmúlt években, a német 

sajtóban emiatt nagy nyilvánosságot kaptak a fényes nappal a lakott 

területekre benyomuló és ott a randalírozó vaddisznók cselekedetei. 

Az első sokkoló és pusztító disznójárások 

hírei egy idő után a német újságolvasók 

számára mindennapossá váltak. A berlini 

peremkerületekben fényes nappal csel-

lengő, és az ott lakók kertjeiben békésen 

turkáló kondák látványán, a, békésen sé-

tálók riogatásán már senki nem lepődik 

meg. A berlini elővárosokban „ügyködő” 

vaddisznók azonban – kegyeletsértő mó-

don – nem kímélik a nagy berlini közte-

metőket sem, ahol így már évente sza-

bályos hajtóvadászatokat kell rendezni. 

A berlini és kölni városi vezetőség pedig 

már a város honlapján ad tanácsokat 

a vaddisznóval való váratlan találkozások 

esetére.

Hasonló hírekről számol be az osztrák 

sajtó is. Bécsben és környékén állami 

alkalmazásban álló hivatásos vadászok 

gondoskodnak a hívatlan, garázda, sör-

tés látogatók távoltartásáról. A vadászok 

hatékonyabb fellépését növelve, fontolgatják már az eddig tabunak 

számító puskalámpák és éjjeli célzókészülékek engedélyezését is! A 

vaddisznó-fronton a helyzet sem Svájcban, sem pedig a német nyelvű 

olaszországi Dél-Tirolban nem mondható rózsásnak. Az érintett kan-

tonok, illetve tartományok vadászszövetségei tagjaikat a bíztató szép 

szavakon kívül a vaddisznó-invázió leküzdésére írásos segédletekkel is 

ellátja. „A tudás hatalom” jelszó jegyében több német laptársunk már 

külön folyóiratot indított kizárólag vaddisznó-vadászoknak. Az egyik 

vadászlapkiadó külön mellékletekben foglalja össze a tudnivalókat 

vaddisznó-járás esetére, kezdve a kárbecsléstől az általa hatékonynak 

tartott vadászati stratégiáig! 

Ha szemügyre vesszük a Német Vadász Szövetség terítékadatait, 

megdöbbentő kép bontakozik ki: az elmúlt húsz év során – az éves in-

gadozásokat is fi gyelembe véve – bátran állíthatjuk, hogy a vaddisznó-

állomány Németországban robbanásszerűen megnőtt! Ha az abszolút 

terítékadatokat Németország és Magyarország esetében összevetjük, 

akkor egy négyzetkilométernyi német vadászterületen – az éves inga-

dozásokat és a hazai állománynövekedést is fi gyelembe véve – 10-40 

százalékkal több vaddisznót ejtenek el, mint egy négyzetkilométernyi 

magyarországi vadászterületen. Emlékeztetőül: az 1937/38-as vadá-

szati évben 36 448 disznó került terítékre, a Németország mai területé-

re számolt mennyiség azonban ennek közel 22-szerese! 

A vaddisznók ilyen mértékű elszaporodásának a mezőgazdák 

a szenvedő alanyai, akik a német vadászati törvényeknek megfelelően, 

vadkár esetén azonnal benyújtják a számlát. Az érintett vadászbérlő 

pedig ezután fi zethet, mint az a bizonyos német katonatiszt. Egyes, 

a vaddisznó-invázió által különösen sújtott vidékeken számos va-

dászterületre már nem lehet bérlőt találni a horribilis vadkárok okozta 

pénzügyi kockázat miatt. Előfordult olyan eset is, hogy a magas vad-

károk miatt a vadászbérlőnek magáncsődöt kellett jelentenie! 

A riasztó helyzet nyomán azonnal megindult az okok keresése is. 

Az állatvédők és a zöldek pavlovi refl exeiknek köszönhetően, azonnal 

a „vérszomjas és lődühös kéjvadászok” 

személyében találták meg a vaddisznó-

szaporodás okozóit. Álláspontjuk szerint 

minden baj nemtője a vadászok által 

a szórókra kihelyezett kukoricában ke-

resendő, amelynek csak egy célja van; 

a mielőbbi zsákmányszerzés. Meglehe-

tősen egyoldalú álláspont; akár szapo-

rodik egy vadfaj, akár csökken, minden 

nyomorúság okai csak a vadászok lehet-

nek. Mint a viccbeli Mórickának, nekik 

is mindenről „AZ” jut az eszükbe. Ezzel 

párhuzamosan megalakult a Vaddisznó 

Barátok bejegyzett egyesülete, vala-

mint több más „disznópárti” egylet saját 

honlapokkal, amelyek ugyan a rohamos 

vaddisznó-szaporodásra nem tudnak ha-

tékony ellenszert kínálni, de honlapjaikat 

olvasva olyan benyomást keltenek, mint-

ha a németországi vaddisznóállomány 

a kipusztulás szélén állna! (Mekkora han-

dabandázást rendezhettek volna a vaddisznókedvelők a múlt század 

harmincas éveiben, amikor csak huszadennyi disznó volt Németor-

szágban!) 

A zöld, önjelölt disznószakértők elfelejtették fi gyelembe venni 

a német mezőgazdaság jelenlegi szerkezetét, amely döntően 20-30 

hektáron gazdálkodó kisüzemekből áll. Ezek a viszonylag kis táblák 

beékelődnek az erdők közé, amelyek felülnézetben úgy festenek, mint 

egy rongyszőnyeg, és az erdőből kiváltó vaddisznó azonnal terített 

asztalt talál. A múlt század első harmadában számtalan mezőgazda-

sági kisüzem gazdálkodott – az akkori egyszerűbb feltételek köze-

pette – a mainál is kisebb parcellákon. Virult az apróvadállomány és 

számos vidék „disznómentes” volt. Az idők során az erdők szerkezete 

jelentősen megváltozott. A zöldek által a hetvenes években oly kéje-

sen megjósolt erdőhalál helyett nőtt az erdősültség, a lombos fafajok 

aránya növekedett a tűlevelűekkel szemben, előrenyomult a bükk és 

a tölgy, majd minden évben bőséges makktermést biztosítva. Korunk-

ban a zöldek köreiben kedvelt és divatos téma, a „klímakatasztrófa” 

is megjelent, mint a mértéktelen vaddisznó-szaporodás okozója. (Már 

csak idő és kreativitás kérdése, hogy miként lehet ezért is az autóipart 

felelőssé tenni!) 

A legújabb kutatások szerint a robbanásszerű szaporodás oka az 

emsemalacok súlygyarapodásában keresendő; a koratavasszal szüle-

tett emsemalacok, ha őszre elérik a 25-30 kilós súlyhatárt, akkor már 

részt vesznek a búgásban, és a 60 százalékuk már a születése évében 

vemhesül, átlagosan 4-5 embrióval! A vizsgálatok jelenlegi állása sze-

rint a vaddisznók természetes szaporulata a tavaszi állományra vetítve 

 Vaddisznós különszám a német Jäger magazintól
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közel 250-300 százalék! Ezzel szemben a múlt század nyolcvanas évei-

ben még csak 100 százalékkal számoltak. 

A „helyzet” megoldására ötletekben és javaslatokban nincs hiány. 

Osztatlan sikert aratott az egyik, a disznók által különösen sújtott tar-

tományban a Mezőgazda Szövetség elnökének javaslata, aki szerint 

a Szövetségi Véderőt kellene bevetni a vaddisznó-invázió leküzdésére. 

Arról már nem szól a fáma, hogy ilyen jellegű „támadás” esetére ho-

gyan rendelkezik a NATO alapító okirata. Szerencsére az ENSZ Bizton-

sági Tanácsának összehívása még nem szerepelt a javaslatok között! 

Bajorország egyes kiválasztott körzeteiben megpróbálnak haladni 

a korral, és kísérleti jelleggel, infrasugarakkal működő célzókészüléke-

ket osztanak ki a vadászok között, de a negatív svájci tapasztalatokra 

hivatkozva, ez az intézkedés sem váltott ki a Bajor Vadász Szövetség ve-

zetőségében egyértelmű helyeslést. Mecklenburg-Előpomerániában 

a texasi vadászokat tekintik példaképnek, akik egy gyorstalpaló lö-

vésztanfolyam után helikopterről vadásszák az ott is mértéktelenül 

elszaporodott disznókat!

Többen a több ezer hektárra kiterjesztett, összehangolt, egyidejű 

hajtóvadászatokat javasolják, mint gyógyírt. A legújabb, Dél-Tirolból 

származó ajánlások szerint a vaddisznóteríték 75-80 százalékának kel-

lene malacból, illetve süldőből állnia. Ezzel talán gátat lehetne vetni 

a további vészes állománynövekedésnek. A vaddisznó az erdőben szí-

vesen látott vendég és jobb is, ha ott marad. Ezért a vadászok bevezet-

ték az úgynevezett erdei elterelő szórókat, itt tilos a vadászat. Egyes 

tartományokban minden súlyra és korcsoportra feloldották a korláto-

zásokat, sőt, olyan tartomány is akad, ahol lődíjat vezettek be, és min-

den elejtett malac után 20 euró üti a szerencsés vadász markát. Több 

tartományban megkezdték a malacok begyűjtését élve fogó csapdák-

kal. Egy ilyen akcióban résztvevő erdész szerint ilyen mészárlást éle-

tében csak egyszer követ el egy vadász! A nagyvárosi vaddisznó-vész 

leküzdésére a német vadászíjászok is csatasorba állnának, jóllehet 

Németországban tilos az íjjal való vadászat, de néhány érvük, mint 

a hangtalan lövés és a viszonylag kis veszélyeztetési távolság, megfon-

tolandó előnyöket jelenthetne a lakott területeken. 

„Ha a vaddisznókkal foglalkozó néhány tudományos igényű kon-

ferencia eredményeit röviden összegezzük, arra a felismerésre jutha-

tunk, hogy sem a növekvő állomány, sem a korstruktúra, sem a vad-

károk, sem a vadbetegségek és járványok kérdése nem oldható meg 

a minden szabályoktól elszakadt vadászattal.” – írja egyik tanulmányá-

ban dr. Dietrich Stahl, a téma kiváló ismerője.

Ebből is látszik, hogy a német precizitás sem képes minden fellelhe-

tő probléma kezelésére. B. E.

Kétféle megítélés Oroszországban

Oroszországban is vita tárgya a vaddisznó elszaporodása. Az 

ország nyugati részén már évekkel ezelőtt is megjelentek a saj-

tóban az erről szóló hírek, de ma is aktuális a kérdés.

2008 októberében adta hírül a helyi sajtó: A leningrádi te-

rületen, Voloszovszkij járásban, Szentpétervártól légvonalban 

nem egész 70 kilométerre, három év alatt megduplázódott 

a vaddisznók száma. Jevgenyij Mihajlov fővadász ezt három 

tényezővel magyarázta. Az egyik ok a Priroda („természet”) 

vadászklub tevékenysége: egész évben takarmányozzák 

a disznót, hogy a tél se tizedelje meg az állományt. A másik 

a mezőgazdaság terjeszkedése, amely szintén táplálékot biz-

tosít. A harmadik magyarázat a vadászati engedélyek kiadásá-

nak szigorú kontrollja. A csavar azonban itt jön: a szaporodást 

az illetékesek jó szemmel nézik. A magyar fül számára furcsa, 

de Mihajlov szerint a szaporodás örvendetes, hiszen a vaddisz-

nó az emberre nem veszélyes, és „nem okoz semmilyen kárt”...

Másképp látják a helyzetet az orosz-ukrán határtól nem 

messze található Belogorje nemzeti parkban, a belgorodi terü-

leten, Boriszovszkij járásban, ahol idén augusztusban félrever-

ték a harangot. Itt ugyanis a vaddisznóállomány szabályozása 

kicsúszott az illetékesek kezéből. Nyikoláj Davidov, a terület 

első embere utasította is a területi gyűlést, hogy dolgozza-

nak ki egy tervezetet a populáció csökkentésére. Véleménye 

szerint a nemzeti park dolgozói a disszertációik megírásával 

vannak elfoglalva, miközben a vaddisznók már érezhetően ve-

szélyeztetik a védett növényeket. A belgorodi kormányzó egy 

külön bizottságot is létrehozott, amelynek feladata szintén 

egy szabályozási terv összeállítása, valamint a nemzeti park 

ellenőrzése. F. A.
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Jelentjük...
Az ország vaddisznóállománya folyamatosan nő, a 2011-es tavaszi becslés során a jogosultak adatai szerint 

– az Országos Vadgazdálkodási Adattárban – 105 838 a sertevad létszáma. Somogy megye főleg a gímszarva-

sok hazája, de 12 ezer példánnyal már az ország „legdisznósabb” területe is.

Ha az utolsó 10 esztendő vaddisznóállományát nézzük, akkor jelenleg 

44 ezerrel több disznót ejtenek el, mint 2000-ben. A drasztikus emel-

kedés egyben az érmes arány növekedését is jelentette, 25,3 százalék-

ról közel 40 százalékra emelkedett. 

Az adatok nem biztos, hogy a valós értékeket mutatják, annak el-

lenére, hogy a 16 centiméteresnél nagyobb agyarat be kell mutatni 

a hatóságnál. A bírálat természetesen díjköteles, 18 centiméterig 500, 

18 centimétertől 2000, az érmes agyar 4000 forintba kerül. Amennyi-

ben az első bírálaton 150 CIC pontnál többet kapott az agyar, köteles 

az elejtő, vagy a jogosult 15 napon belül a trófeát nemzeti értékké való 

nyilvánítás céljából az országos vadászati hatóságnak felülbírálatra be-

mutatni.

2000/2001 vadászati idény

Bírált agyarak száma: 3795, az érmes arány: 25,3 százalék, ebből 183 

arany-, 292 ezüst-, 487 bronzérmes

Az idény legnagyobb agyara: Pilisi Parkerdő Zrt.

Elejtett egyedek száma: 67 745, ebből zárt területen 5838 

A világranglista 4. helyén, valamint a magyar 

lista 2. helyén szereplő vaddisznót Osmin 

Wieser vendégvadász ejtette el 2000-ben 

Budakeszin, egy vaddisznóhajtáson. 

A 154,80 CIC pontos agyar paraméterei 

a következőek: átlag nagyagyar hossz 

25,50 centiméter, a szélessége 35,30 mm, 

a kisagyar körmérete: 9,10-9,30 centiméter.

2001/2002 vadászati idény

Bírált agyarak száma: 4363, az érmes arány: 26,7 százalék, ebből 196 

arany-, 331 ezüst-, 637 bronzérmes

Az idény legnagyobb agyara: Pilisi Parkerdő Zrt. 24,20 cm, 134,50 CIC

Elejtett egyedek száma: 88 297, ebből zárt területen 9029  

2002/2003 vadászati idény

Bírált agyarak száma: 4622, az érmes arány: 29,6 százalék, ebből 218 

arany-, 381 ezüst-, 770 bronzérmes

Az idény legnagyobb agyara: Pilisi Parkerdő Zrt. 21,50 cm, 139,55 CIC

Elejtett egyedek száma: 93 964, ebből zárt területen 8974 

2003/2004 vadászati idény

Bírált agyarak száma: 4744, az érmes arány: 28,5 százalék, ebből 294 

arany-, 391 ezüst-, 694 bronzérmes

Az idény legnagyobb agyara: Pilisi Parkerdő Zrt. 

Elejtett egyedek száma: 81 468, ebből zárt területen 9359 

2003. november 3-án, Javier Botin spanyol 

vendégvadász disznóhajtáson lőtt kanja 

szerepel a magyar- és a világranglista 

első helyén. 

A nagyagyar hossza: bal 27,40 cm, 

jobb 27,70 cm

A nagyagyar szélessége: 

bal 37,90 mm, jobb 37,50 mm

A kisagyar körmérete: bal 8,50 mm, 

jobb 8,7 mm

2004/2005 vadászati idény

Bírált agyarak száma: 4163, az érmes arány: 37,1 százalék, ebből 292 

arany-, 483 ezüst-, 769 bronzérmes

Az idény legnagyobb agyara: Gyulaj Zrt. 25,50 cm, 140,85 CIC

Elejtett egyedek száma: 86 770, ebből zárt területen 9563

2005/2006 vadászati idény

Bírált agyarak száma: 4063, az érmes arány: 36 százalék, ebből 263 

arany-, 446 ezüst-, 753 bronzérmes

Az idény legnagyobb agyara: Pilisi Parkerdő Zrt. 23,60 cm, 135,80 CIC

Elejtett egyedek száma: 79 519, ebből zárt területen 9194  

2006/2007 vadászati idény

Bírált agyarak száma: 3686, az érmes arány: 34 százalék, ebből 225 

arany-, 342 ezüst-, 686 bronzérmes

Az idény legnagyobb agyara: Lajta-Hanság Zrt. 20,65 cm, 141,90 CIC

Elejtett egyedek száma: 64 389, ebből zárt területen 7845 

2007/2008 vadászati idény

Bírált agyarak száma: 4475, az érmes arány: 38 százalék, ebből 222 

arany-, 514 ezüst-, 967 bronzérmes

Az idény legnagyobb agyara: Nefag Zrt. 22,65 cm, 141,75 CIC

Elejtett egyedek száma: 74 568, ebből zárt területen 9108

2008/2009 vadászati idény

Bírált agyarak száma: 4175, az érmes arány: 37 százalék, ebből 244 

arany-, 440 ezüst-, 865 bronzérmes

Az idény legnagyobb agyara: Egererdő Zrt. 25,85 cm, 135,60 CIC pont

Elejtett egyedek száma: 94 414, ebből zárt területen 10 753

2009/2010 vadászati idény

Bírált agyarak száma: 4914, az érmes arány: 37,2 százalék, ebből 262 

arany-, 552 ezüst-, 1013 bronzérmes 

Az idény legnagyobb agyara: Egererdő Zrt. 21,70 cm, 134,50 CIC pont.

Elejtett egyedek száma: 111 232, ebből zárt területen 11 788 

F. B.

Érdekességek az agyarakról
A legrövidebb aranyérmes agyarpár, egyik oldala 16,6, a másik 

14,6 cm hosszúságú, de a szélességük egyenként 32,4 millimé-

ter és Bulgáriában került terítékre.

A leghosszabb agyar – amit még nem minősítettek abnormális-

nak – 37,6 centiméter hosszúságú és 137,6 CIC pontú, melynek 

szélessége 29,3 és 27,9 milliméter és Belgiumban ejtették el.
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Már az ókori görögök is jól tudták, milyen halálos ellenfél lehet egy 

vaddisznó. Az Attis és Kybelé istenségek tragikus szerelmét elmesélő 

mítosz egyik változatának végére például egy vaddisznó tesz pontot. 

Attist szép pásztorfi úként ábrázolták, akibe Kybelé istenség belesze-

ret, ám a szerelmüket megmérgezi Attis félrelépése. A mítosznak szá-

mos befejezése ismeretes – és mindegyik Attis halálával végződik –,

ám számunkra most az a verzió érdekes, amelyben Zeusz főisten 

bosszúból egy vaddisznót küldött Attis elpusztítására. A vadkan az 

agyarával halálosan megsebesítette a pásztorfi út, aki bele is halt sé-

rülésébe.

A férfi szépséget megtestesítő Adonis története is hasonló módon, 

véresen végződik. A mítosz a szépség istennőjének, Afroditének félté-

kenységével kezdődik, aki megirigyelte Adonis édesanyjának szépsé-

gét, ezért csellel, saját apjával termékenyíttette meg őt, így fogant meg 

Adonis. Miután a megtévesztett apa rájött az átverésre, haragjában 

meg akarta ölni terhes lányát, ám a menekülő anyát az istennő mir-

hafává változtatta. A dühös apa kardjával kettéhasította a fát, amiből 

a gyönyörű Adonis lépett elő. Az istennő az alvilágban élő Persze-

phonénál rejtette el az ifj út, de amikor visszakövetelte, Perszephoné 

nem akarta neki visszaadni Adonist. Végül Zeusz úgy döntött, hogy 

Adonis fél évet az alvilágban, fél évet Afrodité istennő oldalán köte-

les tölteni, így amíg Adonis Perszephonénál vendégeskedett, a világ-

Rettentő vaddisznók
Sok igazság van abban, amikor zöldfülű erdőkerülőként azt a tanácsot kapja az ember tapasztaltabb barátaitól, hogy 

óvakodjon a malacaikat féltve óvó kocáktól, vagy éppen a sebzett  magányos kanoktól. Mindkett ő halálos „fegyverekkel” 

– kampókkal és agyarral – van felvértezve, amelyekkel könnyen képesek bárki életét kioltani. Számos elbeszélés, legenda 

támasztja alá ezeket az intelmeket, a veszély tehát nem új keletű, ám mindmáig aktuális. Ezútt al ilyen elrett entő példát 

statuáló történetek közül csemegézünk…

A Kalüdóni vadkanvadászat Giolio Romano ábrázolásában

A skandináv isten Frey és Gullinbursti, Johannes Gehrts alkotása
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ban tél volt, majd mikor Afroditéhez került, beköszöntött a tavasz és 

a nyár. Az ifj úval végül Árész, a háború istene – egyben Afrodité sze-

retője – végez féltékenységből. A hadisten vaddisznó alakját öltve ront 

Adonisra, aki belehal a támadásba. Egy másik változat szerint Arte-

misz, a vadászat istennője küldte a vaddisznót Adonis elpusztítására, 

mert féltékeny volt rá vadászati tudása miatt.

Ugyancsak Artemisz istennőhöz köthető a görög mitológia egyik 

hírhedt szörnyének, a kalüdóni vadkannak a története. Az istennő 

haragjában egy vadkant küldött Kalüdónia elpusztítására, mert az 

ottani király elfelejtett számára áldozatot bemutatni. A mítosz vé-

gül „Kalüdóni vadkanvadászat” címen vált híressé. A sikeres vadá-

szaton, amelyen a vadkan elesett, számos közismert görög hős részt 

vett, köztük a vadászati szakértelméről is híres Atalanté is.

A Héraklész tizenkét próbájáról szóló mítoszban a görög Hérosz 

negyedik feladata az erümanthoszi vadkan elfogása volt. A vadkan 

hatalmas agyaraival Phóohisz város környékét tartotta rettegésben. 

Emberek és állatok egyaránt áldozatául estek a halált osztó agyarak-

nak. Héraklész a rettenetes vadat végül az erdőből a hegyekbe csalo-

gatta, majd egy hóval teli árokba lökte. Miután a vadkant elhagyta 

minden ereje, Héraklész könnyűszerrel fogta el a félelmetes vadat.

Hasonlóan elrettentő kép alakult ki a vaddisznókról a hellénektől 

északra lévő területeken is. Annak ellenére, hogy a brit szigeteken 

ma már gyakorlatilag kihalt a vaddisznó, a néhai kelták nagyon 

féltek ettől a vadtól. Úgy tartották, hogy a vadkan egyike a világ 

legkegyetlenebb állatainak. A vaddisznóhús szent ételnek számított, 

főleg a túlvilág isteneinek rendezett ünnepségeken. Két istenség állt 

közelebbi kapcsolatban a vaddisznókkal: Arduinna istennő szent ál-

lataként tisztelték, valamint a gall Moccus istent a vadkanvadászok 

patrónusaként tartották számon.

A kelta Diarmait és a mágikus vadkan története jól szemlélteti 

a kelták felfogását a vaddisznókról. Diarmait gyermekkorában anyja 

félrelépett, és a világra hozott még egy fi út. Amikor Diarmait apja 

rájött a csalásra, haragjában megölte az újszülöttet, de a gyermek 

valódi apja varázslattal vadkan képében újjáélesztette a fi út, és bosz-

szúból Diarmaitra uszította. A vadkan hosszú éveken át üldözte 

testvérét, de sosem érte utol. Évekkel később azonban újra összefu-

tottak, amikor Diarmait részt vett egy mágikus vadkanvadászaton. 

Öccse, a vaddisznó, amint felismerte féltestvérét, rátámadt, és mér-

gező agyaraival halálos sebet ejtett testvérbátyján.

Természetesen nem minden mítosz állítja be a vaddisznókat fer-

telmes, gonosz ellenfélként. Például a skandinávok történeteiben 

a vaddisznó szerencsét hozó szimbólumként, mélyen tisztelt szent 

állatként is megjelenik. 

