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Nem tudom
M ég hetedikes volt a fiam, amikor 

kitalálta, hogy hivatásos vadász 
lesz. Nem tudom, hogy jól tettem-e, 
amikor elkezdtem lebeszélni róla és a 
nyári szünetben elküldtem diák minde
nesnek Árpádhalmára, a M/WrOSZ fá
cántelepére. A csúcsán volt ekkortájt a 
fácán-program, jól ment a telep Egyed 
Pista vezetésével. A kölyök úgy jött ha
za, hogy "titokban" ugyan, de meglőtte 
élete első bakját, s ha hivatásos is lesz, 
a fácánnal nem fog bíbelődni. A követ
kező nyáron Béda következett, Búzás 
Feri vette oltalmába. Megtanult kaszálni, 
szénaboglyát rakni és nagyon élvezte az 
esti és hajnali ugyancsak "titkos" leseket. 
Nem tudom, jól tettem-e, hogy hagytam 

az egri erdészeti 
szakközépben el
vérezni. Sportva
dász lett, s ma 
inkább horgászik, 
mint vadászik.

Harminc év 
alatt, amióta a 
vadász-sajtóban 
dolgozom, sok 
vadőrrel, hivatásos 
vadásszal volt al
kalmam megis
merkedni, egy-egy 
alkalomra vagy 

életre szólóan összebarátkozni. Nem tu 
dom, mennyire sértő számukra, ha azt 
mondom: miközben ők jelentik szá
momra a szakmát, fura egy népség és 
ugyancsak széthúznak. Okos, értelmes, 
sokoldalú, ezernyi ismerettel rendelkező, 
zömében megszállott emberek, akik leg
feljebb kisebb kasztokba tömörülten haj
landók egymással az együttműködésre. 
Rivalizálnak az ifjabbak az idősebbekkel, 
a vizslások a vérebesekkel, a sportlövők 
mindig mást tartanak fontosnak, mint a 
kürtösök, az állami és a vadásztársasági 
elkülönülésről nem is beszélve.

Nem tudom, csak sejtem, talán ez 
az oka, hogy még senkinek sem sike
rült összehozni egy igazi érdekvédelmi 
szervezetet vagy szakszervezetet, amely 
méltóan és egységesen, a közös akarat 
érvényesítésével képviselhetné őket.

Nem tudom, hogy van-e egyáltalán 
közös akaratuk?

A panaszaikat ismerem: kevés a fi
zetésük, kiszolgáltatottak a munkaadó
jukkal szemben, erkölcsi megbecsülés
ben kevesen részesülnek, többségük

szakmailag képzetlen vadászmesterek 
irányítása alatt kénytelen dolgozni, még 
a törvény által előírt járandóságukat 
sem kapják meg ... folytassam?

Nem tudom, hogy érdemes-e.
Egy rátermettségét többször bizonyí

tó, sokat olvasó hivatásos hívta fel a 
figyelmem Fekete István: Hanzi c. el
beszélésére, ha a vadőrök helyzetét ele
mezgetem, nincs semmi új a nap 
alatt. "... a szomszéd területet bérlők 
inkább a hozzá nem értő csőszt vették 
fel vadőrnek fél fizetésért, minthogy 
egy, a szakmáját lelkiismeretesen ellátó 
hivatásos vadőrt alkalmaztak volna tel
jes áron. Az eredmény nem volt kétsé
ges: a területen megjelentek az orwa- 
dászok, és elszaporodott a dúvad, a 
hasznos vad pedig eltűnt!' Hát, nem 
tudom, mennyit változott a világ!?

Pedig a változás előbb-utóbb a ma
gyar vadászatot, vadgazdálkodást is 
utoléri. Nem tudom, hogy ez rövide
sen, akár 2007-ben, vagy kissé később 
fog bekövetkezni, amikor nem lehet 
már előírni, hogy egy meghatározott 
nagyságú vadászterületnek kötelezően 
hány hivatásos vadászt kell alkalmaznia. 
Nem tudom, hogy a jól képzett, ma
gasan kvalifikált vadgazda mérnökökre, 
vagy a szakma alapjaiba éppen csak 
belekóstolt ifjú titánokra tartanak majd 
igényt a pénzükért vadászók. Ha a 
környező országokat, vagy Európa, Af
rika más országaiban élő profi vadá
szok helyzetét nézzük ... elgondolkod
tató "begyűrűzésekre" számíthatunk.

Mondjuk, hogy nem tudom, miért 
nincs évek óta elfogadott, érvényes Szol
gálati Szabályzatuk, miért nem hordják 
a jelvényüket, az egyenruhájukat, miért 
húzzák a válluk közé a fejüket, amikor 
róluk és ellenük születnek a döntések. 
Nem tudom, mi kell és mi nem kell 
egy mai hivatásos vadásznak... mert én, 
s rajtam kívül szűkebb pátriánkban még 
közel 50 ezren nem vagyunk profik, 
nem abból élünk, hogy vadásztatunk, 
etetünk, törődünk a vaddal, az élővilág
gal ... szolgáltatunk és szolgálunk.

Nem tudom, hogy értenek-e, akik
nek és akikről írtam ... ugyanúgy, 
ahogy azt sem tudom a fiamnak meg
magyarázni, mitől lett más, boldogabb 
vagy boldogtalanabb az élete.
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Interjú

A vadászat szolgálata

VADÁSZLAP: Azt mondják, aki so
káig volt katona, sodorja az élet 
bárhová, akkor is katona marad.
Igaz ez?

Mészáros György: - Tartok tőle, 
hogy igaz. Rám mindenképpen. 
Persze ennek vannak előnyei és 
hátrányai a civil életben. Előnynek 
gondolom, hogy katonaként m egta
nultam, mit jelent a szolgálat... 
egyenes derékkal! Nekem a tiszti 
fogadalom, a hivatásos vadászok 
eskütétele nem  volt lózung, nagyon 
komolyan gondoltam minden szavát, 
minden gondolatát és ennek m eg
felelően éltem és élek. Nem hi
szem, hogy a fegyelem, a fegyel
m ezettség a civil életben hátrányt 
jelentene. Ami valószínűleg hátrány, 
hogy a környezetem ezt másképp 
éli meg velem kapcsolatban, nehe
zen viselem el a köntörfalazást, az 
igazság elhallgatását, a csalást, a 
"titulus manusokat". A véleményem 
pedig mindig elmondom, néha 
kendőzetlenül.

VADÁSZLAP: Nehezen tudom elhin
ni, hogy egy 12.800 hektáros terület

vadászati ágazatvezetője nem követ 
el kisebb-nagyobb csalásokat, nem 
asszisztál a dolgok elhallgatásához.

Mészáros György: - A boldoguláshoz, 
a végső célok eléréséhez kompromisz- 
szumokra van szükség, s ha rákény
szerülök - hasonlóan sok-sok hivatásos 
vadászhoz - én sem kardoskodok a 
végletekig. Mondok erre egy példát. 
Nem tudom, ki találta ki, hogy a mi, 
kicsinek éppen nem mondható vadász- 
területünkön a fenntartható őzállo
mány maximuma 150 darab legyen. 
Gond nélkül akár tízszer ennyi őzet 
el tudna tartani a terület, nem sérül
ne a biológiai egyensúly, nem nőne a 
vadkár, viszont jelentősen gazdaságo
sabb lehetne az őz vadászata. Evek 
óta harcolok érte, hogy emeljék meg 
a maximumot, eddig 385 darabig ju
tottunk el ... és természetesen senki 
nem tudja rám bizonyítani, hogy ke
vesebb vagy több őz van a területün
kön. Nem tagadom, bosszant a szá
mokkal történő manipulálás, hogy csa
lásra késztetnek, de nincs más eszkö
zünk az ésszerűtlen, a fejünk fölött 
meghozott és a korhoz, az élethez 
egyáltalán nem igazodó döntések ellen.

Mészáros Györggyel, 
a Pankotai Agrár Rt. 
fővadászával

A nnak ellenére, hogy 
a 48 éves fővadász 
nevelkedésének 
színhelyén, a nagykálló i 
e rdőkben-m ezőkön, 
kora gyerm ekkorá tó l 
kezdve közel á llt a 
vadászathoz, csak 
tuca tny i esztendeje 
te tte  le az állam i 
vadászvizsgát és 
hét éve le tt h ivatásos 
vadász, igaz, m ár m in t 
vadgazda szakm érnök.
Ez egy kényszerű, 
de szívesen vá lla lt 
pá lyam ódosításnak 
az eredm énye , ha 
1990-ben nem  szűnik 
m eg az alakulata, ma 
is katona lenne.

VADÁSZLAP: Ezzel azt mondja, 
hogy nincs értelme az éves és tíz
éves terveknek?

Mészáros György: - A tervezésnek 
nagyon is van értelme, ha a való
ságból, a realitásokból indul ki, ha 
figyelembe veszi a területen végbe
menő változásokat, s ha nem meg
változtathatatlan szentírásként kezel
jük. Ezért az a neve, hogy "terv", 
amit a végrehajtás során folyamato
san értékelni, elemezni kell, igazítani 
az eredményekhez, a megváltozott 
körülményekhez. Ha nagyobb lenne 
a bizalom (amit a vadászat minden 
területén hiányolok) a szakma iránt, 
ha engednék a tulajdonosi vagy a 
gondos gazda szemléletének érvénye
sülését ... meggyőződésem, mindenki 
jobban járna. Több lenne az állam, 
az ágazat, a terület bevétele, s ha 
több a bevétel, esetleg mi, hivatáso
sok is több fizetést vihetnénk haza.

VADÁSZLAP: Játsszunk. 2007-től 
vállalkozóként kezelhetné a jelenlegi 
területét. Fizetné a bérleti díjat, a 
vadkárt, a munkatársait, az etetés 
és a rezsi költségeket ... szóval
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| |  Interjú
mindent, ugyanakkor gondoskodnia 
kellene a vadászatok értékesítéséről, 
reklámjáról, stb. Megélne belőle?

Mészáros György: - Ha szabad ke
zet kapnék, ha a szakmai és gaz
dálkodási kérdésekben és szabályok
ban nem íróasztalok mögött dönte
nének, hanem a munkatársaimmal 
együtt a helyi viszonyokhoz és lehe
tőségekhez alkalmazkodó munkát vé
gezhetnénk ... vállalnám a kockáza
tot és megélnénk belőle. Ez egy 
más, sokkal inkább tulajdonosi gon
dolkodást jelentene, mint amit a je
lenlegi vadászati-vadgazdálkodási 
rendszer lehetővé tesz. Bízzák ránk!

VADÁSZLAP: Ön szereti a nagy ki
hívásokat, szívesen vállal a munkáján 
felül szervezési feladatokat, mint pél
dául a megyei, illetőleg a hódmező
vásárhelyi Országos Vadásznap szerve
zése, a szentesi vadászbál-sorozatról 
nem is beszélve ... ezekkel a barátai 
vagy az ellenségei számát gyarapítja?

Mészáros György: - Van bennem 
energia és szeretek szervezni. Erre a 
katonaságnál szoktam rá és vadász
ként se akarom abbahagyni. Ez vala
mi megmagyarázhatatlan belső kény
szer. Amikor elkezdünk egy rendez
vényt szervezni, nem nagyon mérle
gelem, hogy ez mit hoz majd a ba
rátság vagy az ellenségeskedés kony
hájára... aztán menet közben már 
látom, hogy akik nem bírják a tem 
pót, vagy nem szeretik a stílusomat, 
lassan elmaradoznak mellőlem, ké
sőbb meg visszahallom, hogy így 
meg úgy... Valószínűleg bennem van 
a hiba, nem szeretek semmit fél 
gőzzel, tessék-lássék módon csinálni. 
Vallom, aki tenni akar, talál megol
dást, aki nem, az kifogást ... és aki 
lendületben van, néha nem figyel az 
irigykedőkre, a felesleges okoskodá
sokra, mert tudja, mit akar elérni. 
Gyerekkoromban ezerszer elhatároz
tam, én bizony nem megyek többet 
hajtani, hajnalban kelni, egész nap 
törni a nádat, cipelni a nyulakat, fá
cánokat és este - hideg szélben, hó
ban - haza biciklizni. Aztán ahogy 
közeledett a hétvége, már ott sündö
rögtem Apám körül, hogy tölthessem 
a töltényeket - imádtam peremezni - 
száz újratöltött töltény nélkül nem 
indultunk el egyetlen vadászatra 
sem. Sokszor határoztam el azóta is, 
legyen szó versenyekről, rendezvények

szervezéséről vagy bármiről, hogy be
fejeztem, nem kezdeményezek sem
mit, nem akarok magamnak újabb 
csalódásokat okozni. Egy ideig kitar
tok, aztán jön valami ötlet és vala
hogy mégis belekeveredek a dolgok
ba... és csinálom hittel és meggyő
ződéssel. így visszagondolva, most, 
hogy rákérdezett, bízom benne, hogy 
a tenni akarás sokkal több barátsá
got hoz, mint ellenségeskedést.

VADÁSZLAP: A Pankotai Agrár 
Rt. vadászterületét 1997-ben három 
vadásztársaság területrészeiből alakí
tották ki. A terület egyharmada vé
dett, a Körös-Maros Nemzeti Park 
része. Jellegzetes síkvidéki apróvadas 
terület. Mit tudnak belőle kihozni?

Mészáros György: - Nem voltam 
még itt az induláskor, de az még 
két év múlva is látszott, hogy nem 
sok mindent örököltünk az elődeink
től. Az őzről már beszéltünk, egy-két 
nagyobb bak azért kikerül ebből az 
állományból is. Azt gondolom, hogy a 
következetes munkánknak és az új 
takarmányozási rendszernek előbb- 
utóbb be kell érnie. Nem panaszkod
hatunk arra, hogy nincsenek vadász
vendégeink, de szeretnénk "direktben" 
kialakítani a vevőkört. A suta-lelövé- 
seket nem adjuk el, ezt a három - 
szerintem rátermett, kiváló - hivatá
sos vadásszal végezzük el. Öt éven 
keresztül kotlóssal neveltünk fácánt, 
most abbahagytuk, mert a kotlósok 
"előállítása" egyre nehezebb, a mada
rak pedig rendszeresen elvándoroltak 
a szomszédokhoz. Folytatjuk a ter
mészetközeli nevelési módszert, előké
szítés alatt áll a kappannal történő 
nevelés. Komolyabb problémáink van
nak a mezei nyúllal, úgy látjuk, hogy 
egy év alatt egyharmadára csökkent 
az állomány ... és nem tudjuk az 
okát. Nem találunk elhullottakat, a 
vizsgálatok nem mutatnak ki fertő
zést, a legtöbb vizsgálatra beküldött 
lőtt nyúlnál súlyos bélgyulladást álla
pítottak meg az állatorvosok. A róka 
kontroll alatt van, a szárnyas ragado
zók - főleg a réti héja - vonulásakor 
elég nagy számban fordul elő és 
okoz komoly károkat az apróvadban. 
26 csapdánk működik a területen, 
minden évben rendszeresen kotoréko- 
zunk. Lehet, hogy jobban figyelni 
kellene a nyestek tevékenységét, erről 
már beszéltünk a nemzeti park szak
embereivel is, akikkel - lekopogom -

nekünk nagyon jó a munkakapcsola
tunk. Összességében - úgy gondolom
- a helyén vannak a dolgok.

