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FEHA
Fegyverjavító,
H atástalanító és
S zo lg á lta tó Kft.

PEgyverjavítás, HAtástalanítás MESTERFOKOM ^
Gyakorlott fegyvermestereinkkel, magas színvonalon
vállaljuk minden típusú vadász ós sportfegyver, pisztoly,
revolver, gáz- és riasztófegyver, légfegyver:
szakszerű javítását, felújítását, barnítását.
agyazását. farészeinek cseréjét
távcsövek, fegyverlámpák és célzóberendezések
szerelését egyéni igények szerint
vizsgára való felkészítését
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Hiszen a Mazda B2500-at m inden
ki ismeri, aki h a llo tt m ár sok
oldalúságról, megbízhatóságról és
kényelemről.
M ost m inden m odellhez n e ttó
250 000 fo r in t árengedm énnyel
ju th a t hozzá, így m ár n e ttó
3 999 900 fo rin té rt az Öné lehet
duplakabinos kivitelben klímával,
ABS-szel! Az áfa természetesen
visszaigényelhető.

Budapest, 1106 Fehér út 7.
Tel.: 2 6 0 - 1 122t 2 6 1 -1 1 2 2
Fax: 2 6 2 -6 6 1 0 W EB.www.ficsor.hu
E-mail: info@ficsor.hu

VADÁSZTÓL
VADÁSZOKNAK!
NAGYKER'
Ahol eddig elokodtatak, ott most nem
fogtok!
Aszfalton holkon futó, terepversenyeken
győztes gumik!
Európóbon terepvorseny nélkülünk nőm
létezik!
Mindig dobogósok vogyunk!
Miért ne lehetne Nektek is?

hatástalanítását
örömmel állunk rendelkezésedre
több mint 40 féle méretű gumiabronccsal.
Beszerezhetők postai utánvéttel vagy
országszerte viszontelodóinknól.

Kérje katalógusunkat.
Budapest IX. ke rü li
Soroksári út 158.
Levélcím: 1453 Budapest 92.
Pl: 15.
Tel ./Fax: (06-1)280-90-62

A legjobbat a legolcsób
ban a kizárólagos képviselettől
24 órás házhozszál
,16
lítással bárhová!
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Gumi és Felni Kis- és Nagykereskedelem
Autó - Felni - Gumiszerviz

&

KUKORICA-ESŐ

Már több. mint 300 digitálsan vezérenvadetető berendezés működ* a hazai vadászterületeken mert aki
számolt már tudja, hogy ezekkel a praktikus vadetetőkkel időt. pénzt és fáradtságot takaríthat meg
Mivel a berendezés elérhetetlenül a magasban van. s ugyancsak megnehezítettük az illetéktele
nek hozzáférését, nemkell tartani attól, hogy ellopják
A 120és 220 literes nagyságú, gépkocsival vagy kézi csőrlővel 5-10 méteres magasságba emelt
tartálybői naponta 1-15 kg tiszta kukorica szőrható ki 8-10 méteres körzetben, azonos időpontban. A
szórásidő24 órán belül 1-8óránként tetszés szerint áKtható.
A 120 literes automata etető egy feltöltéssel, napi 4 kg kukorica kiszórása melett 20 napig ellátja
az állomány etetését, helyhez kötését
A120literes automataetetőára 60ezer Ft ♦ÁFA. a220literes tartállyal készülőberendezés69ezer Ft
♦ÁFA. (Azeladási ár tartalmazzaazattunJálOfl ésa Wtt. denemtartalmazza afelszerelési költségeket)
Három berendezés megvásárlása esetén 10 százalék kedvezményt adunk.
A berendezés megvásárlását azoknak ajánljuk, ahol a szórók, etetők - esósAiavas időben - ne
hezen megközelíthetők, illetőleg azoknak a vadászatra jogosultaknak, akik a vadállomány megtartá
sa és helyhez kötése érdekében naponta etelnek.
Megrendelhető: Soltész Károly épületgépész és villanyszerelő mesternél
2000 Szentendre, Irányi Dániel u. 25.
Telefon és fax: 06-26313-789 Mobil: 06-20951-3427
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pulóverek, nadrágok kabátok széles választékban
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Le Chameau ruházat:
^

*

csizmák, cipók, bakancsok, nadrágok, ingek, kabátok
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\orm a, PM C . P 'IP . Fcdcral golyós lőszerek
RC, Annusa, Nike. ( hedite sírétes lőszerek
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HIVATASOS VADASZ ES
VADÁSZATI SZAKÜZLET

Hivatásos vadász egyenruha nálunk megrendelhető
Tőrök és más vadászati kiegészítők gazdag választéka

VAD

li-2900 Komárom. Igmándi út 63.

•Tel/fai: 00-36-31540-302
e-máífrhunwild.iaxclero.hu

ifj. Marék József ötvösmester
"•

2 0 0 0 Szentendre, Előd u. 11.
TeUfax: 3 6 2 6 311 3 4 2 , Mobil: 3 6 3 0 9 1 3 0 3 7 8
M EGREND ELÉSÉT POSTÁN IS FELADHATJA!

OMV Kenőanyagok

A TARTALO M BÓ L:
Hírek, tudósítások

6-8
9-10

Kezdődő hagyomány
/Vad/húsbavágó kérdések

12-13

Üzekedés, őzhívás

14-15

Agancsszemle Zalában

18

Földtulajdonosok oldala

20

őzhívás. Nadlerrel

21

Hölgyválasz

23

Könyvkritika

25

Ruha teszi...

26-27

Iránytű

30-31

CÍMLAPUNKON: CSEKE CSILLA FELVÉTELE

ELŐFIZETŐINK FIGYELMÉBE
A Magyar VADÁSZLAP előfizetési dija az év végéig 1500 forint.
Egy számot ingyen adunk a hivatásos vadászoknak, a diákiga
zolvánnyal rendelkezőknek, valamint a nyugdíjasoknak ... azaz ne
kik csak 1200 forint az öthavi előfizetési díj.
Azok a hivatásos vadászok, akik legalább 50 ezer forint érték
ben a szakboltjainkban megvásárolják egyenruhájuk bármely da
rabját - az üzlet jelzését követően - az év végéig ingyenesen kap
ják meg lakcímükre a VADÁSZLAP-ot.
Az előfizetési dijat .Belföldi postautalványon* kérjük a VKE címé
re föladni.
(Tisztelettel kérjük, szíveskedjenek az utalványon a nevet és a cí
met olvashatóan kitölteni.)
A VKE címe:
1038 Budapest, Hegesztő u. 4.
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MEGJELENIK HAVONKÉNT
Kiadólőszerkeszio: Csekö Sándor
Felelős szerkesztő: Homonnay Zsombor
Főmunkatárs: Somfalvi Ervin
Tervezőszerkesztő: Kun Gábor
Hirdetés* vezelő: Lakatos Erzsébet TeL: 06-30/268-1854
Szerkesztőség. titkár Elek Ferencné Tel : 06-30 410-1051
A szerkesztőség és a fcadő címe. 1038 Budapest. Hegesztő u. 4.
Kiadja a Vadászati Kulturális Egyesület
KÖZPONTI TELEFON ÉS FAX: 242-0042
A Magyar VADÁSZLAP előfizethető .Bertok* postautalványon' a szerkesztőség címén, átutalássá a Monor és
vdeke Takarékszővefcezetnél vezetett 65100149-10004115 számú számóra. vagy a hirtapkézbesitőknél.
a postánvautokban
Terjeszti a Hirker Rt., az NH Rt. és az alternatív terjesztők.
Nyomdai előállítás: Szikra Lapnyomda Rt.
Felelős vezető: Sivó Imre vezérigazgató
Internet: wwwsokralapoyomda.hu E-mai. szikra.kervigh@sz*/atóprryomdahu
ISSN 1215-6159 (Nyomtatott)

E-mail címünk: vke@vadaszlap.hu

ISSN 1588-1229 (Online)

Hompage: www.vadaszlap.hu

ZA JLIK AZ ELET
A vadászok berkeiben is, legyen szó egyegy vadásztársaságról, a vadászati fel
ügyelők munkájáról, az FVM intézkedései
ről, egyes hivatalos természetvédő terro
rizmusáról... vagy a vadászati témájú la
pok szerkesztéséről. Ez önmagában még
nem is lenne baj. Sőt, jó dolog, hogy nem
kell az érdektelenség állóvizében kókadoznunk. A problémám csupán az. hogy
nem egészen tiszta az a lé. ami kavarog
körülöttünk.
Furcsa világban élünk.
A vadásztársaság elnöke följelenti a saját brigádvezetőjét,
mert olcsóbban és jobban művelteti a rábízott vadföldeket. A
fizetett fővadász, hogy rosszindulatú följelentését igazolhassa,
titokban fotókat és gipszmintákat készít egy olyan vadászatról,
amelyen ő is közreműködik. Az orvvadász, miután lebukott és
összevissza hazudozik. elmarasztalása miatt „hatalommal va
ló visszaéléssel" vádolja meg a vadászati felügyelőséget.
Rágalmazás lett a kritikából, személyiségi jogokat sért. ha a
gengsztereknek, a tolvajoknak, a visszaélések elkövetőinek a
nevét nyilvánosságra hozzák, „ügyesnek" számít a hazugság,
s mindenféle törvény és jogszabály kijátszása.
Elismerem, vannak rossz, végrehajthatatlan, az élettől elru
gaszkodott jogszabályaink, amelyekkel csak visszaélni lehet,
amelyek csak a percemberek kéjelgő hatalmaskodásának me
legágyai és a mindenáron büntetések megalapozói.
A vadászatra, a vadászokra, a vadászatra jogosultakra
mostanában cudar idő járja ... ha van kalapjuk, ha nincs ka
lapjuk ... mindenért meg lehet bennünket büntetni.
Büntetés jár, ha vadászunk, fizetnünk kell azért is, ha nem
vadászunk. Tőlünk kérik számon, ha a vadászterületünkön sok
a vad, de azt is, ha kevés. Korlátokba ütközünk, ha etetjük az
állam által ránk bízott vadállományt és ezen keresztül a védett
és nem védett vadvilágot és elmarasztalnak bennünket, ha ezt
elmulasztjuk.
Nekünk mindenből és folyamatosan vizsgáznunk kell. nap
mint nap bizonyítani, hogy jó egészségnek örvendünk, pom
pásak a fegyvereink, felkészültünk a vadászatra, ismerjük a
vad szokásait, betegségeit, védjük az erdőt, a mezőgazdasá
gi kultúrákat, a vizeket, de legfőképpen a természetet ... mi
azt is kötelezően védjük, ami nincs.
Nálunk - ellentétben Európával és a Washintgtoni Egyez
ménnyel - ugyanis a legfőbb érték már nem az ember ( ez az
átkosban is csak szlogen volt) - hanem az elefánt, a barna
medve, a siket fájd, a zerge és a farkas ... a környékünkön
minden országban vadászható fürjről ne is beszéljünk. Mi ma
gyarok mostanában jól megmutatjuk a világnak, még azt is
megakadályozzuk, hogy ezeknek az egyébként legálisan el
ejthető jószágoknak a trófeáit - vagy bármilyen azonosítható
részüket - nem engedélyezzük még átutazni sem az orszá
gon. És aki ezt nem tudja, letartóztatják a határon, ujjlenyoma
tot vesznek tőle, jobbról-balról lefényképezik, gyorsított úton
bíróság elé állítják ... meghurcolják, de bocsánatot nem kér
nek, még akkor sem, ha az áldozatnak teljesen igaza volt.
A minap fölhívott egy autós, elütött egy vidrát, még él, mit
csináljon?. Először fölhívott egy állatorvost, aki közölte vele.
ha elviszi hozzá, kénytelen lesz természetkárosításért följelen
teni. Szólt több vadász-barátjának, de amikor megtudták,
hogy egy védett, haldokló vidrán kellene segíteni, sajnálkozva
letették a telefont. Fölhívott egy természetvédelmi Őrt, akit
egyáltalán nem érdekelt a vidra sorsa, de rögtön megkérdez
te a bejelentő nevét, cím é t... erre autósunk rakta le a telefont.
Szégyenszemre, nem tudtam neki okos. jó tanácsot adni. azt
mégse mondhattam, hogy
rúgja az árokba és tűzzön el a
helyszínről.
Ilyen - meglehetősen fur
csán zajló - világot élünk?
főszerkesztő

HÍREK - T U D Ó S ÍT Á S O K
KOI
F e rg e te g e s sike re k
N é m e to rsz á gb a n
Megszállták a dobogó csaknem
minden fokát a magyar verseny
zők a St. Goarshausen közelében
fekvő híres Loreley-sziklánál ren
dezett V .Szarvasbőgő Európa
Bajnokságon, pünkösd vasárnap
ján. A rangos nemzetközi zsűri
tagjai közül hazánkat Zilai János
képviselte. A házigazda ország
versenyzőin kívül cseh. szlovák,
horvát. és magyar versenyzők
versengtek a szakemberek és a
nagyszámú szurkolótábor kegyei
ért. Igen szoros küzdelemben vé
gül soha nem látott magyar sike
rek születtek: az új világbajnok:
Fehér Péter (Magyarország), a
második helyezést Vladimír Kaderka (Szlovákia), a harmadik he
lyezést Homolya László, a ne
gyedik helyezést testvér bátyja.
Homolya Károly nyerte. Homo
lya László, az előző Európa Baj
nok. triton csigán, a többiek ma
gyar szürke marha tűikével .ját
szottak" nagy sikerrel. Fehér Pé
ter. az új Európa Bajnok vehette
át a fődíjat, az 1000 euró értékű
kereső távcsövet. A közönség
szűnni nem akaró ovációval ün
nepelte a nyerteseket, de a mé
dia is szinte a tenyerén hordozta
őket. olyannyira, hogy a német TV
mindkét csatornája, este fő mű
soridőben röpítette világgá a hírt.
szó szerint sztárokká avatva őket.
A magyar sikereknek köszönhető
végre az a döntés is. hogy jövőre
hazánk lesz a házigazdája a VI.
Szarvasbőgő Európa Bajnokság
nak.
H.

O r s z á g o s V a d á sz n a p o k
Hódmezővásárhely, augusztus 23-24.
Gőzerővel folynak a rangos or
szágos rendezvény előkészüle
tei. amelynek a idén a Hód-Mezőgazda Rt. kiállítási centruma
ad otthont. Meghívást kaptak a
határ menti és az EU-hoz csatla
kozó országok is. Erdélyből és a
Vajdaságból is szépszámú ven
dég jelezte részvételi szándékát.
Hasonló rendezvényen először
szerepelnek az erdészek és a
halászok, a falkás rókavadászok,
a korongvadász kadétok, s gaz
dag programmal várják a gyere
keket is. Külön kiállítási területen
láthatók a „vértelen vadászat"
eszközei, a vadászalkotók mun
kái. A szakmai továbbképzést
szolgálja a mínuszpontos trófeák
első alkalommal rendezett kiállí
tása és a „Vadászat Európában"
címmel rendezett fórum. A felépí
tett .ízek utcájában’ hal- és vad
sütő verseny, és a vadászok bora
fokozza a hangulatot. A rendezők
ezúton is meghívnak minden ér
deklődőt. hiszen éppen ezért a
rendezvény jelmondata .. Együtt
a vadgazdálkodás jövőjéért".
M.Gy.

Vadásznap Somogyzsitfán
Vadászünnephez méltó környe
zetben, a somogyzsitfai Széche
nyi Zsigmond Szakiskola gyönyö
rű ősparkjában került sor május
30-án Somogy megye vadásznapi
rendezvényére. Kiss Vince, az in
tézmény igazgatója üdvözölte a
megjelenteket, majd a megye
képviseletében dr. Gyenesei Ist
ván. a Somogy Megyei Közgyűlés
elnöke és dr. Diviánszki János, a
megyei Vadászkamara és Va
dászszövetség elnöke tartotta az
ünnepi beszédet. Példamutató
együttműködés eredményeként itt
tartotta meg a Madarak és Fák
Napját a Duna-Dráva Nemzeti
Park igazgatója, dr Iványi Ildikó, s
a természetvédők önálló kiállító és
információs sátorral is megjelen
tek. Immár elmaradhatatlan része
a programnak az új vadászok ün
nepélyes fogadalomtétele, a va
dászati kitüntetések átadása és a
Hubertus Mise - ezúttal ökumeni
kus istentisztelet formájában. A
hatalmas fák alatt a szinte au
gusztusi hőséget is jobban viselte
a nagyszámú közönség, s a szín
padon szereplőkre is jótékony ár
nyékot vetettek a lombok. A pati
nás iskolaépület falai adtak helyet
két kiemelkedően értékes megyei
kiállításnak. Keszthelyi Jenő intar
ziáiban megjelentek a .Somogyi
Vadászarcok", a nagy nevű. de
már eltávozott elődök mellett tu
catnyi arcképet lehetett összeha
sonlítani az itt jelenlévő élő .ere
detivel'. Detrich Miklós fotóin .So
mogy öreg Fái" gyönyörködtették
a látogatókat. íjász, vadászkutya
és solymász bemutató, vadász kimit-tud. ruha-divatshow. szabad
téri trófeakiállítás - csodálatosan
torz. igazi vadász irigységet kivál
tó rendellenes agancsokkal -. élő
vad kisállatkert. fegyverjavító-be
mutató. író-olvasó találkozó és de

dikálás, szakmai vadászfórum tet
te színessé a jól szervezett napot,
s a végén - igazi népi hagyo
mányt idézően - májusfa kitánco
lással zárult a jól sikerült program.
S.E.

Vérebesek a Börzsönyben
Nehezített mesterséges vércsapa
versenyt és elővizsgát rendezett a
Magyar Véreb Egylet május 24ikén. amelynek az Ipolyerdő Rt. ki
rályréti erdészetének Tóviki va
dászháza adott otthont. A ver
senyre minden olyan véreb ne
vezhetett. amely korábban elő
vizsgát tett. Az idei verseny né
hány dologban eltért az eddigiek
től, mert a versenyző egyedül, a
bírák és a korona nélkül indult
csapázni. amelyet előző nap fek
tettek le. A csapát 45 perces
szintidőn belül kellett kidolgozni,
amelynek pontszáma 120 lehetett.
A 900-1100 méteres vércsapán öt
úgynevezett csapaigazoló jelet
kellett felvenni és bemutatni a ver
senyzőnek. amely 5-8-centiméteres, hosszú, átfúrt, rögzített csö
ves csont volt. A csapajelek meg
találásáért darabonként 2 0 -2 0
pont járt. A végső sorrend meg
állapításánál az azonos díjbesoro
lással és pontszámmal végzett
kutyák esetében a rövidebb idő
besorolás döntött. A 220 pontos
maximumot egy kutyának sikerült
csak teljesítenie. Gál Endre és
Mecseki Vadűző Andor nevű han
noveri véreb kanja első díjba soro
lással. 220 maximális pontszámmal
a legjobbként végzett. A nap vé
gén a vérebes hagyományokhoz
híven a nyertes versenyző köszön
te meg a házigazdák, a bírók, és a
rendezők segítőkész munkáját.
További helyezések:
2. Heiteri Cézár, hannoveri kan.l
díj. 185 pont, vezetője: Borbély
Tamás

V a d á sz n a p o k 2003
Megye
Baranya
Bács
Békés
Borsod
Hivatásos Vadászok Napja
Bodrogközi Vadásznapok
Tokajhegyaljai Vadásznap
Csongrád

Dátum
Aug. 30.
Szept. 6 .
Aug. 9.
Aug. 9.
Aug. 30.
Aug. 30.

Hely
Sellye
Kunfehértó. Tópart
Doboz. Marói erdő
Tomor. sportlőtér
Sátoraljaújhely, sípálya
Hidegpatakvölgy.

Aug. 23-24.

Fejér
Győr
Hajdú
Heves

Aug. 30.
Aug. 30.
Aug. 30.
Július 12-13.

Komárom

Aug. 23.

Nógrád
Pest

Aug. 30.
Aug. 16.
Szept. 27.

Tolna
Vas

Aug. 24.
Aug. 24.

Veszprém
Zala

Aug. 30.
Aug. 30.

Hódmezővásárhely
Országos Vadásznapok
Csákvár, Eszterházi park
Szany
Hortobágy
Parádfürdő Palócnap Vadásznap
Tarján Nemzetiségi
Ifjúsági Tábor
Cered
Tápiószentmárton
Cegléd. Szent
Hubertus napok
Sióagárd. lőtér
Vasszécsény.
Új-ebergényi Kastély
Pápa
Bak - Sohollári erdő

3. Heiteri Dölyfös Maxi. hanno
veri kan. I díj. 180 pont, vezetője:
Jung Jenő
4.Szarvaslesi Csilla, hannoveri
szuka. Ill.díj. 140 pont, vezetője:
Nyúl András
Sikeres elővizsgát tett Csiszár
István Szarvaslesi Buda nevű.
hannoveri kanja, a maximális
pontszámmal.
A.G

A küldött c s a k nyerhet
...... legalábbis az OMVK Fővárosi
és Pest megyei küldött közgyűlé
sén. május 30-ikán. Rácz Gábor
elnök az előre megküldött szép
küllemű és részletes beszámolójá
hoz fűzött szóbeli kiegészítéséban
- egyebek között - szólt arról is.
hogy a közeljövőben megjelenő
fegyvertörvényben a kamara hatá
rozott ellenvéleménye ellenére kö
telező lesz a vadászok számára a
pszihológiai vizsgálat. Tárgyalá
sok folynak - sajnos egyelőre még
eredmény nélkül - a orvosi egész
ségügyi vizsgálatok reformjáról,
amely az autóvezetői alkalmas
sággal szinkronizálná a vizsgála
tokat, és annak érvényességét. Si
kernek könyvelhető el az a határo
zott ígéret, amely szerint a jelenle
gi 5 helyett 10 évre hosszabbítják
meg a a vadászfegyverek kötele
ző műszaki vizsgájának érvényes
ségi idejét. A megszűntetett .Cser
kelő" helyett a megyei kamara .Jó
vadászatot" címmel A/5 méretű,
színes hírlevelet adott ki. amely
évente két alkalommal informálja a
megyei kamara minden tagját. Vé
gezetül. rendkívüli érdeklődés
közepette - mivel minden küldött a
regisztráció alkalmával egy sorsje
gyet kapott - vadászkalapból ki
húzták a 300 gramm körüli
agancssúlyú őzbak vadászatának
lehetőségét, amelynek szerencsés
nyertese: Lupták Pál. a Vadcoop
Bérkilövő Vadásztársaság Soly
máron lakó küldötte.

J ó előre tudni
A jóváhagyott éves vadgazdál
kodási tervtől tíz százalékot
meghaladó mértékben eltérni
csak a vadászati hatóság előze
tes engedélyével szabad. Ehhez
azonban időben be kell nyújtani
a kérelmet, amelyre a hatóság
meghozott határozatában ad vá
laszt. A vártnál jobban elszapo
rodott vaddisznóállomány sza
bályozására. és a mezőgazdasági vadkárok megelőzése céljá
ból. több nagyvadas megyében
külön kérelem benyújtása nélkül
engedélyezték a fegyverlámpa
használatát, valamint a vaddisz
nó koca idényen kívüli vadásza
tát. Éppen ezért és a félreértések
elkerülése végett a vadászatra
jogosultnak mindezekről időben
tájékozódnia kell. Természetesen
a célok megvalósítása érdeké
ben ajánlatos újragondolni a tár
saságok belső. Házi Szabályza
tát is. hiszen a létszámszabályo-
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A Természet szabályoz, a vadász csak okoskodik...

ORSZÁGOS ŐZKONFERENCIA ABÁDSZALÓKON
í Huszonhárom éve volt utoljára ha^ zánkban országos méretű szakmai
É összejövetele az őzzel foglalkozó
I szakembereknek. Nos, ez is lát
szott azon a közel 300. az ország
minden részéről megjelent érdek
lődön. aki a kánikulai hőség elle
nére bezsúfolódott a Hubertus VaI dásztársaság
200
személyes
[ ebédlőjébe. Itt volt látható, hogy a
vadászatban dolgozók mennyire ki
vannak éhezve a tapasztalatcseré
re. az új szakmai információkra,
összefogásra a reális - és a napi
gyakorlatban már rég igényelt
. célok elérése érdekében. Pechtol
János, az Országos Vadászkama
ra főtitkára megnyitójában bejelen
tette a rég hiányolt szakmai bizott
ságok .újraindítását", s az általuk
: rendezett fórumok, tanácskozások
: anyagainak megjelentetését - be
leértve a mostanit is.

