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KALIBEREK:

F E H A
Fegyverjavító, 

Hatástalanító és 
Szolgáltató Kft.

Gyakorlott fegyvermestereinkkel, magas színvonalon 
vállaljuk minden típusú vadász és 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

hatástalanítását

Levélcím: 1453 Budapest 92. 
P f :  15 .

TelTFax: (06-1)280-90-82

Budapest, 1106 Fehér út 7. 
Tel.: 260-1122, 261 -1122  

Fax: 262 -6610  W EB.www.ficsor.hu 
E-mail: info@ficsor.hu

VADASZTOL
VADÁSZOKNAK!

NAGYKER

Ahol eddig elakadtatok, ott most nem 
fogtok!
Aszfolton halkon futó, terepversenyeken 
győztes gumik!
Európában terepverseny nélkülünk nem 
létezik!
Mindig dobogósak vagyunk!
Miért ne lehetne Nektek is?

örömmel állunk rendelkezésedre 
több mint 40 féle méretű gumiabronccsal. 
Beszerezhetők postai utánvéttel vogy 
országszerte viszonteladóinknál.
Kérje katalógusunkat.

A legjobbat a legolcsób
ban a kizárólagos képviselettől 
24 órás házhozszál- <6

Cumi és Felni Kis- és Nagykereskedelem 
Autó -  Felni -  Gumiszerviz
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Gémest Tamás

8800 Nagykamoa, Levente u.20. 
Tel.:2M273-72ITel./Far 93/324-194 

Nyitva tartás: 
Hétköznap: 7«-18<» 
Szombaton: 7<»-i2*> 

B u d a p est i á tve vő h e lyü n k  

Schmidt Pál preparátor 
1238 Lóállás u. 14 

Tel.: 285-61-62 
N yitva tartás: 

HétfőtOI-Pénteklg: 73Q-153Q

M a d a ra k , 
e m lő sö k , h a la k , 
a fr ik a i á lla to k , 

tró fe ák , m o n tíro zo tt 
v a d b ő rsz ő n y e g e k  

k ik é sz íté se  és 
é rté k e s íté se  

a z  o rsz á g b a n  a  
le g n a g y o b b  

v á la s z té k b a n .

Muray Róbert, a magyar természetfestők doyenje, 
háromnyelvű albumban mutatja be változatos, színes 
életútját. A több, mint kétszáz oldalas kötet gazdagon 
illusztrált, négyszáznál több színes ábrát, fényképeket 

és festményei reprodukcióit tartalmazza.

Várható megjelenési ideje 2004 februárja.
Ára: 6800 Ft plusz utánvétel.

Megrendelhető a Vadászati Kulturális Egyesületnél.

J235 V A D  R í .
6050 Lajosm izse, 

Ceglédi út 64. 
Tel/Fax.: 76/356-983 
Mobil: 30/9381-821 

Emil: cervidae@axelero.hu
- Fácánnevelés, előnevelt é s felnőtt fácán 
export és belföldi forgalmazása
- Nagyteritékű fácánvadászat biztosítása  "

fácánnal és vadásztarOlettel együtt
- Vaddisznótenyésztés
- É lővad kereskedelem
-  Vadászatszervezés
- M agyar szürke marha tenyésztés

TRADE n H 1 ________________
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FEGYVERÜZLET

DJ lana
1077 Budapest, Wesselényi u. 74. Tel.: 322-4002 Fax: 342-2753

Nyitva: H-Cs 8.30-17.00. P 8.30-14.30

A  ném e t l u - . u m i - u  távcsövek 
m agyarországi képviselete. 

Bevezető árak, k ivá ló m inőség, 
30 év garancia!

Beretta budapesti m árkabo lt. 
A kciós árak!

Magyar sörétes lőszervásár: 
vadászlőszerek: 0  F t/d b  

e x tra  vadászlőszerek: 4 8  F t/d b

Ú j és bizom ányos fegyverek széles választéka

30 éve a vadászok szolgálatában!

30 éve a vadászok szolgálatában

• P A P  •
Kőfaragó, Kőszobrász Műhely

Kültéri és beltéri burkolatok nagy választékban, 
kiváló m inőségben m egrendelhetőek 

telephelyünkön egész évben.
2000 Szentendre, K őzúzó köz  • telefon/fax: 2 6 /H 3 -8 4 6  
telefon: 26/} 13-630 e-mail: papUijos@elenaer.hu vmr.paplajos.hu
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ELŐFIZETŐINK FIGYELMÉBE
A Magyar VADÁSZLAP előfizetési díja 2004-ben 4200 forintra emelkedik. 

A/ újságárusoknál egy-egy lapszám ára: 400 forint lesz.
A lap árának emelkedését az indokolja, hogy januártól egységes 

papíron, végig színes nyomtatásban és 48 oldalon jelenik meg a 
VADASZLAP

A Vadászati Kulturális Egyesület tagjainak, az egyesületnél és a pos
tán előfizetőknek névre szóló csekket küldünk, hogy megújíthassák elő
fizetésüket.

A VKE -  a vadászat belső kommunikációjának javítása érdekében -  
minden vadásztársasági elnöknek 2004-ben ingyenesen megküldi a la
pot. cserébe csak azt kéri, hogy legalább egy lapra fizessen elő a va
dás/társaság.
Kedvezményeink: 

hivatásos vadászoknak, nyugdíjasoknak és diákoknak az előfizetési 
i 2004-ben 3850 forint. (A jogosultságot igazolni kell.)

a/ok a hivatásos vadászok, akik legalább 50 ezer forint értékben a 
szakboltjainkban megvásárolják egyenruhájuk bármely darabját -  az 
ű/let jelzését követően az év végéig ingyenesen kapják meg lakcí
mükre a VADÁSZLAP-ot.
Ú) előfizetőink az éves előfizetési díjat „Belföldi postautalványon' fizet
hetik be a Vadászati Kulturális Egyesület címére:

1038 Budapest, Hegesztő u. 4.

M DáSZIAP«
MEGJELENIK HAVONKÉNT

Kiadó-főszerkesztő: Csekö Sándor 
Felelős szerkesztő: Homonnay Zsombor 
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Aszerkesztőség és a ködő címe: 1038 Budapest. Hegosztó u. 4.
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A  U*ji#  VAOÁSZLAP előfizethet .Belföldi poslautaVányon' a szerkesztőség címén, átutalással a Mono- és 
mim* TM-r^owahazetnél vezeteti 65100149-10004115 számú számlára, vagy a h«lapWzbesitóknéi. 
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APÁM EMLÉKÉRE
Ugye milyen gyorsan elszaladt az idő. megint 
készülődhetünk a karácsonyra, a szeretet ün
nepére. törhetjük a fejünket szeretteink aján
dékain és járhatjuk a boltokat, hogy időben 
meg is tudjuk szerezni. Aztán néhány nap 
múlva már a szilveszterre kezdünk el készü
lődni. vendéget hívunk vagy vendégségbe 
megyünk, családi körben vagy társaságban 
búcsúzunk az óesztendőtől, hogy a pezsgős 
éjfél és az ilyenkor mindig megható nemzeti 
himnusz elhangzása után nekifussunk az új 
évnek.

Boldog új évet -  kívánjuk mindenkinek és 
magunknak, miközben telis-tele vagyunk kételyekkel, aggodalmak
kal, de reméljük, bízunk benne, hogy 2004 talán jobb esztendő lesz, 
mint az eddigiek ... és ez így van jól, mert tudjuk, hogy hit nélkül üres 
lenne az életünk.

Az óév utolsó napja -  gondolom nem csak számomra -  kimondat
lanul kötelező alkalom, hogy az egész évről, életünkről is leltárt és 
mérleget készítsünk, összegezzük a tapasztalatokat, hogy amennyi
re lehetséges, az új évet tiszta lappal, új hittel kezdhessük el.

Nos. valami ilyesmire kellene sort kerítenünk a vadászatban is, ha 
lenne bennünk elegendő tisztesség szembenézni a hibáinkkal, a té
vedéseinkkel. ha értékén tudnánk értékelni a sikereinket, ha képesek 
lennénk az őszinteségre, ha dönteni tudnánk a jó és rossz között... 
ha közösen és nem egymás ellen használnánk fantasztikusan kiter
jedt kapcsolati tőkéinket, ha visszaszorítanánk legerősebb „vadá
szati hagyományunkat" -  az irigységet.

Nem olyan régen a Védegylet és a kamara -  első közös! -  orszá
gos ..válság’ értekezletén addig már eljutottunk, hogy néhány gon
dunk megfogalmazódott. Például, hogy nem kedvezett az időjárás -  
a hosszú tél és a csapadék nélküli nyár -  a vadállománynak. Ez külö
nösen az apróvadra -  a fácánra, vizivadra és a mezei nyúlra -  igaz. 
Hihetetlen mélyrepülés tapasztalható a vadhús-felvásárlási árakban. 
Ha a vadkárok ugrásszerű emelkedését vagy a lelövési statisztikákat 
nézzük, levonható a következtetés, a tervezettnél magasabb arány- 

> bán szaporodik a nagyvadállomány, a szarvas és a vaddisznó. Bár a 
külföldi vendégek száma és a vadgazdálkodásból regisztrált orszá
gos bevétel jelentősen nem csökkent, mégis rohamosan szegényed
nek el a vadásztársaságok. A természetvédelem „bekeményített"... 
első számú célpontjai lettünk az ellenőrzéseiknek. Az ígéretek ellené
re nem változott az orvosi vizsgálataink rendje, a fegyvereink válto
zatlanul ötévenként műszaki vizsgáznak ... és csak védekezünk -  
vagy ostobán hallgatunk -  a kommunikációnkban... és pereskedünk- 
pereskedünk a mezőgazdasági és erdei vadkárok, a vad és gépjár
mű ütközések, az orvvadászok, a nem fizető vendégek, a „termé
szetvédelmi károsítások" ... és sajnos a vadásztársaságokon belüli 
villongások miatt.

A világ 2003-ban is sokat változott körülöttünk, milyen jó lenne lát
ni, miben maradtunk le, miben tudtunk lépést tartani és mire kellene 
a jövőben nagyobb figyelmet fordítani. Ha ezt megtennénk -  és miért 
ne tehetnénk meg? -  talán gyorsabban kialakulna, összecsiszolódna 
a magyar vadászatnak is a koncepciója. Ha lenne koncepciónk, ha 
működne a belső kommunikációnk, minden vadász tudná, hogy -  
szabályosan, kulturáltan, etikusan -  a csodálatos természet nyújtot
ta. felejthetetlen és mással nem pótolható élmények megszerzése 
mellett, a magyar vadászat nemzeti hagyományait tisztelve akarunk 
vadászni. És erre a közös koncepcióra már ráépíthetnénk a stratégi
ánkat. kimunkálhatnánk a kommunikációnkat, azokat a kis és nagy 
lépéseket, amelyek elősegíthetnék elképzeléseink, sőt akaratunk 
megvalósulását -  legyen szó a törvények módosításáról, az áfáról, a 
költségvetési támogatásokról, az állategészségügyi őrületekről, a 
természetvédelem packázásairól... és még sorolhatnám.

2004-ben a világ még jobban megváltozik körülöttünk, csatlako
zunk az Európai Unióhoz ... s nem érzem, hogy felkészültünk rá. 
Nem tudunk pályázni, nem csatlakoztunk a turizmushoz, a termé
szetvédelemhez. nem vagyunk részesei a vidékfejlesztésnek, nem 
találtuk ki a módját, hogy a tőkét beengedjük a magyar vadászatba- 
vadgazdálkodásba. a vadászati szervezeteinkbe.

Még egészen kis srác voltam, amikor megboldogult Apám arra bíz
tatott. mielőtt elaludnék, gondoljam végig : mit tettem jól. miben hibáz
tam. értékeljem a cselekedeteimet, próbáljam meg a tanulságokat a 
magam számára levonni. Bevallom, ez nem mindig sikerült, sokszor 
megfeledkeztem a mérlegek elkészítéséről, az önértékelésről, az is elő
fordult. hogy rossz következtetésekre 
jutottam ... ráadásul vadász lett belő
lem. Szegény Apám. mindezt nem 
tudhattad, de ígérem, a tanításod 
megpróbálom továbbadni... ha más
nak nem, legalább a gyerekeimnek! főszerkesztő

mailto:vke@vadaszlap.hu
http://www.vadaszlap.hu


HÍREK -  TUDÓSÍTÁSOK

A törzsállomány 
védelmében

Az apróvadidény megkezdése után 
egyre másra kaptuk a híreket a fá
cán -  de több helyütt a mezei nyúl -  
társas vadászatok vészesen sze
rény terítékeiről. Megkezdődött a 
fejvakarás, a legkülönbözőbb ma
gyarázatokkal. de mindezek a té
nyeken. a terítékeredményeken 
nem változtattak. Jobb helyeken 
azonnal, másutt kissé késve, de szi
gorú önkorlátozó intézkedéseket 
vezettek be. ami olykor odáig is fa
jult. hogy lekötött bérvadászatokat 
is lemondtak. Bács-Kiskun megyé
ben például minden vadászatra jo
gosult részére ..testre szabott" terv- 
módosításokat küldött ki a felügye
let a januári fácánvadászatok leállí
tásával. Más alföldi területeken is a 
tapasztalatok alapján tér- és időbeli 
korlátozásokat vezettek be a fácán 
törzsállomány védelmében. Általá
nos a vélemény abban, hogy az év 
elejei katasztrofális hótakaró, majd 
az évszázados rekordokat sorra 
döntögető aszály rendkívüli módon 
megviselte a törzsállományt és 
tönkretette a szaporulatot. Mutatja 
ezt az is. hogy ahol nem volt mes
terségesen nevelt fácánkibocsátás, 
ott -  a sarkantyúk alapján vizsgálva
-  a terítékre került kakasok csak
nem kivétel nélkül előző évieknek 
bizonyultak. Örömmel kell nyugtáz
ni. hogy a vadászok -  még a gyiho- 
sabbjai is -  megértően fogadták 
ezeket a korántsem szívderítő, de a 
vadvédelem érdekében szükség- 
szerű intézkedéseket. Ahol viszont 
megfelelő számban neveltek és bo
csátottak ki fácánt, ott a vadászatok 
eredményei is a várakozásoknak 
megfelelően alakultak. Ezért vadá
szati korlátozásokat szerencsére 
csak olyan területrészeikre kellett 
bevezetniük, amelyeken jószerint 
csak vad fácánok élnek. A mezei 
nyúl esetében valamivel kedvezőbb 
a helyzet, mégis akadt olyan társas
ág. amely sajnos a bérvadásztatás 
során jött rá. hogy jobban jár. ha 
azonnal leállítja az egészet. Általá
nosságban azonban a bölcs és 
óvatos visszafogottság a jellemző, 
és a széles körben tapasztalt jelen
tős önkorlátozások csak a törzsállo
mányok hasznára válhatnak. Ez -  
sajnos -  egy ilyen évjárat, de az 
igaz vadász soha nem a mának él. 
hanem vadállományának jövőjére 
gondol.

Az európai vadászok 
összefogása

volt a fő témája a FACE -  a Vadász
szövetségek Európai Szövetsége -  
Ciprus szigetén. Limaszol városá
ban rendezett tisztújító közgyűlésé
nek szeptember 13-ikán. A rangos 
közgyűlésen 24 ország delegátusa 
jelent meg. hazánkat dr. Székely 
László, az OMW elnöke képviselte. 
A 7 millió európai vadászt tömörítő 
szervezet tagjai sorába felvette 
Bosznia-Hercegovinát. Szerbia- 
Montenegrót. így ma már 31 ország 
tagja a nemzetközi érdekképviseleti 
szervezetnek. A jövő évi EU parla
menti választások során bizonyára

sokat nyom a latban a 7 millió va
dász szavazó a 732 EU-képviselő 
megválasztásában. Ott is létezik 
ugyanis a képviselőknek egy va
dász klubja, amelyik rendszeresen 
foglalkozik a természetvédelem és 
a „bölcs hasznosítás", a vadászat 
kérdéseivel, és a klub titkársági fel
adatait a FACE látja el. Módosították 
a szervezet alapszabályát, amely 
szerint pártoló tagként olyan szerve
zetek is csatlakozhatnak, amelyek 
nem EU-tagok, és nem nemzeti va
dászszövetségek. így vették fel so
raikba az amerikai Safari Club Inter
national Fundation-t. Foglalkoztak a 
tervezett madárvédelmi direktíva 
kezdeményezett szigorításának kér
désével. amelyben az egyeztetések 
hatására eltérés nem lesz. A FACE 
is egyik kiemelt feladatának tartja a 
kommunikáció kérdéseit, tervezett 
programok bevezetését, a közvéle
mény és a képviselők meggyőzé
sét a vadászoknak a biodiverzitás 
megőrzésében és a vidékfejlesztés 
kérdéseiben betöltött szerepéről. A 
szervezet megerősítette tisztségé
ben dr. Yves Lecocq főtitkárt, el
nöknek megválasztotta a francia 
Gilbert de Turckhelm urat /63/. az 
Alsó-Rajnai Tartományi Vadászszö
vetség elnökét, elnökhelyettesnek 
pedig a svéd B.Toressont

A kulcsszó itthon is: 
az együttműködés

A vadászat és természetvédelem 
helyzetéről, kapcsolatairól tájékoz
tatták dr. Persányi Miklós környe
zetvédelmi és vízügyi minisztert az 
OMW és az OMVK vezetői az or
szágház miniszteri tárgyalójában, 
november 3-ikán.

Feiszt Ottó. a vadászkamara el
nöke. dr. Székely László, a vadász
szövetség elnöke, dr. Bárándy Pé
ter. az OMVK etikai bizottságának 
elnöke és Pechtol János ügyve
zető részletesen beszámoltak az 
évek óta feszítő gondokról. Mind
ezek megtárgyalása után egyetér
tés született abban, hogy az orszá
gos szintű együttműködésen túl
menően. a területi szervezetek és 
a nemzeti park igazgatóságok is 
közösen keressék az együttműkö
dés. az együttgondolkodás helyi 
lehetőségeit. A közös munka során 
szükség volna továbbá a hivatá
sos vadászok és természetvédelmi 
őrök rendszeres, szinte napi mun
kakapcsolataira is. A miniszter íöl- 
kérte a delegáció tagjait, hogy ké
szítsenek együttműködési megálla- 
podás-tervezetet, amelynek aláírá
sára a közeljövőben kerül sor.

Az O M W  elnökségi 
üléséről

Az EU-csatlakozással kapcsolatos 
írásos előterjesztést vitatta meg az 
OMW elnöksége október 28-ikán. 
Az előterjesztést azzal fogadták el. 
hogy valamennyi megyei szövet
ség értékelje külön a vadgazdálko
dás helyzetét és részletesen tájé
koztassa a tagszervezeteit az EU- 
tagság várható és eddig ismert ha
tásairól.

Megtárgyalták és tudomásul 
vették továbbá a Vadgazdálkodási 
és Egyesületi Tanács eddig vég
zett munkájáról szóló^beszámoló- 
ját. s felkérték a tanács elnökét, 
hogy a vadászat jelenlegi helyze
téről és jövőjéről a bizottság készít
sen tanulmányt. A tanács tagjainak 
személyi összetételében bekövet
kezett változásokra vonatkozóan a 
következő elnökségi ülésen dönte
nek. Döntés született abban is. 
hogy a jövő évi országos vadász
napot -  és az ehhez kapcsolódó 
Szarvasbőgő Európa Bajnokságot 
a Zala megyei Vadászszövetség 
és Vadászkamara, valamint a Zala- 
erdő Rt. rendezi Keszthelyen, au
gusztus 28-ikán.

A Magyar 
Vadgazdálkodásért

néven alapítványt hozott létre az 
OMW. Célja, hogy olyan anyagi 
alapot teremtsen, amely a magyar 
vadállomány, a természeti értéke
ink. a vadgazdálkodásunk, a tudo
mány. a vadászati kultúránk meg
őrzését. a hagyományaink tovább
vitelét szolgálja. Székhelye: 1027 
Budapest. Medve u. 34-40. Az ala
pítvány nyitott, várja a célokkal 
azonosulni tudó szervezetek, va
dászok. vadászatra jogosultak és 
természetszerető emberek csatla
kozását, hogy adományaikkal se
gítsék céljaikat.

Dr. Horváth Béla 
emlékére

Ki nem töprengett már azon. hogy 
ha már nem lesz. mi történik féltett 
trófeáival? Ilyesmiken gondolkod
tam vadászszobám íróasztalánál, 
amikor a falon függő trófeáim külö
nös megvilágítást kaptak az asztali 
lámpa gyér fényében. Tekintetem 
végigfutott a ..főfalon" és a megelé
gedettség érzésébe cseppnyi szo
morúság vegyült. Vajon hol. melyik 
késesnél végzik majd. ha már nem 
leszek? Megőrzi- e valaha valaki a 
vad és vadász nemes küzdelmé
nek győzelmi jelképeit? Nincsenek 
különösebb illúzóim. mert egy-egy 
nagyobb számú gyűjteményt iga
zán nem könnyű méltóképpen 
megőrizni. Megyénként, vagy régi
ónként jó volna egy múzeum, ahol 
biztosítva láthatnánk egy-egy ran
gosabb trófea .túlélését"...

Nos. Gömbös Mátyás őrségi kiál
lítása mellett van már erre szép pél
da megyénkben. Baranyában is. 
ahol a Siklósi Várban dr. Horváth 
Béla emlékére vadászati állandó ki
állítás látható, amelyet idén augusz
tusban nyitottak meg a látogatók 
előtt. A nagytiszteletü névadó. Ba
ranya megye jeles vadásza 1912- 
ben született Siklóson és a Pécsi 
Orvostudományi Egyetemen szer
zett orvosdoktori diplomát. A siklósi 
Táncsics Vadásztársaságnak volt 
negyedszázadon át vadászmeste
re. majd hosszú évekig elnöke, igaz 
később már „tiszteletbeli". Csodála
tos -  több száz példányból álló -  
trófeagyűjteményét még az 1997- 
ben bekövetkezett végső távozása

előtt a siklósi önkormányzatnak 
adományozta. Ez a hagyaték lett az 
alapja a várban lévő kiállításnak 
A hatalmas teremben mintegy 17 
trófea, hatalmas túzok kakas. daru. 
borz és több ma már védett állat 
preparátuma látható, amelyet a 
MEFA Rt. és a Duna -  Dráva Nem
zeti Park ajánlott fel. Emellett több 
magángyűjteményből származó őz- 
és szarvasagancs, valamint csont
faragások láthatók. Magyar László 
a Táncsics Vadásztársaság mai el
nöke szerint a kiállítás tovább bővít
hető. mert az igazán nemes célra a 
festői várat üzemeltető Várszínház 
Kft. további termeket ajánlott fel. 
Egy álomból valóság lett. Köszönet 
illeti ezért az egykori barátokat, ta
nítványokat. vadásztársakat. Túrós 
László, nyugalmazott erdészeti 
igazgatót. Magyar Lászlót és a Ba
ranya megyei Vadászkamarát, hogy 
nem hagyták feledésbe merülni dr. 
Horváth Béla és az adományozók 
szellemi és tárgyi hagyatékát. Ne 
hagyjuk veszendőbe menni vadász 
emlékeinket, mert ma még talán az 
utókor számára megmenthetők vol
nának.

Agyaki

Pásztorházból, 
vadászház

Nehéz időket élnek a vadásztársa
ságok. szűkösen jut még az alap
vető dolgokra is. A Győr-Moson- 
Sopron megyei Földszigeten még
is tízmillió forint értékű vadászhá
zat avattak a közelmúltban. Tudós 
Józsefet, a csornai vadásztársa
ság elnökét kérdeztük mindezekről:
-  Összefogással és szigorú takaré
kossággal sikerült megvalósítani 
régi álmunkat. Manapság a vadá
szatban is gazdaságossági kérdé
sek a döntőek és ahol nem figyel
nek oda a gazdasági mozgásokra, 
ott nehezen jutnak még annyi 
pénzhez is. hogy egyáltalán mű
ködjenek -  magyarázza az elnök. -  
A mi társaságunk nem nagy létszá
mú. A terület apróvadas jellegű, de 
őzből, nyúlból sikerült viszonylag 
jelentősebb bevételhez jutnunk 
egy általunk kidolgozott rendszer 
segítségével. Már 1996-ban elha
tároztuk. hogy kellene egy vadász
ház. azóta spóroltunk rá.

Az vadászház építkezésén a 
tagság alaposan kivette a részét. 
Ki a két kezével, ki géppel, ki épí
tőanyagokkal járult hozzá, hogy az 
egykori Esterházy család birtoká
hoz tartozó mosókonyhából han
gulatos otthont varázsoljanak a va
dászok számára. A ház önkor
mányzati tulajdonban volt Földszi
geten. Volt amikor iskola működött 
benne, később a kanász pásztor
háza volt. de forrás hiányában 
egyre csak pusztult, mígnem hiá
nyos vakolatú. a tetőn cserép nél
küli rommá vált. amelyből már a vil
lanyt is kikötötték. A falu szélén, 
ebből a romból kelt életre és vált a 
település díszévé, mára az egyik 
legszebb épületévé a vadászok 
összefogásával az eredeti állapo
tára felújított vadászház.

-  Ez a ház az összefogás, a 
rend. a fegyelem, a vadászerkölcs
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HÍREK -  TUDÓSÍTÁSOK

izóp példája -  mondta az ünnepé
lyes avatáson Tudós József -  
Nem csak nekünk kínál pihenést, 
hanem a vendégeink előtt is nyitva 
All A Hanságba látogató termé- 
•zetszerető emberek is megpihen
hetnek a falai között.

A falu népe örül. hiszen nem 
hagyták veszni a múltnak ezt az 
örökségét. A közeljövőben meg
szűnő országhatárok miatt kedvelt 
holye lehet majd Földsziget a 
szomszédos osztrák turistáknak is. 
Andauból már most is járnak át so
kan. A Hány vizes, lápos terület. 
Nem véletlen tehát, hogy az avató 
ünnepségen a vadászkürtök fel
csendülő hangjaira a halász-zene- 
kar válaszolt. Jól megférnek egy
más mellett. Természetesen nem 
maradt el az ilyenkor szinte kötele
ző vadétkek kóstolása és a kiemel
kedő közösségi munkát végző va
dászok kitüntetéseinek átadása 
sem. Az esemény egyfajta jeladás 
is volt: egyszerre üzenet a vadá
szoknak lám összefogással mire 
mehetünk -  és üzenet a civileknek, 
a falunak -  hogy a vadászok értük 
is munkálkodnak, értéket ápolnak, 
s ezért megérdemlik a közmegbe
csülést.

(pió)

Szaknyelvi konferencia
Apáczai Csere János enciklopédiá
ja elkészültének 350. évfordulója 
tiszteletére a magyar mezőgazda- 
sági. kertészeti, erdészeti és vadá
szati szaknyelv kialakulásáról rende
zett tudománytörténeti konferenciát 
a Magyar Mezőgazdasági Múzeum 
a Vajdahunyad várban november 4- 
ikén. A magyar vadászati szaknyelv 
kialakulásáról dr. Csőre Pál vadá
szat történész, a VKE örökös tiszte
letbeli elnöke tartott előadást. A 
konferencia előadásainak anyaga 
tanulmánykötetben jelent meg, 
amely a Múzeumban kapható.

Posztumusz elismerés
Pomáz városa posztumusz dísz
polgárává választotta Wrabel Sán
dor (1926-1992) festőművészt, 
akit mi, vadászok, bravúros soly- 
mász és vadász festményei alap
ján tisztelünk. A kitüntetést a jeles 
festőművész özvegye Wrabelné. 
dr. Gulla Etelka október 23-ikán, 
az 1956-os forradalom és szabad
ságharc 47. évfordulóján rendezett 
ünnepségen vette át, Golub Ata
náz polgármestertől.

Wellmann Oszkár 
Tudományos 
Tanácskozás

Évtizedek óta nem volt példa rá. 
hogy országos szakmai konferencia 
összehívásának apropója élő és dol
gozó szakemberek születésnapjá
nak ünneplése legyen. Ezt a hagyo
mányteremtőnek szánt gesztust Dr. 
Hagymási László 70. és Dr. Bi- 
csérdy Gyula 65. születési évfordu
lója alkalmából tette a Szegedi Tu
dományegyetem Mezőgazdasági 
Főtskolai Kara október 15-ikén Hód
mezővásárhelyen. Mindkét ünnepelt

a főiskola ma is aktív előadója, mun
kásságukat meleg baráti szavakkal 
méltatták és elismerték a hazai ag
rár-, erdészeti- és vadászati felső- 
oktatási intézmények mindegyiké
nek jelen lévő képviselői, s levélben 
vagy táviratban a távol maradottak 
is. Az előadások anyaga gondosan 
előre, precízen kidolgozottan. és a 
szűkre szabott időt kínos pontos
sággal betartva hangzott el. egy ré
szük írásos és illusztrált változatát a 
részvételi díjat befizetők cd-n meg
kapták. A szakmai előadók sorában 
Pintér István főosztályvezető az EU- 
vonatkozásokról. prof. Faragó Sán
dor a természetes szárnyasvad po
pulációkról, prof. Csányi Sándor az 
őzgazdálkodás új lehetőségeiről. 
Békés Sándor a kultúra és etika jö
vőteremtő összefüggéseiről. Majzin- 
ger István adjunktus pedig az alföldi 
őzek szaporodásvizsgálatáról be
szélt. Lett volna miről eszmét cserél
ni. véleményeket egyeztetni. Sajnos, 
sem korreferátumok, sem kérdések, 
sem szakmai vita nem szerepeltek a 
programban, erre a szervezők nem 
biztosítottak sem időt. sem lehetősé
get. A konferencia alkalmából a fő
iskola területén szakmai plakátok
ból. természeti témájú műalkotások
ból, a környékbeli vadászok trófea
gyűjteményéből és csodálatosan 
preparált madárkoponyákból ren
deztek alkalmi kiállítást.

S.E.

Hagyomány és Természet
címmel októberben rendezett kon
ferenciát a Hagyományok Háza és 
a Környezetvédelmi és Vízügyi Mi
nisztérium Természetvédelmi Hiva
tala. A meglehetősen széles téma
kört átölelő előadások a ma realitá
sától a költészetig terjedtek, me
lyeknek összegzése, hogy szüksé
ges -  és ma is lehetséges -  a kör
nyezettel szimbiózisban élni. Az 
évszázadok, évezredek emberi tu
dásából. tapasztalataiból kialakult 
hagyományok bizonyítják, hogy le
het megfontolt mértékletességgel, 
ésszerűen hasznosítani mindazo
kat a természeti erőforrásokat, 
amelyek megújulók, vagy emberi 
beavatkozással megújíthatók a 
környezet veszélyeztetése nélkül.

Találkozás 
a Természettel 2003.

A Nimród Fotóklub hagyományos 
éves pályázatának képeiből rende
zett látványos kiállítást a Magyar 
Mezőgazdasági Múzeumban. A dí
jak átadására az ünnepélyes meg
nyitón került sor november 9-én. A 
pályázaton 10 kategóriában 12 
szerző 24 képe került falra. A pá
lyázat fődiját Suhayda László, a 
Nagygyörgy Sándor díjat Gyarmati 
Csaba, a Foto Art különdíját Da- 
róczy Csaba, a Fuji díját Erdei Nor
bert érdemelte ki egy-egy képével. 
Kategóriadíjasok : Vadász Sándor 
(3 első díj). Suhajda László (2 első 
díj). Barkóczi Csaba. Batár Zsolt. 
Daróczi Csaba. Kiss Imre. Dr. Mol
nár Gyula, és Szabó Lilla . A kiállí
tott képek december 4-ig tekinthe
tők meg a múzeumban.

Év Természetfotósa 
2003.

Nem kevesebb, mint 20 díjátadó 
személyiség lett felsorolva a Ma
gyar Természetfotósok Szövetsége 
(naturArt) által rendezett kiállítás 
meghívóján, ahol kiadják az Év Ter
mészetfotósa 2003. díjat, és kiállít
ják a fotópályázat legjobb képeit.

Idén 125 pályázó összesen 
2092 alkotással versenyzett, 
amelyből a zsűri 119 képet válasz
tott ki a kiállításra. A november 15- 
től december 21-ig látogatható ki
állítás helyszíne a MOM Park Pala- 
ce mozija (XII., Alkotás u. 53.), a 
nyertesek névsorát és a kiállításról 
szóló tudósítást januári számunk
ban közöljük.

Apa és fia
A 83 éves. de még ma is rendkívül 
aktív László Péter szobrászművész 
és fia László Péter István közös 
szoborkiállítása volt látható egy hé
ten keresztül novemberben a fővá
rosi Bálint Zsidó Közösségi Ház 
színháztermében, amelyhez 
dr.Várnai György természetfotói 
adtak nívós hátteret. A fémbe ön
tött állatfigurákkal, az ország szá
mos helyén megtekinthető bel-, és 
kültéri szobrokkal rangos nevet 
szerzett, a hiteles és naturális áb
rázoláshoz elkötelezett szobrász
dinasztia ezúttal is meglepetéssel 
szolgált a látogatóknak, döbbene
tes ..Holocaust" c. alkotásuk egy
szerre szól az állatvilág és az em
beriség tragédiájáról. A kiállítást 
Csekő Sándor, a VKE elnöke nyitot
ta meg és reményét fejezte ki, 
hogy a kiállítás anyaga a jövőben 
nagyobb nyilvánosságot is kap. 
mert jócskán érdemes a vadászok 
figyelmére.