VADÁSZLAP: Aki tudja - csinálja, 
aki nem tudja - tanítja ... tartja a 
mondás. Ön pont fordítva kezdte, 
először tanította, most meg csinálja. 
Van különbség a tanítás és a gya
korlati munka között?

Mészáros György: - Amikor leszerel
tem, két évig vállalkozóként pulyka
neveléssel foglalkoztam. Soha olyan 
jól nem kerestem, mint akkor, de ez 
nem elégítette ki az ambícióimat, 
közelebb akartam kerülni a vadá
szathoz, ezért a csongrádi Bársony 
István szakközépiskola kollégiumi ne
velőtanára lettem. Közben elvégez
tem  Hódmezővásárhelyen a vadgazda 
szakmérnökit és 96-tól m ár oktat
hattam a vadászatot. Szerettem a 
gyerekek között lenni, tanvadászato
kat, nyúlbefogásokat szervezni, hajtő
ként részt venni a bugaci nagyterí
ték ű vadászatokon a tanítványokkal 
... szóval jól éreztem magam. De 
nem sokat gondolkodtam a felkéré
sen, hogy egy vadászterület gazdája 
lehessek, és még jobban érezzem 
magam. Szerencsés vagyok, m ert az 
Rt. vezetői támogatnak, érdeklődnek 
a vadászat, a munkánk iránt. Évekig 
majdhogynem tanterületként működ
tünk, ide jártak gyakorlatra a vásár
helyi főiskolások. Segítő szándékkal, 
örömmel végeztük a hallgatók felké
szítését, de fals információra alapoz
va a főiskola vezetése megszüntette 
velünk az együttműködést. Ma is 
bánt azonban, hogy egy végzős a 
fácántyúkot túzoknak nézte. A va
dászképzéssel kapcsolatosan azt tar
tom, mivel a vadászat a történelem 
első és lehet, hogy az utolsó kétkezi 
szakmája, a gyakorlatát a "mester és 
tanítványa" módszerrel kellene elsajá
títtatni. Én gyerekkorom óta mindig 
kerestem az idolt, a példaképet, aki
re felnézhettem, akit követhettem és 
ezt a vadászatban annak idején és 
azóta is a kállósemlyéni Fekete Gá
bor bácsiban találtam meg, aki 23 
ezer hektáron, négy község területén 
egyedül volt vadőr, gyalog, kerékpár
ral, motorral közlekedett és mindig 
tudott mindenről. Én m ár autóval 
közlekedem, de szeretnék Gabi bá
csira hasonlítani.

Csek ő  SÁNDOR
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Hírek-tudósítások

Négymilliós jutalom 
a vadászoknak
Legyen Ön is trófeás vadhívó! így kezdődött az a meg
hívó, amelyet a DÉMÁSZ Rt. küldött Bács-Kiskun és 
Pest megye vadászatra jogosultjainak. A VKE nagy si
kerű vadhívó tanfolyamára ezúttal Kecskeméten került

sor, április 28-án. A rangos rendezvény helyszíne a Há
rom Gúnár fogadó konferencia épülete volt. A költsége
ket a DÉMÁSZ viselte, a résztvevőket megvendégelte, 
sőt mindenki kapott emlékbe egy speciális, Mihalkó-féle 
őzsípot is. Vajon mi késztet manapság egy céget arra, 
hogy ilyen "jótékonysági" akcióra költse a tulajdonosok 
pénzét? Nos, az ok: együttműködési ajánlat a vadá
szoknak, mégpedig annak érdekében, hogy az üzlet
szerűvé vált vezetéklopást közös erővel lehessen meg
fékezni. Ez a bűncselekmény évente 300 millió forintot 
meghaladó kárt okoz a dél-magyarországi áramszolgál
tatónak, ezért azoknak a vadászoknak, akik segítenek a 
tolvajok leleplezésében, az okozott kár értékének 20 
százalékát, - esetenként akár egymillió forintot is - juta
lomként kifizetik. Az akcióa a DÉMÁSZ működési terü
letén belül Bács-Kiskun megyére és Pest megye déli ré
szére terjed ki, létrehoztak egy 24 órás bejelentővonalat 
is, amely helyi tarifával hívható: 06-40-82-22-82 /  6-os 
menüpont. A bejelentés után fél órán belül kivonul a 
rendőrség a helyszínre, s ha elfogják az elkövetőket, a 
bűnvádi eljárás megindításakor kifizetik a jutalmat a be
jelentőnek. A bejelentő adatait nem adják ki az eljárás 
során és garantálják a tanúvédelmet is. A vezetéklopás 
miatt nem egy halálos baleset történt már, s nem csak 
az elkövetőket, de vadászkutyát, sőt vadászt is ért már 
áramütés. 2004-ben 4 millió forintot fizettek ki a tolvajok 
leleplezésében közreműködő, a folyamatban lévő bűn- 
cselekményt bejelentő vadászoknak.

S.E.

2005 JÚNIUS 30 nap
Közép-európai zónaidőben Budapesten 

A hó A hét Nap Hold
napja napja kel nyugszik kel nyugszik fázisai

{h min) (h min) (h min) (h min) (h min)

1 Szerda 3:51 19:33 1:18 13:38
2 Csütörtök 3:50 19:34 1:33 14:52
3 Péntek 3:50 19:35 1:50 16:07
4 Szombat 3:49 19:36 2:09 17:22
5 Vasárnap 3:49 19:37 2:31 18:36
6 Hétfő 3:48 19:38 2:59 19:46 1 22:55
7 Kedd 3:48 19:38 3:35 20:49
8 Szerda 3:48 19:39 4:21 21:41
9 Csütörtök 3:47 19:40 5:17 22:23

10 Péntek 3:47 19:40 6:20 22:54
11 Szombat 3:47 19:41 7:28 23:19
1 2 Vasárnap 3:47 19:42 8:36 23:38
13 Hétfő 3:46 19:42 9:44 23:55
14 Kedd 3:46 19:43 10:52 -

15 Szerda 3:46 19:43 12:00 0:10 D 2:22
16 Csütörtök 3:46 19:44 13:09 0:24
17 Péntek 3:46 19:44 14:22 0:39
18 Szombat 3:46 19:44 15:39 0:56
1 9 Vasárnap 3:46 19:45 17:00 1:17
20 Hétfő 3:47 19:45 18:24 1:44
21 Kedd 3:47 19:45 19:44 2:23
22 Szerda 3:47 19:45 20:51 3:17 O 5:14
23 Csütörtök 3:47 19:45 21:42 4:28
24 Péntek 3:48 19:45 22:18 5:52
25 Szombat 3:48 19:45 22:45 7:20
2 6 Vasárnap 3:48 19:45 23:06 8:47
27 Hétfő 3:49 19:45 23:24 10:09
28 Kedd 3:49 19:45 23:40 11:27 C 19:23
29 Szerda 3:50 19:45 23:56 12:43
30 Csütörtök 3:50 19:45 - 13:58

ÚJHOLD I ELSŐ NEGYED D
TELIHOLD O UTOLSÓ NEGYED C

A nyári időszámítás ideje alatt az időpontokhoz 
egy órát hozzá kell adni.
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Fél évtized mérlege
Az OMVV elnöksége április 26-ai ülésén néhány szóbe
li kiegészítéssel, szerkezeti módosítással - egy ellensza
vazattal - fogadta el az elmúlt fél évtized beszámolóját, 
mely a Védegylet tevékenységét, a vadgazdálkodás 
helyzetét értékeli. A tagszervezetek pontos összetételé
ről és számáról a megyék az adatokat a központnak so
ron kívül megküldik. Megtárgyalták és egy ellenszava
zattal elfogadták az OMVV vállalkozásainak 2004. évi 
pénzügyi beszámolóját és a 2005. évi tervet. Határoztak 
abban, hogy az Árpádhalmi Vadgazdaság esetében a 
költségvetés számait felül kell vizsgálni, hozzájárultak 
ahhoz, hogy a gazdaság ingatlanjainak állagmegóvásá
hoz a szükséges mértékig hozzájárulnak.

Hallgatható vadásztarisznya
Megkezdte működését a Vadásztarisznya nevezetű va
dászati webrádió, amely különös keveréke három telje
sen különböző dolognak: vadászat, média és internet. 
A főszerkesztő Takács Viktor, a műsorvezető Czirók Ta
más. A műsor kéthetente, pénteki napokon jelentkezik. 
A rádióadás a www.vadasztarisznya.hu és a 
www.vadaszradio.hu című weboldalakon érhető el.

Mire szabad vadászni?
Júniusban: őzbakra -  vaddisznóra -  borzra -  aranysakéira. 
Júliusban: őzbakra -  vaddisznóra -  borzra -  aranysakéira -  
dolmányos varjúra -  szarkára.
Egész évben vadászható: vaddisznókan, süldő, malac -  róka -  
pézsmapocok -  nyestkutya -  mosómedve.
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Hírek-tudósítások

Vadásznap - tár A megújulás jegyében
Június 4. - Baranya megye, Bicsérd

19. - Pest megye, Göd
25. - Heves megye, Mátrafüred
31. - Veszprém megye, Sümeg

Augusztus 13-14.- Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Cigánd
13. - Komárom-Esztergom megye, Tarján
17. - Országos Vadásznapi Főrendezvény,

Hajdú-Bihar megye, Hortobágy
20. - Győr-Moson-Sopron megye, Szany
28. - Vas megye, Vasszécsény

Szeptember 3 - Békés megye, Doboz
3-4. - Jász-Nagykun-Szolnok megye, Túrkeve
3. - Csongrád megye, Makó
3. - Nógrád megye, Karancslapujtő
3. - Zala megye, Bak-Sohollár
10. - Nagybörzsöny
10. - Bács-Kiskun megye, Soltvadkert
17. -F ő t
24. - Cegléd
28. - Tolna megye, Sióagárd

November 3. - Göd

Bulin István
(1926 - 2005)

Nagytekintélyű erdész
vadász dinasztia sarja 
volt, akinek erdész őseit 
egykor Mária Terézia te
lepítette át hazánkba 
Franciaországból. Édes
apja a Retyezáton és a 
Görgényi havasokban 
szolgált, majd a trianoni 
nemzeti katasztrófa után 
került főerdőmesternek 
az Őrségbe, gróf Sigray Antal ivánci erdőbirtokára. 
A méltó utód szinte már a bölcsőben kezdte tanulni 
az erdész-vadász mesterséget. Szó szerint legen
dás alakja volt a magyar vadászatnak, aki a pálya
futását az erdélyi havasokban kezdhette, majd tevé
keny részese volt a háború után a magyar nagyvad
állomány helyreállítása sikertörténetének. Uzsán, 
Kaszópusztán szakmai vezetőként tevékenykedett, 
a HM erdészetek vadgazdálkodását irányította, de 
elévülhetetlen érdemeket szerzett az Őrség tájvé
delmének megszervezésében, amelyből később a 
Nemzeti Park alakult. Rendkívüli hivatástudattal ren
delkező, elkötelezett, megalkuvást nem tűrő szak
ember volt, akinek véleményére igazán adni lehe
tett... akadt is ebből konfliktusa bőven, de az élet 
később mindig bizonyította igazát. Generációk nőt
tek fel a keze alatt, akik ma is feledhetetlen meste
rükként tisztelik. "Vadászéletem" című könyve őrzi 
többek között ezt a páratlanul gazdag, és kalandos 
életutat. Mindezek biztosítják a reményt arra, hogy 
akik szerették és tisztelték az emlékét, a szívükben 
mindörökre megőrzik. (H.)

Hívás Nagykovácsiban

Új helyszínre költözött a Vadászati Kulturális Egyesület 
szervezésében működő vadhívó tanfolyam. A Budapest 
határában fekvő Nagykovácsiban, a Mezőgazdasági 
Szakképző Intézet szállodává átalakított épülete adott 
otthont a rendezvénynek. A kiválóan felszerelt konferen
ciateremben április 7-én került sor az első idei tanfo
lyamra, a videó-vetítéssel illusztrált előadásokra, és a 
parkban nyílt alkalom a hívóeszközök kipróbálására és 
a gyakorlásra is.

•som

Lapunk megyei tu
dósítói és rovatve
zetői értekezleté
nek a Nyírerdő Rt. 
festői vadászháza 
adott otthont 
Lónyán, április 4-
5-én. Amint azt ol
vasóink januártól 
láthatták, a lap ar
culatának teljes 
megújítása, terje
delmének jelentős 
növelése számta
lan új kihívást je
lentett és jelent a 
szerkesztők, rovat
vezetők, munka- 

Az eredmények mögött végtelen sok társak, fotósok, a 
munka áll - szögezte le a vezérigazgató külsős szerzők és

a tudósítók szá
mára. Ezek részletes megvitatása volt a találkozó fő té
mája. Az ország minden részéből érkezőkkel a házigaz
da tisztét vállaló szakemberek megismertették a méltán 
világhírű erdőgazdaság erdészeti és vadgazdálkodási 
munkáját, amelynek elismerését több rangos nemzet
közi nagydíj is fémjelez. Kaknics Lajos vezérigazgató és 
munkatársai egyetlen kérdést sem hagytak nyitva, min
den részletre kiterjedő módon ismertették a gazdaság 
tevékenységét. Tették ezt igazán példamutató módon, 
olyan közvetlen, meleg, baráti szeretettel, mint ahogy 
ez egy szakterület sikerességéért együttgondolkodó 
közvetlen és "közvetett" munkatársak között - legalább
is elvileg - mindenütt természetesnek kellene lennie.
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Az idei legjob(bak)

1. Erdőgazdák Szövetkezete, Napkor, 2. Simon Ferenc Vt., Martfű,
736 gramm, 205,92 IP 776 gramm, 202,97 IP

2005. április 22-én, a Hajdúdorogi 
Nimród Vadásztársaság területén 
került terítékre a képen látható ka
pitális agancsú őzbak. Fodor Sán
dor hivatásos vadász ismerte a 
bakot, amelyről már a tavaszi 
agancsfelrakáskor lehetett gyaní
tani, hogy nem mindennapi mére
tekkel rendelkezik. A trófea súlya 
752 gr, pontszáma 201,18 IP

Pálinkás György

Az elejtő Philippe Girardet és kísérője, 
Herczeg Zsolt hivatásos vadász

Május 5-én reggel, a francia vendég
vadász, Philippe Girardet a Füzes
gyarmati Vadásztársaság területén te
rítékre hozta az idei megyei rekord 
agancsú őzbakot. A trófea súlya kis- 
koponyával 686 gramm, amelyet a 
Megyei Trófeabíráló Bizottság 188,32 
IP pontra bírált. Tavaly már a hivatásos 
vadászok látták, de még nem tartották 
elejthetőnek. Az idei tél elmúltával a 
bak újból elfoglalta territóriumát. A 
vendéget Gergely Sándor fővadász 
és Herczeg Zsolt hivatásos vadász kí
sérte. A bak egy sutával legelt a lucer
nán, rácserkeltek, de a bak megug
rott, és lefeküdt a tábla közepében, 
így nem tudtak rálőni, azonban kisvár
tatva egy gazos útszélen újból rátalál
tak. Ekkor a vendég rálőtt, hallották a 
becsapódást és rövid keresés után 
boldogan birtokba vehették.