Több évtizedes dogmákat, min
den alapot nélkülöző .tudomá
nyos" álláspontokat, hamis ada
tokra épített látványos elmélete
ket cáfolt meg. döntött le az elő
adók egy része. Természetesen
a szakmát nyitott szemmel mű
velőknek nem sok mindenben
mondtak újat. feltétlenül pozití
vumként kell viszont értékelni
azt. hogy végre ezt országos
szinten is kimondták, esélyt adva
arra. hogy a gyakorlati szaktu
dással egyáltalán nem rendelke
ző döntéshozók végre normális
irányba igazíthassák a lassan
már csak büntető kódexé silányított .vadgazdálkodási irányelve
ket".
Egységes álláspontot képvi
seltek abban, hogy az Őz lét
számbecslése évtizedek óta ma
nipuláció tárgyát képezi, s a be

KÖVETKEZTETÉSEK:
1. A legfontosabb tényezők: élőhely, takarmány, időjárás
2. Túlértékeljük az emberi beavatkozás szükségességét
3. Az őzlétszám minőségromlás nélkül tovább növelhető az okozott
kár jelentős növekedése nélkül
JAVASLATOK:
1. Takarást biztosító vadföldeket kell létesíteni, s a téli időszara lábon
hagyni
2. A létszám növelése akár 8-15 őz/hektár nagyságrendig
zásnak nem lehet gátló tényező
je a sokat, sokszor emlegetett
vadászirigység.
B.

A vad káro k felm érése
Az FVM Vadgazdálkodási és Ha
lászati Főosztálya és a NyugatMagyarországi Egyetem közös
szervezésében meghívott szak
emberek számára szakmai vitát
rendeztek „A vad által és a vad
ban okozott károk, valamint a va
dászati k á r„ című kiadványról áp
rilis végén.
A rövidített kiküldött anyag az
úgynevezett „nulladik" változat,
amelybe még beépíthetők a szak
emberek írásban és szóban tett és
elfogadott javaslatai Mindezek
alapján az Állami Erdészeti Szol
gálat fogja könyv alakban kiadni a
végleges szakanyagot, amelyet
haszonnal forgathatnak a vadkár
becslésekben résztvevők, a kárt
szenvedettek ós mindenki, aki a
téma iránt érdeklődik. Régi hiányt
pótol a kiadvány, mert alapvető
célja az egységes rendszer, meg
ítélés kialakítása, amelyhez a Pol
gári Törvénykönyv szolgál vezér
fonalként. hogy a károk megállapí
tása, dokumentálása a bírósági
gyakorlatban is elfogadható, meg
alapozott. egyszerű és könnyen
alkalmazható legyen.
dr. B.l.

csült és a tényleges létszám
akár többszörös (!) nagyság
rendben is eltérhet(ett) egymás
tól. Mindenki egyetértett abban,
hogy a 1979-es mesterséges pá
nikkeltés teljesen értelmetlen
őzirtást eredményezett, de a mai
állomány már jóval meghaladja
az akkorit. Farkas Dénes szerint
ez az eltartható felső határ, míg
több előadó adatai azt bizonyít
ják. hogy az állomány szinte kor
látlanul növelhető lenne sokkal
nagyobb arányú hasznosítás
mellett is! (A hazai állományhasznosítás 0,65 őz/km . Német
országban ez 4.5. Ausztriában
5.9. azaz majdnem a tízszerese
- roszabb élőhelyi adottságok
mellett!)
Legmarkánsabban Kővári Fe
renc képviselte azt az álláspon
tot, hogy nem beszélhetünk se

3. A vadlétszámban a jó és a rossz évjáratok különbsége szerint kí
méljük vagy lőjük a fiatal bakokat
4. Az özbakok hasznosítása a teljesítőképességük csúcsán történjen,
függetlenül az állat korától
5. Válogató vadászattal a sutagidák nagyobb arányú hasznosítására
kell törekedni
6 . Térségi állománykezelést kell megvalósítani
7. A trófea bemutatásának fenntartása mellett a büntető szankciók el
törlését kell elérni
8 . Szakmai kiadványt kell készíteni, állománykezelési gyakorlati útmu
tatóval
a Diana Szövetkezettől, a 06/1/
3211-607-es
telefonszámon.
Papp Jánosnétól.

Diana lövész kupái
Az olasz RC töltények megismer
tetése és népszerűsítése céljából
július 20-ikán. vasárnap a Diana
Szövetkezet, az RC Eximport cég.
és a Dabasi Sportlövő Klub sörétlövész versenyt rendez a dabasi
Pap hegyi lőtéren. Az „A" kategó
riában 50 vadászkorongra csak
sportvadászok nevezhetnek, a
„B" kategóriában. 75 korongra
„compact sporting' szabályok
szerint korongvadász versenyző
ket várnak. A töltényeket a gyár, il
letve a szövetkezet adja. Csak 12es kaiberű fegyver használható.
Nevezési határidő: július 19.

O rosh áza K u p a
75 korongra. Compact Sporting
koronglövő versenyt rendez az
orosházai koronglövő klub. július
12-ikén. Nevezni és a részletek
iránt érdeklődni Koltai Zoltánnál, a
06/30/ 346-3338-as mobil telefon
számon lehet.

K o ro n gva d á sz
eredm ények
Színpompás ünnepélyes megnyi
tóval kezdődött az idei korongva
dász Magyar Nagydij versenye
Csongrádon. a Cseh István lőté
ren május 24-25-ikén, amelyen
román és svájci versenyzők is
részt vettek.
Eredmények:
Junior: Kenyeres Ervin /145/. Sza
badi István. /140/. Szom Vilmos
/136/
Senior: Szerdahelyi András /168/.
Herpergar József /159/. dr.Szabó
Zoltán/157/
Veterán: Széchenyi Béla /153/.
Széchenyi Gyula /150/. Andre Dubois/129/
A verseny végén a juniorok első
helyezettjei és a seniorok első öt
helyezettje látványos fináléban
küzdöttek meg Csongrád város

A svéd Norma golyós töltények
megismertetése, a lőkészség fej
lesztése és a vadászbarátságok
ápolása a célja a már negyedik al
kalommal. a szentendrei Kossuth
Lövész Klubban augusztus 30-ikán.
szombaton rendezett versenynek.
Öt-öt lövéssel, száz méterre kelt lőni
őzbak, vaddisznó és róka alakra.
1000 joulnál nagyobb torkolati ener
giájú. és legfeljebb öt kilós súlyú
golyós fegyverrel. A szükséges,
versenyzőkként 20-20 töltényt a
gyár adja. Nevezési határidő, kali
ber megjelöléssel: augusztus 29.
Mindkét versenyen a helyezet
tek értékes ajándékokat nyerhet
nek. Nevezni lehet és minden
részletes információ megkapható

#

lejtezésről. legfeljebb válogató
vadászatról, eredménytelen volt
az évtizedeken át végzett .ivara
rány szabályozó vadászat', és
értelmetlen tovább tartani az
érett, nagy agancsot viselő ba
kokat. csak azért, mert még nem
érték el a hatóságilag előírt, .kö
telező" kort. A szankcionálásra
alapozott, korrekt adatokra nem
támaszkodó, szubjektív trófeabí
rálat teljesen értelmetlen, téve
sen értelmezett .hatósági' sze
repét a regisztrációra kellene
csökkenteni.
Nincs genetikailag bizonyítható
összefüggés az évtizedek óta tar
tó .selejtezés" és az agancs
nagysága között, a rekorder ba
koknak soha sehol nem jelentek
meg az utódai, azonosítható le
származottai.
Somfalvi Ervin
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nagydíjáért, amit ezúttal igen erős
küzdelemben Szerdahelyi András
nyert el. A rangos díjat Bedő Ta
más. Csongrád város polgármes
tere adta át.
M. Gy.

Fóti főzőverseny
A falunap keretében negyedik al
kalommal rendezték meg a Fóti
Vadászklub szervezésében a ha
gyományos főzőversenyt május
24-ikén. Az egész napos gazdag
kulturális program - népdalkörök,
néptáncosok, könnyűzenei együt
tesek - szórakoztatták a nagyér
demű közönséget, akik végigszurkolták a 35 nevezett főzőcsa
pat ínycsiklandó remekléseit. Vad-,
hal-, egyéb és profi kategóriákban
lehetett versengeni. Vadétel kate
góriában „pikáns szarvas gulyá
sával" első helyezést kapott a
Sztankó Tamás
Csuka ZoltánDömötör Gábor .Mi’ nevű csapa
ta. második díjat nyert vaddisznó
pörkőltjével Szirmai Géza - Né
meth Béla - Némethné. Szirmai
Ágnes csapata. .Csíkoshátú vad
malacok" néven, harmadik díjat
kapott Varga Mihály - Urbán Já
nos - Hrebenku Béla. a „Három
Vadkan" csapata, a vaddisznó ra
gu tárkonyosán, gombásán fantá
zia nevű ételkülönlegességével.
Szárnyasi Mihály
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Ankét Napkoron
Dr. Aradi Csaba, a Hortobágyi
Nemzeti Park igazgatójának meg
hívásával ankétot rendezett a Fel
ső- Tisza Vidéki Vadgazdák Szö
vetsége április 9-ikén. Napkoron.
Támba Miklós, a szövetség ven
déglátó elnöke kérte fel az EU
csatlakozással, a Washingtoni
egyezménnyel.
valamint
a
271/2002 számú kormányrende
lettel kapcsolatos tudnivalók is
mertetésére a meghívott előadót.
Dr. Aradi Csaba - egyebek között
- elmondta, hogy a szomszédos
Hajdú-Bihar megyében 40 vadász
ellenőrzése alkalmával több foko
zottan védett állatot - például hó
baglyot - találtak. A jelenlévők

egyetértettek abban, hogy a ter
mészetvédők a vadászok béke
jobbját nem fogadják el. Kérdés
ként hangzott el. hogy a rettentő
télben a természetvédők miért
nem gondoskodtak a védett fajok
etetéséről? Dr. Aradi válaszában
elmondta, hogy Amerikában pró
bálkoztak ilyen jellegű feladat
megoldással, de nem vált be.
mert gyomor és bélhurut nyomán
különböző betegségek léptek föl.
ezért a természetes szelekciónak
kell érvényesülnie. Elismerte, hogy
a törvény és a fent említett kor
mányrendelet nem volt kellően is
mertetve sem a médiában, sem a
vadászok között. A problémát
nem oldotta meg, kezelhetetlen.
Erdélyi István

V A D L A K O M A 2003
Június 7-8-án immáron hatodik al
kalommal rendezték meg Kácson
(Borsod megye) az Országos
Vadétel-főző Versenyt és Fesztivált.
A versenyzők most is kitettek ma
gukért: a már jól ismert bográcsos
ételek mellett láthattunk ökör
módjára nyárson forgó vaddisz
nót, lábas boronában sistergő
szarvas szeleteket, vagy éppen
köcsögben rotyogó babot vad
disznó „alátéttel".
Természetesen elkészült St. Benedictus lakomája is - profi che
fek .előadásában”. Az idei ren
dezvény programjai közül hadd
emeljem ki Tanács Attila és Urbán
Tibor zöldségfaragó világbajno

kok bemutatóját, mely méltán ne
vezhető szobrász művészetnek.
Az évek óta visszajáró vendé
geknek is újdonság volt a dr. Szalay László vezette gyógynövény
akadémia.
Volt disputa a vadászatról, va
dászélmény beszámoló, vadász
művészek kiállítása, vadászkönyvek vására, vadászkürtösök be
mutatója. vetélkedők, gyerekprog
ramok a legkisebbeknek... amo
lyan igazi vásári forgatag a közel
kétezres látogató sereg folyama
tos szórakoztatására.
A vadfőző csapatok idén is
több kategóriában indulhattak;
összesen 64 csapat nevezett az
ország minden szegletéből.
W. I.

A SIKETEK PÁRBESZÉDE
Régen úgy tudtuk, hogy ami er
kölcsös. az egyben csak törvé
nyes lehet. Manapság azonban
- ha rázzuk a fejünket, ha nem végtére is „hivatalossá” vált.
hogy ami több oda- és visszafutásra törvényes, az jócskán üt
közhet még a jó erkölcsökbe is.
Történt, hogy korántsem köztörvényes bűnöző félék, vagy
annak látszók, hanem tisztes
magyar és német - mondhat
nánk EU - kompatibilis állampol
gárok jelentkeztek egy áprilisi
napon a keleti határunkon
visszatérve, belépésre a magyar
- román határon. A sok negatív
mende - mondából román oldal
ra vonatkozóan szerencsére vé
gül semmi nem bizonyult igaz
nak. A magyarok istenét, ma
gyar földön ismerték meg. mert
a jó anyaföldet taposva jött az
tán a nemulass ! Hiába volt el
bocsátó szép üzenetként a
zsákmány mellé biggyesztve a
CITES papír, nem volt Debre
cenből. a Hortobágyi Nemzeti
Parktól honfitársainknak behoza
tali. a német becsületben megő
szült egyetemi professzornak
pedig tranzit engedélye, mert
odáig el sem juthattak. A már
megszokott „olaszozásra" így
ezúttal nem nyílt lehetőség, mert
most más nációk estek a felállí
tott csapdába és a „magyaro
zás, meg németezés" szeren
csére egyelőre még nem jött di
vatba. Viszont mindig azt lehet
vegzálni. utálni, aki éppen kéz
nél van. mert úgy tűnik, ez a tö
mény, prekoncepcionált sötét zöldség lényege, felsőfokon. Aki
nem olyan, hanem valamiben
más. A gyűlöletet ugyan jogsza
bály kötelezően még nem írja
elő. de aki érzi. annak számára
ugyanúgy kitapintható, mint egy
más kóros daganat. A letartózta
tásokat mosolygás nélküli fotó
zás. majd a rendőrségen ujj- és
tenyér lenyomatvétel, megkülön
böztetett .hivatalos" bűnözői

/le/kezelés, majd természetkáro
sítás bűntette „alaposnak vélt"
gyanúja alapján szigorú jegyző
könyves kihallgatás követte. Tar
tott délután hattól, éjjel kettőig. A
nem kevés pénzért jogszerűen
elejtett siket fajdokat elkobozták
azzal a megjegyzéssel, hogy so
ha vissza nem kapják, még ha
fejre állnak sem. Még hogy si
ket... még hogy fájd? És egyál
talán: dürgéskor lőni? Bűneik
megbocsájthatatlanok, és jó ha
ép bőrrel megússzák az egé
szet. hiszen az ominózus ma
dárfaj. amelyekből nálunk mondjuk a rózsás gödényekhez
hasonlóan - vadon nem él
egyetlen ismert példánya sem.
ezért kis hazánkban módfelett
és szigorúan védett. Mindhiába
magyarázta a nemzetközi ismertségű. tanult német pro
fesszor. hogy ahol pedig Euró
pában élnek fajdfélék - Ausztriá
ban. Németországban - ott va
dászható fajok. Egyebek között
éppen ezért élnek még. ugyan
úgy. mint Romániában. Miből
kellett volna megálmodnia, hogy
ahol egy darab sincs, ott védik a
legjobban? És egyáltalán miért
éppen Magyarországon akarják
„megvédelmezni" a Romániá
ban már engedéllyel annak
rendje, módja szerint agyonlőtt
példányokat? Ki hallott ilyen
blődséget? Miért éppen itt neve
zik a természet károsításának az
egészet? És egyáltalán: mi jöhet
még ezután? A „szakemberek"
azonban siketebbeknek bizo
nyultak ez ügyben még a dürgő
fajdkakasoknál is. gyűlölködő
megjegyzéseik nem könnyen felejthetők. Az ártatlanság kötele
ző vélelmének fittyet hányva, a
magyar gyanúsítottak történel
mi tapasztalataik alapján - rög
vest kifizették a büntetést, mert
ezt szokták meg. Ha ugyanis
„okoskodnak" - mondták - joga
ikat hangoztatják, egyszerűen
nem kapják vissza elkobzott

fajdkakasaikat. tárolás közben
tönkre mehet, amelyekért nem
kevés anyagi áldozatot hoztak.
A német professzor azonban a
magyarokétól merőben eltérő és
számunkra talán meglepő mó
don, jogállamban nevelkedett,
így az ilyen eljárást még vasfüg
gönyös rémálmaiban sem tudta
volna elképzelni, ha mindeköz
ben nem lepi meg a közvetlen
tapasztalat. A büntetést euróbán
kellett kifizetni, ezt azután a bün
tetők valahol beváltották, de az
tán a megbüntetettek az ég vilá
gon semmiféle pecsétes, vagy
hivatalosnak látszó nyomtat
ványt ennek fejében nem kap
tak. Végül az ügyészség - nagy
bölcsen - megállapította, hogy
semmiféle bűncselekményt nem
követtek el. Ugyanilyen esetek
már jócskán előfordultak, ezért a
törvény nem tudása - vélemé
nyük szerint - éppen a határon
leselkedő sötétzöldeknél már
szinte krónikus tünetegyüttesnek
volna mondható. Nem tanultak,
nem okosodnak, s ezért csak a
bosszúállás, a .szívatás" lehet a
túlkapások egyetlen magyaráza
ta. Ennek ellenére - és egy né
met polgár számára pláne telje
sen elfogadhatatlan és balkáni
módon - letartóztatva, vérig
alázva, és már ezzel is többszö
rösen büntetve, a döglött,
„agyonvédett" kakas váltságdí
jaként ötvenezer forintos bírság
gal. és a tervezettnél négy nap
pal később mehetett a pro
fesszor haza. az EU-ba, a már
őrökre és visszavonhatatlanul si
ket fajdkakasával. Élete első és
bizonyára az utolsó kakasa volt
ez. Lekéste otthon a feleségével
befizetett társasutazást, sőt önhibáján kívül - több saját elő
adását is. A professzor kimuta
tása szerint az egész .eljárás
sal' okozott kár megközelítette
az 1000 eurót. azaz a fajdkakas
lelővési díját. Velőtrázó kalandja
it és bentlakásos kőzép-keleteu-

rópai természetvédelmi tovább
képzését azonban hallgatósága
nagy érdeklődéssel és tátott
szájjal hallgatta. Azóta már jobb
körökben is közszájon forog.
Sőt. mint avatott írástudó, tortú
ráját megírta az EU-ban népsze
rű szaklapoknak, a magyaror
szági német nagykövetségnek,
valamint az érintett magyar tár
cák minisztereinek is. Gondo
lom, örömükben - jobb híján - a
térdüket csapdosták. A törvény
nem tudása persze nem mente
sít - mondják - de senkitől nem
várható el. hogy megtanulja elő
re minden ország összes szabá
lyát. amelyiken átutazik, mert
semmiféle többnyelvű ismeretterjesztő anyagot nem kaptak.
Ha pedig valamihez engedély
szükségeltetik, akkor nem csap
dába kell ejteni, jól meghurcolni,
hanem a határon, amikor és ahol
belép, ott illene kiadni az enge
délyt. Csak úgy várható el vala
kitől a jogkövető magatartás, ha
arra - bármely állam polgárának
- legalább egy fikarcnyi esélye
is létezhet. Ha előre tudjuk, hogy
már eleve esélytelen, mert előre
nem tájékoztatták, és csak akkor
adódik módja engedélyt kérni,
ha már bejött - jelen esetben a
csőbe - akkor az nem más. mint
a legsötétebb időket idéző úti
sarc. ha úgy tetszik ökoterroriz
mus, azaz csak úgy mehetsz to
vább. ha perkálsz. Kulturált eu
rópai országokban, olyanokban
amilyenekben, ha nagyok le
szünk, mi is nagyon szeretnénk
lenni, ha ilyen esetek netán
többször, illetve törvényszerűen
előfordulhatnak, abból igen ko
moly galiba lehet. Ha sok-sok
ezren mégoly lázasan is dolgoz
nak az ország imázsán. .eladha
tóságán". elég akár egyetlen ha
sonló eset is ahhoz, hogy ho
mokká váljon még az arany is.
Nem elég ugyanis EU-taggá vál
ni... annak is kellene látszani.
H.Zs.
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Az orvos-vadász festők kiállításának megnyitóján. Kétoldalt a Vadász Borrend képviselői (balról jobbra)
Csekő Sándor - a VKE elnöke, dr. Végh Endre - alkotó, Békés Sándor - a kiállítás megnyitója,
Murvai Zoltán - házigazda, dr. Soós László - alkotó

Pillanatkép
a gyerm ekprogram ról
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KEZDŐDŐ HAGYOMANY
Az időjárás kedvező volt, a helyszín ideális,
a kizárólag vaddisznóhúsból készített pör
költek hihetetlen változatosságban kápráz
tatták el a zsűrit, a VKE tagjai és családtag
jaik. a íőzőverseny csapatai és a meghívott
kitüntetettek jól érezték magukat: mustrálgathatták dr. Soós László és dr. Végh
Endre orvos-vadász festők kiállítási képeit,
a hódmezővásárhelyi Török Ferenc kerámi
áit. vásárolhattak Ifj. Marék József vadá
székszereiből. Muray Katalin repróiból, lő
hettek a Naturhun Kft. lézeres lövészetén,
kóstolhatták a Vadász Borrend
Majláth
Endre nagymester - borait és a gyerekek
kézműveskedhettek Juhász Éva tanárnő
segítségével vagy utánozhatták Gonda Gá
bor percek alatt ollóval kivágott állatfiguráit.
11
órakor a kúria nagypincéjében kürtszó
köszöntötte a Magyar Vadászok Zászlóját,
majd Csekő Sándor tájékoztatta a VKE tag
ságát a 200 2 -ben végzett egyesületi munká
ról. Az elnöki beszámolóból kiderült, hogy
nehéz esztendőt tudhat maga mögött a Va
dászati Kulturális Egyesület, merthogy a hi
vatásos vadászok egyenruhájának disztribú
ciója folyamatos fizetési nehézségeket oko
zott. rendezni kellett a könyvelésben az

Merthogy a Vadászati Kulturális
Egyesület az elkövetkező években az
évi rendes közgyűlésével egy időben május második szombatján - azonos
helyszínen kívánja megrendezni
a barátságot, a barátkozást, az együtt
gondolkodást, s nem utolsó sorban
a vadászias, jó hangulatot szolgáló
majálisát. Idén május 24-én Gödön,
a Nemeskéri-Kiss kúriában került sor
az első VKE majális megrendezésére,
amelynek mintegy kísérő rendezvénye
volt az ugyancsak első alkalommal
megszervezett Országos
Vaddisznópörkölt Fözőverseny
és a VKE első ötkarikás versenye.

egyesület több millió forint fölé emelkedett
és behajthatatlan követeléseit, a rengeteg
befektetett munka és energia ellenére nem
lehet eredményesnek tekinteni a természetvédelmi „kacsa-bélyeg” értékesítését.
A VKE januári ügyvivői testületének ülé
sén a fentiek miatt született meg a döntés,
hogy 2003-ban eladásra kerülhet az egye
sület ingatlanja, a Honvéd utcai lakás.

amelynek bevétele ismét stabilizálhatja a
VKE gazdálkodását. Azt a gazdálkodást,
amely már évi 60 millió forint fölötti bevéte
lekről és kiadásokról szól és tartalmazza a
Magyar VADÁSZLAP kiadását, a hivatásos
vadászok egyenruhájának, valamint a „ka
csa-bélyegnek" a disztribúcióját.
A VKE - minden nehézsége ellenére - tel
jesítette a 200 2 -re - a vadász képzőművé
szet évére - vállalt feladatait. Májusban a
Hotel Unióban megrendezte Mráz János ki
állítását. szeptemberben Nyíregyházán Né
meth János csontfaragásait és Boros Zol
tán grafikáit állította ki és november 2 2 -én
Csátalján - az FVM és Gilián József támo
gatásával - megrendezte az első Vadászati
Képzőművészeti Konferenciát Pap Lajos
szentendrei kőszobrász támogatásával és
közreműködésével Csátalján márvány em
léktáblát. Benkő Gyula vadász-színművész
halálának ötödik évfordulóján Szelcepusztán emlékkövet állíttatott.
A II. Országos Vadászati Kulturális Konfe
rencia zárónyilatkozatának megfelelően
folytatódott a magyar vadászati etika erősí
tése. alaptéziseinek tudatosítása... ennek
jegyében adta ki az egyesület a „Vadászeti-

Miután a csapatok átvették az egyform a h ú scsom ag okat... kezdetét vehette
az első Országos Vaddisznópörkölt Fözőverseny

Az idei „to ll-d ija s o k " (balról jobbra) Videcz Ferenc,
dr. Csőre Pál és Boros Zoltán

HEGEDŰS RICHARD FELVÉTELE
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Polster Gabriella Zala megyét képviselte ...
kisfiához hasonlóan kóstolgatja a bográcsban
rotyogó pörköltet

kett" című kiadványát, a vadászias viselke
dés szabályainak gyűjteményét.
A két közgyűlés közötti időszakban a VKE
két új kezdeményezéssel is jelentkezett, ed
dig két helyszínen - Nyíregyházán és Szol
nokon - hívta össze a földtulajdonosok és
vadászatra jogosultak regionális konferenci
áját és a Hotel Tavernában megrendezték a
turizmus és a vadászatszervező irodák ve
zetőinek találkozóját.
Meggyőződésem - mondta az elnök hogy mindhárom rendezvény egyértelműen ^
a magyar vadászatot, a vadászati kultúrát
erősítette és az új utak kereséséből a Vadá- ^
szati Kulturális Egyesület is fog profitálni.
£
Egyperces néma felállással emlékezett ír
meg a közgyűlés elhunyt tagjairól. Németh i
Jánosról a VKE etikai bizottságának elnö- ^
kéről. Sánta Antalról a pilisi szalonkanyi- w
tányok szervezőjéről és a békési dr.Varga o
Imréről.
A közgyűlés egyhangú szavazattal erősí- i
tette meg a javaslatot, hogy a tisztújító köz-

Munkában a fözőverseny zsűrije: Támba Miklós. Blaskó János - mesterszakács,
Tóth Kálmán - elnök, Gulai István, Rakk Tamás és Murvai Zoltán
ifj Marék József, mint díjátadó maliciózus
mosollyal figyeli Vida Géza (Zalai Noha-ivók)
..szögbeverő" teljesítményét

Tóth Kálmán a zsűri elnöke - eredményt hirdet

A Taverna Díj nyertesei - Kerekes Attila és Petró József
(Felsö-Tiszavidéki Vadgazdák Szövetsége)

gyűlésig Szekeres István Jász-NagykunSzolnok megyei ügyvivő - legyen az etikai
bizottság elnöke, tagként pedig a hódmező
vásárhelyi Balogh Jánost kérte fel a bizott
ság tagjának.
A tervekről az elnök a következőket mon
dotta:
- Kicsit többet kell törődnünk magunk
kal! 2004 tavaszáig el kell érnünk, hogy
ismét ezer fölé emelkedjen az egyesület
taglétszáma, az ország minden megyéjé
ben több, ugyanakkor saját programmal
is működő csoportunk alakuljon. Ez rész
ben rajtunk, de nagyobbrészt Önökön fog
múlni !
- Nem hallgathatom el. hogy az egyesü
let gazdasági eredményeinek arányában több évi elmaradás után - rendezni illene
az egyesület alkalmazottainak bérét. (A
pénzügyi beszámolóból könnyen kiszámít
ható. hogy meglehetősen nevetséges,
bruttó alig 54 ezer forint a hat alkalmazott
átlagfizetésének nagysága.)
- A jövő évi közgyűlésig szeretném elérni,
hogy a VADÁSZLAP kiadása ismét rentábilis
legyen az egyesület számára. Ezért többet
kell foglalkoznunk a lap megismertetésével.