Ez a változat azonban már egy 

külön mise… Héraklész és a vadkan – Rudolph Tegner szobra

Adonis halála – Giuseppe Mazzuoli

Augsburgban készült metszet Zrínyi haláláról (1664)

KÓKAI MÁRTON

marton.kokai@vadaszlap.hu
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A több évi várakozás nem volt hiábavaló, mert a Swarowski cég új EL 

Range, lézeres távmérővel felszerelt keresőtávcsöve a napokban került 

a kirakatokba. Már közel húsz éve is annak, hogy megjelent a piacon 

a Swarowski LRS típusjelzésű és azóta a „dolgok mértékének“ is te-

kintett, távmérővel ellátott céltávcsöve. A lézeres távmérővel ellátott 

keresőtávcső alapja a kiváló optikai teljesítményű EL sorozat digitális 

funkcióval kiegészített változata. 

Nagy műszaki kihívást jelentett a Swarowski fejlesztői számára a táv-

mérést végző optoelektronikai egység kompromisszummentes elhe-

lyezése az EL Range távcső tokjába. A lencsék fényáteresztése döntően 

hat a keresőkép minőségére. Az újonnan fejlesztett lencse a bevona-

toknak köszönhetően, az EL Range fényáteresztése éppúgy 91 száza-

lék, mint a kiváló EL Swarovision távcsöveké! Ez annál is fontosabb, 

mivel az EL Range esetében a jobboldali cső által kibocsátott lézer-

sugarakat a baloldali cső gyűjti össze, amelyeket egy detektor értékel 

ki és még további fényveszteségeket okoz a mért adatok bevetítése 

a keresőbe is. Ezért a piacon kapható többi, hasonló lézeres távmérő-

vel ellátott távcső optikai képalkotása szürkületben már kívánnivalót 

hagy maga után. Ezt az optikai minőségjavulást a lencsék új bevona-

ta garantálja, amely a 900 nanométer hullámhosszúságú, az emberi 

szemnek láthatatlan sugarakat szinte veszteségmentesen engedi 

át. Az EL Range 8x42-es és 10x42-es változatban kerül az üzletekbe. 

A távcső hátoldalán egy kiemelkedésben helyezték el a távmérést vég-

ző elektronikai és optikai egységeket. A két csövet összekötő hídon 

található gomb lenyomásával történik a távolságmérés. A jobboldali 

okulárban lévő keresőpont fedése 100 méteren 16 cm átmérőjű, de 

a mérőgombot folyamatosan lenyomva, pásztázó üzemmódban is le-

het távolságot mérni. A Swarowski mérnökei gondoltak a zergevadá-

szokra is, és az EL Range-t egy további kiegészítővel, egy szögmérővel 

és ballisztikai korrekciós programmal is ellátták, így az EL Range a tény-

leges lőtávolságot is jelzi. A régi mottó szerint ugyanis akár meredeken 

felfelé, akár meredeken lefelé megy a lövés, a célpontot lejjebb, illet-

ve feljebb kell helyezni. A lövedék röppályája ilyen esetekben a földi 

gravitáció miatt lerövidül. Az ismert ökölszabály alapján a tényleges 

lőtávolságot a mért érték és a mért szög koszinuszának szorzata adja, 

ezt a számítási módot az EL Range-nél a Swarowski mérnökei tovább 

fi nomították. (Ausztriai zergevadászatunkhoz ezért feltétlen vigyük 

magunkkal a középiskolai függvénytáblát, vagy egy megfelelő trigo-

nometriai funkciókkal rendelkező zsebszámológépet! A szerkesztő 

megjegyzése.) 

A fentiek szerint tehát egy 30°-os szögben, 200 méteres távolság-

ban mért célpont tényleges lőtávolsága csak 175 méter. Ez így igen 

bonyolultan hangzik, a valóságban azonban 200 méterig a hajlásszög 

nem játszik döntő szerepet, ezenfelül az ilyen extrém helyzetben még 

a töltény ballisztikai tulajdonságait is fi gyelembe kell/kellene venni és 

a céltávcső beállítását aszerint korrigálni.

Az új EL Range minden tekintetben kiállta a próbát és egyes esetekben 

még a gyári adatoknál is jobb mérési eredményeket produkált. Pásztázó 

üzemmódban a megadott 999 méter helyett 1350 méterig lehetett mér-

ni, míg csak távolságmérési üzemmódban 1700 méterig, jóllehet a gyári 

adat itt 1375 méterben volt megadva! A 91 százalékos fényáteresztési 

értéket nem lehetett azonnali mérésekkel ellenőrizni, de az okulárban 

látható kiváló keresőkép önmagáért beszél! Legvégül, de nem legutolsó 

sorban az árak: a EL Range közel 10 százalékkal drágább, mint a hason-

ló optikai teljesítményű, de távmérő nélküli EL Swarovision keresőtáv-

cső. Az EL Range 8x42WB ára 

Ausztriában 2550 euró, míg 

a 10x42WB ára 2650 euró.

Na végre, ez az igazi!
A Swarowski EL Range tesztje

STEFAN MAURER

stefan-maurer@aon.at
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Kling! – indítja útjára beszélgetésünket Norbert azzal a kis harang-

gal, amely a telke végén felépített „vadászház” verandájának egyik 

szegletében lóg a falon. Vendéglátóm saját bevallása szerint a ritu-

álék rabja. A házban található például egy falra akasztott gyertya-

tartó, amelynek míves keretén számos töret őrzi régmúlt vadászatok 

emlékeit. Egy-egy sikeres vadászat után Norbert gyertyagyújtással is 

tiszteleg az elejtett vad és a természet előtt, miközben a gyertyafény-

nél barátok társaságában éli újra a sikeres vadászatot. 

Pintér Norbertet, a novellistát már ismerhetik lapunk hasábjairól, 

vagy az idén nyáron megjelent novelláskötetéről, amely a „Vadászatok 

évszakról évszakra” címet viseli. Bár sokan tekintenek rá egyfaj-

ta ifj ú titánként, vendéglátóm nem gondolja magát klasszikus 

értelemben véve vadászírónak. Nagy tisztelője Fekete István-

nak, mert ifj oncként az ő írásain keresztül kezdte megismerni 

a világot. Több száz kötetből álló vadászkönyv-gyűjteményében 

az összes itthon megjelent Fekete-mű megtalálható. De vannak olyan 

ritkaságok is, mint az 1940-es évekből származó – még Kittenberger 

által szerkesztett – Nimród vadászújságok, amelyben Fekete István 

is publikált, a lap hátulján pedig az író erdélyi rokonának hirdeté-

se található. A ház ura nem csak könyveire büszke, vadászházában 

számos – az 1971-es budapesti vadászati világkiállítással is kapcso-

latos – ereklye pihen: bélyeg- és képeslapgyűjtemény az asztal üveg-

lapja alatt, díszpoharak, feldátumozott avatóbotok, számos kikészí-

tett bőr és trófea. Igazi Kánaánba toppanhat az a vadász, aki átlépi 

a Pintér „vadászház” küszöbét.

A verandán ülve Pintér Norbertről bebizonyosodik, hogy nem 

csak írásban, de élőszóban is nagy mesélő. Áradnak belőle a törté-

netek, a gondolatok, amelyeknek Ámon kutya csontropogtatása és 

rendszeres, barátkozó nyalogatási kísérletei szabnak keretet. Norbert 

már 35 éve járja az erdőt, bár csak 2001-óta számít hivatalosan is 

vadásznak. Előtte hosszú évekig horgászott, de ennek a hobbijának 

ma már nem tud időt szentelni. Jelenleg a Hortobágyon vadásztár-

sasági tag, míg a hétköznapokat a Magyar Közút Nonprofi t Zrt. 

szolgálatában tölti. Legszívesebben vaddisznóra vadászik, ez a ked-

venc vadja. Legemlékezetesebb vadászélménye az első – bronzérmes 

– kanjához kötődik, amelyet – helyi szóval mondva – a Dögösben, 

a csécsi halastavak nádassal szegélyezett partján zsákmányolt. 

Vadászként vallja, hogy a vadászat nem csak a lövésről szól. Egyfajta 

szertartásként gondol rá, amely már ott elkezdődik, hogy egy több-

napos vadászat előtt hetekkel végiggondolja, milyen felszerelést, vagy 

éppen mennyi élelmet vigyen magával, és a vadászat nem a terítékkel, 

hanem a vadászbarátokkal közösen celebrált főzéssel ér véget.

Írói ars poeticája, hogy nincs új a nap alatt. Írásainak többsé-

gében sok mondatnak van valóságalapja. Olyan mondatokról van 

szó, amelyek húsvér emberek szájából hangzottak el és megfogták 

Norbert írói énjét. A novelláskötetben található „Ferike” című írást 

például egy férjét elveszítő takarítónő ihlette. Norbert saját elmon-

dása szerint ezek a novellák nem elsősorban a vadászpiacra készültek. 

A vadászat témáját felhasználva mesél általános gondokról, emberi 

érzésekről, hangulatokról, történetekről. Norbert vadászathoz való 

viszonya írásaiban is megmutatkozik. Történetei nem feltétlenül 

a területen kezdődnek és nem ott érnek véget. Úgy tervezi, követke-

ző könyve egyfajta vadász-szakácskönyv lesz, amelyben a vadásztör-

ténetek igazán csak a konyhában bontakoznak majd ki. Minderről 

már a ház oldalában található kis fűszernövény kertnél beszélünk. 

Egyértelmű, hogy vendéglátóm otthon érzi magát a tűz-

helynél állva is. Saját bevallása szerint családjában az esetek 

többségében vadhús kerül az asztalra. Nagyon boldog len-

ne, ha asztalát egyszer Bodrogi Gyulával és Békés Sándorral oszt-

hatná meg.

Norbert nem tartozik azon vadászok közé, akiket külföldre csábít 

a kalandvágy. Úgy véli, Magyarország számos kincset tartogat még 

számára, új helyekkel, emberekkel, vadászatokkal, élményekkel. 

Kling! Kókai Márton

A hajdúszoboszlói vasútállomás parkolójában találkozunk Pintér Norbertt el, aki lezserül kocsija motorháztetejé-
nek támaszkodva vár rám. A 43 éves vadász annak ellenére is frissnek és üdének tűnik, hogy egy 24 órás műszakot 
tud a háta mögött . A formalitásokon túlesve, autóval percek alatt  a takaros Pintér rezidenciához érünk, ahol a kapu 
túloldaláról heves farkcsóválással köszönt minket az éjfekete színű Ámon, Norbert retrievere. 

Túl az első könyvön

A mesélő   vadász
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BÉKÉS SÁNDOR

bekes.sandor@chello.hu

A Magyar Vadászlap 2011 januári számában 

jelentek meg ezek a drámai sorok, három 

hónappal azután, hogy 2010. október 4-én 

12 óra 30-kor átszakadt a Magyar Alumí-

nium Zrt. ajkai iszaptárolójának nyugati 

gátja. Több mint 1,5 millió köbméter lúgos 

vörös iszap öntötte el a Torna patakon ke-

resztül Kolontár, Devecser és Somlóvásár-

hely alacsonyabb fekvésű részeit. A mérgező 

ár a patakon keresztül elérte a Marcal folyót 

is. 2010. október 8-án a Katasztrófavédelem 

szóvivője már azt adta hírül, hogy „a Marcal 

élővilága kipusztult...”

„...hideg, vörös-barna folyam. Fehér tajték 
a tetején. A hidaknál kőgát, gipszpor-hegy. 
Munkagépek, gumicsizma, nejlonruha. Unott 
pofájú, őrt álló vizesek. Munka. Tetemek. 

Úszik a vízen a nagy dög harcsánk. A ba-
kokkal, a disznókkal nem tudjuk, mi történt, 
a part menti dzsungelbe még nem lehet be-
menni. Félek, a Tőzeg nádjában oszlanak. 
Nem áram folyik benne, lassún emészt húst 
a méreg. Ide járt inni a szarvas... valahol tán 
a kukoricában vár köhögve az enyészetre...”

A magyargencsi vadásztársaság (hiva-

talos nevén a Hertelendy Környezet- és 

Természetvédelmi Közhasznú Egyesület) 

hertelendyújhelyi vadászházának teraszán 

ülünk Vida Gusztávval, a fenti sorok írójával, 

az együttlét örömét és a késő esti szellő lágy 

fuvallatait élvezve. Néha denevér suhan el a 

tornác oszlopai között, egy-egy rosszalvó ma-

dár is megszólal, minden külső körülmény 

adott tehát, hogy a lélek mélyén megbúvó 

érzésekről, aggályokról beszélgessünk. Bará-

ti találkozóra jöttünk össze, immár második 

alkalommal, de írói gondokról és tervekről 

esik a legtöbb szó. Dr. Sáry Gyula és Ugray 

Tamás már nyugovóra tért, mi még kitar-

tunk egy kicsit, egymásnak töltögetve, po-

harazgatva. Vida Gusztáv arca borostás, haja 

csapzott, szemei izzanak. Nyugtalan, vibráló, 

a fontosabbnak érzett mondatok után feláll, 

rágyújt, tesz-vesz valamit. Negyvenhét éves. 

Nyomokat szeretne hagyni maga után. Az 

„Ötven vadász emlékeiből” című antológiá-

ban (2002) találkoztam először a nevével és 

az írásával. Egy társas fácánvadászat króniká-

ját vetette papírra, első madarai elejtésének és 

birtokbavételének történetét. „...csak az van 
bennem: lelőttem... Le és nem is akárhogyan. 
Láttam, hova esett, s csak azt a foltot fi gyelem, 
s ahogy vége, s lehet menni érte, szemem le nem 
véve róla rohanok hozzá, megfogom, emelem, 
simogatom, hozom. Az enyém. Első vadam.”
Tiszta hang, ártatlan öröm. Elméláztam an-

nakidején az elbeszélés felett, feltolultak ben-

nem saját, ifj úkori emlékeim. Én is írhattam 

volna. Sőt, alighanem írtam is ilyesmit, szinte 

azonos hevülettel, szavakkal.

A vadászat mibenlétéről beszélgetünk, 

arról a megnevezhetetlen valamiről, ami 

parázsként izzik bennünk, és örökös lázban 

tart. Vida Gusztáv azt mondja, a motiváció, 

az indíttatás sokféle lehet, a lényeg azonban 

alighanem mindenkinél azonos. A vadászat 

lényege a várakozás. Az embernek szüksége 

van arra, hogy mindig legyen mire várnia. 

A várakozás egyfajta igény a megtisztulásra. 

„Volt egyszer egy Marcal folyó... Talán lesz is. Majd. Valaha, ha nekünk, em-
bereknek, lesz elég eszünk hozzá. Mondjuk, csodálnám. Ha így is... feltehe-
tően nem az én életemben. Kár. Ennyi volt. Örülök, hogy látt am, és élhet-
tem. Néma, mély, jeges szorítás a szívben...”

Jeges szorítás
a szívben...

Békés Sándor, Ugray Tamás, Vida Gusztáv és dr. Sáry Gyula
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Szinonimája a remény. És a magasles magá-

nyában a legtöbb vadász nemcsak a vadra 

vár... „A „Vadászok emlékeiből” című antoló-
gia első kötetében (2004) egy év végi (sőt, ez 
esetben ezredvégi, mert a 2000. december 30-
31-ei vadászata történetét örökíti meg az elbe-
szélés) azt írja, hogy „Vártam. Valami megvál-
tásfélét reméltem attól, hogy a szilveszter kint 
talál az erdőn, kedves társaim között. Csönd-
ben, meghitten. Hogy megtisztulok, hogy jó 
lesz, s lesz elég erőm belevágni az újévbe.”

Egy levelemben azt írtam egyszer Vida 

Gusztávnak, hogy „A vad elejtése önmagában 
nem irodalmi téma. Az irodalom (a művészet) 
alapja nem lehet más, mint maga az ember. 
Jelen esetben a vadász. A vad elejtése – mint 
a vadászat velejárója – az irodalmi műben 
csak arra való, hogy rávilágítson magára a va-
dászra, az emberre...” Erre terelődik most is 

a diskurzus. Való igaz, mondja beszélgető-

társam, hogy a döntő, az utolsó mozzanat, 

az ujj begörbítése igazából már nem lénye-

ges. Az örök sóvárgás a fontos, és az elemek-

kel, a körülményekkel és az önmagunkkal 

vívott belső küzdelem.

Boros pohárral a kézben, holdfényes éj-

szakán szinte percenként változik az ember 

hangulata. A derű szomorúságba, 

az optimizmus szorongásba csap 

át. Erdő övezte vadászház teraszán 

ülve, egyéni sorsunk bizonytalan-

ságai mellett a természetért érzett 

aggodalom is szinte törvénysze-

rűen felszínre tör. Vida Gusztáv 

írta és most mondja is, hogy ag-

godalommal gondol a jövőre, fél 

a gyorsuló tempótól, a rohanástól, 

a fejlődés jegyében zajló természet-

károsítástól. Szűkül a vad élőhelye, 

kertekbe szorul, már csak azért is, 

mert az elejtésére szánt idő is egyre 

kevesebb. Mindketten úgy gondol-

juk, a vadászirodalom elsődleges 

jelenkori küldetése a természet egé-

szének, mint mindenekfelett álló 

értéknek a tudatosítása.

Persze, a természetet se igen le-

het a maga totalitásában szeretni. 

Kötődni kell konkrét vidékekhez, 

helyekhez. Vida Gusztáv számá-

ra a szülőfalu, Magyargencs és az 

azt körülölelő táj haza- és termé-

szetszeretetének centruma. A világ 

közepe. „Volt egyszer egy Gencs” című kis 

írásában olvasom: „A falu ott terül el, ahol 
a Kemeneshát belesimul a Marcal-medencé-
be, közel a Rába, s a tájat északon a Kisalföld 
koronázza.(...) Én sosem szerettem az olyan 
települést, melyhez nem tartozott erdő. S csak 
van, csupaszon... Valahogy olyan anyátlan, 
magányos. Az erdő, a tó, a folyó hozzátartozik 

az általam igényelt élettérhez. Minden tájnak, 
parcellának neve volt. A Bujdosóba mentünk 
ki szénát gyűjteni, vagy ha kapáltunk, hát az 
a Csapásban esett...És szeretném, ha ott, Ba-
golyváron porladnék majd el...”

Kört írt le az életútja. Magyargencs, Pápa 

(a volt református gimnáziumban érettségi-

zett, ahol Petőfi  és Jókai is tanult, s melynek 

a közelmúlt nagyjai közül Nagy László és 

Rab Zsuzsa költő és Vikár Béla néprajztudós 

is a diákja volt), majd első munkahelyként 

a főváros következett, s aztán ismét Pápa. 

Rendőrtisztként (mint írta) „nyomozóként 

a bűn útjait csapázta”. De a bűnnel bűnül-

dözőként se lehet tartósan együtt élni. Le-

szerelt. „Eszmélés, keresés. A végtelenség ér-
zete. Majd, majd... Van idő. S aztán lassan, 
lassan megkopunk. Most megyek vissza már... 

Keresem a helyem, ahonnan jöttem.”
Az elmagányosodott, öreg és hideg 

magyargencsi szülői ház most éled 

újjá. Szeptemberi éjszakákon kert-

je végén bőgnek a bikák. Erősödik 

a szél, az utolsó cigaretta, az utol-

só koccintás. Ismét az irodalomra 

terelődik a beszélgetés, az írás ér-

telméről és változó világunk írói le-

hetőségeiről szaporítjuk a szót. Sok 

a könyv, de ritka a megszenvedett 

mű. Én az „Ötven vadász emléke-

iből” című, tíz kötetet megélt an-

tológia-sorozat elindítója és életben 

tartója, Tálosi István emlékét is fel-

idézem, mert hiányzik. A vadász-

lapok terjedelme szűkös, a félérett 

első kötetek előtt kellenének az 

antológiák. Vida Gusztáv nehezen 

adja ki kezéből a kéziratokat. Va-

lami szépet szeretne írni, mond-

ja, megkapót, igazat. A lényegről 

vagy csak egy délutánról, arról, 

amit érzünk, gondolunk. Minden 

változik, és éppen a változást a leg-

nehezebb megragadni. Valahogy 

újra szóba kerül a halott folyó, a Marcal is. 

Vida Gusztáv feláll, indulatos és elérzéke-

nyült. Azt mondja, nem az elpusztult halat 

és vadat siratja. A készülődést, a hajnalokat, 

a varázst. Túl könnyen tudomásul veszünk 

mindent. A romlás, a pusztítás egy darabig 

hír, aztán a média lapoz. És tovább lépünk 

mi is, mintha mi sem történt volna...

Ilyet is produkál a terület...

Vida Gusztáv az elmúlt évek érlelte kalapjában
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Lassan már elfelejtünk magyarul beszél-

ni, annyi mesterségesen kitalált, vagy más 

nyelvekből (rab)szolgaian átvett „nyelvelet-

lenség” rondítja ékes, ám egyre koptatottabb 

ékességű anyanyelvünket. Azt, hogy egyes 

politikusok, közéletinek mondott „szemé-

lyiségek”, celebek és a bulvármédia egyéb 

ölebei csak nyekegnek-nyökögnek, már 

megszoktuk. Az sem veri ki már a biztosíté-

kot, ha egy riporter, vagy bemondó alig tud 

magától összerakni egy értelmes mondatot 

(esetenként még felolvasni sem), alkalmassá-

gánál valószínűleg többet nyomott a latban, 

hogy valakinek a valakije volt. Az írott sajtó-

ban is tetten érhető ez, amikor egyik-másik 

nagyképű fi rkász, vagy önjelölt „Írástudó” 

szörnyűségeinek megértéséhez minimum az 

idegen szavak szótárára van szükség. Hogy 

az „sms-nyelv(?)” megnyomorított szavairól 

ne is beszéljünk…

Hasonló jelenségek tapasztalhatók sajnos 

a vadásznyelvvel is, amelynek helyes alkalma-

zásáért naponta küzdünk a hozzánk beérke-

zett és az általunk összegyűjtött írásokban, 

híradásokban. A „harc” már régen folyik, 

elsősorban a tükörfordításban átvett német 

kifejezések használata ellen, legtöbbre évszá-

zados munkával sikerült is megfelelő, a fogal-

mat jól és szépen kifejező magyar szót találni, 

vagy alkotni – köszönet érte az elődeinknek. 

Más kérdés, hogy a vadászok használják – 

vagy egyáltalán ismerik-e ezeket? Sokkal 

riasztóbb jelenség viszont, hogy sokan már 

A természet ősidőktől fogva a túlélés min-

den fortélyára megtanította az embert, ezért 

lettünk a bolygónk uralkodó lényei. A baj 

csak az, hogy minél messzebbre kerültünk 

tőle, annál többet felejtünk, vagy egyszerűen 

a „szavait” már rég nem vesszük észre, és kép-

telenek vagyunk levonni a konzekvenciákat. 

Hányszor halljuk a „buta liba” kifejezést, 

holott a vadludak páratlan intelligenciával 

rendelkeznek és valami egészen különleges 

ősi „tudás” birtokában vannak. A novem-

beri esti égbolt hatalmas „V” betűiben húzó 

vadlúdcsapataitól – aki akar – sokat tanul-

hat, ha nem sajnálja az időt és fáradságot. 

A természetben semmi nem történik vélet-

lenül. A közismert és jellemzően határozott 

„V” alakzatban való röpülésnek is évezredek 

tapasztalatai alapján kialakult aerodina-

mikai magyarázata van. Az elöl szárnyaló 

lúdnak egy-egy szárny suhintása az őt kö-

vető számára igen jelentős felhajtóerőt biz-

tosít, és ez így megy végig az egész csapaton. 

A csapat, mint egység – s ezt célirányos 

kutatások bizonyították – ilyen szervezett 

összefogással több, mint 70 százalékkal 

növeli az együttes teljesítményt. Ennyivel 

hosszabb utat tudnak gyorsabban megtenni, 

mintha azzal egyénileg kísérleteznének. Ha 

egyikük valamiért kiesik a „V” alakzatból 

– lelövik, vagy netán vezetéknek ütközik – 

a következő hirtelen úgy érzi, mintha mázsás 

súly húzná lefelé, és igyekszik mihamarabb 

a megüresedett helyre evickélni. Az is meg-

fi gyelhető, hogy a vezető, a „V” alak csú-

csán haladó lúd, ha elfárad, átadja a helyét 

egy addig hátrébb szárnyaló pihentebbnek. 