A Visegrádi lövészklub 
versenyei

A versenyeket 3 pályán. 100 ko
rongra rendezték. 3 fős csapatok 
részére.
Dóra Iván emlékverseny, június 21.
Egyéni: Szabó Károly /88/ Pittlik 
Károly /86/. Zilai János /83/. Csa
patban: Mezőföldi Zsiványok /238/ 
Maár-Szabó-Szalai. Pilisi Parkerdő 
Rt. Gödöllő 12371 Macsek- Fe- 
rencz-Pittlik. Gemenc Rt. Genahl- 
Kovács-Zilai
A versenyen megjelent a névadó 
Dóra Iván özvegye és leánya is. 
akik serleget és ajándéktárgyakat 
adtak át.
Dr. Lumnitzer Sándor emlékver
seny, július 26.
Egyéni:Szabadi István /93A Herper- 
ger József 190/. Borzán László /88/ 
Csapat: Aranytölgy /264/ Farkas- 
Szolga-Szabadi. Venátor /244/ 
Deczky-Sípos-Jakab. Mezőföldi Zsi
ványok I2A2I Maár-Szabó-Szalai.
Dr. Egyed István emlékverseny, 
augusztus 16.
Egyéni: Palkovics András 192/, Sza
bó Károly /86/. és szétlövéssel Dóm
ján Gábor és dr.Sípos Péter /84/ 
Csapat: Fauna /254/ Sípos-Palko- 
vics-Beslity, Pilisi Parkerdő Rt. Gö
döllő 1222! Ferencz-Buday-Ma-

csek. Nagy Medve /208/ Gá- 
los-ifj.Gálos-Mártonyi 
A névadó özvegye, dr. Egyed Ist
vánná díjként saját festményét 
ajánlotta fel.
Pilis Kupa, október 22.
50 korongra, álló őz-, illetve vad
disznóalakra lőttek a négy fős csa
patok, a maximális elérhető pont
szám 200 volt.
Egyéni: Maár Gyula /174/, Gyön
gyös István /156/ és Varga Károly 
/156/. az egyenlő' pontszámot a 
jobb sörétes helyezés döntötte el. 
Csapat: Gemenc Rt. /557/ Gyön- 
gyös-Kovács-Zilai. Genáhl, Vadex 
Rt. /492/ Búza-Kipli-Szüts-Maár, 
ORFK /488/ Simonyi-Szabó-Bar- 
ta-Varga.

Ezúton köszönik meg a szerve
zők a kölcsönkapott gépeket, vala
mint a vadászkamara, a Korongva
dász Szövetség, az OTP és a többi 
intézménytől kapott támogatáso
kat, tárgyjutalmakat, amelyek rend
kívül sokat jelentettek a versenyek 
színvonalas megszervezésében.

Gál Ferenc 
szakosztályvezető

Helyesbítő nyilatkozat
A Vadászlap év elejei, januári szá
mában írtam beszámolót a hazai 
korong vadász sport 2002. évéről, 
összefoglaltam az év történéseit, 
de sajnos meglehetősen élesre si
került. Sok rendszeres olvasóval 
beszéltem, aki szerint ez elsősor
ban azoknak szólt, akik tudták, 
hogy mi a helyzet, de a sörétlövés- 
sel foglalkozó és általában lőni, va
dászni szerető újságolvasónak ta
lán nem minden volt világos. Már
pedig -  magam is úgy vélem -  
hogy az újságban megjelenő írás 
tájékoztasson, állítson, cáfoljon, 
vagyis legyen egyértelmű, világos 
bárkinek, hiszen ennek alapján 
tudja eldönteni: érdekli-e az írás. 
állást tud-e foglalni a felvetések
ben?!

Sajnos a cikk nem csak az újság
olvasók részére volt félreérthető, 
hanem a Magyar Sportlövők Szö
vetsége elnöksége is tárgyalta ezt 
a cikket, melynek néhány állítását 
magukra nézve sértőnek érezték. 
Amikor ugyanis a cikk megírásakor 
„milliókról" írtam, egyértelműen ar
ra gondoltam, hogy a kijelölt válo
gatott keretek a korongvadász vi
lágversenyeken nem vehettek 
részt, tehát a korongvadász-sport- 
ra szánt -  esetleg tervezett -  
összeget más területen használták 
föl. Mivel pontatlanul fogalmaztam, 
méltatlan helyzetbe hoztam a Ma
gyar Sportlövők Szövetsége elnö
két, Dr. Krzyzewsky Miklóst és Ko
vács Tibort, a szövetség főtitkárát, 
akik -  mint utalványozásra is jogo
sultak -  felelősek a Magyar Sport
lövők Szövetsége pénzeinek fel- 
használásáért. Természetesen saj
nálom. hogy félreérthető volt a 
cikk. és azokból állításai mögött 
valótlan következtetéseket lehetett 
levonni. Mivel mindenképpen 
szükségesnek ítélem, ezért ugyan
ezen újság hasábjain kérek elné
zést Dr. Krzyzewsky Miklóstól és 
Kovács Tibortól, illetve rajtuk ke
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resztül a Magyar Sportlövők Szö
vetsége elnökségétől a méltatlan 
és indulatoktól vezérelt és elhibá
zott kijelentésért. Hozzá kell ten
nem, hogy a Magyar Sportlövők 
Szövetsége tehát nem akart fegy
vert elvenni, és törvényt gyártani, 
illetve a lövészsport irányítására 
vonatkozó szándékuk nem önha
talmú döntés volt. hanem a sport- 
törvény általuk történő értelmezé
séből fakadt. Azt gondolom -  és 
remélem -  hogy az új sporttörvény 
talán rendet fog tenni a sportszö- 
vegségek, ezen belül az olimpiai 
és nem olimpiai számokat művelő 
országos szövetségek között is. hi
szen versenyző és versenyző kö
zött éles konfliktusok szerencsére 
nincsenek.

Hegyes Zoltán
A Magyar Korongvadász 

Szövetség elnöke

„ Illegális” solymászat
Területellenőrzés során a Kiskun
sági Nemzeti Park természetvédel
mi őrei két vándorsólyommal fá
cánra vadászó német solymászt 
igazoltattak Solt mellett. Ennek so
rán derült ki. hogy bár volt vadá
szati engedélyük, nem rendelkez
tek CITES sólyom behozatali és 
tartási engedéllyel, a fogadó va
dásztársaság pedig elmulasztotta 
a bérvadásztatás kötelező bejelen
tését. Az eljárás során a sólymokat 
lefoglalták és a szegedi állatkertben 
helyezték el. A Kalocsai Bíróság 
gyorsított eljárásban ítélkezett a 
két külföldi vadász ügyében, és a 
szabálytalanságokért bírói megro
vásban részesítette őket. a sóly
maikat pedig visszaadni rendelte. 
Az ítélet indoklása szerint:"... a 
cselekményük olyan csekély fok
ban veszélyes a társadalomra, 
hogy a törvényszéken alkalmazha
tó legenyhébb büntetés is szük
ségtelen. Á  KNP igazgatósága ez
zel szemben az egyik vadászra 
250 000 Ft természetvédelmi bír
ságot szabott ki. a másik vadász 
büntetését néhány nappal később
re halasztották. Madaraikat csak 
akkor vihetik haza. ha pótlólag be
szerzik az összes engedélyt, kü
lönben csempészet, vagy termé
szetkárosítás miatt újabb eljárást 
indítanak. A Bács-Kiskun megyei 
vadászati hatóság a fogadó va
dásztársaságot a külföldiek szá
mára szervezett vadászat bejelen
tésének elmulasztása miatt -  a 
vadgazdálkodási szabályok meg
sértése címén -  100 000 forint 
pénzbírsággal sújtotta.

Újabb madarászok
ötvennégy madárral bukott meg 
négy olasz beutazó a nagylaki ha
tárnál. október végén. A csomagok 
között elrejtve 32 fekete és 22 éne
kes rigót foglaltak le a vámosok, és 
a mintegy félmillió forint eszmei érté
kű zsákmányt elkobozták. Az 
üggyel részletesen foglalkozott a TV 
„Kék fény" című műsora is novem
ber 3-ikán. Bár most már külön is 
bemondták, hogy a madarakat nem 
Magyarországon ejtették, fogták be.

mégis csak úgy „vadászoknak" 
mondták őket. pedig elég gazdag a 
magyar nyelv ahhoz, hogy nevén 
nevezzük a „gyereket". Mondhat
nák ugyanis madarászoknak, ma
dár csempészeknek is. hiszen erről 
van szó. Nálunk -  de még Romá
niában sem -  ugyanis ezeket a fajo
kat nem nevezik ..vadnak". így érte
lemszerűen elejtőik. elfogóik sem 
„vadászok” . „Halász-vadász- ma
darász" mondták bölcsen a régiek. 
Ilyen „meggondolások" alapján 
ugyanis, ha bárkinél valami tiltott ál
latot. vagy abból készült valamilyen 
tárgyat találnak -  kígyót, teknősbé
kát. vagy majmot -  az mind vadász 
volna? Nekünk vadászoknak ezek
hez az égvilágon semmi közünk -  
hála Istennek -  nincsen. A „vadá
szokkal" való konzekvens összemo
sás ezért határozottan visszautasí
tandó méltatlan csúsztatás, a né
zők. a hallgatók, az olvasók félreve
zetése. vagy ha úgy tetszik „agy
mosása".

Távolról sem  
„gyorsított eljárás”

Második nekifutásra sem hozott vi
szont ítéletet Juszt László tavaly 
májusi őzsuta és egy vemhes mezei 
nyúl lövése és eltulajdonítása ügyé
ben a Komáromi Városi Bíróság. Az 
elhúzódó tanúkihallgatásokra hivat
kozva új tárgyalást tűztek ki január
ra. A neves tévés tagadta a vádakat
-  és mint elmondotta -  a tulajdoná
ban álló 70 hektáros erdőtelepítést 
két társával ellenőrizte. A két vad ki
lövése (sic!) „kármentesítésnek szá
mít" -  jelentette ki szemrebbenés 
nélkül a tárgyaláson, a lőtt állatokkal 
azonnal elindultak, hogy leadják a 
vadásztársaságnak. Csakhogy a 
súri Táncsics vadásztársaság tagjai 
feltartóztatták őket. és kihívták a 
rendőrséget. Juszt szerint a feljelen
tés oka lehet az is. hogy annak ide
jén nem lépett be a vadásztársa
ságba, ahol a belépési díj akkor 250 
000 forint volt. Miért fizessek azért, 
hogy a saját tulajdonomban lévő te
rületen vadászhassak? -  tette fel a 
kérdést. Véleménye szerint az 500 
hektáros területét ugyan bérbe adta 
a vadásztársaságnak, de azok nem 
védték megfelelően a területét, a ke
letkezett mintegy másfél milliós kárát 
sem térítették meg. noha ő minden 
törvényben előírt kötelezettségét tel
jesítette. Védője dr. Papp Gábor 
több szakértői véleményt is benyúj
tott védence érdekében. A társaság 
tanúként meghallgatott tagjai egy
hangúan állították, hogy Juszt Lász
ló jogosulatlanul vadászott, ráadásul 
tilalmi időben Tóth László, a va
dásztársaság elnöke újságíróknak 
kijelentette, hogy a bírósági tár
gyalás lezártáig nem kíván többet 
nyilatkozni. A vadászszemmel 
egyébként teljesen egyértelmű, de 
a szinte már rétestésztaszerűen el
húzódónak tűnő „ügyre" -  ígérjük -  
visszatérünk.

Vadorzó Tiszaderzsen
Három fácánkakassal és autójá
ban több puskával értek tetten egy 
nyugalmazott honvéd századost

Tiszaderzs melett egy majorban, 
október végén A vadorzó ellen el
járás indult.

Drága szarvaspecsenye
Egy barkás szarvasbika 2000 má
jusában a Zálaerdő Rt területén 
történt jogtalan elejtése és eltulaj
donítása ügyében született nem 
mindennapi ítélet Nagykanizsán. 
A bíróság Horváth Tibor elköve
tőt 1év 8 hónap szabadságvesz
téssel (három évi próbaidőre fel
függesztve) Dávid József lopás
ban társtettesként 6 hónap bör
tönre (2 év próbaidővel) Nyári 
Rudolfot -  szintén társtettesként
-  1 év 8 hónap börtönbüntetésre 
3 év próbaidőre felfüggesztve 
ítélte a per és bűnügyi költségek 
megtérítésével, és a bűnjelként le
foglalt fegyverek elkobzásával. 
Természetkárosítás vétségéért 
400 000 forintot és annak kése
delmi kamatait a Környezetvédel
mi Minisztérium /KAC/ számlájára 
befizettette. A Zalaerdő Rt a hán- 
csos bika 800000 forintos vad
gazdálkodási értékéért fizetési 
meghagyást nyújtott be. amelyet 
később ellentmondás okán pere
sítettek és a bíróság megállapítot
ta a kártérítési kötelezettséget, 
annak kamataival együtt. A jogvita 
lényege -  igen röviden -  az volt. 
hogy az elkövető szerint a termé
szetkárosítás jogcímén, ügyészi 
egyezség alapján a KAC számlá
ra befizetett 400000 forinttal az ál
lami tulajdonú vadban okozott kár 
megtérült, mert a -  védelem okfej
tése szerint -  a vadászatra jogo
sult Zalaerdő Rt. 100 százalékos 
állami tulajdonban áll. A bíróság 
jogerős álláspontja szerint azon
ban a vadászatra jogosult kára 
ezzel nem térült meg. ezért a ká
rosult kezelő kártérítési igénye a 
külön indított polgári per alapján 
jogszerű. Megtérültnek vehető 
azonban a feldarabolásakor tette- 
nért rabsicoktól elkobzott 102 kiló 
szarvashús. amelyet a rendőrha
tóság az Rt.-nek átadott. így mint
egy 72 ezer forinttal csökkenthető 
a háncsos szarvasbika FVM ren
deletben előírt 800 000 forintos 
vadgazdálkodási értéke. Az ügy
nek lapzártakor még nincs vége. 
az elkövető egyezséget ajánlott. A 
Zala megyei vadászati hatóság 
mindezektől függetlenül Horváth 
Tibor vadászjegyét -  újra vizsgáz
tatási kötelezettséggel -  öt évre 
bevonta, és 100 000 forint vad
gazdálkodási bírsággal sújtotta.

Sajnos talán éppen a bírósági 
jogerős ítéletek évekig történő el
húzódása miatt a vadásztársasá
gok rendkívül ritkán indítanak külön 
polgári pert a káruk megtérítésé
ért. Helytelenül azt gondolják 
ugyanis, hogy ez a bírósági ítélet
tel együtt jár. Nos. külön kártérítési 
polgári per indítása nélkül márpe
dig ez így nem megy. a nyeréshez 
azonban meg kell várni a jogerős 
ítéletet, és ajánlatos ügyvédet fo
gadni a kártérítési összeg megté- 
ríttetésére. a per vitelére.

A disznónak nézett 
vadorzó

Szabályosan beiratkozva ült fel a 
magaslesre disznólesre egy kukori
catábla mellé V. Géza, a zalaeger
szegi Zrínyi Vadásztársaság tagja 
Misefa határában november 4-én, 
este. Hét óra után mozgásra lett fi
gyelmes a kukoricatábla melletti 
csádésban, ahonnan a disznókat 
várta. A fegyverlámpa használata 
engedélyezett volt. ezért oda villan
tott. de -  sajnálatos módon -  azon
nal lőtt is anélkül, hogy minden két
séget kizáróan meggyőződött vol
na célpontjáról. Vadorzási céllal 
ugyanis két becsevölgyi férfi közelí
tett a sötétben a kukoricáshoz. A 
mellbe talált 42 éves férfit életveszé
lyes állapotban vitte a mentő a Zala 
megyei Kórház intenzív osztályára 
A rabsicoknál egy hangtompítóval, 
fegyverlámpával szerelt, engedély 
nélkül tartott kispuska volt. A va
dász és -  felépülés után -  fegyver
rel és lőszerrel való visszaélés miatt 
áldozata ellen is megindult az eljá
rás. A vadász véralkohol szintje - 
híreink szerint -  1.8 ezrelék volt. A 
tapasztalatok szerint ott. ahol rend
szeresen vadásznak fegyverlámpá
val. a disznók a lámpa felvillantásá
ra szinte rögvest megugranak, 
ezért „szoktak" eléggé el nem ítél
hető módon a vadászok -  mint a 
példa is mutatja -  hirtelenkedve a 
már kigyorsított elsütő billentyűhöz 
nyúlni. Ez azonban legszigorúbban 
tilos, mert a vadat -  annak nemét, 
korát, egyéb jellemzőit minden két
séget kizáró módon a lövés előtt 
meg kell állapítani. Legyen ez a saj
nálatos eset a méltó higgadtságra 
intő példa mindenki számára, aki 
lesre ül.

TVagikus kutyalövés
Már jócskán szürkült november el
ső hétvégéjén. Tarvadazásból ha
zafelé tartott a vadászvendég a kí
sérő hivatásos vadásszal, amikor 
messziről megpillantottak egy vör- 
henyes színű kutyát az erdőszélen. 
Távcsővel nézegették, nyakörv 
nem volt rajta, senkit a közelben 
nem láttak ilyen későn -  gondolták
-  már nem is szokott senki sem ar
ra járni. Közelebb mentek -  úgy 
130 méterre -  és a kutya ezt is „áll
ta". A vendég 7X 64-es puskájával 
célzott és lőtt... amelyre -  á vadá
szok legrémesebb álmaként -  egy 
sikoly volt a „válasz". Kiderült: a 
vadász a kutyát ugyan elhibázta, 
de egy hölgynek ellőtte a lábát. A 
tragikus balesetben egyetlen vélet
len szerencse volt. hogy a lövedék 
csontot nem ért. Az ügyben megin
dult a felelősség megállapításának 
hatósági eljárása, foglalkozás kö
rében elkövetett gondatlan vesz
élyeztetés címén. A rendkívül saj
nálatos és mindenkit megdöbben
tő baleset nyomán aztán a napisaj
tó szokatlanul súlyos általánosítá
sokkal szedte le a keresztvizet 
„úgy általában" a vadászokról, 
holott a tények, körülmények rész
letes kivizsgálása még bizonyára 
jó ideig eltarthat.
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Lője meg a VADASZLAP fácánját!
Egy reméljük izgalmas, országos játékot hirdetünk, 

amelyben azok a vadászok vehetnek részt, akik az idei 
vadászati idényben számozott, mustársárga gumigyűrűvel 

megjelölt fácánkakast lőnek, előfizetői a Magyar VADÁSZLAP-nak 
és címünkre -  legkésőbb 2004. március 5-éig -  

beküldik nevüket, címüket és az elejtést igazoló gyűrűt 
Idén közel egymillió vadászfácánt helyeztek 

ki a vadászterületek, amelyből 130 helyen 3 ezer kakas visel 
a VADÁSZLAP gumigyűrűjét... tehát különleges szerencse i!

kell a megjelölt kakasok elejtéséhez. (Bízunk benne, hog) 
minden fácánvadászat előtt a vadászatvezetők tájékoztatja! 

majd a vadászokat, az adott területen hány megjelöl 
kakast helyeztek ki és ezekből mennyi került terítékre. 
A sikeres és pályázó vadászok között a VKE majálisár 

- egy sellyei gímszarvas bikát 
- egy gyulai dám bikát 
- és egy alföldi őzbal 

ingyenes elejtését sorsoljuk ki, melyeket vendégünkkénl 
a 2004-es vadászati idényben lőhetnek maid mer



CSIPKERÓZSIKA ÉBREDÉSE
A  tavasz üde lehellete szökött be 

meghitt pillanatokra az október 29- 
ei, borongós őszi napon a Földmű
velési és Vidékfejlesztési Minisztéri

um színháztermébe, amikor az ország szin
te minden részéből gyülekeztek a vadász
hölgyek a Diana Vadászhölgy Klub alakuló 
ülésére. Jó volt látni a várakozásteli, mo
solygós arcokat, a régi és új ismerősök 
adott és kapott puszijait.

Az előcsarnokban rögtönzött ruha- és kel
lék kiállításon mutatkoztak be a hölgyek ke
gyeit kereső cégek, a százhalombattai Indi- 
form, a gödöllői Frankónia-Trófea, a gyömrői 
Zanakó Kft. és a Kettner. Volt is sikerük a 
pompás vadászruha költeményeknek.

A felcsendülő dallamokat -  ez is ritkaság
-  négy hölgyből álló vadászkürt-együttes 
szólaltatta meg -  tegyük gyorsan hozzá - 
igen parádésan.

A Magyar Vadászok Zászlójának bevonu
lása, Rab Zsuzsa: Szarvasok c. versének el
hangzása után, amelyet Donkóné Simon 
Judit tolmácsolt a hallgatóságnak Csekő 
Sándor, a VKE elnöke ismertette az alakuló 
ülés menetrendjét, kitérve a történelmi előz
ményekre. a külföldi hasonló szerveződé
sekre és a meglehetősen kalandos szerve
zőmunka körülményeire. Egy azonban már 
most bizonyos -  szögezte le -  az ötlet min
denkinek tetszett, bizonyítja ezt a lelkese
dés és a megjelentek magas száma is. több 
mint százötvenen írták alá a jelenléti ívet. A 
Vadászati Kulturális Egyesület 2003-at a 
kommunikáció évének tekinti és a Diana 
klub megalakítása is a kommunikáció jegyé
ben történik, hiszen a hölgyek minden bi
zonnyal meggyőzőbben képviselik majd a 
vadászat ügyét, elfogadhatóságát a nyilvá
nosság, a vadászellenes közvélemény előtt.

A Diana Klub a VKE szervezetén belül, de 
teljes anyagi önállósággal működik majd, 
szervezi programjait, tartja kapcsolatait, 
összefogja az országban a több mint ezer 
hölgyvadászt, foglalkozik sajátos gondjaik
kal. érdeklődési körükkel, vadászati kultú
ránk fejlesztésének ügyével.

Pintér István, a szaktárca főosztályve
zetője melegen üdvözölte a szervezet meg
alakulását. mert őszinte várakozással te
kint leendő szerepére a társadalmi párbe
szédben. Pechtol János a vadászkamara 
főtitkára köszöntette a megjelent hölgyko
szorút és előadta a "Rege a Csodaszar
vasról. modern változatban” . ...című 
versét, amelyet a jelenlevők viharos tet
széssel fogadtak.

Bán Beatrix . elnök -  huszonhatéves köz
gazdász és egy másfélmilliárdos vállalko
zás gazdasági igazgatója -  beszédében is
mertette. hogy gróf Széchenyi Zsigmond- 
né elvállalta a klub tiszteletbeli elnöki tisztét, 
és megköszönte a VKE segítségét. Szólt ar
ról, hogy a kiküldött több mint ezer meghívó

Bán Beatrix, a Diana Klub elnöke

kézbesítése után mennyi üdvözlő telefonhí
vást, levelet kapott az alakulás hírére, majd 
egyfajta összefoglalóként idézett Béres Má
ria, Isaszegről küldött leveléből „...érdekel 
minden olyan kezdeményezés és dolog, 
ami egészséges gondolkodású, előremuta-

Szabadi Istvánná, a VKE Tolna megyei ügyvivője, 
a Diana Klub elnökhelyettese több éve szervezi 

a megyei Diana vadászatokat

tó irányvonalú, és ebben a rohanó, gyűlöl
ködő társadalomban összekovácsoló és jó 
szándékú...”

Szeretném -  folytatta a klub elnöke -  ha a 
klubélet tartalmát tekintve, illetőleg a célkitű
zéseink során valóban ezeket az értékeket 
tartanánk szem előtt. Szeretném továbbá, 
hogy ha a klub a barátságról szólna, egy 
különleges összefogásról, amelyet közös 
szenvedélyünk, a vadászat iránt érzett sze
retet tartana szorosan össze.

Célunk ugyanakkor az is. hogy változtas
sunk a vadászokat érintő méltatlanul nega
tív közmegítélésen. Bármennyire is az 
egész vadásztársadalmat érintő kérdés ez, 
hiszem azt, hogy talán hitelesebben tudjuk 
majd demonstrálni, hogy a vadászok nem 
hidegvérű gyilkosok, s a vadászat nem úri 
passzió. Ahogy Széchenyi Zsigmond egy
kor írta márpedig a vadászat -  költészet 
híján -  szerintem nem is vadászat. Minősé
gét a benne rejlő realitás és romantika egy
máshoz való viszonya szabja meg. Minél 
több az utóbbi, annál különb, minél keve
sebb. annál gyengébb a vadászat. Nekem 
legalábbis az kell elsősorban. Az a renge
teg. szebbnél szebb, felejthetetlen hangu
lat! Hiszen sokat emlegetett vadásznapló
mat. ezt a szívemhez nőtt. ezt az .emlékter
hes" könyvet nem a belésorakoztatott 
hosszú számadatok, hanem a benne felhal
mozott emlékezetemben újraébredő hangu
latok teszik terhessé. Ezek mennyiségéből, 
de főképp minőségéből termelődik ki a 
megelégedettség. Ez a csodálatos, „min
den sebre ír", amelynél érdekesebbet, biz
tosabban hatót semmiféle patikában nem 
árulnak. Nemcsak számolni kell a vadász
trófeákat, nemcsak térfogatukat, centiméte
reiket méricskélni. Hanem elsősorban „mér
hetetlenségüket" kell mérlegelni. Ne az 
agancs súlya számítson a legtöbbet, hanem 
ötvözetének finomsága. A hozzá fűződő 
emlékek finomsága. Ebben a szellemben 
nevelődtem vadásszá..."

-  Azt hiszem -  mondta az elnöknő -  a 
legtöbbünk is ugyanebben a szellemben 
nevelődött vadásszá, s ezért is érezzük 
annyira húsbavágóan és szívbemarkolóan 
bántónak a vadászokat és a vadászatot 
érő, minden szakmai alapot nélkülöző kriti
kákat. Az előítéletek megváltoztathatók, le- 
győzhetők: közösen, összefogva, barátság
gal és mérhetetlen türelemmel, rávilágítva 
arra, hogy a vadászat nem a lövés pillana
táról, az ölés vágyáról hanem a hangula
tokról, a természet, az erdő szeretetéről, a 
vadállomány gondozásáról szól. Csak raj
tunk múlik, hogy célkitűzéseinket milyen 
mértékben leszünk képesek megvalósítani 
És csak rajtunk, a mi barátságunkon, 
összetartozásunkon, ötleteinken és kreativi 
tásunkon múlik majd. milyen tartalommal 
tesszük, tehetjük színessé klubunk életét
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Csekő Sándor, a VKE elnöke, Pintér István, az FVM főosztályvezetője. 
Pechtol János, az OMVK főtitkára

A Diana Vadászhölgy Klub alapító tagjai

fejezte be beszédét, majd Bíró Gabriella, 
a Klub titkára, a szervezés operatív felada
tait ismertette.

Tóth Istvánná a gödöllői Frankonia-Tró- 
fea Kft. ügyvezetője, leányával. Tóth Mártá
val érkezett és örömmel fogadta el az el
nökhelyettesi megbízatást. Szabadi István
ná a szekszárdi vadászbolt társtulajdono
sa. a VKE Tolna megyei ügyvivője, a klub új
donsült elnökhelyetteseként elmondta, hogy 
megyéjükben már több év óta szép hagyo
mányai vannak a Diana napoknak, és ta
pasztalatait megosztotta a jelenlévőkkel, 
.i/okkal az alelnökökkel, akik a klub regio
nális szervezését vállalták Dr. Várnagy 
Emese, a lovasberényi Rovákja Völgye Va
dásztársaság tagja beszámolt arról, hogy a 
vadászok mennyit tettek vadászterületük 
szeméttől való megtisztításáért, szépítésért. 
Szarka Ágnes, lapunk Somogy megyei tu
dósítója és a VADÁSZLAP most induló Dia
na rovatának szerkesztője, kérte a hölgyva- 
dászok segítségét, hogy egy érdekes, izgal
mas rovatot szerkeszthessen.

Többen fölvetették, hogy az alelnökök 
(lásd külön) ne késlekedjenek a klubélet 
■•/ervezésével és a vezetőség Kelemenné 
Bolla Panni javaslatára -  haladéktalanul 
kozdjen hozzá egy országos, a klub anyagi 
forrásait erősítő vadászbál megszervezésé
hez (Az első országos Diana Bál szervezé
se megkezdődött, előreláthatóan 2004. ja
nuár 10-én kerül megrendezésre Budapes
ten A szerk.) S ha már az anyagiakról tet
tünk említést, az alakuló ülésen elhangzott, 
hogy a Diana Klub tagdíja 4800 forint, amely 
tartalmazza a VADÁSZLAP egész évi előfi
zetését. és tagonként ezer forint használható 
föl a Diana programok szervezésének finan
szírozására. A VKE elnöke ígéretet tett arra. 
ha a vadászhölgyek közreműködésének 
eredményeként 2004-ben a személyi jöve
delemadó 1%- ából a Vadászati Kulturális 
Egyesülethez befolyó összeg meghaladja a 
korábbi évek átlagát, a különbözetet átutal
ok a Diana Klub elkülönített számlájára és 
nzt a vadászhölgyek akár közös vadászatok 
t/ervezésére is fölhasználhatják.

Az alakuló ülésen Igaly Diana, sportlövő 
bajnokunk Pongrátzné Vasvári Erzsébet, 
a nói sportlövő válogatott vezetője, valamint

Nagy Varga Gézáné fölajánlotta, hogy az 
általuk működtetett lőtereken (Budaörs, Bu
dapest. Jászberény) szívesen várják a höl
gyeket egy kis gyakorlásra, igény szerint 
oktatással egybekötve.

Varró Xénia pszichológiai tréninget aján
lott azoknak a hölgyvadászoknak, akiknek 
„beilleszkedési" gondjaik vannak a vadász- 
társaságukban és Csákváriné Csordás Ju
dit, aki a mezőtúri Berettyómenti Vadásztár
saság elnöke, „kapásból" válaszolt, hogyan 
kell a „kis dolgokat” ügyesen elintézni. 
Hosszú volna fölsorolni a javaslatokat, mert 
szinte sziporkáztak az ötletek, a tenni akarás, 
amiből a tudósító számára egyértelművé

vált. hogy itt és most „Csipkerózsika" föléb
redt mély álmából, és ennyi vállalkozó kedvű 
hölggyel a Diana Klub -  ha csak a terveik fe
le megvalósul -  tartós sikerre számíthat.

Zárszóként -  legalábbis a vadászat vona
lán -  alaposan újra kellene gondolnunk, és 
száműzni szótárunkból a „gyengébb nem" 
kifejezést, mert a mi megyei vagy országos 
közgyűléseinken szinte negyedannyi igazán 
értékelhető, az ügyet előrelendítő ötlet, ja
vaslat nem hangzik el, mint a vadászhöl
gyek alakuló ülésén. Uraim! Csak egyet te
hetünk: segítsük a hőlgyvadászokat min
denben.

H.Zs.

Tiszteletbeli elnök: 
Elnök:
Titkár:
Elnökhelyettesek:

A DIANA VADÁSZHÖLGY KLUB VEZETÉSE:

gróf Széchenyi Zsigmondné 
Bán Beatrix (30/9620-930 - beatrixb@axelero.hu) 
Bíró Gabriella (30/2394-656 - info@omvk.hu) 
Szabadi Istvánná (30/4774-800)
Tóth Istvánná (20/9531-002)

Alelnökök:
Baranya 
Bács- Kiskun 
Békés
Borsod- Abaúj- Zemplén
Csongrád
Fejér

Győr- Moson- Sopron

Hajdú- Bihar 
Heves
Jász- Nagykun- Szolnok 
Komárom- Esztergom

Nógrád
Pest

Budapest
Tolna
Somogy
Szabolcs- Szatmár- Bereg
Tolna
Vas
Veszprém
Zala

Dr.Rózsa Éva (72/334-481)
Lázár Sándorné (30/2690-725)
Varjú Mónika (30/5653-434)
Bótáné Batta Olga (30/5310-575)
Bozó Jánosné (30/8574-245 - dianaszki@vnet.hu)
Dr. Várnagy Emese (30/4007-089 - 
emfise.varnagv@iaqen-ungarn.com)
Hodula Katalin (20/4216-640 - khodula@mol.hu)
Remete Lászlóné (30/9132-065)
Varró Xénia (0/3432-432 - mentalkomm@axelero.hu) 
Patakyné Szabó Éva (30/2297-277)
Vincze Károlyné (36/419-418)
Bódi Piroska (56/514-180)
Dr. Jakabházy Miklósné (30/3739-091)
Lukáts Orsolya (30/228-42-79)
Rottenhoffer Attiláné (30/2438-216)
Újházyné Győngyössy Beatrix (30/2107-535)
Tóth Márta (20/9126-054)
Dr.lgnácz Magdolna (20/462-38-67- m.ignacz@axelero.hu) 
Szabadi Éva (30/4768-300)
Buzgóné Závodi Zsuzsanna (30/3324-310)
Dr. Nagy Jánosné Dr. Bíró Éva (20/4143-418)
Szabadi Éva (30/4768-300)
Dabisné Farkasházi Zsuzsa (30/9467-184)
Egyed Erika (30/2394-653)
Polster Gabriella (20/9388-210)
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VADÁSZATI GYAKORLAT

EGYEDÜL AZ ERDŐN
Közeleg az ünnep, mindenki lót-fut. ap

ró-cseprő teendőit intézi, átmenetileg 
fel vannak függesztve a hétvégi tár
sas vadászatok. Nincs más hátra, aki 

vadászni akar, annak többé-kevésbé egyedül 
kell mennie. És itt kezdődik az igazi vadá
szat...