A rekorder - . . . - aki 5,7 másodperc alatt
verte be a szöget
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grafikus, az Arany Fácán-toll irodalmi nagydíjat Videcz Ferenc vadászíró, az Arany Túzok-toll életműdíjat dr.Csőre Pál vadászat
történész, a VKE örökös tiszteletbeli elnöke
vehette át.
Hubertus Kereszt kitüntetésben részesült
Bán György, Fluck Dénes, Nagy László és
Pap Lajos ... és ünnepélyes keretek között
adták át a kitüntetést azoknak, akik koráb
ban nem tudták átvenni kiemelkedő munká
jukért az elismerést...a legnagyobb taps természetesen - a 93 éves Makai Gyula bá
csit köszöntötte.
Miután a kellemesnél kicsit hűvösebb
pincében véget ért a közgyűlés, ismét a
zöld pázsitú kert rendezvényeire és a kúria
egyik termére irányult a figyelem, elkezdő
dött az első Országos Vaddisznópörkölt
Főzőverseny étkeinek zsűrizése, amelyen
13 meghívott csapat mérte össze főzési tu
dományát. Nyolc szempont szerint értékelt
Tóth Kálmán elnökletével - az öt tagú
zsűri, anélkül, hogy a versenyzőkkel talál
kozott volna. A legtöbb pontot - mint ez a
végén kiderült - a Felső-Tiszavidéki Vad
gazdák Szövetségének csapata (Szabolcs-Szatmár megye) kapta egy finoman
zellerrel ízesített pörköltért, amellyel el
nyerte a Taverna díjat, a négy személyre
szóló vendéglátást a Hotel Tavernába,
amelyet a zsűri elnöke egy Nemzeti Szín
házi előadással is „megfűszerezett".
Egyetlen ponttal kapott kevesebbet a
Bács-Kiskun megyei csapat - a dunapataji
K ollár Gyula kapitányságával - így ők a
TAPÓ díjat vehették át Rakk Tamástól,
amely ugyancsak négy személyre szóló
hétvégi vendéglátást és egy látogatást je
lentett a Kab-hegy melletti Mátyás király
vadaskertben. Gulai István, a Magyar

az előfizetés népszerűsítésével, a terjesz
téssel, a reklámfelületek értékesítésével.
- Lobbiznunk kell, hogy a hivatásos vadá
szok szolgálati szabályzatába bekerüljön az
általunk már forgalmazott - rendeletileg kö
telező - egyenruha leírása és a mi levéde
tett emblémánk legyen a minőség garanciá
ja. Ugyanakkor el kell érnünk, hogy a 2500
hivatásos vadász közül évente legalább
300-an vásárolják meg az egyenruhát.
- A „kacsa-bélyegeket" - amennyit csak
lehet - az év végéig el kell adni.
- A kommunikáció évében - és ettől függetlenül is - közreműködünk a magyar va
dászat kommunikációs stratégiájának kidolgozásában és megvalósításában. Javaslatunkat - hogy készek vagyunk a hivatásos
vadászoknak kommunikációs tréningeket
tartani - a kamara Országos Elnöksége már
elfogadta, de a megyékre bízta az igény eldöntését, az időpontok megjelölését. El kell
érnünk, hogy minden megyében legyen
ilyen tréning... és mindenki tudja, milyen
fontos a vadászat kommunikációja.
- Anyagi lehetőségeink figyelembevételévei támogatnunk kell a VKE meglévő és ezután alakuló csoportjainak rendezvényeit.
az ifjúsági táborokat, az irodalmi kezdeményezéseket. a képzőművészeti és fotókiállí
tásokat. pályázatokat és a vadászatról tény
szerűen tájékoztató médiumokat.
- Együttműködést kell kialakítani a sport
lövőkkel. az íjászokkal, a vadászkürtösökkel
... s mindazon szervezetekkel, akik a ma
gyar vadászati kultúra érdekében készek
velünk együttműködni.
Már hagyomány, hogy a közgyűlésen adja
át a VKE „toll nagydíjait". Ebben az évben
az Arany Ecset-toll nagydíja! Boros Zoltán

Konyha főszerkesztője adta át a harmadik
díjat - egyéves előfizetést a lapra - a JászNagykun-Szolnok megyei csapatnak. Mi
kes Imréné „csapatkapitánynak".
A szabadtéri színpadon a további díjak
átadását is nagy tapssal köszöntötték a
résztvevők Szarka János, a VADÁSZLAP
tavalyi irodalmi pályázatának első helyezett
je a Frankónia-Trófea Kft. díját - egy értékes
távcsövet - vehetett át, a második és har
madik helyezett Varga Tamás és Farkas Zol
tán később veszi át a Nemeskéri-Kiss kúria
és a Vadász Könyvklub Egyesület díját.
A Szalonka Dublé Díjat - a díjátadás al
kalmával - kevesen vették át, de akik átvet
ték a láda Törley pezsgőt, szemmel látható
an ezt büszkén és örömmel tették.
A VKE játékos ötkarikás versenyének
összesített versenye és egy-egy ..karikán"
belüli holtverseny a színpadon dőlt el, még
hozzá azzal, hogy a csapatok képviselőinek
időre kellett egy-egy termetes szöget bever
niük egy gerendába. Volt nevetés, volt druk
kolás ... és a rekord 5,7 másodperc.lett.
Murvai Zoltán házigazda, a NemeskériKiss kúria tulajdonosa a nap végén egyet
len mondatban foglalta össze a tanulságo
kat:
Lehettek volna többen is, érdemes el
gondolkodni azon, hogy jövőre nyílttá te
gyük a most zártkörűen megszervezett,
egyébként jól sikerült rendezvényt.
És ebben a megjegyzésben - mindenféle
kommentár és értékelés nélkül - sok min
den benne van, de legfőképpen az, hogy a
jövőben a Vadászati Kulturális Egyesület
tagjainak érdeklődésén múlik, sikerül-e va
lóban hagyományt teremteni ebből a - ter
mészetesen még tovább fejlesztendő - va
dász-majálisból.

VÍZIVAD VADÁSZAT ES VADASZATI ENGEDELY
Az Országos Vadgazdálkodási Tanács leg
utóbbi ülésén a vadászatszervező irodák
helyzetéről és működésének problémáiról
tárgyalt. Ezen belül a vadászati enged
élyek fizető külföldi bérvadászok (nem grá
tisz vendégekét) részére történő kiadása
körüli gondokról. Az FVM vadgazdálkodási
és halászati főosztálya dicséretes gyorsa
sággal intézkedett, körlevelet adott ki a fel
ügyelőségeknek, hogy megelőzze a vízi
vad vadászata során előforduló szabályta
lanságokat.
Az augusztus 15-én kezdődő vízivad va
dászati idény kezdete előtt kiemelt feladat a
hivatásos vadászok és a vadászatokon
résztvevő külföldi vadászok fölkészítése,
hogy a bérvadásztatás alkalmával ne for
duljon elő kisebb-nagyobb szabálytalan
ság, mint például az élő csali-kacsa használata vagy a hívást utánzó magnószalagok
lejátszása. Különösen nagy hangsúlyt kell
fektetni a védett és a fokozottan védett vízimadarak gyors felismerésére, hogy az elejtésük elkerülhető legyen. Egyetlen magyar
vadász, hivatásos vadász, vadászmester,
vadászatvezető sem lehet partnere a sza-
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bálytalankodóknak, mert az elnéző maga
tartásért is súlyos árat kell fizetniük. A vadá
szati hatóság is ellenőrizni fogja a vízivad
vadászatokat és amennyiben szabálytalan
ságot tapasztal, nem marad el a büntetés.
Az utasítás szerint a megyei vadászati
hatóságok feladata annak megszervezése,
hogy a vízivad vadászatra érkező külföldi
vadászcsoportok számára a helyszínen
...a vadászterületen ...a vadászat megkez
dése előtt megfelelő oktatásban és figyelem
felhívásban részesüljenek.
Nyilvánvaló,
hogy az oktatást zömében a helyiek fogják
megtartani, amire célszerű minden vadászat-vezetőnek felkészülni. Azt javasolja az
utasítás, hogy ezeken az eligazításokon a
területileg illetékes természetvédelmi fel
ügyelő is vegyen részt, erről a vadászatra
jogosított kötelessége gondoskodni.
És még egy fontos információ: csak sza
bályosan kiállított - az adott bérvadászatra
szóló - vadászati engedély birtokában en
gedjék vadászni a külföldi vendégvadá
szokat.
Dr. Balázs István

VADEG ÉSZSÉG ÜG Y

/Vad/húsbavágó kérdések
Milyen vizsgálatokat kell kérni
lőtt apróvadra?
Mielőtt válaszolnánk, szeretném je
lezni. hogy a rendelet módosítása - a
vadászati érdekképviseleti szervek
erőteljes, bár felettébb megkésett
tárgyalásainak köszönhetően - fo
lyamatban van. Konkrétan apróvadvizsgálatot nem kell „kérni",.a vizs
gáló állatorvos hatásköre, hogy el
döntse a vizuális vizsgálat során, mi
lyen egyéb vizsgálatokat tart szüksé
gesnek.
A hatósági állatorvos tájékoztatá
sa szerint a nagyvad húsvizsgálatát 24 órával előtte be kell jelente
ni. Hogyan oldható ez meg a nyári
melegben, ráadásul a vadász, a va
dászat előtt nem tudja lő-e vala
mit, vagy sem?
A 24 órával előbb történő bejelentést
a rendelet nem írja elő. ezt az állator
vos csupán a saját munkájának megszervezhetősége végett kéri. A 24 óra
nem lehet kötelező érvényű, egysze
rűen meg kell kísérelni jó munkakapcsolatot kialakítani a hatósági ál
latorvossal. Ehhez mindkét fél
kompromisszumkészsége szükségel
tetik. A vadász valóban nem tudhat
ja. hogy sikeres lesz-e vadászata, de
ha nem. akkor sem jelenthet túl nagy
gondot egy telefonhívás, amelyben
jelzi az állatorvosnak, hogy ne vár
jon hiába.
Szabad-e a vizsgálatra szánt vadat
hűteni, és milyen hőfokra? (Házi
hűtőkamra többnyire nincsen,
csak esetleg mélyhűtő lá d a .)

Az év eleje óta kötelező érvényű a 9/2002/1.23. számú
FVM állategészségügyi rendelet a vad elejtéséről,
húsvizsgálatáról és forgalmazásáról, valamint a házinyúl
húsvizsgálatáról. Az érvénybelépés előtt, 2002-ben állat
egészségügyi szakemberek meghívásával több szakmai
fórumon is bírálták a még érvénybe nem lépett rendeletet
és mindenki - illetékes és illetéktelen - megígérte és
egyetértett abban, hogy még életbelépés előtt néhány
megvalósíthatatlan és a valóságtól elrugaszkodott
kérdésben hamarosan rendeletmódosításra kerül sor.
Miután csaknem egy fél év mindezek nélkül eltelt,
vaddisznóval, az erdei szalonkával és az őzbakkal
kezdődött az új vadászidény, óhatatlanul szükség volt
pontos, naprakész információkra. Ezért a szaktárca
sajtóosztályán keresztül küldtünk kérdéseket az állat
egészségügyi főosztálynak a vadászok teendőinek,
a jogkövető magatartásunk tisztázása érdekében.
klasszikus sertéspestis fertőzöttség
kimutatására irányuló vizsgálat.
Mennyi a vizsgálatok díja, és m i
lyen formában kell fizetni?
A vizsgálati díjat 12 százalék ÁFA
terheli, tételei teljes terjedelemben a
rendelet mellékleteiben megtalálha
tók. A húsvizsgálat nagy állatok esté
ben munkaidőben. 6 és 18 óra között
1124 Ft, ezen kívül és ünnepnapo
kon 2247 Ft, vaddisznónál 325 / 651
/ - , egyéb kisállat 191/382/F t.
Belső, házi felhasználásra elegen
dő-e a nem hatósági jogkörrel ren
delkező állatorvos vizsgálata?
A húsvizsgálat - a jelenlegi hatályos
rendelet értelmében - hatósági tevé
kenység, ezért csak hatósági állator
vos által végezhető, bármi is a hús
felhasználásának a célja.
K i, milyen formában, illetve eljá

Az elejtett vadat nem csupán szabad,
hanem kötelező hűteni. A tárolási
hőmérsékleteket pontosan megadja a
rendelet. A nagyvad húsvizsgálatára
is vonatkoznak az első pontban el
mondottak, tehát a vizsgálatokat a
rendelet 5.§. és 5.sz. melléklete sza
bályozza. A további vizsgálatok jel
legét és szükségességét a feltárt
rendellenességek alapján az állator
vos határozza meg. A rendelet csak
egyetlen nagyvadfaj, a vaddisznó
esetében ír elő minden egyedre köte
lezően kiegészítő vizsgálatot: ez a

rás során ellenőrizheti a vadhús
vizsgálatának megtörténtét?
A hatósági állatorvosok munkáját az
állat-egészségügyi igazgatás szerve
zeti rendjén belül a felettes szervek
ellenőrizhetik. Az állat-egészségügyi
hatóságok fórumrendszerét az állategészségügyről szóló, módosított
I995.évi XCI törvény szabályozza.
Amennyiben a hús közfogyasztásra
kerül, a más jogszabályokban foglal
tak szerint egyéb hatóságok is jogo
sultak az ellenőrzésre.

Milyen dokumentációt kell vezet
ni, és ezért ki a felelős, kit ellen
őriznek?
A vad elejtéséről a vadbegyűjtő he
lyen kell nyilvántartást vezetni /ren
delet 3.§./61 pont/ aminek pontos ki
töltése értelemszerűen az elejtő, il
letve a vadászatra jogosult feladata.
Az egyéb nyilvántartások nem a va
dász, illetve a vadászatra jogosult
hatáskörébe tartoznak.
Mulasztás esetén milyen bírságok
várhatók, ki szabja ki?
Az

állategészségügyi

bírságról

ugyancsak az állat-egészségügyről
szóló módosított I995.évi XCI. tör
vény rendelkezik. Állat-egészség
ügyi bírság kiszabásának nincs he
lye. ha a cselekménynek az állat
egészségügyi hatóság tudomására
jutásától egy év, illetve a cselek
mény elkövetésétől három év eltelt.

fii Az állat-egészségügyi bírságot az
állomás vezetője határozatban álla
pítja meg. /3/ A bírság legkisebb
összege húszezer-, a legmagasabb
egy m illió forint. A bírság összegét a
kiszabó állomás számlájára kell be
fizetni. a befolyt összeg felhaszná
lásáról az állomás állat-egészség
ügyi feladatainak ellátására figye
lemmel a minisztérium
dönt.
5..§.yi/ Az állattartó köteles ...Hí a
jogszabályban meghatározott ese
tekben a levágott állatát állatorvos
sal megvizsgáltatni.

Kire szabják ki a bírságot: a vadá
szatra jogosítottra, a vad elejtőjére, netán a vásárlóra?
Részben vonatkoznak az előző pont
ban elmondottak. A vadhús tulajdo
nosának a feladata azt vizsgálatra
bemutatni. A tulajdonjog kérdésével
viszont más jogszabályok foglalkoz
nak.
Létezik-e egyfajta „hallgatólagos
végrehajtási moratórium” a ren
delet-módosításokig?
A „hallgatólagos végrehajtási mora
tórium" fogalmát a magyar jogrend
nem ismeri. A bírált és idézett rende
let 2002. január 23 -ikán jelent meg.
és a záró rendelkezések értelmében
2003. január I -jén lépett hatályba.
Végezetül hadd jegyezzem meg.
hogy a jogértelmezés, jogi iránymu
tatás nem feladata a központi ál
lamigazgatási szerveknek, sőt „ az
Alkotmánybíróság
megállapítja,
hogy a jogalkotásról szóló 1987. évi
XI. törvény garanciális szabályainak
mellőzésével hozott minisztériumi
és egyéb központi állami szervektől
származó, jogi iránymutatást tartal
mazó leiratok, körlevelek, útmuta
tók, iránymutatások, állásfoglalások
és egyéb infonnál is jogértelmezések
kiadása és az ezekkel való irányítás
gyakorlata
alkotmányellenes."
/60/1992/XI.17/AB határozat/
Ezért szeretném nyomatékosan
felhívni a tisztelt vadászatra jogo
sultak és vadászok figyelmét arra.
hogy a tájékozatlanság megszünteté
sének a legegyszerűbb módja a hatá
lyos jogszabályok alapos megisme
rése. A jelen rendelet esetében is erre
a megjelenéstől a hatályba lépésig
számítva egy év állt a rendelkezé
sükre.
I)r. Bálint Tibor
főosztályvezető

Megköszönve a Tisztelt Főosztályvezető Úr szó szerint igencsak ki
merítő válaszát, ténykérdés, hogy
nekünk volt erre egy évünk. Ezalatt
nem kevesebb, mint öt alkalommal
foglalkoztunk lapunk hasábjain az
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Homonnav Zsombor

M IKOR - Ml - M EN N YIÉRT?
Megkezdődtek a nyári vadkárelhárító vadásza
tok. ennek ellenére akadnak úgynevezett szép
számmal .belső" és érthetetlen vadászati kor
látozások. szinte törvényszerűen működik az
.Sl faktor" (sárga irigység), meg a csontra rá
gott .koca védelme" reflex. Meglesz ennek a
böjtje, amikor a vadkárokat fizetni kell. Ugyan
akkor - bölcs döntéssel - csaknem minden
megyében engedélyezték a vaddisznó lámpá
val történő éjszakai vadászatát. .
Több megyei vadászati felügyelőség - a
nyári vadkárok megelőzése érdekében - szar
vasborjúra. ünőre és elbírálhatóan gyenge ké
pességű - testméretre, első agancsra - má
sodfüves bikára - adott ki vadászati enge
délyt.. Akad olyan megye, ahol a túlszaporodás
miatt több mint 120 szarvasra érvényes az en
gedély egyetlen vadászra jogosult területére.
Tudjuk, nem szívesen nyúlnak ilyen mód
szerhez a vadászati hatóságok, és a vadá
szok. de néhány szarvasborjú- ünő. gyenge
másodéves bika elejtése megfelelő körültekin
téssel nem tesz kárt az állományban. Annál in
kább az erdőben és a mezőgazdaságban,
ahol a kiugróan magas téli kártételek után a
nyáriakra is számítani lehet.
GÍMSZARVAS VADÁSZATI DÍJAK,
AZ ERDŐGAZDASÁGI RT.-ÉK TERÜLETÉN
Gímszarvas
bika agancs-súly forintban
Euroban
1.00 kg alatt 85 000 - (feltűnő, egyedi árlistán)
150 kg
50000-100000-

2.00 kg
20 000.-75 000.-Ft (120 000) 250 - 408
2.50 kg
50 000-(140 000.-)
3.00 kg
90 000.- 105 000.- (175 000)
Nem valószínű, hogy ott fog vadászni fiatal
gímbikára valaki, nyáron, ahol ilyen árakon kí
nálják. A 3 kilós agancssúly feletti árakat má
sodfüvesekre nem érdemes közölni.
A trófeához hozzátartozik külön térítés nél
kül - a gyöngyfog is. és akad. ahol nem tartal
mazzák az árak az ÁFA-t. Ezt előre tisztázni kell.
Szarvasünő:
Szarvasborjú:

12 000 - 26 000 - Ft.
a legtöbb 20 000 Ft
6 000 - 16 000.- Ft.
a legtöbb 10 000 Ft

51-120
50-80

A sebzés dija mindig az ár fele. a hibázás pe
dig a negyede. Van ahol - csak helyeselhető
módon - hibázást nem számítanak fel a vadkárelhárítás időszakában. Több árjegyzékben ol
vasható. hogy április 1-től. vagy május 1-től jú
lius 31-ig az egyéni vadkárelhárító vadászaton
(mezőgazdasági területen, az illetékes vadá
szati hatóság által idényen kívüli vadászat en
gedélyezése esetén) szavasünő és borjú elej
tésére már 30 százalékos árengedményt is kí
nálnak.
A VADDISZNÓ ÁRLISTÁBÓL a vadkanra, sül
dőre és malacra vonatkozóan májusban közölt
árak maradtak.
VADDISZNÓ KOCA (50 kg zsigerelt súlytól
számítva) 30 OOO-tól - 60 000 Ft-ig tart. A

leggyakoribb ár az 50 000 Ft. Euróbán az árak:
200 - 310. a leggyakoribb ár a 200 euro. A
sebzés díja az ár fele.Ugyanezen árakat szá
molják a 12 centimétert el nem érő agyarú
vadkan estében is.
Euróbán öt erdőgazdaság és a lábodiak ad
tak árlistát.
Mindenképpen ajánlatos előre tájékozódni
a vaddisznó vadkárelhárító vadászatok lehe
tőségei és árai felől, mert szép számmal akad
olyan erdőgazdaság, vadásztársaság, földtu
lajdonosi közösség, ahol alig számítanak fel
néhány ezer forintot, csak jöjjenek a vadá
szok. mert nagyok a károk, sok a disznó.
Ezen felül nagyon olcsón, akár 100-120 forin
tos kilónkénti áron el is lehet vinni a zsák
mányt. Az alacsony átvételi árak miatt örül
nek. ha a vadász el is viszi amit meglőtt. Pél
daként említhető a Diósjenő- Börzsöny Vadásztársaság. ahol vendégjegy alapján a vadkár
elhárító vadászat térítésmentes. A társasági
vendégjegy nélkül fogadott vendégvadász, a
vadkárelhárító vadászat esetén kimenetelen
ként 500 forintot fizet. Ha vadkant ejt el. ezen
felül 1000 forintot köteles téríteni. Hazai bér
kilövő vadászati díjak: vadkárelhárító vadá
szat esetén alkalmanként 1000 és a meglőtt
vad után is 1000 forintot kell fizetniük. Bizo
nyára lehetne másutt is hasonló kedvezmé
nyes lehetőségeket ajánlani, legalábbis ad
dig. amíg a vaddisznóállomány az üzemterv
ben engedélyezett létszámra csökken.
B. I.