Csák István

Parádés parékások
A Nádudvari Vadásztársaság terü
letén, 2005. április 17-én hajnal
ban Szabó Sándor bérvadász - 
Patai László hivatásos vadász kí

séretében - hozta terítékre a ké
pen látható parókás őzbakot. A 
zsigerelés során kiderült, hogy a 
baknak mindkét heréje babszem 
nagyságú volt. A bakot január óta 
ismerték, két fiatalabb bak és 
négy suta társaságában tartartóz
kodott a bojári területrészen.

Szabó György

A Nyírmadai Egyetértés Vt. te rü
letén, április  15-én reggel e jte tt 
el egy vendégvadász a felvételen 
látható parókás őzbakot. Bácsik 
László hivatásos vadász már évek 
óta ismerte, amelyik fiatalabb ko
rában, a bak szabályos hatos 
agancsot hordott, tavaly tavasz- 
szal barkában látta, de később 
sokáig nem találkozott vele. Jú li
usban újra m egfigye lhette , de 
még m indig háncsban volt. Idén 
április elejére már hatalmas paró
kát növesztett, amelyre aztán a 
vendéget fogadták.
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A szervezők és a versenyzők Vetélkedő
is kiválóan teljesítettek mérnökjelöltek

I I  Hírek-tudósítások

Április 13-15. között Somogy- 
zsitfa-Szőcsénypusztán, a Szé
chenyi Zsigmond Szakközépis
kolában rendezték meg a "Va
dász-vadtenyésztő Szakma Ki
váló Tanulója" verseny országos 
döntőjét. A rendezvényen a vad
gazdálkodási szakképzést foly
tató szakiskolák végzős tanulói 
vettek részt. Az egyes tanintéze
tek házi versenyén legkiválóbb 
eredményt elérő fiatalok kaptak 

lehetőséget arra, hogy a döntőben bizonyíthassák ráter
mettségüket és hozzáértésüket. A versenyzők számot 
adtak elméleti tudá
sukról és gyakorlati 
felkészültségükről is.
A verseny első napján
- az írásbeli feladato
kat követően - állat- és 
növényfaj felismerés, 
lövészet, trófeabírálat, 
motorfűrész szerelés, 
távolságbecslés, és 
vadbefogó csapdák beállítása szerepelt a programban. 
A szervezők kiváló munkát végeztek, a szakadó eső elle
nére az összes versenyszámot le lehetett bonyolítani. 
Minden résztvevő tudása legjavát nyújtva bizonyította, 
hogy a jövő szakemberei a gyakorlatban is kiválóan 
megállják majd a helyüket. A második napon rendezték 
a verseny szóbeli részét, így alakult ki a végeredmény. Az 

egyéni és a csapatverseny helye
zettjei a támogatók jóvoltából az 
eredményhirdetésnél értékes dí
jakat vehettek át. W.P.
Csapatverseny:
1. Bársony István Szakiskola, Csongrád
2. Egri Mezőgazdasági Szakiskola, Eger
3. Széchenyi Zsigmond Szakiskola, 

Somogyzsitfa-Szőcsénypuszta
4. Mezőgazdasági Középiskola, Elek 
Egyéni verseny:
1. Roszik Ákos, Csongrád
2. Kiss Ferenc, Eger
3. Pusztai Nándor, Eger

A Gödöllői Vadászati Szakkollégium idén első alkalommal 
szervezte meg az egyetemek és főiskolák közötti Orszá
gos Felsőoktatási Vadászvetélkedőt, április 29-30-án. A 
rendezvényen 3 felsőfokú tanintézmény 5 csapatának 15 
diákja vett részt. Az első nap programjának a gödöllői 
Szent István Egyetem adott otthont, melynek rektori dísz
termében a kürtszó és Pechtol Szabolcs szakkollégiumi

elnök köszöntője után Rácz Fodor Gábor, az FVM vadá
szati osztályvezetője nyitotta meg a rendezvényt. Ezt kö
vetően kezdtek hozzá a versenyzők az 50 kérdéses teszt 
megoldásához, majd az elméleti nap további állomásain 
vadászati etika és kultúra, nagyvad találatjelzések, madár- 
és röpkép felismerés, valamint szakmai szóbeli beszámo
ló várt rájuk. A versengés másnap gyakorlati feladatokkal 
folytatódott a galgamácsai lőtéren. A feladatok között 
skeet és kispuska lövészet, trófeaminősítés és távolság
becslés, valamint fegyver-összeszerelés szerepelt a prog
ramban. Mivel holtverseny alakult ki, szétlövést követően 
került ki a győztes csapat. Pechtol Szabolcs

Csapatverseny: 
helyezett: DEATC 
agrármérnök szak 
helyezett: SzlE agrár 
mérnök szak

3. helyezett: SzlE vadgazda 
mérnök szak 

Egyéni: 
helyezett: Kazinci 
Szilveszter (SZIE agrár 
mérnök)

2. helyezett: Harangi 
Sándor (DEATC)

3. helyezett: Beck Péter 
(SZIE vadgazdamérnök)
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Nem szabad kihagyni Kulturális hírek

A Szlovák Vadászszövetség szervezésében, 2005. jú
nius 15-én nyitja meg kapuit a VADÁSZAT ÉS TER
MÉSZET, NYITRA 2005 nemzetközi vadászati kiállítás 
és vásár. A rendezvény gazdag programokkal várja a 
látogatókat. A nagyszabású trófea-bemutatón szám
talan érdekesség mellett látható lesz az új szlovák re
kord őz-, és medvetrófea is. Nem lesz hiány kulturális 
eseményekben sem, hiszen megrendezésre kerül a 
"Hubertlov-Halali" nemzetközi szarvasbőgő verseny 
(magyar résztvevőkkel) és az "Erdei tündér - a termé
szet legszebb barátnője" női szépségverseny is. Na
ponta lesznek vadászkutya-, solymász-, vadászkür
tös-, vadhívó-, terepjáró-, valamint divatbemutatók. A 
repülés szerelmeseinek lehetőség nyílik sétarepülés 
keretében madártávlatból megtekinteni a muflontele
pítéséről híres Gímest és környékét, vagy a kistapol- 
csányi vadaskertet. A kiállítás naponta 9-től 18 óráig 
várja a látogatókat. Belépők elővételben (jelentős ár
engedménnyel) kaphatók. Magyar csoportok részére 
a jegyrendelést a Vadászati Információs Adatbázis 
szerkesztősége bonyolítja a szerkeszto@vadaszat.sk 
email címen vagy Takács Frigyesnél, a 00421 905 
693443 szlovákiai mobilszámon. A sétarepüléshez a 
repülőgép-foglalás szintén a fenti címen vagy telefon
számon lehetséges 2005. június 14-ig. További infor
mációk a www.vadaszat.sk honlapon találhatók. A ki
állítás 2005. június 19-ig tart nyitva.

Takács Frigyes

A hagyománynak számító szentpéterföldei gímszarvas 
hullott agancs bemutatón az idén rekordmennyiségű 
agancsot tekinthettek meg a szakemberek. A 752 kg 
összegyűjtött agancsból 500 kg a Bánokszentgyörgyi 
Erdészet területéről származik. 14 párban lévő, 45 
jobb, 59 bal, 13 db 4 kg feletti, 1 db 5,18 kg-os, 258 
db 2 kg alatti hullott agancsszárban gyönyörködhettek 
a látogatók. Ez azt jelenti, hogy 130-140 bika elhullaj- 
tott fejdíszét tudták kézbe venni, amelyek igazán ígére
tes jövőképet vetítenek elénk. S ha még belegondo
lunk, hogy mi lehet a gyűjtőknél...

Muray Róbert legújabb vadászfestményeiből rendez ki
állítást a József Attila Művészeti Centrum 2005. szep
tember 15-étől a Westend City Center (1062 Budapest, 
Váci út 1-3.) II. emeletén, a mozival szemben. A rende
zők és a művész két héten keresztül sok szeretettel vár
ja az érdeklődőket.

Atápiószelei Blaschkovich Múzeumban május 20-án 16 
órakor kiállítás nyílt "Blaschkovichok és a vadászat" 
címmel. Az intézményben kerül sor október közepén az 
I. Magyarországi Vadászmúzeumok és gyűjtemények 
képviselőinek találkozójára.

Június 5-én, 11 órakor a Magyar Mezőgazdasági Múze
umban adják át a díjait az Országos Vadászfestészeti 
pályázatnak. Az alkotásokból kiállítás nyílik.

A Zalai Vadász-Alkotók Egyesület tagjainak műveiből 
nyílik kiállítás 2005. június 10-én 17 órakor Zircen a Vá
rosi Könyvtár és Művelődési Házban (József A. u. 1.). 
Dedinszky Márta, Seres Erzsébet, Marics Attila és 
Rékasi Csaba festményeit, Keszthelyi Jenő intarziaké
peit, Adorján Péter, Bodai György, Jakabfi Ferenc, 
Jakabfi Tamás, Kelemen Gábor, Polster Gabriella, Sza
kács László természet-és vadfotóit, Seres Erzsébet kéz
zel festett porcelán tárgyait, Horváth Ottó, Marton Lajos 
csont- és fafaragásait június 24-éig tekinthetik meg.

Keszthelyi Jenő intarziaképei láthatók június 19-30. között 
Keszthelyen, a Goldmark Károly Művelődési Központ 
nagytermében (Keszthely, Kossuth Lajos u.28.). A kiállí
tást Wentzely Dénes író nyitja meg június 19-én 11 órakor.

Török András Mátyás festőművész alkotásaiból nyílik ki
állítás május 27-én 18 órakor a soroksári Táncsics Mihály 
Művelődési Házban. A művész - aki egyben a VKE Mű
vész Körének elnöke - szenvedélyes vadász, ami alkotá
saiban is hűen tükröződik, látásmódjának meghatározó
ja, és egyben művészetének bátran vállalt hitvallása is.

Programajánló
Nyolcadik alkalommal rendezik meg a kácsi Bencés 
Fürdő területén a VIII. Országos Vadételfőző Fesztivált, 
június 4-én. A rendezvényen vadászok és mesterszaká
csok osztják meg titkaikat a természetet, a vadászatot 
és a hasukat kedvelő látogatókkal. Az egész napos 
fesztiválon amatőr csapatok (családok, baráti társasá
gok), és vadásztársaságok csapatai sütik-főzik a sza
badban a vadból készült ételkülönlegességeket.

Az OMVK Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottsága 
soron következő konferenciájának témája: A hazai 
dámgazdálkodás jelenlegi helyzete. A konferencia idő
pontja: 2005. június 7., 10 óra, helyszín: Gyulaj Rt. Le
vezető elnök: Feiszt Ottó. Előadók: dr. Nagy Emil, dr. 
Náhlik András, dr. Sándor Gyula, dr. Sugár László, 
Bartucz Péter, Borók István, Fehér István. További infor
máció: Bíró Gabriella tel: 06-1-212 22 26
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Hírek-tudósítások

Rövid hírek
A z FVM pályázatot írt ki a gyap

jaslepke hernyójának kártéte
lét megakadályozó központi véde
kezés költségeinek enyhítésére. A 
vissza nem térítendő támogatás a 
terület helyétől függően 50-100 
százalékos lehet. Pályázhatnak 
mindazon magán és jogi szemé
lyek, gazdasági társaságok, akik 
jogszerű használatában földterület 
van és azon erdőgazdálkodási te
vékenységet folytatnak. A pályázat
hoz az erdészeti hatóság előzetes 
szakvéleménye szükséges. Határ
idő: június 30. Részletek a minisz
térium honlapján (www.fvm.hu)

Május másodikáig négy őz tete
mét találták meg a Békés me

gyei Pitvaros határában a vadá
szok. A Csongrád Megyei Növény- 
és Talajvédelmi Szolgálat vizsgála
tának előzetes eredményei szerint 
az őzek elhullását a Redentin rág
csálóírtó szer, illetve a nagy meny- 
nyiségben hozzáadott Thiodan ne
vű rovarirtó keveréke okozta. A va
dásztársaságot ért anyagi kár meg
haladja a félmillió forintot.

Szlovákiában egyre több va- 
dasztarsasag házi szabályza

tában szerepel a terepszínű ruhá
kat tiltó belső rendelkezés, sőt van
nak társaságok, ahol a vendég se 
vadászhat militarizált öltözékben 
(ez vonatkozik a zöld katonai gya
korlóöltözetre is). Társadalmi mun
kák során, fácántelepek őrzésénél, 
vadetetésnél természetesen visel
hető a terepszínű ruházat, de vadá
szaton tilos! Úgy látszik a vadásza
ti kultúrát illetően, van mit tanulni 
északi szomszédainktól.

V adászkürtök hangjától zengett 
az erdő egy héten át a Mecsek

ben. Március második hetében - 
immár hagyományosan - a tizedik 
alkalommal gyűltek össze a kürtö
sök Kövestetőn. A tanfolyamon kö
zel harmincan vettek részt, kezdők 
és haladók vegyesen, köztük há
rom vadászhölgy, a VKE Diana Va
dászhölgy Klub tagjai. Az esti és 
hajnali húzásokon hat szalonkát 
tudtak felvenni a kürtösök, ami az 
idény kezdetén nem is számított 
rossz eredménynek.

Diákok a természetről
Már az első pályázati évben, 2003- 
ban 150 dolgozat érkezett a 
Csizmazia Alapítvány pályázati felhí
vására. Az alapítványt a 2000-ben el
hunyt kitűnő szegedi biológus-tanár, 
lapunk egykori tudósítója emlékére 
hozták létre családtagjai, barátai és 
tisztelői. A pályázat a természet iránt 
érdeklődő gyerekeknek szól, akik 
egy-egy dolgozatban számolhatnak 
be saját kutatásaik, vizsgálódásaik 
eredményeiről. Az általános iskola 
alsó és felső tagozatát, illetve a kö
zépiskolásokat külön kategóriában 
bírálják el. A legjobb dolgozatokat 
díjazzák, az elismeréseket minden 
évben György nap, április 24. táján 
adják át a szegedi Móra Ferenc Mú
zeumban. A győztesek többek kö
zött biológia tárgyú könyveket, tábo
rozási lehetőségeket nyernek. 
2004-ben 210-en, idén pedig 350-en 
pályáztak, több írás érkezett a Vajda
ságból, Erdélyből és a Felvidékről, 
Szlovákiából is. A kisebbek kedvenc 
kirándulóhelyükről vagy háziállatuk
ról írhattak, a nagyobbak a madárvo
nulás során szerzett megfigyelései
ket vethették papírra, vagy azt, ho
gyan élnek együtt az erdőben a nö
vények és a rovarok. Az Alapítvány 
előnyben részesíti azokat a dolgoza
tokat, amelyek személyes megfigye
lésen, kutatáson alapulnak, és il
lusztrációk is szerepelnek benne. 
Egy kisfiú a lováról írt, és a szöveg 
mellé igazi patkót és patadarabot is 
mellékelt. Idén volt két vadászati tár
gyú dolgozat is.