A mögötte haladók hangos és folyamatos 

gágogással biztatják az elöl haladókat a se-

besség tartására, illetve adott esetben annak 

fokozására, vagy lassítására is. Ez a hangos, 

kilométerekre hallatszó „biztatás” a fajtársak 

felé egyben egyfajta helyzetjelző informá-

ció is. Ha egyikük megbetegszik, nem bírja 

a tempót, legalább két társa lemarad vele, 

hogy védelmezze, ápolja, amíg újra erőre 

kap, és később együtt csatlakoznak egy má-

sik vonuló csapathoz. 

Mit tanulhatunk mi emberek, vadászok 

az égi vándoroktól? 

Egyebek között azt, hogy ha egy közössé-

get alkotnak, egy irányba tartanak, azono-

sak a törekvéseik, közösen eredményesebben 

és gyorsabban jutnak el kitűzött céljaikhoz, 

mintha azzal egyénenként próbálkoznának. 

Ebben a „menetben” a csapat hátul haladó 

tagjainak, a sereghajtóknak a hangos biz-

tatása éppoly fontos a haladásban, mint 

a maguk által a „V” betű élére vita nélkül 

kiválasztott vezetőik tisztelete. A közösség 

vezetőinek – legalábbis a vadludaknál – csak 

a kitűzött célokra kell koncentrálniuk, és 

nem kell folyamatosan védekezniük a mö-

göttük nyomulók csipkedései, vagy alantas 

hátba támadásai miatt. A közös cél – amely 

mi más lehetne, mint a jólét elérése – tök 

mindegy, hogy éppen a bal-, vagy a jobb 

oldalon szárnyalnak. Pedig táplálkozás köz-

ben, a pihenő és hálóhelyeiken egyáltalán 

nem ritkák az értelmes vagy értelmetlen 

hierarchikus viták, olykor a kemény csőr-

vágásokkal tarkított összetűzések sem, mert 

ez, ha benne is van a pakliban, a célokon 

jottányit sem változtat. Mindezek ellenére 

a beteg, a gyenge, a lemaradó társsal való 

önfeláldozó közösségvállalás már egészen 

példátlan viselkedésforma, mert más, az 

élettérnyerés szempontjából kisebb telje-

sítményű, territoriális viselkedésű fajoknál 

éppen a beteg fajtárs kiközösítése és mielőb-

bi ádáz elüldözése a jellemző. A hosszú és 

kalandos észak-déli vándorútnál és tavaszi 

visszatérésnél pedig nem igen létezhet jobb, 

sikeresebb – manapság divatos szóval élve – 

„csapatépítő tréning”. 

Nos, ezeket kellene újra fölfedezni, meg-

tanulni az ég legendás és sokak által meg 

nem értett vándoraitól, a földi túlélés nagy-

mestereitől. Ám, hogy az embernek milyen 

régi vágyai közé tartoznak mindezek, arra 

legyen példa az alábbi idézet a Bibliából, 

amely az emberiség első írásos tapasztalati 

bölcsességgyűjteménye.

„Egyébiránt kérdezd csak a barmokat, majd 
megtanítanak, és az égnek madarait, azok 
megmondják Néked. Avagy beszélj a földdel 
és az megtanít téged, a tenger halai is elbeszé-
lik Néked. Mindezek közül melyik nem tudja, 
hogy az Úrnak keze cselekszi ezt?” (Jób 12:7-3)  

Hy           

Nyelv = emlék?

Nem árt néha
felnézni az égre
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Az eset még a kilencvenes évek közepén tör-

tént. Egy vadászatról tartottunk a vadászház 

felé, a kocsiban két hivatásos vadász és egy 

külföldi vadászvendég ült, aki jóval ötven 

éves kora után kezdett el vadászni, így termé-

szetesen mindent nagyon gyorsan akart pó-

tolni. Az elmaradt évek – mint ahogy az már 

mifelénk lenni szokott – nem a lőtudásban 

jelentkeztek, sokkal inkább a szakmai-

ságban, az etikában és a rátermettségben. 

A kátyúkat lassan kerülgető terepjáróban 

a két hivatásos között természetesen a szak-

máról folyt a szó. A vendég hol elbóbiskolt, 

hol fi gyelt, míg egyszer csak megszólalt: Mi 

a fene az a vadgazdálkodás? – kérdezte unot-

tan. A szakemberek néztek egy nagyot, majd 

látván, hogy az illető nem tréfál, elkezdték 

a már évtizedek óta bejáratott sablon szö-

veget, hogy a vadászok így, meg úgy, hogy 

nem csak lövünk, hanem neveljük is a vadat 

és neki is ezt kellene tennie, stb. Az illető egy 

darabig hallgatta, majd fl egmán csak annyit 

mondott: Hát, ha ez a vadgazdálkodás, ak-

kor az vadgazdálkodjon, aki erre rá van szo-

rulva, én inkább csak vadászom. Hamaro-

san szinte szállóige lett ebből a mondásból, 

a vadászok sokszor mondogatták, ha valami 

nem úgy ment, ahogy kellett volna. 

Tán húsz év is eltelt az eset óta és a ven-

dég „aranyköpete”, igaz, kicsit kiforgatva, 

de egyre többször jut eszembe, miközben 

vadkár-ügyben járom a fülledt kukoricatáb-

lákat. Öregszem, és ezért egyre gyakrabban 

fordul elő velem, hogy káromkodom, szidok 

mindent és mindenkit és közben sokszor 

eszembe jut a kissé átköltött szlogen: „az 

vadgazdálkodjon, akinek van erre elegen-

dő pénze”. Sajnos be kell látni, hogy értékes 

szarvasállományt tartani manapság nem ol-

csó mulatság. A vadhús- és a trófeaárak év-

tizedek óta nem mozdulnak, ezzel szemben 

ismerjük a vetőmag-, a növényvédőszer- és

a gázolajárakat. Tudjuk, hogy nyílik az agrár-

olló és ezt a folyamatot még csak lassítani sem 

lehet. Egy ismerősöm, aki egy közepes adott-

ságú nagyvadas terület kezelője, annak ellené-

re, hogy nem olyan nagy fejszámoló, látva az 

egyre elfi atalodó szarvasállományt, kapásból 

kiszámolta, hogy mi a tuti. A hétezer hektá-

ros vadászterületén abban az évben a gazdák 

két és félezer hektár kukoricát vetettek. Nos, 

ha ezt csak egyszázalékos vadkárral számolja 

ki év végére, akkor is biztos a csőd. Osztott-

szorzott és rájött, hogy sokkal egyszerűbb az 

élet, ha a vaddisznót kíméletlenül lövik, ahol 

érik, és a kukoricásokban lévő bőgőhelyeket 

is állandó zavarás alatt tartva, szeptemberre 

a szarvasokat a hetedik határba elhajtják. 

Igaz, nem lövetnek majd négy-ötkilós biká-

kat, de vadkáruk sem lesz és így mindjárt job-

ban fest az év zárómérlege. 

Sajnos itt tartunk ezzel a magyar „csoda-

szarvassal”, mert már a vadászok sem tűrik 

meg a területükön. Nagyvadat tartani ma-

napság olyan luxus, hogy csak azok engedhe-

tik meg maguknak, akik erre horror összege-

ket tudnak áldozni. A szarvas tartása, etetése, 

gondozása röpke tíz éven át, olyan anyagi 

ráfordítást igényel, ami lassan vetekszik az 

űrhajózással, a drogkereskedelemmel vagy az 

összes luxussal, ami manapság úri körökben 

dívik. Nem olcsó mulatság tíz éven át tarta-

ni az állam vadját úgy, hogy még csak meg 

sem köszöni senki. Az a világ ugyanis végér-

vényesen eltűnt, hogy a fi zetség majd akkor 

jön, ha a vadászatra jogosult meglöveti a ka-

pitális bikát és akkor övé lesz majd a trófea 

értéke, meg a vadhús. Ez még talán rendben 

is volna, csakhogy szabad vadászterületeken 

kapitális bika ma már alig akad, a vad tar-

tására fordított és az elejtésért kapott össze-

gek pedig köszönő viszonyban sincsenek már 

egymással. Így aztán manapság már nem is 

olyan lelkesek a bőrnadrágos szarvasgazdák. 

Pontosabban éppen arról van szó, hogy kilóg 

a seggük a bőrgatyából, mert a „vadgazdál-

kodás” nem képes lépést tartani az eszelősen 

elszabadult költségekkel. Hogy mi a megol-

dás, arról természetesen lövésem sincs, de egy 

biztos, ez így sokáig nem mehet. Sajnos arról 

van szó, hogy a mai nagyvadállomány sorsa 

nem a nagyvadgazdálkodási konferenciákon, 

nem a tudományos kutatások eredményein 

dől el, hanem a szántóföldek szélein, ordí-

tozva, kiabálva, alkudozva, kupeckodva. Az 

azonban már biztos, hogy a huszonegyedik 

században a minőségi fővadállomány tartá-

sára ne az vállalkozzon, aki birtokában van 

a „magas tudománynak”, hanem az, akinek 

van elég pénze erre, mert a magyar „csoda-

szarvas” egyáltalán nem gyerekjáték.

Agyaki

Nagyon vad gazdálkodás

a magyar vadásznyelv meglévő szavai helyett 

is használnak üptre olyanokat, aminek az 

értelmével, jelentésével nincsenek tisztában. 

Nézzünk egy példát a sok közül. Tipikus – és 

ez alól a szakmai végzettséget igazoló papírral 

rendelkezők jó része sem kivétel – a trófea szó 

helytelen használata, amit sokan az agancs, 

vagy szarv helyett is használnak. Az eredeti 

„tropheum” szó jelentése: győzelmi jel, ami 

a vadászatban az elejtett vadból származó 

azon részt (fejet, bőrt, péniszcsontot, kopo-

nyát, agyarat, fogat, tollat, koponyás agan-

csot, szarvat) jelenti, amit a trófeának való 

kikészítés után(!) lehet falra tenni, vagy mu-

togatni. Ezért csak a vadásznak lehet trófeája, 

a vadnak nem. Nincs trófeát viselő vad, nem 

lehet trófeát lőni (legfeljebb a falon), elejte-

ni (mert ha igen, akkor összetörik) és főleg 

nem lehet – ilyen rémséggel is találkoztunk 

már több „szakember” írásában – „trófea-

gazdálkodásról” beszélni. Sajnos így is van 

a fogalomnak egy olyan, mindennap használt 

változata, amit nemigen tudunk kikerülni: ez 

a „trófeás vad”, amely helyett jelenleg még 

nincs jobb, a fogalmat röviden, jól kifejező 

magyar szavunk, legfeljebb bonyolult módon 

körülírhatjuk.  

Szeretnénk a magyar vadászat méltóságát 

megőrizni, elismertetni? Nos, ennek egy-

általán nem elhanyagolható része a helyes 

nyelvhasználat, a szakmai fogalmak, kife-

jezések ismerete és használata. A vadászat 

évezredekre visszanyúló kultúrája, tradíciói 

nemigen szívlelik a nyelvi „modernkedést”, 

a laza jópofaságot, s különösen nem a tudat-

lanságot. Tegyünk ellene, műveljük, tanul-

juk és használjuk a vadásznyelvet, ahol csak 

lehet, ne azon siránkozzunk, hogy azt má-

sok nem értik. Akit érdekel, majd utánanéz. 

Ennek jegyében indítottuk (újra) el „Vadász-

szótár” sorozatunkat is. 

Mi – a VADÁSZLAP szerkesztőgárdája – 

a magunk részéről igyekszünk a fenti „szen-

tenciákat” alkalmazni, naponta megküz-

dünk magunkkal (mi sem vagyunk szentek, 

s hibázunk is eleget), vitatkozunk egymással 

és irtjuk a hozzánk beérkező anyagokból 

a vadásziatlan, téves, hibás, rosszul alkalma-

zott kifejezéseket – akkor is, ha ez a szerző-

nek nem tetszik. Így aztán nem kell meg-

lepődni azon, hogy például ugyanaz a hír 

másképp, a vadászhoz méltatlan kifejezések 

kigyomlálásával jelenik meg nálunk, mint 

az összes többi médiumban, mert ennek 

pontosan a magyar vadásznyelv-kincsünk 

védelme az oka. 

Somfalvi Ervin
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Ma a Szalontai késes műhely 13 „A” kategó-

riás és 34 „B” kategóriás zsűrizett termékkel 

büszkélkedhet. A mester állandó árusító helye 

Hortobágyon, a Pásztor Múzeum szomszéd-

ságában található.

A Szalontai műhelyben készülő valamennyi 

kés – vadászkések, háztartási kések és zsebké-

sek – készítésének minden munkafázisa kézi 

művelet. A zsebkések anyagukat és fazonju-

kat tekintve magyar bicskák: rozsdamentes 

acélpenge, réz pakni és fa, illetve szarvas-

agancs nyél. A hagyományos formákat a ké-

szítő máig őrzi, a technika, az alapanyag vál-

tozott meg jelentős mértékben, amihez még 

a nagyobb mennyiségben történő készítés 

adta rutin is járul. 

A ma rendelkezésre álló, jó minőségű rozs-

damentes acél alapanyagok széles választéka 

lehetővé teszi a magyar népi bicskák magas 

használati értékének megőrzését a hagyo-

mányos késformák, motívumok megtartása 

mellett.

A műhelyben készülő legismertebb bics-

kafajták a szalonnázó, arató, kis- és nagymas-

kara, kis- és nagyfejes bicska, maskara bicska, 

pásztorbicska.

Szélesebb pengeformájú bicskákhoz és va-

dászkésekhez szívesen használ rozsdamentes 

porkohászati damaszt acélt. A damaszkolást 

– erről az eljárásról kapta a nevét a híres da-

maszkuszi penge is – valaha az acél minősé-

gének javítására találták ki. Ennek során kettő 

vagy több acéllapot forrasztó hőre való he-

vítése után egymásba kalapáltak úgy, hogy 

azok tartósan összehegedtek, amely során 

egy egészen sajátos rácsszerkezet alakult ki. 

Az eljárás során a magasabb és alacsonyabb 

széntartalmú rétegek kovácshegesztése után 

a tömböt megnyújtották, majd összehajtot-

ták. Ezt a műveletet addig ismételték, amíg 

a kellő számú réteget el nem érték. A kész 

pengét savval megmaratták, hogy előtűnjön 

a mintázat. A damaszkolt acél a több rétegnek 

köszönhetően sokkal élesebbre – és ami en-

nél is lényegesebb –, éltartóbbra csiszolható. 

E csodás pengéket azonban elsősorban va-

rázslatos szépségükért szeretjük. 

Az erős tartású, masszív késeket több funk-

ciós szerszámként hordják a férfi ak és nem 

csak vadászati célú felhasználásra, hanem fa-

ragásra, és túrázáshoz is használják. 

A vadászkések mindegyike saját tervek 

alapján készül. A tervezés során az esztéti-

kum, a használati érték és a hazai alapanya-

gok használata dominál. 

A rozsdamentes porkohászati acélok, mint 

az RWL-34, vagy a damaszkuszi acél a ma ké-

szülő legjobb minőségű acélok, amelyek 59-

60 HRC keménységűre edzhetők, rendkívül 

ellenállóak.

A vadászkéseket egyedi méretben, a fel-

használási területtől függő anyagminőség-

ben és a megrendelő kívánsága szerinti díszí-

téssel, feliratozással látja el a mester. 

Az agancsnyelű vadászkések díszítésére al-

kalmas a csontfaragás, valamint a scrimshaw 

technika. Az utóbbinál a kép kidolgozása so-

rán a kért motívumot tűvel karcolják a lecsi-

szolt felületre, majd speciális festékanyagot 

dörzsölnek a pórusokba. A scrimshaw-val dí-

szített csontnyelű kések nem igényelnek kü-

lönleges kezelést, a használat során a karcolt 

pórusok eltömődnek, ezért a minta hosszú 

ideig látható marad. A maró hatású vegysze-

res tisztítást kerüljük! Ha mégis ilyen anyag-

gal érintkezik a markolat, akkor a motívumot 

dörzsöljük át tintával és a kép újra a régi. Al-

kalmanként méhviasszal átdörzsölve, hosszú 

időre megőrizhetjük a kép részletgazdagsá-

gát. Készülhet a nyél fából is. A különböző 

hazai és trópusi fákból (paduk, ében, wenge, 

stb.) készült nyelek igazán mutatósak és rend-

kívül tartósak. 

Egy kifejezetten vadászati célra készített 

típust alaposabb vizsgálatnak, tesztnek ve-

tettünk alá. Ez az SZB-2004/1285 zsűriszámú, 

440C jelű rozsdamentes acélból készült, 4 mil-

liméter pengevastagságú zsigerelő vadász-

kés. A cikk szerzője, valamint az Északerdő Zrt. 

színi erdészetének három hivatásos vadásza, 

Megyery Ákos, Hudák László és Jóna Albert 

voltak a tesztelők. A tesztek nem mesterséges 

körülmények között, hanem a mindennapi 

vadászatok és a kapcsolódó munkák közben 

zajlottak. 

A Szalontai kések nem csak hazánkban, ha-

nem a Dél-Afrikában élő és bérvadásztatással 

foglalkozó Kovács Zoltánnak is mindennapos 

munkaeszköze és nap, mint nap bizonyít az 

Hagyományőrzés, értékteremtés
Húsz éve működik Nagyhegyesen, Hajdú-Bihar megyében Szalontai István késes műhelye. A népi iparművész 

címet 2003-ban kapta meg. A vállalkozás termékpalettáján vadászkések, zsebkések és háztartási kések egy-

aránt megtalálhatók.
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afrikai vadászatok során. Mivel az egy egyedi 

tervezés alapján gyártott kés, természetesen 

nem mindenben egyezik az általunk kipróbált 

típussal.

A tesztelt kés nyele szarvasagancs, rozs-

damentes pakni díszítéssel készült. A penge 

mindössze 10 centiméter hosszú, enyhén 

ívelt kialakítású, hogy a mutatóujjat a kés-

penge hátán tartva tudja irányítani a vadász 

a zsigerelési műveletet. A zsigerelő, nyúzó 

kések pengéjének hossza, alakja általában rö-

vid, a nyél hosszát mindig a használó kezének 

méretéhez kell készíteni. A rövid, de vastag 

penge élkialakítása ideális a zsigerelésnél, 

nyúzásnál, szúrásra viszont a vékonyabb és 

hegyesebb lenne a megfelelőbb. Hús darabo-

lására, csontozásra sem ez a tökéletes, de be-

vetésre került ilyen helyzetben is. Gond nélkül 

megbirkózott a nagyobb testű disznók, illet-

ve szarvasok szegy- és medencecsontjainak 

átvágásánál fellépő fokozott igénybevétellel 

vagy a kemény sörtékkel és szőrszálakkal. Az 

esetleges fafaragás sem jelentett gondot. Jó 

minőségű fenőacélon történt áthúzás után 

a kés újra borotvaéles lett, készen az újabb 

használatra. Különösen tetszett a nyél bizton-

ságos és csúszásmentes fogása, pontosan il-

lett az ember tenyerébe, jól irányíthatóvá tet-

te a pengét. A bőrtok masszív, szilárdan tartja 

a kést, mégis könnyen előhúzható, kialakítása 

miatt a penge nem vág bele az elővételnél, 

illetve a behelyezésnél! A nagy övbújtató 

a legszélesebb nadrágszíjakra is könnyű fel-

helyezést garantál. A nyél mutatós scrimshaw 

díszítése, szintén kiállta a teszttel járó meg-

próbáltatásokat. 

A tesztelők egyöntetű véleménye, hogy 

egy kitűnő, mindennapos használatra alkal-

mas eszköz került a kezükbe, amit reméljük 

a továbbiakban is megelégedéssel fognak 

használni és segítségükre lesz a munkájuk so-

rán! Természetesen a penge kialakítása miatt 

nem minden művelethez ez a kés a legmegfe-

lelőbb, de a megrendelő több formából kivá-

laszthatja a számára legjobbat. 

BÉRCZESI MÁRTON

berczesim@freemail.hu
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Vadászkutyás rovatunkban olvasóink hónapról-hónapra fi gyelemmel kísérhetik egy hannoveri

vérebkölyök mindennapjait és a vadászatba való bevezetését

Újra eltelt egy kis idő…

...és közben túljutottunk a szarvasbőgésen is. 

Ez a kölyökkutya számára azért volt jó, mert 

a terítékre került bikákkal ismerkedhetett. Elő-

ször messzebbről nézte őket, majd óvatosan 

odamerészkedett hozzájuk. Szagolgatta őket, 

nyalogatta a véres sebhelyeket. Az ilyen dolgo-

kon is át kell esni és jobb minél előbb, no meg 

a hazai környezet sem hátrány, mivel a teríték 

a vadászház udvarában volt. Említettem, hogy 

véreb esetében nagyon fontosnak tartom a ve-

zetékmunkát. Ezt a vérebnek meg kell tanítani, 

és gyakoroltatni kell vele. Még az ősidőkben 

mindenkinek úgy tanították, hogy a véreb be-

vezetésének első lépése az egészséges vad hi-

deg csapájának a követése. A németek leteszik 

a főesküt, hogy csak és kizárólag az ő módsze-

rükkel lehet kiváló vezetékes vérebet nevelni. 

Magánvéleményem azonban, hogy nálunk ezt 

a módszert alig, vagy urambocsá’ senki nem 

használja, és mégis vannak legalább olyan jó 

kutyáink, mint nekik. Ők azzal érvelnek, hogy 

ha a véreb megtanulja az egészséges szarvas 

hideg csapája követését, akkor egy akármilyen 

könnyen sebzett vadat nagyobb biztonsággal 

tud követni, vérnyom nélkül is. Ilyenkor a seb-

zett vad egyéni kipárolgása erősebb szagot 

hagy maga után, mint egy egészséges vad és 

ezért könnyebb a követése. Az ellentábor azt 

mondja, hogy ha a véreb megszokja az egész-

séges vad csapájának követését, előfordulhat, 

hogy munka közben (például egy váltón) szí-

vesebben átvált arra és azt követi. Mi, vérebe-

sek egységesen azt akarjuk, hogy a véreb a fel-

vett csapát kövesse és arról ne térjen le. Ennek 

eléréséhez nyújt segítséget a rengeteg gyakor-

lás, a különböző módszerek váltogatása, ne-

hézségi fokok beiktatása. Tulajdonképpen egy 

kottára készül az egész, aminek az a lényege, 

hogy a mesterséges csapa elejétől a végéig el-

jusson a növendék kutya. Szerintem mindegy, 

hogy a mesterséges nyomot úgy készítem, 

hogy magam után húzok egy madzagra kötött 

tüdődarabot, vagy egy szarvaslábat, esetleg 

felszerelem a csapacipőt és azzal készítem el 

a nyomot. A fokozatosságot mindig szem előtt 

kell tartani, nem szabad vérebünket túlterhel-

ni. Nagyon fontos, hogy a véreb a munkáját 

mindig örömmel végezze, és a csapa végén 

jutalomban részesüljön. A mesterséges csapá-

kat mindig úgy készítsük, hogy a munkája köz-

ben észrevett nehézségeket le tudja győzni. 

Mondok erre néhány példát. Amennyiben 

úgy látjuk, hogy a kiskutya fél a víztől, akkor 

minél nagyobb melegben járjunk olyan he-

lyeken, ahol sekély a víz, és ott húzzunk von-

szalékot. Ha fél a csalántól, akkor ne igazi csa-

lánosban dolgoztassuk, hanem először olyan 

helyen, ahol csak pár szál van (ha más nem, 

lekaszáljuk), de a lényeg, hogy ne tudja kike-

rülni. Ha úgy látjuk, hogy idegen ember, vagy 

állat képes kizökkenteni kutyánkat a munká-

ból, akkor olyan helyen dolgoztassunk vele, 

ahol vannak legelésző állatok (lovak, marhák, 

juhok), vagy mondjuk vágásban, fi atalosban, 

ahol emberek dolgoznak. Amikor úgy látjuk, 

hogy jártas utakon keresztül kell mennünk 

és itt akadnak nehézségek, ilyen helyeken is 

gyakorolnunk kell. Az sem baj, ha van a kö-

zelben lőtér, és a tanítandó kutyának éppen 

akkor kell dolgoznia, amikor ott „nagyüzem” 

van. Szerintem nincs aranyszabály. Próbálja 

mindenki a saját lehetőségeit maximálisan 

kihasználni, és életszerű dolgokat belevinni 

a csapakészítésbe. 