Magadra vagy utalva, nincs aki „kiszolgál
jon". aki helyetted megkeresi a Vadat, egye
dül kell kidolgoznod a ..haditervet", megnézni 
a nyomokat és kiolvasni belőlük a jövőt... Van, 
akinek ez „snassz", vagy nehézséget okoz, 
se önbizalma, se bátorsága (se tudása) ah
hoz, hogy így is nekivágjon. Az ilyen puskás 
most pihenjen, majd eljön az ő ideje újra, ami
kor ismét más gondoskodik a kényelméről, 
pótolja elpuhult érzékszerveinek hiányossá
gait. s összeszedi „megérdemelt" zsákmá
nyát, kizsigereli helyette, s a trófeát is „fal
kész" állapotba hozza.

Te nem vagy ilyen? Akkor kísérj el erdei sé
támon barátom, meglátod, nem fogsz unat
kozni! Mert remek hangulata lehet egy jól 
szervezett társasvadászatnak, nagy élmény 
a gombóccá lőtt toronykakas, a karikázó tap
sifüles, pláne a parádés lövéstől bukfencező 
róka vagy disznó látványa, de az „igazi" va
dászat - számomra legalábbis -  magányos. 
Magányos, de nem a mogorva, embergyűlö
lő. a világgal megbékélni nem tudó ember ke
serű magánya. Ez akár „társas magány" is le
het. gond nélkül belefér egy kísérő (jó barát, 
szerető társ. gyerek), akivel meg lehet osztani 
a lépten-nyomon elénk bukkanó apró csodák 
élményét, s azokat az öröm-pillanatokat, ami
ért érdemes élni -  valahol ezekből épül majd 
fel a Boldogság.

A cserkelésnek, rövidebb-hosszabb leske- 
lődésekkel megszakított óvatos sétának sem
mivel össze nem hasonlítható varázsa van. 
Bele kell olvadj, része kell legyél az erdőnek, 
ha nem zavarni, hanem látni akarsz -  ezt tu
datosítsd kísérődben is! Ha így viselkedsz, 
semmivel sem okozol több zavarást a terüle
ten. mint a terepjárójával a leslétráig autózó 
..lesvadász" társad, aki lustaságát a „nem 
szagosítom össze az egész területet" átlátszó 
ideológiájával próbálja igazolni. ( Sok társa
ságnál ez a szégyenteljes gyakorlat már odá
ig süllyedt, hogy a házi szabályzat tiltja (!) a 
gyalogvadászatot.) Természetesen az esé
lyek itt is az alkonyati és a hajnali órákban a 
legjobbak. De aki veszi a fáradságot a í}oJdvi- 
lág vékonyka fényénél megkeresni a gazos 
ugaron turkáló kondát. az tudja csak. hogy a 
hosszas távcsövezés után „kiválasztött* süldő 
elejtése mennyivel nagyobb élmény, mint a 
szóróra percre pontosan kijáró, ám más által 
beetetett és kifigyelt „nagykan" oldalba lövé
se. Az igazi nagy élményt azonban a hóban, 
különösenaz első fehér leplen yaló cserké
szet nyújtja. Különös varázsa van hajnalban 
a frissen behavazott erdőnek. Szinte tapintani 
lehet a csendet, a derengő szürkeségből kivi-' 
lágló fehér takaró talán még a léiket is befedi. 
Álomszerű látomásként halad a vadász, a hó- 
szemcsék legurulnak a csizmájáról, még a 
cinkék sem cíppantanak, nem hallatszik az 
ökörszem cserregése. Oly kihaltnak tűnik

minden, hogy az élet bármilyen megnyilvánu
lása szinte zavaró, nem illik ebbe az égig érő 
magányba, s a lassan haladó embert későn 
észlelő vad hófüggönyt húzó puha elugrása 
robbanásként hat a vadászra. Meghőköl, 
megáll csendben, talán eszébe sem jut a 
puskáért kapni, lövés zajával megrontani ezt 
a lebegő varázst. Hadd menjen. Most más
képp ünnepel a vadász-szív. Sokszor ballag
tam így az erdőn reggelente, nem a „megyek 
vadászni", hanem a „járok egyet" gondolatá
val, s tudatosan nem a „jó”, hanem a „szép" 
területrészeket lábalva. Ha nem láttam vadat, 
akkor is elégedetten tértem meg kis tanyám
ra.

No. de ha indulni akarunk, akkor pakoljunk. 
Első a három P (puska, patron, „padász- 
jegy"), majd a legfontosabbak:: messzelátó, 
kés. sebkötöző csomag és zseblámpái ha sö
tétben kell visszaballagnunk. Ha messzire, 
vagy hosszabb időre megyünk, akkor, több 
sallangot is cipelhetünk, amihez szükség vén 
egy kellően tágas hátizsákra, puha, zajt nem 
keltő, de lehetőleg vízhatlan anyag6óí. Ebben 
már jól elfér a termosz a forró teával, egy kis 
elemózsia, papírzsebkendő a párás üveglen- 
csék (és a piros örr) törléséhez, gumikesztyű 
a rókanyúzáshoz. fegyverfámpa (ahol szabad 
használni); időjárástól függően tartalék puló
ver. vagy pléd. esetleg kicsire összehajtható 
les-zsák, összecsukható szék. vadhúzó kötél, 
csontvágó fűrész, meleg sapkavés kesztyű, 
ha hosszú lesre: ülünk Lábbelink bélelt ba
kancs vagy csizmádrul^zatunk a lehető leg
kevesebb, inkább több réteg vékony, de kel
lően meleg legyen! hiszen lehet hogy több 
kilométert gyalogolunk hegyen-völg^öníjó ha 
van mit le- és felvenni, ha melegünk van, 
vagy ha megállva fázunk. Nincs rosszabb, 
mint kiizzadva érni a lésre, majd fél óra után 
elkezdeni vacogni a vizes ruházatból, Ha. a 
tájat hó borítja, óriási segítség a hóköpeny, 
fantasztikus élvezet benne a vadat közeire 
belopni. Akit nem zavar, hogy egyik keze min
dig „tele van", annak érdemes egy jól kivá
lasztott méretű célzbbotot is vinni, jó hasznát 
lehet venni a lövésnél, de támaszkodásra a 
csúszós helyeken és a hegymászásnál is -  s 
az elejtett rókát jobb rákötöZve vállon vinni, 
mint kézben. Jól jönnek a praktikus aprósá
gok a fegyveren, különösen nédvejs-nyirkos 
időben hasznos a csőszájat lezáró, de a lö
vést nem gátló ragasztóé sík, a felpattmtható 
tetejű, átlátszó céltávcső-védő, a messzelátó 
okulárlencséit szárazon tartó takaró, vagy a 
kézmetegftésre alkalmas muff. zsebkályha. 
Kesztyűnk olyan kialakítású legyen, hogy mu
tató ujjúnkat ki tudjuk dugni belőle, ha hirtelen 
lövésre kerülne sor

Ha már beiratkoztunk, s a helyi előírások
nak megfelelő módon krotáliával is felszerel
tük magunkat, indulhatunk. Jó széllel, óvato
san. kevés zajt csapva haladjunk, figyelve és 
értékelve a látható nyomokat, tehet, hogy leg
közelebb -  vagy jakár visszafelé jövet -  már 
ennek tudásában választjuk meg utunkat. Jós
helyünket: Különösen friss havon fontős ez. 
kis szerencsével -4 és kellő kitartással -  a rfyó- 
mot követve akár fez öreg remetekant is meg

lephetjük nappali szálláshelyén. Érdemes fel
keresni a vad ismert beállóhelyeit, ha az nem 
esik a kíméleti területbe, a sűrűk szélén óva
tosan-elbóklászva nem egyszer összefutha
tunk napközben is mozgó, táplálkozni felálló 
vaddal. És ekkor jön a nagy dilemma! Lehet, 
hogy az elénk került egyed lőhető, a helyze
tünk is kedvező a biztos lövéshez, mégis ha
bozunk ... Egyedül vagyunk, közeli segítség 
nélkül, meg'tudunk-e birkózni az elejtett vad
dal anélkül, hogy vadásztársainkat kellene ki- 
záklatni békés otthonukból? Felül tudunk-e 
emelkedni a zsákmányszerzés vágyán, vagy 
csak görbülő mutatóujjunk, akaratának enge
delmeskedünk? (Nincs nagyobb pofátlanság, 
mint az ünnepi asztaltól „elparancsolni" a 
vadőrt, mert a mohó, puskás csak a lövésig 
„szervezte meg** a vadászatát. Az ilyenkor el
hangzó karácsonyi „jókívánságokat" ha halla
ná, biztosan nem tenné Zsebre ). Sok vad kö
szönheti életét az ilyen helyzetbe került va
dásznak. aki „na eriggy. majd legközelebb" 
gondolattal tovább engedi. : ;■/

Ha mégis eleresztjük a golyót., s az talál is 
(ilyenkor persze mindig talál...), akkor kezdő
dik a vadászat sűrűje. Amikor törettel feldíszí
tett kalapunkat kézben tartva megadtuk a 
végtisztességet, az elejtett vadat ki kell zsige- 
relni. s a mellkast kitámasztani, ki tudja, mikor 
tudjuk elszállítani. Különösen a disznónál, fő
leg a nagy testűeknéi fontos ez. hiszen hideg
ben;- bármilyen furcsa - nagyobb a befülle
dés veszélye, a kívülről hirtelen lehűlő testben 
szinte .megfő* á belsőség. Ne feledkezzünk 
meg a lapockák megnyitásáról sem. s az ott
hagyott tetemre tegyünk papírzsebkendőt, 
vagy a kilőtt hüvelyt, bármi olyan természet- 
idegen tárgyat* „érdeklődőket" (holló,
szarka, róka) téyot tartja A belsőséget, ha 
nem cipeljük magunkkal, oétszeró egy faágra 
akasztani, ahol az kihűl, és védve van a hívat
lan fogyasztóktól. Ha a szállításról magunk 
gondoskodunk; akkor hagyjuk a zsigerelés 
helyén, így kevesebb a veszélye, hogy 
visszatérve már egy-kéf combbal „meg
könnyítve" találjuk zsákmányunkat, ha más a 
fuvaros, úgy a testet járművel megközelíthető 
helyre kell húzzuk. Ilyenkor van létjogosultsá
ga a mobil telefonnak a vadászaton, hogy az 
előre megbeszélt szállítót a helyszínre tudjuk 
irányítani.(A felterhelés előtt ne feledkezzünk 
el a krotáliáról!) Ha még nem sötétedett ránk. 
s a lerakodásnál fizikai segítségünkre sincs 
szükség, nem muszáj a kocsira felülni. Egy 
visszafelé tartó sétával feltehetjük a náprá a 
koronát, hiszen most van itt a rókahívás ideje 
is. Ha jól kezeljük a nyúfsirót. vagy emeogás- 
saf be tudjuk hívni a szép szőrű vőrösfrak- 
kost, még néhány -kalánfülOnek’: is meg
hosszabbíthatjuk a nem könnyű téli életét. S 
ha egészségesen elfáradva hazaértünk, jó
ízűen elfogyasztottuk a kedvesünk által ne
künk készített ételt. felmelegiteUük „lelkűnket 
finoman fűszerezett forralt borral gondolat
ban éljük át még egyszer az elmúlt napot, s 
őrüljünk, hogy részesei lehetünk ennek a cso
dálatos érzésnek, amit a vadászat ad nekünk. 
Boldog Ünnepeket!

Somfalvi Ervin



BOSSZANTÓ

A HÍRNÉV NEM KÖTELEZ?
A .csúcs márka" és a magasztos név nem min- 
don osetben garancia. Egy fegyverbelövéssel 
nvdődött. amelyet a vadásztársam felkérésé
rv vóge/tem volna el. de sajnos sem az első, 
■om a későbbi napokon nem jártunk sikerrel. A 
wysőbb készített szakvéleményemben leírtam. 
r*>gy Steyr Mannlicher 30-06-os kaliberű, ere
det. Mannlicher oldható szerelékkel szerelt, 
távcsöves vadászfegyver volt a munkavégzés 
Ukroya. amelyet az osztrák fegyverüzlet tulaj
donosa 2-3 éve szerelt össze és így megvásá
rolták és áthozták, majd bejegyeztették a fegy
vertartási engedélybe

Felszerelt céltávcső: Swarovski 3-12x56 ZF. 
A/ első és az azt követő fegyverbelövéskor a 
következőket tapasztaltuk. 50 méteren a szó
rások állítás nélkül eltolódnak jobbra le. a szó
ráskép ezen a távolságon 5 centiméter volt! 
Som a szerelék nem került lövés közben oldás
ra. sem lőszerváltás nem történt, nem volt ola
jos a cső. Nyugodt ember létemre, éreztem, 

gyér frizurámat most kell megtépnem. De 
nem. elkezdtem elölről a teljes bevizsgálást.

Marad az optika. 50 méteren 3 centiméteres 
parallaxis észlelhető, egye fene. „belefér", de 
a szóráskép sokkal nagyobb. További lépés
ként minden lövés után spéci optikai műszer
ről elkezdtem ellenőrizni, hogy a szálkereszt 
optikai képe változik-e vagy sem a találathoz 
képest.

Az eset folytatása, hogy az osztrák üzlet tu
lajdonosa. aki egyben a .szerelő mester" is

volt. nem hitte, hogy egy volt szocialista or
szág fegyver és optika javítója képes ilyen ba
darságot közölni vele, a Nagy Sógorral. Azért 
az optika elindult a gyárba, gyárból szakvéle
mény és papírok nélkül vissza, azzal a szóbeli 
közléssel, hogy az optika jó. Nosza neki 
belövés...

A távcsövet visszaküldték az eladónak. A 
sógor már igen mérges volt. kérte, hogy 
személyesen szeretné ellenőrizni a belövést. 
Lőtér berendezve, lőkamera felhelyezve, lő- 
pad beállítva, szél sem fújt. mindenki alkohol- 
mentes. stb.

Belövés előtt sógor ellenőrizte a szereléket, 
megnézte a pádból a céltávcsövet és közölte, 
hogy parallaxis hiba van. akkora, amelyet én is 
láttam. Közölte: 5 eltolódott lövés után. hogy 
ez egyértelmű, a céltávcső a hibás. (A céltáv
cső ára 300.000,- Ft körüli.) Optikát elvitte és 
mindenki megnyugodott, megoldódik talán a 
gond. Eltelt egy hónap, az optika visszaérke
zett egy bevizsgálási számlával, amelyért mi
vel garanciális, nem kellett fizetni. Most jön a 
csúcs. Kézzel a bevizsgálási számla aljára írva 
és pecsételve, aláírva a következő állt: ..A cél
távcső 100 méterre parallaxis mentes. 50 mé
terre nagy parallaxis, ezért nem lehet belőni. 
Ezért a céltávcső tökéletesen jó!"

Kedves vadásztársaim, olvasók, javaslom e 
szakvélemény birtokában, hogy Swarovski cél
távcsővel 50 méterre ne végezzenek belövést, 
se ne lőjenek vadra, mert csak 100 méterre jó

a távcső. Közöltem, hogy hetente több fegy
vert szerelek össze céltávcsővel, javaslom és 
személyesen vállalom, hogy ha nem dobja, 
húzza-vonja. akkor nem lesz gond. biztos a 
fegyver belövése és .már csak „ a vadon és a 
lövőn múlik az eredményes vadászat. De ezek 
után nekem is át kell gondolnom, hogy leve
gyem-e a katalógusi „első” helyről eme ma
gasztalt terméket. A disznók 50 méteres szó
rón a hasukat fogva fognak röhögni azon a va
dászon. aki Swarovski céltávcsővel szerelt 
fegyverrel ül ki. Üzenem a Swarovski cégnek, 
hogy 50 méteren történt belövéseim a külbal- 
lisztikát is figyelembe véve. eddig mindig 
eredményesek voltak, továbbá ezen a távon a 
lövéseknek egymást kell érniük, és ez eddig 
így is volt! Anélkül, hogy bármilyen márkane
vet említenék, de volt már hasonló panasz. 
Céltávcső gyárba a szakvéleménnyel együtt 
elment, a vevő és a kereskedelmi igazgató 
azonnal kicserélte és hajlongások közepette 
elnézést kért a hibázásért és kifizette az úti
költséget, a szakvéleményt, de még a felhasz
nált lőszert is. Ez a cég szintén elismert termé
ket gyárt és forgalmaz. Végezetül a magánvé
leményem, hogy egy ilyen nagyhírű cégnek 
nem szabadna mérlegelni. Azonnal ki kellene 
cserélni a terméket és kérni a tulajdonost, 
hogy felejtse el az esetet, ne terjessze, mert ez 
elég nagy szakmai, kereskedelmi és presztízs- 
veszteség a cégnek.

Tóth Attila László

NEMZETI ERDEKVEDELEM
Nyugaton, a végvári vidékeken -  de sajnos 
már egyre beljebb is -  elkeseredett csaták 
folynak a .labancokkal". Nemrég Vas me
gyében egy puccs-szerűen megrendezett 
földtulajdonosi gyűlésen -  tokkal, vonóval -  
egy egész vadászterület került idegen kéz
re. És ami még érdekesebb: szinte meg 
sem száradt a tinta a gyűlés jegyzőkönyvén
- azaz még aznap -  az új vadászatra jogo
sultat .sürgősséggel" bejegyezte a készsé
ges vadászati felügyelő.

A gyeplőt kezében tartó osztrák földtulaj
donosnak -  akinek egyébként tolmács se
gítségével szerzett magyar(!) állami va
dászvizsgája és így vadászjegye is van -  a 
magyar felesége lett a Német -  Jagd va
dásztársaság elnök asszonya és vadászati 
ügyekben teljes jogú törvényes képviselője. 
Neki viszont sem vadászvizsgája, sem va
dászjegye nincs. Ez azonban vadászelnöki 
bokros teendőit egy cseppet sem zavarja. 
Mint ahogy az sem zavar senkit, hogy az új 
vadászatra jogosultnak az előírások el
lenére hivatásos vadászai sincsenek.

Sőt. a rögvest elkezdett vadászatot és 
bérvadásztatást semmi sem .zavarta", 
gond nélkül ment a bérvadászok vadásza
ti engedélyének kiváltása. Igaz, ezen 
gyorsan segített a felügyelő családjának 
vadászatszervező vállalkozása. Ahogy 
mondani szokás: olajozottan ment min
den... leszámítva, hogy az elnökasszony 
férjének heveny vadászati szabálytalansá
gai miatt, a megyei vadászkamara vizsgá
lata nyomán, bevonták a lebilincselő ele
ganciával és briliáns tolmácsolással szer
zett vadászjegyét.

Azóta már nyomoz a rendőrség is. keresik 
a különböző fejekre kenődött .vajat", aktivi
zálta magát a felügyelő .felügyelete" . és 
szép akkurátusán dolgozik a bíróság is.

Mindenki tud. vagy tudni vél valamit, de 
távol áll tőlünk, hogy megzavarjuk a vizsgá
lók eddig alaposnak tűnő. s minden bi
zonnyal időigényes munkáját. Tegye is a ha
tóság a dolgát, mert az ilyen zűrös ügyek
ben -  a tömegsporttal ellentétben -  a végső 
győzelem, nem pedig a részvétel a fontos 

Európa csaknem minden országában 
ilyen-olyan jogszabályokba épített „fékek" 
védik a helyi vadászok nemzeti érdekeit, 
igyekeznek megakadályozni a külföldi va
dászbérlők rendkívül intenzív „nyomulását". 
Németországban például külföldi csak akkor 
bérelhet vadászterületet, ha 50 kilométeren 
belül van az állandó lakóhelye és -  német 
nyelven -  letette a német vadászvizsgát. Aki 
ugyanis nem ismeri a „jáger lateint", a német 
vadásznyelvet, annak nem sok esélye van a 
szigorú vadászvizsgán, amely nem csak a 
vadról szól, hanem a kürtjelektől a botaniká
ig szinte minden követelmény. Ez pedig még 
a német anyanyelvűeknek is komoly gondo
kat okozhat, ha csak valaki nem vadász csa
ládba született, vagy hangya szorgalmú au
todidakta módon külön el nem sajátította.

Ha egy külföldinek sikerül a vadászvizs
gája. azoktól nem kell a nemzeti érdekeket 
cseppet sem félteni -  mondják a németek. 
Úgy gondolom, mi sem vagyunk semmivel 
sem alábbvalóbbak. Nekünk is van ősi va
dász nyelvkincsünk, amellyel módfelett 
ügyesen sáfárkodhatnánk nemzeti érdeke
ink védelmében. Szerintem a vadászjegy ki

váltásának feltételei közé tételes kőv 
telményként kellene előírni a magyai 
nyelvű vadászvizsgát. Én nem engedném a ^ H  
tolmácsolást, mert így jeltolmács segítségé- ^  
vei akár még a siketek is indulhatnának a 
madárhang felismerő versenyeken.

Az állandó helyben lakást -  ami nálunk 
egyedüli előírás -  bizonyítani ugyanis külön
böző papírokkal, tanúkkal, egyebekkel si
mán igazolni lehet. Azt is jól tudjuk, hogy 
nálunk bármikor, bármire lehet papírt sze
rezni, annak ugyanis nem a tartalma, hanem 
egyedül az ára a ..függő változó".

Nem kell ahhoz jóstehetség, hogy elkép
zeljük, nekünk, helyben lakó magyaroknak 
hogyan csökkennek a vadászati esélyeink 
az EU csatlakozás után. ha a ..fékek" beve
zetése elmarad, ha csak a jól kitömött pénz
tárcák döntenek. Nemzeti érdekeink -  senki 
által el nem ítélhető -  védelméről van tehát 
szó, ezért kellene szót emelni, lobbizni, 
amíg nem késő. Minket -  mint mindig -  ezek 
a külföldi „támadások" szinte teljesen felké
születlenül érnek, hátrányos helyzetből in
dulunk a „csatáknak", amelyek már a va
dászterületek megszerzéséért elkezdődtek 
és folynak is ádázul a mélyben, a fecsegő 
felszín alatt. De ha mindannyian akarjuk, 
akarnánk, falán lehetnének még esélyeink.
Az „átjátszók", a kollaboránsok, a zsebszer
ződők, az ügyeskedők -  úgy tűnik -  egye
lőre lépéselőnyben vannak. Ha ezt gyorsan 
nem tudjuk behozni, akkor is érdemes egy 
hűvös sarokban a tanulságokat levonva em
lékezni. mert bőséggel akadnak történelmi 
tapasztalataink. Világos?

Homonnay Zsombor
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A  HÁZ SZIVE
Egy ház. egy otthon kialakítása soha vé

get nem érő folyamat. Életkorunk. ízlé
sünk és lehetőségeink változásával fo
lyamatosan változik, időről-időre meg

újul az otthonunk is. Bata János, a kereskede
lem és idegenforgalom terén működő üzletem
ber, a somogyapáti Árpád Népe Vadásztársa
ság elnöke Szigetváron 1987-ben költözött új 
családi házába. A városka észak-nyugati fe
lén, a kaposvári út közvetlen közelében -  alig 
néhány száz méternyire attól a kis barokk 
templomtól, melynek a helyén az 1566-os ost
rom idején elhunyt Szulejmán szultán szívét és 
belső részeit befogadó türbe állt valamikor -, 
az utóbbi két évtizedben az emberek új igé
nyeit és lehetőségeit megtestesítő családi há
zas lakótelep létesült. Meglehetősen tarka ké
pet mutatnak az utcák. A házgyári, nagypane
les városi lakótelepek és a nem kevésbé egy
forma és unalmas, sátortetős falusi és kisváro
si családi házak elleni lázadás jegyében ma 
minden ház sajátos és egyedi akar lenni. Bata 
Jánosé is az. Délre néző. fagerendás szerke
zetű főhomlokzata, az épületet körbefogó osz
lopos tornáca azonban sok mindent megőrzött 
az egykori népi építészet elemeiből és hangu
latából. Engem egy erdészházra emlékeztet.

A jól megépített háznak jól felismerhető 
.közepe" van. mely egyrészt az otthonosság 
érzését váltja ki a látogatóból, másrészt egy
máshoz kapcsolja az épület különböző szobá
it, helyiségeit. Bata János házának központja, 
vagy ha úgy tetszik, a szíve egy olyan tér. mely 
közvetlenül a virágos udvarra nyílik, s amely-

A szem a lélek tükre. Ámde az ember ottho
na, lakása, szobája is az -  annál is inkább, 
mert ez utóbbiakat az ember maga alakítja. 
Otthonunk múltunkról, jelenünkről, sőt ál
mainkról is mesél. A vadász otthona, a tró
feákat őrző vadász-szoba különösképpen. A 
trófea több, m int győzedelmi jel. És a leg
drágább lakásdísznél is több, hisz nem csak 
az elejtett vad és az elejtés körülményeinek 
az emlékét őrzi, de bizonyos értelemben 
minket magunkat is minősít és megtestesít. 
A vadász-szoba koncentráltan és élmény- 
szerüen jeleníti meg a vadászati kultúrát és 
etikát. Érdemes hát belesnünk jeles vadá

szok kincseket rejtő szobáiba...

nek a jellegét egy nagyméretű cserépkályha 
és egy ugyancsak tekintélyes asztal határozza 
meg. Ehhez az asztalhoz akár nyolc ember is 
leülhet. Az asztal és a tűzhely otthonaink szim
bóluma is. A régi falusi házak bejárata is a 
konyhára nyílt. Aki belépett, azt szék várta az 
asztal mellett, s nyilván rövid idő elteltével étel 
és ital is került az asztalra. Bata Jánosnál is így 
van ez.

Trófeák sokasága díszíti a falakat. Minden 
falról és minden irányból agancsok néznek le 
ránk. Többségük egészen kiváló. Ezért is akad 
meg szinte azonnal az ember szeme azon a 
feltűnően rövid szárú, korona nélküli, ágsze
gény gímagancson. mely a kandalló fölött 
függ. azt is mondhatnám, a főhelyen, a helyi
ség vizuális centrumában.

Egy tizenöt-tizenhat éves öreg bika megko
pott koronája. A szárak hossza a felére zsugo
rodott a csúcsidejű állapotához képest, ám a 
súlya még így is közel hat és fél kiló. A száz
hetven kilós elejtési súly jelezte, micsoda erő. 
mekkora energiák feszülhettek valamikor eb
ben. az aggkorában is hatalmas testben! Bata 
János sikeres, kivételesen eredményes va
dász. Huszonnégy éves kora óta. 1967-től va
dászik. 1982-től rendelkezik golyós puskával, 
tehát már azokban az években is vadászhatott 
trófeás nagyvadra, amikor még csak kevesen. 
Akkoriban még nem kalapból húzták ki azon 
szerencsések nevét, akik trófeás vadat ejthet
tek el! De a kevés puska, a sok vad csak lehe
tőséget teremtett. Sikereinek titka tulajdonkép
pen az egyéniségében rejlik, mely legjobban 
talán a kitartó, következetes és céltudatos jel
zőkkel jellemezhető.

A vendégváró nagy asztal mellett ülve pró
báljuk áttekinteni ezt a nem mindennapi la
kást. mely egyszerre kelti egy barátságos, 
élettel teli otthon és egy látványos trófeabe
mutató benyomását. Az ebédlő, azaz a köz
ponti fogadótér légterét egybenyitották a fel
ső. manzárd-szint légterével. A fejünk felett 
galéria fut körbe. Innen nyílnak a lakószobák. 
Az ebédlő dupla magas légtere már-már ku
polaszerű élményt eredményez, s ezt a .ku
polát" trófeák sokasága teszi méltóságteljes
sé. A galéria négyszöget körbezáró mellvédje 
tulajdonképpen trófeatartó instrumentum 
Mintha csak ezért, ebből a célból létesült vol
na a felső szinti közlekedés biztonságát sza-

Ma minden ház egyedi és sajátos akar lenni Az asztal és a tűzhely otthonaink szimbóluma is...
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Egy tizenöt-tizenhat éves öreg bika 
megkopott koronája

v.iloló fakorlát. Pedig természetesen, nem így 
volt Az idő múlásával a trófeák birtokba vet- 
t«*'fc a házat.

Lentről, az ebédlőből felnézni a galériára 
olyasféle érzés, mint amikor egy hatalmas és 
Qyönyörű öreg tölgy koronájára néz fel az em
ber Az agancságak és szárak mintha egymás
ba fonódnának A nézelődőt az összkép bo
nyolultsága és gazdagsága ragadja meg. a 
rós/letek alig érzékelhetőek, de ebből a pers
pektívából talán nem is fontosak. Fentről lenéz
ni ugyanakkor egy kicsit olyan, mint az emlé
kezés. Ami lent van. az a kezdet. A belépő 
szinten Bata János első és érzelmekkel talán 
logjobban átitatott trófeái vannak, köztük az a 
páratlan tizenhatos, 11 kiló húsz dekás gíma- 
gancs is, melyet egészen kezdő vadászként 
zsákmányolt. Vadásztársa és barátja, aki egy 
közeli lesről szemtanúja volt a hajnali ese
ménynek, halkan, mintegy önmagától kérdez
ve, fel is vetette, hogy vajon egy kezdőnek illik- 
o ekkora bikát lőni...? A kérdés jogosságát a 
múló évek egyre egyértelműbbé teszik. Bata 
János már régóta tudja, hogy egy nemes vad

Fentről lenézni egy kicsit olyan, 
mint az emlékezés...

bán nem csupán a céltávcsövön át nézve le
het élményszerző módon gyönyörködni...

Az idő múlását, a módosuló lehetőségeket - 
melyek hátterében jelen esetben történelmi 
változások is állnak -  egzotikus állatok pom
pás preparátumai jelzik a galéria déli falain. 
Nagykudu, vizibak. topi Thomson-gazella. 
oryx ... Bata János 1994 óta többször is járt Af
rikában. A nagy álom -  melyről olvasmányai 
nyomán szinte minden vadász álmodott és ál
modik ma is elérhetővé vált. Az afrikai trófe
ák, preparátumok megfelelő minőségű kidol
gozása és lakáson belüli elhelyezése, persze 
nem könnyű feladat. Mások a méretek, na
gyobb a helyigény. A nagykudu, a lóantilop 
magas belső tereket, nagy falfelületet igényel. 
Bata János galériája is a telítettség érzetét kel
ti már. A hazai és külföldi trófeák elkülönülten 
csoportosulnak a falakon, s ez nem csak esz
tétikailag. de etikailag is helyesnek tűnik. Ami 
nem keveredhet a természetben, az különüljön 
el a lakásban is.

Ez az elkülönülés, magától értetődően, ki
kényszeríti az összehasonlítást is. A különböző

Bata János kincsei között a szerzővel 
és Péter fiával, aki szintén vadász.

méretű és formájú antilopok legkülönbözőbb 
alakú és nagyságú szarvai egyformának. ..fan
táziátlannak" tűnnek egy bizonyos mennyisé
gen túl. Az őz- és gímagancsok variabilitása 
ebben a környezetben nem csak szembetűnő, 
de lenyűgöző is. Minden őz- és minden szar
vasagancs egyedi és megismételhetetlen 
egyéniség. Nyilván nem véletlen, hogy az anti
lopfélék többsége preparálva kerül fel az elej- 
tők falára, azt az illúziót keltve, mintha élnének. 
Az igényes, szakszerű preparátum egy távoli, 
különös világ követévé teszi őket. Faji sokszí
nűségük által felsejlik a táj, ahol születtek és él
tek. Hazai vadjaink esetében az egyedek sok
színűsége a szembeötlő, gím- és őztrófeáink 
önmagukban, kifőzve is katarzist kiváltó, titkos 
erővel rendelkeznek. Műalkotások. S miközben 
nézi, csodálja őket az ember, többnyire nem 
az életterükre gondol, hanem a természet ha
talmas és titokzatos erőire, vagy ha úgy tet
szik. arra a megfoghatatlan és megnevezhe
tetlen valamire vagy valakire, ami vagy aki al
kotta őket...

Békés Sándor

Az afrikai trófeák, preparátumok lakáson belüli elhelyezése nem egyszerű feladat Nem csak esztétikailag, de etikailag is helyes az elkülönítés...



Mire szabad vadászni?
Decemberben: hibás agancsú gímszarvasbika, tehén. ünő. borjú -  
dámbtka. tehén, borjú -  őzsuta. gida -  muflonkos, muflonjuh. jerke, 
bárány -  vaddisznó koca -  szika szarvasbika. tehén. ünő. borjú -  
mezei nyúl -  házi görény -  nyest -  borz -  aranysakál -  fácánkakas -  
fácántyúk -  vetési lúd -  nagylilik -  tőkés, böjti, csörgő, barátréce, 
kerceréce, szárcsa -  balkáni gerle -  örvös galamb.

Januárban: hibás agancsú szarvasbikára, tehénre, borjúra -  hibás 
agancsú dámbikára. tehénre, borjúra -  őzsutára és gidára -  muflon- 
kosra. jerkére, bárányra -  vaddisznóra -  házi görényre -  nyestre - 
fácánkakasra -  vetési lúdra (naponta és személyenként 4 ejthető el)
-  nagyi/lükre -  tőkés, böjti, csörgő, barát és kercerécére, szárcsára 
(naponta és személyenként legfeljebb 8-8 ejthető el, a tenyésztett 
vadkacsa tilalmi időn kívül és napi teritékkortítozás nélkül lőhető) -  
balkáni gerlére.