VAD ÁSZATI G YAKORLAT

AZ ÜZEKEDÉSRŐL, DIÓHÉJBAN

FOTÓK: SOMFALVI ERVIN

Az őzek párzási rituáléja a nagyvadfajaink,
de az egész állatvilágban is páratlan és
egyedülálló jelenség. Viszonylag rövid ide
ig tart, s csak az avatott szem veszi észre,
mert az év egyik legforróbb időszakában
kezdődik, amikor minden növény és állat
szenved a tikkasztó forróságtól. Az őzhívás
gyakorlata évszázados megfigyeléseken
alapul, de sokkal inkább tapasztalati ala
pon alakult ki, hiszen a faj viselkedésformá
inak ismerete gyermekcipőben járt. A ro
mantikus és gyermeteg magyarázatok szin
te kivétel nélkül emberi tulajdonságokkal
ruházták föl az őzeket. A szelidség, a báj. a
hűség fogalmainak használata azonban
még köszönő viszonyban sincsenek a való
sággal. Csak az elmúlt évtizedek egyedileg
jelölt őzvizsgálatai hoztak ebben a valósá
got megközelítő ismereteket. Ezek alapján
derült ki. miképp is működik a természetes
kiválasztódás egy olyan kérődző nagyvad
fajnál. amely esetében a bakok territoriális
- (őznél csak hímnemű) fajtársat nem tűrő,
területőrző - viselkedést követnek. A suta
párzási hajlandósága viszonylag rövid ide
jű, a peteleválás és megtermékenyíthetőség időszaka ritkán haladja meg a 12 - 18

órát. Miután a nászidőben a bakot legtöbb
ször sutával látták, „hűségesnek" gondol
ták, pedig kiderült, hogy ebben az időben
ugyan mindig sutájával jár, de mindig má
sikkal, azzal, amelyiken éppen rajta van a
„bolond-óra". A bak üzekedési esélyei attól
függenek, hogy a territóriumában milyenek
a táplálkozási viszonyok. Ha jók. kedvező
ek. akkor több ott élő, vagy oda beváltó su
tát fedez be, ha rosszabbak, kevesebbet. A
párzási rituálét, a párzási hajlandóságot jel
ző. a suta „kötényéből” áradó illatanyagok
indítják be. Megfigyelhetjük, hogy a bak or
ra - és az „esze” is - ilyenkor csak ott jár,
és megkezdődik a jellegzetes előjáték, a
körbe, karikába hajtás, amelyet a hajnali
harmatos fűben jól láthatunk, az úgyneve
zett boszorkány vagy ördöggyűrűk formájá
ban. Ez már biztos jele az üzekedés meg
kezdődésének. de olyan eset sem ritka éppen a fent említettek miatt - hogy a terü
let egyik részén már hajtja a bak a sutát,
másutt még semmi jele az üzekedésnek.
Miután az egészet bonyolult hormonális fo
lyamatok vezérlik és stimuláló illatanyagok
indítják be a folyamatot, a suta jellegzetes
„fiiiep" - nek leírható, tökéletesen utánzott
hívóhangja önmagában még nem elegen
dő az eredményes vadászathoz. Csak ak
kor lehet megkezdeni a csalsípos őzbakvadászatot. ha a területen az üzekedés már
megkezdődött. Az úgynevezett panaszhan
got és vészsirámot a suta akkor adja. ha
már nem akarja fölvenni az erőszakoskodó,
krakéler természetű bakot. Viszont ezek a
hangok azért bosszantják a végsőkig, és
szinte kényszerítik a helyszínre a bakot,
mert azt hiszi, hogy territóriumába idegen
betolakodó tette be a lábát, „akit" azonnal
móresre kell tanítani. Főként az üzekedés
vége felé eredményes ezeknek a sípoknak
a használata. Olyannyira így van ez. hogy
több esetben sikerült a suta hívóhangjára
beóvatoskodó, de még idő előtt megugrott
bakot visszahívni, egy jól modulált panasz

hanggal. Magát a borítás aktusát csak igen
keveseknek sikerül megfigyelnie, mert az a
kergetőzés után többnyire takarásban tör
ténik. a fotósok legnagyobb bánatára. Az
őzek párzási szokásainak ismerete - termé
szetesen
nem csupán kuriózum jellegű,
hanem tenyésztési szempontból is fontos,
hiszen mindjárt könnyebben érthető, hogy
miért összehasonlíthatatlanul kisebb a sze
lekció hatékonysága, mint például a gím
szarvas esetében, amelynél merőben má
sok a a fajra jellemző viselkedésformák. A
bak a területét nem hagyja el. ha elvégezte
„kötelességét", az üzekedés fáradalmait ki
pihenve meghúzódik, ritkán mutatkozik. A
szinte érthetetlen eltűnésük sokszor egé
szen a szeptember közepéig is tart. amikor
aztán minden visszazökken a régi. meg
szokott kerékvágásba. Sajnos csak keve
seknek adatik meg az a szerencse, hogy
az egész folyamatot a kezdettől a végéig
megfigyelhessenek, de ha valakinek sike
rül. akkor őzállományáról egy sor olyan is
meretre tehet szert, amire talán még legme
részebb álmában sem gondolt.
H.

VADÁSZATI GYAKORLAT

AZ ŐZHÍVÁSRÓL
Ki ne szeretné kipróbálni, hogy túl tud-e
járni egy kiváló érzékszervekkel megál
dott vad „eszén"? Nos, aki már sikerrel
próbálta, tudja, aki még nem kísérletezett
ezzel a műfajjal, annak kiváló iskola az
őzhívás gyakorlatának elsajátítása.
Az állatvilágban a szaporodási időszak
kezdetén felborul a megszokott „rend”,
és a szerelemre éhes hímek „beindul
nak", s mindent megtesznek, hogy a
szépnem kiválasztott egyedének (vagy
egyedeinek...) kegyeit elnyerjék. így van
ez őzéknél is. ahol az addig többé-kevésbé rejtetten élő bakok akár fényes nappal
is. a legnyíltabb térségekre is kimerész
kedve keresik a párzásra hajlandó „érett"
sutákat. A szemfüles vadász (és melyik
nem szeretne az lenni?) kihasználja ezt,
és a szerelemre kapható suta epekedő
„pie" hangjának utánzásával próbálja
magához csalni a felgerjedt őzlegénye
ket. Ilyenkor a suta ideiglenesen felfüg
geszti a gondos mama szerepkört, s gidácskáját valamely biztonságosnak vélt
helyen elfekteti, hogy szabadon fogad
hassa a gavallér udvarlását. Nos a gidák
nem mindig tartják be a szigorú paran
csot, és önként elindulnak a mamát meg
keresni. vagy valami zavarás miatt kény
telenek elhagyni fekhelyüket, s ilyenkor
sírós „piííí" hangokat hallatva keresik az
ismerős biztonságot. Erre persze az
anyuka - többnyire futva - ott terem ijedt
gyerekénél, többnyire magával hozva az
őt féltékenyen őrző társát is. No. ezt is ki
használja a vadász, s a gida hangjának
utánzásával csapja be a sutát, arra szá
mítva, hogy - árukapcsolásként - az
ügyeletes udvarló is vele fog érkezni.
Az eredményes híváshoz tisztában kell
lenni néhány alapvető dologgal:

kergetőző őzpárokat, de jelzi ezt a földre
rakott orral ..csapázó" bak. a gida nélkül
látott suták, vagy a kísérő nélküli gida lát
ványa. és a napközben hirtelen megnö
vekedett őzmozgás is.

IDŐPONT: az üzekedés kezdete az őzek
nél július közepén-végén szokott kezdőd
ni, de nem ritkán csak augusztus első
napjaiban. Egyértelmű jele. ha már látunk

FELSZERELÉS: minden sallangot kerül
jünk, amire szükségünk van, elfér egy há
tizsákban, amit lábunkhoz tudunk tenni.
Keresőtávcső, ami közeire is állítható.

HELY: gyakorlatilag minden olyan helyen,
ahol őz él. érdemes próbálkozni, fontos
szempont leshelyünk megválasztásánál,
hogy ne kaphasson szagot tőlünk a vad.
Zárt erdőben a jól átlátható tisztások, a fi
atalosok közelében álló szálerdő, az
árokpartok, belátható szemközti dombol
dalak adnak jó esélyt. Ha nincs alkalmas
magasles, akkor fának támaszkodva,
vagy széken ülve. de a lehető legkisebb
mozgással várjuk a hívásra beérkezőt. A
nyíltabb művelt területeken az erdősávok,
gazos csatornapartok, facsoportok, lige
tes erdőfoltok, nádasok melletti gazfoltok
kínálnak jó lehetőséget, s az aratás után
a szalmabálák takarásában tudunk alkal
mas hívóhelyet találni.
RUHÁZAT: minden, ami feltűnően kilóg a
környezetből, gyanús. A terep színéhez
hasonló, de semmiképp sem világos tó
nusú. zöld vagy barna ruházat, a fej for
máját kevésbé felismerhetővé tevő kalap,
sapka. Nehéz megszokni, de jó szolgála
tot tesz a zöld tüllből készült lepel a kala
pon. amely nem korlátozza a kilátást, de
eltűnteti arcunk világos foltját és távol
tartja a szúnyogokat, bögölyöket. Ennek
nem annyira a csípések elkerülése miatt,
sokkal inkább az árulkodó hessegető
kézmozdulatok elhagyásakor van jelentő
sége. Bár meleg van, nem árt egy zöldre,
barnára festett cérnakesztyű, amely el
leplezi kezünk színét, s jól jön izzadó
homlokunk törlésére is.

precízen belőtt fegyver variálható, vagy
kis nagyítású céltávcsővel, amit szűkebb
helyeken (erdő) akár le is tudunk venni,
szúnyogriasztó a csapkodás elkerülésére
s nem utolsó sorban a híváshoz szüksé
ges eszközök. Van, akinek elég egy fű
szál, vagy akáclevél, hogy tökéletesen
utánozza a suta hangját, kevésbé „profik
nak", kényelmes vagy kezdő őzhívóknak
a buttoló síp. amely minden nyomásra
ugyanolyan hangot ad. csak a ritmusát
kell megtanulni, s végül a klasszikus őzsí
pok széles választéka, a gidahangon át a
suta vészsirámáig. A sípok használata
önmagában egy külön tanulmány, részle
teit szakkönyvekben, korábbi évfolyama
inkban meg lehet találni. Minden mód
szer, eszköz jó, aminek hangjára beugrik
a bak!
HOGYAN VADÁSSZUNK? Az őzhívás
nem társasvadászat, legkisebb zavarást
egyedül csinálunk. A helyet mindig
csendben, lassan közelítsük meg. s így is
hagyjuk el. Nyugodt, megbízható társsal
sokat javíthatunk esélyeinken. Két irány
ba tudunk figyelni, az egyik bírál, a másik
lő. így jobban tudjuk értékelni a sípok
hangját is. tanulhatjuk a technikát rutino
sabb társunktól. Gyakran csak másod
percek állnak rendelkezésre, hogy a hir
telen befutott bakot megnézzük, máskor különösen fiatal bakoknál akár többször
is visszahívhatjuk a már távozni készülőt.
Ne hamarkodjuk el a lövést, ha „megy" az
üzekedés. különböző helyeken próbál
kozva egy nap akár tíznél több bakot is
be tudunk hívni. Most van esély a rejtőz
ködő ..szellembakok" megpillantására,
soha ember nem látta matuzsálemeknek,
és állományt gyengítőknek az elejtésére a hívás varázslata nyújtotta körítésben.
S. E.

Mire szabad vadászni?

Júliusban: őzbak- vaddisznókoca- aranysakéi -15-étőJborz.
Augusztusban: ózbak- vaddisznókoca- aranysakéi - balkáni gerle- örvös
galamb- seregéfy.
Augusztus 15-étől augusztus 31-éig kizárólag húzáson vadászható: a tőkés,
böjti, csörgő, barátréce, kerceréce, szárcsa- avadrécékből napontaésszemé
lyenként legfeljebb8-8 darabejthetőel.
Egész évben vadászható: vaddisznókan. súldó. malac- úregi nyúl - rókapezsmapocok- nyeskutya- mosóméi - dolmányosvarjú- szarka- szajkó.

JULIUS
Nyárhó, avagy Szent Jakab hava
Ahó
napia
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

A hét
napja
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétlő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök

A Nap
kelte nyugta

A Hold
kelte nyugta

351
351
3 52
352
353
354
355
3 55
356
3 57
358
3 59
400
4 01
402
403
404
4 05
406
4 07
408
409
4 10
411
413
4 14
4 15
4 16
417
419
420

4 57
608
719
835
950
1106
1224
1343
1506
1629
1750
1902
2000
2045
21 18
2144
2205
2322
22 39
22 55
2312
23 31
23 54

1945
1945
19 44
1944
1944
1943
1943
1942
1942
1941
1941
1940
1939
1939
19 38
1937
19 36
1935
1934
1933
1932
1931
19 30
1929
19 28
1927
1926
1924
1923
1922
1920

—

023
100
1 47
245
353
506
623

2130
22 03
2229
22 51
2311
23 30
23 50
012
0 39
1 13
1 58
256
406
523
640
7 55
906
1014
1120
1226
1332
1438
1545
1650
17 51
1844
1928
20 04
20 32
20 56

Fázisa
h m

D 332

0 20 21

C 801

•

753

A nyári időszámítás miatt a lenti időpontokhoz egy órát hozzá ke# adni.

AUGUSZTUS
Nyárutó, avagy Kisasszony hava
Ahó
nap)a

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

A hét
napja
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vásárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

A Nap
kelte nyugta

A Hold
keHe nyugta

4 21
422
4 24
4 25
426
428
429
430
4 31
433
434
435
4 37
438
4 39
4 41
4 42
443
4 45
4 46
4 47
4 49
450
4 51
453
454
4 55
4 57
458
4 59
501

740
857
1014
1132
1253
1414
1534
1648
1750
1839
1916
1945
20 07
20 26
20 43
20 59
2116
2134
2155
22 21
22 54
2337

1919
1918
1916
1915
1913
1912
1910
1909
1907
1905
1904
1902
1901
1859
1857
1855
18 54
1852
18 50
1848
1846
1845
1843
1841
1839
1837
1835
1833
1831
1830
18 28

030
134
246
403
522
641
800
920

2116
2136
21 55
2216
22 41
2311
23 51

D 8 28

—

043
147
301
417
534
647
7 57
9 05
1012
11 18
1224
1331
14 37
1539
1636
1723
1802
1833
1859
1921
1940
2000
2020

ÁTMENŐ KÉPÜNKÖN

SOMFALVI ERVIN
FELVÉTELE

Fázisa
h m

0

548

C

148

• 1826

Júliusban: őzbak - vaddisznó koca - aranysakéi - 1 5-étől borz.
Augusztusban: őzbak - vaddisznó koca - aranysakéi - balkáni gerle - örvös
galamb-seregély.

Augusztus 15-étől augusztus 31-éig kizárólag húzáson vadászható: a tőkés,
böjti, csörgő, barátréce, kerceréce, szárcsa - a vadrécékből naponta és szemé
lyenként legfeljebb 8-8 darab ejthető el.
Egész évben vadászható: vaddisznó kan, süldő, malac - üregi nyúl - róka pézsmapocok - nyestkutya - mosómedve - dolmányos varjú - szarka - szajkó.

JULIUS
Nyárhó, avagy Szent Jakab hava
A hó
napja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

A hét
napja

A Nap
kelte
nyugta

Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

3
3
3
3

Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök

3 53
354

Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

3
3
3
3

51
51
52
52

55
55
56
57

3 58
3 59
4 00
4
4
4
4

01
02
03
04

4 05

A Hold
kelte
nyugta
4 57

1945
1 94 5
19 44

6 08
719

19 44
19 44

8 35
9 50

1 94 3
19 43
19 42
19 42
1941
19 41

11 06
12 24
13 43
15 06
16 29

19 40
19 39
19 39
19 38
19 37
19 36
1 93 5
19 34

17 50
19 02
20 00
20 45
21 18
21 44

13
58
56
06

15 45
16 50
17 51
1 84 4

410
411
413
414

19
19
19
19

415

19 26
19 24

0
1
1
2

19 23
19 22
19 20

3 53
5 06
6 23

419
4 20

1
1
2
4

—

Szerda
Csütörtök
Péntek

23
00
47
45

3 32

0

20 21

C

8 01

•

753

012
0 39

11 20
1 22 6
13 32
14 38

19 33
19 32
19 31

D

- -

22 55
2312
23 31
23 54

4 08
4 09

416
417

2311
23 30
23 50

22 05
23 22
22 39

4 06
4 07

Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök

30
03
29
51

5 23
6 40
755
9 06
1014

Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd

30
29
28
27

21
22
22
22

Fázisa
h
m

19 28
20 04
20 32
20 56

A nyári időszám ítás miatt a fenti id őpontokhoz egy órát hozzá kell adni.

AUGUSZTUS
Nyárutó, avagy Kisasszony hava
A hő
napja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

A hét
napja

A Nap
kelte
nyugta

A Hold
kelte
nyugta

Péntek

4 21

Szombat

4 22
4 24
4 25

1919
1 91 8
1 91 6
1 91 5

740
8 57
1 01 4

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

18.
19.

Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd

20.
21.
22.

Szerda
Csütörtök
Péntek

23.
24.

Szombat
Vasárnap
Hétfő

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

4
4
4
4
4
4
4

11 32

26
28
29
30
31
33
34

1 91 3
1 91 2
1910
19 09
19 07

12 53
1 41 4
15 34
16 48
1 75 0

19 05
19 04

18 39

4 35
4 37

19 02
1901

4 38
4 39
4 41
4 42

18 59
18 57
18 55
18 54

4
4
4
4
4

43
45
46
47
49

4
4
4
4

50
51
53
54

18 43
18 41

4 55
4 57

1835
18 33
18 31
18 30
18 28

4 58
4 59
5 01

18 52

1916
19 45
20 07
20 26
20
20
21
21
21

43
59
16
34
55

18 50
1 84 8
1 84 6

22 21
22 54

1845

23 37

18 39
18 37

—

0 30
1 34
2 46
4 03
522
6 41
8 00
9 20

21 16
21 36
21 55
2216
22 41
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0
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1 48

2311
23 51
043
147
3 01
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6 47
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9 05
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11 18
12 24
13 31
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1539
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18 02
18 33
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19 21
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FOTÓK: KÖRTVÉLYESI LÁSZLÓ

ZALAI AGANCS-SZEMLE
A fővaddal gazdálkodó szakemberek szak
mai találkozójának szép és látványos ese
ménye volt az a hullajtott agancs-szemle,
amelyet Szentpéterföldén rendeztek május
5-ikén. A házigazda szerepét a Zalaerdő Rt.
csömödéri erdészete vállalta, és a vadász
ház előtti kies réten hatvannyolc jobb. ötven
bal agancsszárból, és tizennyolc párban
megtalált hullajtott agancsból rendeztek al
kalmi kiállítást. Az agancsszárak nagyobb

egyik leghatékonyabb és legtöbb használ
ható. új ismeretet nyújtó módja, ahol a hiva
tásos vadászoknak alkalmuk nyílik bizonyí
tani hozzáértésüket és szakmai elhivatottsá
gukat. Köszönhető mindez Briglevics László
és Hopp Tamás erdészeti igazgatóknak, a
rangos rendezvény szervezőinek, akik min
den szükséges feltételt biztosítottak a részt
vevőknek.
Agyaki Gábor
részét a Zalaerdő Rt területén gyűjtötték, de
volt itt Somogy és Baranya megyékből is.
A szentpéterföldei agancs-szemle lassan
már társadalmi eseménnyé növi ki magát,
mert az a szakmai kör találkozik rendszere
sen. akiknek van megalapozott tapasztalata
és véleménye a magyarországi gímszarvas
állomány minőségi alakulására. A szép
számban megjelent nagyvadas szakembe
rek között - természetesen - az agancs
szárak mustrálása közben sok más izgal
mas kérdés is felvetődött. Hol is lehetne a
szakmai megbeszélésnek alkalmasabb he
lyet találni, mint a patinás Szentpéterfölde.
ahol a fővaddal való gazdálkodásnak szó
szerint évszázados hagyománya van. és
mindig is világhírű állománya volt. A délutá
ni programban a Magyar Véreb Egylet ve
zetői és bírái két hannoveri véreb elővizsgá
ját nézték meg. Nyúl András és Sípos Péter
fiatal kutyái sikeresen helyt álltak első meg
mérettetésükön. Minden jelenlévő szakem
ber egyetértett abban, hogy a kollégákkal
való találkozó a szakmai továbbképzés
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A legtöbb vadász megérdemli egy
mást. Ez Pikirt megjegyzése dr. Végh
Endre „Murphy és a beteg vadász" című
könyvéből, mely a közelmúltban jelent
meg, s amely szomorkás humorral arra fi
gyelmeztet bennünket, hogy valami baj
van emberi kapcsolatainkkal.
Egy idős, közvetlen és barátságos ter
mészetéről ismert vadászcimborám pa
naszolja, hogy újabban már kerüli va
dásztársait, mert ha összefut valakivel,
majdnem biztos, hogy napokra elmegy a
kedve a hasonló találkozásoktól. Vadász
élmények, sztorik, praktikus információk
helyett mások kritizálása, a társasági
vezetők pocskondiázása, a vadásztár
sakkal szembeni vádaskodás a visszaté
rő téma. Egy másik kolléga a közgyűlé
sek indulatokkal terhes, felelőtlen meg
nyilatkozásokkal teli hangulata miatt pa
naszkodik. Számos vadászközösség
szenved a klikkek harcától. Egy-egy
nagyhangú, önmaga képességeit és
adottságait túlértékelő, valós vagy vélt
sérelmek által vezérelt ember körül hamar
kialakulnak kisebb-nagyobb. érdek alapú
csoportosulások, melyek aztán állandó
nyomás alatt tartják a vezetést, és nyo
masztóvá teszik szinte minden társasági
összejövetel légkörét.
Hallani egészen döbbenetes, már-már
tragikus eseményekről is. Egy társas va
dászaton a vadászmester figyelmeztetett
valakit helytelen viselkedése miatt. A rea
gálás vadnyugati volt: egy horogütés. Ha
sonló módon zárult az a vita is, amely egy
magasles igénybevétele miatt robbant ki.
Megérkezett az öntörvényű, akadályt
nem ismerő és ellentmondást nem tűrő
vadász kedvenc magasleséhez, ám azon
már ott ült egy vadásztársa. Beiratkozva,
rendesen, szabályosan. De ez ebben az
esetben semmit sem ért, nem adott fel
mentést a „bűn" alól. A „szerzett jogait"
védő. feldühödött ..sértett" leparancsolta
a lesről a „birtokháborítót”. s miután az
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még érvelni próbált, házi szabályra és eti
kára hivatkozott - néhány jól irányzott
ökölcsapást is kapott.
Az erkölcsöt az ököljog. a vadászetikát
a farkastörvények szorongatják. Igaz. így
van ez ősidők óta. Az ösztönök, szenvedé
lyek, indulatok és érzelmek mindig is el
választhatatlanok voltak a vadászattól mint ahogy minden más. sikerorientált te
vékenységnek is a velejárói - a kérdés
csak az. akarjuk-e és képesek vagyunk-e
kordában tartani, keretek közé szorítani,
vagy ami még ennél is fontosabb: a jó
szolgálatába állítani ezeket az ősi energi
ákat. melyek az ember pszichéjének és
egyéniségének a legmélyéről törnek fel?
Az erkölcs, s azon belül a vadászetika,
mint egy szakma erkölcse, a közösségek
által kialakított, megfogalmazott és elvárt
norma- és viselkedési rendszer, mely
nemzedékről nemzedékre hagyományozódik. A vadászetika egyidős a vadászat
tal. Három alapelvét még ősember előde
ink fogalmazták meg. Ezek: a vad tiszte
lete, az önmérséklet elve és egymás vé
delme, megbecsülése.
A vad. a természet tiszteletével kap
csolatos mai állapotok is gondokkal, ag
gasztó tünetekkel terhesek. Az önmér
séklet sem jellemző tulajdonsága „korunk
hősének", a sikerembernek. Ezt a két te
rületet azonban már régóta törvények is
szabályozzák, így aztán a jog erejével
időről-időre mégis csak álljt parancsol a
többség a féktelenkedő kisebbségnek.
De ki védi az embert? A vadászt a va
dász ellen...?!
A közelmúltban kezembe került az Er
délyi Vadászújság néhány régi száma.
„Egy pár szó a vadásztársulatról és a vadászbecsületről" címmel egy ma már is
meretlen szerző egyebek mellett ezt írta
1924 novemberében:
„ ...A vadásztársulat nem mágnás ka
szinó, ahová csak bizonyos született elő
jogokkal lehet bejutni. Nem iparosok tes-
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\j.Vadászházban,a Balaton közelében, a somogyi
dombságban, erdő közepén, szabadidő
eltöltésére lehetőséget kínálunk egész évben.