Azt szoktam mondani, hogy egy fi atal ku-

tyába bele kell „tenni” legalább 200 kilomé-

ter mesterséges csapát. Ez csak elsőre tűnik 

nagyon soknak, valójában nem az. Ebben 

nem az a lényeg, hogy a vérebem ezt meg 

azt megtanulta, hanem az, hogy ez idő alatt 

a kutyát magam is alaposan megismerem. 

A fenti példára utalva, egy kis történetet em-

lítek. Nemzetközi vérebversenyen történt 

1999-ben, Müdenben. Egyszer csak szólíta-

nak, hogy az éjjel meglőttek egy disznót, amit 

már egy másik kutyával kerestek eredmény-

telenül, ezt kellene folytatni. A rálövésnél Ja-

kab egyből felvette a csapát, majd megindult 

egy keskeny patakig. Szerencsére nem túl 

messze volt egy híd. Azon átjutva próbáltam 

előkerestetni a folyó szélén, ahol egyszer 

csak Jakab ráfordult egy rétre. Úgy láttam, 

minden rendben van, de azért megállítottam 

a kutyát, s közben úgy csináltam, mintha 

vért keresnék. Valójában a vérebet fi gyeltem, 

ugyanis a hosszú, együtt megtett, több száz 

kilométer alatt, mint korábban említettem, 

én is tanultam tőle. Tudtam, hogy ha biztos 

nyomon vagyunk, Jakab egy idő után elkez-

di csóválni a farkát, ezután morogni kezd, és 

a végén elkezd ugatni. Nos, én csak a faroklen-

getésre vártam. A következő réten a farkcsó-

válás megvolt, amit csak én észleltem. Ezután 

beértünk egy erdőbe, ahol az első csepp vért 

megtaláltuk. Röviden 5500 méter alatt, össze-

sen 13 csepp vér volt, ami azért nem olyan sok, 

de én végig magabiztos voltam, mert tudtam, 

hogy jól megyünk. Nem szégyellem bevallani, 

hogy ezt Jakabtól tanultam.

Zilai János
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Drótszőrű Német Vizslák
Világtalálkozója 

A Hegewald az egyik legnagyobb esemény 

a drótszőrű német vizslát tartók körében. Erre 

a vizsgára csak olyan kutyát lehet bejelenteni, 

amelyik már rendelkezik képességvizsgával, 

bizonyította a dúvad iránti határozottságát, 

ráadásul a legjobb osztályzatokkal, csupa teli 

négyessel végzett az említett megmérette-

téseken. Emellett diszpláziamentes, a meleg 

nyúlnyomon kiválóan dolgozik és túljutott 

a Német Vizsla Klub válogatóján, illetve olyan 

kutya indulhat, amelyre a klub javaslatot tesz. 

A szigorú küllemi bírálat mellett a mezei 

és vízi munkán van a hangsúly. Ezt a vizsgát 

évente rendezik meg, és Németországon 

kívül csak ritkán adnak más országnak ren-

dezési jogot. Végső soron ez a fi atal vizslák 

megmérettetése, hiszen maximum kétéves, 

vagy annál fi atalabb kutyát nevezhetnek. Az 

idén az osztrák Hollabrunn kapta a rendezési 

jogot. 

Hazánkat 2011-ben Gyurity József Kutavári 

Vadász Astor nevű drótszőrű német vizsla 

kanja képviselte. A rangos vizsgára 191 neve-

zés érkezett és a magyar páros a pontszámok 

alapján az előkelő 21. helyen végzett, ami 

nem tűnik nagy durranásnak, de az ottani 

rendkívül erős mezönyben ez igen jó ered-

mény. A rendezvény komolyságára jellemző, 

hogy a különböző feladatoknál minimum 

három bíró, de a vízi munkánál hét bíró fi -

gyelte árgus szemekkel a kutya munkáját. 

A feltétlen engedelmesség szintén fontos 

része a vizsgának és a szigorra mi sem jellem-

zőbb, mint az, hogy az összes nevezőből csu-

pán tíz kutya kapott x-et az osztályzata mel-

lé. Ez azt jelenti, hogy a mezei munka során 

kiemelkedő fegyelmet és engedelmességet 

mutatott. Ennél a feladatnál a magyar kutya 

ott volt a legjobb tíz között. A Hegewald, 

amellett, hogy nagyon komoly felmérő vizs-

ga, természetesen fontos szakmai és proto-

kolláris találkozó is. A vizsga idején, augusz-

tus 31. és szeptember 3. között tartotta soros 

vezetőségi ülését a Német Vizsla Világszö-

vetség is. A meghívott vendégek közt volt 

Eppel János, a magyarországi Német Vizsla 

Klub Egyesület elnöke, aki egyéb feladatai 

mellett, a magyar páros menedzselését és 

a segítői feladatokat is ellátta. 

 Agyaki

Őszi Tenyészvizsga – Baja 

Remek rendezés, jó hangulat és felkészült 

kutyák voltak a fő jellemzői a Német Vizsla 

Klub Egyesület által rendezett Őszi Tenyész-

vizsgának, mely Mindenes Vizsga, Képesség- 

vizsga és Tenyész-szemle is volt egyben. 

A reggeli bírói értekezleten Szikinger János 

vezetőbíró öt bírói kört jelölt ki és a bírók 

végigkísérték a hozzájuk beosztott vizsgá-

zót az összes előírt feladaton. A megnyitón 

Eppel János klubelnök köszöntötte a felsora-

kozott kutyákat és vezetőket, majd a kürtszó 

után mindenki elindult a számára kijelölt fel-

adathoz. A Dávodi Délvidék Vadásztársaság 

kiváló területeket biztosított a mezei és vízi 

munkákhoz. Ezen felül az időjárás is kegye-

ibe fogadta az október 8-ai rendezvényt. 

Napfény, valamint határozott szél segítette 

a kutyák, a vezetők és a bírók munkáját. 

Eredmények: a mindenes vizsgára hat ne-

vezés érkezett és ebből hárman kaptak első 

díjat, egy harmadik díjat és két kutya nullát.

ŐTV: 22 nevezés, 13 első díj, 3 második, 

2 harmadik. Egy kutya nullázott és három 

nem jelent meg. Képességvizsga: 3 induló, 

1 első díj, 2 második. Tenyész-szemlére nyolc 

kutya jelentkezett. 

Agyaki

Vadászkutyás hírek
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Egy tudósítás – kommentálva
A tudósítás szeptember 29-én, a huntingpress  

honlapunk hírek rovatában jelent meg és 

azonnal „adok-kapok” kommentárokat ka-

pott. A vitát kissé rövidítve, de a tanulságai 

miatt érdemesnek tartjuk a közlésre.

A tudósítás

Világjáró Vadászok Klubja találkozó

Szeptember 24-én, Szőlőskislakon tartotta 

a Világjáró Vadászok Klubja a félévenként ak-

tuális összejövetelét. A lelkesebb tagok már 

péntek délután megérkeztek Kenyér Zoltán 

tagtársuk gyönyörű, ősparkkal körülvett kas-

télyához, melynek pincéjében jó vörösbor 

mellett folyt az élmények kicserélése.

A másnapi hivatalos programon először Bé-

kés Sándor tartott előadást a vadászerkölcs-

ről és etikáról, majd Sipos György és Pünkösti 

Zsombor vezetett be bennünket a madár-

preparátumok elkészítésének tudományába. 

Pencz Kamilló ügyvéd vezényletével a 10 

éve működő VVK hivatalosan is egyesületté 

alakult és megválasztotta elnökségét, ellen-

őrző és felügyelő bizottságát, valamint elfo-

gadta az alapszabályt. Elnöknek 2 évre a tag-

ság dr. Gergely Imrét, alelnöknek Paller Attilát, 

titkárnak pedig Koppány Emesét választották 

meg. 

A hangulatos szüreti báli felvonulás után 

a házigazda a Közép-Kaukázusi és Nyugat-

Kaukázusi túr vadászatáról mesélt. Kemény, 

embert próbáló vadűzés, melyet csak a leg-

jobb kondícióban lévő és legelkötelezettebb 

vadászoknak ajánlott. 

A délelőtti program lezárásaként ifj . Gyi-

mesi György, a felvidéki vadászíró kisebbik fi a 

tartott élménybeszámolót pakisztáni útjáról, 

a Sindhibex és a Blandforduriál elejtéséről. 

A kiválóan elkészített ebéd után Szollár 

András – mint a Holland & Holland cég ma-

gyarországi képviselője – az angol fegyver-

művesség titkaiba és rejtelmeibe vezette be 

a jelenlévőket és közben gyakorlatias kérdé-

sekre is válaszolt. 

A tagság nagy örömére, a rendezvény vé-

gére Hídvégi Béla is megérkezett, egyenesen 

a kaukázusi túr vadászatáról. Előző éjszaka 

szállt le a gépe, de ő fáradtságot nem sajnálva 

leutazott, hogy pár szót válthasson a vadász-

társaival. Hirtelenjében rögtönzött gyors be-

számolóját nagy lelkesedéssel fogadták. 

A Világjáró Vadászok Klubja egy élménykö-

zösséget alkot, amely azt tűzte ki célul, hogy 

a tapasztaltabb tagok átadják tudásukat az 

ifj abb és a tudásra vágyó vadásztársak részé-

re. Ennek érdekében évente kétszer tartanak 

találkozót, amely nyitott, így bárki részt vehet 

rajta, aki az egyszerű vadászemberek között 

jól érzi magát, szeret beszélgetni és barátsá-

gokat kötni. 

A VVK következő rendezvényére 2012. ápri-

lis 13-15-én Sikondán kerül sor, Pásztó Csaba 

klubtag szervezésében. A téma a külföldön 

élő magyar vadászok élménybeszámolói és 

tapasztalatai lesznek. 

-gi-

A kommentárok

Ha ezek „egyszerű vadászok”, ahogy a szerző 

írja, akkor én megeszem a kalapom. Aki egy-

egy hegyi kecske vadászatára dollár tízez-

reket költ... Persze, az egyszerűnek van egy 

szinonimája. Ez az egész írás az újgazdagok 

GYOMORFORGATÓAN GUSZTUSTALAN visel-

kedését tükrözi! Fúj! 

 (2011. 09. 29., 22.31 Szkeptikus)

Szkeptikus Vadásztárs! Ez nem teljes mérték-

ben ugyan, de így van! A cikkben felsorolt va-

dásztársak egy része (tízmilliói dacára) tény-

leg közvetlen, rendes ember. Vannak azonban 

köztük szépen elszállt, nagyképű palik is, 

akiknek ráadásul már csak a kaukázusi túr és 

társainak vadászata az, ami a valami! Pedig 

megjegyezhetnék már ezek a nagyon nagy 

tudású sznobok, hogy a „legkisebb trófeába 

is belefér a legnagyobb vadászemlék.”

 (2011. 09. 30., 15.18 Öreg Vadász)

Kedves Szkeptikus! A hegyi kecskék család-

jába igen sok faj tartozik, melyek elejtésének 

elérhetősége igen széles skálán mozog akár 

pénzügyileg, akár vadászteljesítményt tekint-

ve. Tény, hogy akad pár fajta, melyek tény-

leg dollár tízezrekbe kerülnek, de a többség 

jócskán még az egyszer tízezret is messziről 

szagolja. Például egy spanyol ibexhez most 

hozzá lehetett jutni 2500 euróért, amiben 

4 nap szállás és az ellátás is benne van. A cikk-

ben említett túr vadászata is kijön 4-5 ezer 

euróból, ami szintén nem többször tízezer 

dollár. Tény viszont, hogy az egyszerűnek 

nem egy, hanem számtalan szinonimája van, 

mint például: könnyed, laza, sima. De a fenti 

hozzászólás esetében a tájékozatlan, tudatlan 

és alpári is szinonima ezen „egyszerű” szóra. 

Sorolhatnám a további jelzőket, de felesleges, 

mert még sosem jártál e klub rendezvényén. 

Mert ha jártál volna, akkor láthattad volna, 

hogy nemcsak BMW-k és Mercedesek, hanem 

Skodák, Nivák és Suzukik is szép számmal 

álltak a parkolóban, és több volt a zöldruhás 

vadőr, mint a bőrzakós újgazdag vadász. Sőt, 

feleségek és gyerekek kuszasága is előfordul 

e körben, ahol a hangulat a megragadó. Nem 

a fenti márkák adják a lényegét e klubnak, ha-

nem hogy mindannyian élvezzük a másik tár-

saságát, örülünk a jelenlétének. Az élmények 

és tapasztalatok adását és szerzését pedig 

csak az utasítja el ilyen „gyomorforgató” mó-

don, mint Te, aki még sosem lelt igaz barátra 

egy idegenben, aki nem érezte testvérének 

a vele vadászó fi zető vendéget vagy vadőrt, 

aki még nem volt tagja élményközösségnek. 

A vadászat egy hobbi, mely életformává ala-

A „Szerkesztői üzenetek” című rovat témája a vadászati közélet, vala-

mint minden olyan vadászattal, vadgazdálkodással kapcsolatos felvetés 

és kérdés, amire az olvasók kíváncsiak. A rovat a nyilvánosság erejére tá-

maszkodik, és ha a Magyar VADÁSZLAP olvasóinak bármilyen észrevétele 

van, azt igyekszünk közölni. Reméljük, nem lesz túl sok tabutémánk...

Postabontás
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kulhat. Minden életforma kötöttségekkel és 

költségekkel jár, akár tetszik akár nem. Nem 

kötelező a vadászatot választani; de akár lot-

tózol, akár kuplerájba jársz, a költségeket állni 

kell. A szórakozás pénzbe kerül. Hogy mennyit 

költesz nőkre, mozira, italra vagy cigire, az a Te 

dolgod. De ha valaki többet vagy kevesebbet 

költ a szórakozására nálad, ahhoz meg sem-

mi közöd. A vadászat és a hozzá kapcsolódó 

élmények szerzése nem feltétlenül anyagiak 

kérdése, hanem inkább tehetség szükséges 

hozzá. A tehetségnek pedig itt legyen szino-

nimája a tudás, a rátermettség, a szorgalom, 

a kitartás és az áldozatkészség. A fentebb be-

mutatott vadászok pedig még fanatikusok is, 

mert a tehetség minden formáját latba vetik 

azért, hogy szenvedélyüket szenvedések és 

a józanész határát súroló áldozatok árán is 

gyakorolhassák, hogy próbára tegyék önma-

gukat életformájuk minden pillanatában; az 

álmoktól, a terveken és a felkészülésen át, 

a beteljesülést jelentő utazáson keresztül az 

élmények továbbadásáig. Sajnálom, hogy az 

irigység két formája közül te csak a rosszin-

dulatú sárgát ismered, a jóindulatú inspiráló 

(„ha neki sikerült, akkor nekem is menni fog”) 

fajtájának még csak a szele sem érintett meg. 

Gondolkozz el ezen! Vagy egyszerűen (!) csak 

nézd a Fishing&Hunting-ot a Tv-ben!

 (2011. 09. 30., 21.28 Dr. Godó)

Tisztelt Dr. Godó Úr! Csupán annyit szeretnék 

hozzáfűzni a személyeskedésbe hajló, indu-

latoktól sem mentes hozzászólásához, hogy 

a különféle hegyi kecskék nem „pár fajtát” 

alkotnak, ahogyan ön írja, hanem FAJ-t. Igen 

lényeges különbség!!! 

… (2011. 10. 03., 17.20 Hangya-boy)

Kedves Hangya-boy! Amint fi gyelmesen el-

olvassa hozzászólásom, akkor észreveheti, 

hogy a „faj” szót használtam az első monda-

tomban, míg a másodikban a fajtát. Nem vé-

letlenül, hiszen a fajok jól elhatárolhatók, míg 

a fajták, alfajok keveredhetnek és utóbbiak 

rendszertani besorolásain még a mai napig 

is vitáznak az arra tőlünk inkább hivatott tu-

dósok. Nem véletlen, hogy a túrfélék kapcsán 

a fajtát használtam, mert a Közép-kaukázusi 

túrt egyesek a dagesztáni és a kubáni (al)fajok 

keveredésének tartják, mások önálló fajt, míg 

szintén mások a kubáni alfaját látják benne. 

De ez hasonlóan igaz a kavir és bezoár kérdé-

sében, mint az altáji kőszáli kecske és a közép-

ázsiai kecske esetében is. Az ibériai kecskefé-

lék besorolását meg aztán ne is részletezzem. 

…az egyes vadászok szokásait illetően az 

a véleményem, hogy a vadászközösség köre-

iben egyértelműen a rosszindulat számlájára 

írható jelenség, hogy a különböző szintű le-

hetőségeket, élményeket és eredményeket 

a kevésbé tehetősek – vagy inkább kevésbé 

tehetségesek – egyszerű módon erkölcste-

lenné, etikátlanná nyilvánítják. A vadászat 

mindannyiunknak a hobbija, szórakozása, 

életformája. Van, aki az apróvadat, a mada-

rat, a rókát vagy az őzbakot szereti vadászni. 

Van, aki a hegyeket mássza szívesen, és van, 

aki a különféle vadászati módok kipróbálását 

(monteria, kutyaszán, hívás, csapdázás, koto-

rékozás, kopózás, stb.) megismerését részesíti 

előnyben. 

Az, hogy kinek mi tetszik, miben leli örömét 

a vadászaton belül, az senki másra nem tar-

tozik, mint ahogyan az sem, hogy mit csinál 

a feleségével az ágyban. Ezt tiszteletben kelle-

ne tartani! Viszont nem elhanyagolható tény, 

hogy összehasonlítási és véleménynyilvánítá-

si alapja a vadászati módok és élmények terén 

is annak van, aki kipróbált már egyet, s mást. 

Ez ugyan persze nem predesztinál senkit 

a másik köpködésére; sem azokat, akik a szó-

rón 30 méterre eszegető süldők vadászatát 

kedvelik, sem azokat, akik a hegyek szerelme-

sei. Sok szép autó szaladgál útjainkon és senki 

nem köpdös azért, ha egy Maserati-val lát va-

lakit. Autós az ugyanúgy, mint aki kis Polski-t 

használ vagy Renault kamiont. E szempont-

ból nézve meg nem teljesen mindegy, hogy 

a Kaukázus ormain didergek éjszaka, vagy az 

egyik huzatos lesen a Mátrában? Egyformán 

bolond vagyok mindkét esetben, mert hajt 

a vérem, vadász vagyok. Vagy csak akkor va-

gyok jó fej, ha fázni csak a Mátrába járok, mert 

a Kaukázusba menni már etikátlan? Számom-

ra ez az egyre terjedő, megosztó szemlélet, 

a mások alaptalan és értelmetlen piszkálása 

a gyomorforgató! 

Még ha anyagi lehetőségeink egyformák 

is lennének, akkor is lennének, akik sajnálnák 

a pénzt egy aranyérmes bak (őz vagy kecs-

ke, mindegy) elejtésére, de bezzeg kritizálni 

azt nagyon tudnának. Az etika lovagjai len-

nének, és úgy lőnék karikásra a fácántyúkot 

vadászvendégként, mint annak a rendje. Nem 

vagyok gazdag, kis autóm van. De minden le-

hetőséget igyekszek megragadni, hogy más 

országban vadászhassak, hogy más vidéke-

ket, fajokat ismerjek meg – így most akkor 

nagy tudású sznob vagyok, vagy poroszkáló 

csóringer? Különbözőek vagyunk, még ha va-

dászok is vagyunk mindannyian. Ezt próbáljá-

tok megérteni és elfogadni!

 (2011. 10. 04., 22.07 Dr. Godó)

A szerkesztőség megjegyzése: csak annyit 

kívánunk a vitához hozzátenni, hogy a va-

don élő állatok besorolásánál faj (species, sp.) 

és alfaj (subspecies, ssp.) létezik. A fajta csak 

a háziállatoknál használt és létező fogalom, 

vadon élő állatnál csak faj vagy alfaj létezik, 

a kettő nem keverhető egymással.

A szokásosnál rövidebb volt az idei szarvas-

bőgési idény, ennek ellenére szép bikák ke-

rültek terítékre Tolna megyében. A trófeák 

a bírálatok tanúsága szerint fajsúlyra valami-

vel gyengébbek a tavalyinál.  (10. 03.)

Három, fej nélküli szarvasbika tetemet talál-

tak szeptember közepén a Zala megyei Len-

ti térségében. Egyértelműen az agancsukért 

lőtték le őket, hiszen az értékes húshoz senki 

sem nyúlt. (09. 20.)

Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak 

miatt kell felelniük azoknak a somogyi orv-

vadászoknak, akik Eddén megvertek egy 

hivatásos vadászt.  (09. 20.)

Összesen 270 illegálisan zsákmányolt fürjet 

találtak a határrendészek egy román mik-

robuszban, Kiszombornál. A mikrobusznak 

négy olasz és két román utasa volt.  (09. 27.)

A romániai Hargita megyében 51 medve, 

64 farkas, 17 hiúz és 53 vadmacska lőhető 

a 2011/2012-es vadászidényben.  (09. 26.)

A Pilisi Parkerdő Zrt. által gondozott „Park-

erdő természetesen 2010-2012” elnevezésű 

természetvédelmi program részeként nyolc 

gödöllői erdőrészletben történik teljes fafaj-

szerkezetátalakítás.  (09. 15.)

Szeptember 22-én, a 20. Ifj úsági Vadászve-

télkedő alkalmából avattak termet Bánff y 

György tiszteletére a Vadas Szakképző Isko-

lában.  (09. 29.)

Harmadik helyezést ért el a Saághy István 

Tanösvény (Szombathelyi Erdészeti Zrt.) „Az 

év ökoturisztikai létesítménye 2011” pályá-

zaton. A díjakat a turizmus világnapja alkal-

mából rendezett nagyszabásu ünnepségen 

adták át.  (10. 03.)

Sidi Péter a 6. helyen végzett szeptember 

21-én a kisöbű szabadpuskások 3x40 lövé-

ses összetett versenyében a Sportlövő Vi-

lágkupa wroclawi döntőjében.  (09. 22.)

Bizarr baleset történt egy dél-afrikai hegyi-

kerékpáros versenyen: egy tehénantilop 

döntötte fel az egyik versenyzőt.  (10. 11.)

Az elhunyt vadászokért tartottak szentmi-

sét Mindszenten október 8-án, idén immár 

negyedik alkalommal. A misén a Bozó Tibor 

által faragott Hubertus-emléktáblát is meg-

szentelték.  (10. 10.)

Kerekesszékkel az erdei ösvényeken: moz-

gáskorlátozottak számára is megközelíthe-

tőek lesznek rövidesen a Gyulaj Zrt. terüle-

tein épülő vadászlesek.  (10. 10.)

Vadászmúzeumot rendez be a sepsiszent-

györgyi önkormányzat a belvárosi műemlék 

Bene-házban. A projektre 2,3 millió lej uni-

ós támogatást pályázott meg a városháza, 

ebből 600 ezer lej a fejlesztési minisztérium 

hozzájárulása.  (10. 07.)

HUNTING
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Eltörölt 
ebadó

Fiskális szemléletű világunkban 

szokatlan lépésre vetemedtek a 

wertheimi (Baden-Württemberg 

tartomány) városatyák. Idén, 

július végén szinte egyhangú 

szavazással helyt adtak a kör-

zeti vadászegyesület kérésének 

és eltörölték a vadászkutyákra 

kivetett ebadót. Az adómentes-

séget élvező kutya gazdájának 

a jövőben azonban rendelkezni 

kell érvényes vadászjeggyel és 

az adómentes ebnek vizsgán kell 

a vadászatbéli jártasságát bizo-

nyítania. Az adómentesség 2012. 

január elsején lép életbe.

Mozart kontra
vaddisznók
A Freising közeli Wolfersdorf ku-

koricásaiban egy hangszóróból a 

vaddisznók távoltartására egy, a 

kukoricásban elhelyezett rádió-

ból újabban klasszikus és pop-

zene szól. A szokatlan muzikális 

riasztást a terület vadászbérlői 

először a búzaföldeken próbál-

ták ki - átütő sikerrel. A bérlők az 

elmúlt 25 év során számtalan ri-

asztási módszerrel kísérleteztek, 

csekély eredménnyel. Az elmúlt 

évben a 330 hektáros vadászterü-

letükön közel 1000 euró vadkárt 

kellett kifi zetniük. Ebben az év-

ben Wolfgang Amadeus Mozart 

zsenialitásának köszönhetően, 

még nem volt vadkár. 