Változó vadvilág

Megjelentek a nyestkutyák a Fertő
mentén, az ország legnyugatabbra 
fekvő tájain. A képen látható pél
dányt Fertődnél, Feketebokor térsé
gében Bognár József, a Fertő-menti 
Vadásztársaság vadásza ejtette el 
rókakotorékozás közben.

Pió Márta

Vadásztábor 
gyerekeknek
A NEFAG Rt. a vadgazdálkodás 
alföldi jellemzőit bemutató gyer
mekprogramokat, tanösvényeket, 
valamint halász-vadász-mada- 
rász táborokat szervez általános- 
és középiskolás tanulók részére. 
A táborozások 25 fős, egyhetes 
turnusokban kerülnek lebonyolí
tásra. A cél, hogy a tartalmas 
programokon keresztül a fiatalok 
megismerjék a vadászati kultúrát, 
és kedvezőbb szemléletmódot 
alakítsanak ki a vadászatról. 
Érdeklődni Horváth Ernőnél a 06- 
20/579-1989 telefonszámon lehet.

A vadászat és a természetvédelem 
iránt érdeklődő gyerekeknek szer
veznek táborozást nyáron Öttö- 
mös (Csongrád megye) mellett, a 
Gyarmati Vendégházban. Az ér
deklődők megismerkedhetnek az 
erdő életével, a vadgazdálkodás 
alapjaival, lesz madárgyűrűzés, és 
készítenek madár-, és vadvédelmi 
eszközöket is. A táborozok ennek 
megfelelően hozhatnak magukkal 
látcsövet, zsebkést, iránytűt és 
persze jegyzetfüzetet. 
Táborvezető: Presszner Sándor, 
vadászati felügyelő.
A táborozás ára hétfőtől péntekig 
15.000 Ft, szombatig 17.500 Ft. 
A tábor időpontja: június 27- 
július 1., illetve július 11-15, a 8- 
14 éveseket várják.
Érdeklődni lehet a Gyarmati Ven
dégházban, telefon: 30/938-0909, 
e-mail: gyarmatizoltan@t-emaile.hu.

Augusztusban két vadregényes 
helyszínen - Szokolyán, a Börzsöny 
hegységben és Püspök-szilágyi 
festői Szóri-völgyében - rendeznek 
idén is vadász - gyermektáborokat, 
6-tól, 18 éves korig. A programban 
hajnali és éjszakai vadles, íjászat, 
légpuskás lövészet, solymászat, 
madár- és környezetvédelmi elő
adások, kézműves foglalkozások 
és sportrendezvények szerepel
nek. A részletekről érdeklődni 
lehet Barbóczné Rombai Évánál, 
a 06/30 / 999-9928-as telefonszá
mon, vagy a 1028 Budapest, 
Muhar u. 17. levelezési címen.
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A ZALA MEGYEI VADÁSZKAMARA 
ÉS VADÁSZSZÖVETSÉG 
ÚJ HELYRE KÖLTÖZÖTT: 
8900 ZALAEGERSZEG, 
PETŐFI SÁNDOR Ü.22. 

A TELEFON A RÉGI: 92/599-440.

Tömeges karambolt 
okozott egy bakot 
üldöző kutya
Az üldözöttet egy személygépkocsi, 
az üldözőt pedig egy kamion gázolta 
el. Pécs és Mohács között, az 57-es fő
útvonal mentén egy megtermett kutya 
addig üldözte a vacsorára kiszemelt 
őzbakot, míg szegény pára kiszaladt a 
főútra, ahol az arra érkező személy- 
gépkocsi elütötte. A kutya a nagy len
dülettől és az éhségtől hajtva szintén 
kiszaladt az aszfaltcsíkra, vele egy ké
sőn fékező kamion végzett a másik 
sávban. A helyszínre érkező rendőr
ség és a vadásztársaság képviselői a 
rutinfeladatokon kívül nem sokat tehet
tek, mivel az ütközés helye vadve
szélyt jelző tábla hatályába esett. A 
pécsudvardi Gazdák Vadásztársaság 
hivatásos vadásza, Joó Zoltán emlé
keztetett arra, hogy a szomszéd köz
ségben egy éve minden kutyába köte
lezően a bőr alá helyeztek egy chipet, 
ami az esetlegesen elkóborló állat fel
ismerésében segít. Nosza, hívták a 
mezőőrt, akinél véletlenül volt egy 
chip-leolvasó készülék és az ebet így 
rögtön beazonosították. A rendőrök 
személyesen keresték fel az eb gazdá
ját, aki elismerte, hogy övé a balesetet 
okozó négylábú. A vadásztársaság a 
kutyatulajdonos háztartási biztosítá
sán keresztül követeli a vadban oko
zott kár megtérítését, ami a már letisz
tított őzbak esetében 200 ezer forint 
körüli összeg. Az autókban okozott 
kár rendezéséről nincs tudomásunk.

Helyreigazítás 
Elnézést kérünk, hogy a májusi 

számunk megjelenésének 
időpontját elírtuk, és a 297. oldalon 
a téli alkotótábort nem Gemencen, 
hanem értelemszerűen Lábodon, 

a nagysalléri vadászházban 
rendezték meg. S ha már 

a helyreigazításoknál tartunk, 
kérésére közöljük, hogy 2004-ben 

Norbert Kriegert is megkapta 
a Hubertus Kereszt ezüst fokozatát.

A Tisza Kiskörétől Csongrádig folya
matosan árad, veszélyeztetve a va
don élő állatokat. Eközben a folyó fel
ső szakaszán újabb árhullám indult 
el. Az ártéren rekedt és a magaslatok-

A vadőr, a hivatásos 
és a sportvadász
Manapság hovatovább sértésnek 
számít, ha valakit levadőröznek. A 
hivatásos, vagy kerületvezető va
dász titulus dukál. Pedig az eredeti 
szó sokkal szebb és sokkal ponto
sabb: a vad őrzője. Pedig a vadőr 
sokkal inkább tiszteletet, megbecsü
lést sugároz. Foszlányokban maradt 
meg, például a Vadőrző Kupa nevé
ben, amely a hivatásos vadászok 
versenyét jelenti.

Ennél csak az bosszant jobban, 
ha a "hivatásos"-okkal szemben, en
gem "sportvadászának, netán "hob- 
bivadász"-nak neveznek. Régi Afri- 
ka-könyvekben olvashatjuk az oda
látogató európai puskásokról, hogy 
"Sportsman" azaz, hogy sportember, 
ami jól kifejezi a hőskorszak sza
farizóinak fizikai teljesítményét. De 
benne van az angol szemlélet is: 
hogy ugyanis a vadászatot férfias ki
hívásnak tekintik, amelyet egy sport
ember etikájával kell űzni. Van aztán 
egy másik ósdi kifejezés: a
passzionátus vadász. Ebben benne 
van az árnyalat, hogy a vadászat úri 
passzió, de bizony benne van a szó 
eredeti értelme is: a szenvedély. Én 
bizony - sokezer társammal egye
temben - szenvedélyből vadászom, 
ezért tessék engemet, azaz minket 
"szenvedélyvadász"-nak hívni!

S aki nem hobbiból, vagy sportból 
fog puskát, az bizonyára megbecsü
li a vad őrzőit is.

már-ta-

ra összesereglett vadat folyamatosan 
mentik motorcsónakokkal a helyi va
dásztársaságok tagjai és az önkénte
sek. A térségben harmadfokú árvízvé
delmi készültséget rendeltek el.

Nagyapám 
csúzlija
Énekesmadarat soha - e szavakkal 
adta a nagyapám kezembe az első 
csúzlit úgy négy-ötéves koromban. 
Azt, hogy az állatokat nem szabad 
kínozni, nem is említette, feltételez
te, hallottam már annyi gyerekme
sét és vadásztörténetet, hogy ilyet 
nem teszek. Mindez arról jutott 
eszembe, hogy az állatkínzás tilal
mát törvénybe foglalták, mert a fel
növekvő generációknál valami ki
maradt. Lehet, hogy már nem csi
nálnak csúzlit a nagyapák, vagy ke
vesebb mesét hallgatnak a gyere
kek? Törvénybe kell foglalni, hogy 
az állatokat ne kínozzuk? Ha ez így 
van, megette a fene az egészet!

Ugyanakkor az új törvény rop
pantveszélyes, különösen a hivatá
sos vadászok számára, akiknek az 
a dolguk, hogy megvédjék a vadál
lományt. A jogászok szerint az új 
állatvédelmi törvény csupán arra jó, 
hogy a tyúkperek számát gyarapít
sa. Egy igazi magyaros törvény! 
Mindenki feljelenthet mindenkit, 
szomszéd a szomszédot, állattartó 
az állattartót.

És mi vadászok megint itt állunk 
pőrén, feltartott kezekkel, mert 
nincs benne pontosan megfogal
mazva, hogy a kóbor kutya elejtése 
jogos beavatkozás a természet 
rendjébe vagy állatkínzás?

Agyaki Gábor
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Panaszfal
Szerkesztőségünkbe havonta számtalan írott és 

elektronikus levél, fax, telefon érkezik, amelyben hi
vatásos és sportvadászok osztják meg velünk panasza
ikat, sérelmeiket. Ez számunkra nagy megtiszteltetés, 
mert visszaigazolását látjuk annak, hogy olvassák a la
punkat. Nem készítettünk statisztikákat, nem elemez
gettük a hozzánk fordulók panaszait, de azt e nélkül is 
megállapíthatjuk, hogy a legtöbbször konkrét ügyek
ben várnak a vadászok tőlünk, s rajtunk keresztül a nyil
vánosságtól segítséget. A keresztény egyházak nagy 
találmánya volt a gyónás, amikor már az is nagy segít
ség volt a hívőknek, ha valakinek elmondhatták bújukat, 
bánatukat, bűne ike t... és még megnyugtatást, feloldo- 
zást is kaptak a végén. Átvitt értelemben ugyanezt te
szik korunk pszichológusai, beszéltetik, meghallgatják 
a lelki problémáikkal küszködőket.

Távol áll tőlünk, hogy hamis színben tüntessük fel ma
gunkat, a médiumokat, de tény: korunk jelensége a saj
tó közvetítő szerepének felerősödése. Ha belegondo
lunk, hová is fordulhatnának a vadászok, ha nem a VA
DÁSZLAP szerkesztőségéhez, hogy megosszák, el
mondják, leírják az egyre inkább kínzóbbnak érzett ter
heiket... Általánosítani a panaszokat nem nagyon lehet, 
hiszen a legtöbb esetben éppen az a baj, hogy a sértett
- innen, onnan - olyan megoldási javaslatokat kap, ame
lyek mindenre jók, csak éppen az övékre nem stimmel. 
Sok esetben nem lehet pusztán jogi esetekre leszűkíte
ni a történteket, bár a legtöbb eset jogilag megoldható 
lenne, sokkal inkább arról van szó, a panaszost meg 
sem hallgatták, nem figyeltek a gondjára, bajára. Szinte 
hihetetlen, de a megtörtént esetek tucatjai igazolják, 
hogy "magára hagyott", később valóban véresen ko
mollyá fajuló "sérelmet" egyetlen idejében elhangzó tisz
tázó, baráti beszélgetéssel, bocsánatkéréssel percek 
alatt el lehetett volna intézni. Ehelyett évekig dolgoztat
ják a bíróságokat, és halálosan komoly elszántsággal el
mennek a végsőkig, akár egészen a Legfelsőbb Bírósá
gig is. Az igazi sebekhez hasonlóan a lelki sebek is ak
kor tudnak igazán „elmérgesedni” , ha senki nem figyel 
oda rájuk, a sértett végképp magára marad ...

Sajnos rohanó, egyre inkább elembertelenedő, glo
bális világunkban kezd hiánycikké válni az emberi em
pátiának, az együttérzésnek a minimuma is, amely a 
hasonló érdeklődési körrel rendelkező közösségek bel
ső önszerveződése legszilárdabb alapjának kellene len
nie. Érdektelenek vagyunk a mások, a közösség bajai
val szemben. Pedig a madáchi igazság történelmi ta
pasztalatokon alapszik, „ma nékem, holnap néked, 
édesem” . Senki nincs afelől biztosítva, hogy vele előbb- 
utóbb nem történik majd hasonló, mint akit megszán
hatnánk, akin segíthetnénk.

Mindezek orvoslására ötöltük ki új „szolgáltatásun
kat” , a „panaszfalat” , amelyen szerkesztett változatban 
megjelentetnénk a hivatásos és sportvadászok pana
szait, elmondhatnák mindazt, ami a szívüket nyomja.

Természetesen ne várjanak ettől a panaszfaltól cso
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dákat, de számos esetben ta- ^
Ián hasznos lehet a nyilvános- 
ság, meggyorsíthat régóta „je- 
gélt” vagy „bebetonozott” ügye- 
két, segíthetnek mások hasonló 
tapasztalatai, netán éppen a ,, 
kollektív bölcsesség hozhatja 
meg a megnyugtató megöl- ■fef e a j 
dást.

És ha már eljutott hozzánk j  \ 
egy panasz, arra jó szívvel 
vállalkozunk, hogy továb
bítjuk a leginkább illetékes- o  
hez is.

Félreértés ne essék, nem 
a m egoldást vállaljuk, ez á*. 
jócskán meghaladná a |a p

bizonyíthatóak. Továb
bá figyelemmel leszünk a jó Íz-

Mit tagadjuk, az elmúlt évti
zedben szert tettünk némi bíró
sági gyakorlatra, van állandó 
ügyvédünk, aki a sajtópereink
ben ellátja képviseletünket, meg
tanultuk, hogy milyen 
kétélű fegyver a „valós 
tények hamis színben 
való feltüntetése” ... 
ezzel a panaszfallal 
nem szeretnénk 
ügyeink számát sza
porítani, de azt meg
ígérhetjük: a lap 
hasábjain és a www.vadasz- 
lap.hu honlapunkon kitartunk az igaz
ság kiderítése mellett.

Ha „panaszfalunkkal” sikerül néhány 
„tengeri kígyóvá” dagadó ügyet netán 
megelőzni, ha egyetlen panaszoson 
is tudunk segíteni ... már érdemes
nek fogjuk tartani, hogy megpróbál
koztunk ezzel a módszerrel is. A kí
sérlet indul, a „labda az Önök térfe
lén van” ... levélben, faxon, e-mailen várjuk a 
panaszokat, a panaszosokat. hOZSO

13. oldal
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EZ MÁS!
Nemzetközi kiállítás  
lovasoknak

vadászoknak  
horgászoknak

- egyesületekkel, szervezetekkel
- médiákkal

- szakmai fórumokkal... 
(érdekes programokkal)

Kiállítók jelentkezését várjuk!