Egész évben: vaddisznó kan. süldő, malac -  üregi nyúl -  róka -  
pézsmapocok -  nyestkutya -  mosómedve -  dolmányos varjú -  szar
ka -  szajkó.

DECEMBER
Télelő, avagy Karácsony hava

A hó A hét A Nap AHoKJ Fázisa
napja napja kellé nyugta kette nyugta h m

1. Hétló 710 1555 1309 __ D 525
2. Kedd 711 1555 1325 018
3. Szerda 713 15 55 1341 126
4 Csütörtök 714 1554 1356 233
5. Péntek 715 1554 1413 339
6. Szombat 716 1554 1432 4 45
7. Vasárnap 717 1553 14 56 552
8. Hétfő 718 1553 1525 659 0 21 37
9. Kedd 719 1553 1602 803

10. Szerda 720 1553 1649 901
11. Csütörtök 721 1553 1745 952
12. Péntek 722 1553 1850 1032
13. Szombat 723 1553 1959 1105
14. Vasárnap 7 24 1553 21 11 1131
15. Hétfő 725 1553 22 25 1153
16. Kedd 726 1553 2339 1212 C 1842
17. Szerda 726 1554 — 1230
18. Csütörtök 7 27 1554 055 1248
19. Péntek 7 28 1554 213 1308
20. Szombat 7 28 1555 336 1332
21. Vasárnap 729 1555 503 14 03
22. Hétfő 729 1556 630 14 44
23. Kedd 730 1556 750 1540 • 1043
24. Szerda 730 1557 857 1650
25. Csütörtök 731 1557 947 1809
26. Péntek 731 1558 1024 19 30
27. Szombat 731 1559 1051 20 49
28. Vasárnap 731 1600 11 13 2203
29. Hétfő 732 1600 1130 2314
30. Kedd 732 1601 1147 — D 1103
31. Szerda 732 1602 12 02 022

A tél kezdete 22-én 8 óra 4 perckor (KőzEI)

JANI
Télhó, avagy Bolc

ÜAR
logasszony hava

A hó A hét A Nap A Hold Fázisa
napja napja kelle nyugta kelte nyugta h m

1. Csütörtök 732 1603 1219 128
2. Péntek 732 1604 1237 235
3. Szombat 732 1605 1259 342
4. Vasárnap 732 1606 1326 4 49
5. Hétfő 732 1607 1400 554
6. Kedd 7 32 1608 1444 655
7. Szerda 731 1609 1538 748 0 1640
8. Csütörtök 731 1610 1641 832
9. Péntek 731 1612 1750 907

10. Szombat 730 1613 1902 935
11. Vasárnap 730 1614 2015 958
12. Hétfő 729 1615 2129 1018
13. Kedd 729 1617 2242 1035
14. Szerda 728 1618 23 58 10 53
15. Csütörtök 728 1619 — 11 12 C 546
16. Péntek 727 1621 116 1133
17. Szombat 726 1622 238 1159
18. Vasárnap 726 1623 402 12 34
19. Hétló 725 1625 524 1321
20. Kedd 7 24 1626 636 14 23
21. Szerda 723 1628 734 1538 •  2205
22. Csütörtök 722 1629 817 1700
23. Péntek 722 1631 849 1822
24 Szombat 721 1632 913 1940
25. Vasárnap 720 1634 933 20 55
26. Hétfő 719 1635 950 22 06
27. Kedd 717 1637 1006 2314
28. Szerda 716 1638 1023 —

29 Csütörtök 715 1640 1041 022 D 703
30. Péntek 714 1641 1101 129
31. Szombat 713 1643 1126 237
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A BÍRÁLÓ JEGYZETE
Amikor felkértek, hogy -  mint a lap botcsinálta 

„könyvkritikusa" vegyek részt a VKE, a VADÁSZ
LAP és a gyöngyösi Mátra Múzeum Múzeumba
ráti Köre által dr.Nagy Gyula halálának 20.évfor- 

dulója alkalmából közösen kiírt „A természet templomá
ban" című irodalmi pályázat zsűrizésében, különösebb 
gondolkodás nélkül mondtam igent. Később méláztam 
csak el azon, hogy milyen szempontok szerint „értékel
jem” a majdan elolvasandó írásokat: témaválasztás, a ki
írásnak legjobban megfelelő témafeldolgozás, a papírra 
vetés profizmusa vagy rutintalansága, ne adj’ Isten, a 
szerző személyének ismertsége ? Végül megmaradtam 
annál, hogy csak a leírt betű, a beküldött munka számít, 
nem érdekel a szerző személye, vagy a nyakatekert, „ezt 
így kell érteni" magyarázatok.

Komoly dilemmát jelentett a versek és a novellák „mi
nőségi" összevetése, a két műfaj annyira más írói kvalitá
sokat igényel, mely hasonlatos az alma és a körte össze
hasonlításához.... Ezeken rágódva megkértem egy so
kat olvasó hivatásos vadász barátomat is, olvassa el és 
saját szempontjai alapján pontozza a beküldött írásmű
veket. A három tagú „hivatalos" zsűri -  Krizsány Anna, a 
főszerkesztő és jómagam -  értékelése után nagyon örül
tünk, hogy véleménye megerősítette rangsorolásunkat.

Az idei irodalmi pályázatra 20 szerző 57 műve érke
zett, melyből 24 vers!

A pályázók nem túl magas száma -  számomra -  né
hány jelenségre rámutat. A korábbi évek gyakorlatának 
megfelelően idén is olyan magas színvonalú írások ke
rültek díjazásra, amely elveheti a kezdő, a még kevés 
önbizalommal rendelkező új szerzők kedvét a részvétel
től, az „ilyen mezőnyben úgysem nyerhetek” toll-lankasz- 
tó érzése keveseket inspirál alkotásra. Gyalázatos a 
szerzők munkájának anyagi elismerése. Egy kiváló írás 
mai honoráriuma nem biztos, hogy egy vendéglői ebéd
re futja... hol van már -  vagy még -  hogy az író kávéházi 
számláját a pincér által felküldött 3 sor írásért a kiadó 
azonnal készpénzben fizetett? Sokak kedvét az is elv
eheti, hogy botrányosan kevés az irodalmat is olvasó va
dászok száma, amire a legjobb példa, hogy a jó színvo
nalú vadászati témájú könyvek csak pár száz példány
ban, is nehezen eladhatók.

A zsűrinek idén az okozta a legnagyobb gondot, hogy 
nem volt lehetőség a műfajonkénti külön értékelésre. 
Azon is törtük a fejünket, milyen jó lett volna, ha a kiírás
ban limitáltuk volna a szerzőnként beküldhető pályamű
vek számát. Nem biztos, hogy egyenlő feltételekkel indul 
az egyírásos és a 8-10 munkát beküldő alkotó. Talán az 
előbbi az írások, az utóbbi pedig a szerzők versenye.

Nos, idén a versek „taroltak" és ezt nem a mennyisé
güknek köszönhetik. Olyan magas színvonalú Videcz Fe
renc szonett-koszorúja, amilyennel Áprily óta nem talál
koztunk, így méltán nyerte el az első díjat. Precíz, tömör, 
frappáns megfogalmazású sorok (Szalonka: Kandi márci
us libbenő koboldja /  Csipkebokor: mindig-volt, soha nem 
foszló varázslat), merész metafórák (Hajnal: kapatos éj ká
bán kutatja házát /  Fészek: zöld fillér-függöny óvja kincse
det), gyönyörű költői képek (Tavasz: újszülött barka szél 
karjába ájul / Fészek. A szárny egy napon több lett, mint a 
szív), minden darabja Himnusz a Természetről. S a záró 
vers: kontrasztja az egésznek, az ember, aki mindezt tönk
reteheti ( Miért?: meghibbant ész tart gyeplőn bölcs egé
szet?) Hibátlan, gyémánt finomságúra csiszolt munka, 
újabb igazolása annak, hogy Videcz Ferenc méltó a VKE 
által adományozott Arany Fácán-toll irodalmi nagydíjra.

Második helyezett a pályázatunkon először jelentkező 
Kántor B. Péter, aki versekkel és egy áhítatos szépségű 
novellával pályázott. „Lélekmuzsika -  papírra szórt szív
szilánkok az erdőről" című írása nem vers, de költői ihle- 
tettségű szín-zene, amely minden sorában hordozza azt 
a magasztos érzést, amit a szívével hívő embernek a 
templom jelent.

Balogh Gábor harmadik lett, aki novellafüzérével akár 
első díjas is lehetett volna, ha nem a versekkel kell verse
nyeznie. A megszokottól eltérő, egyéni látásmódja, 
nagy fantáziára valló gondolatvezetésének megdöbben
tő produkciója a „Denali", az izgalmas vadászatnál is iz
galmasabb lélekbúvárkodást rejt a „Királyságom törté
nete", míg a „Törvény’" valóságos írói bravúr, az igazi 
történet ott kezdődik, ahol a novella befejeződött. „Pa
rasztpuskások dicsérete" című írása méltó emléket állít 
egy már letűnt vadászkor napszámosainak. Összeállítá
sunkban szereplő novellája: „A virradat arany fellegei".

A Magyar VADÁSZLAP különdíját dr. Faragó István: 
Májusi mise c. bravúros írásának ítélte a szerkesztőség.

Szomorú vagyok, hogy mindössze négyen vehetik 
majd át 2004 májusában, a VKE gödi majálisán a 100-, 
50-, 25 ezer forintos díjakat és a szerkesztőség különdí
ját, mivel a beküldött írások között jócskán akadt olyan 
pályamű, ami díjat érdemelt volna. Ezekkel még találkoz
hatnak Olvasóink lapunk hasábjain, hiszen alig néhány 
írást ítéltünk közlésre alkalmatlannak. Karácsonyi irodal
mi mellékletünk válogatása -  nyilvánvalóan -  tartalmaz 
szubjektív elemeket is, de reméljük, ennek ellenére örö
müket lelik benne.

Elmélyült, nyugodt olvasást kíván
Somfalvi Ervin
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BAKOS FERENC

ATERMESZET TEMPLOMÁBAN
Ha mélyen és filozofikusan értel

mezzük ezt a címet, rájöhetünk 
arra. hogy a templom egy olyan 
hely. ahol lelkünk megpihen és 

feltöltődik. A mai egyszerű természetsze
rető. vadászó és mindennapi emberek 
életében ott vannak az erdők, mezők, le
gelők. A hívői mi vagyunk, a szentjei pe
dig a karcsú, kecses és csodálatos ál
latai, a vad. Hírnöke az árnyak, elő
futár lovasai a szelek, ők mind 
összetetten vannak jelen bennük, 
hiánytalanul. Álljunk meg. és 
hunyjuk be szemünket, mint aho
gyan Rousseau tette, aki vissza
ment a természetbe a társada
lomtól megbántottam Rohanó 
életünkben néha jó egy kicsit 
megállni, és átvenni a termé
szet ritmusát. Zsoltárütem szá
momra. amikor kiülök a misére 
és hallom az éneklő madarak 
kórusát. Fülembe ezer gyerme
kima száll, lelkem megpihen, 
vezekel. Levetem mindennapi 
bűnöm, és csak jelenlétem
mel imádkozom a természet 
templomában. Az én bú
csújáróhelyem a Mátra, 
ahol szívom magamba a 
friss levegővel együtt a taní
tásokat, azt, amit természeta
nyánk prédikál. Szintén ez volt 
kedvenc kegyhelye egy hívó
társamnak. Dr. Nagy Gyulának, 
akiért szól e mise. mert egy újabb 
ember búcsúzott közülünk.

Eljött hát az idő. áldozatot kell mu
tatnunk a valóságosság felé. Kinyi

tom kezem, és lepkéket engednék sza
baddá. ha volna lepkehad tenyeremben. 
De nem azt teszem. ígéretet teszek a

nagy magányosságú asszonynak. ígé
rem óvni, félteni, szolgálni fogom őt. amíg 
élek. Szemem előtt a három fő eszmém. 
Építek egy házat a dombra, nemzek egy 
gyereket és tanítom a természeti tanítá
sokra, ültetek egy fát szolgálataidra. 
Megteszem mindezt, mert ezek túlélnek 
majd engem.

Társaim most hozzátok is szólok, ha 
néha kimentek egy misére: fegyvert, 
javat, gondot e szertartásra ne vigye
tek! Vigyetek őszinte szeretetet szíve
tekben és töltsétek meg jelenlétetek
kel a nagy kerek zöld bazilikát. Hajt
sátok le fejetek, és legyetek tiszte
lettel. mert mindenki alárendelt a 
természetnek.

Felállók a miséről, és ha gondo
lom. elindulok haza. Érzem, egyre 
közelebb vagyok ahhoz, hogy 
lelkem megpihenjen. Ha tehet
ném, minden vasárnap elmen
nék emlékezni. Leülnék az urak 
kórusára és tiszteletemet fejez
ném ki Neked. Néha szól ez a 

mise szegény megboldogult 
mezőőr nagypapámért, 
aki vigyázott minden 

mezőre, virágra, akitől ta
nultam. Most a fák hangjá

ban benne van Nagy Gyula 
neve is és suttogják, sajnál

koznak. mert hű társukat vesztet
ték el.
Vigyázzon rájuk a természet minden 
lénye, mert csak azokról szólhatnak 
misék, akik kiérdemlik Anyánk ke
gyelmét.

Ámen

BARASSÓ PÉTER

FEMPLOMSZOLGÁK
AGuly-kúti úton találkozott a hajnali 

derengéssel. Az erdőben még 
megült az éji homály, a ritkásabb 
helyeken titokzatos árnyak ját

szottak a képzelettel. De ahol az út elka
nyarodott a vaknyiladék felé. felpillantva 
az égre már látható volt az a sejtelmes ár
nyalat. amely a pirkadat eljöttét előzi meg.

Mohón szívta magába a párás, üde er
dei levegőt, amely telítve volt az ébredő 
természet megannyi varázslatos fűszeré
vel. az akácvirág édes illatától valóság
gal megrészegült. A nyugati ostorfa har- 
matcseppes. puha levelei simogatták az 
arcát, ahogy rátért a négyesfenyő felé 
vezető útra.

A sűrűben még templomi csend ho
nolt. mely attól volt igazán imádságos.

hogy leheletnyi neszekből, aprócska 
hangokból állott össze, a feketefenyő to
bozának pattogásától, a fanyar illatú avar 
cickány-motozta percegésén át. a füles
bagoly halk sóhajtásáig, csodás harmó
niában.

A sápadt, csorba hold éppen elbújt az 
óriás feketefenyő koronája mögé, amikor 
a galagonyásból egy feketerigó ideges 
cikkanásával jelezte, hogy valami történt.

A következő pillanatban a nagy kocsá
nyos tölgy alatt elpattant egy ág. és vad
disznó fújása volt hallható.

Az ember, aki eleddig hiúzként lopako
dott az úton. most szobormereven meg
állt. Hangtalanul belelihegett a hűvös le
vegőbe. és a leheletből láthatta, hogy a 
gyenge hajnali szellő az őserőt sugárzó

vad felől lengedez. Néhány gally most is
mét megreccsent, majd hosszantartó, síri 
csend következett.

A vaddisznó már csak hét-nyolc mé
terre volt az embertől, akinek az érverése 
a fülében és a torkában lüktetett. Ugyan
az az érzés kerítette hatalmába, amely 
vadász-vadtenyésztő gyakornok korá
ban. harmincnégy évvel ezelőtt, amikor 
az erdei úton jött szembe vele a nagy re
metekan. Akkor félt is, és gondolatban el
búcsúzott szeretteitől. Úgy hitte, hogy a 
vadállat fel fogja dönteni, fel fogja kon- 
colni. Nem volt még akkor puskája, most 
meg már nincsen.

(Folytatás a 4. oldalon)
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majd egy nagy buffanást követően -  
mely a vadász képzeletében a lövés pil
lanata volt -  hatalmas robajjal elrobogott.

Az érverés, a lüktetés, a szívdobogás -  
mely most hágott a tetőfokára -  néhány 
perc múlva elcsendesült.

És ekkor, mint a templomi csengettyű, 
felhangzott egy apró kis poszáta szívet- 
lelket melengető trillázása, hírül adván az 
erdő többi lakójának, hogy elérkezett a 
fenséges hajnal.

Az ember, aki az égbolt alján még nem 
láthatta a Nap izzó korongját, a sokszínű 
tündöklésből már tudhatta, hol fog felbuk
kanni nemsokára. Elérkezett a hatalmas fá
hoz, a földtől egy méterre négyfelé ágazó 
gyönyörű törzsű és koronájú agg feketefe
nyőhöz.

Leült a fa alá. hátát a törzshöz támasz
totta. és elgyönyörködött a csodálatos 
napkeltében.

A fiatal nyárasban szarvasok csipeget
ték a zsenge hajtásokat, tehenek, ünők 
és borjak. Később lassan bebandukoltak 
a szomszédos sűrű erdei fenyvesbe, 
nappali szálláshelyükre.

Az erdő már zengett a madárdaltól, 
száz és száz pirinyó madártorok b i
zonygatta. hogy itt az övé a legszebb 
hang. a leggyönyörűbb madárének.

Az ember lehunyt pillái alatt csodás ál
mot látott.

A fácánosban serénykedett tizennyolc 
évesen, vadtenyésztő gyakornokként. 
Sokezer fácán között sétált, pompás toll
azatú. délcegen dürrögő kakasok és sze
rény tyúkocskák, folyton nyüzsgő, cserre
gő szürkefoglyok között.

Látta Huszárt, a fácántelep paripáját, 
Gipsyt. a fácános kotorékebét. Pannit, a 
vénségesen vén uhut. Öreget, az aggas
tyán német vizslát. Dezsőt és Rezsőt, a 
csíkos vadmalacokat. Csöpit és Kóbort, 
a két vitéz patkányirtót.

És látta élete első őzbakját, az első 
szarvasbikát. Látott rókát, borzot és 
nyusztot, szarkákat, szürkevarjakat, és 
látta összecsapni a fekete sast a vén 
uhuval. És látta eldőlni a nagy remete
kant a dagonyánál...

Ifjúkori vadászélete sok-sok szereplő
jét látta álmában.

Kinyitotta a szemét, és zsigereiben 
érezte, hogy most a Természet templo
mában van. Képzeletében arcok jelentek 
meg. Emberek, akik a természetért tettek 
és tesznek, gondolattal, szóval, cseleke
dettel és ..nem mulasztással"

Erdészek és vadőrök, fővadászok és 
vadgazdaság-vezetők. az egyetemi ta
nár és az adjunktus Sopronból...

A múzeumigazgató, akivel együtt vé
gezte a soproni tanfolyamot.

Akiknek az arcvonásait sajnos már 
csak a haláluk után hét évvel láthatta vi
szont. Egy üvegkorsóba cizelláltan a 
Mátra Múzeumban, kislánya iskolai ki

rándulásán.
Templomszolgák voltak ők vala
mennyien. a Természet imádsá- 

gos templomának szolgái.
Az emlékezéstől min

dig elérzékenyült, 
könny szökött a 

szemébe most 
is. amikor a cs i

kókapui útnál 
^  megállt.

A fülemüle 
ugyanott és 
u g y a n o ly a n

gesen dalolta 
énekét, mint 
ázon a csodás 
hajnalon, har
mincnégy év

vel ezelőtt. 
Kiérve az er

dőszélre. látta a 
házat, amelyben ki

csiny unokája aludt 
édesen. És lelki szemei 

előtt látta a kis Dániel 
gyönyörűen csillogó sze- 

mecskéit. És akkor leikéből 
feltört a remény, tisztán, csillapít

hatatlanul:
Egyszer majd talán az a kis ember is 

szolga lesz. akár a nagyapja!
Templomszolga, a Természet varázsla

tos templomának igaz. hű szolgája.

(Folytatás a 3. oldalról)

Balesetet szenvedett hét évvel ezelőtt, 
elszakadt az Achilles-ina, épp a vaddisz
nónak köszönhetően. Húzta ki a gazos
ból a lőtt vadat, és belezuhant egy mély 
árokba. Szép vadász-hivatásának ott vé
ge is lett.

De a lelke mélyén örökké vadász ma
radt. és töretlen hittel hitte, hogy egyszer 
még visszakerülhet a kényszerűen elha
gyott pályára.

A természet iránti határtalan rajongása 
sem szűnt meg sohasem, kora gyermek
kora óta imádattal szerette és tisztelte a 
természet templomát, az erdők, a mezők, 
a vizek növény- és állatvilágát.

Templomszolgának érezte magát, mi
dőn a reá bízott vadállományt gondozta 
és védte, vagy favágóként tisztított egy- 
egy erdőrészt. De akkor is. amikor a 
szépséges monostori réteket megszaba
dította az emberek szemetétől, és két ke
ze munkájával kies ligeteket varázsolt az 
elhanyagolt, gazlepte területek helyére.

Igaz hívő lévén eljárt a vasárnapi misé
re. előtte hajnalonként, reggelenként eb
be a másik templomba is ellátogatott. 
Balesete után fájó lábbal és sajgó szívvel 
ugyan, de rendületlenül.

Hitte, hogy a gyönyörűséges termé
szet csakis a teremtés műve lehet, hiszen 
ennyi csoda, ennyi titokzatos szépség 
nem jöhet létre másképp.

A természetben mindig úgy érezte, 
hogy templomban van. És úgy érezte, 
hogy otthon van, hiszen szinte min
den fa. minden bokor, minden apró 
élőlény személyes ismerőse volt 
már.

És most ott állt az úton 
zakatoló szívvel. Mi volt ez 
az érzés? Vadásziáz? De 
hiszen ő már nem vadászik 
régóta. Bár a puska nélküli 
hét esztendő alatt azt is meg
tanulta. hogyan lehet fegyver 
nélkül vadászni. Mert hisz' a vad 
elejtése hasonlít a szerelem betel
jesüléséhez. De hát van beteljesü
letlen szerelem is, mégis milyen 
gyönyörű az addig elvezető út!

Újra elindult a vaddisznó, az ő 
legkedvesebb vadja. Kettőt- 
hármat lépett csak. de a ropo
gásából érezni lehetett, hogy 
nagy állat közeleg. Amikor a 
hold magára húzott egy 
szürke felhődunnát, a reme
tekan kilépett az útra. és 
rögtön az ember felé for
dult. aki már a vad jelleg
zetes szagát is érezte.

A torka kiszáradt, és 
szorította is valami, de 
már nem félt, mint har
mincnégy évvel 
ezelőtt. Tudta, 
hogy a vad
disznó nem 
fogja megtámad
ni. bár az lépkedett 
felé kimért léptekkel.

A fekete tömeg most 
megállt egy pillanatra.
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A hajnal hűvös fuvallattal üzent a 
selymes füvű, álmodó réteknek. 
A sötétség lassan elszivárgón a 
hegyoldal ezüstös fényű, templo

mos bükkösei felé. a ligetekben pára 
nőtt, és a világ lassan visszanyerte éjsza
kára elvesztett színeit, kontúrjait.

A születő fény ezernyi tollruha alatt re
megő madárszívet melegített fel. hogy a 
kis dalnokok elfújhassák pirkadati himnu
szaikat. A harmat új életre keltette a me
zők virágait, ezüstösen csillogott a rétek 
fűtengere, a patakparton az útilapu töl- 
cséres levelében szenteltvízként gyűjtöt
te össze a virradat könnycseppjeit.

A színesedő hajnali ég enyhében két 
ember állt a hegygerincen. Hajadonfőtt, 
megilletődve ámultak a hajnal örökkévaló 
csodáján, majd a zsoltáros madárdalban 
lehajtották fejük.

Uram. a fényre születtünk, annak gyer
mekei vagyunk, de esendőségünkben 
oly sokszor elfeledjük ezt. A sötétség 
minden nap itt ólálkodik körülöttünk, és 
napra-nap tévelygünk az emberi világ 
acsargó csábításai között. Bár a hajnal 
csodája tiszta, erős vértbe vonja lelkünk, 
mindennapos harcainkban mégis oly 
sokszor elbukunk, és vétkezünk szóval, 
cselekedettel és mulasztással. A bűnös 
ember járul most "színed élé, mint a vét
kező gyermek szerető atyjához, mert lel
kem áhítozza a megbocsátás hajnali har
mathoz hasonlatos, gyógyító balzsamát.

Sárgarigó hamvas fuvolája szólt a li
getből. és a szerelmes kakukkok számol
ták az őket ha llga tó iak kimért eszten
dőket. A kopár hegyoldal füvéből mezei 
pacsirták keltek, szálltak az ég felé

Uram. szerfÚ'égeseZ'a? erdei hajnal, 
múlandóságában és örökkévalóságá
ban. és szívünket hála tölti el, hogy lát
hatjuk, hogy itt lehetünk. Szentséges a 
tavasz, a tőled való élet szent tobzódása, 
mely lelkünket ünneplőbe öltözette, hogy 
a pirosló gyümölcsét rejtegető szamócá
val, a gidáját rejtő őzsutával, az ég felé 
szárnyaló pacsirtákkal együtt mondhas

suk: szent vagy. szent vagy. szent vagy. 
mindenség ura, istenem, dicsőséged be
tölti a mennyet és a földet!

A Nap még nem kelt fel. de teljesen vi
lágos volt már. Örvös galambok, vadger
lék röpte ívelt, és felébredtek a fecskék 
is. A réten nyúl rázta bundájáról a vizet, 
és a hegyoldalon itt is. ott is vörös csu- 
hás őzek legelésztek. Egy kökényes sűrű 
mellett, messze egy erős bak álldogált, a 
távcsőben harmattól vizes agancsa feke- 
téllett. A szemközti hegyoldal, ahol állt. 
kopár, innen közelébe férkőzni lehetetlen. 
A két ember elindult, hogy a túlsó gerinc 
mögött megpróbálja becserkelni. Megke
rülték a hegyet, már lenn voltak a völgyig 
lefutó kökényes szélénél, mikor egy új 
agancsát növesztő gímbika lépett ki elé
jük.

Uram. kitűztük a célt. és törekszünk fe
lé. adj erőt és segíts utunkon. Szenteltes
sék meg a te neved, és jöjjön el a te or
szágod. legyen meg a te akaratod, hi
szen ami akaratod ellen való. az felesle
ges, de az akaratod szerint valót
mel elfogadjuk. Keressük a te szándéka 
dat. remélve, hogy olykor egybeesik a mi 
terveinkkel is. Mindennapi kenyerűnket 
add meg nekünk ma. hiszen lennünk kell. 
élnünk kell. testünknek, lelkűnknek adj 
annyit, hogy az élet rögös útjain ne botla
dozzunk. hagyd beteljesülni vágyainkat, 
hogy mindennaipl örömeinkkel megerő
sítve befuthassuk é  nekünk szánt pályát, 
elvégezhessük a ránk szabott feladatot 
Ha utunkra áldásod napja süt, ha célhoz 
érünk, akkor is tudni fogjuk, hogy mindez 
nem a mi érdemünk, hiszen tiéd az or
szág, a hatalom és a dicsőség 

A szarvas hosszú, idegfeszítő percek
* jjtája gyönyörű, büszke ügetésével 
igott a hegyoldalnak az ellenkező 

irányba, úgy, hogy a két

embert nem vette észre. A vadászok elin
dultak a derékig érő. harmatcseppektől 
terhes bokrok között. Pattanásig feszült 
idegekkel, minden lépést megfontolva, 
nesztelen kapaszkodtak felfelé. Mikor a 
hegygerinc alá értek, akkor kelt fel a Nap 
szemben, és elvakította őket a mindent 
betöltő, fényes napsugár.

Uram, csodálom belém vetett hited és 
teremtményedért való önfeláldozásod. 
Gondod van rám. a legkisebbre is. tün
döklő pásztorként gondot viselsz juhaid- 
ra. és eljössz közénk, mint az Isten bárá
nya, aki elveszi a világ bűneit. Hiú sze
meink megvakulnak szent színed látásá
ra. térdre borulunk, de mégis mi va
gyunk. akik újra és újra keresztre feszí
tünk. Te így is magadhoz hívsz, magad
hoz fogadsz, testeddel és véreddel táp
lálsz. Boldogok a színedet látók, boldo
gok a hívásod meghallók, boldog mind, 
akiket meghív asztalához Jézus, az Isten 
báránya.

A két vadász már majdnem célhoz ért. 
efőttük, láthatatlanul egy őz kezdett 

..riasztani. Akkor már minden mindegy 
volt. rohanni kezdtek, hogy a bokrok kö
zül kiérve talán még lövésre kaphassák a 
gyönyörű bakot.

Ahogy a gerincre értek, alattuk a lan- 
kás oldalban állt egy suta. ez riasztott, 
míg az ellenkező irányban hallották egy 
másik őz menekülésének zaját. Nem si
került -  mondták volna már, mikor a suta 
mögött megjelent a futva érkező bak. 
Csak egy pillanatra állt meg, keresztbe 
fordult, rájuk nézett...

A lövésre páraként csapódott szét a 
bak oldaláról a harmat, és a koronás vad 
eldőlt a májusi réten.
. Mikor odamentek hozzá, szemét már 

opáfös ténybé’Vóhta az elmúlás. Az egyik 
vadász odatérdelt mellé, a másik csak 
állt fölötte. A bak gyöngyös agancsán 
csillogott a napfény, és a vadászok meg
várták, míg a napsugár felszárítja a gyö
nyörű trófeáról a hajnali harmat nedves
ségét.

A két ember nézte a tündöklő napsü
tésben fénylő harmatos hegyoldalt, a 
madárdal az örömtől szinte túlcsorduló 
szívükig ért. és mint az igazi, nagy tit
kok tudói összemosolyogtak.

Akkor már reggel volt, és a távoli 
faluban misére haran

goztak.



VIDECZ FERENC

NATURAREGNANS 
TERMÉSZETHIMNUSZOK

IN MEMÓRIÁM DR. NAGY GYULA

HAJNAL
Fenyőtűk kusza, sötét fátyolén át 
A kelő nap aranylisztet szitál.
Kapatos éj kábán kutatja házát;
Túl hosszú volt a víg. farsangi bál.

Fülemüle tokba zárja a flótát,
Mit virradatig buzgón zengetett,
Belülről szólnak csak a szívhang-nóták,

Fülel rá szarvas-léptű rengeteg.
De válaszol friss kakukk-sztakkátóra 
Darázs gordonka-pianisszimója; 
Rigófark mókás karmesteri pálca.

Sugárkezekből omlik tarka üstbe 
Harmat gyémántja, pókháló ezüstje. 
S ékkő-pillangó röppen égi táncba.

SZALONKA
Kandi március libbenő koboldja, 
Télkergető, tollas Pinocchio.
Ha altatót fújt sok. zajos rigó.
Didergő táj görcsét röptöd feloldja. 
Pisszenésedtől nyegle szél 
megszeppen;
Észak felé szöktében átszalad 
A völgyeken. Lágy ködmuszlin-szalag 
Búcsúztatja a bükkös rengetegben.

Avarszín-álruhás, apró királylány.
Ha forrás-alattvalód lép elébed. 
Tükörszíve fölenged, bármily kérges.

Tél-álom s tavasz-ébredés határán 
Hóvirágcsengő-fohász rebeg érted, 
Hogy esztendőre újra visszatérhess.

TAVASZ
Asztalt terít új asszonyként a rét,
Gyertyát gyújt a fűz pattanó csokorba. 
Habókos király, kincsét szórja szét 
A kankalin s sok szárnyas szív akkordja.

Részeg forrás locsogja titkait.
Szűzi ibolya ledéren kitárul.
Terhes rügyeknek körtáncot tanít; 
Újszülött barka szél karjába ájul.

Sziromjelmezben parádézik minden. 
Ágaskodó, sörényes hegygerincen 
Dévaj pipafüstként száll fel a pára.

S a nap. mely völgyből éppen égre kelt, 
Pajkos, fényszálból szőtt csókot lehelt 
Egy őzgida még nedves homlokára. .

NYÁR
A búzaföld törten, kifosztva áll.
Fogant kalásza másnak tölti zsákját. 
Meghalt folyóvíz száz apró taván 
A zöld ugart rezgő molnárkák szántják.

Korhely alkony nótáz estébe nyúlva. 
Esőért zsolozsmáz a békahad.
Búvó holtág madárnevelő útja 
Halvillanások ezüstjén szalad.

Gyapjas felhőnek rég elszállt a mérge: 
Kis tükröket szór fűszálra, levélre;
Lustán nyújtózik a gőzölgő párkány.

Szitakötők szárnyával összeérve.
Karcsú derékkal felivel az égre 
A színgyöngyökből egybefont szivárvány.

ősz
Öreg tölgy küld lehulló levelében 
A lankadt földnek halk üzenetet. 
Zsémbes október hűvös ecsetjével 
Tarkára fest dombokat, kerteket.

Egy csipkebokor pirosán dalol.
Nemrég itt még a szarvasok zenéltek. 
Hangjuk a márvány égen valahol 
Madár-rajokkal szállt északnak, délnek.

Sok kék szemével kökény gallya bámul; 
Lombja lassacskán feledésbe sárgul. 
Rőt avarban fáradt bogár zizeg.

S a föld méhében, még burokba zárva 
Várnak az újjászülető csodára 
A tavaszról álmodó íriszek.
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TÉL FESZEK
Lágy tenyérbe záruló szeretet,
Te. majd' maroknyi szösz- és tollcsomó, 
Soklelkű csengő titkát hordozó,
Álmokat őrző. szelíd langymeleg!