Forrás: Deutsche Jagdzeitung

2011 októberi szám

A halál 
macskatal-
pakon jár

A marylandi Towson egyetem 

tanulmánya szerint a fi atal éne-

kesmadarak közel 80 százaléka 

esik ragadozók áldozatául. A kis-

madarak korai étlapra kerüléséért 

közel 50 százalékban felelősek a 

szabadon kószáló házi macskák. 

Ezért a Német Vadász Szövetség 

fokozottan kéri a macskatulaj-

donosokat, hogy a nyári hóna-

pokban fokozottan ügyeljenek 

kedvenceikre. Egyes állatvédő 

egyesületek szerint Németor-

szágban közel kétmillió elvadult 

házi macska garázdálkodik er-

dőn-mezőn. A becslések szerint 

évente közel hatmillió énekesma-

dár válik a kóbormacskák áldo-

zatául. (Érdekes lenne, ha ebben 

a kérdésben a kóbormacskák és 

-kutyák lelövését vehemensen el-

lenző állatvédők is megszólalná-

nak. (A szerkesztő megjegyzése)

Forrás: Wild und Hund,

2011. 18. Szám

Méregriadó 
a vadtakar-
mány miatt

Egy erdei sétáját végző szabad-

napos tűzoltó fekete, veszélyes 

anyagokra utaló címkével ellátott 

hordókra lett fi gyelmes. Azonnal 

értesítette a hatóságokat, akik-

nek az emberei teljes létszámban 

megjelentek a helyszínen (rend-

őrség, tűzoltóság, katasztrófa-

védelem, Vörös Kereszt és még 

sokan mások). A rendőrség még 

a közeli országutat is lezárta. Ezek 

után, két mindenre elszánt ka-

tasztrófavédő vegyvédelmi ruhá-

ban megközelítette a hordókat és 

felnyitotta őket. Ekkor derült ki, 

hogy veszélyes vegyi anyag he-

lyett a hordók vadtápnak szánt, 

jó minőségű kukoricát tartalmaz-

tak, amelyet a vadászbérlő a kö-

zelgő télre készített elő.

Forrás: Pirsch, 2011. 18. szám

Nincs pénz, 
nincs
vadászat

Nem kizárt, hogy Karélia Kondo-

pozsszkij járásában nem va-

dászhatnak a helyi vadászok. A 

területre való bérleti jog 2012 

áprilisában lejár, és a helyiek csak 

egy részét tudták összegyűjte-

ni a 2 650  000 rubeles (csaknem 

20 millió forintos) bérleti díjnak, 

ami a következő 49 évre szólna. 

Márpedig ha 2012 elejére nincs 

az államkincstárban a teljes ösz-

szeg, a helyi vadászok elveszítik 

a vadászati jogot. A térség kép-

viselői indítványozni akarják az 

illetékes hatóságoknál, hogy az 

egész országban hektáronként 1 

rubelben (6,8 Ft) határozzák meg 

a vadászterületek bérleti díját; 

most ez helyenként akár 10 ru-

belre is rúghat.

 2011. szeptember 26.

Jávor az úton
Nem csak hazánkban okoznak 

gondot vad és gépjármű-ütkö-

zések. Észtországban október 

elején, a jávorszarvas-idény miatt 

az útfelügyelet és a rendőrség 

felhívja az autósok fi gyelmét arra, 

hogy vezessenek a megszokott-

nál sokkal fi gyelmesebben. Bár 

az autóutak közelében a vadá-

szat tilos, a szarvasok ijedtükben 

mégis kimenekülnek az aszfaltra. 

A jávoridény december 15-éig 

tart Észtországban.

2011. október 2., ihunter.ru

A Vörös 
Könyvből 
vadásznak?

Grúziában a tervek szerint a Vörös 

Könyvben szereplő vadfajokat is 

vadászhatónak nyilvánítanának. 

A vonatkozó jogszabály racionali-

zálását azzal magyarázzák, hogy 

az országban feltétlenül fejlesz-

teni kell a vadászturizmust. A vé-

dett állatokra – a barna medvére, 

az argali juhra és a gímszarvasra – 

az engedély meglehetősen drága 

lesz: az ár 650-től 950 dollárig ter-

jed. A vadászatok törvényességét 

a „nemzeti erdőjárőrök” fogják 

ellenőrizni. 

2011. október 1., zatrofeem.ru

Kutyában 
az egészség

Tanulmányok bizonyítják, hogy a 

kutyatartás jó hatással van a gaz-

dik egészségi állapotára. Renate 

Ohr, a göttingeni egyetem pro-

fesszora szerint a négylábú ked-

vencekkel való együttélés több 

mint két milliárd eurót spórol 

meg éves szinten az egészség-

ügyi költségeken.

Fogyó állomány
A németországi darupárok több 

mint kétharmadának nincs idén 

utódja, állítják a madarakat fi -

gyelő kutatók. A csökkenés oka: 

a száraz tavaszi időszakban szá-

mos, a madarak búvóhelyéül 

szolgáló vizes vidék eliszaposo-

dott, így a vaddisznók, a rókák és 

a nyestfélék könnyen megritkít-

hatták az állományt. 

Gyarapodó fókák
Újra akkora fókaállománnyal 

büszkélkedhet Németország az 

Északi-tenger partjainál, mint 

száz évvel ezelőtt – állapítják 

a fókákat vizsgáló kutatók. A 

Schleswig-Holsteini Nemzeti 

Park területe fölött repülőgép-

ről, négy-öt repülés alatt 10 941 

egyedet számoltak össze, köztük 

3294 kölyköt, amely 421 darabbal 

több, mint tavaly. 

 Forrás: Jäger, 2011/10.

Gyilkos 
grizzly 

Két turistát holtan találtak a Yel-

lowstone Nemzeti Parkban. A 

DNS vizsgálatok alapján megálla-

pították, hogy ugyanaz a grizzly 

felelős mindkettőjük haláláért. A 

nemzeti park emberei elejtették 

a vadat és az anyamedve két köly-

két hivatásos gondozókra bízták.

Forrás: biggamehunt.net,

2011.  október 3.

Vadászatról, vadgazdálkodásról szóló cikkek szemléje

Határon innen és túl
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1996/november

A  Földművelésügyi Minisztérium megelégelte az orvvadászat elleni 

harc eredménytelenségét, és azt tervezte, hogy 100 ezer forintos „vér-

díjat” tűz ki az orvvadászok fejére – jelent meg a szerkesztői jegyzet-

ben.  Természetesen ezt nem vérdíjnak, hanem jutalomnak kívánták 

nevezni, de véleményem szerint ez a lényegen nem változtatott. A vér-

díj kihirdetésével egy időben, a jelenlegi területes vadásztársaságok-

nak szólt az a miniszteri üzenet, hogy ha nem az éves vadgazdálkodási 

terveknek megfelelő vadmennyiséget, hanem annál többet hoznak 

terítékre, számíthatnak rá: azonnal felfüggesztik a vadászati jogukat 

és vadászati tilalmat rendelnek el, a személyi felelősséget kiemelten 

fogják vizsgálni és szankcionálni. A „vérdíjból” persze nem lett sem-

mi, a nagyvadállomány szükségszerű szabályozásában semmiféle 

egyéni állománykezelési elképzelésre vagy megoldási ötletre az állami 

felügyelet a vadászoknak nem osztott lapot. Az „eredmény” ma már 

közismert. (3. oldal) 

Ebben a számban hirdettük meg és kértünk segítséget Barabás Attila, 

kiskunmajsai hivatásos vadásznak, akit az orvvadászok el akartak gá-

zolni, és akit bíróság elé állítottak, mert önvédelemből lelőtte az egyik 

orvvadászt. Attilának és családjának el kellett költöznie a környékről, 

régen nem hallottunk felőle.  (5. oldal)

Csergezán Pálra (1924-1996) emlékezett az azóta szintén az örök va-

dászmezőkre költözött Muray Róbert, a pályatárs szemével értékelve, 

méltatva művésztársa gazdag életútját és páratlan munkásságát. A 

visszaemlékezés az Anna-laki faragott kőszikla avatásán hangzott el, 

ahol elhelyezték Csergezán hamvait és ahol azóta Péter-Pál napján ta-

lálkozgatnak a művész tisztelői. (6. oldal)

A gímagancsok „csonkítása” ellen emelt szót Páll Endre, azt kifogásol-

va, hogy önként 3 ponttal kisebb pontszámot adnak a bírálók, nehogy 

szó érje később a bírálat hitelességét. A javaslat pusztába kiáltott szó 

maradt, sőt... (8. oldal)

Ebben a számban is olvasható volt, hogy a VADÁSZLAP előfi zetése 

kedvezményes, akik az év végéig előfi zettek, 1 hónapos kedvezményt 

kaptak és csak 1650 forintot kellett fi zetniük, a hivatásos vadászoknak 

pedig csak 450 forintba került az egész éves előfi zetés, ha megküldték 

a szerkesztőségnek munkaadójuk nevét és címét. (3. oldal)

A lapterjesztéssel foglalkozó Hírker cég egy toplistát tett közzé, amely 

szerint a Magyar VADÁSZLAP „a rendszeresen, nagyobb mennyiség-

ben ellopott lapok” ranglistáján a 10. helyezett volt. Olyan népszerű 

lapokat, magazinokat előztünk meg, mint a Reform, a Természetbúvár, 

Cash Flow vagy a szex fotókkal teli ÖKM. Felhőtlenül azért nem örül-

tünk ennek, mert sok reklamációt kellett rendeznünk, de vitathatatla-

nul büszkék is lehettünk, mert azt „lopják”, ami érték. Ha majd egyszer 

valaki nekiáll feldolgozni a magyar vadászsajtó legújabb kori történe-

tét, azt is felfedezheti, hogy nem csak a kész lapokat lopták, de mást is 

gyakran koppintottak rólunk. (26. oldal)

2001/november 

Most, amikor a 10. évfolyam 

bekötött példányait lapozga-

tom, engedtessék meg nekem, 

hogy csak a szépre, a sikereinkre 

(vagy annak látszókra) emlékezzek 

és időrendben idézzek fel néhányat.  A terjedelmi határokkal megal-

kudva – természetesen – a teljesség igénye nélkül, hiszen emlékekből 

csak annyi tehető el, amennyi a fi ókban elfér – írtam abban az össze-

állításban, melyben összefoglaltuk az első tíz esztendő eredményeit. 

Mit mondjak? Nem kellett sem tíz évvel ezelőtt, sem most szégyenkez-

nünk, többet tettünk a magyar vadászati kultúráért, vadászatért, mint 

az erre hivatott szervezetek. (11-13. oldal)

Hosszú évek „munkájának’” eredménye volt, amikor beszámolhat-

tunk arról, hogy a felvidéki Léván, a belvárosban utcát neveztek el 

Kittenberger Kálmánról, a világhírű Afrika-vadászról, a kutatóról és 

lapszerkesztőről, a város szülöttéről. A „Kálmána Kittenbergera” tábla 

ünnepélyes külsőségek között történő leleplezését emlékülés előzte 

meg, amelyen mindkét ország neves tudósai, muzeológusai és kutatói 

méltatták Kittenberger Kálmán tudományos munkásságát. Az alkalom 

fényét emelte, hogy egy kiállításon bemutatták Kittenberger szemé-

lyes tárgyait, szafari felszerelését, trófeáit és emléktárgyait. (7. oldal)

A vadászok mobiltelefonjának használatáról, annak hasznosságáról 

és vadhajtásairól elmélkedtünk a „Csak a szarka csöröghet” című cik-

künkben. Azóta a „helyzet” sokat változott, már nem csak a hátrányait 

– a legelképesztőbb és legváratlanabb helyzetekben érkező „csönge-

tést” – értékelhetjük, hanem a mobil-világ nyújtotta kommunikáció 

előnyeit is. (19. oldal)

Rendhagyó vadásziskola rovatunkban a mufl on-nászról olvashattak, s 

ebben a számban jelentek meg a 2001-es szarvasbőgés során elejtett 

három legnagyobb agancsról készült felvételek. Egy ilyen évet ma sem 

szégyellnénk, 16,81 kg volt a lábodi, 15,37 kg a bánokszentgyörgyi és 

14,40 kg a pilisszentkereszti bika. (8. oldal)

Keveset, de minden nap – ez volt és ma is ez a Soltész-féle automata 

szóró szlogenje, melyet Somfalvi Ervin tesztelt szakcikkében. Nem az 

a lényeg, hogy a vad a szórón lakjon jól, hanem hogy tudja, ott mindig 

talál ennivalót. (24. oldal)

A vadászjelöltség, a tagjelöltség intézményesítése mellett érvelt 

Dékány Antal, amit szerkesztőségünk azzal egészített ki, hogy a me-

gyei vadásznapokon tegyenek fogadalmat az új vadászok, a tagje-

löltséget pedig a vadásztársaságoknak kell bevezetni, házi szabály-

zatukban rögzíteni. Ma már a megyei vadásznapokon önnálló és 

ünnepélyes „program” az új vadászok fogadalomtétele, a tagjelöltsé-

get pedig elsodorta a kapitalizmus, a pénz. A vadásztársaságok olyan 

új tagot vesznek föl, aki fi zetni tud, így könnyen felejthető a tagjelölt-

ség egyébként igen hasznos intézménye. (25. oldal)

Visszapillantó
Rovatunkban a Magyar VADÁSZLAP 15 és 10 évvel ezelőtti, novemberben megje-

lent írásaiból szemezget Homonnay Zsombor.
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Nagy klasszikusunk, Bársony István irodalmi „szellemidézésének” 

az ad apropót, hogy november 15-ikén, halála után 83 évvel, dél-

után 15 órakor emléktáblát avatunk egykori lakhelyén, a Népszín-

ház utcai ház falán. A leleplezést követően a Józsefvárosi Galéria 

termében emlékezhetnek a kezdeményezők – a Vadász Könyv Klub 

Egyesület és a Bársony István Alapítvány tagjai - valamint a halha-

tatlan vadászíró tisztelői, olvasói. 

Amerre nézek, csendes, magányos rónaság mindenütt.

Elfárad a szemem, amíg a messzeségben megpihenhet valamin; 

az elmosódó, ködbevesző fasoron; vagy egy pusztai karámon, amely 

most üres és még a környéke is teljesen néptelen.

A nagy Alföld egyik legsíkabb végtelensége ez. A mezők arculatát 

fakóra fonnyasztotta a késő ősz; a végeláthatatlan legelő gyepét már-

is dér csípte. A bágyadt pusztáról két álmos nagy szem néz az égre; 

két egymás közelségében lévő szikes tó.

Novemberi szél simogatná a pusztát, de az érintése durva, gyön-

gédtelen. Begombolkozom a csípős kedveskedés elől s nézem a tö-

mör levegőt, amely úgy hasonlít most a homályos üveghez. Átlátok 

rajta; de inkább csak sejtem, semmint tudom, hogy mi van mögötte. 

A leáldozó napba bele lehet nézni; elernyedt sugarainak a ködréte-

gek közt megtörött a fényük.

Mindjárt estébe hajlik a délután, amely ilyenkor már nagyon 

megrövidül. Huszonnégy óránként átlag egy-egy perccel hamarabb 

nyugszik most a nap; ma éppen ötödfél órakor. Azután csakhamar 

itt az öreg este; s nem sokkal később, amikor nyaranta a kánikulától 

menekvés enyhületét kezdenők élvezni, teljes és tökéletes lesz itt az 

éjszaka.

Nézem a puszta élettelenségét, amibe mozgó, nyüzsgő, zajos ele-

venséget várok mihamarabbra. 

A hallgatás e végtelennek tetsző birodalmában még a legkisebb 

élet is rögtön szembeötlik. Látok amott, szinte káprázatban, egy raj 

kicsi sötét pontot, amint hullámos lendüléssel távolodik, meg újra 

közeledik. Apró madarak azok, amelyek a kopár tarló szerény ven-

dégei. Emitt, a lazább talajon, fürge barlanglakók surrannak előlem 

a föld alá; mezei pockok élik itt most még a világukat, amíg egy 

tartósabb hideg eső el nem végzi köztük a nagy irtást. 

Különben csend és üresség – végig.

Eljutok a higanyfénnyel csillanó tavakig s minél jobban beléjük 

nézek, annál inkább úgy tetszik, mintha visszanéznének rám. Még 

az alakjuk is olyan egyformájú, olyan „mandulavágású”, és mind 

a kettőnek a közepe táján sötét foltja, szembogara van. Belépek a víz-

be, s arra tocsogok, ahol az a kerek kis folt látszik. A víz alig araszos 

és beljebb sem mélyebb ennél. Talpam sikamlósan csúszik a sűrű 

iszapban, sárban, amelyet a szürkén zavaros víz takar. Csakhamar 

a tó közepén vagyok – a célomnál. A sötét folt egy kis talajemelke-

dés, alig nagyobb, mint egy jókora szoba. S annak a közepén van, 

amit keresek: – a „vadliba-gödör”.

                                                 

  

Jókora kerek lyuk a földben, leásva embermagasságig a szikes falba, 

amely át nem ereszti a vizet. Három lépcsőfok visz a fenekére, ahova 

úgy kell leugrani az utolsóról. Ott a talajt szalma borítja vastagon; 

Bársony István

Késő ősszel
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s az alsó lépcsőfokot majdnem kényelmes üléssé lehet mesterkedni, 

ha arra is szalmát rak az ember.

Amikor benne vagyok, csak álltomban látszom ki belőle. A gödör 

széle a vállamig ér s még a gödör gyűrűje köré vert szikes sárgallér is 

takar belőlem valamelyest.

Most üres csak a puszta, hogy még én is eltűntem róla, a föld alá! 

Köröskörül szürke víz, amely messziről nézve, még a gödröm pere-

méből is csak egy árnyékvonalat sejtet. Azt még a vadmadár sem 

fi gyeli. Két varjú vált át, íme, fölöttem teljes gyanútlansággal s csak 

akkor riad meg, amikor feléjük fordulva, hirtelen mozdulok.

Most már jöhetnek a tóság vendégei, akiknek némán is beszélő 

jeleikkel tele van a hullámtalan víz felülete. Ezek a jelek apró fe-

hér pelyhek, köztük néhol egy-egy irombán szürke toll. A vadlu-

dak köntöséből való valamennyi. A ludak idejárnak éjszakára és itt 

megszállanak; s mialatt fél lábon ácsorogva gagyognak, diskurál-

nak; meg-megfésülgetik érdes, fogas csőrükkel a begyüket, hátukat. 

Kitépik eközben a meggyengült szálakat; azok elszóródnak a víz 

tükrén és árulójukká válnak az éjjeli szállóvendégeknek. 

Hűvös szél borzolja a vizet, de ha lehúzódom, teljes szélcsendet 

érzek. A szél a puskámmal játszik, bele-beleturkál a csövébe s halk 

dallamokat dúdol belé; a vontatott, egyhangú szólamok hol felka-

cagnak, hol felsírnak. A novembert fázós kedvében úgy látom, mint-

ha dideregve húzódnának odafent a felhők.

A nap éppen lecsúszott az égről s a szemhatár ködei lappangó 

vörös fényben derengenek a nyomán. Mintha valaki, aki erre várt, 

felujjongott volna. Messziről zagyva zaj kél s tompán is éles hangok 

összevisszasága rikolt bele a csendbe.

Itt, körülöttem, még mintha a szél is hallgatódznék, olyan csend 

van. Még kihaltabbnak érzem a mindenséget, mint amíg a kavar-

gó kismadár-rajt néztem, s a lyukaikba búvó pockokat fi gyeltem. 

A naplementével minden végképp eltűnt, legalább én előlem. Itt 

halotti a némaság… csak amott valahol zúg a zagyva hangok zűr-

zavara. 

Kiemelkedem a gödörből, úgy lesem a különös hangversenyt. 

Hallom, hogy jönnek! – de még messze vannak. Talán a távol eső ve-

tés felett kavarognak, s ott biztatják egymást, – talán üdvözlik a fe-

lettük elhúzókat, küldik az „elővédet”, meg a szálláscsinálókat. Sze-

mem a szürke ég sávjait vizsgálja. Résen kell lennem, hisz’ minden 

pillanatban megjelenhetnek a nagy sötét pontok, egy mozgó, siető, 

erre tartó vonalban. Az előőrs-vadlúdcsapat így jön. Rendszerint kis 

csapat az, és majdnem szótalan. Gyorsan száll s magasan, mintha 

eszében sem volna, hogy egyhamar lejjebb ereszkedjék; pedig ha 

semmit sem vesz észre, ami gyanús neki: a szikes tó felett fordul; 

kanyarodik, még egy kört kerül a levegőben s aztán bátran leszáll.

... Nagy sötét pontok a levegőben! ... Hamar lehúzódom. Most 

már csakugyan jönnek. Eltűnök a gödörben s összezsugorodva válok 

egyformává a szürke földdel. 

De még a fejem búbján át is hallgatódzom. Felettem, valahol ol-

dalvást, – suhogás. Sisegő szárnyhangok; s néha egy-egy igen halk 

geggenés. Már amennyire a vadlúd halkan beszélgethet. Elvonultak, 

s most már bizonyos, hogy nem fi gyelnek hátra. Lassan emelkedem, 

éppen csak annyira, hogy utánuk nézhessek. Csakugyan fordulnak, 

visszatérnek, csigavonalban ereszkednek. A többit nem látom, csak 

hallom. Újra a föld alá süllyedek, de ahogy nagy suhogással lecsap-

nak a vízre, azt meg kell hallanom.

A szálláscsinálók itt vannak – s a többiek jönnek! A zűrzavaros 

hangegyveleg idétlen skálái kuszáltan kavarognak, s amint lesem és 

fi gyelem, úgy rémlik, mintha megereszkedett fémhúrokat tépdesne 

valami nekivadult szellem a felhők közt.

Jönnek – és a halálos csendet, amely erre az elhagyott pusztaságra 

borult, egyszerre felrázzák, megtöltik lázongó zsivajjal. Úgy csúszom 

feljebb, csak annyira, hogy lássak, de engem ne lássanak. Megeről-

tetett szemmel nézem, hogy tele van az ég nagy sötét pontokból sű-

rített vonalakkal! Jönnek a vadlúdfalkák, az egyik rajt szinte kergeti 

a másik, közelednek a nagy csapatok, kampóban; a kicsik fél-oldalvást 

egyenes vonalban és mind gagyog, gágog, rikkant, a vén gúnárok éles, 

jelző gá-gá!-ja szinte metszi a levegőt; némelyik mintha kérdezne: gi-

gá?! Azok a magánosok, amelyek keresik, hova csatlakozzanak. 

Jönnek! S az idegbomlasztó zsivaj csak annál erősebb! Kövér veté-

sen legeltek egész nap; szertekalandoztak s most az alkonyat idehajtja
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őket az éjjeli szállásra, a szikes tavakra, ahol megül egyik csapat 

a másik mellé; s amint érkezik az egyik, üdvrivalgással köszönti, 

amelyik korábban jött. A levegő zúg; a nagy örömzaj összekeve-

redik, a tó elkezd megtelni lakóval, vendéggel; nagy barnafoltok 

keletkeznek rajta; az mind vadliba. Ahol sok van, oda még több 

kívánkozik, hisz ott a legjobb, a legbiztosabb. Már itt is vannak, 

ereszkednek; most már nem kell kémszemlés próbautakat tenni 

a tó környékén; akik itt vannak, azok jót is állnak róla, hogy nem 

fenyeget veszedelem. Azok felelősek, s akik utánuk jönnek, bátran, 

nyugodtan telepszenek melléjük. Már száz lépésnyire a tó partjától 

kezdik a leszállást; sietve, szinte mohón jönnek; nyakukat hosszúra 

nyújtják, szárnyukat könyökben hátrahajlítva toszúlnak, így gyor-

sabban utaznak. Némelyik csapat tovább készült volna, más szikes 

tavakra; messzebbre innen, - de hallja az újjongást, látja a kavarodást 

s a nagy bált idelent; nem bír magával: egyet gondol a vezérgúnár, 

elkezd lefelé zuhogni-esni összekapott szárnnyal; a többi utána; 

mind siet, töri magát, hogy mielőbb leérjen, hogy egy kis tótükör 

jusson neki is. Nincs az a bíbic, amelyik ezeknél ügyesebben légi 

tornász volna.

Mindez alig egy jó negyedóra – talán ha húsz perc – alatt. 