További információ: 
Paprikafabric Kft 

Vasvári Ilona / project manager 
Tel.: 06-69-510-337 

Mobil: 06-20-480-2413 
www.lovaho.com

2004-88 MEGASZTÁR CSAPAT

Miért beteg a magyar

vadásztatás?
Amikor a magyarországi vadászta

tás jelen helyzetéről elmélkedem, 
óhatatlanul ott cseng a fülemben 
Végh Antal könyvének címe, némi
képp átírva. Néhány éve már voltak 
előjelei annak, hogy csökkeni fog a 
hozzánk érkező külföldi vadászok szá
ma. Bármilyen furcsán hangzik, de 
remek előrejelzések, barométerek az 
évenként megrendezésre kerülő nagy 
nemzetközi kiállítások. A Bécsben, 
Dortmundban, Salzburgban, Bresciá- 
ban rendszeresen kiállító vadászat- 
szervező cégek szakemberei már a 
90-es évek közepén panaszkodtak az 
érdeklődés visszaeséséről. A többi kö
zött, ennek egyik legfőbb oka, hogy 
a volt szocialista országok új vadásza
ti lehetőségeket és kedvezőbb árakat 
kínáltak. És itt meg is állhatunk egy 
pillanatra! Miközben milliárdos bevé
telek elvesztésének „Damokles kardja” 
lebegett a fejünk felett, az uniós 
csatlakozások előtti időkben azon folyt 
a vita, hogy a vadászatszervező iroda 
a vadászatot bizományosként árulja, 
meg exportálja, vagy valami mást csi
nál. Biztos naiv voltam, hogy annak 
idején hiányoltam a döntéshozók idő
ben történő, vállalkozást segítő állás- 
foglalását. Tudok olyan szervező cég
ről, amelynél kéthetente keresett, na 
persze, ha akart talált is szabálytalan 
számlaműveletet az APEH. És az „el- 
len”-heteken a Nemzeti Bank ellenőrei 
jöttek, hogy a néha igen piciny iro
dákban szakszerű asztalosmunkával ki 
van-e alakítva a valutaváltó pénztár- 
fülke? (Ez nem vicc! Ez komoly!) Az 
persze fel sem merült senkiben, hogy 
az elszámolás az esetek kilencven 
százalékában a vadászterületen volt, 
akár 300 kilométerrel odébb!

Eközben a többször minisztériumot 
cserélő kereskedelemfejlesztési pályá
zatok nem támogatják a szakmai ki
állításokon történő részvételt. így a 
szervező cégek kénytelenek saját ma
guk fizetni az átlag félmilliós helydí
jat, az installációt, a rezsit. Ja és az 
útiköltséget, a járműbérlés díját. Ma

is úgy szól a fáma, ott kell lenni a 
kiállításokon, m ert ha kihagysz egy 
évet, az már bizalomvesztő lehet. így 
hát a magas kiállítási költségeket 
majdnem mindegyik vadászatszervező 
vállalkozás becsületesen nyögte, nyű- 
gi, minden évben legalább kétszer. 
Kivéve, aki nem....! M ert ugyebár ta
lálékony a magyar! Meg lehet oldani 
a dolgot úgy is, hogy a kiállítási csar
nok egy pontján megáll a szervező, 
vagy ügynök és ott osztogatja az ár
jegyzékeit! Esetleg a büfé egyik asz
talára pakolja ki a szórólapját és ott 
állva agitálja a kiállítás-látogatót. Az 
igazi blamázs viszont nem is olyan 
régen az volt, amikor az egyik ilyen 
„alkalmi kiállító” a legnagyobb német- 
országi kiállítást megelőzően, néhány 
kedves visszatérő vadászvendégét le
vélben hívta meg, amelyben az egyik 
patinás magyar vadászatszervező cég 
standjának számát jelölte meg találko
zóhelynek. Volt is felháborodás, ami
kor az ominózus standnál a másik 
magyar vállalkozás után  érdeklődtek, 
kezükben lobogtatva az invitáló leve
let. Az „új elit divat”, hogy egy bű
báj ungarische hölgy a kiállítási pavi
lonokat járva meg-megszólítja a po
tenciális vadászvendégnek tűnő láto
gatót, majd miután sikerül szóba ele
gyedni, űrlapot töltetnek ki vele a 
trófeavágyáról, a vadászati szokásairól, 
na és persze az elérhetőségéről. Né
hány héttel később az adatok birtoká
ban valószínű meg lehet kínálni vala
milyen speciális kedvezményes hazai 
vadászati ajánlattal. (Zárójelben jegy
zem meg, arra már gondolni sem me
rek, hogy ez a speciális árajánlat eset
leg a kiállító magyarok árai alatt van.)

2003-ban a Gazdasági Versenyhiva
talnál felmerült annak gyanúja, hogy 
az államnak évente 8-10 milliárd fo
rintot hozó vadászati piac szereplői 
minimál-árakat határoztak meg. 34 
vállalkozás került a képbe, akik közül 
15 céget a 2004 decemberében lezá
rult ügyben 17 millióra bírságoltak. 
Az összes bírság 180 millió, de ennek
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legnagyobb részét a Terméktanácsnak 
kellene megfizetnie. „A bírság kisza
básánál a Versenytanács figyelembe 
vette, hogy a Terméktanács kezdemé
nyezte az egész piac befolyásolására 
alkalmas minimál-árak meghatározá
sát 2002-től 2004-ig. Az ajánlott vagy 
kötelező minimál-árakban való megál
lapodás versenyjogilag szigorúan tilos, 
hiszen az ilyen egyezség megakadá
lyozza, hogy az árak a kereslet-kíná- 
lat szerint alakuljanak. Az egyeztetett 
ár megvédi a kevéssé hatékony ver
senytársat, és nem ösztönzi a szolgál
tatás minőségének javítására és árá
nak kedvezőbbé tételére. A piaci sze
replők árai egységesednek, nem erő
sítik a piaci alkut, hanem az azonos 
árak alkalmazását sugallva gyengíthe
tik" - írta közleményében a Verseny- 
hivatal.

H át nem aranyos? Mármint ezek a 
kifejezések: 'kereslet-kínálat', meg
hogy 'nem ösztönzi a szolgáltatás mi
nőségének javítását'. A groteszk az 
egészben az, hogy ez a „kartelesdi” 
jószerével éppen a magyarországi va
dásztatást akarta menteni. M ert a vi
szonylag egységes árra törekvés a 
környező országok nyomulását lett
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volna hívatott ellensúlyozni. Miféle pi
aci alkuról van szó, amikor lasszóval 
sem lehet lassan már vadászvendéget 
fogni? Milyen minőséget kell javítani? 
Hogy ne szakadt parancsnoki UAZ- 
zal, hanem korszerű terepjáróval vi
gyék ki a vendéget a területre? Hogy 
a kísérő, a hajtó ne ápolatlanul, 
mocskos melósruhában legyen? Hogy 
a motelben, a hotelben ne a megko- 
pasztásra valót nézzék a külföldi va
dászvendégben? Vajon tehetnek-e 
ezekről a szervező irodák, amelyek 
közül most többeket megrogyasztott 
a bírság? Olyanokat, akik azt szeret
nék, hogy ez az ország igazi vendég
látó ország legyen. Olyanokat, ame
lyeknek a tulajdonosai, munkatársai 
minden évben az előbb említett saját 
költségű kiállításokon napszám pirul
va hallgatják a Magyarországot meg
járt osztrák, német, olasz vadászok 
panaszáradatát a feltört, ellopott au
tóikról, a hotelekben őket ért modor- 
talanságokról, a kilométerfaló kocsi- 
káztatásokról a vadászterületen, és 
még sorolhatnánk...!

A tényeket kevésbé ismerőknek 
azért el kell árulni, a vadászatszerve
ző cégek egy-egy vadászatból 5-10, jó

esetben 12-15, néha 20 százalék ju ta
lékot tudnak elkönyvelni, amelynek 
fedeznie kell az adminisztráció mellett 
a faxolás, a hazai és a külföldi tele
fonálgatás, az utazás, a kapcsolattar
tás, a reklámok és a kiállítások költ
ségeit. M ert másképp hogyan tarta
nák a kapcsolatot a nálunk vadászni 
szándékozóval? Ne feledjük, az e- 
mailezés csak egy-két éve létezik. Az 
idősebb vadászok pedig inkább fegy
ver-ravasz, sem mint billentyű-virtuó- 
zok! Ok szeretik hosszú telefonbeszél
getésekben tisztázni a terület kvalitá
sait, a szállás-ellátás milyenségét és 
azt, vajon Josef ott van-e még, aki 
utoljára finom snapsszal kínálta. Ezek 
a személyes benyomások, kedves, ap
ró élmények, anekdoták hozzák el, 
hozzák vissza a vendéget, vagyis je
lentik azt a pluszt, ami befolyásolja a 
döntésüket. De vajon meddig? Bízom 
benne, hogy a válasz hamarosan, az 
idei őzbakvadásztatás, szarvasbőgés 
idényében eldől, hogy valóban súlyo
san beteg, vagy csak átmenetileg 
gyengélkedik a magyar vadásztatás?

Sza bó  Z o l t á n  
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| Krónika

Évszázados mestersé
Bizonyára kevesen tudják, hogy a 

hivatásos vadász szakma története 
több mint nyolcszáz éves múltra te
kint vissza. Egy 1197-ben kelt oklevél
ben a bihari vár vadászairól, 1291-ben
- III. Endre oklevelében - pedig a va
dászok ispánjáról írnak. Őt azonos 
névvel (comes) illették, mint a váris
pánokat, valószínű tehát, hogy a ki
rályi vadászatok szervezője és irányí
tója volt. A vadászok ebben a korban 
köztiszteletben álló személyek voltak, 
ezt bizonyítja, hogy IV László király 
1282-ben királyi vadászát, Leonardust 
erdőbirtokkal ajándékozta meg szolgá
lataiért. 1328-ban I. Károly szabada
lomlevelet adott Szentgál, Németi és 
Csepely falvak lakosainak, akik már 
hosszabb ideje királyi vadászati szol
gálatokat teljesítettek. Földjeiket nem 
lehetett eladományozni, csak a király 
bíráskodhatott felettük, és nem voltak 
kötelesek adót fizetni. A korabeli do
kumentumok alapján tudjuk, hogy a 
királyi vadászok feladata nagyvadvadá
szat idején az volt, hogy a mestersé
gesen létesített nyiladékokat hálóval 
elzárják, és a hajtókat, vadászokat 
kürtjelekkel mozgassák. Egy IV Béla 
idejéből, 1256-ból származó oklevél 
tesz említést először a vad őrzését 
végző emberekről, a zólyomi vadas
kert nyolc őréről.

A 16. század közepéig külön társa
dalmi csoportba tartoztak a király, a 
főurak, valamint az egyház szolgála
tában álló vadászok. Rákóczi György 
erdélyi fejedelem fogarasi uradalmá
ban „vadakhoz lato paztor”-ról szólnak 
az írások, melyek tanúsága szerint a 
vadászok egyforma, zöld színű ruhát 
viseltek. Nádasdy Ferenc 1660-ban fő
vadászmestere számára utasításban 
adta a lődíjak megállapítását. Ennek 
megfelelően egy öreg galamb elejtésé
ért 10, egy „szőrrigóért” 6, egy "ger- 
liczéért" pedig 2 krajcár ütötte a va
dászok markát. A vadászaton elejtett 
szőrmés vad fele az uraságé, fele a 
fővadászmesteré lett. Thököly Imre 
udvartartásában, 1683-ban 8 kutyape- 
cér, 1 jágermester és 1 madarászmes
ter teljesített szolgálatot. A vadászok 
csak igen szerény javadalmazásban 
részesültek, a jágermester 20 fillér 
bért kapott, szemben például egy 
gombkötő 100 filléres évi fizetségével. 
1716-ban a regéci uradalom erdőőrei
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részére utasítást adott ki: „az erdőn 
hiába ne járjanak, hanem madarat és 
vadat szorgalmatosabban keressenek, 
és amit kapnak hűséggel béhozzák”.

A 18. századtól kezdve egyre több 
helyen alkalmaztak a vadászati teen
dők ellátására hivatásos személyzetet. 
A vadászati munkák ellátását rendtar
tások, utasítások szabályozták, melyek 
legfontosabb része a terület és a vad
állomány őrzése volt. A nagykárolyi 
uradalom 1712-ben kiadott utasítása 
,A  madarászó és vadászó jáger 
instructiója” címet viselte. Teleki Sán
dor 1737-ben a „Jószágbéli puskások
nak” vadászati rendelkezést adott ki, 
amelyben részletesen leírta a kifizet
hető lődíjak mértékét. A sárospataki 
uradalmakban 1728-ban említenek 
először vadászokat (venatores), akik
nek fizetése évi 30 forint volt.

A 19. századi feljegyzésekben már 
megkülönböztetnek főjágerokat (supre- 
m us Venator), konyhabeli jágert (vena- 
tor culinae aulice), revier vadászt és 
fácános jágert. Tatán és Gesztesen a 
vadóvásra jól szervezett vadászsze
mélyzet állt rendelkezésre, amely 14 
vadászból és fácánvadászból (ők a fá- 
cántcnyésztéssel is foglalkoztak), két 
fővadászból és 17 revier jágcrből állt. 
A vadászok ebben az időben képzet
len, egyszerű, gyakran írástudatlan 
emberek voltak, az uradalmak vadá
szati vezetői azonban a legfőbb tiszt
ségviselők közé tartoztak. Az Ester
házy uradalomban a 19. század elején 
kétszáznál is több vadász állt alkalma
zásban. A vadászati személyzet vi
szonylag alacsony alapfizetését term é
szetbeni juttatásokkal, lődíjakkal, orv
vadászok elfogásáért járó jutalmakkal 
és egyéb szolgálataikért fizetett java
dalmazással egészítették ki. Bunzelt 
Jánost 1828-tól alkalmazták a tatai- 
gesztesi területen alvadászként. Évi fi
zetése a készpénzen kívül 2 akó bort,
4 akó sört, 4 öl hasáb- és 4 öl do
rongfát, 4 mérő búzát, 24 mérő 
rozst, 2 mérő kukoricát, 1 mérő 
krumplit, valamint fél öl szénát is tar
talmazott. Érdekesség, hogy ugyanitt 
1831-ben a fácánok részére végzett 
hangyatojás-gyűjtésért 4 akó sört kap
tak a vadászok külön jutalomként. 
M ár ebben az időben felhívták a fi
gyelmet arra, hogy nem elég a vadra 
vadászni, hanem annak nevelését, te

nyésztését is elő kell segíteni. A hiva
tásos vadászoknak szóló első szakiro
dalmak csak a 20. század elején je
lentek meg. Ezek közül jelentős Illés 
Nándor: Vadőr (1907) és Lakatos K á
roly: A vadász mesterség (1903) című 
könyve, illetve Egerváry Gyula, Hőnig 
István, Szalay Béla, Rodiczky Jenő 
szakcikkei, melyek a Vadászlapban je
lentek meg. Nemeskéri-Kiss Géza, 
aki 1922 és 1944 között a koronaura
dalmi birtokok fővadászmestere volt, a 
„Hivatásos vadász kézikönyve” című 
szakírásában használta először a vadőr 
helyett a hivatásos vadász elnevezést. 
Szintén tőle származik az az örökér
vényű mondás, amely akár filozófiája is 
lehetne a mindenkori magyar vadőrök
nek: ,A hivatásos vadász Isten leg
szebb templomának, az erdőnek a 
papja! De egyben csendőre is annak”.