tülete, amelynek csak iparigazolvánnyal
rendelkező tagjai lehetnek, de nem is a
pénzarisztokrácia intézménye, ahová
csak megfelelő pénz bírása em elheti be
az embert. A vadásztársulatban helyet
foglalhat bárki, akinek férfiúi tulajdonságai
közepében a becsületesség acéltengelye
forog. Az embernek, m intpolgám akf...) a
becsülete annyira összefüggő, egységes
az embernek, m int vadásznak becsületé
vel, hogy aki a polgári életben intakt, kor
rekt ember, az m int vadász is bizonyára
minden körülmények között szintén kor
rektül fog viselkedni..."
így igaz. De ki vizsgálja ma ezt?! A va
dásztársaságok. mint történelmileg kiala
kult. sajátos összetételű élmény- és ér
dekközösségek egyre gyorsuló ütemben
távolodnak azoktól a funkcióktól, amelyek
a lényegüket adták. Már nem nevelő in
tézmények - mert hol és mikor lesz ma
már egy. a vadásztársasághoz hosszú
éveken át kötődő hajtóból vadász? Nem
is élményközösségek, hiszen az élmé
nyek továbbadását egyrészt az irigység,
másrészt az együttlét, a jó hangulatú al
kalmak hiánya akadályozza és legkevés
bé sem erkölcsi nevelő, számonkérő. sőt
szükség esetén az elmarasztalást is vál
laló kollektívák, hisz a bizonytalanságok
tól terhes jövőtől való félelem szinte min
denkit hallgatásra kényszerít.
Vadgazdálkodásról, lelövési tervekről,
pénzügyi és kereskedelmi kérdésekről fo
lyik a közgyűléseken a vita - tehát szinte
mindig olyan kérdésekről, melyekhez a
többség nem ért, és amit nem is szava
zás útján kell, kellene eldönteni.
A vadászat mai lényege az élményszerzés. a boldogság keresése, de nincs
és nem is lehet sem élmény, sem boldog
ság ott. ahol több szó esik a pénzről, mint
az erkölcsről. Etika nélkül nincs és soha
nem is lehet öröm és harmónia.
Békés Sándor
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Folyamatosan vetődnek fel újabb és újabb kérdések, amelyeket a földtulajdonosok, a földtulajdonosi vadászati
jogközösségek a közös képviselőktől kérdeznek.
Azért azt igen halkan meg kell jegyezni, hogy az érintettek nem szívesen olvassák a rájuk, szervezetükre vonatkozó
jogszabályokat, vagy rosszul értelmezik és bizony sok esetben magukat „ a témában szakértőnek” tartók is enyhén szólva
helytelen tanácsot, tanácsokat osztogatnak. Hozzátartozik azonban az igazsághoz kétségtelenül az is, hogy a törvények
szövegét sem könnyű megtalálni, mert számtalan merőben más törvényt, jogszabályt is be kell szerezni, alaposan ismerni
kell. Bár a törvényekre és problémákra egyik tanult ismerősöm mindig azt mondja: „ha én - mármint ő - nem értem,
akkor hogyan értse meg a földtulajdonos, a képviselő, vagy a vadász? Bőséggel van benne igazság, nem is könnyű
az eligazodás, ráadásul adott esetben a tanulópénz módfelett drága lehet.
Melyek az összeférhetetlenség szabályai?
Sokszor elhangzik hol jogosan, hol jogtala
nul - hogy a demokrácia megcsúfolása, ha
vadász képviseli a vadászati jog hasznosítása
során a földtulajdonosokat. Ez így természete
sen túlzás, de tényleg előfordult már olyan
eset. ami sérti az összeférhetetlenség szabá
lyait. Bármely szervezetre általánosságban
(vadásztársaságra, földtulajdonosi képviselet
re. vadászati jogközösség működésére) vo
natkozik az összeférhetetlenség ismert és so
kat idézett szabálya, hogy a választott tiszt
ségviselők. a megválasztott belső szervezetek
(bizottságok, földtulajdonosi közgyűlés, kura
tórium) tagjai és alkalmazottai nem állhatnak
egymással közeli hozzátartozói kapcsolatban.
Közeli hozzátartozónak kell tekinteni: a házas
társat. az egyenes ágbeli rokont, az örökbefo
gadott, a mostoha és nevelt gyermeket, az
örökbefogadó, a mostoha és nevelő szülőt,
valamint a testvért, az élettársat.
A földtulajdonosi képviselő és a vadászatra
jogosított képviselője között általában még
sem az összeférhetetlenség a gond. hanem
az. hogy a közős képviselő, ha egyúttal a va
dásztársaság elnöke (jogosult képviselni a
bérlő vadásztársaságot) természetesen nem
írhatja alá mindkét tisztségből adódóan a ha
szonbérleti szerződést, vagy bármilyen meg
állapodást, amely létrejön a földtulajdonosi kö
zösség és a bérlő között. Ebben az esetben
két ellenérdekű önálló jogi személyiségű fél.
szervezet áll egymással jogviszonyban, kelet
keznek közöttük kötelezettségek, a Polgári
Törvénykönyv több tételét érintő joghelyzet.
Ezért aztán ugyanaz a személy nem ülhet
mindkét széken.
Az viszont nem összeférhetetlen, ha a két
különböző személy a közös képviselő és a va
dászatra jogosított képviselője, a vadásztársa
ság elnöke is vadász, és földtulajdonos is
egyben. Még erkölcsileg sem ítélhető el. azaz
nem ütközik a jogerkölcsbe. Az 1997-es indu
láskor bizony zömében vadászokat választot
tak közös képviselőknek, mert ők kezdték a
szervezést, őket ismerték, rájuk szavaztak.
Mi a jogviszonyuk a megyei FVM Hivatalok
vadászati és halászati felügyelőségeinek a
tulajdonosi képviselőkkel, vonatkoznak-e a
szabályok, rendeletek a képviselőkre?
Sokak állítása szerint igen. a jogszabályi értel
mezés szerint nem, mert erre nincs jogosítvá
nyuk. Nem hívhatják össze őket, nem tarthat
nak nekik tájékoztatókat a vadászatról - vadgazdálkodásról és nem szólhatnak bele a dol
gaik alakulásába.

Ezt az állítást - pestiesen szólva - kézből
kontrázom. Legfeljebb nincs teljesen igazam
és nálamnál okosabbak, és döntésre jogosul
tak majd átgondolják és leírják ... Vélhetően a
pontosabb, közérthetőbb jogviszony elérése
érdekében teszik a dolgukat.
Először is: ha a képviselő a földtulajdonosi
vadászati közösséget, mint saját jogon a terü
letükön társult vadászatra jogosultat képviseli,
akkor ugyanúgy jogosult a megyei vadászati
hatóság velük szemben szükség szerint eljár
ni. intézkedni, tájékoztatni, értekezletre hívni,
stb. mint bármelyik vadásztársaság elnökét,
vadászatra jogosult képviselőjét. A tisztánlá
táshoz el kell olvasni például a 11/200 0 .
(111.27.) FVM számú rendelet 1. §-át, mi min
dent is kell a tulajdonosok képviselőjének a
társult vadászati jog esetén a megyei vadá
szati hatósághoz az ellenőrzésre benyújtani.
Másodszor: ha nem vadászatra jogosult a
földtulajdonosi közösség, akkor is fennáll a
vadászati törvényben és főleg annak több
ször módosított, a 30/1997. (IV.20. FM rende
letben és kiegészítő rendelkezésben, a me
gyei vadászati hatóságnak jogosítványa, hogy
az előbb leírt jogszabályokban előírtak teljesí
tését jogosult ellenőrizni. Szerintem köteles
volna ellenőrizni, figyelemmel kísérni, és jog
szabálysértés esetén intézkedni. Ebbe a
szükséges tájékoztatások is beleférnek.
Az már más kérdés, hogy a közös képvise
lőkkel való kapcsolattartás, akár értekezlet
összehívása miképpen történik. Egy szakmai
tanácskozás bizony nem tartozik a leányálmok
közé. mert ott aztán záporoznak a kérdések, a
problémák, gondok közlései. Nagyon fel kell
készülni egy-egy ilyen könnyűnek tűnő tanács
kozásra. többször is volt ilyenben részünk.
Szívesen vennénk, ha e témában minél
több hivatalos állásfoglalást olvashatnánk.
Mi a feladatuk, mit tehetnek a közös képvi
selők, ha vadkár keletkezik?
Ebben a kérdésben is két irányban kell elindul
ni. Az egyik általános eset. ha a vadászterüle
ten társult vadászati jogként a földtulajdonosi
vadászati jogközösség gyakorolja a vadásza
tot és az erdőben, gyümölcsösben vagy me
zőgazdasági kultúrában keletkezik vad által
okozott kár. Alapvetően a vadászati jogközös
ség viseli, vállalja a vadkárt, azaz a károsult
nak nem jár térítés, hiszen nincs külső szerve
zet. mondjuk bérlő vadásztársaság, amelyik
felelhetne az okozott vadkárért.
A vadászatot gyakorló vadászok esetében
szinte törvényszerű, hogy saját maguk kényte
lenek „elviselni" a vadkárt, hacsak a vadászati

jogközösség nem képezett erre a célra - na
meg a működésre is - bevételeiből (bérvadá
szat. vadhús-étékesítés. stb.) felhasználható
összeget. Ebben az esetben is megnézem én.
hogyan tudnak megegyezni egymás között a
kifizetés jogosságáról, összegéről. Sajnos az
esetek többségében sehogy sem. Más eset.
ha a vadkár a területen nem vadászó földtulaj
donosok erdejét, gyümölcsösét, mezőgazdasági termelvényét éri. Ebben az esetben a
vadkárt jogosan követeli a vadászati jogközös
ségtől illetve annak vadászó tagjaitól. Ehhez
pedig pénzre van szükség, vagy esetleg vad
hússal megválthatják. Az ilyen és hasonló hely
zetek rendezését a Szervezeti és Működési
Szabályzatban, az irányadó belső rendelke
zésben előre szabályozni érdemes, a nagy ve
szekedések elkerülése érdekében. Az FVM ál
tal a rendelet mellékletében kiadott ..Működési
Szabályzat" minta" 6 . pontja erre is ad útmuta
tást. amikor azt rögzíti, hogy ..a vadászati kö
zösség földtulajdonos tagjait a vadászati jo
gukból keletkező teher, illetve abból származó
haszon a vadászterület egészéhez viszonyított
mindenkori tulajdonhányada szerint és a vadá
szati jogot a vadászterületen ténylegesen gya
korló tulajdonostársak többlethasználati díja rá
eső részével növelve illeti meg. (ezek a lehet
séges változatok A szerk. megj.) amelyet a rá
eső rész szerint terhel a közösség-, illetve kép
viselője működése során felmerült költség....’’
A másik eset. ha a vadászati jogot a földtu
lajdonosi közösség haszonbérbe adta a vadá
szati jogát más vadászatra jogosítottnak. Eb
ben az esetben nyilván a vadászatra jogosított
(pl: a bérlő vadásztársaság) felel majd a kelet
kezett kárért, megtéríti a jogszabályi előírások
szerint, a végrehajtott vadkárbecslések illetve
a. bírósági döntések mértékéig.
Köthet-e egyéb megbízási szerződést a va
dásztársaság a közös képviselővel?
Talán a kérdés feltevése szükségtelen is vol
na. de történt ilyen esetből is óriási vita.
A válasz végtelenül egyszerű: köthet, hi
szen mindkét fél a törvények szerint jogszerű
képviselője a szervezetnek, amely őket meg
választotta. Már a kezdet kezdetén megkötöt
ték a vadászati jog hasznosítására vonatkozó
haszonbérleti szerződést. Ezen felül bármi
lyen a vadászatra, vadgazdálkodásra, vad
kártérítésre. (pl. vadkártérítési átalány szerző
désre) vadföldművelésre, vadkárelhárítást se
gítő kerítésre, bérleményre ... az érvényes jog
szabályok betartásával köthet megállapodást,
szerződést.
Dr. B.l.

IRODALOM

ŐZHÍVÁSON
RÉSZLET NADLER HERBERT „A KELETI ÉS DÉLI KÁRPÁTOKBAN” CÍMŰ MŰVÉBŐL
Az éjjeli és délelőtti eső áztatta erdőben, elgyepesedett régi utakon ide-oda járunk és
mind a hárman - a fővadász, a kocsis és jóma
gam - szemünkkel keressük a vadat. Közben
a fölénk hajló és bennünket súroló ágak lomb
járól ránk hulló vízcseppektől megázunk.
Csakhamar látunk őzeket, előbb egy kétgidás. majd egy magányos sutát, aztán egy de
rék bakot. A suták alig hederítenek a szekérre,
a bak azonban megszökik előle. Már ismeri;
tapasztalatból tudja, hogy néha ijesztően na
gyot durran. Egy vadászvendég mostanában
három ízben hibázta el róla; ezt még nem felej
tette el.
Lassan továbbdöcögve, még néhány sutára
és két fiatal bakra akadunk, aztán - öt óra felé
- egy üzekedő pár mellé kerülünk. A deli lovag
javában csapja a szelet; csökönyösen követeli
természetes jussát. Hosszú szárú, nagy terpesztésű. szépen fejlett agancsa van.
Leszállók és néhány lépést a szálasban tő
lünk távolodva ide-oda forgolódó szerelmesek
után lopakodom, majd egy fa töve mögé tér
delve. várom a biztos lövésre alkalmas pillana
tot. A bak lassan, de egyre üldözi a sutát; a hol
sűrűbben, hol ritkábban csoportosult fatörzsek
között hol eltűnik; hol felbukkan. Vágyakozása
annyira elvakítja, hogy jelenlétünkkel mit sem
törődik. Párja sem okosabb nála. kis kerülővel
közeledik hozzám, majd tőlem 50 lépésnyire,
puszta helyen megáll. Ráfogom a puskát, hogy
az utána kullogó csábítót mindjárt célozva fo
gadjam. A fővadász ezt a mozdulatomat félre
értve. a szekérről rám szól; - Ez a suta! - Gon
dos. de felesleges figyelmeztetésére csak fe
jemmel bólintok. Hangos beszéde nincs ked
vemre. de ő azt tartja, a vad bármilyen kocsi
közelségét nyugodtabban tűri. ha az emberek
rajta a parasztok szokása szerint hangosan
vannak. A suta tovább ballag, a bak követi, ki
lép a kis tisztásra, farát mutatva távolodik, né
hány lépéssel odébb oldalt fordul és... szívét
tépi meg a golyó. Nagyot szökkenve jelzi a ha
lálos sebzést, egyet rohan, megáll - kísérőm
megint rám szól. hogy lőjek még. de erre már
nincs szükség - támolyog és eldűl.
Szemergő esőben állunk mellette, nézeget
jük. örülünk neki. néhány fényképet készítek
róla. aztán feltesszük a saroglyára és folytatjuk
a barkácsolást.
Nemsokára hosszú lejtő fölött, ritka vágás
felső szélén kijutunk a szálerdőből, leszállunk.
a kocsist utasítjuk, hogy továbbhajtson és fel
mászunk egy magas lesállványra. Onnan mind
járt van mit nézni; közel alattunk álldogál egy
suta. és messze tőlünk, a csalitos alsó részé
ben. egy erőszakos kalandor a maga módja
szerint vad hajszával igyekszik hölgyét az en
gedékenységig fárasztani, én meg - a körül
ményeket hasznomra fordítva - megkísérlem
gidasirás utánzásával magamhoz csalni. A for
tély beválna; alighogy meghallotta a hangot,
futva jön felém, de goromba udvarlója elébe
kerül és visszatereli.
Megint megfújom a gidahangú sípot: Erre
ugyancsak megelevenedik a bozót; tőlünk 250
lépésnyire, a cserjék között két őz elindul és sza
porán jön a lejtőn fölfelé - elöl a suta. nyomában
a bak - és rajtuk túl. a zöld lombtengerben hol
felbukkanva, hol eltűnve, ide-oda suhanva még

két vörös alak kergetőzik. íme. nem messze egy
mástól az üzekedés két külön jelenete!
A távolság köztünk és a hegynek vonuló pár
között vagy 160 lépésre apadt. Rézsút alat
tunk. a magas szálerdő szélén kerülgetik a
bokrokat. Úgy nézem, a baknak bár nem ma
gas. de vastag, sötét agancsa van. Várok,
amíg keresztbe fordulva megáll, aztán rálővök.
Jól jelzi a sebzést, helyéről felpattan, majd kü
lönös módon egy helyben tipeg-topog. Sutája
rögtön otthagyja, valamerre elinal.
No. ennek még egy golyó kell! - szólok
halkan, ismételek és a célzást kissé elhamar
kodva. sütöm el a puskát másodszor. A bak
meg sem mozdul. Hibáztam! Gondosabban
célozva húzom el a ravaszt harmadszor. Mind
a négy lábával egyszerre rugaszkodik el a
földtől és mintha oldalt dűlne, átveti magát a
mellette lévő magas, bokros gazon.
Ott fekszik! - mondjuk mind a ketten. Le
mászunk a lesállványról, s hogy ne kelljen a vi
zes növényzetben gázolva, hasig átázni, meg
kerüljük a vágás sarkát és a szálas mentén le
megyünk oda. ahol a baknak - véleményünk
szerint - feküdnie kell.
Ámde nem fekszik ott! 'Találunk ugyan vala
mi kevés vért. de csapáját követni nem tudjuk.
Megkíséreljük a cserjék között és alatt, a sok
féle gazban és a magas fűben keresni, majd
betérünk a szálasba, és fel s alá járva, remél
jük benne valahol meglátni, de mindhiába.
Visszakerülünk oda. ahol eltűnt, bebújunk a
bokrokba, úgy kutatunk a bozótban, hogy egy
kimúlt mókus sem kerülné el figyelmünket, az
tán ismét a szálas jókora darabját rendszere
sen beosztva pásztázzuk végig.
A rálövés helyétől körülbelül 200 lépésre a fövadász pisszent és integet, menjek hozzá, majd
mutatja a heverő baktól véres harasztot. Ag
gasztó jel. hogy ilyen messzire el tudott jönni s
hogy felkelt és továbbment. Ennek folytán kézrekerítésének lehetősége kérdésessé vált. A rit
ka szálerdőben megint csak találomra ide-oda
cserkelve, még remélek valahol az élő vagy ki
múlt bakra akadni, de ezúttal is nyoma veszett.
A kellemetlen eset kibogozását tehát reggel
re kell halasztanom. A fővadász azzal igyek
szik megnyugtatni, hogy megbízható vérebe
van. majd elhozza és megkeresteti vele. Csak
meg ne találják az éjjel a farkasok, mert aligha
hagynak meg belőle valamit...

Délután négy órakor megint Galonyán indulok
cserkelni. Fél napra visszajöttem barátom
szép területére, hogy megkíséreljem minapi
mulasztásomat pótolni Az idő kiderült, sőt a
Nap kellemetlenül tűz.
Az Arsica-völgy fölött, a hegyoldalon,
hosszú, meredek tisztásra kapaszkodunk fel.
Nemrég kaszálták rajta a füvet, a szénabog
lyák még helyükön vannak. A vadőr azt mond
ja. előtte való nap reggel ott tizenhárom őzet.
köztük két nagy agancsú bakot látott.
Időnként szünetelve, sorjában megszólalta
tom fuvoláimat.
Eltelt félóra, nagy a csend és mozdulatlan
ság körülöttünk, már a riadozásnál tartok, ami
kor a vadőr hátulról megérint és mögém, a
bokrok közé mutat. Odanézek és meglátom

egy őz vékony lábszárait. Csak 40 lépésnyire
van tőlünk, keresztbe áll. egész alakját mogyo
róbokrok lombja takarja. A messzelátóval kuta
tok a leveles gallyak között, hogy meglássam a
fejét. Sokáig hiába vesződöm vele. Mozdulat
lanul áll. Végre felfedezem rejtekének egyik kis
hézagában szemét és homloka felső részét s
már tudom, hogy bak. de sehogyan sem sike
rül kideríteni, öreg-e vagy fiatal, derék-e vagy
hitvány.
Tanakodom, habozok, megkockáztassam-e
a lövést és mérlegelem a mindenképpen kétes
eshetőségeket. Lehet, hogy valami ravaszkodó öreg és jól járhatok elejtésével, de fiatal is
lehet. Nem bizonyítja korát, hogy a sípszóra
hallgatott, hiszen megjön a hívásra - ha egyál
talán van rá oka - a fiatalja is. az öregje is. Ab
ból sem lehet korára következtetni, hogy csen
desen lopakodott közelünkbe, mert megteszi
ezt óvatosságból a tapasztalt, bizaftnatlan
öreg. valamint gyávaságból az erősebb vetélytárs őklelésétől félő fiatal is. Jól látom négy lá
bát és tudom, hol a feje; elképzelem, hová kel
lene a mogyorólombon át lőnöm. De...hát lő
jek-e?
A bak egyet mozdul. Csak lábszárainak
megváltozott helyzetéről tudom, hogy egye
nest szügyét fordította felénk. Feje is megvil
lant a lomb mögött, és úgy rémlett. magas az
agancsa.
- Megkockáztatom - biztatom magamat -.
hiszen nem becsületbevágó dolog, nem is
nagy baj. ha hébe-hóba erősbak helyett gyen
ge kerül a vadász hátára. Az ember nem lőheti
- sőt ne is lője - mindig csak vadja legjavát, és
nem helyes, ha csak a trófea minősége szerint
becsüli meg élményeit. Ha nem használom ki
az alkalmat, ki tudja, milyen vén csavargó elej
tését mulasztom el!
- Megkockáztatom - ismétlem magamban
és odagyújtok sárga lábai fölé. a zöld lombba,
ahol szügyét képzelem. A bak hirtelen meg
perdül és eszeveszetten rohan a sűrűségben
rézsút alattunk lefelé. Recsegve-ropogva tör
nek a gallyak, aztán egyszerre megint olyan
nagy a csend, amilyen a puska durranása előtt
volt.
- Fekszik! - mondom. Néhány percnyi vá
rakozás után keresni kezdjük. Keressük, ke
ressük, de nem találjuk. Kevés vére hullott; a
néhány piros cseppet a magas cserjék sötét
árnyékában a vörös-barna, nedves haraszton igen bajos meglátni, azért csapán követ
ni nem tudjuk; a fiatalosnak csak abban a kis
részében kutatunk, amerre eltörtetni hallot
tuk. A nyomok tanúsága szerint két helyen
megbotlott, elesett, de mindjárt lábra állt és
tovább futott.
Attól tartok, sebe nem gyorsan halálos,
azért abbahagyom a dolgot, fél órát várunk,
majd ismét megkíséreljük a vércsapa követé
sét. Rövid távolságon nagy üggyel-bajjal el
megyünk rajta és sikerül megállapítanunk,
hogy a bak egy kis gerincen átszökött a
szomszédos hajlatba. Vérnyomok híján ott
megint csak találomra kereshetjük, mégis ha
marosan ráakadok. Bokor tövében fekszik, de
fejét emeli és engem néz. A megváltó golyó
val nyakon lövöm.
Sajnos nem öreg. csak nagy testű, fiatal bak.
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Az uniós jogharmonizációs folyamat ré
szeként változik a hazai fegyvertartási tör
vény. A módosítás célja egyebek között,
hogy a rendőrségnek mindig pontos képe
legyen az ország területén található lő
fegyverekről, azok mozgásáról, tulajdonváltozásaikról. Az elmúlt hetekben meg
jelent sajtócikkekből az is kiderül, hogy a
vadászok zöme nem vált meg a kamará
tól, bár már nem kötelező a tagság.
Változik a fegyvertartási törvény címmel
a Népszava arról számol be, hogy a tör
vényalkotók szerint azért van szükség új
fegyver törvény re, mert a jelenleg hatályos
szabályozás olyan ellentmondásokat tar
talmaz, amelyek miatt már nem felel meg a
megváltozott közbiztonsági szemléletnek.
„Az EU-normákhoz igazodó tervezet sze
rint megfelelő indokkal minden nagykorú,
feddhetetlen előéletű állampolgár vásárol
hatna fegyvert, riasztó- és gázpisztolyo
kat. Ehhez lőkiképzésen sem kellene részt
vennie. Jelenleg azok kaphatnak fegyver
viselési engedélyt, akiknek munkakörük,
beosztásuk miatt válik elengedhetetlenné
a fegyvertartás, vagy azok, akik igazolni
tudják, hogy tevékenységük miatt veszély
ben van az életük, ötévenként azonban
felülvizsgálják az okokat, és ha nem állnak
fenn a fenti kritériumok, akkor az enge
délyt bevonják. Az új fegyvertörvény-tervezet a lőfegyverek számának csökkenté
se érdekében megszünteti a bizonyos be
osztásokhoz alanyi jogon járó önvédelmi