S a tóság megtelik vadlibával, a gödröm körül legalább egy pár száz 

van. Most hallgathatom a beszédjüket; fi gyelhetem a viselkedésü-

ket, mint amikor júliusban vártam a keresztek közé a nagy vetési 

ludakat, amelyek aztán ott legelték-húzgálták a búzakalászokat ab-

ból az összetett keresztből, amelyben észrevétlenül gyönyörködtem 

bennük.

Ezek nem tőke-ludak, ez mind vetési lúd, nálunk csak olyan ván-

dor, olyan átutazó, de aki sokáig itt marad, néha, enyhe télen tava-

szig is. Ezek a mérhetetlen tundrákon költenek fent, északon, ahol 

lecsapoló kultúrmérnök nem teszi őket hazátlanokká. Itt az ideje, 

hogy most már élvezzem a világteremtése-korabeli káoszt, amit az 

támaszt, ha a gödrömből kiemelkedem. 

Éppen készülök – de megelőznek! Valaki jön, akit én még nem lá-

tok, de aki nálamnál is félelmesebb lehet. Mert a diskurálás, a barát-

kozás, az okoskodás egyszerre elhallgat; ellenben ropogó-dübörgő zaj 

kél, mintha egy roppant nagy hólyagot pukkasztott volna meg a beléje 

rejtett fergeteg. Ahány vadliba, mind egyszerre kap szárnyra, és ahogy 

elfelé igyekszik, az nem sietés, hanem rohanásszámba megy.

Kíváncsi bámulással keresem az okát s az esti félhomályban, lá-

tok egy szárnyas rablót, amely egy nyomorult vadlúdon lovagol, 

s éppen lekalimpál vele a tó túlsó partján. A félelmes hóhér egy ván-

dorsólyom. Kósza utait járja még este is, miközben fékezhetetlen vad 

ösztöne hajtja. Ha megtetszik neki ez a tájék, idekap, ahol könnyen 

veheti ki a dézsmát a bőséges éléstárból. De csak egy-két napig. Mert 

ennek villámhíre kél vadlúdéknál, s már holnap sem jön erre a tó-

ságra más csapat, csak amelyik akkor vetődik ide az éjszaka kezde-

tén, amikor a rabló már elvonult.

Kedvem volna odasompolyogni terített asztala közelébe s megtisz-

telni egy vendégmarasztaló üdvlövéssel!... De a tó nem enged halk 

mozgást. Megcsobban a víz a lépésemtől; és különben is; majd éppen 

a vándorsólyom szemét bírom én megcsalni. Indulok a pusztán ha-

zafelé és hallgatom a most már tökéletes csendet.

Most nincs tücsökcirpelés; nem szól pitypalatty; éjjeli bogár sincs. 

Amire felérzek néha, az a vonuló vadlúd geggenése. 

Olyan csend van, hogy a hirtelen megvillanó hullócsillag sister-

gését is hallom. 
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Pintér Norbert

Őszi
szonett 
Megtapasztalta a magány semmihez sem fogható nagyszerű érzé-

sét. Magányosan feküdt le ugyan, de így is kelt, s az ébredés utáni 

első nyújtózások mindegyike arról beszélt: - Egyedül lenni jó! Nem 

kell alkalmazkodni; helyet, ételt, italt mással megosztani, s bizony 

tudjuk: mindenkinek vannak az életében olyan pillanatok, amikor 

a magány gyógyírként hat a vélt, vagy valós sérelmekre.

Milyen jó volt tegnap is – nyögve ugyan, de – egyedül hazaérnie. 

Csak ledobta magát a fekhelyére, s összeszorított fogai között csend-

ben szűrte a fájdalmat. – Az a nyavalyás! – gondolta. Csak úgy ne-

kiugrott, mert nem érdekelte az okvetetlenkedése, és óvatlanul el-

fordult. Nehéz álma után a virradat már ébren találta, és a hajnal 

fájdalmas árnyak mögött érkezett. S a délelőtt is így folytatódott.

Nem érdekelte. Megrántotta a vállát, aztán óvatosan felállt. Comb-

jában meghúzódtak az inak, s érezte, ahogy egy izomköteg lüktet-

ve tiltakozik a mozgás ellen. Megrázta a fejét, amikor eszébe jutott 

a másik vergődése. Emlékezett a szemeire, amint elkerekednek, 

s látta bennük az iszonyatot, amikor először megszúrta. Fröccsent 

a vér, ahogy összeakaszkodtak, s amikor újra döfött, egy tompa rop-

panás is hallatszott. Ekkor a kötekedő megrogyott, és zihálva arrébb 

vánszorgott. Nem is törődött vele. Csak a verekedésben felszakított, 

vér pöttyözte utat látta maga alatt, s mire a felvert por leszállt, ő már 

hazafelé tartott. A másik ott maradt. Tüdeje még sípolva kapkodott 

a levegőért, de tekintete már homályos borongásba fúlt.

Most meg fájt a combja. – Biztosan megrándult tegnap este – gon-

dolta, aztán kinézett a szemközti tisztásra, ahol a fák alatt leveleket 

terelt az arra ténfergő szél. Kóbor fuvallatok érkeztek, s ahogy átsu-

hantak az ágak között, a levelek fejest ugrottak a mélybe. 

Valahol elpattant egy száraz ág, s ő szoborszerűen megmerevedett. 

Szemei a hulló falevelek mögött mozdulatok után kutattak, s talán a 

másikra gondolt, akire azóta már színes lombból terített szemfedőt 

az őszi erdő. – Enni kellene valamit! – de csak lassan mozdult.

A dereka is sajgott, s az állkapcsában zsibongó fájdalom jókora ütés-

re vallott. Nem is emlékezett rá. Adott és kapott. Később unottan 

ténfergett a fák között. Minden szálát külön ismerte ennek az er-

dőnek. Mióta is él itt? – s gondolataiban összefolytak az emlékek: 

Mohos sziklák, rohanó patak, szél marta hegyoldal maradt mögötte, 

amikor ideköltözött. – Mikor is? 

Megállt az öreg tölgy alatt. Zúgó fejét nekitámasztotta a rücskös ké-

regnek, s beszívta az avar kesernyés illatát. Képek villantak fel a rég-

múltból: – kedves történetek, hangok, illatok. Egy-egy félreérthetet-

len pillantás, odaadó, simogató érintés. Mindez mintha tegnap lett 

volna. Tegnap? Nem! Akkor a verekedés volt. Ma meg ez a fájdalom.

Az ágakat megrázta a nyargaló szél, ami a falu felől érkezett, s ahol 

belefújt a kéményekbe, ott lázasan lüktetni kezdtek a kályhaszemek. 

Az üveg mögött ilyenkor pattogó izzással emésztette a tűz a fát, 

s a hasábokon, mint vonagló vadállatok futottak a lángok.

Ő nem futott. Összehúzta magát, pedig nem is fázott. Kutyaugatást 

sodort felé a szél, ahogy a tanya mellett elkanyarodott, s közben az 

orrába valami édes illat kúszott. – Méz? – és az üregre gondolt, amit 

tavasszal fedezett fel a folyópart egyik vén fűzfájában. Ha szerét ejt-

hette, arra járt, s ilyenkor megrabolta a méheket. A szorgos mun-

kások valamelyik falubeli kaptárból szökhettek meg, s aztán ebbe 

az odúba költöztek. Dühösen dongták körbe minden alkalommal 

a betolakodót, de nem tanultak. Újabb és újabb sejteket építettek, 

s volt, amikor a méz lecsorrant már a korhadt fán. A ragacsos édesség 

emléke akaratlanul is a folyó felé irányította lépteit, de az öreg fűz 

környéke csendes volt. A méhek valószínűleg megunták az állandó 

zaklatást, s elvándoroltak.

Talán neki is tovább kellene állni? Valami mély dühöt érzett, ahogy 

a társaságra gondolt, amelyik tegnap ott volt a verekedésnél. Hogy 

szétfutottak, amikor összeakaszkodtak! Egy pillanattal később már 

csak ketten maradtak az úton. S most ő meneküljön? – Nem!

Óvatlanul és ingerülten rúgta az avart, ahogy már alig-alig bujkálva 

tovább haladt a bükkös felé. Eszébe jutottak a többiek, de gondolatai 

csak az egyiküknél időzött tovább, miközben érezte, ahogy ágyé-

kában lüktetni kezd a vágy. – És a többi? – ágaskodott fel benne 

a kérdés. Indulatos vörös köd öntötte el az agyát. – Csak próbáljanak 

elém állni! – gondolta, s szinte vakon tört előre a bokrok között.

Száraz levelek zizegtek a lábai alatt, s amikor óvatlanul egy ágra lé-

pett, a roppanás hangosan vágott a fák közé. – Meghallják? Hát 

hallják! Nem érdekelte. Pedig ott a sűrűben, mintha valaki állt vol-

na. Megrázta magát és dühösen odafordult. Valami tétova gondolat 

indult el benne, hogy talán mégis jobb lenne kitérni, amikor egy 

hatalmas dörrenés vágott ki a cserjék ágszövevényéből.

Iszonyú erejű ütést érzett, s a fájdalom mellett észbontó volt a gon-

dolat: – Meglőttek!

Fejében egymást űzték a gondolatok, lábai még futni akartak, de 

elveszett belőlük a lendület. Pislákoló öntudatában képek szalad-

tak egymás után. A múlt homályba vesző pillanataiból előugrottak 

a tegnap este fi lmszerű kockái, de a vágtató képek között mintha 

valaki közeledett volna feléje. Szájából habot fújt a kín, s utolsó ere-

jével még szúrni akart. Mint tegnap este. Azt a másikat!

Megmozdult, de egy válla mögé csapódó újabb ütés levágta a föld-

re. A második lövést már nem is hallotta. Égbetörő szürke kated-

rálisként állt mellette a bükkös. A sárga levelek kerengve hullottak 

körülötte, s néhány rásimult a golyó ütötte sebekre. Nyitott szemei 

fénytelenül néztek a távolba, de már nem látták a közeledőt.

Léptek roppantak mellette, s a homályos szemekben egy fegyvercső 

tükröződött. – Micsoda kan! – mondta a vadász... – aztán megra-

gadta a hátán a sörtéket, és hasra fordította.
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CD-k, DVD-k
Vadászat
A magyar erdő királya DVD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3000,-
Blaumann Ödön: Agancsosok DVD . . . . . . . . . . . . .2500,-
 100 gímbika DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2500,-
 100 lövés vaddisznóra DVD  . . . . . . . . . . . . . . . .2500,-
 100 őzbak DVD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2500,-
Dámszarvasok földjén DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3000,-
Heltay I.: Amit a nagyvadról tudni illik DVD . . . . . 5550,-
Ignácz M.: Szalonkától a vadlibáig dupla DVD . .5000,-
 Vadászati Múzeumok DVD . . . . . . . . . . . . . . . . .3800,-
 Vadászatok Dámországban dupla DVD . . . . .5000,-
Sáfrány József: Az én Afrikám I-II DVD . . . . . . . .2100/db
Takács Viktor: A nagyvad találatjelzése DVD . . . .5800,-
 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 refl exíjjal DVD . . 3130,-
Takács Viktor: A vadászíjász 1-2. DVD . . . . . . . . 4900/db

Művészet
A természet művészei DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4500,-
Bársony István a láp és a pagony dalnoka DVD .2700,-
Hidvégi Béla: A vadontól a múzeumig DVD . . . . .2900,-

Zene CD-n
Concerto-Boldog: Vadászzene CD  . . . . . . . . . . . . . 3150,-
Magyar Vadászkürt Egylet: Vadászüdv CD . . . . . .2980,-
Muzsika Magyarországról CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1700,-

Horgászat
Feederbottal nagypontyokra I-II. DVD . . . . . . .1570/db
Óriásdévérek földjén DVD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1570,-
Pecatúra extra DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1570,-

KÖNYVEK
Klasszikus irodalom 
Apponyi Henrik, gróf: Úti- és vadásznaplóm . . . .6200,-
Avarff y Elek: Vadászképek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2700,-
 Hej! Vadászok! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3500,-
Bársony István: Az elveszett Paradicsom  . . . . . . .2450,-
 Fekete vér  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2000,-
Fekete István: Az erdő ébredése  . . . . . . . . . . . . . . .2400,-
 21 nap - Csend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2990,-
 Sárgaréz patkók. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2400,-
 Tíz szál gyertya  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2500,-
 Tojáshéjdarabkák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2000,-
 Útra kelünk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2500,-
 Vadászok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2500,-
 Zsellérek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2500,-
Just Ödön: Vadásznapló töredékek. . . . . . . . . . . . .3700,-
Kittenberger: Vadász- és gyűjtőúton Afrikában . 6100,-
 Első elefántom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2600,-
K. Rhédey Zoltán: Verébtől a szarvasbikáig . . . . .2700,-
Maderspach Viktor: Menekülésem Erdélyből . . .1980,-
Makay Béla: Hegyen-völgyön . . . . . . . . . . . . . . . . . .2900,-
Molnár Gábor: Dráma az őserdőben  . . . . . . . . . . .2500,-
N. Nozdroviczy Lajos: Vadászemlékeim  . . . . . . . .3200,-
Nadler Herbert: A Keleti- és Déli-Kárpátokban . .2500,-
Reminiczky Károly: Kassai vadászhistóriák  . . . . .2700,-
Széchenyi Zsigmond: Afrikai tábortüzek . . . . . . .2699,-
 Alaszkában vadásztam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2238,-
 Két kecske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2499,-
Tanos Pál: Erdőzúgás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2900,-
Thurn-Rumbach: Erdélyi szarvasok és medvék... . .2500,-

Kortárs irodalom
A szarvasok háreme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2200,-
Ambrózy Árpád: Nimród csillaga alatt . . . . . . . . . .2400,-
Apatóczky István: Ettünk falombot... . . . . . . . . . . . . 850,-
Bornemisza Péter: Varázslatos vadászatok  . . . . .3990,-
Csiák Gyula, dr.: A pagony dalnoka . . . . . . . . . . . . . 2100,-
Damaszkin Arzén: A maszáj fennsíkon  . . . . . . . . .3900,-
Farkas Dénes: Nézd és lásd! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3200,-
Fuchs Antal: Dicsértessék a Bakony  . . . . . . . . . . . .2300,-
 Trilógia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9500,-
Fáczányi-Molnár: Vadászősök tisztelete . . . . . . . .2400,-
Farkas Zoltán: Murphy horgászik . . . . . . . . . . . . . . . 1970,-
Festetics Antal: Konrád Lorenz világa  . . . . . . . . . .5700,-
Földi László: Új vadregény . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2490,-
Gál Sándor: Esték és hajnalok  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1900,-
Gánti Tibor, prof., dr.: A természet kebelén . . . . .5240,-
Halmágyi T. I.: Vadászatok idegen tájakon . . . . . .6400,-

Hámory Gy.: Kurgánok között a Hortobágyon . .1500,-
Hangay György: A kacagó koponyák földjén  . . .2400,-
Hankó László: A medvék országa . . . . . . . . . . . . . . .3000,-
Hidvégi Béla: Vadászálmok birodalmában . . . . . .3900,-
Hidvégi-Jánoska: Magyarok Ázsia vadászösvényein . .3900,-
Iglói Pál: Perőcsényben puskával és fakanállal . .2480,-
Kászoni Z.: A Kárpát-medencei vadaskönyv  . . . .1600,-
Kemény J.: Medvekalandok a Kárpátokban . . . . .2500,-
Kovács D.: A vívók apostola és a vadászat... . . . . .3500,-
Kovács M. Dóra: Az én Namíbiám  . . . . . . . . . . . . . .4950,-
Márok Tamás: A képzelet vadászmezején  . . . . . .2700,-
Márton Imre dr.: A vadon hívó szava  . . . . . . . . . . .3900,-
Mess Béla: Emlékszikrák  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2700,-
Motesiky Árpád: Emlékezés Stróbl Alajosra  . . . . . 700,-
Oláh-Oláh: Hajnalok és alkonyok . . . . . . . . . . . . . . .2500,-
Rakk: Göröngyös égi és földi utakon Mongóliában  .2500,-
Rácz Gábor: Majdnem megmásztam...  . . . . . . . . .3200,-
Retter L.: Üregi nyúltól a medve vadászatáig . . .2499,-
Sánta Gábor: Az elfeledett Fekete István . . . . . . .2200,-
Sáry: Az elveszett erdőről és a megtalált időről . .2500,-
Schmidt Egon: A vadászat mellékszereplői . . . . .2200,-
Schwartz Béla: Mister KUDU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2200,-
Steiger, Brad: Csodálatos elbeszélések kutyákról . . 1299,-
Sterbetz István: Puskával a Nagypusztán . . . . . . .3000,-
Sütő András: Hargitai vadászkalandok  . . . . . . . . .2500,-
Szálka Róbert: Kalandozások a Máramarosban .2300,-
 Topi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2280,-
Szász Imre: Basa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1900,-
Szerb Imre dr.: Együtt vadászni  . . . . . . . . . . . . . . . .1000,-
Szladek Mihály: Az élet rendje  . . . . . . . . . . . . . . . . .1500,-
Tóth Sándor dr.: Nyitány a hírnévhez . . . . . . . . . . .3500,-
Ugray Tamás: Gavallérral a csúcsokon . . . . . . . . . .3500,-
 Vadászatok itthon, otthon és a csúcsokon . .3950,-
Várhelyi András: Orvvadászok  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 968,-
Vasas Joachim: Menjen, Doktor elvtárs! . . . . . . . . 2310,-
Végh Endre, dr.: Megvadult szótár. . . . . . . . . . . . . .4990,-
Vörös István, dr.: A teremtő tenyerén . . . . . . . . . . .2990,-
Zichy Kázmér gróf: A Guaso Nyiro mentén  . . . . .4400,-
Zsigárcsik Gyula: Diana másként akarta . . . . . . . .3200,-

Szakkönyv
Bakonyi Gábor: Állattan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6500,-
Békési-Csarnai: Házi pálinkafőzés . . . . . . . . . . . . . .2900,-
Bicsérdy-Sugár: Vadbetegségek  . . . . . . . . . . . . . . .3200,-
Binder Egon: Füstölés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2900,-
Czibulyás-Tóth: A japán fürj és tenyésztése . . . . . 1650,-
Csányi Sándor: Vadbiológiai olvasókönyv . . . . . .4200,-
Draskovich Iván: Szarvasgazdálkodás . . . . . . . . . .3900,-
Elek Balázs, dr.: Orvvadászok nyomában . . . . . . .3980,-
Faragó S.: A vadállomány szabályozása  . . . . . . . .3900,-
Fehér György: Állatpreparátumok készítése  . . .4900,-
Gahm: Házi vágás, bontás, töltelékáru-készítés . .3500,-
Hespeler-Krewer: Fiatal vagy idős? . . . . . . . . . . . . .3200,-
Heltay: Amit a fegyverismereti vizsgán tudni kell . 3100,-
 Az állami vadászvizsga tesztkérdései  . . . . . .3050,-
 Vadásziskola  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8550,-
Heltay-Kabai: Hivatásos vadászok kézik. I-II. . . 12 500,-
Heltay-Rácz Fodor: Vadászatszerv., vadászetika  . . 4 600,-
Horváth László: Halbiológia és haltenyésztés . . .5400,-
Juhász Lajos: Természetvédelmi állattan . . . . . . .4200,-
Kristó: A vadász-vadtenyésztő mester kézikönyve . .2490,-
 Vadászpuskaműves mester könyve. . . . . . . . .2960,-
Koloman Ferjentsik: Hatnyelvű vadászszótár . . .2400,-
Kovács Zsolt: Farkasok a Kárpát-medencében . .1800,-
Lampeitl, Franz: Méhészek könyve . . . . . . . . . . . . .3500,-
Régi magyar halételek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2800,-
Samwald, Achim: Aszalás, szárítás . . . . . . . . . . . . . .2900,-
Solymász Egyesület: Évkönyvek 1999-2009. . 3000/db
Szabó Péter: Rókák és terrierek  . . . . . . . . . . . . . . . .3360,-
Szóljon a vadászkürt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1990,-
Szőllősi Antal: Nyílegyenesen (íjászat)  . . . . . . . . .1800,-
Vadászetikett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1500,-
Vén Zoltán: A görényezés rejtelmeiről . . . . . . . . . .2800,-

Fegyver
Alexandra: 1000 lőfegyver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5999,-
Hartink: Golyós és sörétes vadászfegyverek . . . .6999,-
Kovács D.: Billenőcsövű golyós vadászfegyverek . .4800,-
 Luxus vadászfegyverek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8000,-
Szajkó István: Sörétlövés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2200,-
Székely Dénes: A lőpor és a töltény . . . . . . . . . . . . . 2180,-

Kutya 
A szolgálati kutyák tenyésztése . . . . . . . . . . . . . . . .2730,-
Bába Károly: A magyar vizsla . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1085,-
Bíró Andor: Kutyakiképzők kézikönyve  . . . . . . . .2800,-
Félix Endre: Kezdő vizslás kézikönyve . . . . . . . . . .1800,-
Horváth Z.: A kutya és a macska betegségei . . . .3900,-
Király Klára: Jagdterrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1490,-

Kutyatár: A magyar vizsla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1950,-
Nickl, Andreas: Kutyáink tanítása és nevelése  . .1990,-
Varga-Nagy: A legnépszerűbb terrierek . . . . . . . . 1390,-

Természettudomány  
Alexai Zoltán: Évszakok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3980,-
A vadvilág atlasza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6500,-
Határozó kézikönyvek: Emlősök . . . . . . . . . . . . . . . .2800,-
Hecker, Frank: Az erdő állatai és növényei . . . . . .2680,-
Mara-Sepsi: Farkasaink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2500,-
Nagy László: Vadászgörények a családban  . . . . .2998,-

Növény
Aichele-Bechtle: Mi virít itt? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3500,-
Aschenbrenner Éva: Gyógynövénypatika  . . . . . .2800,-
Galambosi: Fűszernövények és gyógynövények . . 2500,-
Molnár V. A.: Magyarország legszebb növényei . . .1200,-
Németh Imréné: A gyógynövények nagykönyve . .1890,-
Természetkalauz: A trópusok növényei . . . . . . . . .2500,-
 Cserjék, Fák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500/db

Gomba
Carluccio, Antonio: Gombák könyve  . . . . . . . . . . .5500,-
Gerhardt, Ewald: Gombagyűjtés okosan  . . . . . . .2499,-
Gminder-Böhning: Melyik ez a gomba?  . . . . . . . .3999,-
Laux, Hana E.: Ehető vagy mérgező?  . . . . . . . . . . .2680,-
Montag, Karin: Gombák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2680,-
Rimóczi Imre dr.: Gombaválogató 1-9. . . . . . . . 2690/db
Szabó I.: A csiperkegomba termesztése . . . . . . . . 1078,-
 A laskagomba  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1790,-
Szili István: Gombatermesztők könyve . . . . . . . . .4900,-

Madár
Határozó kézikönyvek: A világ madarai. . . . . . . . .3200,-
Hume, Rob: Madárlesen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5900,-
Juhász Lajos: Kertek, parkok madarai. . . . . . . . . . .2500,-
Koczka A. Krisztián: Magyarország madarai  . . . .3990,-
Mullarney-Svensson: Madárhatározó . . . . . . . . . . .8900,-
Varga Zoltán: Ők élnek Pannóniában . . . . . . . . . . .4990,-

Lovas
Busch, Clarissa: Ló és lovas összhangja . . . . . . . . .2900,-
Határozó kézikönyvek: Lovak . . . . . . . . . . . . . . . . . .2800,-
Horváth Zoltán, dr.: Lóbetegségek . . . . . . . . . . . . .7900,-
Mihók-Pataki: Lófajták . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2700,-

Boros
Eder, Reinhard: Borhibák, borbetegségek . . . . . .2900,-
Eperjesi-Kállay-Magyar: Borászat  . . . . . . . . . . . . . .5400.-
Rácz József: Bor és gomba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2200,-
Somlyay István, dr.: Gyakorlati borászat . . . . . . . . 1780,-
Steidl Róbert: Borosgazdák könyve  . . . . . . . . . . . .3500,-

Gyerekeknek
Az erdő állatai (kirakós) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2499,-
Fekete István, ifj .: Csí és Vit meg az emberek  . . .1490,-
Karácsonyi Dezső: Mesék az erdészházból  . . . . .3500,-

Szakácskönyvek
Cey-Bert R. Gy.: Hunok és magyarok konyhája . .2500,-
Hargitai György: Vadételek a javából . . . . . . . . . . .1880,-
Geopen: Négy évszak házi süteményei . . . . . . . . .3500,-
Liptai Zoltán: Száz magyar ételcsoda . . . . . . . . . . .5980,-
Oriskó Ferenc: 88 ünnepi halétel . . . . . . . . . . . . . . .2999,-
Scholz, Wolfgang: Sajtgyártás házilag . . . . . . . . . .3360,-
Somlai Sándor: 126 étel nyúlhúsból  . . . . . . . . . . . .2800,-
Sütemények és torták . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1590,-
Stb könyvek: Vadételek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,-
 Halételek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,-
Szíjjártó Gabriella: Több száz ízes házi recept . . .3500,-
Vadászok nagy szakácskönyve . . . . . . . . . . . . . . . . .8950,-
Williams-Sonoma: Évszakok konyhája . . . . . . . . . .6990,-

Egyéb termékeink
Kalapszalag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1080,-
Vadriasztó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 980,-

ÍZELÍTŐ KÍNÁLATUNKBÓL:

Webáruházunk teljes kínálata 

a www.huntingpress.eu honlapon található!