1935-ben elrendelték, hogy a va
dásztársaságoknál 3000 holdanként a 
vadászterületre egy vizsgázott vadőrt 
kell alkalmazni. A két világháború kö
zött a hivatásos vadászok szakmai is
meretét a vadőri szakvizsga igazolta. 
A 4640. számú, 1945-ben kiadott Mi
niszterelnöki rendelet is kötelezővé 
tette a hivatásos vadászok alkalmazá
sát. Az előírások szerint minden 
megkezdett 3 ezer katasztrális hold 
területnagyság után egy szakvizsgá
zott és legalább három év szakmai 
gyakorlattal rendelkező vadőrt kellett 
alkalmazni. 1962-től egészen napjaink
ig 3 ezer hektár szerepel az előírá
sokban, bár 1970-ben - ideiglenesen - 
állami területen 5000, vadásztársasági 
területeken pedig 6000 hektárra eny
hítették az előírásokat. Amíg 1962- 
ben hazánkban 966 vadőr állt alkal
mazásban, addig ez a szám 1986-ra 
1414 főre emelkedett. A hivatásos va
dászok munkaviszonyával és tevékeny
ségével kapcsolatos jogaikat, kötele
zettségeiket korábban a szakminiszté
rium „Szolgálati szabályzatiban hatá
rozta meg. A közelmúltban a több
ször változtatott vadászati törvény és 
azok végrehajtási rendeletei rendelkez
tek a hivatásos vadászok alkalmazásá
val kapcsolatos kérdésekről.

Wa l l e n d u m s  P é t e r

Szakirodalom:

Csőre Pál: A magyar vadászat története. - Bp., Mezőgazda, 1994.
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„A jó vadőr érti a sícjktná|Á^!rie:m piásés nem lop" -  sum
mázza röviden Meiszterics: János, a Tapsonyi Petőfi Vadász- 
társaság elnök^vadászmesteré. „A mieink ráadásul nem' is : 
dohányoznak, de ez.rriár nem tartozik a fe ltételek közé. / 
Sok munkájuk van,Jsokszof erőn felül is teljesítenek, de ezt 
igyekszünk honorálni nekik, juttatásokban, anyagi megbe
csülésben nem kell szégyenkezniük megyei kollégáik elő tt."

- Ez valóban így van? - kérdezem 
m ár négy- (illetve hat-)szemközt a két 
fiatal hivatásos vadászt.

- A mondat első fele száz száza
lékig igaz, nem marad időnk unat
kozni, sokszor még aludni is csak 
futtában tudunk - mondja a 37 éves 
Gelencsér Gábor, aki 1989 óta dolgo
zik itt. Utoljára majd 10 éve voltunk 
nyaralni a családdal, de hát ez ennél 
a szakmánál be van kalkulálva. Ami
kor nem kell éppen vadásztatni, ak
kor ott a folyamatos vadkárelhárítás, 
a terület őrzése, a lőtt vad szállítása. 
A tagoknak évente 5-8 nap kötele
ző a kárcsökkentő vadászat, de szám
talanszor van, hogy csak mi jelenünk
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meg a beírókönyvnél hajnali 4 órakor. 
Emellett nappal ott vannak a „rutin” 
feladatok, a lesépítés, a vadkárbecslés, 
az agancsfőzés, a vadföld-művelés ... 
meg ami előre nincs betervezve, de 
azonnal meg kell oldani.

- Azért ez nem panaszkodás, tud
tuk, mit vállalunk - szól hozzá a 32 
éves Lancz Tamás, aki kilenc éve al
kalmazottja a társaságnak. A környék
beli jágerekhez képest tisztességesen 
meg vagyunk fizetve, nekem 105, a 
kollégámnak 110 ezer forint a bruttó 
fizetése, s megkapjuk a 13. havit is. 
A szolgálati terepjárók szükség szerin
ti használata mellett saját kocsink or
szágúti futásának költségtérítésére ha-
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vi 15-20 ezer forintot, kutyatartásért 8 
ezret számolhatunk el, s a bérvadász
tatás árbevételének 4 százalékát kap
juk meg prémiumként. Előírás szerint 
kapunk egyenruhát, a lődíjunkat lő
szerben adja ki a társaság.

- A vezetőség, sőt a tagság is ma
ximálisan elégedett a két hivatásos 
vadásszal - közli Horváth Tibor, az 
Ellenőrző Bizottság tagja. Nálunk az 
irányítás keményen egy kézben van, 
ennek ellenére a vezetőségi ülések
nyilvánosak, azon bármelyik társasági 
tag részt vehet, a vadőröktől pedig el
várják, hogy ott legyenek és véle
ményt mondjanak. Továbbképzésüket 
is támogatjuk, egyikük most vesz
részt a technikus-minősítő szakosítón 
a somogyzsitfai erdészeti-vadászati 
szakiskolában, s szeretnénk, ha mind
ketten megszereznék a felsőfokú 
szakmai végzettséget is.

Változó terület, egységes 
gazdálkodás

A Tapsonyi Vt. 1946-ban alakult, s 51 
éven keresztül folyamatosan kezelt
13.000 hektárnyi vadászterületet. 1997
itt sem a változatlanságot erősítette, 
a területrendezések után  9.700 hek
tárjuk maradt, az ő területükből ha
sították ki a szakiskola 4100 hektáros, 
oktatási célból különleges rendeltetést 
kapott vadászterületét. Ennek ellenére 
jó az együttműködés, tanulmányi ver
senyekre, iskolai rendezvényekre a va
dásztársaság díjakat ajánl fel, s a ta
gok között lévő vállalkozók jelentős 
pénzösszegekkel támogatják az iskola 
fejlesztését oktatásfejlesztési hozzájá
rulásuk 75 százalékának átutalásával.

A földtulajdonosokkal is sikerült 
megfelelő együttműködést kialakítani.
Ez nem jelenti azt, hogy a vad által 
okozott kárért a vadásztársaságnak ne 
kellene súlyos milliókat fizetnie, de 
eddig még egyik félnek sem kellett 
bírósághoz fordulnia. A vadkár-együtt- 
működés keretében a nem tag föld- 
tulajdonosok is kapnak vadászati lehe
tőséget, sőt, meghatározott keretek 
között vendéget is hívhatnak. A me
zőgazdasági területek harmadát kül
földiek bérlik, így a vadkártérítés 
mintegy 40 százaléka vadászati lehe
tőségben, a többi pénzben történik.

Közgyűlési határozattal összevon
ták az elnöki és a vadászmesteri fel
adatkört, amely stabil irányítást 
eredményezett. Éves terítékük 360 
nagyvad, amely bőséges, sőt kötele-
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Meiszterics János, aki egyszemélyben 
elnök és vadászmester

ző vadászati lehetőséget biztosít a 
tagoknak. Disznóra és tarvadra kor
látlanul vadászhatnak, mindenki lő
het gombnyársas vagy gyilkos agan- 
csú bakot és 5 kilogramm agancs
súlyig gímbikát. (Van, aki 32 disznót 
lőtt tavaly.) Aki „magasabb” kategó
riájú vadra vágyik, tagi jogon 30 
százalék árkedvezménnyel lőheti 
meg. A vad óvására, nyugalmának

Horváth Tibor gazdasági szakértő, 
az Ellenőrző Bizottság tagja

biztosítására a 2000 hektáros vad
kam ra hívatott, itt csak fizető ven
dég vadászhat.

24 hektár vadföldet műveltetnek 
bérm unkában, amelyen megtermelik 
az egész éves etetéshez szükséges 
ezer mázsa kukoricát. Amit nem 
szednek le a két hatalmas góré fel
töltésére, az lábon m arad tavaszig. 
Egy német földbérlő cég speciális el

járással fóliatömlős silót készít hely
ben, ami jobb minőségű és veszte
ségmentes tárolást tesz lehetővé, eb
ből vásárolnak kiegészítő takar
mányt. Kukoricavetéskor nincs az 
erdőkben vadászat, mindenki „ki van 
rendelve” a kárveszélyes táblákra - 
aki este kimegy, reggel 3-ig köteles 
kitartani!

K ét osztrák csapat veszi meg im
m áron 10 éve az eladásra szánt vad
kvótát, egész évben folyamatosan va
dásznak, 100-120 vendégnapot, 2-300 
vadásznapot töltenek itt, sokat javít
va ezzel a vadászház gazdaságos 
működtetésén. Az 1988-ban épített 6 
vendégszobás ház gyönyörű erdei 
környezetben van, messze a lakott 
helyektől. Ennek a hátrányát is „él
vezték” már, egy alkalommal min
dent elloptak a vadászházból, még a 
függönyöket is elvitték. Azóta állan
dó gondnok tartózkodik az épület
ben, s a vendégek és a tagok is itt 
hagyhatják a csak vadászatra hasz
nált terepjáróikat.

A társaság tulajdonában lévő két 
platós és egy parancsnoki UAZ gon
doskodik a környékbeli benzinkutak 
folyamatos gazdagításáról. A vendég
marasztaló somogyi agyagot, a dim- 
bes-dombos terepet nem nagyon bír

Allandó jelenléttel gondoskodnak a vadászház biztonságáról



Az erdőterületek zavartalansága biztosítja a vad nyugalmát, állandó vadászat csak a mezőgazdasági területeken van

ja más jármű, az etetéstől a lesek és 
a vad szállításáig mindent ezekkel kell 
megoldani.

A 64 tag harmada földtulajdonos, 
fele-fele arányban vannak a helybéliek 
és más vidéken lakók. A havi 6000 
forintos tagdíj egész évben folyamatos 
vadászati lehetőséget garantál. A tár
saság éves költségvetése meghaladja a 
30 millió forintot, és csak a minden
napos figyelem eredménye, hogy mi

nimális plusszal sikerült eddig minden 
évben zárni a gazdálkodást. Ráadásul 
időnként sosemvolt környezeti hatások 
rontják az eredményes gazdálkodás 
esélyét, az egyébként is vízszegény te
rületen komoly gondot okoz az ismét
lődő aszály. A gyapjaslepke robbanás- 
szerű elszaporodása miatt tavaly az 
erdeik felét, 1000 hektárt szabályosan 
felzabáltak a hernyók, a fák csúcsá
tól a földig minden zöldet letaroltak,

s a téliesen kopasz, hernyóürüléktől 
fekete fák közül kimenekült a vad a 
kukoricatáblákba, tovább növelve az 
amúgy is tetemes vadkárt. Pályáznak 
élőhely-fejlesztésre, s sokat segített a 
földtulajdonosi közösség által felaján
lott, a tulajdonosok által 5 évig fel 
nem vett bérleti díjakból 2 millió fo
rint, amivel hozzájárultak a terület 
rehabilitációjához.

So m fa lv i E rv in

Tavaszi lombfakadáskor még érintetlenek a fák, remélhetőleg a hernyók ez évben nem fogják kopaszra rágni az erdőt

Lancz Tamás
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VADHÍVÓ TANFOLYAMOK
A  nagy sikerre való tekintettel folyamatosan szervezünk 

egész napos vadhívó-csalogató tanfolyamokat 
vadászoknak, vadászmestereknek, hivatásos vadászoknak 
és mindazoknak, akik a témában jártas szakemberektől 

meg akarják tanulni a szarvasbőgés, az őzhrvás, 
a nyúlsírás, a rókahivás, stb, módszereit,

Meghívott előadok: á ^ —
Mihalko Karoly (Szlovákia)

Homolya László szarvasbőgő Európa-bajnok, 
Oktatófilm: Takács Viktor 

A  tanfolyam díja 8 ezer forint, ebéddel,

Kihelyezett megyei tanfolyamok: 

[Á Tolna megye:
2005. június 11-én, szombaton 9-16 óráig 

Helyszín:
Szekszárd-Bárányfok-Gemenc Szabadidő Központ 

Jelentkezés: Zöld Pagony Bt.,
SimooNorbert, 06/30/255-78-66 2,

(részvételi díj: 9.000,- Ft ebéddel]

Gográd megye:
2005. június 9-én, csütörtOKÓn 10-16 óráig, 
a DALERD Rt. derekegyházi vadászházában, 

(részvételi díj: 10 ezer Ft -  ebéddel)

További információ és folyamatos jelentkezés: 
dr. Balázs István: 30/492-89-62

Vadászjelöltek 
figyelmébe! *"

8 x 4  órás 
(péntekenként délután sorra kerülői 
előkészítő tanfolyamokat indítunk 
az állami vadászvizsgára, illetőleg

a fegyverismereti vizsgára készülőknek.

n A  tanfolyam dija nálunk a 
legolcsóbb, csak 30 ezer forint.

® A tanfolyam résztvevőinek
megszervezzük a vizsgalövészetet 
és a vadászvizsgát.

« A  sikeresen vizsgázóknak terület 
nélküli vadásztársasági tagságot 
és apróvadas vadászati 
lehetőségeket biztosítunk. k

A tanfolyamok kéthavonta indulnak.

Jelentkezés és további felvilágosítás:
Vadászati Kulturális Egyesület 

Budapest, III., Pákász u. 7. 
Tel/fax: 06-1-242-00-42 

vke@vadaszlap.hu e-mail címen 
Tanfolyamvezető: 

dr.Balázs István: 30/492-89-62

A múlt kötelez
Górcső alatt a vadászati szakképzés

Képzési szintek
Középfok Vadász, vadtenyésztő szakképzés 

Vadgazdálkodási technikus
Felsőfok Vadgazdálkodási m érnöki szak

Vadgazdálkodási szakirányú mérnöki szak
Vadgazda szakmérnöki szak (posztgraduális továbbképzés)

Iskolarendszeren kívüli 
felnőttképzés

Vadász, vadtenyésztő mester (fe lnőtt tanfolyam ) 
Vadgazdálkodási technológus (akkreditált felsőfokú szakképzés)

H azánkban a vadgazdálkodási 
szakképzésnek jelentős hagyomá

nyai vannak. A magyarországi szakok
tatási intézményekből jeles szakembe
rek, elismert vadgazdálkodók kerültek 
ki az elmúlt évtizedek során. A terv
szerű szakoktatás szükségessége a va
dászati, vadgazdálkodási feladatokat el
látó szakszemélyzet számára az 1800-

Széchenyi Zsigmond Szakiskola

as évek elején került előtérbe. Az el
ső magyar nyelvű erdész-vadász tanfo
lyam 1806-ban Keszthelyen indult, Fes
tetics György kezdeményezésére. Az 
1868/69-es tanévtől a S e lm e cb á n yá i Er
dészeti Akadémián megkezdődött a 
vadgazdálkodás felső szintű oktatása is. 
Ezt követően sorra létesültek erdő- és 
vadőri szakiskolák Görgényszentimrén 
(1893), Liptó-Újváron (1886), Vadászer
dőn (1885), Hidasligeten (1918), majd 
Esztergomban (1924). A cél az volt, 
hogy a tanulók „az okszerűen űzhető

vadtenyésztés terén a vadászat gyakor
lására nézve is kellő ismereteket sze
rezhessenek”. 1959-től Balatonfenyve- 
sen, 1966-tól pedig Szombathely- 
Óladon működött hivatásos vadász 
szakmunkásiskola. A rendszerváltást 
megelőzően lehetőség volt vadászpus- 
kaműves, szárnyasvad-nevelő, vadász
eb-vezető, valamint őz- és szarvas
tenyésztő képesítés megszerzésére is. 
Napjainkban 11 közép-, és 8 felsőfokú 
oktatási intézményben lehet vadgazdál
kodási képesítést szerezni.