Kökény vénült ujja ringatta bölcső,
Zöld fillér-függöny óvja kincsedet.
Belül harsány vagy, a csönd künn rekedt, 
Mint verssoron ha eltöpreng a költő.

De ősz jön majd, esőkönnyes, kopár. 
Egy-egy rosszkedvű, csavargó bogár 
Tér be hozzád volt lakóid helyett.

A szárny egy napon több lett, mint a szív. 
S nincs hatalmad, mely ide visszahív; 
Fakulsz, porrá válsz, mint a szeretet.

FORRÁS

CSIPKEBOKOR
Isten rejteke vagy Ó-Bibliában; 
Schubertét „pajkos" dalra ihlető; 
Népmesék tetszhalálból éledő. 
Tavasz-csóktól ébredt királyleánya.

Szolid szirmokba öltözött szerénység, 
Madárnak hinta, bűbáj a darázsnak. 
Mindig-volt, soha nem foszló varázslat, 
Mely durvaságnak megtorolja vétkét.

Ha tűcsipkés, bókoló íveid 
Égő korallszín arabeszkjeit 
Eljegyzi a tél, dérkristály-zománca,

Sorfalat tisztes hó-Mózesek állnak.
S akkordjait a nászünnep dalának 
Jégcsengőiden Schubert zongorázza.

Gyermekkorom zenélő kristály-álma: 
Dervendi forrás, mohos szikla könnye. 
Titkát óvta két hárfahangú strázsa:
Két bükk borult árnyékával a földre.

Halk csevegését páfrány-lányok lesték, 
Hozzá hajolva, macskamód, hízelgőn. 
Kobold-lángok csalogatták az estét, 
Szalonnaillat szállt fanyar füstfelhőn.

Párás pohárban - hogy mindenki lássa, 
Milyen Natura úrfelmutatása 
Pár korty megcsillant nagyapám 
kezében.

Ha áttévedek az álomhatáron.
Kezét s néhány vonását ma is látom,
A hűvös cseppjeit elvesztő égen.

TOLGYHALAL
Fáradtan, törten csüng göcsörtös ága, 
Tépett üstöké rég földön hever. 
Hajdanán hetykén hordott hópalástja 
Mára meggyűlölt, sorvasztó teher.

Tiarás püspökként hajol fölébe 
S pásztorbotot tart kezében a Hold. 
Meredt szemmel könnyet hullatnak érte 
Megriadt nyájként álló csillagok.

Szikrázó ravatal a téli éj; 
Hószemfedőjén jégcsipkés szegély. 
Feledett kripták csöndje még ilyen.

Inaszakadtan roppan gyökér-lába. 
Zuhanó jajszó hull az éjszakába. 
Szél ajkán sóhajt fel a Rekviem.

ALKONY
Utolsót hajlong fáradtan a nap. 
Hosszú műszakra indul el az este. 
őszi bogár szól ablakom alatt, 
Hirdeti: megért a szőlő gerezdje.

Félénk szellő gallyak közé szalad. 
Utána nyúl incselkedőn az alkony. 
Kék ruhában szunnyad a szilvamag. 
Árny-takarót húz magára a balkon.

Régen-volt erdőn, emlékfák felett 
Hold-délibábként hív sok útkereszt, 
Cseng-bong egykori gímszarvasok násza.

Mi lesz a mákból holnapokhoz érvén: 
Fakuló csík a látóhatár szélén;
Bevetett égen megmaradt barázda.

MIÉRT?
Korcs embernél mennyivel jobb az állat: 
Születik, él s kimúlik egy napon.
Nem marad nyomán szenny, rom, könny.

gyalázat,
Vágy-célja nem eszelős hatalom.

Bambán nem bámul felhőkarcolókra, 
Júdás-ezüstért vért. sebet nem ejt. 
Görög szobor? Amit a mester róla 
Levésett: érték. Mi maradt: selejt.

Meghibbant rész tart gyeplőn bölcs 
egészet?

Hóhérok vagyunk; mártír a természet.
S hirdetjük mégis: így jó, így nemes!

Isten a Mennyből undorral tekint le:
Műve romokban, mocsokkal telítve. 
Vesszen! Javítani se érdemes.

Fehér ködhajók úsznak lenn a völgyben. 
A fenyves sávja nagy. kéklő sziget. 
Szelíd a csönd. Egy karnyújtásra tőlem 
Cinke cippogta el a féltízet.

Hideg pasztellszín díszletek között 
A havas Zengő halkan orgonái.
Néhány akkordja belém költözött; 
Körbefont sok-sok emlék-pókfonál.

Indulnom kéne a hétköznapokba.
Nem csodát várnom, elmémben vacogva. 
Rég elpihent az erdő vadja már.

Mennék, de állok csöndgúzsba kötötten. 
Lesem, mikor szabadul ki fölöttem 
A felhőkből elvágyó fénysugár.
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R. KISS JÁNOS

DÉLI HARANGSZÓ
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X

A faluszéli kőkereszt tövében most 
nyílik a vadrózsa, amely tele van 
mosolygó, halványpiros virággal. 
Minden ág külön-külön egy rózsa

koszorú. amelyen szemérmesen pirul a sok 
virág, mintha a hajnal csókos ajkának nyo
mán fakadt volna valamennyi.

Amint megállók e bokor mellett, kirepül 
belőle egy rozsdáshátú. világoshasú ma
dár és nyomában hullatja gyöngéd szirmait 
az istenek e bűbájos virága, melynek sej
telmes illata ott kering körülöttem. De ez az 
illat olyan, mint az álomlátás. Tovasuhanó, 
elmúló gyönyörűség. A vadrózsa illata csak 
addig valóság, amíg egy hosszú sóhajtás
sal magunkba tudjuk szívni. Azután mintha 
meghalna, elfogyna, semmivé válna. Csak 
inkább sejtjük, mint érezzük.

Az imént elmenekült madár egy tövisszú
ró gébics, melynek a fészkét is megpillan
tom egy szerteágazó rózsaágon. aminek 
erős töviseire néhány rovar van felnyársal
va. E különös vesztőhely most körül van vé
ve rózsakoszorúval.

A vadméh ide jött mézet lopni a vadró
zsától. miközben egy másik virágról a hátá
ra ragadt virágporral megtermékenyítette 
ezt itt a fészek közelében. De az életével fi
zetett érte. mert a madár mézlopás közben 
elcsípte és azon nyomban karóba is húzta; 
így most ő is ott szárad a rózsa tövisén 
tücskök, bogarak társaságában, hogy a 
fészkén ülő madárnak eleségül szolgáljon, 
amely kikelti a tojásban fejlődő fiókáit. Ez a 
természet törvénye. A méhecske életével 
is. halálával is életet ad.

A megzavart madár most kissé távolabb 
a villanydrótra ült, onnan szitkozódik cset- 
tegve, amiért megzavartam a birodalmá
ban. Itt szoktam tokjából kiszedni a puská
mat. mielőtt rátérek a dűlőútra. amely a va
dászterületünkre vezet.

A dűlőút egyik oldalán búzatábla, a má
sikon borsóföld terjeszkedik és most tarka 
virágok sokasága szegélyezi utamat: Fehér 
székfű. sárga kakascímer, tűzpiros pipacs, 
sötétkék szarkaláb, meg a kellemes illatú, 
bíborszínű kakukkfű és borsmenta.

Talán a borsóföld miatt gyengébben 
vegyszerezték itt a búzát, azért virulhat 
még ennyi szép mezei virág a dűlőút 
mentén.

öklőmnyi nyúlfi gurul át előttem az úton s 
eltűnik a borsó indái között. Amott, egy ha- 
jításnyira fácáncsibék fürdenek az út porá
ban. de amint észrevesz az anyjuk, behívo
gatja őket a búza közé.

Szelíd dombhátakon terül _  , 
el ez a hatalmas búzatábla 
és a borsóföld. Kétfelől a ; 
dombok alján egy-egy völgy 
húzódik párhuzamosan a dűlő- 
úttalj amelyen haladok. Néhány 
évvel ezelőtt azokon a völgyeken 
még egy-egy patakocska is folydogált vé
gig. néhol ki-kiszaladva a mederből, besur
ranva a buja zöld közé. Ott szivárogtak to
vább. folyvást itatva a völgyekben elterülő 
réteket, s amerre útjukat vették, tocsogó 
született a nyomukban.

Volt is vad bőven, mert ide jártak inni a 
környék vadjai a kis kígyózó csermelyek

hűs vizéből. No meg a buja sás és nád bú
vóhelyet is biztosított szárnyas és szőrmés 
vadnak egyaránt.

*  *  *

Volt, nincs. Lecsapolták a nádasokat, 
szittyós réteket és kiirtották a csenderese
ket. fasorokat. Felszántották a helyüket, de 
sok helyen még a dűlőutakat is, hogy a 
nagyteljesítményű gépek akadálytalanul 
járhassanak a határban. És amiről nagyon 
hallgatnak; óriási területeket alagcsöveztek 
perforált műanyag csövekkel és egyik hét
ről a másikra eltűntek a kis csermelyek, ki
száradtak a gémeskutak. A vad itatására is 
csak negyven méter alatt találtunk fúrással 
vizet.

A nagy. összefüggő táblákban ritkán hal
lani azóta fogoly cserregését, fürjek pity- 
palattyát. de fácánok is csak akkor kerül
nek az aggatékra. ha a vadásztársaságok 
mesterséges keltetésből eleget eregetnek 
szét a határban. Ahol akad még néhány fá
cán a vadon keltek közül és esetleg fészket 
rakva meg is kotlik, a kaszálógépek és a 
rendsodró gépek még az írmagját is kiirtják 
minden földön fészkelő madárnak. De a 
tárcsázó és szélesen boronáló gépek, még 
a kisnyulakat is elpusztítják. Mert a kisnyúl 
alig három-négy méternyire hagyja el a 
vackát, s a nagy gépek pedig még tíz mé
ternél is szélesebb területet művelnek, ami 
a kisnyulak kipusztulását idézi elő.

Nemrég még megengedett volt a tarlóé
getés is. és elégették sok helyen a búza 
szalmáját is úgy. hogy vele együtt pusztult 
a tarlón minden, ami élt.

A traktor után kötöztek dróttal egy 
nagy. használt gumiabroncsot, melyet 
megtöltöttek gázolajjal és meggyújtották. 
Ezzel a lángoló kerékkel elindult a trakto
ros a tarló szélén, megkerülte vele a ha
talmas búzatábla tarlóját, ahol még ese
tenként a szalmát is ott hagyták. Az el
csurgatott. lángoló olajtól tüzet fogott a 
tarló körös-körül. Recsegve, ropogva ha
ladt a tűz a tábla belseje fe
lé. Fél óra sem telt el. már 
lángolt a határ és a kor
mos füstben madarak 
szálldostak. menekül
tek a tűz elől. A sze
rencsétlenebb 
s z ő r 

més állatok meg rémülten futkostak a lán
goló tarlón összevissza.

Nincs menekvés! Elpusztul ott minden 
élőlény! Megszűnik a tücskök cirpelése. a 
bogarak zümmögése. Csak hamu és me
güszkösödött. apró állatok tetemei marad
nak a zsarátnok nyomában.

Amelyiknek sikerül kimenekülni a pokol
ból. az ijedtségére ihat a mélyedésekben, 
keréknyomokban összefolyt vegyszeres 
pocsolyából, s attól pusztul el nyomorultul.

sjc *  *

Hess tőlem keserűség! Hisz’ nem azért jöt
tem ki ide a nagyváros bűzös falai közül, 
hogy tovább mérgezzem magam 
embertársaim gyarlóságaival. Hanem 
azért, hogy megpihentessem tekinteteim 
ezen a csodálatos, nyáreleji tájon, mely 
annyi titkot és annyi szépséget rejt magá
ban - még így megcsonkítva is -. hogy szin
te megszédülök tőle. mint a telhetetlen mé
hek, mik ott csüngenek a virágok ajkán ré
szegen, mámorosán, az ezervirág mézétől 
ittasan.

Itt van a nyár és szól a virágos mező 
hangversenye. Egy pár tücsök cirpel. Ezer
nyi pici légy zümmög, szitál-csapong.

Egy pacsirta remegő ringással emelke
dik a magasba; egy másik meg úgy hull le
felé, mintha haldokolna - és dalol-dalol 
mind a kettő.

Úgy belefeledkeztem a pacsirták éne
kébe, hogy szinte megdöbbenek, amint a 
búzatenger fölött hirtelen elibém toppan 
egy barna rétihéja. Ez a nagyszerű légtor
nász pillangó könnyedséggel úszott fe
lém a búzamező fölött, s amint észrevett; 
olyat szökött fölfelé egyetlen mozdulattal, 
mintha felszippantotta volna valami. Meg
lepetésében fordult egyet a saját tenge
lye körül és néhány szárnycsapás után el
kezdett úszni imbolygó, kanyargó, tétova 
repüléssel, ő  itt az úr. Alattomos, harci 
modorával váratlanul csap le áldozatára. 
A nyílt támadás nem az ő kenyere. Ez a 
szőrösszívű rabló mindig orvul támad.

Azért siklik közvetlen a búza felett, 
hogy meglepje a gyanútlan pecse
nyét.

Hajlik a dombhát a madár alatt 
/  s eltűnik szem elől a gonosztevő,

mely sirályos libbenéssel száll 
/  keresztül a végtelenségen.

A fű közül meleg párázatot le
hel a föld. s ez a lehelet a menta 

templomi illatával keveredve úgy 
elbágyaszt engem, hogy le
kívánkozom a búza árnyékába a vi
rágok közé. ahol a selymes fűre 
feküdve, egy távoli falucska déli 
harangszóját hallgatom. Zengő 

kondulása. mintha a másvilágról 
jönne, mégis az ő hangja tölt be 
mindent.

Hogy ez a déli hangverseny tel
jesebbé váljon, a topolyás felől egy 
sárgarigó tilinkója. és egy kakukk 
madár fuvolája szolgáltat kísérő
szenét.
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BALOGH GÁBORIII. DÍJ

A VIRRADAT ARANY FELLEGEI
V

isszaváltó szarvasokat kerestem, 
melyek éjszakánként az erdőből 
kelet felé jártak ki a földekre és a 
patakhoz, ami a hegyek között 

még a vadregényes Cuha nevet viselte, 
ideérve a síkra viszont ki tudja miért, már 
fantáziátlanul Bakony-érként tisztelte a 
nép és a térkép egyaránt.

Észrevehetően közelgett a pirkadat, 
mikor a mélységes csendet megtörte a 
különös zizegés. Felnéztem az égre, 
mely felhős volt ugyan, ám arcomat nem 
érintette egyetlen esőcsepp sem. Pedig 
a repceföld jól hallhatóan sustorgott, 
mintha eső verte volna. Szememhez 
emeltem a távcsövet. Ott, ahol egy kiug
ró erdősarok még nagyabb árnyat vetett 
az erdőszélre, fekete testek sorjáztak a 
repcén az erdőszéllel párhuzamosan. 
Csülkeik alatt sejtelmesen zizegett a 
repce.

Hát itt vagytok?
Megvártam, míg elhaladnak előttem, 

távolodnak kicsit, aztán óvatosan átbúj
tam az erdő peremén futó út külső olda
lát szegélyező fasoron, s a vetés szintjé
től valamivel mélyebb úton osontam utá
nuk. Egészen addig mentem, míg az 
akácsávot cserkelő út nem vágta át. 
melynek végében sok kalandot megélt 
les állt. Ott dugtam ki a fejemet.

A rudli az erdőtől az ér felé húzódó 
árokparton állt. néhány öreg nyárfa tövé
ben. melyek nagyképűen a Kanászerdő 
nevet viselték. Agancsok csattog
tak, s azt is ki tudtam már 
venni, ahogy két bika egy
mással szembefordulva 
párszor összeütötte fejdí
szét. Hol a még többé-ke- 
vésbé alaktalan fekete 
testeket figyeltem, hol meg

•De végül maradtam, mert meghallot
tam a traktort.

Mögöttem jött az úton. Már nem volt 
hova sietni. A szarvasok valószínűleg be 
fognak elöltte futni az erdőbe.

A traktor elpöfögött mellettem. A szar
vasok összefutottak, tanakodtak kicsit, 
majd -  ez nem lehet igaz! -  kikanyarod
tak a repceföldre, s elindultak a Kanász
erdő irányába. A gép az ellenkező hatást 
váltotta ki, mint amit vártam. Kifelé szorí
totta a rudlit.

A lihegéstől párásodon a céltávcső, 
ezt leszámítva viszont már elfogadható 
volt a fény. A leslétrának támasztott fegy
verrel vártam őket. Felmászni már nem 
maradt időm. A nagyobb agancsok töké
letesen látszottak. A kicsik kevésbé, de 
azért a selejtbikákat már ki lehetett szűr
ni. Akkor viszont már nem a fénnyel gyűlt 
meg a bajom. A szarvasok annyira egy 
kupacba torlódtak velem egyvonalba ér
ve. hogy nem lehetett a golyót elereszte
ni. Néha egy-egy magányos egyed kivált 
ebből a gomolygó szürke masszából, de 
mire az agancsot jobban megnézhettem 
volna, már újra magába zárta a tömeg. 
Ide-oda vittem a szálkeresztet, attól füg
gően. hogy hol volt kisebb a tumultus, 
három vagy négy esetben is találtam lő
hető alanyt, de lövésre sosem volt mód. 
Végül túlhaladtak rajtam, s a Kanászerdő 
mellett kezdtek átkelni az árkon.

Untam már a le-felrohangálást, de 
úgy látszott, megint csak az maradt szá
momra. Loholtam odáig, ahol az árok ki
ért az erdőből. A hídnál óvatosan lép
tem kijjebb. A rudli már messze járt. az 
árkon túli szántáson. Immár határozot
tan vonultak az erdő felé a hasadó haj-

(Folytatás a 10. oldalon)

a keleti horizontot. Mikor jön már a lövi- 
lág?

A bikák ekkor megfordultak, lassan el
indultak vissza arra. ahonnan jöttek, a ki
ugró erdőcsücsök felé. A les lábához si
mulva néztem, ahogy olyan százméter
nyire elvonultak előttem, immár másod
szor. Tizenöten voltak. Az agancsokból 
viszont még szinte semmit nem láttam.

Visszahúzódtam a lestől az útra, s 
azon indultam újra utánuk. Rohantam vol
na szívesen, de nem mertem, inkább so
kat távcsövezve, meg-megállva kémlel
tem kifelé a fiatal akácok között. így még 
jókor vettem észre, hogy a rudli ismét 
megállt. Egy darabig toporogtak egy 
helyben, aztán ismételten hátraarcot csi
náltak, s megint elindultak az árok felé.

Hétrét görnyedve loholtam az útra, 
vissza a lesig. Lihegve értem oda. ledob
tam a hátizsákot, hogy ne zavarjon a lö
vésben. A lővilág első fényszilánkjai már 
ott bujkáltak körülöttem. A szarvasoknak 
pedig megint ott kellett elmenniük, ahol 
az imént.

Kinéztem a les mellett.
Az összes szarvas már megint illetlenül 

a fenekét fordította felém, s vonultak az 
erdőkiszökellés felé.

Ilyen nincs! Ez a rudli egyfolytában a 
bolondját járatja velem!

Hátamra kaptam a zsákot, s visszalép
tem az útra, hogy csak azért is. negyed
szer is utánuk induljak.
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(Folytatás a 9. oldalról)

nal aranysárga fellegei alatt. Feledhetet
len kép volt.

Bizonyára a Belényesi-ház mögötti 
öreg tölgyesben, vagy az ahhoz csatla
kozó akácsarjban fognak nappalra meg
állapodni. Ha sikerülne elvágnom az útju
kat. még minden megtörténhet.

És már siettem is befelé a Csapolóárok 
mentén, mely az erdőben félkört leírva, 
nyugatról déli irányba kanyarodott, s a 
nappali szarvastanyáktól csak egy fenyő
fiatalos választotta el. Ebben a fiatalos
ban néhány helyen rosszul eredtek meg 
a csemeték, s azokon a helyeken kisebb- 
nagyobb tisztások keletkeztek. Amennyi
ben ezeken vált át a vad. jól látható. Már
pedig a rudli nagyjából úgy vonult a sár
ga felhők alatt befelé, mintha a foghíjak
nak irányozna.

Végigloholtam az árokparton, azzal 
sem törődve, hogy esetleg más vadat 
megugraszthatok futás közben. Megállás 
nélkül hagytam el az árokparti lest, mely 
már ott volt ugyan a tisztások közelében, 
de mióta a fenyves nőni kezdett, már 
nem nagyon lehetett kihasználni. Pedig 
híres les volt nagyon, valamikor onnan 
lőttem első disznómat.

Nem volt idő nosztalgiázásra, elsiettem 
a les alatt, kicsit kikanyarodtam a mellig 
érő fenyőfák közé. és máris elértem az 
egymás utáni keskeny tisztásokat. Elsza
ladtam a túlsó végükben húzódó nyiladé
kig. és azon átlépve a fiataloson túli erdő
tag öreg fenyői mögött állapodtam meg. 
Onnan a tisztás legtávolabbi sarkáig el 
lehetett lőni.

Két percnél több nem telhetett el. mi
kor az árkon túl elpattant egy ág. Aztán 
egyre több. Jöttek!

A ropogás egyre erőteljesebb lett. a 
sűrűben agancsok koccantak.

Már az árokpartról hallatszottak a han
gok. Pár pillanat, s egy tompa, felüí szin
te bunkós csap jelent meg a jágerkender 
felett. Aztán kiemelkedett az árokból az 
első kis bika feje, nyaka. Még két lépés 
és elnyelte a fenyő. Susogtak az ágak, 
közben az ároknál megjelent a kővetkező 
csapos.

A tisztásra ekkor érkezett az első. ígé
retes kis bika, nem bántottam.

Kis szünet, s már ott volt a következő. 
Jóval vékonyabb, hegyes végű csapos. 
Meglőjem? Ne lőjem? Míg vívódtam, el
ment.

Jött a harmadik. Tompa végű csapos. 
Menj békével!

Szünet megint, aztán ott volt a negye
dik. Fiatal villás.

Jöttek szépen, sorban. Szemem sarká
ból érzékeltem az árokparti mozgást, de 
csak a tisztásra ügyeltem. Három-négy 
lépést mentek csupán nyílt helyen, az
alatt kellett bírálni, lőni.

Ott volt az ötödik. Nyolcas vagy tízes. 
Hohó, az egyik szár dárdában végződik! 
Ráfüttyentettem. Megállt, de hogyan! A 
tisztás közepén egyetlen kis vacak fe- 
nyőcske árválkodott, s a bika pont amö- 
gőtt cövekelt le. A fenyő a lapockáját és a 
nyakát takarta éppen.

De talán ha az ágak jobb szélén ellövök, 
akkor még nem csúszik hátra a golyó!

És már dörrent is a puska. A rudli meg
lódult. az én bikám elugrott. majd olyan ti- 
zenöt-húsz méter vágta után hirtelen sza
bályosan bejelezte a lapockalövést. So
sem láttam még olyan késleltetett jelzést.

A szarvasok kört leírva visszajöttek, 
előttem parádéztak el, újra átrobogtak az 
árkon. Közben számoltam őket. Keve
sebben voltak.

Megnéztem a rálövés helyét. Jó vér, 
pár csontszilánk, amit bordadarabnak 
gondoltam. Itt nem lehet baj!

De a csapára nem álltam rá, hanem 
hazamentem a barátomért, Laposkői 
Valterért, aki szálkásszőrű tacskó. Egy 
óra múlva újra ott voltunk. Hosszú veze
tékre vettem a kutyát, és rátettem a 
nyomra. Először rossz irányba indult, 
amit nem is csodáltam, hiszen tele volt 
minden friss szagnyommal. Harmadik 
nekifutásra aztán már jól indultunk, a 
tacskó egyre határozottabban húzott, 
nem győztem loholni a vezeték túlsó vé
gén. Itt-ott sok volt a vér. másutt hosszú 
vértelen szakaszok következtek.

A kutyát figyeltem, meg a vérnyomo
kat, ahelyett, hogy előrefelé néztem vol
na, így aztán olyan 150 méteres vezeték
munka után szinte belebotlottam a der
medt bikába. Valter már izgatott farkcsó
válással szagolgatta.

Hát sikerült! Nem nagy bika. legfeljebb 
3 kilós az agancs, páratlan 8-as, de nem 
is kell nagyobb.

Hosszan méláztam szarvasom mel
lett. Mi segített hozzá? Azt hiszem, fő
ként a helyismeret. Ha nem láttam vol
na annyit széltében-hosszában az er
dőt sokszor puska nélkül is. csupán 
nyomokat, vagy hullott agancsot keres
ve, ha nem ismertem volna a szarvasok 
megszokott járását, meg ezt a pár kis 
tisztást, akkor aligha jutottam volna lö
véshez. Elégedettségemet növelte az 
elejtés módja. Hogy nem lesen ülve, 
hanem cserkelve. helyezkedve, 
szarvasésszel gondolkodva sikerült. 
Sokáig ültem még mellette, fényképez
tem. nézegettem. Mire el tudtam vinni, 
este lett. Addig nem akadt segítség, 
meg hát amúgy is rövid volt a januári 
nap. így hát a kaland a virradat arany 
fellegei alatt kezdődött, s mire György- 
házán leadtuk a vadat, már az alkonyat 
vörös fellegeit is szürkére mázolta a 
leszálló éjszaka.

VARGA TAMÁS

KERÍTÉSBE ZÁRT EMLÉKEIM
Ha lehunyom a szemem, kitárul 

előttem a meredek völgy boró
kával, vadkörtefákkal, csipke
bokrokkal benőtt oldala. Az alj

ban sűrű, áthatolhatatlan kőkényszőve- 
vény, jobbra fenyves.

Érzem az arcomon a kelő nap erőtlen 
sugarát, a mélyből felfelé kúszó áramlat 
simogatását. Érzékszerveim egyszerre 
rögzítik a rengeteg benyomást és ingert -  
a hajnali harmatcsepp borzongató érinté
sét a nyakamon, a nedves fű mézízű-ke- 
sernyés illatát, a szajkó harsány kiabálá
sát. ott van, ott ül, látom -  lááátom!

S a reggeli párajátékban megpillantom 
az őzbakot, az első bakomat.

Ha lehunyom a szemem, a tikkasztó 
nap végén, támadó pécsikek raját tűrve- 
visszaverve látom újra a fenyvesből ki
váltó. teheneit terelgető szarvasbikát. Is
mételten felgyorsul szívverésem, meg
emelkedik az adrenalinszint a vérem
ben, mint akkor, amikor terítékre hoztam

a leáldozó nap sugarainál első szarvas
bikámat.

Ha lehunyom a szemem, szabad lel
kem feltartóztathatatlanul bolyong, cser
kel, barkácsol e tájon. Megilletődésem 
hasonlít a kőből épített, hűvös csücskei
vel magasba törő templomtermek által 
gerjesztett áhítathoz:

Hisz templom ez -  hova most végre 
eljutottam -  

fűbe, fába bújtatottan.
Sudaras tölgyek oszlopsora a főhajó, 
visszhangja máris hallható.
A domb oldalán a zöld borostyán vad 

sora:
zúgó templomi orgona.
De van itt minden! Van oltár, s van 

gyóntatószék, 
s itt, e magasles a szószék, 
s én zöld vadászruhába bújva: 

tisztelendő.
Az én kápolnám ez az erdő.

így fogalmaztam meg valamikor, s nem
csak írtam, de így is éreztem, így hittem.

Mint Isten testét, úgy vettem magamhoz 
e területet, a természet eme darabkáját él
ményeivel, emlékeivel, lakóival együtt.

Ha kinyitom a szemem, könnyem pe
reg: sírok. Állok a durva, hasított oszlo
pok. s az oszlopokra kifeszített rozsdás 
huzalok előtt.

MAGÁNTERÜLET! BELÉPNI TILOS!
Tekintetem a rabul ejtett, bekerített terü

letet pásztázza, szívem szomorú és na
gyon nehéz. Mennék, indulnék tovább, de 
nem tudok. Valami visszatart, leszögez.

Bent a lezárt területen hangtalanul 
mozdul a múlt, ébred az emlék. Vadász
múltam élményei fogolyként sorjáznak 
fel a kerítés belső oldalán. Szinte látom 
álomszerű testüket, s hallom suttogó 
sóhajukat, halk panaszukat:

-  Engedj ki minket, vigyél magaddal, 
szabadíts ki. hisz mi a tied vagyunk! Itt 
rabok vagyunk.
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BALOGI LAJOS

TÖRTÉNT VALAMI?
két egyre mérgesebben csapkodja az ar
comba.

Nimród egyenletes szuszogása hallat
szik a les sarkából, és sajnálom, hogy föl 
kell ébresztenem.

-  Itt van egy disznó! -  súgom halkan 
felé.

-  Lődd meg ügyesen, apa! -  suttogja 
félálomban, szinte még csukott szémmel. 
Ölembe veszem, kap egy puszit és el
árulom, hogy csak tréfa volt.

-  Jaj, de bolondos vagy! -  csap rá 
mérgesen a térdemre.

Lassan összepakolunk és elindulunk 
befelé. Pár méter után mellém jön és 
megfogja a kezem. így megyünk aztán 
egészen az autóig.

Az esti vadászat alatt tulajdonképpen 
semmi sem történt. Vagy mégis? A ter
mészet élte mindennapi életét, ami tele 
van csodával, csak nagyon nehéz észre
venni ezeket. Azért remélem, hogy Nim
ród majd szép lassan megtanulja látni 
mindezt.

Semmi sem történt? Talán mégis. Úgy 
érzem, a mai napon a természet egy 
újabb barázdát szántva egyre mélyebb 
nyomokat hagy Nimród pici kis lelké
ben. Abban pedig csak titkon remény
kedem. hogy egy újabb lépéssel került 
közelebb, az egyre inkább közös szen
vedélyünkké váló fegyveres erdőn-já- 
ráshoz.

Hatéves Nimród fiammal kapta
tunk egy meredek domboldalon. 
Mire fölérünk, alaposan beleme
legszünk és a tűző nap ajándé

kaként gyöngyözni kezd a homlokom. 
Eme ajándéknak azonban nem örülök, 
így egyetlen kézmozdulattal törlőm le az 
izzadságcseppeket, még mielőtt vala
mennyi a szemembe gördülne.

Nyár van. Ezt hihetné bárki, aki nem is
meri a naptárt, hiszen tikkasztó meleg 
van. Persze az még rendben volna, ha 
májusban pár napra vendégségbe jön a 
nyár. Most azonban úgy tűnik, visszaél a 
vendégszeretettel, hiszen második hete 
tartózkodik a tavasz otthonában. Az idei 
tavasz egyébként is nagyon udvarias 
volt. Már a szalonka-szezon közepén tar
tottunk -  egy pár jó húzással a hátunk 
mögött -  mikor a telet is beeresztette la
kásába. Még szerencse, hogy csak két 
napig taposta fehér csizmájával a határt 
és a tavasz langyos leheletére távozásra 
kényszerült.

Arra számítok, hogy a Matyi sírjánál lé
vő dagonyát ebben a május eleji meleg
ben rendszeresen látogatják a disznók. 
Ezért választottam leshelyemnek az 
ott álló magaslest. Csalódnom 
kellett, azonban ebben a da
gonyában is. a terület 
más részein találhatók
hoz hasonlóan.

Nyoma sincs disz
nónak, pedig mikor 
szalonkázni jár
tunk, mindenhol 
friss túrásaikba 
botlottunk be
le. Most pe
dig úgy néz ki. 
hogy felszívód
tak. mint napkel
te után a völgy al
jában gomolygó 
hajnali pára.

Úgy döntök, nem ma
radok itt, hanem a pisz
kon vágás alatti magasle
sek valamelyikére ülök fel.
Nimród nem nagyon örül 
ennek, mert még jó kis sé
ta vár ránk. Melege van ne
ki is, a kalapját már így is a 
kezében hozza és szőke 
hajfürtjei is egyre inkább át
nedvesednek. Egy kicsit 
morog is útközben, hogy 
miért oda megyünk, és mi
ért nem maradunk a Matyi 
sírjánál, de mire fölkapasz
kodunk a piszkorfői lesre, 
szép lassan megbékél.

Szinte észrevétlenül 
ereszkedik a nap korongja 
a hátunk mögötti horizont 
alá, az est pedig úgy tűnik, 
kicsit félve közeledik felénk.

Előbb a szürkületet küldi a tájra, de ő ma
ga még vár, mert fél. Fél. mert a még sá
padtan pislákoló csillagok közül a hold 
vigyorog rá. Most még kicsit kajlán, hi
szen pár nap múlva lesz csak telihold. 
Akkor aztán teli képpel mosolyog majd 
bele az éj szemébe és jót nevet az éjsza
ka minden erőfeszítésén, ami arra irá
nyul. hogy fekete fátylát borítsa a tájra.

Nimród egyre többet fészkelődik a le
sen. Mellettem ülve az ölembe hajtja a fe
jét, aztán a padozatra ül, majd az ülőké
re. Nagyokat ásít, de egy szóval sem em
legeti a hazamenetelt és az álmosságot.

Egyébként a les egész hangulata ál- 
mosító és a nyári estéket idézi. Tücskök 
ciripelnek szerteszét, a madarak lágy 
dallamokkal készülődnek nyugovóra, lan
gyos szellő simogatja arcunkat, denevé
rek járják furcsa légi balettjüket, és egy- 
egy béka is belebrekeg ebbe a holdvilá
gos estébe.