Valamennyi árucikk megrendelhető:

Vadászlap Kft.
1031 Budapest, Rozália u. 59/a.

Telefon: +36-70/702-5000,

Tel./fax: +36-1/242-0042

e-mail: info@vadaszlap.hu

Megrendelését

postai utánvéttel szállítjuk.
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Blaumann Ödön:

Mufl onkos bírálata

DVD

2500,- Balogh-Somody-

Szegedi: 

„Kelet-Afrika vándora voltam” 

(Kittenberger Kálmán) DVD 

2500,-Takács Viktor:

Vadász ABC DVD 4900,-Félix Endre:

Kezdő vizslás kézikönyve 1800,-Monostori Károly:

Ebtenyésztés (reprint) 2980,- Pintér Norbert:

Vadászatok évszakról

évszakra 

1980,-

Remetekanok 4350 Ft

Bozóki Lászlónak, a „vándorvadásznak” a neve jól ismert azok körében, akik olvassák a vadászati 

témájú írásokat. Most megjelent legújabb könyvében 50 vadászévének tapasztalatait foglalja ösz-

sze – főleg a megrögzött disznóvadász nézőpontjából. A Blaumann Ödön fotóival szépen illusztrált 

kötet a rengeteg hazai disznós kalandja mellett a szerző Törökországban, Pakisztánban, Algéri-

ában, Erdélyben és Ukrajnában átélt disznóvadászati élményeit – és a belőlük levonható általá-

nos tanulságokat is tartalmazza. Kitér a hibázások okainak keresésére, az általa alkalmasnak ítélt 

puskák, töltények ismertetésére, az európai disznóagyarak jellegzetességeire az aktuális ranglista 

elemzésével. A könyv végén a vadászias viselkedést taglaló, eleink által megfogalmazott bölcs in-

telmeket gyűjti csokorba. -SE

Vadkár 4900 Ft

Régóta nem jelent meg vadkárral kapcsolatos szakkönyv, holott a vadgazdálkodóknak ez az egyik 

legnagyobb problémája. A Varga Zoltán és Kása Róbert nevével fémjelzett könyv segédlet lehet 

a termelőknek, a vadgazdáknak és vadkárszakértőknek egyaránt, hogy megismerhessék az elméleti és 

gyakorlati technikákat. A mű ismerteti a méréseken, tényeken alapuló vadkárbecslési módszereket és 

a gyakorlatban eredményesen alkalmazható vadkár-elhárítási munkákat. Módszertani leírásokat tartal-

maz a legtöbb haszonnövény termésbecslésére, kárfelvételezésére.

A könyv nem kívánja felforgatni, megváltoztatni az eddig kialakult becslési módszereket, ezért helyen-

ként a szerzőpáros több neves kutató, szerző munkáját idézi és foglalja csokorba a saját tapasztalataik-

kal „megfűszerezve”. -FB

Az apróvad vadászata vizslával 2000 Ft

Az 1948-ban Félix Endre tollából megjelent szakkönyv újrafeldolgozása. Érdemes a szerző beveze-

tőjéből pár – ma is aktuális – gondolatot idézni: „Oly kevés vadász van, aki vizslával vadászik, pedig 

csaknem minden vadász érzi a hiányát és mégsem igyekszik pótolni. ... Bizony a vadászkutyához is 

érteni kell! A vadászkutyával való bánás is egy külön tudomány, amelyet el kell sajátítani.” Értelem-

szerű, hogy a kor szokásainak megfelelően elsősorban az egyéni apróvadvadászat vizslás gyakorlását 

részesíti előnyben, lévén akkor ez volt a jellemző gyakorlat. Több kutyája nevelésének történetével 

átszőve, olvasmányosan tanít, külön fejezetet szánva az egyes kultúrnövényekben történő vadászat-

nak, illetve vadfajonként is taglalja a vizsla használatának fortélyait.

 -SE

Dámszarvasok földje 3000 Ft

A korongon található közel egy órás fi lm igyekszik részletesen bemutatni a Gyulaj Erdészeti és Vadá-

szati Zrt. területén élő vadállományt, nagy hangsúlyt fektetve az ott élő dámállományra. Az anyag 

első felében tisztességes információdömpinget kap a néző e vad életmódjáról, viselkedési szoká-

sairól. Az operatőrök négy évszakon át követték a dámokat, így viszonylag részletesen mutatják be 

a vadfaj életét. Több igen értékes jelenet is látható, például viaskodó bikákról, vagy a vadászház köz-

vetlen közelében pihenő csapatról. A dámok mellett a narrátor szót ejt az őzekről, a szarvasokról és 

a vaddisznókról is. Alapvetően érdekes összeállításról van szó, amely egy fertályórába összefoglalva 

könnyen emészthető volna, ám a plusz húsz percben szereplő erdészeti, turisztikai tájékoztató már 

kissé reklámszagúvá teszi az élményt… -KM
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A vadászati kiállítás ünnepélyes megnyitójára szeptember 21-én került 

sor a Porcelánmanufaktúra díszudvarában. Az eseményt a Bakonyi Va-

dászkürt Egylet kürtelőadással nyitotta meg, majd Dr. Kőrös Endre, 

a múzeum kuratóriumának elnöke köszöntötte a vendégeket, vala-

mint megköszönte a segítséget a felajánlóknak: Tengerdi Győzőnek, 

dr. Lukács Attilának és a Skicc Kft.-nek. 

Dr. Simon Attila, a herendi gyár vezérigazgatója röviden ismertette 

a gyár történetét, a kiállítás szervezése során kialakított együttműkö-

dést hangsúlyozva.

A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. termékpalettája rendkívül sok-

színű –  mondta a vezérigazgató – 16 ezer forma és 4 ezer dekor áll ren-

delkezésünkre,  ami azt jelenti, hogy 64 millió kombináció előállítására 

vagyunk képesek. Különösen igaz ez a Bakony erdőségei által körülölelt 

manufaktúra esetében a vadászatra, mint témára. A Herendi Porcelán-

manufaktúra közel két évszázados története során az itt dolgozó művé-

szek és festőmesterek igen gyakran alkottak formákat és mintákat, me-

lyeket a Bakony, az itt élő állatok ihlettek. Örömmel mutatjuk be ezeket 

egy speciális válogatásban, kiegészítve egy páratlan vadászati témájú 

kiállítással.

Tengerdi Győző, a HM Verga Zrt. vezérigazgatója néhány percben 

a vadászat történelméről és kultúrájáról beszélt. A kiállítás védnöke 

dr. Semjén Zsolt, az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöke, 

Magyarország miniszterelnök-helyettese kormányzati teendői miatt 

nem tudott részt venni a kiállítás megnyitóján, levelét a sajtófőnöke, 

Jenik Péter olvasta fel, amelyből idézünk:

„A Veszprém megyei vadászkamara támogatásával és szakmai segítsé-

gével megvalósult tárlat beavatja a látogatót a vadászat rejtelmeibe. Úgy is, 

mint szakma, úgy is, mint hobbi. Ahogy Széchenyi Zsigmond, az egyik legis-

mertebb magyar vadász – nem mellékesen a Bakonyban is rendszeresen hó-

dolt szenvedélyének – megfogalmazta: a vadászat: 'vadűzés és erdőzúgás; 

de több erdőzúgás'. A természet szeretete, kikapcsolódás, feltöltődés, hobbi 

és hitvallás.

Magyarország ikonikus vadászokat tudott felmutatni a múltban és a je-

lenben is. Minden bizonnyal génjeink őrzik elődeink vadászösztönét. Való-

színűsíthető, hogy a herendi mesterek tökéletes tudása, ábrázolókészsége is 

hasonlóképp őrződött meg az évszázadok alatt, generációról-generációra. 

E párhuzam köti össze a tárlat bemutatásra került darabjait is. A téma, és a 

tökéletesség a kapocs. S még valami: az a pontosság, fi gyelem és összpon-

tosítás, mely egy kivételes trófea elejtéséhez ugyanúgy szükségeltetik, mint 

egy kivételesen szép herendi elkészítéséhez. Különleges kiállításra invitáljuk 

Önöket: trófeák, vadászati kellékek és e témában Herendi porcelánok össz-

hangjára!”

A vadászati kiállítást december 31-ig lehet megtekinteni.  

Jávorka Gyula

A vadászat – herendi porcelánokon
A megyei vadászkamara és vadászszövetség, vala-

mint a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. összefo-

gásának köszönhetően, szeptember 21-én nyílt meg 

„Az erdők mélyén” című kiállítás, gyakorlatilag a va-

dászat bemutatása herendi porcelánon.
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Sikeres bemutatkozás

A vadászat ünnepe

16. alkalommal rendezték meg Ciudad Realban (Spanyolország) 

Kasztília és La Mancha Autonóm Tartomány vadászati kiállítását, 

a FERCATUR-t, szeptember 16. és 18. között. Hazánk a Madridi Magyar 

Nagykövetség és a Magyar Turizmus Zrt. madridi képviselete közötti 

együttműködésnek köszönhetően képviseltette magát a rendez-

vényen. A 40 négyzetméteres magyar standon 4 magyar cég jelent 

meg, amelyek közül a Sefag Zrt., a Gyulaj Zrt. és a bábolnai székhelyű 

Tierra Caza Kft. spanyol nyelvű kiadványaival, a szentendrei székhelyű 

Cazamayor Kft. pedig személyesen is képviselte a hazai vadászati kí-

nálat egy részét. Másrészt a részvétel eredményeként konkrét, az idei 

idényre szóló vadászatokat is lekötöttek – ezek száma messzemenően 

túlszárnyalta az előzetes várakozásokat. (Bővebben: huntingpress.eu)

Sorrendben a 21. Szent Hubertus napok rendezvény Sv. Antonban 

(Szlovákia) csaknem nyolcezer látogatót vonzott. Az első szeptemberi 

hétvégén emberek ezrei célozták meg az Sv. Antonban lévő kastélyt 

Szlovákiából és külföldről egyaránt. A zsúfolásig telt parkolók azt je-

lezték, hogy az Sv. Anton-i vadászünnepség nagy szakmai és civil láto-

gatottságnak örvend.

Az ez évi rendezvény a Szlovák Solymászszövetség megalakulásá-

nak 40. évfordulója jegyében zajlott. Az ünnepélyes megnyitón részt 

vett a Szlovák Köztársaság államelnöke, Ivan Gašparovič, a szlovák 

mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter,  Simon Zsolt, a Szlovák 

Vadászkamara és a Szlovák Vadászszövetség elnöke, Tibor Lebocký, 

a magyarországi OMVV elnöke, dr. Semjén Zsolt és még sok neves 

személyiség. A megnyitó után átvették a solymászok a terepet, nagy 

sikert arattak stílszerű kosztümjeik.

A szervezők nem feledkeztek meg a nemzetközi erdőévéről sem. 

A világ erdeit és az egyes kontinenseket a Texasky nevű gyermek 

tánccsoport mutatta be. A gazdag programban volt vadászruha divat-

bemutató, ahol a szlovák női vadászklub tagjai voltak a modellek, és 

a legszimpatikusabb vadásznő címért folyt a versenyt.  Az idei eszten-

dő legszebb vadászkése, vadászékszere, a leghosszabb és a legszebb 

szakáll címéért szálltak ringbe a kiállítók és a versenyzők.

A szarvasbőgő verseny egyben a szlovák bajnoki címért is folyt. 

Nagy csatában a dobogó legfelső fokát Alojz Kaššák „bőgte” ki magá-

nak. A kastély parkjában egész napos programok, rendezvények vár-

ták az érdeklődőket, ahol a szlovák nyelv mellett gyakran hallható volt 

a magyar és a lengyel beszéd is. Fekete Tamás, Lovu Zdar

Szeptember végén elindultak a gyártósorok Oroszország első, sörétes 

töltényt gyártó üzemében, a Lipecki Különleges Gazdasági Zóna ipar-

területén. A Moszkvától bő 650 kilométerre délre található gyárban 

évente több mint 200 millió hüvelyt gyártanak le, amelyeket a tulai 

fegyvergyárban töltenek majd meg.

A polgári használatra – vadászatra és sportlövészetre – szánt, 12-

es, 16-os és 20-as kaliberű töltényt a Grazsdanszkije Pripaszi („polgári 

lőszer”) üzem készíti. Egészen eddig, a Szovjetunió széthullása óta az 

ilyen töltényeket külföldről importálták, de az egymilliárd rubelből 

(csaknem hétmilliárd forint) létrehozott lipecki létesítmény termelése 

– a tervek szerint – az egész ország igényeit ki tudja majd elégíteni, ki-

szorítva a külföldi termékeket. Egyelőre a háromból csak egy gyártósor 

zakatol, emellett 60 ember dolgozik, de 2014-ig további 2,7 milliárd 

rubelt pumpálnak a projektbe.

A gyárindításnál a tulajdonos, Vlagyimir Liszin mellett – aki az 

Orosz Lövészszövetség elnöke is – jelen volt a lipecki terület veze-

tője, Oleg Koroljov is (mindketten vadászok), valamint Sztanyiszlav 

Voszkreszenszkij, a gazdasági fejlesztési miniszter helyettese. Ez utób-

bi kiemelte: a minőségi töltényt a legkorszerűbb technológiával gyárt-

ják; az olasz gépek 40 százalékkal energiatakarékosabbak a régi hason-

ló gyárak berendezéseinél. Marat Barijev, az orosz olimpiai bizottság 

főtitkára, aki szintén ellátogatott a gyár megnyitására, kiemelte: a jutá-

nyos ár, a vásárlókhoz való könnyebb eljutás révén közvetve az orosz 

lövészsportot is támogatja a Grazsdanszkije Pripaszi.

Átadták az első orosz 
söréteslőszer-gyárat
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Az október 8-án megrendezett IV. Gerjementi vadásznap helyszínéül 

Ceglédbercelt választották a szervezők. Fél 10-kor a színpadon a Pi-

pacs Kürtegyüttes köszöntötte a megjelenteket, majd lovasfogattal 

hozták be a mutatós agancsú dámbikát és adták meg a végtisztessé-

get a vadnak.

A megnyitó után a kitüntetések átadása következett. A Magyar Vadá-

szatért kitüntetésben részesült Szabó Zoltán, a Pest megyei Kormány-

hivatal földművelésügyi igazgatója, míg Rubi Károly a Nimród érmet 

vehette át. A Hubertus Kereszt arany fokozatát Bohár János, Bartos Lász-

ló, ezüst fokozatát Fülöp Zoltán, Tauber Viktor, bronz fokozatát Kis Pál 

kapta.

Természetesen ezen a vadásznapon sem maradhatott el a kutyás-

bemutató, a főzőverseny, ahol az étkek zsűrizésében Bodrogi Gyula, 

a nemzet színésze is részt vett. A jó ebédhez a hangulatot Szeredy 

Krisztina énekművész biztosította.

Az egész napos programok között szerepelt a trófeakiállítás, 

a lovaskocsizás, a kirakodó vásár és az „Egészségre vágyó vadászok 

sátra”, amelyben tanácsokat és kapszulákat kaphattak a hízásra hajla-

mos vagy már elhízott vadászok. Farkas Bertram

A Gödöllői Királyi Kastélyban rendezték meg szeptember 24-én a IV. 

Gödöllői Vadásznapot, amely a Barokk Év keretében színes progra-

mokkal várta a látogatókat.

A Vadászkamara Kürtegyüttes szignáljai fogadták a „zöldruhásokat” 

és az érdeklődőket. Köszöntőt mondott Ambrózy Árpád, a rendezvény 

fővédnöke, a Magyar Vadászíjász Egyesület elnöke. A Díszudvaron fel-

állított színpadon a legkisebbek a Pampalini Afrikában – a Szeleburdi 

Meseszínház interaktív meseelőadását nézhették meg. A nap folya-

mán a Muray Galéria alkotásait csodálhatták meg a látogatók. A késő 

délutánig tartó programok között természetesen szerepelt vadászku-

tya-bemutató, solymászat, íjásztatás és főzőverseny is.

A szeptember 22-23-án, Mátrafüreden megrendezett vetélkedőn 

10 vadász-erdészképzést folytató szakközépiskola csapatai vettek 

részt 3 tagú csapatokkal.

Eredmények: Egyéni: 1. Panyor Diána, Szeged, Kiss Ferenc Erdészeti 

Szki., 2. Vass Károly, Csongrád, Bársony István Mg Szki., 3. Vad Viktor, 

Szeged, Kiss Ferenc Erdészeti Szki. Csapat: 1. Szeged, Kiss Ferenc Erdé-

szeti Szki. (Bereczka Zsolt, Panyor Diána, Vad Viktor), felkészítő tanárok: 

Kiss András, Juszku István; 2. Csongrád, Bársony István Mg Szki. (Vass 

Károly, Rákóczi Lajos, Bánfi  József), felkészítő tanár: Asztalos Zoltán; 

3. Sopron, Roth Gyula Erdészeti Szki. (Ruff  Péter, Merőtei Tivadar, 

Lukács György), felkészítő tanár: Samu László.

A vetélkedőn értékelték az elmúlt 20 esztendő versenyeit is. A leg-

eredményesebb iskolának a szegedi Kiss Ferenc Erdészeti Szki. bizo-

nyult 9 első, 3 második és 3 harmadik helyezéssel, a 20 év felkészítő 

tanárai Szente László, Zsibók András, Kiss András, Juszku István voltak.

Kiss András

Pest megyei vadásznap

IV. Gödöllői Vadásznap

XX. Országos Ifj úsági Vadászvetélkedő

Szabó Zoltán átveszi kitüntetését, akinek Nagy István gratulál Fogat hozta a terítékre a dámbikát
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Második alkalommal rendezték 

meg október 7-én az Egererdő Zrt. 

Mátrafüredi erdészeténél az éves 

trófeaszemlét. A szarvasbőgés alatt 

20 bika esett, 1 pedig ismeretlen 

okból pusztult el. Az elejtettek kö-

zül 9 lett érmes, ebből 1 arany, 3 

ezüst, 5 pedig bronz minősítést 

kapott. A mátrai területen régóta 

nem esett 10 kg feletti agancssúlyú 

bika, ám idén ez is megtörtént; az 

aranyérmes agancs 211,16 CIC pon-

tot kapott a bírálaton. Az elejtő egy 

német vendégvadász volt, akinek 

kísérője Boldizsár Tibor volt.

Dézsi Dorina

Fazekas Sándor vidékfejlesztési minisz-

ter október 4-ei hatállyal felmentette 

a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság élé-

ről Duska Józsefet, valamint a Balaton-

felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 

éléről Balogh Lászlót. Az új kinevezé-

sekig a vezetői teendőket megbízott 

igazgatóként a korábbi igazgatóhelyet-

tesek látják el. A Bükki Nemzeti Parknál ezt a tisztséget Dudás 

György, a Balaton-felvidéki Nemzeti 

Parknál Petróczi Imre tölti be. A VM 

nem indokolta a felmondást, mond-

ván, nem közérdekű adatokról van 

szó, és az érintettek nem adtak fel-

hatalmazást felmentésük indokainak 

nyilvánosságra hozatalához.

Trófeamustra a Zselicben

Agancsmustra az Egererdőnél Változás két nemzeti park élén

A szarvasbőgés záróakkordjaként 

is tekinthető a Somogyi Erdőgaz-

daság október 5-én megtartott 

trófeaszemléje a Zselici Erdészet-

nél. A nagyszámú szakmai közön-

séget a Hotel Kardosfa parkjában 

Barkóczi István vezérigazgató, Dr. 

Varga Gyula vadgazdálkodási osz-

tályvezető, valamint a házigazda 

erdészet igazgatója, Pintér Ottó 

köszöntötte.

A SEFAG Zrt. több mint 100 ezer 

hektárt kitevő vadászterületén 137 

szarvasbikát ejtettek el szeptem-

berben, ezek közül 103 agancsát 

mustrálhatták végig a meghívot-

tak. A közepesnél jobb eredmé-

nyeket hozó bőgési idényben 13 

agancs lépte át a 10 kilogrammos 

határt, 4 pedig a 11 kilót is, a szep-

temberi átlag 7 kilogramm volt, 

az érmesek aránya pedig 65-70 

százalék.

A legnagyobb, 11,9 kilogrammos 

agancsot viselő bikát a szántódi 

vadászterületen hozták teríték-

re, a megyei bírálaton 229,71 CIC 

pontot érdemelt ki. Az erről a te-

rületről behozott 32 bika agancs-

átlagsúlya elérte a 8,2 kg-ot. A 

legnagyobb pontszámú agancsot 

a lábodi terület produkálta. A 11,36 

kg-os agancs 231,6 pontot kapott, 

ám a szemlén már sajnos nem mu-

tathatták be. A zselici vadászterü-

letek is kiváló – több 10 kg feletti –

bikát adtak. A mustra külön érde-

kessége volt a segesdi terület 11,52 kg-os gímagancsa mellett egy szin-

tén ott terítékre került dám 4,75 kg-os lapátja, illetve egy kos 96 cm-es 

csigája is. Balog Tamás, SEFAG Zrt.

Dr. Varga Gyula – vadgazdálkodási osztályvezető, Barkóczi István – 

vezérigagató (középen), Pintér Ottó – a Zselici Erdészet igazgatója

A kardosfai ökoturisztikai és konferencia központ parkja adta 

a helyszínt a zselici trófeamustrának

Kaposvár, 10,8 kg

Nagysallér, 11,34 kg

Zselic, 10,6 kg
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75 éves korában távozott az örök vadászmezőkre a Kovászna me-

gyei Baróti Erdészetnél 45 évet leszolgált vadász-erdésztechnikus, 

a legendás erdővidéki fővadász, a Barót és Vidéke Vadász és Hor-

gásztársulat egykori elnöke. Sok magyar vadász ismerte és becsül-

te az erdélyi medve- és szarvasvadászatok neves „professzorát” és 

sokan köszönhetik neki az élményekben gazdag vadászatokat. 

A Hargita-hegység legdélibb nyúlványán, az Erdővidéken élő vadállomány óvása, ápolá-

sa, élőhelyének javítása, minőségének megőrzése és fejlesztése volt az életcélja. Nyugdíjba 

vonulása után megírta kincseket érő titkait a „Vadászemlékeim” című kötetében, melyről így 

nyilatkozott: „Én az erdőt és annak fáit, vadjait óvtam egész életemen át, és azt hiszem, nem 

tettem hiába.”

Szeptember 30-án, az Ózdi Művelődési Intéz-

mények tánctermébe gyűltek össze az érdek-

lődő rendőrök és vadászok. Az első nap az 

előadásoké volt, a konferenciát Bótáné Batta 

Olga vadászkürtös előadása nyitotta meg, aki 

először a Himnuszt, majd a Vadászhimnuszt 

fújta el. A pódiumra lépő 9 előadó a vadászati 

tevékenységgel kapcsolatos jogi tudnivalók-

ról, a bírósági gyakorlatról, az orvvadászatról, 

a vad-gépjármű ütközésről, a vadászbalese-

tekről, illetőleg a vadkár ügyekkel kapcsola-

tos jogi procedúrákról beszélt, majd a hallga-

tóság hozzászólásaira is sor került.