A vadászati szakoktatás jelenleg is 
érvényes alapstruktúrája 1993-ban, a 
szakképzésről szóló törvény elfogadását 
követően alakult ki. Az elmúlt évek
ben ez némileg változott, a jelenleg ér
vényes rendszerben közép- és felsőfo
kú szinten zajlik a jövő vadgazdálko
dási szakembereinek képzése. A szak
iskolák nappali tagozatán a középfokú 
képesítést adó két és fél éves vadász
vadtenyésztő képzésbe a tanulók a 10. 
osztály elvégzését követően kapcsolód
hatnak be. A kétéves időtartamú vad
gazdálkodási technikus szakképzés 
érettségire, illetve a középiskola utolsó 
évfolyamának eredményes elvégzésére 
épül. A képzés iskolarendszeren belül, 
valamint levelező tagozatos felnőttkép
zés keretében is folytatható. Néhány 
éve lehetőség van felsőfokú képesítést 
adó, érettségi utáni vadgazdálkodási 
technológusképzésre is. A felsőoktatás-
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Középfokú vadgazdálkodási szakképzést fo lytató intézmények
Baross László Mezőgazdasági Szakközépiskola 4700 Mátészalka, Baross L. u. 12-14. 44 /50 0 -3 7 6
Bársony István Mezőgazdasági Szakközépiskola 6640 Csongrád, Szentesi út 2/a. 63 /57 0 -8 2 0
*Bethlen Gábor Szakképző Iskola 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40. 6 6 /386 -028
*D iana Felnőttképző A lalpitványi Szakképző Iskola 6640 Csongrád, Jókai M ór u. 14. 6 3 /483 -790
Egri Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 3300 Eger, Mátyás kirá ly u. 52-54. 36 /32 4 -3 2 6
Hermann Ottó Szakképző Iskola 9700 Szombathely, Ernuszt K. u. 1. 94 /31 2 -8 8 5
Mezőgazdasági és Ipari Középiskola 5742 Elek, Szent István u. 4-6. 66/370-561
*Mezőgazdasági Középfokú Szakoktatási Intézet 7960 Sellye, Zrínyi M ik lós u. 2. 73 /48 0 -2 3 4
Széchenyi István Mg. Szakközépiskola 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 3. 5 2 /371 -072
Széchenyi Zsigm ond Szakközép- és Szakiskola 8734 Som ogyzsitfa, Ady E. u. 8. 85/312-051
Vadas Jenő Erdészeti-Vadgazdálkodási Szakképző Isk. 3232 Mátrafüred, Erdész u. 11. 37 /520 -250
* Vadgazdálkodási szakon csak felnőttképzést folytatnak

M a g y a r  V a d á s z l a p / 2 0 0 5 .  június

mailto:vke@vadaszlap.hu


Hermán Ottó Szakképző Iskola

bán vadgazdamérnöki, illetve vadgaz
dálkodási szakirányú főiskolai szintű 
képzés folyik. Az egyetemeken, főisko
lákon posztgraduális képzés keretében 
folytathatnak tanulmányokat a vadgaz
dálkodási szakmérnök jelöltek.

Beiskolázási gondok ebben a szak
mában nincsenek. A vadász, vadte
nyésztő szakképesítés igen népszerű a 
pályaválasztók körében. A képzés 
iránt folyamatosan nő az érdeklődés, 
ezért sok más szakirányú iskola is 
megpróbált vadászati oktatást indíta
ni, kiszolgálva a pillanatnyi vélt vagy 
valós igényeket. Ez pedig szinte tör
vényszerűen a minőségi oktatás rová
sára megy. Kevés az igazán jó - gya
korlati tapasztalatokkal rendelkező - 
szakember a szaktanárok között, és 
nem mindenhol állnak rendelkezésre a 
szükséges tárgyi feltételek (szemlélte
tőeszközök, preparátumok, trófeák, 
fegyverek) sem. Ugyanez a jelenség 
tapasztalható a felsőoktatásban is. Az 
agrárszakképzést folytató felsőoktatási 
intézményekben a hagyományos sza
kok (növénytermesztő-, állattenyésztő 
mérnök, agrármérnök, stb.) iránt az 
érdeklődés az utóbbi években csökke
nő tendenciájú, ugyanakkor az agrár
szakcsoporton belül igen nagyszámú 
a jelentkezés a vadgazdamérnöki 
szakra. Pedig a hivatásos vadászi 
munkakörök gyakorlatilag telítettek, a 
végzett szakembereknek az országos 
létszámigénye nem túl magas. Az 
ágazatra jellemző a minimálbér, né
hány vadászatra jogosult pedig sok 
esetben kihasználja, hogy túlkínálat 
van a munkaerőpiacon. Miért olyan 
vonzó mégis ez a szakma a pályavá

lasztók körében? Talán azért, m ert a 
nem megfelelő tájékozottságnak kö
szönhetően kissé idealizált formában 
jelenik meg a vadőri hivatás a fiata
lok szemében. Az utóbbi években a 
végzős diákok között egyre többen 
vannak a gyengébbik nem képviselői. 
A sokszor igen megerőltető fizikai 
megterhelést azonban ők kevésbé bír
ják, arról nem is beszélve, hogy a jo
gosultak - éppen ennek köszönhető
en - nem szívesen foglalkoztatnak női 
vadőröket. A fenti okok miatt term é
szetesen nagyon sok a pályaelhagyó 
fiatal szakember. A képzés jellege pe
dig annyira speciális, hogy más m un
kakörök betöltésére kevés az esély.

A vadászati szakképzésre természe
tesen a pénztelenség is rányomja a bé
lyegét. Figyelemre méltó az a tény, 
hogy az összes hazai középfokú okta
tási intézmény közül csak a mátrafüre- 
di, a somogyzsitfa-szőcsénypusztai, va
lamint a csongrádi iskola rendelkezik

Bársony István szobra Csongrádon

saját gyakorlóterülettel. Ezeken a kü
lönleges rendeltetésű, oktatási célú va
dászterületeken valóban meg lehet is
merni a szakmai fogásokat, az elméle
ti felkészültség mellett gyakorlati tu 
dást is lehet szerezni. A többi 8 isko
lában azonban megoldatlan ez a kér
dés. Pedig ebben a szakmában elen
gedhetetlenül fontos volna, hogy a ta
nulók a gyakorlatban, kint a vadászte
rületen sajátíthassák el azokat a ta
pasztalatokat, melyek birtokában a ho
ni vadgazdálkodás értékes szakembere
ivé válnak. Lényegesen nagyobb hang
súlyt kellene fektetni az idegen nyelvi 
képzésre is. A gyakorlati életben leg-

Vadas Jenő Szakképző Iskola

alább gyenge társalgási szinten kellene 
bírni a német - sőt egyre inkább az 
olasz, az angol, a spanyol és a francia
- nyelvet ahhoz, hogy a külföldi vendé
get megfelelőképpen lehessen vadász
taim. Természetesen a felsőoktatásban 
is szépszámmal beszélhetünk gondok
ról. Az agrár-felsőoktatás jelenlegi fi
nanszírozása nem elégíti ki a minősé
gi, versenyképes mérnökképzés követel
ményeit. A rendkívül költségigényes 
gyakorlati képzés - amelyek erősítése 
az elhelyezkedési esélyek növeléséhez és 
az EU-ban is versenyképes diplomák 
kiadásához elengedhetetlen - szinte 
egyáltalán nem szerepel a mérnöki ta
nulmányok során.

Összegezve az említett problémá
kat, levonhatjuk azt a következtetést, 
hogy életközelibb, gyakorlatiasabb, 
használhatóbb tudást kell közvetíteni, 
amihez elengedhetetlen a szakmai- és 
vizsgakövetelmények, a tankönyvek és 
jegyzetek további korszerűsítése, a ta
nár-továbbképzés és ezzel együtt a 
módszertani kultúra megújítása. A 
tömegképzés helyett a minőségi okta-

Egri Mezőgazdasági Szakközépiskola

tásra kell fektetni a hangsúlyt. Azok
ban az intézményekben pedig, ahol 
ennek nincsenek meg a személyi és 
tárgyi feltételei, ne ragaszkodjanak a 
mindenáron való vadgazdaképzéshez. 
Mindez elengedhetetlenül fontos ah
hoz, hogy az elmúlt évtizedek során 
méltán világhírűvé vált magyar vad- 
gazdálkodás renoméját fenntarthassuk.

Wa l l e n d u m s  P é t e r

Felsőfokú vadgazdálkodási képzést fo lytató felsőoktatási intézmények
Debreceni Egyetem A grártudom ányi Centrum 4032 Debrecen, Böszörm ényi út 138. 5 2 /508 -432
Kaposvári Egyetem, Á llattudom ányi Kar 7400 Kaposvár, Guba S. u. 40. 82 /31 4 -1 5 5
Károly R óbert Főiskola 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. 3 7 /518 -300
N yugat-M agyarországi Egyetem Sopron 9400 Sopron Ady Endre u. 5. 99 /51 8 -2 0 7
SzlE Mezőgazdaság- és Környezettudom ányi Kar 2103 Gödöllő, Páter Károly utca 1. 28 /52 2 -0 8 6
SzTE Mezőgazdasági Főiskolai Kar 6800 Hódmezővásárhely Andrássy út 15. 6 2 /241 -779
Tessedik Sámuel Főiskola Mg. Főiskolai Kar 5400 Mezőtúr, Petőfi té r 1. 5 6 /350 -516
Veszprémi Egyetem Georgikon Mg. Tudományi Kar 8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16. 83 /54 5 -0 0 0
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Hermán Ottó Szakképző Iskola

bán vadgazdamérnöki, illetve vadgaz
dálkodási szakirányú főiskolai szintű 
képzés folyik. Az egyetemeken, főisko
lákon posztgraduális képzés keretében 
folytathatnak tanulmányokat a vadgaz
dálkodási szakmérnök jelöltek.

Beiskolázási gondok ebben a szak
mában nincsenek. A vadász, vadte
nyésztő szakképesítés igen népszerű a 
pályaválasztók körében. A képzés 
iránt folyamatosan nő az érdeklődés, 
ezért sok más szakirányú iskola is 
megpróbált vadászati oktatást indíta
ni, kiszolgálva a pillanatnyi vélt vagy 
valós igényeket. Ez pedig szinte tör
vényszerűen a minőségi oktatás rová
sára megy. Kevés az igazán jó - gya
korlati tapasztalatokkal rendelkező - 
szakember a szaktanárok között, és 
nem mindenhol állnak rendelkezésre a 
szükséges tárgyi feltételek (szemlélte
tőeszközök, preparátumok, trófeák, 
fegyverek) sem. Ugyanez a jelenség 
tapasztalható a felsőoktatásban is. Az 
agrárszakképzést folytató felsőoktatási 
intézményekben a hagyományos sza
kok (növénytermesztő-, állattenyésztő 
mérnök, agrármérnök, stb.) iránt az 
érdeklődés az utóbbi években csökke
nő tendenciájú, ugyanakkor az agrár
szakcsoporton belül igen nagyszámú 
a jelentkezés a vadgazdamérnöki 
szakra. Pedig a hivatásos vadászi 
munkakörök gyakorlatilag telítettek, a 
végzett szakembereknek az országos 
létszámigénye nem túl magas. Az 
ágazatra jellemző a minimálbér, né
hány vadászatra jogosult pedig sok 
esetben kihasználja, hogy túlkínálat 
van a munkaerőpiacon. Miért olyan 
vonzó mégis ez a szakma a pályavá

lasztók körében? Talán azért, m ert a 
nem megfelelő tájékozottságnak kö
szönhetően kissé idealizált formában 
jelenik meg a vadőri hivatás a fiata
lok szemében. Az utóbbi években a 
végzős diákok között egyre többen 
vannak a gyengébbik nem képviselői. 
A sokszor igen megerőltető fizikai 
megterhelést azonban ők kevésbé bír
ják, arról nem is beszélve, hogy a jo
gosultak - éppen ennek köszönhető
en - nem szívesen foglalkoztatnak női 
vadőröket. A fenti okok miatt term é
szetesen nagyon sok a pályaelhagyó 
fiatal szakember. A képzés jellege pe
dig annyira speciális, hogy más m un
kakörök betöltésére kevés az esély.

A vadászati szakképzésre természe
tesen a pénztelenség is rányomja a bé
lyegét. Figyelemre méltó az a tény, 
hogy az összes hazai középfokú okta
tási intézmény közül csak a mátrafüre- 
di, a somogyzsitfa-szőcsénypusztai, va
lamint a csongrádi iskola rendelkezik

Bársony István szobra Csongrádon

saját gyakorlóterülettel. Ezeken a kü
lönleges rendeltetésű, oktatási célú va
dászterületeken valóban meg lehet is
merni a szakmai fogásokat, az elméle
ti felkészültség mellett gyakorlati tu 
dást is lehet szerezni. A többi 8 isko
lában azonban megoldatlan ez a kér
dés. Pedig ebben a szakmában elen
gedhetetlenül fontos volna, hogy a ta
nulók a gyakorlatban, kint a vadászte
rületen sajátíthassák el azokat a ta
pasztalatokat, melyek birtokában a ho
ni vadgazdálkodás értékes szakembere
ivé válnak. Lényegesen nagyobb hang
súlyt kellene fektetni az idegen nyelvi 
képzésre is. A gyakorlati életben leg-

Vadas Jenő Szakképző Iskola

alább gyenge társalgási szinten kellene 
bírni a német - sőt egyre inkább az 
olasz, az angol, a spanyol és a francia
- nyelvet ahhoz, hogy a külföldi vendé
get megfelelőképpen lehessen vadász
taim. Természetesen a felsőoktatásban 
is szépszámmal beszélhetünk gondok
ról. Az agrár-felsőoktatás jelenlegi fi
nanszírozása nem elégíti ki a minősé
gi, versenyképes mérnökképzés követel
ményeit. A rendkívül költségigényes 
gyakorlati képzés - amelyek erősítése 
az elhelyezkedési esélyek növeléséhez és 
az EU-ban is versenyképes diplomák 
kiadásához elengedhetetlen - szinte 
egyáltalán nem szerepel a mérnöki ta
nulmányok során.