Nem csoda hát. ha Nimród a padoza
ton törökülésben ülve, a hátát a palánk
nak támasztva, szép lassan elalszik. Az 
sem zavarja, hogy nem messze tőlünk 
egy bagoly mondja kissé hátborzongató 
..énekét". Azt azonban sajnálom, hogy 
nem hallja a mellettünk lévő bokorból fel
hangzó fülerfiüle éji dalát. Ekkor a szél 
feltámad, cigarettám füstjét ide-oda fújja, 
aztán a völgyben kóborló hűvösebb lég
áramlatokból is el-elkap egyet, amelye
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KÁNTOR B. PÉTER

LÉLEKMUZSIKA
PAPÍRRA SZÓRT SZÍV-SZILÁNKOK AZ ERDŐBŐL

Amint az első lépéseket megte
szem ebben az őszi erdő
kastélyban, ahol vörös- és sárga 
frakkos fa-komornyikok vigyáz

zák minden mozdulatom, hirtelen nagy
apám régi, ütőtt-kopott lemezjátszója jut 
az eszembe. És hallani vélem, amint sír 
belőle a hegedű; kattog és serceg, mint 
a vén óra az omladozó falon; és egy mély 
férfihang tölti be a poros fénycsíkokban 
úszó szobát: szomorún és fájón, hogy a 
szíve is könnyes lesz az embernek: 
„Amikor a szívem-lelkem, 
minden percem fáj.
Kimegyek én az erdőbe.
S megcsókol a táj.
Dalolj madár, simogass szél,
Csendet adj a lelkemnek;
Fű, fa, virág, 
áldott erdő
gyógyír beteg szívemnek... “
Kattog bennem a régi lemezjátszó, ma
gamban érzem a régi dallamot; a hang 
oly' tisztán csendül a fülembe, mintha 
nem sok évvel ezelőtt hallottam volna, 
hanem néhány perce.

Szeptember van. Nyirkos, kődbe búvó. 
ezerszínű. Soha ilyen gyönyörűnek nem 
láttam még ezt az erdőt. Ha festő volnék, 
hát ma egész nap itt lennék, és festenék, 
festenék kimerülésig, hogy egy piciny 
darabot megpróbáljak visszaadni ebből 
a szemkápráztató színorgiából.

Zenélnek a színek... Zenél a vörös, ze
nél a sárga. Muzsikál minden az ég alatt, 
muzsikál, mint a lelkem.

Barangolok a keskeny ösvényeken -  
aranyfényű szellemfolyosókon céltala
nul és kábultan. mint a részeg a csilla
gos ég alatt. Furcsa ez az érzés: időtől, 
világmegváltó gondolatoktól, a napi dol
gok kaparó kényszerétől mentes; és 
szárnyaló, tiszta, megfoghatatlan és rit
ka; és csak a pillanat van, s benne az 
őszi haláltáncát vörösen-sárgán lejtő, iz
zó erdő, és én: a tágra nyílt szemű por
szem. A szem, mellyel most nézek, az 
ősöké és utódoké együtt, azoké. akikből 
kaptam néhány szikrát, s akik kapnak 
néhány szikrát belőlem; ez a szem -  né
hány órára elhiszem -  az emberé.

Tűnődésemből egy távoli hang riaszt 
fel. Messziről jön. játszadoznak vele a 
dombok: dobálóznak, mint a kacagó gye
rekek a labdával, és ledobják a lábam 
elé. ahonnan föl pattan egészen a szíve
mig. Szarvasbőgés. Az első. amit hallok 
idén.

Mély és tűzzel teli.
Lelket bizsergető. vadászszívet má

morral eltöltő.
És belekezd a második, a harmadik, a 

negyedik.... Varázslatos erdei koncert ve
szi kezdetét, mintha az őszbe, az elmú
lás csöndjébe robbanna és üvöltene bele 
a szerelem, a múlhatatlanság. a csaka- 
zértis élet hangja.

Mosolyogva állok; lehet, valamit mor
molok is. talán imádságot, nem tudom; ... 
tovább pattog bennem a régi lemezját
szó, lassan elhalkul a hegedű, és felváltja 
a lelkemben kitörő, hullámzó és hömpöly
gő orgonaszó.

És lassú mozdulattal leveszem a ka
lapom, mert az ember a templomban 
leveszi a kalapját.
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VADÁSZÖSVÉNY TÁRSASJÁTÉK 
START: 6-ost dobva lép be, új dobással indul
2. Szemetelt az erdőben. 1 lépés hátra 

' 4. Mérges gombát evett, kiesett a játékból 
7. Csendben figyelte a vadat. 2 lépés előre

10. Az őzet kis szarvasnak nézte. 2 lépés hátra
11. Döglött rókához nyúlt. 6 lépés hátra
13. Hangosan csörgött a telefonja. 4 lépés hátra
* 14. Megbukott a vadászvizsgán, lépjen a startra 
IS. Letette a vadászvizsgát. 5 lépés előre 

'16. Leszedte a vadfogó hurkot. 4 lépés előre
17. Árkon áthaladva kiürítette fegyverét. 3 lépés előre
18. Védett virágot tépett le. 6 lépés hátra
19. Védett területen elzavarta a fészkelő madarakat.

7 lépés hátra
22. Ennivalót vitt az állatoknak. 3 lépés előre 
24. Hozzányúlt az újszülött állathoz. 4 lépés hátra 
26. Rongálás nélkül ment át a kerítésen. 1 lépés előre 
28. Sebkótóző csomagjával elsősegélyt nyújtott.

3 lépés előre
30. Nyitva felejtette a fegyverszekrényt. 5 lépés hátra
32. Disznóhajtásban söréttel lőtt rókára. 7 lépés hátra
33. Hullajtott agancsot talált és lead la a vadászoknak.

1 lépés előre
35. Meglőtt vadat talált és szólt a vadászoknak

2 lépés előre
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KIÁLLÍTÁS

ZALAI AGANCSSZEMLE
Verőfényes napsütésben, őszi színekben pom
pázó. erdőkel körülölelt völgyben gyönyörköd
hettünk az idei szarvasbőgésben elejtett 
nyolcvan gímszarvasbika pazar fejdíszében. 
Fantasztikus élmény és egyben rendkívül ta
nulságos is volt a kiállítás, amelyet a Zalaerdő 
Rt. másodszor rendezett meg a szentpéterföl- 
dei vadászház előtti tisztáson.

-  Együtt megtekintve ezt a nyolcvan trófeát, jó 
lehetőség nyílik a szakmai tapasztalatcserére 
Főként, hogy jó néhány agancsnak az előző évi 
hullajtott szárait is megvizsgálhattuk, összeha
sonlíthattuk. A trófeasúlyokból sajnos jól látszik a 
kemény tél és az aszály kedvezőtlen hatása, va
lamennyi súly hiányzik is az agancsokból, 
mondta megnyitó beszédében Feiszt Ottó. a Za
laerdő Rt. vezérigazgatója, az OMVK elnöke.

A látottakat néhány adattal egészítette ki 
Páll Tamás, a Zalaerdő Rt. vadászati felügyelő
je: -  Idén a vadászterületeinken 149 szarvasbi
kát hoztunk terítékre, ebből 18 arany-, 40 
ezüst-. 42 pedig bronzérmes lett. Az érmes bi
kák agancsának átlagsúlya 8.41 kiló. a többie
ké 7.13 kifó volt.

Idén látható volt néhány olyan trófea is. 
amelyet vadásztársaságok területén ejtettek 
el. mint például a Pacsai Vadásztársaságnál 
terítékre került idei legnagyobb agancssúlyú 
zalai bika: 13.36 kilóval és 241.76-os pont
számmal. Láthattuk a szentpéterföldei .nagy 
bikát" a maga 13, 22 kilós súlyával és 247.04 
pontszámával, amely idén az országban a 
második legerősebbnek bizonyult. Ahogyan 
tavaly, az idén is lenyűgöző volt a látvány.

szinte nem lehetett betelni velük. Jó volt látni, 
ahogy a jelenlévők milyen önfeledten mustrál- 
gatták az agancsokat és közben -  természe
tesen -  megosztották egymással gondolatai
kat. véleményeiket. Bizonyára sok vadászra 
igazán ráférne a szakmai ismeretek ilyen tár
házából történő ..meregetés". Jó volna másutt 
is hasonló látványos, bemutató programokkal 
fejleszteni a vadászok ismereteit, mert a köz
vetlen élmények talán minden más módszer
nél eredményesebbnek tűnnek. Arról már 
nem is szólva, hogy egy ilyen jeles alkalom
mal a legkiválóbb szakemberekkel együtt le
het értékelni, megbeszélni a látottakat, gaz
dagítani az ismereteket.

KÉP ÉS SZÖVEG 
POLSTER GA8RIELLA
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A Vadászati Kulturális Egyesület Diana Vadászhölgy 
Klubja 2004. január 10-én Budapesten a Vajdahunyad 
várban (Magyar Mezőgazdasági Múzeum) rendezi 
meg első országos Diana bálját, amelyre -  korlátozott 
számban -  a Diana klub alelnökeinél (név és telefon
szám a lapban), valamint a VKE irodájában (telefon és 
fax:06-1-242-00-42, e-mail: vke@vadaszlap.hu) lehet je
lentkezni.

A bál vacsorájáról Ványi István mesterszakács, a fe l
szolgálásról -  Benczik Zoltán igazgató vezetésével -  a 
Hotel Taverna éttermének személyzete gondoskodik.

Desszert: feketeszedres krémdesszert, 
valamint kávé, üdítő.

VKE
epertükrön

A vacsorához a villányi Günzer Tamás pincéjéből szár
mazó „vadászok borait” kóstolhatják meg a báli ven
dégek.

A báli műsorban -  fellép Mága Zoltán és az Angyalok 
együttes.

A hajnalig tartó talpalávalót a Gulyás Ferenc vezette 
Szerenád zenekar szolgáltatja és természetesen lesz 
tombola ... garantált a jó hangulat.

Menü:
Előétel: tésztában sült, aszalt barackos libamáj pásté- A báli belépő díja: személyenként 12.500 Ft. 
tóm, zeller salátával.
Leves: tejszínes, tormás fácánleves.
Főételek: csomboros savanyú káposztában párolt vad
disznó szelet -  kakukkfüves, vargányás szarvas ragu, 
almában sült vörös boros szilvával, mogyorós tészta 
pudinggal -  kelkáposztában párolt fácánmell szarvas- 
gomba mártással.

A szervezők szálláshelyről is igyekeznek gondoskodni, 
a Hotel Taverna, a Hotel Pilvax és a Hotel Liget áll a báli 
vendégek rendelkezésére -  14-17 ezer forintos szobaá
rakkal. Szállásfoglalás: Pósfalvi Dóránál (T: 485-31-64, 
fax: 485-31-11, e-mail: hotel@hoteltavema.hu)

A NEMTELEN BOSSZÚ
A java bőgés idején történt, hogy üzemtervi ada
tok beszerzése ügyében Babócsára (Somogy 
megye) kellett mennem. Gyönyörű idő volt, így a 
vadászmester -  bár vendég is vadászott -  meg
hívott, hogy maradjak estére. Lesre ülve ked
vemre fotózhatok, s ez segíti őket is a megfigye
lésben. A német vendégekkel együtt mentünk ki 
és már az első magaslesnél meglepetésekben 
volt részünk, mert valaki elvitte a létrát, az and- 
ráskereszteket motorfűrésszel földarabolta, az 
oldaldeszkákat leverte, iszonyú „munkát" vég
zett. A vendég kérdezte is. hogy mi történt a les
sel? Hosszú ennek a sora -  sóhajtott a vadász- 
mester -  a vacsoránál majd elmesélem.

Végre aztán találtunk egy másik magaslest, 
amire fölkapaszkodtam. A napnyugta előtti 
aranysárga sugarak már csak a Malom-csator
na melletti magasabb égerfák tetejét érték. 
Néhány perc múlva megszólalt egy bika a nyu
gati oldal erdejében, egészen közel a leshez. 
Azután még kettő bőgött folyamatosan a kö
zelben. Lassan sötétedett, a hold majdnem tel
jes korongja fényesedett. Ezüst színű lett a Ri- 
nya és a Malom csatornaí rét. Ahogy hűvösö
dön az idő, már meg sem tudtam számolni, 
hány bika is bőg. Hatvan éves vadászmúltam 
alatt ilyen szarvasbika koncertet csak néhány
szor hallottam. Felejthetetlen élmény volt ez a 
csodálatos, holdfényes, szeptemberi este.

Egyszer csak meglepődve láttam, hogy a 
keleti oldalon hanyatt-homlok rohantak vissza a 
szarvasok az erdőbe. Hamarosan kiderült, mi 
az oka a fejvesztett menekülésnek. Egy világí
tás nélküli teherautó jött. amelynek fémplatóját 
vaslapáttal verte valaki, s ettől estek a szarva
sok joggal pánikba. A teherautó lassan távolo
dott, a varázsnak vége szakadt, s már csak 
messziről, a nyugati oldal felől hallatszott a bő

gés. Néhány perc múlv egy lövést hallottam, jó 
becsapódással. (Később kiderült, hogy éppen 
ennek a bikának az agancsa kapta idén So
mogy megyében a legmagasabb pontszámot.)

Nemsokára jöttek is értem, nem győztük 
egymásnak mesélni az átélt élményeket, de rá
kérdeztem a titokzatos teherautós minősíthe
tetlen viselkedésére is. amelynek akaratlanul a

szemtanúja voltam. Hosszú, sok évtizedes va
dászmúltam alatt ilyet még nem láttam.

-  Ezt csinálják minden éjjel, a bőgés kezde
te óta -  mesélte a vadászmester.

-  Egyébként az illető egy felsőfokú képzett
séggel rendelkező hivatásos vadász. Annak 
idején -  és hol nem -  nálunk is területvita volt. 
ami végül törvényesen a mi javunkra dőlt el. Az 
illető ott dolgozott, és így próbál bosszút állni. 
A magasleseket szétdarabolják, zavarják a va
dat ahol lehet, ártanak, ahol tudnak, s ha nem 
tudjuk a vadkárelhárító vadászatokat a lesek 
hiányában hatékonyan végezni, tarlóra pusztít
ja a vad a kukoricát. De ezeknek éppen ez a 
céljuk. Mit csináljunk? Szóltunk már minden
hol. ahol lehet, de csak nem hagyják abba...

Erre csak azt lehet mondani, hogy aki ilyen 
minősíthetetlen cselekedetekre, nemtelen 
bosszúra képes, az mindennek nevezhető, 
csak vadásznak, pláne „hivatásosnak" nem. 
Jócskán tudnék még különböző jelzőket is 
használni, de nem kívánok lesüllyedni ilyen 
mérhetetlen sötét mélységekbe. Aki ilyenekre 
képes, az nem érdemli meg. hogy vadásznak 
nevezzék, de még embernek se nagyon...

Tóth Ferenc 
nyugalmazott vadászat felügyelő 

vadgazdálkodási szakértő
*

(A szerk. megj. A vadászati törvény 28.§ (3) be
kezdés tételes megsértése az ilyen, de sajnos 
manapság egyáltalán nem példátlan „kártétel". 
Tény. hogy ekkora károkat egyetlen dúvad sem 
képes okozni. Egyetértünk és -érzünk is Önök
kel. csak éppen afelől vannak erős kétségeink, 
hogy ez ellen semmit nem képesek tenni. Igen
is lehet, élni kell a törvényes lehetőségekkel, ér
vényt kell szerezni a vonatkozó jogszabályok
nak. Többek között ez is a vadászatra jogosult 
feladata. Az említett Vtv. 28.§. törvénysértésé
nek ügyében pedig első fokon a megyei vadá
szati hatóság köteles eljárni. Ha pedig már bi
zonyítást nyert az elkövető személye, és az ne
tán -  legalábbis a papírforma szerint -  „va
dász". és tagja a kamarának, a sértettek külön 
kezdeményezett etikai eljárást indíthatnak, 
amely -  elvileg -  független, vagy inkább annak 
kellene lennie, minden más hatósági eljárástól. 
Tehát nem elegendő „szólni" mindenkinek, ha
nem cselekedni is kell. mert ezt senki más a va
dászatra jogosult helyett nem teszi, de nem is 
teheti meg. Minden látszat ellenére ennyire 
azért még nem vagyunk „vert csapat"!)

mailto:vke@vadaszlap.hu
mailto:hotel@hoteltavema.hu
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A MIKULÁS AJÁNDÉKA
Nagyon nehezen akart megvirradni, de 

nem is csuda, már két napja és két éj
szakája. hogy esik a hó. Nyolc óra el
múlt. de a kutyák kennelje felól sincs 

mozgás, egyedül a kakas erőlteti a reggelt, bár 
képzelem, hogy a tyúkok mennyire akarnak fe
jest ugrani a számukra feneketlen hóba. Most 
is esett, azzal a porszerű suhogó kis szemek
kel. ami biztos, hogy megmarad egy jó ideig. 
Alighanem fehér Karácsonyunk lesz. ha már a 
Mikulás is ilyen bőkezű volt hozzánk.

A disznók felől néha van valami mozgás, de 
gondolom, ma ők sem élnek a nagy szabadsá
gukkal. a malacfélék nem tudnak mit kezdeni a 
fülig érő hóval.

Végre rászánom magam, felöltözök. a nad
rágot kívül hagyom a csizma szárán, a kalapo
mat csurgóra állítom, és elindulok havat lapá
tolni Az este óta húsz centi eshetett, így a töb
bivel együtt már hatvan centi körül van. Még 
szerencse, hogy a kerületemben már minden 
terv szerinti munka be van fejezve, a dolgozók 
közül is már csak Feri bácsi jár ki. aki az erdé
szet lovait gondozza, meg segít nekem is min
denben. Az este szánnal hazament, össze
szed pár szükséges dolgot, ma kihozza a pos
tát és a kenyereket a faluból, aztán már kint fog 
aludni ő is az irodahelyiségben.

Közben elértem á lapátolással a kutyák ken
nelét, kiengedtem őket. A német juhász a taxi
val óriási hancúrozásba fogott, a magyar vizsla 
viszont egyből a teraszra ment. ott várta, hogy 
gazdaasszonya előbb-utóbb beengedi.

Folytattam a lapátolást, következő állomás 
az üstházat és kemencét, valamint egy kis ta
karmánytároló helyiséget magába foglaló épü
let volt a középső udvaron, menet közben be
kanyarodtam a kerti csaphoz, lassan meg kell 
etetni a sertésállományt is. Ment a munka, 
nagy hideg nem volt. igaz nem volt eddig sem. 
gyönyörű hosszú őszünk volt. Ment a lapáto
lás. egyébként is a fejemben már nem fért na
gyon más gondolat, mint amit a délután köré 
szövögettem.

Nagyon nagy reményt fűztem a nagy hóhoz, 
egyrészt a nyomok tisztánlátása, másrészt a 
szóró nagy valószínűséggel történő megláto
gatásával kapcsolatban. Volt azon a szórón 
minden földi jó, amit egy vadkan kívánatosnak 
találhat: makk. szilvacefre, alma és természe
tesen kukorica, ami be volt ásva a talajba, de a 
csalogató szemek, fél és negyed csövek felül 
kicsit nagyobb körben elhelyezve. Most ugyan 
belepte a hó. de az Öreg kan már tudott róla, 
láttam hatalmas nyomait, amint többször, több 
irányból szél alá vette a szórót még a havazás 
előtt. Itt vert tanyát, amióta elmúlt a búgás. bár 
koránál és termeténél fogva kérdéses, hogy 
részt vett-e még ilyen szertartásban. Igazi re
mete ő . már négy éve járja a maga útját itt ná
lam is. de még kísérő kan nyomát sem fedez
tem fel soha az Ő csapája körül. \

Találkoztunk is már háromszor. Egyszer 
teljesen váratlanul, éppen a már készleten 
lévő kemény tűzifát jártam fel. csináltam 
egy kisrovancsot a szokásos havi jelentés
hez. Méregettem, jegyezgettem a füzetem
ben; a puska letámasztva a sarang mellé, 
amikor úgy éreztem, hogy valaki néz. Körbe 
pillantottam, de akkor már csak azt láttam, 
hogy a vaddisznók királya felvágott farokkal, 
teljes fordulatot téve. a szálas aljnövényzete 
közé robog. Nem jó szó a „robog", mert ilyen
kor az ember egy vonatra, vagy kamionra gon
dol. ö  azonban olyan csendben tudott óriási

testével robogni, hogy egy nagy fekete szel
lemnek is gondolhatta volna az ember.

Másodjára egy csendes nyári késő délutá
non szitáló esőben, egy szál gatyában, csak a 
puskával cserkeltem, amikor egy dagonyában 
megleptem. Rengeteg kullancs volt ebben az 
évben, talán az volt az oka, hogy ilyen korai 
napszakban már sárfürdőzött. de egyébként is 
nagy zavartalan csend volt ebben az erdő
részben az év egész szakában. Nem tudom 
melyikünk lepődött meg jobban, már csak azt 
észleltem, hogy egy óriási feketeség kicuppan 
a sárból, és eltűnik a sűrű aljnövényzetben. 
Még kopasz mivoltában is^fekete volt. mint az 
ördög. Ami utoljára megmaradt a látomásból, 
az a hatalmas herezacskója volt. Csak álltam 
ott. mint akibe a ménkű belevágott, hajamban, 
szakállamban csörgött az esővíz, de én inkább 
leforrázva éreztem magamat.

Miután kicsit ocsúdtam, elmentem pálcákat 
törni, hogy a sárban maradt lenyomatáról mé
reteket vegyek, közben felfedeztem, hogy Ő 
már régebben jár ide élvezkedni. a közelben 
négy dörgölőfáját is felfedeztem. Elképesztett 
a sárlenyomat magassága, na és a lényeg, az 
agyarak által ütött mély nyomok csaknem de
rék magasságban a tölgy oldalában.

A harmadik találkozás következő tavasszal 
történt, olyan ügyben jártam be a kerületet, 
hogy összeszámoljam, hány árok átereszt kell 
kicserélnem. Nyár végére egy nagyobb tarvá
gás volt betervezve, a faanyag kiszállításához 
rendbe kellett tenni az utakat. Éppen négykéz
láb álltam az út melletti árokban, így lestem be 
a híd alá, hogy be van-e szakadva, amikor fel
nézve azt láttam, hogy az én ismerősöm szé
pen kényelmesen akkor sétál át az úton hoz
zám vagy ötven méterre. Amibe beváltott, az 
az erdőrész egy közel negyvenhektáros fiatal 
cseres-tölgy volt. tekinthettem tehát ismét láto
másnak.

A tudatos megfigyelés soha nem vezetett 
célra, mert mikor felfedeztem a friss nyomát, 
vagy netalán egy többször használt dagonyát, 
akkorra már mindig tovább állt, és negyven ki
lométeres körzetben reményeket, vágyakat 
ébresztett minden valamire való vadászember 
lelkében. Nem nagyon beszéltünk róla egy
másnak sem, még a gondolat is torokszorító 
volt bármelyikünk számára, hogy valaki más 
méri meg az agyarát először. Talán nyolcán 
voltunk a fél járásnyi terüle

ten. aki ment is a disznó után. de amilyen a vé
letlen. soha nem tudja az ember, hogy kivel fut 
össze akinek éppen a ravaszon lesz az ujja.

Közben befejeztem a hólapátolást, megjött 
Feri bácsi is. megbeszéltük, amit kellett és be
mentem készülődni. Bíztam benne, hogy most. 
vagy soha! A magas hó talán rákészteti, hogy 
felvegye a szórót, és ha éppen ott tudok lenni, 
talán...

A legfontosabb, a puska, már nálam volt két 
napja, elhoztam a vadásztársaság kartonos 
golyós puskáját. Szerettem a saját duplacsö
vűmet. ismertem is tudományát, de ha már volt 
ilyen lehetőség, ezt választottam. Volt vele hi
vatalosan is lőszer, de barátom, akinek szintén 
7x64-ese volt. ellátott 11.3 grammos RWS töl
ténnyel. Kistudíroztuk, hogy a ballisztikája 
ugyanaz mint a cseh lőszeré, meg aztán ami
lyen távolságról terveztem a lövést, nem szá
mított a pár centiméter. A zseblámpába cserél
tem ki az elemeket, pedig lehet, hogy nem is 
kellett volna.

Gyorsan bekaptam egy korai ebédet, bár 
nem igazán volt étvágyam, még egyszer át
néztem mindent, beöltöztem, a puska csövé
nek végére felkerült az ipari védőkesztyű levá
gott középső ujja, bebiztosítva egy befőttes 
gumival, hátizsák, és kiosontam a hátsó kerten 
keresztül, hogy a kutyák ne vegyenek észre, 
mert akkor zajonganak egy negyed óráig. Leg
szívesebben rohantam volna, de nem akartam 
sietni, nehogy nagyon megizzadjak. Nem tud
tam. hogy mennyi időt fogok kinn tölteni, nem 
lenne jó. ha egyből fáznék az átizzadt ruhák 
miatt. Figyeltem a hópihék dőlését, egy na
gyon enyhe déli irányt mutattak. így volt rend
ben. Menet közben figyelgettem a nyomokat, 
hát. nem szívesen mozog semmi, nagyon ma
gas a hó. Befordultam a célegyenesbe, innen 
már sokszor megálltam, nagyon lassan halad
tam. pedig még több mint egy kilométer volt 
vissza a leshelyemig. Még tippelni sem tudok, 
hogy mennyi ideig értem oda.

Mikor a holtág mellett befordultam, megállt 
bennem a levegő. A szóró környéke csaknem 
fekete volt. Na. most aztán ki volt a vendég, az 
biztosnak látszott, hogy egy disznó nem csinál 
ekkora felfordulást. Már mindegy, gyorsan el
foglaltam helyemet egy hármas ikertőrzsű 
tölgy ölén kialakított leskosárban, csendben el
rendeztem mindent, ami egy bála szalma fel

fordításából, a pokrócba való beleteke- 
redésből és elvackolásból állt. Óva
tosan lesepertem a havat a mell
védről is. és megkezdődött a vára
kozás.

Nagy változást nem okozott jelen
létem^ mert a holtágban már ismét za- 

jongtaka récék, és megjelent egy suta 
két szép* gidával. Már majdnem meg
bántam. hogy nem hoztam a távcsövet, 
de eszembe jutott rögvest a koccaná
sos baleset, ami tavaly egy jó kan el
vesztését okozta és már nem is bánkód
tam. A nagyobb baj az volt. hogy kez

dett szürkülni, pedig nem sokkal múlha- 
A tott el délután két óra. A suta családjához 
' újabb őzek csatlakoztak, szinte hangos volt

* a ropogtatás. ahogy a különböző takarmá
nyokat ették. Feltétlenül hozok majd ide is lu- 
cejnát -  gondoltam. Megjelent a családfő is. 
barkás agancsának már az elágazása fejlő
dött. töve majdnem másfélszerese volt a 
szeme vastagságának. Ropiztak önfeled
ten. amikor a suta felkapta fejét, aztán már
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minden fej egy irányba nézett, a bak böffentett 
egyet, majd méltatlankodó riasztás, közben 
szétugrottak.

Begurult a szóróra egy. kettő, öt süldő, mö
göttük húszméternyire megállva felfedeztem 
egy nagy kocát is. mely lassan elindult félkör
ben. végül ő is a szóróra ért. Sokáig figyelt 
még, aztán ő is turkálni, és ropogtatni kezdett. 
Nem is hallatszott már más, néha egy-egy sül
dő nyikkant egyet, és közben esteledett.

Nem mindennap lőhetett az emberfia ez idő 
tájt disznót, eltelt néha két év is. mire egyet fel
húztunk a rénfára. markoltam is erősen a pus
kát. Már olyan gondolatok is fészket raktak 
bennem, mi lenne, ha amikor két süldő teljesen 
fedi egymást...

Nem! A remény erősebb volt. pedig a fülem, 
lábam kezdett fázni. Észre sem vettem, köz
ben elállt a hó és mintha kezdene a sötétedés 
egy állapotban maradni. Óvatosan ismét lesö
pörtem a mellvédet, de a kocának ez is elég 
volt ahhoz, hogy a fejét felkapva konnektoro
zásba kezdjen. Aztán megnyugodott, de csak 
rövid ideig volt lenn a feje. amikor megpördült 
és amerről jöttek erősen figyelni kezdett. A 
szemem majd kiugrott, annyira néztem, érez
tem belül, hogy most valami nagy dolog fog 
történni, és akkor megláttam!

A süldők szétugrottak, a koca sörényét fel
borzolva még állt egy pár pillanatot, de a mé
retekből kitűnt, jobb. ha ő is megy. amit erősen 
oldalazva meg is tett. Hallatott valamilyen han
got. de meg sem próbálom leírni, hogy milyet,

egyszerre volt az méltatlankodás, félelem, és 
talán valami düh is, aztán csend lett.

Lassan a szóróra ballagott, nem is vettem 
észre hogy hogyan, de a célgömb már az orra 
előtt állt. lassan elindult úgy gondolomra a sze
me és a füle irányába, és összedőlt a világ.

Lövés után olyan csend lett, hogy az már 
fájt. Torkomat szorongatta valami, de a nagy- 
nagy fekete tömeg mozdulatlanul feküdt a szó
ró szélén. Gyorsan ismételtem a csőbe, lévén, 
hogy döglött disznó márpedig nincs és vár
tam, és vártam.

Agyamban millió gondolat cikázott, aztán 
lassan kezdtem őket szépen sorrendbe rakni 
és miután a récék óvatosan kezdtek vissza- 
tottyanni a holtág vizére, én is kikászálódtam 
a pokrócból és lemásztam. Ismét kibiztosítot
tam a puskát, aztán már ott is álltam hatal
mas marja mögött és majdnem elszörnyed- 
tem a méreteken. Lassan megkerültem a fe
jét, előbb lábbal, aztán kézzel is kezdtem le
söpörni a szája környékéről a havat, és nem 
volt a bal oldalán nagy agyara!!! Már tapo
gattam is. valami tompa kidudorodást talál
tam az agyar helyén, de az bizony nem volt 
sehol. Nagy üresség támadt bennem, egyből 
agyamba villant valamelyik olvasmányomból, 
hogy a nagy öreg kanoknak elég sűrűn letör
nek az agyarai, de muszáj volt ennek is?! Hát 
úgy látszik, hogy muszáj, de mint később ki
derült. a másik legalább sértetlenül megvolt 
és a hiányzó nagy agyar felett egy hatalmas 
kisagyar volt. Ez azonban jóval később derült

ki, mert megmozdítani sem nagyon tudtam, 
így igyekeztem hazafelé, mert ugyan kiherél
tem és csináltam rajta egy léket, valamennyi
re ki is támasztottam, de igyekezni kellett a 
zsigereléssel, a hatalmas tömeg nehogy be
fülledjen.

Mire hazaértem, a lovak már be voltak fog
va. hallatszott otthon is a lövés, amit a kutyák 
nyomatékkai jeleztek. Gyorsan kötelek, csi
gasor. rakoncafák és már mentünk is érte. 
Megszenvedtünk a vadászatért, mire felhúz
tuk otthon az istállóban a gerendára, pedig 
otthon már volt segítség is. barátom a felcse
rével kiszánkázott ekkorára, azt mondta, va
lahogy ráérzett. Na, meg meg akarta velem 
beszélni a holnapi napot, neki is indíttatást 
adott a behavazott erdő. így aztán már 
együtt mértük meg. araszos sörtéjéből ő is 
vett egy csokrot emléknek, levágtam hatal-’ 
más orrát és állkapcsát, leengedtük a beton
ra. kiélceltük és este fél tízkor koccintottunk a 
disznók királyára.

Kifőzés után az ép nagyagyar hossza hu
szonnégy és fél centiméter lett. vastagsága 
harmincegy milliméter. A törötté tizenöt centi
méter. vastagsága harminc milliméter. A törött 
feletti kisagyar vastagsága hetvenhét millimé
ter. hossza tizenegy centiméter, másik hetven
kilenc milliméter és nyolc és fél centiméter lett.

A Vadászat kézikönyvének bírálati képlete 
szerint pontoztuk és bőven aranyérmet érde
melt.

Móré János

DIANA SZELLEMÉBEN
Egy nagy betegségben szenvedek, amit 

úgy hívnak, szerelem. Először csak egy 
emberbe szerettem, de mikor vége lett 
annak, ami valójában el sem kezdődött, 

rá kellett jönnöm, hogy magába a vadászatba 
szerettem bele. Most már bátran kijelentem itt 
és most. mégpedig úgy. hogy nincs a hátam 
mögött egyetlen disznóhajtás, cserkelés, sza- 
lonkázás vagy egyéb vadászati élmény sem.

Feltehetnék a kérdést, hogy akkor hogy is 
van ez? Hogyan érezheti valaki a vadászat 
szeretetét. annak varázsát, ha még életében 
sohasem fogott puskát a kezében? Jogos, és 
talán igazuk is van. de engedjék meg. hogy 
legalább megpróbáljam megcáfolni.

Egyszer csak eljött az idő. a szívem mélyén 
valami megmozdult és egyre jobban elkezdett 
ficánkolni, pedig én sohasem kértem. -  jól 
megvoltam eddig nélküle -  csak úgy jött, vá
ratlanul és hívatlanul kopogtatott nálam.

Ki gondolta volna ezt rólam? Arról, aki kis
lány korában azt hitte, hogy az őz a szarvas 
kicsinye. Tudom, vidéki lány létemre ezzel 
nem nagyon lehet dicsekedni, de akkor kit ér
dekelt. hogy őz vagy szarvas. Bevallom res
tellem is magam miatta, de legalább vállalom 
önmagamat.