Az első nap komolyságát a második napon 

a szórakozás, a kapcsolatok ápolása váltotta 

fel. Hubertus mise, főzőverseny, légpuskás 

lövészverseny, trófeabíráló- és gyerek hor-

gászverseny kezdődött, vadászkürtösök, íjá-

szok, hagyományőrzők tartottak bemutatót 

a szép számmal összegyűlt közönségnek. 

A szarvasbőgő bemutatót „háziverseny” kö-

vette, miközben már tartott a főzőverseny zsű-

rizése Koncz Gábor színművész elnökletével, 

és – stílusosan – dr. Barta László kapitányság-

vezető részvételével. A főzőverseny első há-

rom helyezett csapata közül kettő a rendőrök 

közül került ki, megelőzve ezzel sok vadászcsa-

patot. S hogy mindkét szervezet egyformán 

képviselve legyen, a vadászkutyák mellett 

a rendőrkutyák is bemutathatták tudásukat.

...az ország legnagyobb tudományos ismeret-

terjesztő napja! A vadászattal, az állatvilággal 

kapcsolatos programokkal várták szeptember 

23-án az érdeklődőket a gödöllői VadVilág 

Megőrzési Intézetben a Kutatók Éjszakája al-

kalmából. Az egyetem 4. alkalommal csatlako-

zott a népszerű rendezvénysorozathoz.

A látogatók a délután folyamán különböző 

előadásokat hallgathattak meg, többi közt 

a gemenci szarvasról, a különböző veszélyes 

állatokról, illetőleg az aranysakálokról.

A szabadtéren a gyerekek és szüleik megis-

merkedhettek a csapdázás eszközeivel, tájé-

kozódhattak az éjszakai sötétben is a rádió-te-

lemetriás készülékek sugározta jelek helyéről, 

mozgásáról. A jó hangulatban eltelt délutánt 

az estére elkészült vadételek kóstolása és kö-

tetlen beszélgetés zárta.

Antal Jenő (1936-2011)

 1 K Marianna 06.27 16.27 12.07 21.45

 2 Sze Achilles 06.28 16.26 12.38 22.54 

 3 Cs Győző 06.30 16.24 13.04 --.--

 4 P Károly 06.31 16.23 13.27 00.00

 5 Szo Imre 06.33 16.21 13.48 01.05

 6 V Lénárd 06.34 16.20 14.08 02.08

 7 H Rezső 06.36 16.18 14.29 03.10

 8 K Zsombor 06.37 16.17 14.52 04.13

 9 Sze Tivadar 06.39 16.16 15.18 05.15

 10 Cs Réka 06.40 16.14 15.47 06.18 O

 11 P Márton 06.42 16.13 16.23 07.19

 12 Szo Jónás 06.43 16.12 17.05 08.17

 13 V Szilvia 06.45 16.10 17.55 09.11

 14 H Aliz 06.46 16.09 18.52 09.58

 15 K Albert 06.48 16.08 19.56 10.39

 16 Sze Ödön 06.49 16.07 21.03 11.14

 17 Cs Gergő 06.51 16.06 22.14 11.44

 18 P Jenő 06.52 16.05 23.26 12.11 

 19 Szo Erzsébet 06.53 16.04 --.-- 12.36

 20 V Jolán 06.55 16.03 00.41 13.01

21 H Olivér 06.56 16.02 01.57 13.28

22 K Cecília 06.58 16.01 03.16 13.57

23 Sze Kelemen 06.59 16.00 04.37 14.31

24 Cs Emma 07.01 15.59 05.58 15.13

25 P Katalin 07.02 15.59 07.14 16.05 

26 Szo Virág 07.03 15.58 08.21 17.06

27 V Virgil 07.05 15.57 09.17 18.14

28 H Stefánia 07.06 15.57 10.02 19.26

29 K Taksony 07.07 15.56 10.37 20.37

30 Sze András 07.09 15.55 11.06 21.46

Novemberben: 

selejt gímszarvasbikára és tarvadra – 

dámra – őzsutára és gidára – mufl onra – 

szikaszarvasra – mezei nyúlra – üregi nyúl-

ra – fácánkakasra – fogolyra – vetési lúdra 

– nagy lilikre – tőkésrécére – csörgőrécére 

– szárcsára – kercerécére – balkáni gerlére 

– vaddisznóra – rókára – pézsmapocokra 

– nyestkutyára – házi görényre – nyestre – 

borzra – aranysakálra – dolmányos varjúra 

– szarkára – szajkóra

Decemberben: 

selejt gímszarvasbikára és tarvadra – 

dámra – őzsutára és gidára – mufl onra – 

szikaszarvasra – mezei nyúlra – üregi nyúl-

ra – fácánkakasra – fogolyra – vetési lúdra 

– nagy lilikre – tőkésrécére – csörgőrécére 

– szárcsára – kercerécére – balkáni gerlére 

– vaddisznóra – rókára – pézsmapocokra 

– nyestkutyára – házi görényre – nyestre – 

borzra – aranysakálra – dolmányos varjúra 

– szarkára – szajkóra
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HOLDNAPTÁR NOVEMBER 30 nap

MIRE SZABAD VADÁSZNI?

II. VaReTal (Vadász-Rendőr találkozó)

Téged is várt...
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Nemzeti értékké nyilvánítá-

sa céljából az MgSzH Keleti 

Károly utcai központjában, 

szeptember 26-án tartották 

a Zala megyében, a lovászi 

Olajbányász Vadásztársa-

ság területén elejtett kapi-

tális bika bírálatát.

Az első fokú bírálat során 

a 15 évesre bírált agancsos 

264,61 CIC pontot kapott. 

A másodfokú bírálatot – 

Szidnai László tanácsai 

alapján – Szabó Zoltán, a 

Pest megyei Kormányhiva-

tal földművelésügyi igaz-

gatója vezette. 

A bírálat során a követke-

ző paraméterek születtek: 

a trófea tömege 14,66 kg, 

a kora 14 év, a nemzetközi 

pontja 258,65. A nemzeti 

értékké nyilvánításról a Vi-

dékfejlesztési Minisztérium 

dönt, a rendelet szerint 30 

napon belül, azaz október 

26-áig.

November 4-éig tekinthető meg Dedinszky Márta festőművész október 11-én 

megnyílt tárlata a budapesti Török Galériában (XIII., Babér u. 9.). Az alkotó negy-

ven munkája látható – és vásárolható meg – az OTP Bank Nyrt. Babér utcai iro-

daházának aulájában. A tárlatot Pechtolné dr. Kun Edit nyitotta meg, aki maga is 

festő, beszédében kiemelte: rendkívül sokoldalú művészről van szó, aki mindig 

képes megújulni. Témáit a természetből ugyanúgy meríti, mint az absztrakt és 

fi lozofi kus képzetekből. 

Dedinszky Márta 1946-ban született Miskolcon. Jelenleg Nagycenken él és al-

kot. Végzettsége építészmérnök, gazdaságvezető szakmérnök. A tervezés mellett 

tanított művészettörténetet és népművészetet. A festést hobbiként tartja szá-

mon. Munkájához az inspirációt a Fertő-Hanság Nemzeti Park közelsége jelenti.

Az idei rekord bika másodfokú bírálata

Dedinszky Márta kiállításaMikor – Mi – Mennyiért

Agyarhossz (cm) EUR EUR/mm

11,99-ig 260–500 –

12,00–13,99 280–770 +8–16

14,00–15,99 450–910 +12–23

16,00–17,99 700–1550 +20–30

18,00–18,99 970–1970 +35–43

19,00–19,99 970–1970 +35–43

20,00–21,99 1410–2830 +45–55

22,00-től 2000–2400 +50

Vaddisznóvadászat
az erdőgazdaságoknál

Vadaskerti vadászat esetén (egyéni, hajtás) az elejtett vad-

disznókra 10–15 százalék felárat számítanak fel. A hajtásdíj 

vadászonként 225–250 euró/nap.

Az elejtési díj terítékfüggő, például ha a hajtáson 1–4 

egyed kerül terítékre, akkor a szervezési díj 60 százalékát 

kell kifi zetni. 5–10 egyednél 90 százalék, 11-nél 100 száza-

lék. Az eredménytelen vadászat esetén a részvételi díj 10 

százaléka fi zetendő. Disznóhajtásnál sebzési díjat nem kell 

fi zetni.

Vadkansebzés: 100–350 euró

Malac (19,9 kg zsigerelt súlyig): 80–150 euró

Süldő (20-49,9 kg zsigerelt súlyig): 125–250 euró

Koca (50 kg zsigerelt súly felett): 250–500 euró

Kísérési díj: 10–20 euró/nap/vadász
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A telet nálunk töltő madarak egy része égész évben itt 

él, ilyenek például a cinegék, a csuszka, a harkályok, 

a verebek, a citromsármány, a zöldike, a tengelic és 

a feketerigó, míg a fenyőpinty és a fenyőrigó téli ven-

dég északról. Ezek azok a fajok, amelyek szívesen 

mennek az etetőre, így ha közelről szeretnéd megfi -

gyelni őket, akkor gondoskodj az etetésükről, készíts 

nekik etetőt, vagy tegyél ki nekik élelmet.

Ahogy az embereknek is, a madarak számára is a legfontosabb dolog 

a táplálkozás. Ha nem találnak maguknak eleséget a nagy hidegben, 

elpusztulnak. Biztosan te is tudod, hogy a legtöbb madár magvakkal, 

rovarokkal, kisebb rágcsálókkal és gerinctelen állatokkal táplálkozik. 

A rovarevő madarak kedvenc téli tápláléka a marhafaggyú, míg a ve-

rebek és gerlék legfőbb csemegéje a kukoricadara, de a napraforgót 

sem vetik meg. 

Az etetésnek azonban van néhány nagyon fontos szabálya, amit 

nem árt betartani. Az etetést a tél beköszöntétől általában februárig 

kell végezni. Az élelmet az etetési időszak során folyamatosan kell 

biztosítani, mert a madarak megszokják, hogy ott mindig táplálékra 

lelnek. Ha elfelejtjük az etetőt feltölteni, az könnyen az állatok pusztu-

lásához vezethet. S ha már az etetőkről esett szó, te is könnyen készít-

hetsz egy téli éléskamrát a kertetekbe látogató madaraknak. 

A legegyszerűbb megoldás, ha egy napraforgó tányérját akasztod 

a fára, így abból bármikor könnyedén csemegézhetnek. A másik nem 

túl bonyolult eljárás, ha egy műanyagfl akonba teszed a magvakat, 

melynek oldalán ablakot vágsz, és alatta átszúrsz egy fa pálcát, amely-

re a madár rá tud szállni. Ilyenkor arra vigyázz, hogy a fl akon be legyen 

zárva, hogy a víz ne folyjon bele és a madarak elérjék a magvakat. Iga-

zán ötletes megoldás az is, ha egy tökre vájsz két lyukat és abba teszed 

bele az eleséget. Ez nemcsak a kertet díszíti, de még a madaraknak 

is tetszik. Természetesen barkácsolhatsz bármilyen anyagból etetőt, 

csak arra ügyelj, hogy az eleséghez könnyen hozzá lehessen férni és 

ha egy mód van rá, egy tetővel is fedd be az etetőd. S ha mindez meg-

van, várhatod az első vendégeket, akik biztosan elégedettek lesznek 

a vendéglátójukkal.

Téli vendégeinkTéli vendégeink
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Fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos leucotos)

Az elegyes erdőket kedveli, ahol korhadó fák vannak. 

A hím sapkája vörös, a tojóé fekete. Hátán fehér folt 

van, szárnyfedői csíkozottak. Lárvákkal és cincérekkel 

táplálkozik. Magányos fészkelő. Zárt, öreg bükkösök-

ben, korhadó, taplós fába, saját maga által vájt odúja 

csupasz aljzatára rakja 4-6 tojását, melyen 14-16 napig 

kotlik. Magyarországon fokozottan védett.

Természetvédelmi értéke 100 ezer forint.

Sarki búvár (Gavia arctica)

Nászruhában világosszürke fejéről könnyen fel lehet is-

merni. Tollváltás után már nehezebb megkülönböztetni 

a többi búvártól, de fejének és nyakának elülső része 

még ilyenkor is világosabb, mint a hátán és az oldalán. 

Halakkal táplálkozik, megbirkózik a nála nagyobbakkal 

is. Két percig is képes a víz alatt maradni, akár 30 méterre 

is lemerül. Magyarországon ritka kóborló, védett. 

Természetvédelmi értéke 10 ezer forint.

Gatyáskuvik (Aegolius funereus)

Erdőkben telepszik meg, ahol van megfelelő költőodú 

és elegendő apró rágcsáló tápláléknak. Csüdje végig 

tollas. Csőre horgas, színe piszkosfehér. Kisemlősökre 

és madarakra vadászik. Éjszaka, nesztelenül cserkészi 

be az áldozatát. Fészket nem épít, keres egy megfele-

lő faodút és abba rakja le tojásait. Állandó madár, nem 

vonul. Magyarországon védett. 

Természetvédelmi értéke 50 ezer forint.

KIVÁGHATÓ MADÁRLEXIKON 

ROVATVEZETŐ:

ELEK SZILVIA
elekszilvi@vadaszlap.hu

Olvasztott marhafaggyúba 

keverjünk napraforgót, diót, 

mogyoródarabokat. Ha 

nincs más, a naprafor-

gómag is elég hozzá. 

A marhafaggyú helyett 

az alap lehet disznóháj is, a lényeg, 

hogy nyers, vagyis feldolgozatlan ál-

lati zsiradékot használjunk. Tejfölös, 

joghurtos dobozokba szétöntjük, 

madzagot vagy drótot lógatunk 

bele, majd ha megszilárdult, kivesz-

szük a dobozból és felakaszthatjuk 

a fára, vagy az etető mellé. Amit ne 

tegyünk: ne adjunk a madarak-

nak sózott szalonnát, mert ez 

fokozott vízfelvételre kény-

szeríti őket, a margarin és 

a vaj pedig akár bélgyulla-

dást is okozhat. A kenyér- és 

süteménydarabkák gyorsan 

átnedvesednek, így ideális 

táptalajt jelentenek a mikro-

organizmusoknak, amelyek meg-

betegíthetik a madarakat. Az etetőt 

mindig tartsuk tisztán, hogy elejét vegyük a fertő-

zéseknek, járványoknak. Az etetőnek igyekezzünk olyan bokroktól, cserjéktől vé-

dett helyet keresni, ahol szükség esetén (pl. karvaly elől) gyorsan elbújhatnak.  Ha 

mindezt betartottuk, ak-

kor nincs más teendőnk, 

mint hogy a jó meleg 

szobából kedvünkre néze-

gessük az etetőre érkező 

vendégeinket.

Madárkalács készítése
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A keresztrejtvény megfejtéseit 2011. november 8-ig várjuk 

szerkesztőségünk címére vagy a jatek@vadaszlap.hu

e-mail címre. 

A helyes megfejtők között értékes könyveket sorsolunk ki.

Előző havi megfejtés: Hogy valaki milyen vadász volt, annak 
legfontosabb, bár nem egyetlen feltétele az, 

hogy miként vált vadásszá!

Nyertesek:

Vári Anita (Zagyvarékas), Paku Botond (Fót)

Tuzáné Bózsár Zsuzsanna (Tar)

Novemberben ismét fejtörő feladványokat ké-

szítettünk Önöknek. 

A megfejtéseket a 745. oldalon megtalálják.

Fejtörők

Pókháló
Ha helyes választ ad a kérdésekre és helyes sorrendben beírja 

azokat a pókhálóba, úgy a színezett és számozott mezőkbe írt 

betűket összeolvasva, egy újabb nyolcbetűs állatnevet kap-

hatnak meg.

1

5

3

4

8

6

7

2

1. vérszívó, pókszabású állat

2. vadgalambnak is nevezik

3. tudományos neve: Lyrurus tetrix

4. szárnykönyök tollát ecsettollnak nevezzük

5. préda, fogás más szóval

6. ezzel „kezdődik” az agancs

7. az agancsszár végén található 3 vagy több ágvég

8. tudományos neve: Anser anser
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Gyerekjáték

Húzóka Hibás kép

Ősszel a költöző madarak elrepülnek melegebb éghajlatra. Karikázd be a következő 

madarak közül azokat, amelyek itt hagynak bennünket télen. Küld vissza a helyes 

megoldást, mert a visszaküldők között értékes könyveket sorsolunk ki.

(Postacímünk: 1031 Budapest, Rozália utca 59/a.)
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 1. _ G A _ C S _ Ő

 2. _ Á R Ó _ A T O _ A

 3. Z E _ G _

 4. H _ R _ E L _ N

 5. S _ A _ K Ó

 6. N _ V _ N Y _ V Ő

 7. K O C _ S Ü _ D _

 8. V E _ H E S _ É G

 9. Ü _ Ő

 10. K _ C _ A G

 11. _ G Á _

 12. V I _ S _ A

A betűhalmazból kell kikeresniük azokat a szavakat, amelyeket alant felsorol-

tunk. Vigyázat, a keresendő szavak hiányosak, ezért először ki kell egészíteni 

a hiányzó betűkkel, hogy értelmesek legyenek.

A két kép első ránézésre egyforma lehet... de mégsem. 10 kü-

lönbség mégis akad köztük, keresse meg, melyek ezek. 

Louis Pol karikatúrája (Ausztrália)
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A tároló alapja egy közönséges 200 literes fém-

hordó, amely fedővel, vagy zárható tetővel van 

ellátva, s az oldalára fl exxel vágott ajtónyílást fölül 

pár „drótzsanér” teszi nyithatóvá. A hordó felső 

peremén kétoldalt erős lánc van rögzítve, amivel 

az egészet két szomszédos fára fel lehet kötni, így 

a levegőben lógó tároló nem szennyeződik, nem 

áll a sárban és a rágcsálók sem tudnak az etető-

anyaghoz hozzáférni.

Ugyanezt a hordót át lehet önetetővé alakítani, 

vagy eleve arra a célra elkészíteni. Egy vaskos, 5-8 

centiméter átmérőjű, legalább fél méter hosszú 

rúd egyik végétől 5-10 centiméterre keresztva-

sat kell rögzíteni, s a rúd átmérőjénél 1-2 centi-

méterrel nagyobb nyílást kell kivágni körkiszúró 

fúrófejjel a hordó aljának közepén. A nyíláson ki-

dugott rudat lökdösik-mozgatják a kukorica sza-

gát megérző, az etető „működtetését” könnyen 

megtanuló disznók, s így tudnak minden mozga-

tással néhány szemhez jutni. Az egyszerre kihulló 

mennyiség „szabályozását” a rúd átmérőjének és 

a lyuknak a különbsége adja meg, így ha nem min-

den időszakban akar a vadász egyforma mennyi-

ségű ellátmányt biztosítani a látogatóknak, akkor 

érdemes kétféle átmérőjű rudat használni. A hor-

dó felkötési magasságával, vagy a rúd kilógó végé-

nek hosszúságával lehet befolyásolni, hogy csak 

a felnőtt méretű, vagy az apróbb süldők is elérjék 

az önkiszolgáló „ételautomatát”. 

A helyszín megválasztásával elkerülhetjük 

a dagonya kialakulását, célszerűbb a környezet-

nél kicsivel magasabb pontra erősíteni, ahol a víz 

nem áll meg az etető alatt. S aki nem ragaszkodik 

a román „nemzeti” kékhez, környezetbe illőbb, ha 

zöld, vagy barna színű hordóból készíti a tárolót, 

etetőt. -som

Szellemes és könnyen megvalósítható – bár nem túl elegáns – megoldást láttam Romániában egy vadaskertben 

a szóróra szánt kukorica tárolására, illetve ugyanolyan tárolóból a disznók számára kialakított „önetetőt”.

Készítsünk hasznos eszközöket, berendezéseket házilag, olcsón, akár hulladéknak tűnő dolgokból is

Önetető és magtároló

Új időpontban, minden eddiginél több trófeával várja 

a vadászokat és a természetet kedvelő nagyközönséget 

a FeHoVa. A kiállítást 2012-ben a szokásosnál korábban, 

február 16-19. között rendezik a HUNGEPO-n.

Az európai élmezőnybe tartozó 

Fegyver, horgászat, vadászat nemzet-

közi kiállítást a visszatérő, s egyre újabb 

kiállítók, a szakma kitüntető fi gyelme, 

s az Európa minden országából, de még 

a tengeren túlról is érkező vendégek 

teszik népszerűvé.  A FeHoVa különle-

ges hangulatával a természetet kedvelő 

emberek számára jó szórakozási 

lehetőség, ami nem mond ellent annak, 

hogy a hazai és nemzetközi piac fontos 

színtere. A külföldi látogatók sokasága, 

a kiállítók nemzetközi mezőnye teszik 

értékessé a szakemberek és

az üzletemberek körében.

Különösen jelentős ez a kiállítás azoknak, akik valamely fegyveres sportban érdekeltek, hiszen 

a vadászfegyverek mellett nagy választékban található a standokon több más fegyvertípus. 

Neves puskaműves cégek is részt vesznek a FeHoVán, s a kísérő programok között számos érdekes 

bemutató lesz. Folytatódik a puska összeszerelési verseny, amely az egyik legnépszerűbb 

vetélkedője volt a legutóbbi FeHoVának.
Jövőre még több látogatóra számítanak 

a szervezők, hiszen a szokottnál 

korábbi, február 16-19. közötti időpon-

tot a résztvevők többségének javasla-

tára tűzte ki a HUNGEXPO. A FeHoVa 

nagyszabású trófea bemutatói mellett 

a hagyományos programok is várják 

a szakmát és a nagyközönséget.

A kiállítás jelentkezési 

ideje november 15-ig 

tart, az addig beérkező 

kiállítói területigényeket 

a beérkezés sorrendjében 

helyezik el a szervezők az 

„A” pavilon területén.

Tervezett programok,
kísérő események:

 Nagyszabású preparátor bemutató 

 Szarvasbőgő verseny  Gyermekfog-

lalkoztató  IV. FeHoVa Vadászkutya-gazda 

szépségverseny  Solymász bemutató 

 Vadászkürt fesztivál  Standszépség ver-

seny díjátadó  Külföldi horgászhírességek 

élménybeszámolói, szakmai előadások 

 Horgász suli  Európa legnagyobb mobil 

akváriuma újra a FeHoVán  Halas medence 

interaktív programokkal és horgász bemu-

tatókkal  Horgász egyesületek versenye, 

technikai, elméleti, ügyességi és 

gasztronómiai próbatétele

Bővebb információ: www.fehova.hu
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Az Európai Vadászújságírók Szövetségének tagja

Fácánidény idejére

Régimódi vadreceptek
Annak idején eleink megadták a módját, hogy az ételeket gondosan előkészítve, 
míves gondossággal készítsék el, aminek része volt a hús pihentetése, „puhítása” is. 
A fácánt például úgy érlelték, hogy csak akkor kopasztott ák meg, ha a farktollánál fel-
aggatott  madár már magától lepott yant. Napjainkban már korszerűbbnek tekintjük 
a hűtőszekrényben, vagy a fagyasztóban tárolást az érlelés helyett , egy biztos: nem 
ugyanazokat az ízeket érezzük, mint a régiek. Ami persze nem jelenti azt, hogy a régi-
ek receptjeit sutba kéne dobni, sőt… Biztosan nem kell szégyenkezni a család, vagy 
a vendégek előtt  az alábbi, majd másfélszáz éves recept szerint készített  ebéddel.  

-som

Hozzávalók:

Hozzávalók: két egész fácán, 2 kg savanyú káposzta, 250 g füstölt szalonna, 200 g zsír, 300 g 

vereshagyma, 5 dl fehér bor, só, majoránna 

Elkészítése:

Az érlelt, pihentetett fácánt megtisztítjuk, kívül-belül sóval és morzsolt majoránnával bedörzsöl-

jük, majd nyárson, faszénparázson (vagy sütőben) félig megsütjük. A savanyú káposztát szükség 

szerint kicsavarjuk, vagy kimossuk, ha túl savanyú. Zsírban az apróra vágott vereshagymát megpi-

rítjuk, rátesszük a káposztát, és kevés fehérborral félpuhára pároljuk. Ezután tegyük bele a fácánt 

is, és együtt pároljuk puhára. A fácánt kivesszük, feldaraboljuk, a káposztáról a levet elfőzzük. 

Tálaláskor a káposztára rendezzük a húst.

Káposztás fáczán

Megfejtések:
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Üregi nyúl vadászat

kotorékból ugrasztva

vadászgörénnyel.

Üregi nyúl vadászati lehetőség:

06-30/855-1828
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