lőfegyvertartás lehetőségét. Az EU irányel
veivel összhangban megtiltja az automata
és katonai lőfegyverek polgári célra törté
nő használatát, bevezeti a lőfegyver belső
határokon át történő szállítását is lehetővé
tévő. úgynevezett fegyvertartási útlevelet."
Szabadabb a préda a címe a Népszabad
ság írásának, amelyből kiderül, hogy bár
már nem kötelező a tagság, a vadászok zö
me mégsem vált meg a kamarától. „Szüksé
gük van az érdekképviseletre, hiszen a vadgazdálkodás bevételei huszonöt éve nem
látott mélypontra zuhantak. Ha nem sikerül
változtatni a helyzeten, a hazai vadászok je
lentős része aligha használhatja a fegyverét
az idén. Mint a lap megtudta, az idei va
dászjegy kiváltásakor az 52 ezer sportva
dász túlnyomó többsége - több mint 95
százaléka - úgy döntött, tagja marad a ka
marának. Kitartásukat Pechtol János, a va
dászkamara főtitkára a vadásztársadalom
összetartásával magyarázta. A közelgő uni
ós csatlakozás, az erősödő hazai zöldmoz
galmak. valamint a 2007-ben lejáró vadász
területi haszonbérleti szerződések miatt az
erdőjárók zöme okkal gondolhatja: érdekképviseletüknek fontos szerepe lehet ab
ban. hogy ne kelljen szögre akasztaniuk a
puskát. A főtitkár szavai szerint a vadászok
nak legutóbb negyed százada volt olyan
rossz évük. mint az előző esztendő. A vadgazdálkodásból származó bevétel előzetes
becslések szerint tavaly 12-15 százalékkal.
1.5-2 milliárd forintra csökkent, míg 2001-

ben még 14 milliárd forint összforgalmat ért
el az ágazat. A rendkívül gyenge eredmé
nyek miatt nehéz helyzetbe kerülhetnek a
vadásztársaságok, amelyek főként a va
dásztatásból és a lőtt vad húsának értékesí
téséből tartják el magukat. Tavaly a vártnál
sokkal kevesebb külföldi vadász jött a ma
gyar erdőkbe, s különösen az olasz vendé
gek száma csappant meg jelentősen. A vé
dett madarak elejtése nyomán kitört botrá
nyok miatt közülük sokan inkább más orszá
gokban űzték a vadat.”
A Zalai Hírlap Csödközelben a vadgazdál
kodók címmel arról ír, hogy a megyében jó
val több szarvas, őz és vaddisznó él annál,
amennyit a vadgazdálkodási terv szerint ma
ximálisan fent lehetne tartani. A túlszaporo
dott nagyvadak pedig erősen terhelik az élő
helyük környezetét, s ez leginkább az állatok
által okozott vadkárokban mutatkozik meg.
„A zalai vadgazdálkodók a maguk eszközei
vel próbálják csökkenteni a vadkárokat, az
idei kilövési terv szerint például a megyében
4600 szarvast kellene elejteni. Ez a becsült
szarvasállománynak mintegy a fele. de a ter
vet ebben a vadászati szezonban még nem
sikerült teljesíteni. (...) Nemcsak a tetemes
vadkárok nehezítik a megyében a vadgaz
dálkodók életét, hanem az is, hogy ebben a
szezonban jelentősen csökkent a kereslet a
trófeás állatok vadászata iránt, s emiatt Zalá
ban akár százmillió forinttal is elmaradhat a
bevétel a tervezettől."
Összeállította: K. E.

IDE JUTOTTUNK?
Szabad egy vadászati szaklapban a cik
ket olyan mondattal kezdeni, melynek ha
tására elmegy a kedve a vadászaink jelen
tős részének a fácánállomány gyarapítá
sától? Valahogy azt éreztem, hogy már tel
jesen el kell felejteni azt a jól bevált, egye
sek által „fatengelyesnek" csúfolt, félvad
módszert, amellyel az ország majdnem
valamennyi apróvadas vadásztársaságá
ban éveken át sok-sokezer fácánnal gya
rapítottuk a hazai lácánállományt! Ezek a
vadásztársaságok nem voltak gazdagok,
igaz hogy a MAVOSZ anyagilag is nyújtott
csekély támogatást, de a tagság nem
csak a vadászatban vett részt, hanem
személyesen a különböző munkákban is
tevékenykedett. A tagok gondoskodtak a
kártevők gyérítéséről és egyéb szükséges
munkákról, nem pénzért, hanem szórako
zásból. Ezért nem kellett várni a „milliós
nagyságrendben mérhető pénzeszközre".
Sajnos ennek a módszernek a kotlók hiá
nya vetett véget, ugyanis a házi baromfi
tenyésztésében olyan vonalakat tenyész
tettek ki. melyek nem, vagy igen ritkán kot
lának. így azután bármennyire is méreg
drága a zárttéri fácánnevelés, kénytelenek
voltak a társaságok megvásárolni a volierben felnőtt növendékeket, amelyeket több

kevesebb veszteséggel kihelyeztek a terü
letre. Hogy aztán a levadászás hogyan
történt a kihelyezés után jó pár héttel - a jó
pénzű puskás ember - „nem vadász" kí
vánsága szerint ládából kidobált fácáno
kat lövetnek, erről jobb nem is beszélni!
Amint arról többször is írtam, van más
megoldás is. mégpedig a kotlóst helyette
sítő kappanok csatasorba állításával!
Sokan nem tudják, hogy ha egy házi ba
romfi kakast növendék korában ivartalanítanak, akkor a következő tavaszon a kappannal ugyanúgy fel tudjuk a fácán csibé
ket nevelni, mint hajdanában ezt a kotlókkal csináltuk! Nem kell hozzá nagy beruhá
zás. elegendő például egy kimustrált zárt
pótkocsi, ahol a gondozó meghúzódik, s a
takarmányt berakja. A csibéket a kappannal együtt kis faházikóban egy aránylag
zavartalan gazos, kiöregedett lucernásba
helyezzük. Eleinte pár napig a fácáncsibék
a kappan hívó kotyogására esznek a házi
kó előtti deszkalapról, majd egyre jobban
önállósítják magukat, s 12-13 hetes koruk
ra már teljesen elvadulnak. Több társaság
nál próbálkoztam ezzel a módszerrel, saj
nos nem a legjobb eredménnyel. Ugyanis
tény az. hogy a kappanozott növendékek
az első évben még nem használhatók.

csak a következő év tavaszán. Addig zárt
helyen kell tartani, mint a többi baromfit. Ez
kétségtelen pénzbe kerül, de közel sem
milliós kiadás. Aztán van egy másik ok, ami
már több ízben meghiúsította a kappanok
munkáját. Ez pedig az, hogy a kappan hú
sa sokkal finomabb, mint a többi baromfié,
így aztán az egyik vadásztársaságnál, ahol
egy csapat kakasfit kappanoztam. ősszel el
mentem a kappanokat megnézni, és szomo
rúan tapasztaltam, hogy a kappanok felét a
társaság pörkölt formájában értékesítette s a
másik felét sem találtam már meg hasonló
okok miatt tavaszi szemlém alkalmával.
Nem szeretném a soraimmal a cikk szer
zőjét okolni a cikkében leírt „veszedelmek”
miatt, hiszen, mint írja is, „az adatokat a
hazai gyakorlatban vezetőnek számító fá
cánnevelő vállalkozásoktól kapta meg: „Az
általam fent leírt módszer nem újdonság,
ezt minden idősebb vadásztársam ismeri.
Most is alkalmas volna kisebb, gyengébb
anyagi erővel rendelkező vadásztársasá
gok fácán-állományának gyarapítására, hol
nem az üzleti érdek az első. hanem az,
hogy szeretnek vadászni, s a nagy nyere
ség érdekében a fáról lelőtt fácán vadásza
tát meghagyjuk a zsiráfvadászok számára.
Dr. G yörffy Lajos

HOLGYVALASZ

őszintén szólva először egyfajta „polgár puk
kasztó" dolognak tartottam a hírt. amikor
megtudtam, hogy Fábián Anita, a Pécsi Nem
zeti Színház vezető színésznője az estéket a
színházban, a hajnalokat az erdőn tölti sza
lonkákra. őzbakokra lesve. Madonnáról ol
vastam. hogy skóciai birtokán kedvenc időtőltése a grouse vadászat, de csak amolyan
„extrém-sport" hírnek gondoltam, amely szerint mindegy mit írnak a lapok, csak írjanak
róla valamit, hiszen a „jelenlét" a fontos.
Fábián Anitával a tavaszi szalonkázás idején találkoztam az erdőn, mert addig csak a
színházi életben volt ismert. 1993 -bán szerEgy s ü ld ő ,......m ás s e m m i"...
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ződött Pécsre, ahol hamarosan feledhetetlen
főszerepeket kapott az „Osztrigás Mici". a
..Mesél a Bécsi erdő", a Fekete Péter", a „Lo
vakat lelövik, ugye" című darabokban. A Bu
dapesti Kamara Színházba szerződött, de a
Pécsett töltött évtizednek rengeteg szép sze
rep és sok lelkes taps volt a jutalma a hálás
közönségtől. Amint meséli, kísérőként, vélet
lenül került kapcsolatba a vadászattal. Új vi
lág nyílt előtte, csodálatos hajnalok, esték, a
friss levegő, az erdő illata, és a szabadságér
zet örökre rabul ejtette. Hamarosan eredmé
nyesen letette a vadászvizsgát. Számára ez
korántsem „extrém sport", hanem szabad
ságlevél a város porából, nyüzsgéséből, a
stresszből. Nagyszerű, érdekes embereket,
karaktereket ismert meg. Férje. Keveházi Gá
bor. a Kossuth díjas balett táncos, a Pécsi Ba
lett neves igazgatója ugyan eleinte féltette fe

leségét. de Anita tudatosan ismertette meg
vele ezt a különleges világot. Ma már büszke
asszonyára, és társaságban sokszor emlege
ti, hogy nejének karácsonyra nem karkötőt,
hanem vadászpuskát kell vásárolnia. A mű
vésznőtől - természetesen - nem áll távol a
divat világa, és a vadászias öltözködésről is
megvan a véleménye. A vadászdivat rendkí
vül elegáns viselet, mind a terepi, mind az al
kalmi ruhákat illetően, de az igazán jó dolgo
kért mélyen a zsebbe kell nyúlni. Vágya egy
olyan női alkalmi vadászruha. amelyben ran
gos vadászünnepeken lehet megjelenni. Az
estéken felcsattanó tapson kívül - puskával a
vállán -. a napfelkelte csodáját szereti iga
zán. Ezt a csodavilágot azonban - amint
mondja - csak azok érthetik meg igazán, akik
erre az életre szóló jegyüket meg váltották.

A.G.

ANGYALI ÜDVÖZLET
Sok szeretettel üdvözlöm a magyar vadászokat.21 éves spanyol leányzó. Isabelle
dél Mollido vagyok, aki először járt va
dászni az Önök csodálatos országában.
A vadászat a legnagyobb szenvedélyem,
kicsi koromtól kezdve apukám tanított
mindenre. Tízévesen elkísérhettem édes
apámat egy afrikai szafarira, s ott élhet
tem át első vadam elejtésének feledhetet
len izgalmát. Akkor is ugyanazzal a pus
kával vadásztam, mint most. a fotón is jól
látható .243-assal. Szülőföldemen. Spa
nyolországban is vadászom. Külföldön.
Afrikán kívül Argentínában, és idén Ma
gyarországon közvetlenül is megismer
hettem országuk vadászatának sokszínű
szokásait és kultúráját. A vadászat terén koromnál fogva - sokáig gyarapíthatom
tudásomat, ismereteimet - és természete
sen - a trófeáim számát. Ahogyan édes
apám nekem, én is úgy szeretném majd
gyermekeimnek továbbadni ezt az ember
számára örök idők óta lehetséges életfor

mát. A vadászat számomra egészséges
és örömteli szórakozás, amely ugyanak
kor előhívja a felelősségteljes gondolko
dást. amely ezáltal magasabb rendű érAz e ls ő m agyar vadászem lék

zéssé fokozódik. Vadászként - szerzett
tapasztalataim ellenére - minden egyes
alkalommal átérzem azt a semmihez nem
hasonlítható izgalmi állapotot, amikor az
áhított vad közelébe érve. ráemelem a
puskát... Ezt csak vadász érezheti át. sen
ki más. Sokat hallottam a tradicionális ma
gyar vendégszeretetről, vadászati kultúrá
ról. de amiben a nyírkátai vadászházban
volt részünk, az minden képzeletet felül
múlt. Köszönjük, ezúton is. A magyaror
szági élményekkel vadászéletem új tarta
lommal gazdagodott. Nevezetesen meg
ismerhettem a vaddal való féltő törődést,
a távlatokban történő vadgazdálkodás
megvalósítását az Önök országában. Ez
megerősíti a hitemet abban, hogy lesz ér
telme gyermekeimnek is továbbadni amit
én édesapámtól kaptam: a vadászat ne
mes szenvedélyét.
Szerkesztőségünknek továbbította:

Papp István

TERMESZETPATIKA

A természet nagy erőpróbáján, a virágzás
oroszlánrészén már túl vagyunk, mégis érde
mes alaposan körülnézni. Főként a hónap vé
ge felé. amikor több helyen már az őzek násza
megkezdődik. Néhány júniusban virágzó nö
vényfaj nem fért bele a júniusi, az 1/1-es vad
gazdálkodási körzetről szóló
lapszámba,
ezért ehelyütt pótoljuk.

köptetőnek. nyálkaoldószernek használják és
bélféregűző hatása is ismert.

KO M LÓ . (H U M U LU S LU P U LU S L .), más
néven vadkomló. Fára kúszó, érdes levelű li
geterdei faj. Júniusban- júliusban virágzik, és
sörgyártásra termesztik is. Termőfüzérei és an
nak sárga mirigyei, teája idegnyugtató, enyhén
altató hatású. Háztartásban kenyérsütéshez és
sörfőzéshez használják.

LOM BLEVELÜEK
K U TY A B E N G E .
(F R A N G U LA
ALNUS
M IL L ) Festőkömény, büdösfa. büdöscseresz
nyefa. ebsefa. puskasorfa, fekete éger. lángfa.
Erdőkben gyakori cserje, néha kisebb fa. Fo
lyamatosan egész nyáron át virágzik. A ható
anyagot a kb. ujjnyi vastag ágak kérge szol
gáltatja. egy évi raktározás után. Nagyon jó

A vadgesztenye termése

MEDVETALP. (H ERACLEUM SPHONDYLIU M .L .) Magas, ernyős virágzatú növény,
csaknem mindenütt megtalálható. Tavasztól
őszig virágzik. Levele és gyökérzete emésztési
zavarok ellen használható. Az ókortól, a görög
orvosok óta ismert. A központi idegrendszer
csillapítója, erősen vérnyomáscsökkentő, má
sodlagosan vizelethajtó hatása is van.

A bodza termése

VADG ESZTENYE (AES C H U LBE S HIPPOC AS TA N U M L.) népies nevei: lógesztenye,
bokrétafa. A toktermésből a magvait nevez
zük tulajdonképpen vadgesztenyének. Ked
velt díszfa. Gyógyszerként a gesztenyefa
kérgét, magját, ritkábban virágját, ill. levelét
használják. Kérge lázcsökkentőként és gyo
morerősítőként jól bevált. Fényvédő (napo
zás - lesülés ellen) kenőcsök és krémek
alapanyaga. A magvak kivonata különböző
visszérellenes. véralvadásgátló (trombózis
esetén) lábszárfekély, vagy havi vérzést eny
hítő gyógyszerek, pasztillák alapanyagául
szolgál. Levele: házi szerként bélhurut, belső
vérzések ellen; külsőleg pedig pattanásos
arcbőr kezelésére mosdóvíz gyanánt hasz
nálják stb. Jó mézelő. A szaponin tartalmától
megfosztott magot állatok takarmányozására

Közönséges orbáncfű

hatású hashajtó, béltisztító és soványító teák.
ill. forrázatok alapanyaga. Máj- és epebántalmaknál. szorulásnál, aranyérnél, valamint fé
reghajtóként. hánytató teaként, lázcsökkentő
ként is használják. A kutyabengekéreg hasz
nálatának velejárója, hogy a vizelet a kiválasz
tott anyagok miatt vörössé válik. Nem kell
megijednünk, nem vér, hanem természetes
pingment ürítés.
FEKE TE BO D ZA (S A M B U C U S N IG R A L.)
népies nevén .esete", fái bodza, gye p űb o 
dza. Virágai júniusban nyílnak. A „bodzafa"
többnyire bokor. 3-5 méteres, gyakori cser
je. A hatóanyagot a virágzás kezdeti szaka
szában gyűjtött, napon szárított virágai al
kotják. Érett term ését is kell gyűjteni. íze
édes- savanykás. A népi gyógyászatban le
velét. kérgét, gyökerét és termését is hasz
nálják. Leveleiből kenőcs, virágzatából iz
zasztószer. fekete bogyójából lekvár, és fes
tőanyag készül. Teáját reumás bántalmak
ellen, továbbá vizelethajtónak. izzasztónak
és lázcsillapítónak használják. Koszorúérbetegségben szenvedők időnkénti légszom 
jának csillapítására is ajánlják. Légcsőhurut,
nátha, köhögés, rekedtség ellen teája jó.
Fej-, fog-, fül- és mellkasi fájdalm ak enyhíté
sére is hasznos. Gyümölcslévé mulasztja az
idegzsábát. nyugtató, fájdalom csillapító ha
tású. stb.

Hogyha tudjuk, hogy a szexuális „gátlás"
egyik legfőbb oka úgy a nőknél, mint a férfiak
nál egy állandó idegi feszültség, akkor megért
jük azt a felszabadító hatást, amit a medvetalp
(gyökérzet - tea) alkalmazása (este. délelőtt,
délután) jelent úgy az impotencia, mint a frigi
ditás esetében.

Édesgyökerű páfrány

fel lehet használni. Keményítő és tannin tar
talmú magva tavaszi hasmenés ellen kiváló
vadeleség.

LÁGYSZÁRÚAK
ÉDESG YÖKERÜ PÁFRÁNY. (POLYPODIUM VU LG AER L .) Kömézgyökérnek, édes
páfránynak is nevezik. Alacsony növény, ár
nyas erdőkben szépen díszlik. Gyöktörzsét

KÖ ZÖ NSÉGES O RBÁNCFŰ . (HYPERICU M P E R FO R A TlfM .L.) Egyéb nevei :csengőlinga, lyukaslevelű. Dúsan ágas. áttetszőén
pontozott levelű növény. János naptól (június
24.), de főként július-augusztusban, szeptem
berig virágzik. A hatóanyagot a virágzó növény
szárának felső, legfeljebb 20 (mások szerint
40) centiméteres hajtásvégei alkotják. Inkább
népi gyógyászati szer. Teáját gyomor- és bél
fekély. magas vérnyomás, emésztési zavarok,
belső- és külső vérzések, vese- és epebántalmak ellen használják. Forrázatával külsőleg
bőrbántalmakat és nehezen gyógyuló sebeket
kezelnek. Öblögetőként torokgyulladás és fogínysorvadás ellen is eredményesen használják.
ORVOSI T IS ZT E S FÜ (B A K F Ü ) (BETO N IC A O F F IC IN A L IS L.) Cseresekben, tisztáso
kon. júliustól nyílik. A növény virágzó hajtásait
kell gyűjteni a tőlevelek hozzászedésével. Teá
ját vesetisztításra, asztmás és hurutos bántal
mak ellen használják. A népi gyógyászatban
epilepszia ellen is alkalmazták.
B. I.

K O N Y V K R IT IK A

RAJZOK, ÍRÁSOK
Kentaur mosolyog - írta a könyv bevezetőjé
ben Hahn Ferenc akadémikus. S van is rá oka.
A légiesen könnyed, mégis erőteljes ceruzarajzok, a röviden és precízen, mégis laza ele
ganciával megírt „tollrajzok" - novellák, karco
latok. gondolati szösszenetek - olyan különle
ges bájt kölcsönöznek a könyvnek, amely
még a legszőrösebb szívű filoszt is derűre fa
kasztja. Aki ismeri az ártéri erdő varázslatát, a
felhőkön átbukó nap sugárpászmáit, a hajnali
ködben borzongó vízpart libabőrös lehelletét,
az otthon érzi magát ebben az albumban, s
talán maga is látta már H oller László fák közt
átsejlő tündérlányainak valamelyikét. Lassan
feledésbe merülő stílus, vonalvarázslat, han
gulatköltészet - ezt az érzést nyújtja a nyitott
lelkű olvasónak, nézőnek a sok fiatal nemze

déket útjára bocsátott tanító ( s nem csak ta
nár. mert az ennél sokkalta kevesebb!), a kép
zőművészetben világszerte elismert, méltán
híres vásárhelyi iskola képviselője, a Mártélyi
Művésztelep egyik meghatározó alakja. Sajá
tos vonása a képzőművész társadalomnak,
hogy .művészeti kasztokat" találnak ki, s sok
szor tetszik, nem tetszik alapon ezekbe pró
bálják beskatulyázni az egyébként határtalan
fantáziával megáldott alkotókat is. Nos. Holler
ezen az alapon tartozik a „természetelvű fes
tők" közé (sic: milyen .elvű" az. aki nem ter
mészetes?). de hová is tartozhatna egy olyan
ember, aki együtt lélegzik a fákkal, nádasok
kal, madarakkal, meg tudja rajzolni a sirály vij
jogását - s ráadásul még vadász is? S nem is
rossz vadász, mértéktartó, etikus, sőt - humo

ros. Vadász témájú írásai, gondolatai figye
lemre. megfontolásra méltóak, tömörségük
ben is kerek egészek. Talán egy írás „lóg ki"
az egész műnek az egységes hangulatából:
a politika - még ha emberi oldaláról mutatko
zik is meg - nem ennek a műfajnak a világá
ba való. Annál ideillőbbek viszont madár
illusztrációi.
Csörgei Titusz szellemi nyomdokait követve,
továbblépve, sokszor már csak jelzésszerű
vonallá egyszerűsítve, de lényegét mégis min
dig felismerhetően megragadva mutatja meg
fácánjait, gémeit, sirályait, gyászos feketesé
gükben is színes varjait. Mai. eligénytelenedő
világunkból nagyon hiányoznak ezek a finom
apróságok, a belső öröm ritka pillanatai közé
tartozik kézbevételük.

KONCZ ISTVÁN

LiBAGÖDÖR
Vékonyka füzet vastag, sőt vaskos tartalom
mal. A mindössze 11 írás - melyek egy része
még csak novellának sem nevezhető - mégis
annyi természetszereretet. s ami ennél sokkal
fontosabb, emberséget árul el a szerzőről, ami
egy szép és eredményes (szándékosan nem
írom azt, hogy sikeres, ez a szó sajnos mára a
"sötét oldal" kompetenciájává silányodott) va
dászélet tömör összefoglalását adhatná. Sze
rencsére nem így van. még akkor sem, ha
ezek az írások máshol már megjelentek, itt
csak közös csokorba lettek kötve, reméljük, a
szerzőtől kapunk még újabb olvasnivalót.
Szép emléket nyújt a felejthetetlen őstehetség
Balogh Péternek, és a vadászkönyvek kiadá
sát üzleti vállalkozásként indító, de ezzel magasztosabb célt is megvalósító Tálosi István
nak. Manapság ritka élvezet olyan könyvvel ta
lálkozni, amely elegendő képanyagot is tartal
maz. főleg ha az túllép az .én és a zsákmány”

egocentrikus világképén. Koncz István írásai
hoz kapcsolódó, bőséges - ráadásul jó minő
ségben nyomott - képanyagot mellékelt, s fel
merte vállalni a „csak" szép képek bemutatá
sát is, melyek közül néhány fotós szemmel
nézve is telitalálat.
Van egy rövid, de annál érdekesebb „fejeze
te" a kiadványnak: a köszönet. A rablókapitaliz
mus mocsarába süllyesztett Kelet-Európa ..gaz
dagjai’ messze nem azonosak az ántivilág gaz
dag nemeseivel, mecénásaival - a maiaknak
csak pénzük van. kulturális elkötelezettségük,
nemességük nincs - tisztelet a talán már ma is
létező kivételnek. Visszaköszön ez a Studinka
Elemér halálára írott személyes indíttatású nek
rológban is: „A pénz által katalizált, expressz
sebességű vadászpályák siralmasak. Egy mil
lióval a zsebben egy nap alatt már vadász lehet
valaki, sőt területhez is juthat, de vadászetiká
hoz alig! Ahhoz végig kell járni az utat..."