Teltek múltak az évek és, úgy ahogy idő
közben felnőttem, s lett belőlem az „ami". 
Ezt azonban nagyban befolyásolta egy bizo
nyos személy, aki édesapám barátja, fiatal 
vadász volt.

Eljött értem a végzetem, bekövetkezett, ami 
a „nagykönyvben" meg volt ín/a. Egész addig 
halvány lila gőzöm sem volt a vadászathoz, de 
a tudatlanság ideje ezennel lejárt.

Szerettem volna megérteni őt. mi vonzza 
annyira az erdőhöz, mi jó van abban, hogy 
órákon keresztül ül a lesen a legnagyobb 
csendben. Sokat olvastam innen is onnan is.

és ami rám ragadt, az rám ragadt, ami nem. az 
meg nem, de én igen ragadósnak bizonyultam.

Egyszer csak azt vettem észre, hogy a va
dászújságok rendszeres olvasója lettem. Nem 
azért, mert muszáj volt. mert számot kellett ad
ni róla, hanem „csak úgy", (tipikus női válasz) 
Még magamnak sem tudom megmagyarázni, 
hogy miért. Betekintettem egy számomra kü
lönleges világba, ami mágnesként vonzott 
minden mozzanatával.

Vártam a megfelelő alkalmat, hogy vadász
tudásommal elkápráztassam a Nagy Öt! De az 
én vadászom egy nagyon fontos szabályról 
megfeledkezett: házinyúlra nem lövünk!

A sors úgy hozta, hogy összejöttünk és néha 
találkoztunk. Nem töltöttünk túl sok időt együtt, 
de ez a pár perc is elég volt. hogy megfertőz
zön, ami a véráramba kerülve egész testemet 
átjárta. Új köntöst öltött magára az eddig meg
ismert világ.

Szerettem a bőre illatát, a friss tavaszi erdő 
illatát, ami a ruhájába ivódott. Kétség nem fér 
hozzá, daliás termetén jól állt a zöld kalap, a 
térdnadrág. Nem lehetett nem szeretni.

Azt szokták mondani, hogy ruha teszi az 
embert, szerintem ennek a fordítottja is igaz. 
Ember teszi a ruhát, a vadászruhát. Csak az 
arra méltó ember vegye fel a természet zöld 
ruháját, akinek élete és életfelfogása is össz
hangban van vele.

Nem állítom, hogy az „én" vadászom szent, 
hogy tökéletes, hiszen ő is ember. Úgy mint 
mindenkinek, neki is vannak hibái, de minden 
elfogultság nélkül, talán azzal együtt is (ezt bo
csássák meg nekem) állíthatom , hogy ő igaz 
vadász, olyan ember, aki méltón és büszkén 
viseli a vadászruhát. Látszik rajta, hogy szereti, 
amit csinál és ezt a szeretetet környezetére is 
kisugározza, és akinek szívét egyszer meg
érinti ez a csoda, az nem menekülhet tőle töb

bé. örökre rabja marad. Mostantól már én is 
ennek a rabságnak a láncait hordozom, ami 
egyre csak bővül a tapasztalatok és élmények 
által.

A szarvasbőgés, a világraszóló erdei nász. 
egy igaz élmény, amit meg szerettem volna 
osztani valakivel. -  Ki más lenne alkalmasabb, 
mint a vadász kedvesem? Elfogott a gyenge
ség. (Alattomos egy erő! Hol van ilyenkor a jó
zan ész? Az már rég elment aludni!) Szerettem 
volna, ha most velem van és megfogja a ke
zem, ha átölel. Érezni akartam közelségét, 
vagy legalább a hangját hallani. A nagy tépe- 
lődésből az sült ki. hogy felhívtam. Kitartottam 
a mobiltelefont a levegőbe, pont amikor az 
egyik szarvasbika erőteljesen felbőgött.

-  Hallod? -  kérdeztem halkan.
-  Igen! -  válaszolta, de éreztem, hogy nem 

arra gondol, amire én.
-  A szarvasokat hallod? -  kérdeztem ismét.
Sajnos a telefon nem adta át ezt a magasz

tos élményt, a távolság óriási szakadéka el
nyelte.

Dolgozott. így nem tudtunk többet beszélni, 
de ez a néhány szó mindennél jobban esett a 
lelkemnek. Talán majd legközelebb...

De nem volt legközelebb, mert én is csak 
egy .trófea” voltam a sok közül. Fájt, hogy so
hasem engedett olyan közel magához, hogy 
igazán megismerjem, egyetlen egyszer sem 
vitt magával vadászni, pedig a lelkem mélyén 
semmit sem kívántam volna jobban. Részese 
akartam lenni az életének még ha csak rövid 
időre is! De ez nem sikerült, sikerült azonban 
valami más.

Soha nem is gondolná, hogy mekkora aján
dékot adott akarata ellenére, és ezt már senki 
sem veheti el! Tőle kaptam a vadászat szere
tetét. és ezért hálás is vagyok... köszönöm!

Gaál Anita



VADÁSZOK A SAJTÓBAN

Megdrágul a külföldiek számára a 
magyar vad: jövőre a vendégvadá
szoknak a trófea után ki kell fizetni
ük az áfát. Ezzel, s az uniós csatla
kozással járó más változásokkal is 
foglalkoztak az utóbbi hetekben az 
újságok.

„Padlóra küldheti a vadgazdálko
dási ágazatot az áfa-rendelkezések 
változása -  fogalmazott Áthajtanak 
Magyarországon a külfö ld i vadá
szok című cikkében a Népszabad
ság. Az uniós csatlakozás miatt a kül
földi vendégvadászoknak a trófea 
után 25 százalék áfát is fizetniük kell. 
A lőtt vad trófeáját „elvben" eddig is 
25 százalékos áfa terhelte, ám ilyen 
címen eddig egyetlen fillér sem folyt 
be a költségvetésbe. A külföldiek ex
portként vitték ki zsákmányukat az or
szágból, így mentesültek a forgalmi 
adó megfizetése alól. Májustól Ma
gyarország a közös piac része lesz, 
így nem számít exportnak, ha EU- 
tagállamba szállítanak innen bármi

lyen terméket. A csatlakozás miatt a 
magyar vad 25 százalékkal drágulni 
fog, ami elriaszthatja a külföldi bérva
dászok jelentős részét. Borítékolható, 
hogy az áremelés miatt a vendégek 
Magyarország helyett az unióhoz 
egyelőre nem csatlakozó, és amúgy 
is olcsóbb országokba (Oroszor
szág, Románia, Bulgária) járnak 
majd vadászni. Ha a vadászok csak 
áthajtanak majd az országon, a gaz
dálkodók és a költségvetés bevételei 
is csökkenni fognak. Elképzelhető, 
hogy a vadászturizmusból származó 
6,5 milliárd forintos bevétel a követ
kező években a felére csökken. Árbe
vételek ilyen nagy mértékű vissza
esése komolyan megviselné a vad- 
gazdálkodással foglalkozó szerveze
teket.”

„Ha külföldi állampolgár letelepe
dési engedélyt kér és folytatni kí
vánja a vadászatot, magyar va
dászvizsgát is kell tennie” -  derül 
ki a Tolnai Népújság Vadászat: vál

tozások a csatlakozás után círr 
cikkéből. „A fegyverbehozatal szer 
pontjából annyiban lesz változá 
hogy eddig a bejövetelnél fegyve 
behozatali engedélyt kellett kérni, c 
a csatlakozást követően az EU tagá 
lamaiban egységes fegyverútlevi 
lép majd életbe. (...) A védett madc 
rakra vadászó külföldieket úgy lehe 
kiszűrni, hogy egyeztetni kell a kői 
nyező országok védett madaraina 
listáját. Ha tranzit áruként viszik í  
magyar területen, azt megtehessék 
de Magyarországon nem lőhetik \- 
azokat. Magyarországon a vadásza 
jog földtulajdonhoz kötött és mini 
műm 3000 hektár területen folytatha 
tó, így gyakorlatilag több tulajdono; 
dönt a vadásztársaságoknak vak 
bérbe adásról. A földtulajdonosol- 
státusát kell meghatározni a csatla
kozást követően, mert a vadászat 
jog bérleti díjával, valamint annak 
adózásával kapcsolatban nem min
den kérdés rendezett."

Összeállította: K. E.

A -GYULAJ- 
Erdészeti és V adászati RT.

a 2004-2005 vadászati idénytől, meghatározott 
területrészen, kizárólagos bérvadászati lehetőséget 
kínál általányáron, Tolna megyében két nagyvadas 

vadászterületén, összesen 13 000 ha-on. 
Felvilágosítás a 74-573-940 telefonszámon

Fo s n ia  .h u n t in g  f a r m

/ n a m ib ia /o t j i w a r o n g o

5 napos Namíbiái vadászat 5 vadra (2400 Euro) 
Kérje árlistánkat!

Máté Csaba: 06-70-381-2432 
Tel.: 06-23-501-561, Fax: 06-23-501-569

V ,  ••u m '

W c l l n m  *V S |m i
1068 Budapest, 

V árosligeti fasor É̂ ic. 
Tel.: 321-0538, 06 20 9267 139 

w w w .reIaxstudio .hu

. aho l fe lfr is s ítI lié t t c s t ik ^ ,  lel

Vadászházban a Balaton közelében a somogyi 
dombságban, erdő közepén szabadidő 

eltöltésére lehetőséget kínálunk egész évben. 
Kitűnő konyha, bográcsos ételek, sültek, flekkenek, büfé. 

Nagyvadra vadászati lehetőség biztosított.
Érdeklődni a 06 85/710-559 vagy a 06 30/385-1325, 
telefonszámon lehe t

Az e tik u s  va dá sza té rt!
Színvonalas vadászrendezvények kedvelt 

programja megrendelhető !

LÉZERES IÖVÉSZET
Kipróbálható: ÉRV A lövés/klub Érdeklődni:
Budafok, Pannónia u. 1-3. 06/30 488-4270

VADÁSZÉKSZEREK
if j. Marék József ötvösmester
2000 Szentendre, Előd u. 11.

Tel/fax: 36 26/311 342 M o b il: 36 3^9130 378 

MEGRENDELÉSÉT POSTÁN IS FELADHATJA!

C O N T -E C O  K FT .
9700 Szombathely Szent Gelk-rt u. 17.

Tel/fax 94-325-672 
oonteooQaxelefo.hu wmw cont-eco.hu 

ELEKTROMOS ÉS MECHANIKUS VADKÁRELHÁRÍTÓ | 
KERÍTÉSEK ÉPÍTÉSE, VILLANYPÁSZTOROK I 

KIS- ÉS NAGYKERESKEDELME 

KIVITELEZÉS • KERESKEDELEM • SZOLGÁLTATÁS

GRAVÍR0ZÁS FEGYVEREKBE, 
LŐSZEREKBE. KÉSEKBE. AJÁNDÉKTÁRGYAKBA! 

Cél- és koronglövészeti lehetőség családias légkörben. 
Lókiképzés, lókészség fejlesztés

Á h
KALIBER MAX FEGYVERBOLT

1039 BP. MÁTYÁS KIRÁLY ÚT 12. TEL: 240-19-23 I

Vaddisznó hajtóvadászatok 
pannonvad Romániában

Október végétól január végéig szervezünk 
hajtóvadászatokat Arad, Krassó-Szörény 

és Fehér megyében.
Kitűnő a disznóállomány, sok az erős kan.

3 nap hajtóvadászat. 4 nap szállás komfortos 
vadászházban, teljes ellátással, 

személyenként: 980 EUR 
A hajtásokban lőhető még róka. farkas, hiúz és medve is

3 napos vaddisznó hajtóvadászatok 
Törökországban!

Nagy kanok, kiváló érmes aránnyal 
1500 EUR/3nap

Érdeklődni: Török Antal 06/20 943-5654 
THyist: §6/26 361-302 • p«mivid@axeteri.la

A sikeres vadgazdálkodás érdekében árengedményes 
fémzárolt szemescirok vetőmag kedvező akciós 
áron - amig a készlet tart!
❖ vetömagigény 8-10kgha
❖ várható szemtermés 4.5-6.0 tonna 
Kevés ráfordítás - biztos hozam!
A termesztés feltételeivel kapcsolatban forduljon 
hozzánk bizalommal.

Silócirok és szudánifü vetőmagot is forgalmazunk. 
Várjuk szíves jelentkezésüket, megrendelésüket!

Vetőmag rendelés és szaktanácsadás: 
Agrosorgh Bt. 

4031 Debrecen. Derék u. 98.11/8.
Tel/fax: 52/428-815, 

mobil: 06-30/399-0930

http://www.reIaxstudio.hu
mailto:mivid@axeteri.la


MŰVÉSZPORTRÉ

CZIBOLYA ERZSÉBET
A  festés adta vissza a hitét, hogy az em> 

bér meg tud újulni, képes a jövőbe bi
zalommal tekinteni. Ezt az érzést a 

megtalált értelmes munka adja, ez a jövő 
alapja. Czibolya Erzsébet ötéves korában 
kapta meg a járványos gyermekbénulást, s 
hogy a család tragédiája még nagyobb le
gyen, a védőoltás ellenére (vagy épp annak 
rossz minősége miatt) másik két testvére is 
beleesett ebbe a gyógyíthatatlan kórba. 
Mind a négy végtagja lebénult, s csak óriási 
élni akarása segítette át a légzésbénulással 
súlyosbított kórházi évtizedeken. Állapota

jobbra fordulásával a Mozgáskorlátozottak 
Intézetében bentlakó lett. Sem kezét, sem 
lábát nem tudja a munkavégzéshez hasz
nálni, így fogai közé szorított tűvel hímzett 
játékbaba-arcokat tíz éven keresztül, ennyit 
kellett ugyanis ledolgozzon, hogy megkapja

a jogosultságot a rokkantnyugdíjra (nesze 
neked, szociálisan érzékeny állam!). Csak 
ezek után sikerült sok nehézség árán egy 
motor hajtotta kerekes székhez jutnia, egyik 
kézfeje valamennyire mozgásképes, s azzal 
tudja irányítani a kocsi kezelőgombjait. Ha
zaköltözött szülei hatvani házába, akik gon
doskodnak 24 órás ellátásáról, igazi szere- 
tet-szolgalatra áldozva egész életüket. Az 
intézet igazgatója. Rimóczi Rudolf lehetősé
get biztosított neki, hogy időnként vissza
mehessen az Intézetbe, ő mutatta be neki a 
szájjal festő fiatalokat, s az ő baráti biztatá
sára. sok kínlódás után, félévnyi keserves 
gyakorlással tudta elsajátítani azokat a moz
dulatokat. amellyel végre egy új világba tu
dott belépni, s a színek varázslata már nem 
csak a látványban, hanem az elképzelés 
szülte alkotásban is kiteljesült. Mindez 1998 
tavaszára érett be. s a következő évben há
roméves ösztöndíjat nyert képeivel a Lich- 
tensteinben működő Szájjal és Lábbal Fes
tők Nemzetközi Egyesületétől (VDMFK). A 
nyugdíj és ösztöndíj nyújtotta viszonylagos 
anyagi függetlenség elősegítette a festé
szetre koncentrálást, bár az intézetben az új 
igazgató „jóvoltából" mar alkalmi elhelye
zést sem kap, mint ahogy a társadalom in
tézményeitől sem kapnak tényleges segít
séget az arra legjobban rászorulók -  a 
hangzatos, de soha be nem tartott ígérete
ken kívül (lásd közlekedés, közintézmények 
megközelítése, egészségügyi ellátás, stb.)

Szerencsére sok barátja van. az egészsé
gesekkel gyakrabban, hasonló sorsúakkal 
az utazás nehéz és drága volta miatt ritkáb
ban tud személyesen találkozni. A Hatvani 
Művésztelep alkotói befogadták maguk kö
zé. számos kiállításon szerepeltek együtt, 
több helyen -  óvodákban, iskolákban, mű
velődési házakban önálló kiállítása is volt. 
külföldön is. Különösen szereti a virágokat, 
színes tájakat festeni, ha valahol lát egy 
szép részletet, megkéri kísérőjét, hogy fény
képezze le. A képet a fotót nézve festi meg 
pontonként a szájába vett ecsettel, sok óra. 
esetenként több nap fárasztó munkájával. 
Kezdetben temperával, majd akvarellceru- 
zával. később akril festékkel kezdett festeni, 
fontos, hogy az anyag gyorsan száradó le

gyen. Olajfestékkel szeretne, de nem tud 
dolgozni erős szaga és lassú száradása mi
att. Alkotásai színesek, erőteljesek, aprólé
kosan kidolgozottak. Az ösztöndíj ellenérté
keként leadott képeiből számos postai ké
peslap készült, s forog szerte a világban. 
Létrehozott egy alapítványt egy falusi óvoda 
támogatásara, s többször tartott a gyerekek
nek bemutatót a szájjal festés nem könnyű 
mesterségéről, a kicsik szájtátva figyeltek, 
de utána többen meg is próbálkoztak vele. 
Lakhelyén kedves, barátságos személyisé
gével sok jó ismerősre, barátra talált, s me

rész elhatározassál indult városi képviselő
nek is. Az ajánló cédulák nagyobb részét 
megkapta a lakosságtól, de a választáson -  
természetesen -  a 15 év alatt jól összeszo
kott, rutinos csapat lesöpörte a pályáról...

Somfalvi Ervin
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A HÓ NAP NÖ VÉNYEI

TERMESZETPATI
KÖ K ÉN Y (PRUNUS SPINOSA L.) Mezsgyék szélén, erdőszegélyeken, legelőkön, bozótos 
cserjés helyeken mindenütt közönséges, társulást alkotó, szúrós ágtővisű cserje. Most már csak 
a kékesfekete, h^pvas-deres. bogyószerű, csontár terméséről írhatunk, amely az első dér után 
nyersen is fogyasztható. Kocsány nélküli, érett termését kell gyűjteni. Lekvárt, szörpöt, de még 
bort is készítenek belőle. Termésének főzetét bélhurut ellen fogyasztják. A gyümölcs gyógyhatá
sú anyag, szorulást, összehúzódásokat idéz elő. Vérhas. sőt fehérfolyás gyógyítására is alkal
mas. Helyi, népi gyógyászati érdekesség, hogy Moldvában a kökénybokor ágainak kérgét szív
fájdalmak enyhítésére használják. A vadászok vadászat közben a termését szívesen fogyasztják, 
elveri a szomjat

EGYBIBÉS- ÉS CSEREQALAQONYA (CRATAEGUS MONOGYNA JACG. ET CRATAEGUS 
OXYACANTHA L.) A cseregalagonyáról, illetve a virágáról, leveleiről, valamint azok gyógyhatása- 
iról a cserje virágzásakor irtunk. Az egybibés galagonyáról ehelyütt adunk ismertetést, mert a kö
kénnyel együtt alkot szinte áthatolhatatlan tövises társulást. Mezsgyéken, bozótos helyeken kö
zönséges. Népiesen: istenkenyérnek, tüskefának nevezik. A termés csonthéjas álbogyó, egy- 
magvú. vékony húsú. A megvastagodott húsos vacokból sárgás húsú. piros héjú. ősszel beérő 
áltermés alakul ki. A cseregalagonyához hasonló értékű gyógyhatású drogokat adnak. Vérkerin
gési, szív- és érgyógyszer, különösen szívidegesség, elégtelen szívműködés, magas vérnyomás, 
érelmeszesedés, koszorúér- bántalom (angina pectoris) esetében ritkán magában, inkább más 
hasonló hatású gyógynövényekkel keverékben, tea formájában fogyasztják Szorongató érzése
ket oldja, gyógyhatású anyagai a szervezetben nem halmozódnak fel.

BIBIRCSES KECSKERÁQÓ (EUONYMUS VERRI- 
COSUS) Karsztbokor erdőkben a leggyakoribb, 
alacsony növésű cserjefaj. Szárait barna 
bibircsek fedik. Gyökere guttaperchát 
(kaucsukszerű anyagot ) tartalmaz, 
amely a tejnedvéből nyerhető. A 
gyógyászatban fogtömésre, 
csonttörések sínezéséhez.
stb. használják.

C SÍKO S KE C SK ER Á- '
QÓ (EUONYMUS EURO- 
PAEUS.) Előbbi fajnál el
terjedtebb. erdőkben,
mezsgyéken, sövényekben 
gyakori, nagyobbra növő 
cserjefaj. Hajtásai zöldek, 
eleinte hosszukban négy bar- I 
na paraléccel. Csak azért említ
jük, mert fájából a legkiválóbb 
fogvájó készül.

Bibircses kecskerágó

Galagonya

ZSIDÓCSERESZNYE (PH|£ALIS ALKE- 
KENGI.) Feltűnő -  felfúvódott terméses csészéje 
skarlátpiros, belül a bogyó fényes piros, kedvelt szoba
dísz. Száraz erdőkben, cserjésekben, néha nitrogén dús ligetekben is megtalálható. Gyógy- és 
mérgező növény.

EB2 (SOLANUM DULCAMARA L.) Piros ebszőlő, édes- keserű csucsor. Erős hatású, fel-
kapaszkodó szárú cserje. A növény elfásodott szárát, 1 -2 arasznyira feldarabolva gyűjtik A népi 
gyógyászatban vértisztítónak, idegnyugtatónak, lázcsillapítónak javasolják, de reuma és izületi 
bántalmak, hólyaghurut, gyomor- és bélhurut ellen használták. Hideglelés ellen pálinkába áztatva 
készítettek gyógyszert belőle. (Vadászok: csak óvatosan!)

jt f lV O S i CSUCSOR (SOLANUM LACINIATUM AIT.) Más néven, madárcsucsor. Az egyéves 
növény vékonyabb szárrészeit gyűjtik, évente két-háromszor is szedhető. Szív-, izületi, reuma és 
különféle hormonális zavarok ellen használt gyógyszerkészítmény alapanyaga.

TÖLGYFA ZUZMÓ (EVERNIA PRUNASTRI L ACH.) Nedvesebb talajú tölgyesekben, a fák kér
gén. ágakon gyakori, közismert telepes növény. A hatóanyagot a fák kérgéről vagy ágairól levá
lasztott. a mindenfajta más szennyeződéstől megtisztított zuzmó adja. A száj nyálkahártyájának 
fertőtlenítésére, torokőblítő szerként, vagy tea formájában hörghurut és más légzőszervi megbe
tegedések ellen ajánlják. Nagy mennyiségű tölgyfazuzmót használ fel az illatszeripar is. mert a 
sajátos, kellemes illata mellett illatrögzítönek adagolható. Klorofill mentes kivonatát mint adalék
anyagot a szappangyártásban is használják.

A.tölgyfazuzmó kiváló indikátor növény is. mert érzékeny a levegő kéndioxid tartalmára. Ha a 
városok környékén a levegő iparilag szennyezett, a zuzmók csak igen gyengén, vagy egyáltalán 
nem fejlődnek

Dr. B. I.

m  2 4

Zsidócseresznye 

Kék a kökény...
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A  VADDISZNÓ VADASZATA 1 .rész

Nemrégiben került a boltokba a Takács Viktor 
legújabb vadászati oktató filmje. .In médiám 
rés’ . azaz mindjárt az első részben a legvita
tottabb és kétségkívül legnehezebb témával, 
a vaddisznó hajtóvadászatával foglalkozik, és 
gyorsan tegyük hozzá: minden eddiginél si
keresebben. Kár volna ugyanis elhallgatni, 
hogy próbálkoztak ezzel eddig már többen is 
meglehetősen halvány sikerekkel. Ez a „mozi” 
azonban egy igazán jó, minden vadász szá
mára bízvást ajánlható film. Olyan parádés 
képsorokat láthatunk, amelyeket ha valaki 
nem három évtizedes hivatásos vadászi pá
lyafutása alatt „csipegeti" össze, akkor akár 
kaporszakállú télapó lehet belőle, mire min
den így még csak megközelítő módon is 
.összejön” és valóban felejthetetlen képso
rokká sikeredik. Észrevehetetlenül, mégis hi
telesen érezhető módon ott ül a „kameramann" 
a többször szerencsétlenkedő. mint irigyelten 
lövő „standvadász" háta mögött. Talán egyedül 
a hiteles és pontos kamerakezelő maradt 
igazán higgadt, és neki köszönhető, hogy 
olykor akaratlanul, de szinte karikatúraszerű- 
en mutat rá a puskás által leggyakrabban el
követett hibákra. Módfelett tanulságos ez a 
sajátos látásmód, hiszen -  ahogy a közmon
dás is tartja -  okos ember, a más kárán ta
nul. Ugyanakkor -  természetesen -  egyfajta

kontrasztként láthattunk néhány minden elis
merésre méltó parádés lövést is. úgy aho
gyan kell. vagy legalábbis kellene. Rendkívül 
szemléletesek a minden részletre kiterjedő 
hajtástervek, építkezhetnek belőle a profik, 
de az amatőrök is, mégis elsősorban az álla
mi területeken rendezett disznóhajtásokról 
szól. Ott. ahol összeszokott a hivatásos vadá
szok, a hajtők, a felvezetők és vadszedők 
munkája, és ezt a magas szintű teljesítményt 
a puskások -  természetesen -  ennek megfe
lelően honorálják is. Minden bizonnyal a

szakmai lektor munkája is hozzájárult ahhoz, 
hogy nehéz volna bármibe is „belekötni", 
mert a balesetvédelmi szabályoktól, a felsze
relésen át egészen az etikai kérdésekig, min
dent egyértelműen és közérthetően tartal
maz. A támadó sebzett disznó snittje pedig 
még önmagában is szenzációs. A szövegíró 
és a narrátor külön kiemelést érdemel, mert 
az óhatatlanul használt szakmai terminológiát 
sikerült úgy beépíteni, hogy az jottányit sem 
ment a megérthetőség rovására. A szerző 
minden tőle telhetőt megtett azért, hogy a 
hosszú évek. évtizedek alatt összegyűjtött 
rendkívüli tudását, tapasztalatait a nézőinek 
átadja, mert a csodálatra méltó, egyedülálló 
és káprázatos képsor gyűjteményén kívül -  
sokakkal ellentétben -  rendelkezik ezzel a -  
manapság meglehetősen ritka -  külön képes
séggel is. Aki eredményes disznóhajtásokat 
szeretne rendezni, annak ez a kazetta alap
mű. nem hiányozhat a szak-, illetve tovább
képzésekből sem. Takács Viktor eddigi filmjei
nek ismeretében elmondható, hogy rendkívül 
sokat fejlődött a filmtechnikai minősége is. 
Miután a vaddisznó vadászata talán a hazai 
vadfajaink között a legváltozatosabb, kíván
csian várjuk a folytatást, mind az egyéni, 
mind esetleg a terelővadászatokat illetően.

H.

VÁRHELYI ANDRAS

ILYEN A  VADASZAT / O R W AD ASZO K
TEVAN KIADÓ 1995.

Sokat olvasó hivatásos vadász barátom hívta 
fel figyelmemet a két cím alatt, két kiadónál, 
két különböző időpontban megjelent, külön
böző borítójú, de szóról szóra azonos „beltar- 
talmú" könyvre. Természetesen nem baj. ha 
egy könyvet változatlan formában adnak ki új
ra. ezt azonban azonos címmel illik megje
lentetni. vagy más cím esetén feltűnő helyen 
illik közölni az olvasóval(vevővel). hogy ez a 
szerző korábban más címmel megjelent 
könyvének változatlan kiadása (főleg, ha még 
az előszó és a hátsó borítón szereplő ajánlás 
is ugyanaz). Sajnálatos ez azért is, mert a 
könyv jó. egyes részeiben kiváló írásokat is 
tartalmaz.

.E vadásztörténetek között, kényszerű, de 
helyük van az efféle orvvadásztörténeteknek 
is. Mert manapság egyre gyakoribbak. És 
egyre büntetlenebbek. Egyre szemteleneb
bé. Gátlástalanul. S azok a hivatásos vadá
szok. akik e történetet elmesélik -  félnek. At
tól. hogy célpontokká válnak. Mert a „vadá
szat" nem ügy. kis ügy. néhány ember ügye. 
az elit ügye. a mindenkori menők dolga, „vi
gyázza, aki végzi", ebbe nem kell belenyúl
ni... Pedig bele kell „nyúlni” ...!"

A sors fintora, hogy az egyik novellában a 
.szakmája ígéretes képviselőjeként" rende

sen feldicsért hivatásos vadászt nem sokkal a 
könyv megjelenése után kirúgták -  orvvadá
szatért... (Ce’st la vie). A szerző szakmailag 
“otthon van” a vadászat berkeiben, s emberi
leg is tisztességes életfelfogásról tesz bizony
ságot -  tekintsünk el a helyenként felbukka
nó. „protokollvendégként" elkövetett apróbb 
etikai „bakikétól, amit -  becsületére legyen 
mondva -  nem hallgatott el. Kissé sok benne 
a túl könnyű siker felett érzett „önvállverege- 
tő" diadal, nem olyan nagy teljesítmény a má
sok által beetetett és kifigyelt vad szórón.

KÁRPÁTOK ŐRE KFT. KIADÓ 2003.
vagy pláne járműből (!) történő elejtése (igaz. 
így gyarapodik leggyorsabban a falon a trófe
agyűjtemény). Ezzel szemben remek írás szól 
arról, hogy milyen vadászélmény lehet egy ki
tanult öreg szarka „kidolgozott" elejtése is 
(Frakkos csibész a fűzfán). Remek jellemáb
rázolásokkal (Az öreg Feri. Nyolclépcsős te
kintély). a vadászat korábbi és mai társadalmi 
helyzetének szókimondó, reális elemzésével 
találkozunk az írásokban, indulatoktól sem 
mentesen, különösen, ahol a vadászok mai -  
erősen negatív -  megítélését elemzi:

„Nem vadászok kerülnek „terítékre" a tör
vény előtt azért, hogy ritka hüllőket csem
pésznek... mert természetvédelmi területen 
fekete gólyákat, sólymokat, ölyveket fogtak és 
adtak el madárkereskedőknek. Nem vadá
szok próbálnak egy-egy hétvégi kirándulá
son. házilag készített csapdákkal mókust fog
ni a gyereknek. S nem vadászok dobálják 
szét a Coca-Cola dobozokat az erdőn, hogy 
azután megtalálják az éles-fényes fémdobozt 
egy vaddisznó, szarvasborjú, vagy őz orrára 
ragadva, miután a szerencsétlen pára el
pusztult sebmérgezésben, vagy egyszerűen 
azért, mert nem tudott többé enni... S nem a 
vadászok gyújtogatják az erdőket sem..."

S. E.



ÁRLISTA

MIKOR - Ml - M ENNYIERT?
Korántsem fogytunk ki a vadászható vadfajok árainak ismertetéséből, 
az ilyen témájú árjegyzékek tanulmányozásából és adatainak közlésé
ből. Az év során már szinte mindenről írtunk, és ami még hátravan -  a 
vaddisznó terelővadászat -  az néhány sorban elintézhető.

Valamennyi vadásznál és vadászatra jogosított szervezetnél viszont a 
vadhúsárak szinte palotaforradalmat, de legalábbis hallatlan felháboro
dást. és csaknem a vadgazdálkodás létét veszélyeztető állapotot ered
ményezett a vadhúspiacon kialakult helyzet.

Vaddisznó terelővadászatok
Általában 6 puskás résztvevőig 30 000 Ft/fő/nap. de minimum 150 000 
Ft (csoport/nap. 7-10 fő részére 35 000 Ft/fő/nap, de minimum 280 000 
Ft/csoport/ nap. Euróbán: 750-. csoportnak, vagy 150-. fejenként és na
ponta. Az elejtett vad elszámolása az egyéni vadászati árjegyzék szerint 
történik, a vadkanok kivételével. (Az agyarasok árait októberi számunk
ban közöltük.) Hibázást, sebzést -  a hajtásokhoz hasonlóan -  terelőva
dászatokon sem számolnak fel. Az is olvasható az árjegyzékekben, 
hogy amennyiben egy nap alatt 3-5 nagyvadnál kevesebb kerülne terí
tékre. úgy a vadászvendég(ek) csak a részvételi díj felét fizetik. Ered
ménytelen vadászat esetén pedig, a részvételi díj tíz százalékát fizetik a 
résztvevők, és mindezek egyfajta garanciát is jelentenek.

Utóbbitól nem kell tartani, hiszen 20-30-as teríték jobb helyeken nem 
ritka, vaddisznós kertekben, jó puskásokkal akár 60-90-es teríték sem 
megy eseményszámba. Igaz, hogy a vadaskertben, vaddisznós kert
ben történő vaddisznóvadászat árait -  legyen az hajtás vagy terelés -  
nem szívesen közük az árjegyzékekben, egyedi megállapodásokat köt
nek. már jóval az idény előtt. Érdekes, hogy drágábban számítják a terelő
vadászatokat. mert 6 főig 35000-től. 50 000 -  Ft/fő/napig terjed. (Euró
bán 200-, de minimum 2000/nap/csoport.) Minden esetben ajánlatos 
előre tisztázni, hogy az árak az AFA-t tartalmazzák vagy sem. mert ez 
megelőzi a későbbi kellemetlen meglepetéseket.

TVófeakikészítés és trófeabírálati díjak
Az árjegyzékek többségében szerepel, hogy a trófeabírálati dijak az 
FVM rendelkezéseinek megfelelőek, a trófeakikészítés általában külön 
megállapodás szerinti, de találtunk erdőgazdaságok ajánlataiban irány
árakat is. A trófeabírálat egységesen 5500 Ft.
Kikészítés:

1000-2400-3000 Ft (súly kategóriák szerint) 
2400-3000 Ft 
1000-2500 Ft 
2400 Ft 
1000 Ft

vadászatra jogosult területére meghatározott áron, hozzászámítva az 
állatorvosi vizsgálati díjat.

gímszarvas bika 
dámbika 

őzbak 
muflonkos 

vadkanagyar, kocakampó

Vadhús árak
Vadhús vásárlási árak az erdő és vadgazdaságok vadászterületein:
A vadászvendég zsákmányát megvásárolhatja, egészben, nyúzatlan ál
lapotban. zsigerelve, fej és láb nélkül mérve, (a vaddisznó kivételével) a

Eladási árak: őz
szarvas
dám
vaddisznó

1200 Ft/kg 
500-600 Ft/kg 
650 Ft/kg 
350- tői. 500 Ft/kg

KISKERESKEDELMI FOGYASZTÓI ÁRAK
( előkészítve, csomagolva, mélyhűtött állapotban.)
A teljesség igénye nélkül, és csupán tájékoztató jelleggel, három helyről 
gyűjtöttünk eladási árakat.

Vadfaj Óbudai piac Cora Lehel téri piac
(VADEX áru)

Apróvad:
Vadkacsa comb 1400 Ft/kg 1759 Ft/kg 1400 Ft/kg

egész 1450 Ft/db 1999 Ft/kg -

aprólék - 489 Ft/kg 650 Ft/kg
mell - - 3900 Ft/kg

Fácán egész 1580 Ft/db 1999 Ft/kg 1450 Ft/db
comb - 2349 Ft/kg -

leveshús - - 950 Ft/kg
Vad lúd sgész 1450 Ft/kg - -

Mezei nyúl geritiy; 1460 Ft/kg - 1300 Ft/kg
comb ' 1650 Ft/kg - -

egész
eleje (borda.

— — 2600 Ft/kg

csontos rész) 625 Ft/kg - -

máj - - 800 Ft/kg

Nagyvad:
Oz gerinc - 5755 Ft/kg 4200 Ft/kg

comb - - 3480 Ft/kg
ragu 1700 Ft/kg - 1500 Ft/kg
pörkölthús 1650 Ft/kg - -

lapocka 2580 Ft/kg - -

Szarvas comb - 4999 Ft/kg 2850 Ft/kg
A ragu - 2499 Ft/kg -

B ragu - 1999 Ft/kg -

lapocka 1990 Ft/kg -

pörkölthús 1650 Ft/kg - -

Vaddisznó.
apróhús
comb

- - 1400 Ft/kg

(csont nélkül) - 2899 Ft/kg 2500 Ft/kg
B ragu 1650 Ft/kg 1999 Ft/kg 1350 Ft/kg

Dr. Balázs István

Jk ¥1 Előfizetés a 2004-es esztendőre: 4 200,- Ft.
1 l / l %  Jr 1  /  ■  1 *  Diákoknak, nyugdíjasoknak és hivatásos vadászoknak csak 3 850,- Ft.

Megrendelés

Megrendelem a Magyar VADÁSZLAP-ot......... példányban, a 2004. évre

A kedvezményre jogosító igazolvny száma:.............................................

N evem :.................................................... :......  C ím em :...........................................................................................

A  megrendelőt kitöltve elküldheti a Vadászati K u ltu rá lis  Egyesü let 1038 Budapest, Hegesztő u. 4. 
címre vagy faxon a 06/1 242-0042 számra. Csekket küldünk!



KARÁCSONYI IÜÜYVAJÁNLAT
A VADÁSZATI KULTURÁLIS EGYESÜLET KEDVEZMÉNYES KÖNYVVÁSÁRLÁSI AKCIÓT HIRDET.

AZOK A MEGRENDELŐINK. AKIK TÍZEZER FORINTÉRT VÁSÁROLNAK KÖNYVET NOVEMBERBEN-DECEMBERBEN, AJÁNDÉKBA 
KAPNAK EGY KÓD-EX-ET. AMELYBEN ELSŐ ÍZBEN JELENT MEG A VADÁSZOK VISELKEDÉSI SZABÁLYAINAK GYŰJTEMÉNYE.

A KÖNYVEK ÁRÁBÓL A VKE TAGJAINAK 10 SZÁZALÉK TOVÁBBI KEDVEZMÉNYT ADUNK.

Vadászetikett 700,-
Amit a nagyvadról tudni illik (videókazetta) 3.500.-
A természet közelről (videókazetta) 2.500-
A vadászat gyakorlata (videókazetta III.) 3.000-
Élőhelyfejlesztés és vadgondozás apróvadas vadászterületen

(vadgazdálkodás I.) (videókazetta) 3.900-
Élőhelyfejlesztés és vadgondozás nagyvadas vadászterületen

UJ!

(vadaazdálkodás II.) (videókazetta) 
Magyarországi vadászatok sorozat I. Szalonka 

(videókazetta)
Természetvédelem és vadászat (videókazetta IV.)
Takács Viktor: Erdő-mezö állatai (videókazetta)
Takács Viktor: Meghívás vadászatra (videókazetta) 
Takács Viktor: Vadászünnep (videókazetta)
Takács Viktor: A vaddisznó vadászata (videókazetta) 
Takács Viktor: A nagyvad találatjelzése (videókazetta) 
Takács Viktor: Velünk élő természet (videókazetta) 
Ambrózy Árpád: Egy vadászíjász kalandozásai 

a Kárpátoktól Kanadáig 
Bán István: Szarvasbőgés 
Bán István: Vadóc vakációk 
Barassó Péter: Monostori vadászemlékek 
Berta László: Vadászpuskával és horgászbottal 
Békés Sándor: A természet bűvöletében 
Békés Sándor: Imádkoznak a fák 
Beregszászi György: Pernye 
Beregszászi György: Hamu alatt 
Beregszászi Csőre Motesiky: A vadászat árnyoldalai 
Bernát Jenő: Gyógy- és aromanövények 
Bernd Krewer: A csülkös vad utánkeresése 
Bertóti István: Bakot is lőttem 
Bicsérdy-Egri-Sugár-Sugár: Vadbetegségek 
Bíró Andor: Kutyakiképzők kézikönyve 
Bíró Andor: Régi magyar kutyafajták 
Bozóki László: Európai trófeakatalógus 
Bozóki László: Vándorvadász 
Bőhm István: A hannoveri véreb 
Cséplő József: Aranykard 
Cséplő József: Hajnaltól késő estig 
Cey-Bert Róbert Gyula: Magyar vadgasztronómia 
Dr. Ádámfi Tamás: Vadászati Bibliográfia 
Bársony István: Csend 
Dr. Bertóti István: Ozhívás 
Dr. Carl Tabel: A mindenes vadászkutya 
Dr. Fábián Gyula: Wildhegerek ivadéka, válogatás Storcz 

Mátyás magyar királyi vadászati tiszt írásaiból 
Dr. Faragó Sándor: vadászati állattan 
Dr. Koncz István: Libagödör 
Dr. Márton Imre: Ki a Duna vizét itta 
Dr. Montagh András: Négy földrészen vadásztam 
Dr. Montagh András: Sikeres sörétlövés 
Dr. Szerb Imre : Együtt vadászni 
Dr. Végh Endre: Tubák, bátyó és a többiek 
Dr. Végh Endre: Murphy és a beteg vadász 
Dúcz László: Csillagfényben 
Dúcz László: A közöttünk élő turulmadár 
Farkas Zoltán: Bográcsszéli történetek 
Farkas Zoltán: A csuka és a meztelen nő 
Farkas Csamagó Zoltán: Murphy horgászik 
Fáczányi Ódon: Egy hajdani 
Ferenczy Ferenc: Magaslesek holdfényben 
Földi László: Alaszkai vadásznapok 
Földi László: Vadászláz 
Földi László: Végtisztesség
Frederich C. Selous: Természetrajzi megfigyelések Afrikában
Fridél Lajos: Bükkaljai ösvényeken
Fülöp Gyula: A vadász és a nők
Gyenes István: Rónákon át
Gyímesi György: Bedrótozott Afrika
Hangay György: Kuszkusz kókusszal
Hangay György: Ahol még kék az ég
Hangay György; Tábortüzek a dél keresztje alatt
Hangay György: A kacagó koponyák földjén

ÚJ!
UJ!

3.900-

4.290,-
3.800-
2.500,-
2.500,-
2.500,-
5.200,-
3.500,-
2.500,-

1.600-
2 .000. -
1.200 -

2 .000 -

2.100-
1.590-
1.940-
1.400-
1.400- 

600-
6.200,-
1.480-
2.500-
3.200-
2.800-
3.500-
7.500,-
2.500-
1.480- 

950-
1.600-
3.200,-

750-
2.100-
1.500,- 
2.240-

2.700-
4.800.-
1.800.-
2.200- 
1.850- 
1.200- 
1.000- 
2.100- 
1.970.-
1.500,- 
1.980-
1.970- 
1.00 0 -

1.970-
2.500,-
1.400- 
2.464,- 
2.464- 
2 .200 -  

3.100- 
2 .200 -

2.500- 
1.450- 
1.600-
1.700- 
1.600- 
1.800-
2.400-

Haraszthy László: Magyarország madarai 5.800-
Hargitai György: Hal- és vadételek 600-
Heltay István: Vadásziskola 7.188-
Holler László: Rajzok. írások (vadászelbeszélések

kézzel írva. saját grafikával) 2.500-
Ignácz Magdolna-Berdár Béla: Négyszemközt a természettel 5.800- 
Kászoni Zoltán: A Kárpát-medencei vadaskönyv 1.600,-
KÓD-EX 2.500,-
Kopa János: Magyar vadászati szó- és szokásgyűjtemény 1.480.- 
Kovács Dénes: Vadászfegyverekről nem csak vadászoknak 3.500- 
Lakatos Károly: Természeti és vadászképek 2.100.-
Lakatos Károly: Az erdei szalonka és vadászata 3.000-
Lakatos Károly: Vadászhit. A császármadár és vadászata 2.400.- 
Paul -Henry Hansen-Catta:Vadászkönyv ÚJ! 8.900,-
Lovász Sándor: A vadászat lázában, Gelvács , 750-
Mátray Gyula:Vadásztárcák és vadásztörténetek ÚJ! 2.700,-
Mélypatakiné Rottenstein Gertrud:Kutyatartók

és -tenyésztőkkézikönyve 1.900-
Merán Fülöp: Vadászemlékek, gondolatok 2.500-
Mess Béla: Apróvadra is vadásztam 1.10 0 -
Mess Béla: Vadászszemmel őt földrészen 1.400-
Mess Béla: Erdőzúgás, olykor puskalövéssel 1.600.-
Mess Béla: Naplemente 1.600.-
Michael Maés: Vadászterületek a nagyvilágban 4 .500 -
Millenniumi Vadászati Bizottság: Száz év. száz vadász 4.000 -
Nadler Herbert: A keleti és déli Kárpátokban 2.500.-
Nagy Domonkos Imre-Nagyné Lendvay Gabriella:

Vadászatok és vadételek 1.400-
Nagy Gyula: Emlékképek (vadásztörténetek) 1.350
Nagy Gy. György: Természeti szépségeink

(fotóalbum I.) 3.500,-
Nagy Gy. György: A Kárpát-medence természeti

szépségei (fotóalbum II.) 3.500,-
Nagy Gy. György: Emberlakta természet (fotóalbum III.) 3.500,- 
Nagy László: Természetbarát zsebkalauz 600-
Nemeskéri Kiss Géza: Vadludak 1.000-
Nemzetközi Vadászíjász Oktatási Program 1.100-
Oláh Zoltán-Oláh Armand: Hajnalok és alkonyok 2.500-
Páll Endre: Mozaikok vadászéletemből 2.200.-
Páll Endre: Egy lövéssel kettő 1.400-
Páll Endre: Újra megtelt a tarisznya 1.600,-
Rácz Sándor: A vadászt az árnyéka kíséri 2.200-
Sáry Gyula: Az elveszett erdőről és a megtalált időről 2.500,- 
Schell József: Megint ősz lesz 4.600-
Schmidt Egon: Kócsagok birodalma 1.800-
Schmidt Egon: A vadászat mellékszereplői 2.200-
Schmidt Egon: Védjük madarainkat 1.190.
Schmidt Egon: Varangy a papucsomban 2.300-
Schmidt Egon: Éneklő kedvenceink 2.180,-
Sterbetz István: Természetvédő ösvényeken 2.220-
Studinka László: Minden nap vadász nap 2.500,-
Szabó József: Tallián Emil a világutazó vadász 2.500-
Szabó Péter: Különös vadászat a kotorékozás gyakorlata 1.400- 
Thurn-Rumbach István: Erdélyi szarvasok

és medvék nyomában 2.600-
Ugray Tamás: Kosokra vadászva a selyemút végén „ 2.500-
Varga Aladárné: Egy vadászfeleség ÚJ! 1.500,-
Vadász-Zene CD 2.500.-
Vérebkrónika 6.500-
Vérebkrónika számozott 7.500-
Vojnits András: Afrikai levelek 2.500.-
Vuray György-Rácz Fodor Gábor-Szabó Zoltán:

A magyar vadászirodalom képeskönyve 5.400,-
Wentzely Dénes: Elmegyek a lombhullással 1.000-
Wentzely Dénes: Erdősirató 800 -
Wentzely Dénes: Erdőzúgás 1.000-
Wentzely Dénes: Versek alkonyati fényben 600 -
Wentzely Dénes: Üzen az erdő 550-
Wentzely Dénes: Erdőzsongás 850-
Wilhelm Kuhnert: Modelljeimföldjén 3.500-
Zentai Béla: Vadászfegyverek és lőszerek 2.800-
Zöldág László: A kutya tenyésztése és egészségvédelme 4.200.- 
Zsindely Ferenc: Isten szabad ege-alatt 2.500-

A könyvek utánvéttel rendelhetők meg a szerkesztőség címén, 1038 Budapest, Hegesztő u. 4., 
a 242-00-42 telefon és fax számon vagy e-mail-ban a vke@vadaszlap.hu címen -  Elek Ferencnénél

mailto:vke@vadaszlap.hu


APROHIRDETES

MAKAI GYULA
1910-2003

Megrendülve kaptuk a hírt, hogy szeretett, 
galambősz. öreg barátunk -  amilyen szeré
nyen élt -  olyan csendben hagyott itt minket. 
A több mint négy évtizedes felügyeleti mun
kám során, kevés olyan természetszerető és 
rajongó, hozzáértő sportvadásszal találkoz
tam, mint Gyula Bácsi volt, de hasonló volt a 
véleménye mindenkinek aki ismerete, szerető 
vadásztársainak, barátainak, tisztelőinek is.

Ifjú korában kiváló sportemberként ismer
ték. országos szinten a sízésben és a ge

relyvetésben jeleskedett. Harmincéves korában hagyta abba a 
versenyzést, a vadászattal pedig -  családi indíttatásra -  már kora 
gyermekfejjel elkötelezte magát. Vadászott a szári, budakeszi, 
pátyi. Tornyó-pusztai területeken, a Börzsönyben, s nagy idők ta
nújaként ismertük, személyes ismeretség fűzte a .Nagy Öregeink
hez" Nadler Herberthez, Kittenberger Kálmánhoz. Ezeket a talál
kozásokat írásaiban is megörökítette, megjelent elbeszéléseiben 
-  oktató jelleggel -  írt a visszásságokról, emberi gyarlóságokról 
is. Kedvenc vadfaja a vaddisznó és a szarvas volt, s lőjegyzéke 
szerint harminc bikát és több mint kétszáz disznót zsákmányolt. A 
vadászatban mindig az élményszerzést tartotta elsődlegesenek, 
ezért idősebb korában a fotózásnak élt. Alapító tagja volt a Nim
ród Foto Klubnak, a Vadász Könyv Klubnak. írásai, fényképei 
számos lapban arattak osztatlan sikereket. Á magyar vadászati 
kultúra terén kiemelkedő munkásságát a Vadászy Könyv Klub 
Egyesület Bársony István emlékéremmel, a Vadászati Kulturális 
Egyesület a Hubertus Kereszt arany fokozatával ismerté el. Drága 
Gyula Bácsi! Pótolhatatlan űrt hagytál magad után. soha el nem 
feledünk, és emlékedet szívünkben örökké megőrizzük.

Köveskúthy György

AZ APRÓHIRDETÉSEK TARIFÁI:
Az első szó 300 Ft, minden további 
szó 100-100 Ft ♦ 25 % áfa. A hirdeté
seket levélben, faxon, e-mailen vagy 
személyesen, minden hónap 10-éig 
szíveskedjenek leadni. A Vadászati 
Kulturális Egyesület tagjainak a nem 
kereskedelmi jellegű apróhirdetések 
egy megjelentetése ingyenes.

FEGYVER

Blaser 850 SR kai. 243 W. 8x56- 
os Swarowskival és .30.06-os 
váltócsővel, 1,5-6x42 Kahles táv
csővel eladó. Telefonszám: 
06/30/945-70-95.

16-os, angol agyas, skeet IZS
25.000.- forintért eladó. Telefon
szám: 06/26/313-114.

.416 kaliberű golyós puskát vá
sárolnék. Telefonszám:
06/30/530-87-78.
Dupla csövű 20r76, IZS sörétes 
fegyver, újszerű állapotban, csi
náltatott angol aggyal, tölténnyel 
együtt eladó. Telefonszám: 
06/82/526-288, 06/30/239-4634.

Beretta 302-es típusú félauto
mata, 12 kai., 4 db cserélhető 
szűkítéssel. IZS 58 típusú sörétes 
duplacsövű. 16-os kaliberű újsze
rű állapotban, ,30-06-os kaliberű, 
billenőcsövü, golyós puska. 4x40- 
es Fomei távcsővel szerelve, új ál
lapotban -  1 éves. eladók. Érdek
lődni: 06/30/9735-714.

Tikka 7 mm Rém. Mag. 8x56-os 
Seeadler céltávcsövei illetve 16- 
os Merkel Suhl. hozzájuk tartozó 
lőszerrel, 10x50-es Seeadler kere
sőtávcső, fegyverlámpa eladó. 
Irányár: 400.000.- Ft. Telefon
szám: 06/30/491-86-37 (16 óra 
után).

Eladó: Merkel Drilling
12/12/7x65R. 22 WM betétcső 44 
cm hosszú, 12-eshez. .222 Rém. 
betétcső. 60 cm hosszú 16-os- 
hoz, 1994-es, fehér, 1,7-es Lada 
Niva műszakira előkészítve. Ér
deklődni: 06/70/235-3016.

Eladó 16 kai. sörétes dupla bel
ga egyedi vadászfegyver eredeti 
állapotban. 06/30/9331-714.

KUTYA

Kitűnő küllemű és munkateljesít
ményű szálkás szőrű tacskók elő- 
jegyezhetők a Von Alltenburger 
kennelből. Marosmenti-Rudifogó 
Miku Soma 2 x HPJ fiatal klub
győztes, 2 x R. CAC, 5 x CAC. 2x 
CACIB, 2 x HFGY BOB D.K. Euró
pa Kupa győztes, tenyésztésre ja
vasolt kannal fedeztetünk. Tele
fon: Szarka: 06/30/9619-481.

Weimari vizslák, telefonszám: 
06/30/4836371.

Drótszőrű magyar vizsla köly
kök eladók. 06/30/9331-714.

Cesky Fousek vizsla kölykök, a
cseh erdészet szolgálati kutyája 
fajtareprezentáns, küllemben és 
munkában is kitűnő, nagy testű, 
erős csontozatú szülőktől, vala
mint bevadászott vizslák eladók. 
Telefon: 06/30/2396977.

Vadászó szülőktől törzskönyve
zett drótszőrü német vizsla köly
kök eladók. Telefonszám: 
06/30/908-92-40.

Növendék szálkásszőrű, tacskó 
kölykök eladók. Szülők termé
szetben és munkaversenyeken 
dolgoznak. Érdeklődni:
06/30/390-1122, este 06/74/432- 
473.

Vadászó szülőktől törzskönyve
zett drótszőrű magyar vizsla köly
kök eladók! Telefon egész nap: 
06/30/386-5315. 06/30/413-0207.

ALLÁS

Hivatásos vadászok figyelem!
Az országban egyedülálló mó
don vadászatszervező cég mun
kát. tisztességes jövedelmet kí
nál agilis hivatásos vadászok ré
szére. akik a vadőri munka mel
lett szívesen vállalkoznának, de 
nem rendelkeznek több milliós 
tőkével egy saját cég alapításá
hoz. Ha elege van a minimálbér
ből és a kilátástalan jövőképből, 
akkor hívjon bátran, bizalommal! 
Telefonszám: 06/30/370-9476.
06/20/9314-754.

VEGYES

Trófeatáblák nagy választék
ban, készítőtől. Hazai, afrikai, hal. 
stb. Kérésére termékismertetőt 
küldök. Fűzi Gábor faszobrász. 
Tel/fax: 318-92-50, Telephely:
1116 Budapest. Talpas u. 4.

Az állami vadászvizsga kidolgo
zott 50 db szóbeli tétele (350 kér
dés) megrendelhető a 
06/70/3371-197 vagy 06/20/333- 
28-34-es telefonszámon.

Pausal-áras vaddisznó hajtóva
dászatok Nógrád megyében. 
Részvételi díj: 35.000,- Ft/fő, elej- 
tési díj nincs. Nagyobb csoportok 
(20 fő felett) jelentkezése esetén 
kedvezményt adunk. Telefon
szám: 06/30/370-9476,
06/20/9314-754.

Karácsonyra könyvet! -  A Diana 
Vadász-Horgász Antikvárium ak
ciója: Maderspach Viktor: Havasi 
vadászataim, és a Nagy nevek, 
híres vadászok -  a két új könyv 
összesen: 3.000,- Ft + postadíj! -  
Vadászkőnyv készletünkről ingye
nes árjegyzéket küldünk! 6900 
Makó. Zrínyi u. 34. Telefonszám: 
06/62/211-561.

Vadászati jog, területtel eladó So
mogybán: 06/30/4116-176.

Eladó 60000 kilométert futott. LA
DA Niva 4x4. 1995-ös, 1,7 benzi
nes, fehér. Ára: 1.000.000,- Ft. Ér
deklődni: 06/30/9284-386-as tele
fonszámon lehet (Hódmezővásár
hely).

Vadbúvó-csenderes, sövény, 
elegyfa cserje szintbe, takar
mánypótló „rágó” fafaj turkesztá- 
ni-pusztaszil csemete eladó. 
06/52/366-014 este.

LADA Niva, 3 éves eladó. 2 vad
rács. vonóhorog, téli + nyári gumik.
2 db terepgumi. rádió, csomagtar
tó. Ugyanitt utánfutó is eladó. Tele
fonszám: 06/70/526-2387.

TOYOTA Hilux 4WD, duplakabi
nos. ezüstmetál. 97-es, ideális va
dászautó. sok extrával eladó. 
Vizsga: 2005. 04-ig. Ár:
2.750.000,- Ft. Telefonszám:
06/20/9717-779.

Somogy megyében 50 ha erdő
terület vadászati jog lehetőségé
vel. eladó. Telefon: 06/30/243- 
8920.

Eladó: UAZ 452, tgk., dobozos. 5 
személyes, gáz-benzin üzemű. 88 
e kilométerrel. 1983. évjáratú, mű
szaki: 2004. júniusig. Irányár: 690 
e Ft. Telefonszám: 06/20/9241-509.

Bács-Kiskun megyei Vadásztár
saságnál tagsági jogviszony át
adó (eladó). Érdeklődni: 
06/20/9813-810.

Automata és kézi 
korongdobók, könnyű, 

hordozható magaslesek, 
befogó csapdák, puska belövő 

állvány, hazai áron, két év 
garanciával az INTERMAS Kft-től.

Helyszíni verseny rendezése 
automata gépekkel, lőtér 

tervezés, kivitelezés.
www.intermas.ini.hu 

Fax: 06/66/450-538. Tel: 
06/20/945-0764.

Fegweriavitás:
Minden típusú lőfegyver 

javítása, felújítása, agyazása.
céltávcső szerelése, 

vizsgáztatása, hatástalanítása, 
értékbecslése.

Régi fegyverek restaurálása.
Nagy Ferenc fegyverműves, 

4034 Debrecen, Tengerész u. 4., 
telefon: 06/52/423-176.

Minősített csicsóka vetőgumó 
tavaszi ültetéshez 
előjegyeztethető 

Tel.: 06/30/6200-441.

http://www.intermas.ini.hu


Hegyaljai Vadászbolt
Budapest XIII. Visegrádi u. 9. sz.

/volt MAVAD bolt/
Tel: 239-1333, 06-30/9515-663 x C

Árukészletünk:

• golyós és sörétes vadászfegyverek
- gáz - riasztó és maroklőfegyverek
- légfegyverek, flóbert pisztolyok
- kereső és fegyver távcsövek j "
- golyós és söretes lőszerek ....___
- egyéb vadászati kiegészítőkífelszerele.sek̂ .i'.’f c í i ,
- minőségivadászruhazaUOY /á)~
■ ajándéktárgyak /■4 \ , \k .  < í 'iM w  . (
- bizományosi fegyverei* é r t é j ^ i t ^ i ^ ^ p 5̂

Aki üzletünkben 300 ezer forint,felett vásáfolveridégül látjuk 
a bakonyi területinkön egy vaddisznó v$á|zaton  ̂ /

Szolgáltatásaink:

Fegyverjavító múhelvü n k t m oléaánk /m iz s  Károly /  vállalja minden 
típusú fegy.'er«szakszéTü javitá'sár karbamartását. felújításai

UzletiínKoen bérvadászatWelietóségekkel^átjuk az érdeklődő vadászokat 

Nyitva tartás: hétfő -  péntek: 09-17-ig szom ba t: 09-13-ig

Tisztelettel várjuk vásárlóinkat.

Programajánlat: 
horgászat-fogasozás 

vitorlázás, borkostoló

06-84/340-797 
06-30 2243*346 

www.jadepanzio.hu

Balatonföktáron, a JADE pan:ióKin 
vadászati lehetőséget 
kínálunk egész évben

Ellátás: handulatos 
r  élÖzenés éttermünkben

MUNIÉSEZOST
W i t f & t t ' z i & V .

EÖRDÖGH -1982 KFT.

8624 BALATONSZÁRSZÓ,

SZÓLÁDI ÚT 1/9.

TEL.: 06-70/310-2923

06-70/290-2978

KISKERESKEDELEMMEL FOGLALKOZÓ 
VADÁSZBOLTOK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

A  a  t c t a p . f i

U H  6 é M Í  c s iz m a  a já n la ta

CSEH BÉLELT W M ^ZC SIZM  
Felső szárrésznél összehúzható, 
múszőr béléssel ellátott gumicsizma, 
kivehető talpbéléssel. Lesre, 
hajtáshoz ajánljuk. M

U 4 /BÉSrESES
Alsó része gumi, felsőrésze valódi bőr. 

Bélése vastag filc és báránybőr, komplett kivehető. 
Elsősorban hideg időben, lesvadászatra ajánlott.

MAQNUM BAKANCS H É  K q ó ROG BÉLESET PVC
Kiváló minőségű vadaszbakancs CSEH 7 É « O F C 2ö 3 S |  f
alapanyaga GORE-TEX bor, &  B á l  F , T  < ■
strapabíró, kényelmes, komfortos I V  Müszor bélése kifordítható,
bakancs vadászoknak, túrázóknak. Középmagas szárhosszúságú cserkeléshez, hajtáshoz kiváló
A talprész csúszásgátló, olaj és saválló. gumicsizma, ragasztott műszőr
A bakancs OMMF minősítéssel is béléssel. Enyhébb időben lesre,
rendelkezik, Így cégeknek is ajánljuk. ill. cserkeléshez, hajtáshoz kiváló.

NAGYKERESKEDELMI VISZONTELADÓI VEVŐINK AZ ALÁBBI CÍMENTALÁLNAK MEG MINKET 
HORVÁTH ÉS TÁRSA KFT. CÉGKÉPVISELET: 8800 NAGYKANIZSA KISRÁC U. 1 TEL/FAX: 93/319-384 MOBIL: 30/901-2441

POSTAI UTÁNVÉTTEL IS SZÁLLÍTUNK!

A CSEH NOVESTA GYÁR KIZÁRÓLAGOS MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓJA

http://www.jadepanzio.hu


Namibiai vadászat
• 8 napos vadászcsomag (Oryx, Kudu. Bleshbock, Steenbock, Springbock)
magyar kísérővel, reptéri transzferrel EUR 2950,-/vadász

- 6 napos vadászcsomag Etosha Park mellett, Kudu, Oryx. Hartebeest,
Duiker. Steenbock, reptéri transzferrel. 2 x 1 vadászat EUR 2750,-/vadász

Oroszország (Teljes FÁK programot ajánljuk!) 'J L  ^
- Moszkva környéki sikelfajd vadászat. 5 napos, siketfajd. nyjtfai^esy
mogyoróstyúk. korlátlan szalonka és kacsalövéssel U S lS Q lra d á s ^
• A ltá j hegységben lóháton M aral bika (bógésben) és k ^ a ^ g g K ^ B F  

vadászata, 10 napos vadásza ti csom ag

USA,,Kanada, Ausztrá lia  (Teljes v a d á s j á f i
- A ihgator vadaszat L o u isa n a  6-8 A gator lö h e ^B '-&Í iJ S
• F e k e ta ^ ie d v e  (trófeája behozha tó ') K a n a d a ™

rraso d ii£m e dve  USD 5C0 - : >  ■ ^

H-2120 Dunakeszi Fóti út 23. Tol: (36-27) 540160 Fax:(36-27)-540161 
k o l l a t H @ m a i l . d i g l t e l 2 0 0 2 . h u  w w w . k o l l a t h . h u

Kizárólagos forg; MUNKAVEDELMI MINŐSÍTESSÉL

^ G R A N D O L A  K E R E S K E D Ő H Á Z  R T .
1158 Bp.. Késmárk utca 9. Tel.: 4 14-7043 e-mail: grandola@ grandola.axelero.net

20032002 2004

HUNGEXPO
BUDAPESTI
VÁSÁRKÖ ZPO N T

Ne hagyja ki!

FeHoVa

• vadászfegyverek, sportfegyverek • vadászati cikkek, felszerelések, berendezések • vadászruházat, kiegészítő 
felszerelések • sportlövészet felszerelései • vadász turizm us • halászati term ékek • m uzeális fegyverek, 
diszfeg> verek • sport- és verseny horgászati cikkek, felszerelések • horgász turizm us • akvarisztika 
A kiállítással egy időben -  ugyanazzal a  belépővel -  tek in thető  m eg a  B udapest Boát Show. a  SPORT 
ée a  Budapest M otor K iállítás is.

jelentkezzen Ön is 2003. decem ber 20-ig!
HUNGEXPO R t 1441 Budapest. Pf.: 44.
Tel.: 1/263-6083. 1/263-6535 Fax: 1/263-6435

F eH oV a-T elita lá lat! Internet: wvw.fehova.hu. e-rnáil: fehova@hungexpo.hu

FEHOVA
FEGYVER,
HORGÁSZAT,
VADÁSZAT
NEMZETKÖZI
KIÁLLÍTÁS

2004.
MÁRCIUS 4-7.

mailto:kollatH@mail.digltel2002.hu
http://www.kollath.hu
mailto:grandola@grandola.axelero.net
mailto:fehova@hungexpo.hu
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Mag-Lite® elemlámpa
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Tartós

Megbízható 

Egy életre szól 

Örök garancia*

SÜLJ

A  M A G L I T E
A  professzionális  elem lám pa

kizárólagos magyarországi képviselet: AUDAXTRADE KFT. . H-l 142 Budapest.
Ungvár ti. 64-66.. Tel./fax: (I )  251 3368, 251 X97X. Internet: www.maglite.hu

©200* MAG INSTRUMENT. INC. • 1635 South Sacramcnio Ave.. P.O. Box 50600. Oniario. Qilifomia U.S.A. ¥1761 
Tel. 01 (*XW(‘>47-l(Klí» • w w w .m u g lite .co m

A  Map liKlruiiKMii•» ekinUm pák egyedi formája. \lilu .ia  ó \ általános megjelenése. valamint a nnnilen Map InM rom ent# m«i« in

elcnilJni|Ki f c j iv v á i  körtw futil fo lir.ii a Map Instnnncnt. In t  védjegyei. A  valamennyi clemlámpa fejrészén ko rtv fu tó  fe li- E & & 3 H
rai a /l je lz i. hogy ez cp> oredcii MAG®elemlámpa. amely a M A G ®  ek-inláinpák családjának lapja. u u ju ^ S

* A /  oroV, paranoia feltételeiről brtvebben a termek csomagolásán található címkén olvashat.

http://www.maglite.hu
http://www.muglite.com


GONDOLKOZZ NAGYBAN.
Egy olyan helyet \ • .tem, ahová a hívatlan vendégek -  akiket még a kutyaugatás sem tud

|  elijeszteni -  nen i- utánam jönni. Ehhez egy nagyon erős autóra volt szükségem.

f§ Nissan Pickup. Nagy. ;b.. ,<*bb, megbízhatóbb. Különböző méretű vezetőkabinnal, két- és

. . .  négyke rék i tásu . i'to. tokkal, valamint a kategória egyik legerősebb motorjával. w w w .n issan .t

http://www.nissan.t