Érdekesség - még ha nem saját írás is. ha
nem levéltári lelet - a másfélszáz év előtti bu
gaci fejedelmi farkasvadászat haditervet meg
szégyenítő előkészítésének, majd tételes költ
ségelszámolásának (!) leírása. Kicsit más respektje volt akkor a vadászatnak, a vadászok
nak... Ám ez rajtunk is múlik, mindannyiunkon.
Érdemes megfogadni a füzet zárszavában leír
takat: „Ne szaladjunk azonnal haza a vadászat
végén, a kompetenciát felmarkoló, az induló
autóból „Szevasztok"-kal búcsúzó vadász stí
lustalan, megkockáztatom, etikátlan!
Alijuk
körbe a tüzet, hiszen a vad életével fizetett örö
münkért a mai napon, megérdemli ezt a né
hány neki szánt percet. Hallgassuk csendben
a tűz ropogását, a füst finom bűvöletében gon
doljuk át és raktározzuk el emlékeinket. A szi
vünkbe zárt emlék maradandóbban, színeseb
ben és teljesebben őrzi a múltat még a falra
erősített trófeánál is..."

ÚTIEMLÉKEIM AFRIKÁRÓL / A VADÁSZAT
Manapság ritkán tapasztalható gesztusként minden üzleti számítás nélkül, mindössze 200
példányban - adta ki a Zalaerdő ezt a két kivá
ló. a maga korában újszerű, de sok részleté
ben máig hatóan időszerű írást, melyek részle
tei eredetiben 1911-ben jelentek meg a Száza
dok Legendái című folyóirat hasábjain. Mind
két írást a sok évtizedes elhallgatásra ítélt
szerzők életét és vadászirodalmi munkásságát
méltató ismertető vezeti be Dr. Baráth László
és Feiszt Ottó avatott tollából.
József főherceg (akit kora egyik leghíre
sebb vadászának tartottak, legendás fegyvere
ma is látható a Mezőgazdasági Múzeumban)
útinaplója nem vadásznapló, alig-alig van uta
lás valamilyen vadászattal kapcsolatos témá
ra. mégis, a legjobb vadászleírásokhoz hason
lóan érdekfeszítő, színesen, irigylésre méltóan
szép tiszta magyarsággal megírt útleírás - a
hagyományos „napló" minden szárazsága nél
kül. Érdekes bepillantást kapni egy köztiszte
letnek és közszeretetnek örvendő főrend életfelfogásába, viselkedésébe, s látni azt a végte

len széles körű érdeklődést, amiből kibújik a jó
vadász örök kíváncsisága. Irodalmi nyelvezete
kissé tán már túldíszitett a mai „fapados" köz
nyelven nevelkedett olvasók ízléséhez, de ezt
- sajnos - nem a szerzőnek kell hibájául felró
juk! Különösen magával ragadó az a rajongó
hazaszeretet, amelynek megnyilvánulásai szá
mos esetben bukkannak fel a sorok között: „Árvaleányhaj! ... ha otthon meglátlak, szedek
egy csokrot ezüst szálaidból, és szobámba el
helyezlek hálából, hogy itt elhitetéd velem,
hogy hazám egy kis részét látom, gyermekko
rom álmait újra álmodom!"
Bársony István magas rangú írótársához ha
sonló. vidéki, vadász környezetben megélt
gyermekkora meghatározó lett egész életére, s
így lett a magyar természetábrázoló irodalom
első nagy alakja. A kor szellemének, divatjának
megfelelően, romantikus stílusban írta meg tíz
nél több könyvét. A Vadászat című terjedelmes
novellája áttekintés a vadászó ember, a vadá
szat kialakulásáról, „evolúciójáról", szellemesen
megfricskázva a „modern” (1911!) vadászok

kényelmességét........szinte röstellem folytatni.
mi mindenünk van már, mert igazán az sül ki,
hogy nem is hiányzik egyéb, minthogy a ma
született Nimródocska valamely kitűnő Holland
et Holland gyártmányú puskával a vállán pat
tanjon elő erre a világra, s rögtön vadászni men
jen." Nagy elismeréssel ír a pionír felfedező-va
dászokról. akik életük kockáztatásával fedeztek
fel ismeretlen vadászterületeket, s - bőségesen
alkalmazva a „költői szabadság" túlzásait,
ijesztgeti a nyájas olvasót a veszélyes vad által
a vadász rovására elkövethető borzalmakról.
Végezetül „visszaszelidül" hazánk (egykori) ha
tárai közé s az itteni vadászat változatos lehető
ségeit foglalja keretbe: „íme, dióhéjba szorítva
a magyar vadászat is. amely épp oly élvezetes
a napsütötte rónákon, a pipacs-szarkalábos.
székfüves és tisztesfüves tarlókon, mint a sóhaj
tó. búsongó álmosító nádasok labirintjaiban,
vagy a lomberdők árnyában, fenyves illatos le
vegőjében, havasok csillogó ormai közelében.
Csak igazi vadászvér kell hozzá.”
- Som -

EGYENRUHA

RUHA TESZI?
„Ruha teszi az embert" - „Nem a ruha teszi
az embert". Kivételes jelenség a magyar
népnyelvben, hogy ugyanannak a közmon
dásnak két. egymásnak homlokegyenest el
lentmondó változata is közszájon forog. Eb
ből is látszik, hogy a mindenkoron viselt ru
házat mennyire meghatározó volt valakinek
a megítélésében. Ismeretlennel történő első
találkozáskor az emberek túlnyomó többsé
ge hajlamos az első benyomás alapján a
másikat a “szimpatikus" vagy a "nem szim
patikus" kategóriába besorolni, s ebben lehet, hogy csak a tudat alatti választás ha
tására - a viselt ruházatnak meghatározó je
lentősége lehet. Valaha (sok helyen még ma
is) a ruházat egyértelműen jelezte, hogy vi
selője gazdag, jómódú, szegény vagy
nincstelen, s ezáltal hol helyezkedik el a
társadalmi ranglétrán. Az egyes munkafo
lyamatokhoz kialakult célszerű öltözék már
a foglalkozásra is utalt, szinte annak jel
képévé vált (molnár, kéményseprő, csikós,
vadász, stb). s az azonos ..szakmájú" embe
rek közössége - különösen ha hatalmi célok
szolgálatában állt - megalkotta az unifor
mist ( azonos forma, azaz egyenruha). En
nek viselése már önmagában is bizonyos
tiszteletet biztosított viselőjének, s puszta
látványa is alkalmas szélsőséges emberi re
akciók (éljenzés, félelem, gyűlölet) kiváltá

sára függetlenül viselője személyiségétől
(lásd snájdig huszártiszt, vagy csendőrszu
rony kakastollas csákóval).
Ha nem is ennyire sarkosan, de napjaink
ban is megfigyelhető ez a jelenség. Ugyan
annak az embernek a megjelenésére más
ként reagálnak a többiek, ha civilként jelenik
meg, mint amikor egyenruhát visel (mint a
„hatalom" valamilyen szintű képviselője,
„meghosszabbított karja”) Nem véletlen,
hogy egyes (főleg fegyveres) testületeknél
szolgálatában állók kötelesek egyenruháju
kat a legszigorúbb előírások szerint viselni,
ugyanakkor szolgálaton kívül, „civilben" ez
tilos számukra.
A hivatásos vadászok egyenruhája sem
kivétel ez alól. 2 0 0 1 .szeptember 1. óta a
szolgálatban lévőknek viselése kötelező.
Az emblémával ellátott egyenruha hatal
mi jelkép, amivel viselője bizonyítja hi
vatalos m ivoltát, intézkedési jogosultsá
gát. Nem fogadható el tehát az a sokfelé
„divatos’’ érvelés, hogy bármilyen zöld ru
ha (vagy kék mackó felső...) helyettesíti az
egyenruhát, ha arra rá van tűzve a vadőrjelvény. Sajnos, legfőbb akadálya a szakszemélyzet előírás szerinti felöltöztetésé
nek az ellenérdekelt munkáltató, „aki" az
anyagi megfontolásokon túl sokszor embe
ri hiányosságokról is „példás” tanúbizony

ságot tesz. (Ismerünk olyan társasági el
nököt. aki huszonmilliós bankbetéttel a há
ta mögött kijelentette, hogy amíg ő elnök,
addig a vadőrök nem fognak cifra egyen
ruhában frangálni...) Valóban igaz. nincse
nek könnyű helyzetben a vadásztársasá
gok. de kicsi a valószínűsége, hogy a gaz
dasági fellendülés „titka" a vadőr ruhapén
zének (és megbecsülésének) a megspóro
lásában rejlik...
Sok helyen - jogosan - hivatkoznak arra.
hogy senki nem tudja, milyennek kell lennie
az egyenruhának, az sehol nincs leírva. Jó
magyar szokás szerint az egyenruha viselé
sét kötelezővé tévő 76/2002. (VIII.23.) FVM
rendelet végrehajtási utasítása - amelynek
az új Szolgálati Szabályzat mellett többek
között az egyenruha leírását is tartalmaznia
kellene - a mai napig nem látott napvilágot.
A Vadászkamara vállalta magára a Szolgá
lati Szabályzat elkészítését, de az egyenru
hára vonatkozó fejezetet - eddigi informáci
óink szerint - abból is kihagyták... Ezért vál
tozatlan formában közöljük azt a ..műle
írást”. amely fenti miniszteri rendelet része
ként a minisztérium és az érdekképviseleti
szervek által közösen kiválasztott és jóváha
gyott ruházat egyes darabjainak részletes
leírását tartalmazza.

A hivatásos vadászok egyenruhájának leírása
Ü n n e p i ö lt ö n y

Zakó: álló galléros, középzöld alapszínű ke
vert gyapjúszövet. 2 db zsebfedél nélküli
belső zseb. bal oldalon felső- és oldalzseb.
jobb oldalon óra- és oldalzseb kihajtható és
eltüntethető zsebfedővel. A külső zsebek
paszpólozása 0.5 cm. a gallérral és a hajtó
kával azonos, világosabb zöld. bőr utánzatú
művelúrból varrott. Kétgombos. enyhén kar
csúsított, háta hasítékkal készül. A zakó szö
vetével színben harmonizáló poliészter bé

léssel. a hajtókán is eredeti agancsgombok
kal ellátott. A hímzett embléma rejtve, a-bal
belső zsebre rávarrott rátéten elhelyezve.
Nadrág: hagyományos pantalló fazonú, fel
hajtó nélküli, egy bőségnyi hajtással. 2 svéd
zsebbel és egy farzsebbel ellátott, derék
ban gombbal szűkíthető.
N y á ri te re p ru h a

Kabát: Derék alá érő. sötét olívzöld, vízlepergetős pamutvászon, 2 db húzózárral és

5 patenttal záródó. 2 db belső, zippzáros
igazolványzsebbel és 1 db belső, legom
bolható zsebfedőjű telefonzsebbel.. Bal ele
jén fent műanyag patentos zsebfedőjű folt
zseb. rávarrott kisebb zseb lepatentolható
zsebfedővel, felette a kabát anyagába hím
zett emblémával. 2 oldalon patentos zseb
fedőjű. duplabenyúlású foltzseb. sötétbarna
bőr paszpóllal. Egyenes szabású, hátolda
lon mozgást könnyítő bővítéssel, bősége a
derékvonalon zsinórral szabályozható. Bal
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ellátva, az embléma a jobb külső zseb alsó
részére hímezve.

ujján patentos zsebfedelű íoltzseb, patentos
rögzítésű, levehető világosabb zöld színű
kapucnival. A zakó színével harmonizáló
pamutvászonnal bélelt.
Mellény: gallér nélküli, ujjatlan, 1 db zippzáras belső zsebbel, anyaga és bélelése a
zakóval azonos, elejének felső része káró
mintában megtűzve, benne bal oldalon
anyagában hímzett embléma. 2 oldalon pa
tentos zsebfedelű fújtatott szélű zseb. bal
oldalt az embléma alatt zsebfedő nélküli
zippzáras zseb. A külső zsebek zsebfedőit
sötétbarna bőr paszpól díszíti.
Hátán tépőzárral és patenttal záródó, vízle
pergető anyaggal bélelt nyúlzseb.derékbősége 2 oldalt D karikával ellátott pánttal sza
bályozható, bal oldalán aggatéktartó D-karika.
Nadrág: Anyaga a kabátéval azonos, béle
lés nélküli, egyenesszárú, felhajtó nélküli, 2
db paszpólozott szélű svédzsebbel, jobb
hátulján 1 db zippzáras farzsebbel, 1 db
rejtett készsebbel és 2 db patentos, pasz
pólozott zsebfedelű oldalzsebbel ellátva.
Dereka két oldalon gumis, hátulján rávarrott
ülepfolt. Az embléma anyagában hímezve
derékvonal alatt, elől a jobb oldalon.

Ing Rövid és hosszú ujjú. világos zöld, rá
varrott legombolható 2 db zsebbel, csontot
utánzó műanyag gombbal ellátva, az emb
léma az ing anyagára hímezve, bal oldalon
a zseb felett szívtájékon elhelyezve. Az ün
nepi öltöny inge fehér, hosszú ujjú.
Zokni: zöld színű, pamut, vékony nyári bo
ka és térdzokni, vastag téli boka és térdha
risnya.
Nyakkendő Sötétzöld selyem, anyagában
hímzett, szarvasbika tölgylevéllel és címerrel.
Kalap:
vékony
hímzett
takarva

„Vadőr-01" gyapjú, sötétzöld, 4 sor
zsinórral díszített, a saját anyagára
embléma a bal oldalán a zsinórt is
tűzött.

Téli sapka: Zöld, kötött, felhajtható, rávar
rott emblémával.
Sál: Zöld, gyapjú, rávarrott emblémával.
Kesztyű: Zöld. kötött, vágott ujjú, felhajtha
tó kapucnival.

T é li t e r e p r u h a

Kabát: Combközépig érő, sötétzöld, egye
nes szabású vízlepergetős teflonozott ló
dén, 2 bevágott mellzsebbel és 2 db rávar
rott dupla benyúlású, patentos zsebfedővel
ellátott külső zsebbel. Bélése hasonló színű
műszőrme, poliészter ujjbéléssel. a bélés
ben 1 db hasított belső zsebbel, zippzárral.
4 db rejtett műanyag és 2 db külső agancs
gombbal zárható, derékban zsinórral szűkít
hető. Elől mellrészen rávarrott erősítés, jobb
oldalon fegyverrögzítő, káró mintával letűz
ve, bal oldalán szívmagasságban a kabát

anyagában hímzett embléma, nyakkorcba
befogott, saját anyagából készült, lezippzározható kapucnival.
Nadrág: Anyaga a kabátéval azonos, béle
lés nélküli, egyenesszárú, felhajtó nélküli. 2
db íves szélű svédzsebbel, 1 db rejtett kés
zsebbel és 2 db legombolható zsebfedelű
oldalzsebbel, rávarrott üleperősítéssel, ben
ne 2 db zsebfedél nélküli farzsebbel ellátva.
Magasított derékvédővel, mindkét szárán
kárómintában letűzött erősített térdvédővel

Esőkabát: Sötétzöld PE, bebújós, pelerin
jellegű, hasított ujjnyílással, a nyakrész alatt
középre hímzett emblémával.
Cipő barna félcipő, embléma nélkül.
Bakancs: barna, magasszárú, embléma
nélkül.
Gumicsizma: zöld, térd alá érő, embléma
nélkül.

AZ EGYENRUHA MINŐSÉGE
Közel két év és több. mint 300 eladón
hivatásos vadász egyenruházat után.
ami több ezer ruhadarabot jelent ) az
eddig tudomásunkra jutott minőségi
kifogások száma nem érte cl az ötvenet. ami nem éri el az I százalékot
sem. A Hivatásos Vadászok Szaküzle
te hálózathoz és a Vadászati Kulturális
Egyesülethez beérkezett panaszok,
reklamációk 80 százaléka az árra és a
lassú átfutási időre vonatkozott.
Az egyenruházat ára nem tekinthe
tő vitaalapnak, ezt a minőséget tartós
ságban. anyagban, munkadíjban nem
lehet olcsóbban kihozni. Tudomásunk
van róla. hogy több gyártó árul gyen
gébb minőségű utánzatokat olcsób
ban. kérdés, hogy aki ezen fog takaré
koskodni. mennyi idő után kell újat
vegyen, ..megéri-e" a kihordási idő
végét.
Való igaz. hogy az első évben vo l
tak több hónapos átfutási idők is. kü
lönösen az egyedi, az extra nagy és

kicsi méreteknél, illetve egyes im 
port alapanyagok utánrendelése, újragyártatása miatt - mint azt koráb
ban már megírtuk. Ezen az állapoton
túljutottunk, és ma már a megrende
lés kézhezvételétől számított 30 na
pon belül a partnerboltnak át tudjuk
adni m inden megrendelőnek az
egyedileg legyártatott egyenruhát.
Nem rajiunk m úlik viszont, hogy a
felvett rendelést m ikor kapjuk meg a
bolttól, és hogy az elkészült árut
mennyi késéssel (akár hónapossal
is ...) veszik át tőlünk. Azonnali szál
lítási lehetőséget - bármennyire is
szeretnénk - nem tudunk biztosítani,
ugyanis egy nagykereskedelmi rak
táráruház anyagi és egyéb feltételeit
az egyesület sem most. sem a jövő
ben nem tudja biztosítani, és ilyet so
ha nem is ígértünk.
További reklamációk tárgyát ké
pezte a nyári terepnadrág egyes varrá
sainak felfestése, valamint a többszöri

mosás okozta fakulás, színvesztés. A
cérna erősítésének és a varrás minősé
gének javítását a gyártó cég elvégezte.
A festéssel hazai viszonylatban állan
dó problémák vannak, sem a színazo
nosságot. sem a mosásállóságot nem
javította az alapanyag gyártója több
szöri reklamáció és újrarendelés után
sem. így ebben javulást garantálni
nem tudunk. Nem véletlen, hogy a 12
hónap kihordási idejű nyári ruházat
nak 2 nadrág a rendelet szerinti tarto
zéka. Praktikus gyakorlat, hogy az
egyik nadrágot csak vendég kisérése
kor viselik.
Többször felvetődött - szinte vala
mennyi öltözettel kapcsolatban hogy nem jó a szabisa. mert az egyik
nek szűk. a másiknak bő. a harmadik
nak rövid, másnak túl hosszú. Mivel
mi. vadászemberek a lelki összetarto
zás ellenére sem vagyunk külsőleg
egyformák, egy konfekcionált, az
..átlagos" alkatú emberre kialakított

szabásminta alapján készült munkaru
ha nem fog mindenkin kifogástalanul
állni, különösen ha az illető méretará
nyai nagyon eltérnek az átlagtól. Ezt
csak a gyártónál végzett méretfelvétcllel lehet kiküszöbölni, aminek természetesen - plusz utazási és gyár
tási költségei vannak.
A tudomásunkra jutott reklamáci
ókon lehetőségeinken belül igyek
szünk segíteni, és kérünk minden vá
sárlónkat. hogy a ruházattal kapcso
latos észrevételeiket, kifogásaikat
akár hozzánk, akár partnerboltjaink
hoz juttassák el. hogy az esetleges hi
bák kijavítását mielőbb el tudjuk ér
ni.
Tovább folytatódik akciónk,
amelyben ez évben minden hivatásos
vadász, aki valamilyen egyenruhadarabot vásárol, ingyen megkapja az
év hátralévő idejére a Magyar
Vadászlapot.
Som falvi Krvin

APRÓHIRDETÉS

AZ APRÓHIRDETÉSEK TARIFÁI:
Az első szó 300 Ft, minden további szó
100-100 Ft ♦ 25 % áfa. A hirdetéseket
levélben, faxon, e-mailen vagy szemé
lyesen, minden hónap 10-éig szíves
kedjenek leadni. A Vadászati Kulturá
lis Egyesület tagjainak a nem keres
kedelmi jellegű apróhirdetések egy
megjelentetése ingyenes.

FEGYVER

Eladó K-77-es Blaser golyós
puska három váltócsővel - 243
Winch., .30 R Blaser, és 300 Watherby Magn. - és kettő variábilis
céltávcsővel, kofferral, magnaporttal. kikstoppal. igényesnek. T:
06/20/3141-741.

Eladó 7x57 kaliberű, cseh Mauser,
golyós vadászfegyver. Zeiss céltáv
csővel szerelve, tartozékokkal. Ér
deklődni az esti órákban a
06/37/313-353 telefonszámon lehet.
SAKO, 7 mm-es. Rém. Magnum,
8x56-os. Schmidt& Bender. 4 éves
fegyver megkímélt állapotban el
adó. Telefonszám: 06/30/9472650.

.30.06 cal. SAUER 202 EURO
gyorsítóval, kivehető tárral, gyári
26 mm EAW kifordítható szerelék
kel eladó. A fegyver 1 éves. kb. 25
lövéssel. Irányár: 400 ezer Ft. Tele
fonszám:
06/30/204-7273.
06/84/705012. Csak komoly érdek
lődők hívjanak.

KUTYA

Kitűnő küllemű és munkateljesít
ményű szálkás szőrű tacskók elő-

Merkel dupla puska, 20-as kalibe
rű. Merkel 16-os mélyvésett, vala
mint 16-os Monté Carlo eladó. Ér
deklődni: 06-20/939-0648.

A

nyesnek
átadó.
Telefonszám:
06/22/313-436. 17-18 óra között.

(Bács-Kiskun megye déli részén,
az országhatár mellett) kedvezmé
nyes őzbakvadászatot ajánl 300450 gramm trófea súlyig. Trófea dí
ja: árlista - 15 %. vadhús III. osztá
lyú áron megvásárolható. A va
dászterületen a közlekedés díjta
lan. Szállás, ellátás Bácsalmáson
megoldható.
Érdeklődni:
06/30/466-2551 telefonon.

jegyezhetők a Von Állténburger
kennelből.
Marosmenti-Rudifogó
Miku Soma 2 x HPJ fiatal klubgyőz
tes. 2 x R. CAC. 5 x CAC. 2x CACIB. 2 x HFGY BOB D K. Európa
Kupa győztes, tenyésztésre java
solt kannal fedeztetünk. Telefon:
Szarka: 06/30/9619-481.

Az állami vadászvizsga kidolgo

Fox- és jagdterrier kölykök ós fel
nőtt. bevadászott kutyák munka
vizsgás. versenygyőztes szülőktől,
eladók. Kovács Róbert, hivatásos
vadász. 06/30/956-88-56.
Weimari vizslák, telefonszám:
06/30/4836371.

Vadkárelhárító vadászatokra vár
juk az érdeklődő vadászok jelent

Vadászó, ÖTV, VAV-os Inter
Champion pointer szülők kölykei

Négyszáz vadászkönyvből válo
gathat a Diana Vadász-Horgász

zott 50 db szóbeli tétele (350 kér
dés) megrendelhető a 06/75/313271 vagy 06/20/333-28-34-es tele
fonszámon.

Egyesületi zászlók és kitűzők ké
szítése rövid határidővel. Telefon
szám: 315-1102.

kezéseit. A vaddisznó elejtése in
gyenes. fizetni csak a részvételi dí
jért. a szállásért, valamint a terep
járó használatáért kell. Telefon:
06/30/370-9476.

eladók. Telefonszám: 06/30/5321913. Baukóné Aranykoszorús
Mestertenyésztő.

Antikváriumban! Kérjen ingyenes
árjegyzéket! - Makó. Zrínyi u. 34.
6900. Telefonszám: 06/62/211-561.

Alpesi tacskókopó kölykök vadá
szó szülőktől, vaddisznóhajtásra és
utánkeresésre eladók. Kovács Róbert
hivatásos vadász. 06/30/956-8856

Eladó egy 10 kilogrammos gímbika agancs, nagykoponyás és

Vadászó szülőktől szálkásszőrű
tacskó kölykök oltva, tetoválva el
adók. Nyitrai László. Jászapáti.
06/30/317-4407. 06/57/440-667.

06/20/3141-741.

A 2003. év világgyőztes kanjától,
kitűnően vadászó /ÖTV l.. VAV. KV
I./ drótszőrü magyarvizsla kölykök
most még választhatók. Információ:
Dr. Szuromi István 06/20/9562139.

Jericho 9 mm para. pisztoly

en
gedélyköteles - 108.000.- Ft-ért el
adó. 06/20/9541022.

Somogyi nagyvadas tagság igé

1 db 5 kilogramm feletti dámlapát.
igényesnek! Érdeklődni:

Üregi nyúl újratelepítését, állo
mányfejlesztését. több évtizedes
szakmai gyakorlattal, szaktanácsa
dással vállalom. Üregi nyúlra beva
dászott vadászgörények eladók.
Telefonszám: 06/30/855-18-28.
Eladó érdi vadásztársasági tag
ság bérkilövő csapatban. Havi 2

Trófeatáblák nagy választékban,

program, nagyvad, apróvad. Tele
fonszám: 06/30/91-22-955.

készítőtől. Hazai, afrikai, hal. stb.
Kérésére termékismertetőt küldök.
Fűzi Gábor faszobrász. Tel/fax:
318-92-50. Telephely: 1116 Buda
pest. Talpas u. 4.

és sokféle antilop vadászatára tár
sakat keresek Zimbabwébe. Dr.
Nagy Ferenc, tel/fax: 06/92/376/042
vagy 06/30/530-8778.

VE G Y ES

Már megszervezett kafferbivaly

csikériai

Vadásztársaság

Özbakvadászati lehetőség az A l
földön Kecskeméttől 20 kilométer
re. Ár megegyezés szerint. Érdek
lődni: 06/20/3991-804-es telefon
számon.

Vadban gazdag, Somogy megyei
vadásztársasági tagságomat átad
nám. Érdeklődni: 06-30-9831-166

Automata és kézi korongdobók,
könnyű, hordozható magaslesek,
befogó csapdák, puska belövő
állvány, hazai áron. két év garan
ciával az INTERMAS Kft-től.
Helyszíni verseny rendezése au
tomata gépekkel, lőtér tervezés,
kivitelezés.

www.intermas.in*, hu
Fax: 06/66/450-538.
Tel: 06/20/945-0764.

Fegyverjavítás:
Minden típusú lőfegyver javítá
sa. felújítása, agyazása. céltáv
cső szerelése, vizsgáztatása,
hatástalanítása, értékbecslése.
Régi fegyverek restaurálása.
Nagy Ferenc fegyverműves.
4034 Debrecen. Tengerész u. 4..
telefon: 06/52/423-176.
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Dr. MártonImre: KiaDunavízéi itta
Dr. MomaghAndrás: Sikeressórétlövés
Dr. SzerbImre:Együttvadászni
Dr. VéghEndre:Tubák, bátyóésalöbtoek
Dr. VéghEndre: Murphyésabetegvadász ÚJ?
DúczLászló: Harmaícseppek
DúczLászló:Csíaglényben
DúczLászló;Akózóítúnkélőtunimadár ÚJ!
Ék5hefyfe|lesztésésvadgondozásapróvadasvadászterületen
(vadgazdákodás1)/videókazetta/
ÉkShefyfejtesztésésvadgondozásnagyvadasvadászterületen
(vadgazdálkodásII.)/videókazetta/
EvanicsBéia: Kíienberger
EvanicsBéía:Azútvégén
EvanicsBéla: Ibolyátólhóvraggazerdőn
FaragóIstván Kápolnaaheg/;etón
FarkasZoltán: Bográcsszéli történetek
FarkasZoltán: Acsukaésameztelennó UJ!
Feteőeőri NagyGyula-Egydudáskél országban
FerenczyFerenc: MagaslesekhoWfényben
FrederchC. Sekxis: Természetrajzi megfigyelésekAfrikában
Fridél Lajos: Bükkafjaiösvényeken
FCiöpGyula:Avadászésanők
GyenesIstván:Rónákonát ÚJ!
Gyimesi György: BedrótozottAfnka
HangayGyörgy: Tábortüzekadél keresztjealatt
HatvgayGyörgy. AkacagókoponyákWd|én
Hargitai György: Hal-ésvadételek ÚJ!
IgnáczMagdolna-Berdár Béla:Négyszemköztatermészettel
Kácsi szakácsokreceptjei
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3500,AnagyvadtaölatjelzéseMdeókazetta/
Atermészetközeiről Aoöeókazetta/
2300.Avadászai gyakorlataMdeókazetta/
2.800Államivadészvizsoatesztkérdései
3000AfltrózyÁrpád:EmvadásziásziáanóozásaaKárpátok#Karaján 1600.BánIstván: Harcazelemekkel
2200BánIstván:Szarvasbógés
2.000,BánIstván:Vadócvakádók
1200,BarassóPéter: Monostori vadászemlékek
2.000BársonyIstván: Csend
2.100.BékésSándor: Atermészetbűvöieíében
1590BékésSándor. ImádkoznakaIák
1.940BeregszásziGyörgy Hamualatt
1.400BerndKrewer:Acsütkósvadutánkeresése
1.480.Bertóti István: Bakot istótiem
' 2.500acsérdy-Egri-Sugár-Sugár. Vadbetegségek
3.200BiróAndor: Kutyakiképzőkkézikönyve
2800BáhmIstván-Ahannoveri véreb
1.480,CzákaSarolta: Cserepesdísznövények
1.900CséptóJózsef:Aranykard
950.CsépióJózsef: Hajnaltól késóestig
1.600.Dr.Adámfi lamas: Vadászati Bibliográfia
750Dr. BalázsIstván: Szövetkezeti erdőgazdákodáséstársult
eróőgazdáftccdásformája
1.000Dr. Cári Tabel:Amindenesvadászkutya
. 2240.Dr.FátxánGyula: Wiktegerekrvadéka. válogatás
StorczMátyásmagyar királyi vadászati tisztírásaiból
2.700Dr. FaragóSándor: Vadászati állattan
4.800.DrKooczIstván: übagidór
1500.-
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2200.1.200.1.000.2.100.1.9701.200,1500.1.960,3.800.3.5003001.000650.590.1.97010002.2001.400.3.100,2.2002.5001.450.1.6001.8002400600.5.800.500.-
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Kászoni Zolán: Hal éshorgászatErdélyben
Kászoni Zotán: Azamedvés.piszírángoscsodásErdéíy
KÓD-EX
KovácsDénes:Vadászfegyverekről nemcsakvadászoknak
KovácsGyórgy-HelayIstván:Amezei nyúl
LakatosKároly: Természeti ésvadászképek
LakatosKároly: Azerdei szalonkaésvadászata
LanszfoJózsef:Akorszerűprémesállat-tenyésztésgyakorlata
MeránFúlöp: Vadászemíékek. gondolatok
MessBéla Naplemente
Mchael Maés: Vadászterületekanagyágban
MustangKft: Lókóöők. válogatásamagyarirodalom
lovastémájúírásaiból
OláhZdtárvOláhArmand: Hajnalokésalconyok
Páll Endre: Mozaikokvadászéteterr-bót
RáczSándcrAvadásztazárnyékakíséri
SchellJózsef. Megntőszlesz
SchmkJtEgon: Avadászatmelékszereplői
SchmidtEgon. Varangyapapucsomban ÚJ!
SíposEndre: Erdei barangolások ÚJ!
SterbetzIstván Természetvédőösvényeken ÚJ!
SzabóPéter Kúörtisvadászatakotorékozásgyakorlata
Vadász-ZeneCD
Vérebkrónikaszámozott
VkJeczFerenc: Tanítványok
VurayGyörgy-RáczFodorGábor-SzabóZoltán:
Amagyarvadászirodalomképeskönyve
WentzefyDénes: Elmegyekalombhuflással
Wííhelnr*Ktiinert: Modeíjeimföldjén
Zentai Béia: Vadászfegyverekéslőszerek

2500.2350.2.500.3500.1.7902100,3.0002.1252.5001.60045001300,2.5002.2002.200.
4.600,22002.3001.8602.220.1.400,2.500.7.5002.400.5.4001.00035002.800.-

A könyvek utánvéttel megrendelhetők a szerkesztőség címén, 1038 Budapest, Hegesztő u. 4. telefon: 242-00-42 vagy e-mail-ban: vke@vadaszlap.hu Elek Ferencnénél

A vadászat "centruma"
2003. augusztus 5-én 10 órától
a H otel Taverna vadászkonferenciát
tart különterm ében
"Buktatók a határon az
Európai Unió kapujában " cím m el

H-8314 Vonyarcvashegy. Arany J u 9 - Tetefoivtax (36-83) 349-513
Telefon (36-83) 348-036. 348-037 • Mobil 06 - 30/947-0649
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BeifoWi családok részére üdülés a
HOTEL UDO-ban a 2003-as szezonban
1 hetes üdülés 7 éjszaka (szom battól-szom batig)
2 ágyas szoba reggelivel 8 500 Ft/nap (2 fö) 59 5001
3 ágyas szoba reggelivel 9 700 FVnap (3 fö) 67 900 Ft/hét (3fó)
4 ágyas szoba reggefcveí 11 600 Fl/nap (4 fö)

81 200 Ft/hét (4fö)

Külön reggeli 750 Ft/fö. leipanzió 1 500 Ftyfö

jiw s u L h

a Balaton északi partján, Keszthelytől 6. Hévíztől 10 lolometei
le frela iaha to.'
Kétcsillagos száloda 39 szobával, melyekhez furdószcba es balkon lartccik
programokkal színes TV, leleten van, igény szennt hűtőszekrény biztosítunk
gépkocsi parkdas az udvarban
A szallodaban sorozó biliárd es játékterem, valamint kondicionálóterem varja vendegeinket
A s/álló kertében fútott fürdőmedence ált vendégeink tenderezésére
A Balatontól 200 méterre tekszik |d felszerelt és reszten homokos strandia igen kedvelt
A kornyék számtalan kirándulási lehetőséget kínál: Alhka múzeum - Sümegi vár - Badacsony
- Szighget - Hévízi tóturdó.
Sportolási lehetőségek:
Tenisz - Szcrlozés - Viamdor - Strand röplabda - Lovaglás - Sportkvészet - AsztaMensz
KEDVEZMÉNYEINK, SZOLGÁLTATÁSAINK:

jelentkezés határideje: 2003. augusztus 1 . 1 2 óra
I n f o r m á c ió , J e le n t k e z é s : H otel Taverna
Pósfalvi D óra - C orporate Sales M anager
e -m a il:d o ra _p o sfa lvi0 h o te lta ve m a .h u
Telefon: 4 8 5 -3 1 6 4 * Fax:485-3111
1052 Budapest. Váci utca 20.

• 4 éves kong minden ingyenes.
• 4-12 éves kong 20 százalék kedvezményt adunk a ráeső részből,
• Előzetes egyeztetés után vadászati lehetőséget biztosítunk
• A HÉVÍZI TOFÚRDOBE a szálloda autóbuszán ingyen szállltji* vendégeinket,
Konferencia szerv*? >ével állunk rendelkezésre 100-120 személy részére
ELLÁTÁS
•büféasztalos reggefc
három foga sós vacsora (tevés, főétkezés, sütemény
vagy gyumólcs)
• a szobákicéikezeskor
e
14 órától, távozáskor 10 óráig
álnak reidekezésre

Je le n tke zn i lehe t: a H OTEL szám ain
ille tv e a 06 30 947-0649-es m o b ilte le fo n o n .

MIZSEVAD Rt.
6050 Lajosmizse,
Ceglédi út 64.
Tel/Fax.: 76/356-983
Mobil: 30/9381-821
Em il: cervidae@axelero.hu
Fácánnevelés, előnevelt é s felnőtt fácán
export é s belföldi forgalm azása
- NagyteritékQ fácánvadászat biztosítása
fácánnal é s vadásztam lettel együtt
- Vaddisznótenyésztés
- Élővad kereskedelem
- Vadászatszervezés
- M agyar szürke marha tenyésztés
-

M u M am taraiJü iu jii
HA ÖN AZ AUTÓ GÖBÖLÖS-NÉL VÁSÁROLJA MEG
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Mfitrrts Erist

TOYOTÁJÁT, ÚGY EGY ÉVRE SZÓLÓ NAGYVAD
VADÁSZATI LEHETŐSÉGET ADUNK ÚJ AUTÓJA MELLÉ
AJÁNDÉKBA A VÉRTESBEN. A RÉSZLETEKRŐL ÉR

EÖRDÖGH- 1982 KFT.

DEKLŐDJÖN SZALONJAINKBAN VAGY TELEFONON

8624 BALATONSZÁRSZÓ,
SZÓLÁDI ÚT 1/9.

B e m u ta tó te re m é s m á rk a sz e rv iz :
2800 Tatabánya, Környei út 33.
Tel.: 34/512-870, fax: 34/512-878.
2900 Komárom, Igmándi út 63.
Tel.: 34/540-303

TEL.: 06-70/310-2923
06-70/290-2978
KISKERESKEDELEMMEL FOGLALKOZÓ
VADÁSZBOLTOK JELEN TK EZÉSÉT IS VÁRJUK!

Sorozatunknak nem célja, hogy részletesen
ismertessen egy-egy sikeres vagy kudarc
cal végződő külföldi - elsősorban afrikai vadászatot. Arra vállalkoztunk - rovatveze
tőnk Hídvégi Béla segítségével - hogy
olyasm iről írjunk, am it jó vagy illik a magyar
vadászoknak tudniuk, am ikor kü lfö ld ön va
dásznak.
Előző fejezetünkben a vadászat praktikáira
koncentráltunk, főleg arra, mi m indennel
kell vagy kellene tisztában lennie a vadász
nak, m ielőtt a lövése eldördül. Ezúttal a lö
vés utáni viselkedésre, segítőink-kísérőink
megbecsülésének fontosságára hívjuk föl a
figyelm et ... és továbbra is várjuk külföldi
vadászaton már részt vett vagy ilyesm ire
készülődő O lvasóink kérdéseit, hozzászólá
sait, javaslatait.

Aki már vadászott külföldön, tanúnk lehet,
mennyi ember közreműködésére van szük
ség ahhoz, hogy egyáltalán összejöjjön egyegy vadász-szafari. És itt most nem említjük
az előkészületekben résztvevők ugyancsak
hosszú listáját, csupán arra a 15-20 benn
szülöttre - rovatvezetőnk és közelmúltban el
hunyt Magyar Jószef tanzániai hivatásos va
dász kedvenc fogalmazásában „pogácsára”
gondolunk, akik közvetlenül vagy a háttér
ben azon fáradoznak, hogy mi - fizető külföl
di vadászok és esetleg kis társaságunk - jól
érezzük magunkat, tudjunk hol aludni, tisztál
kodni, étkezni, közlekedni ... rátaláljunk arra
a vadra, amit el akarunk ejteni, sikeres lövés
hez jussunk ... és majdan itthon, a trófeákra
tekintve, újból és újból fölidézhessük élmé
nyeinket.
Ötven, száz évvel ezelőtt elődeink még jócs
kán más körülmények között vadásztak - le
gyen szó Afrikáról, Ázsiáról vagy akár Ameri
káról. Azóta sokat változott a világ, a legsöté
tebb dzsungelbe is betört a civilizáció, mások
lettek az emberek, mások a lehetőségek és
természetesen más lett a vadászat is. Ennek a
..másságnak" vannak előnyei és hátrányai, ne

gatívumai és pozitívumai - egy azonban nem
változott: a messziről jött embernek - akár
mennyi pénz lapul a zsebében vagy a bank
számláján - alkalmazkodnia kell a helyi, adott
időben, adott országban érvényben lévő szo
kásokhoz !
Vagyis úgy kell viselkednünk, hogy a maga
tartásunkkal, az emberekhez, a természethez
és a vadhoz való viszonyunkkal ne sértsünk
meg lehetőleg senkit és ne hagyjunk olyan
..nyomokat" magunk után, ami miatt szégyen
keznie kellene majd az utánunk jövő magyar
(!) vadászoknak. És itt a hangsúly a magyarsá
gon van, a magyar vadászati kultúrán, etikán
és etiketten ... amelynek minden külföldi tar
tózkodásunk alkalmával óhatatlanul a képvise
lői vagyunk.
Persze aki nem tud a hazai vadászatokon
vadásziasan viselkedni tudatlanságból vagy
öntörvényű bunkóságból - mit várhat el az em
ber egy külföldi vadászat során ? Pedig kötele
zően el kellene várnunk önmagunktól, társasá
gunktól. hogy magyar vadászhoz méltóan,
sportszerűen viselkedjünk.

Hál'lstennek rengeteg jó és sajnos számta
lan rossz szájízt hagyó példát fel lehetne sorol
ni napjaink külföldre is eljutó sportszerű és vi
selkedni nem tudó vadászairól... de nem ez a
célunk, csupán a figyelmet szeretnénk fölhívni
a jelenség fontosságára.
Ha most arra várnak választ, hogy mit tar
tunk külföldön sportszerű vadászatnak, egy
szerű a válaszunk: ugyanazt, amit itthon. Az
vadászik sportszerűen, aki mindenféle szem
pontból fölkészült a vad elejtésére, a lövés
után is minden(!) vadnak megadja a végső
tisztességet. Ennek a tiszteletadásnak sok vál
tozata van. az utolsó falattól a tőreten keresztül
a vad vérével a vadász homlokára rajzolt ke
resztig. (Ez utóbbi litván szokás.) Hogy az elej
tett vadnak nyújtott tiszteletadás mennyire fon
tos, csak egyetlen - nálunk nem igen gyakorolt
- példát hadd említsünk: a spanyol király ma
gyarországi vadászatán letérdelve vette át az
általa lőtt vaddisznó agyarakat... ahogy a tor
reádor is fél térden adja meg az arénában ne
mes ellenfelének, a felbőszített bikának az
utolsó, a halálos döfést.

Ha tehát vadásziasan kívánunk viselkedni itthon és bárhol külföldön - még akkor is ad
juk meg minden vadnak a végtisztességet, ha
nem kapitális, ha nem rekord a szarva, agan
csa. a mérete. És egy jó tanács, amely
ugyancsak a viselkedéshez tartozik: vissza
tetsző. ha a terítékfotókon győzedelmesen vi
gyorgunk.
Eleink korábban Afrikában - az elefánt
agyarak kivételével - nem törekedtek rekordméretű trófeák megszerzésére, inkább az
elejtett vad mennyiségét jegyezték naplóikba.
Az elmúlt fél évszázad alatt jött divatba - a
Safari Club tevékenységének köszönhetően a minőség, azaz a méretek összehasonlítása.
Ennek vannak jó és rossz következményei is.
A jó. hogy pontosabb és fontosabb ismerete
ket feltételez a vadászról és fantasztikus üzle
tet hoz Afrikának. A rossz, hogy kialakult egy
verseny a vadászok között ... mindenki nem
lőhet világrekordokat. Aki úgy indul neki egy
szafarinak, hogy ő csak rekordokat akar lőni.
sok csalódás fogja érni ... és elveszti vará
zsát. élményszerűségét a vadászata. A re
kord a ritkaság, amelyhez nem csak sokolda
lú kitartás - idő, pénz. energia - kell, hanem
szerencse is. Nagy szerencse, amelyet
ugyan „kovácsolgathatunk", de nem lehet ez
az egyetlen örömforrása vadászatunknak. A
legtöbbször egy-egy ritka, öreg példány
megdolgozott zsákmányul ejtése nagyobb
öröm, mint a mások által kifigyelt és általunk
csak meglőtt - „kikötözött" - rekord. Hídvégi
Béla több vadfajnál - a leopárdnál, a varacskos és az őserdei óriás disznónál, a hegyi
nyálánál, markhoroknál. stb. - sikeresen feli
ratkozott a rekorderek listájára, de legalább
ekkora értékűnek tartja öreg szitatungájának.
fakó lóantilopjának, bojtos fülű oryxának vagy
elandjának az elejtését is. amelyek nincsenek
a rekordok között.

Tetszik, nem tetszik akár farm-vadászaton,
akár klasszikus 14-28 napos szafarin veszünk
részt, vadászataink sikere főleg a hivatásos
vadászokon múlik. Ők ismerik a területet, a raj
ta élő vadállományt, a vadásztatás módját, ők
vezetik a szafarit, legtöbbször a tábort, sőt a
terepen a gépkocsit, ők állnak mellettünk a lö
vésnél. ők biztosítanak bennünket a veszélyes
vaddal szemben, ők ébresztenek bennünket
hajnalban és ők csacsognak velünk késő éj
szakáig ... minden tiszteletet megérdemelnek,
mert nem mindennapi emberek. Ez a munká
juk - mondhatnók - de szívünk és lelkünk mé
lyén pontosan tudjuk, hogy ennél sokkal több
ről van szó.
Ha viselkedésünkkel, felkészültségünkkel, a
segítő-, és alkalmazkodó készségünkkel nem
tudjuk magunkat a hivatásos vadász szemé
ben szimpatikussá tenni, ha nem tudunk kelle
mes partnerévé válni ... keserű élményekkel is
gazdagodni fogunk.
És nem minden a pénz. Nem igaz, amit egy
bankártól hallottunk, hogy ha egészségesek
maradunk, a többit meg lehet venni. A borra
való. a hálapénz, a prémium sokat segíthet, de
a legtöbbször a szimpátia többet ér.
A szafari végén Afrikában majdhogynem kö
telező a borravaló adása, a kis pénzért foglal
koztatott személyzet elvárja, számít rá... hozzá
tartozik a költségekhez, amivel már az elején
számolnunk kell.
Ne kényeztessük a hivatásos vadászo
kat és a személyzetet, de ne is adjunk keve
sebbet. mint a szokásos - mondja Hídvégi
Béla. akinek már kialakult gyakorlata van a
borravaló adásáról. - Egy 21 napos szafari
végén általában ezer dollárt szoktam a hiva
tásos vadásznak adni. Száz dollárt kap a
nyomolvasó, a fegyverhordozó, a tábor fő
szakácsa és az állandóan velünk utazó álla
mi felügyelő. 50-70 dollár a nyúzók és a se

gédszemélyzet tarifája. Ezt úgy adom át.
hogy a hivatásos vadásszal készítünk egy
listát, minden közreműködőnek felírom egy
lapra a nevét. Két-három hét alatt mindenkit
megismerek, tudom, látom a munkáját és en
nek megfelelően a szafari végén a nevük
mellé írom a nekik szánt összeget. A listám
mal együtt átadom a borravalót ... és amióta
ez a szisztémám, azóta nincs vita. veszeke
dés az emberek között. Természetesen, ha
rövidebb a szafari, arányosan csökkentem
az összegeket.
- Nagyon fontos, hogy a borravaló mindig
készpénz legyen, ami fölött több karton cigit,
céges sapkákat, tucatnyi tollat, apró ajándékot
is szét szoktam osztani... mert nem csak kap
ni. adni is öröm.
- Ha a szafarit megúsztuk baleset, beteg
ség nélkül, ha végig szedtük a malária elleni
tablettákat, ha sikeres és eredményes volt a
vadászatunk, ha jól éreztük magunkat, szép
emlékekkel tértünk haza ... az is jó érzés,
hogy az adott területre bármikor visszamehe
tünk. szívesen fogadnak újra bennünket és
barátainkat.
Zárjuk ezt a fejezetet azzal, hogy a vadásza
tot. az elejtett vadat, a tábort és a vadászterü
letet érdemes fotókon, filmen és videón megö
rökíteni. Sokan vezetnek naplót, főijegyzéseket
... hogy könnyebb és hitelesebb legyen az
emlékek fölidézése - később. Készüljünk fel a
vadászatunk dokumentálására is. az elejtett és
kiterített vadról a földre hasalva is csináljunk
felvételeket.
- így jobban mutat ... néha nagyobbat is.
mint a valóságban. - teszi hozzá rutinosan
Hídvégi Béla.
Sorozatunk következő részében a trófeák
kikészítéséhez, a hazaszállításukhoz próbá
lunk tanácsokat adni.

SEMMI ,

AKADALYA!

Ha a NISSAN jól bevált TERRANO, X-TRAIL, PATROL vagy
PICKUP terepjárói közül az Önnek leginkább megfelelőt
kiválasztva azt nálunk november végéig megvásárolja, vendégül
látjuk egy remek hangulatú vaddisznóhajtáson! Keressen fel
minket, szívesen tájékoztatjuk minden részletről!
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