Összegezve az említett problémá
kat, levonhatjuk azt a következtetést, 
hogy életközelibb, gyakorlatiasabb, 
használhatóbb tudást kell közvetíteni, 
amihez elengedhetetlen a szakmai- és 
vizsgakövetelmények, a tankönyvek és 
jegyzetek további korszerűsítése, a ta
nár-továbbképzés és ezzel együtt a 
módszertani kultúra megújítása. A 
tömegképzés helyett a minőségi okta-

Egri Mezőgazdasági Szakközépiskola

tásra kell fektetni a hangsúlyt. Azok
ban az intézményekben pedig, ahol 
ennek nincsenek meg a személyi és 
tárgyi feltételei, ne ragaszkodjanak a 
mindenáron való vadgazdaképzéshez. 
Mindez elengedhetetlenül fontos ah
hoz, hogy az elmúlt évtizedek során 
méltán világhírűvé vált magyar vad- 
gazdálkodás renoméját fenntarthassuk.

WALLENDUMS PÉTER

Felsőfokú vadgazdálkodási képzést fo lytató felsőoktatási intézmények
Debreceni Egyetem Agrártudom ányi Centrum 4032 Debrecen, Böszörm ényi út 138. ;5 2 /50 8 -4 3 2  I
Kaposvári Egyetem, Á llattudom ányi Kar 7400 Kaposvár, Guba S. u. 40. 182/314-155
Károly R óbert Főiskola 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. 13 7 /518 -300
N yugat-M agyarországi Egyetem Sopron 9400 Sopron Ady Endre u. 5. 199/518-207
SzlE Mezőgazdaság- és Környezettudom ányi Kar 2103 Gödöllő, Páter Károly utca 1. 128 /52 2 -0 8 6
SzTE Mezőgazdasági Főiskolai Kar i 6800 Hódmezővásárhely Andrássy út 1 5 .i6 2 /2 41 -7 7 9  1
Tessedik Sámuel Főiskola Mg. Főiskolai Kar 15400 Mezőtúr, Petőfi té r 1. 156/350-516
Veszprémi Egyetem Georgikon Mg. Tudományi Kar | 8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16. Í 83 /54 5 -0 0 0  |
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Kitekintő

A vadőrök helyzete 
a szomszédoknál

Szlovákiában azok az állami erdé
szetek alkalmaznak hivatásos vadá
szokat, ahol van vadászati részleg 
(ez az állami erdészetek gazdasági 
területének csak néhány százaléka). 
A törvény kötelezi a vadászati jog 
bérlőjét - a vadásztársaságokat - 
hogy minden megkezdett 500 hektár 
vadászterületre jelöljenek ki vadőrö
ket, akik a társaság vadászai közül 
kerülnek ki. Nekik a kötelező isko
lák elvégzését követően esküt kell 
tenniük a hatóság előtt. Tevékenysé
güket társadalmi m unkában végzik. 
Egyedüli ju tta tás szám ukra, hogy a 
vadászjegy hosszabbításakor nem fi
zetnek illetéket (ez évi 200 Sk-t je
lent). Jogkörük megegyezik a hivata
los személy jogköreivel, kötelessége
ik a törvényben pontosan m eghatá
rozottak. Jelvénnyel és igazolvánnyal 
rendelkeznek. A vadőröknek mini
m um  5 éves vadászati gyakorlattal 
kell rendelkezniük. A vadásztársasági 
elnökök sokszor vadőrök is, a va
dászmesterek pedig minden esetben

_ 3 4 6

rendelkeznek a vadőri jogkörökkel és 
kötelezettségekkel. Szolgálat közben 
a hivatásos vadász köteles egyenru
hát viselni. Szolgálati gépjármű és 
benzinköltség-térítés nincs. A szolgá
lati fegyver Szlovákiában ismeretlen 
fogalom. A vadőröknek nincs speci
ális iskolájuk, csak évi pár órás to
vábbképzésen kell részt venniük. 
Egyedül a vadászmesternek kell va
dászgazda vizsgával és felsőfokú va
dászvizsgával rendelkeznie.

Romániában a vadászatra haszno
sítható terü let 72 százalékát a m e
gyei és járási vadászszövetségek bér
lik, 28 százaléka állami tulajdonban 
van. A 10 éves bérleti szerződés elő
írja a vadászati jog gyakorlója szá
m ára a hivatásos vadászok alkalma
zását. A terü let jellegétől függ, hogy 
hány fős szakszemélyzetet kell fog
lalkoztatni, hegyvidéken kevesebbet, 
az intenzív mezőgazdasági te rü le te
ken többet. Külön vadgazdaképzés 
nincs, az országban öt erdésziskola 
működik, itt oktatják a vadőröket is, 
de az általános iskola u tán  egy két
éves vadőrtanfolyam elvégzését köve
tően szintén lehet valakiből hivatá
sos vadász. Állami területeken a 
m unkáltató az állam. Az erdőgazda
sági hivatásos vadászok részére a 
m unkaadó egyenruhát biztosít. Az 
állami területek vadőrei hierarchikus 
rendszerben dolgoznak, egy techni
kus alá 5-6 fizikai dolgozó van be
osztva. Romániában 40 megyei és 
járási vadászszövetség működik, a 
privát területek vadőreinek a m un
káltatói jogát ezek gyakorolják, és a 
fizetést is tőlük kapják. A vadőrök 
részére szolgálati lovat, m otort vagy 
autót és fegyvert biztosítanak. M in
den hivatásos vadásznak szolgálati 
naplót kell vezetnie, melyet a szö
vetségek rendszeresen ellenőriznek. 
A vadőrök az átlagbérnek megfele
lően keresnek, kiegészítésként egyéb 
term észetbeni ju tta tást, például tű 
zifát kapnak. A szövetségek a vad
őrök részére egyenruhát biztosíta
nak, ennek egy részét azonban sa
ját zsebből kell kifizetni.

Szlovéniában és Horvátországban
szinte teljesen megegyezik a rendszer. 
Csak állami területeken alkalmaznak 
főállású hivatásos vadászokat. A va
dásztársaságoknál a vadőrök társadal
mi munkában végzik feladataikat. Al
kalmazásuk kötelező, területnagyság
hoz nem kötött. Hivatásos vadász az 
lehet, aki elvégez egy állami vadőr-tan- 
folyamot és legalább öt éve vadászik. 
Fizetést nem kap - esetleg gépkocsi
térítést - a tevékenységét egyéb m un
kája mellett végzi. A terület jellegétől 
függ, hogy mekkora körzetet képes 
ellátni egy vadőr, általában 3-4000 
hektár jut egy vadőrre. A munkát a 
vadászmester irányítja. A vadásztársa
sággal a vadőröknek szerződést kell 
kötniük, ebben részletesen meghatá
rozzák az alkalmazás egyéb feltételeit. 
Szlovéniában valószínűleg jövőre válto
zik a vadászati törvény, és jogszabály
ban fogják rögzíteni a hivatásos vadá
szokkal kapcsolatos előírásokat.

Ausztriában is kötelező hivatásos
vadászt alkalmazni, de ez területnagy
sághoz nem kötődik. A munkáltató 
üzemi területen az állam, más eset
ben a területileg illetékes falusi va
dászszövetség, vagy a vadászatra jogo
sult (a terület tulajdonosa, esetleg a 
bérlő). A bérezés megegyezés alapján 
történik, a kamara vagy a vadászszö
vetség fizeti. Az egyenruhán egyedi 
azonosítószámmal ellátott jelvényt kö
telező viselni. A fizetés a terület 
nagyságától és jellegétől függően ha
vonta 1500-2000 euró. Szolgálati jár
művet állami területen kötelező adni, 
máshol nem előírás, de általában 
használhatnak a vadőrök szolgálati 
gépkocsit. Az állami területen dolgo
zó vadőröknek és a természetvédelmi 
őröknek szolgálati maroklőfegyvert is 
biztosíthatnak a munkáltatók. Ok 
egyébként hatósági személyek, más 
színű (olajzöld), emblémával ellátott 
egyenruhát viselnek. A hivatásos va
dászoknak vagy erdészeti-vadászati is
kolát kell végezniük, vagy vadőri tan
folyami vizsgát kell tenniük. A hivatá
sos vadászoknak kötelező időszakos 
továbbképzéseken részt venniük.
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Portré

Az igazi tudás -  kezdete
Negyedik, második, első, harmadik ... nem tévedés a 

számsor, ezek 2001-től Pálinkás Tibor helyezései a hi
vatásos vadászok országos versenyén. De nézhetjük Gálfi 
István harmadik, második vagy Csapó Károly negyedik, 
második, első helyezését, amit az egyre nehezedő, komoly 
felkészülést, elméleti és gyakorlati tudást elváró versenyek
ben elértek. Sok közös vonás és tulajdonság van ezekben 
a 30-40 éves emberekben: elkötelezetten első generációs 
hivatásos vadászok, egyikük családjában sem volt vadász, 
mégis ezt a rögös pályát választották, a szakmát az ala
poknál kezdték és mindhárman Palotás tanítványok, a 
debreceni vadgazda-mérnöki szakon szereztek vagy szerez
nek diplomát. Gálfi István - a Pankotai Agrár Rt. támo
gatásával - tavaly végzett, a harmadikos Csapó Károlyt 
munkahelye, a Gyulaj Rt. támogatja tanulmányaiban és a 
diploma előtt álló Pálinkás Tibor tandíját a Pilisi Parker
dő Rt. vállalta magára. Ez a minimum - gondolná az em
ber - azoknál a profiknál, akik a vadászatra tették fel az 
életüket, akik többet akarnak, akik vállalják ország-világ 
előtt a megmérettetést, akik hárman-négyen évek óta 
szinte csak egymással versenyeznek és a pillanatnyi for
ma dönt közöttük. Azért a többi helyezést sem szabad 
lebecsülni, hiszen a tavalyi országos versenyen a 220 pon
tos első és az utolsó helyezett pontszáma között csak 63 
pont volt a különbség, ami egyértelműen kifejezi, hogy a 
hivatásos vadászok komolyan versenyeznek, fontos szá
m ukra a megyei és az országos "ki, mit tud?" többnyi
re nem sajnálják az időt és energiát, amit a felkészülés
be fektetnek. Majd jön az elismerés ... néhány m unka
helyi, kamarai jutalom, esetleg támogatás a következő ver
senyig ... nagyjából ennyi ju t a szakma feltörekvő elitjé
nek elismerésére.

Pálinkás Tibor befejezte, többször nem áll szándékában 
sem a megyei, sem az országos versenyeken indulni, 

úgy gondolja, követi a zalai Karikó Róbert példáját, aki 
többszörös győztesként hagyta abba a „versenyzést” és ha 
számítanának rá, inkább zsűrizne vagy segítene a nem 
mindig egyértelmű válaszokat eredményező teszt-kérdések 
összeállításában.

A Gödöllő melletti Domonyban nevelkedett kisfiút 
egyetlen dolog érdekelte, csatangolni a környéken, a ter
mészetben. Aztán jött az aszódi gimnázium és az olva
sás. Ki is lenne más a kedvenc írója, mint Fekete István. 
A gimi után másfél évig katona volt, majd Zilai János vet
te fel „nagyvadgondozónak” , azaz mindenesnek a gal- 
gamácsai erdészethez. Itt ismerkedett meg feleségével, 
Stoflitz Erikával - vadászkörökben valahogy ismerősen 
cseng ez a név, talán nem is véletlen, hiszen az „öreg”
Stoflitz igazgató volt Telkiben, mindkét fiából ismert va
dász lett - Erika és Tibor házasságából ma két kislány 
labdázik a sikárosi vadászház jól ápolt pázsitján.

Ha netán nem tudná valaki, hogy mit jelent a „min
denes”, annak megsúghatjuk, hogy tényleg mindent, amit 
egy vadászterületen valakinek el kell végezni, legyen szó 
fűnyírásról, agancsfőzésről, nyúzásról, az etetés legkülön
félébb változatáról, az örökös hajtásokról ... de minden
nek a végén ott a vad, az esti és hajnali les, egy-egy kan,

Mátrafüred -  2005.
Gálfi István, Csapó Károly, Pálinkás Tibor és a zsűri

bika vagy bak megfigyelése, nagy ritkán a vadásztatás és 
még ritkábban maga a vadászat - amiért a mindenesek 
az egészet vállalják. Ha a vadászati gyakorlatnak lenne 
igazi iskolája, akkor ez az iskola a mindenességnél kez
dődne, amiben a szakma gyökerezik, ami az alap, amire 
lehet építkezni.

És Pálinkás Tibor elkezdte önmagát „építeni”, hogy 
biztosan vadász lehessen, levelezőként elvégezte Szegeden 
az erdészeti technikumot, miközben átkerült a Silvanus 
Vt-hez ugyancsak mindenesnek. Amikor kitűnő eredmény
nyel levizsgázott, visszakerült a Pilisi Parkerdő Rt-hez, a 
babati területen „ál” hivatásos vadász, meg másodállásban 
halőr lett. 1997 áprilisa hozta meg számára az igazi, a 
valódi beteljesülést, kerületvezető erdész-vadásznak nevez
ték ki - a több vadászíró által emlékezetessé tett - Si- 
károsba, a szentendrei erdészetnél. A gimnáziumi német 
tanulás folytatásaként középfokú nyelvvizsgával rendelkezik 
és idén a debreceni diploma megvédése m ár a vadgazda- 
mérnökséget jelenti.

Vajon mi motiválja a hivatásos vadászokat, hogy elin
duljanak egy versenyen, ahol ugyanannyit kell tudniuk a 
nagyvadasoknak az apróvadról és fordítva, ismerniük kell 
a legújabb kutatási eredményeket és a legnemesebb régi 
vadászati hagyományokat?

- Ez egy „ördögi kör” - válaszol Pálinkás Tibor - ha 
valaki elkezdi a felkészülést, nincs megállás, folyamatosan 
tanulnia kell. Én ennek a versenynek - és Petrik János 
erdészetvezetőmnek, aki az első versenyre benevezett 
köszönhetem, hogy már tudok valamit az apróvadról, hogy 
elkezdtem korongozni ... és az elmúlt években - miköz
ben rengeteget tanultam, okosodtam - rá kellett jönnöm, 
hogy milyen sokat nem tudok még a vadról, a természet 
titkairól, a vadászatról, a vadgazdálkodásról.

H át igen, végül is az igazi tudás ott kezdődik, amikor 
már tudjuk, mennyi mindent nem tudunk ... s ettől 
kezdve a csöndes, halk szavú, a sokat olvasó és rendsze
rető, a céljaihoz, elveihez ragaszkodó Pálinkás Tibornak 
élete végéig már csak önmagával kell versenyeznie.

-dór
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„Maszek” 
hivatásos vadász

gébben alkalmazottként, csak nyugodtabb légkörben, a 
régi, összeszokott jó csapat hangulata, a szerelemből 
végzett munka öröme a meghatározó, amely mellett a 
pénz másodlagos - de sajnos nem hagyható figyelmen 
kívül.

Perjás Béla 1984-99-ig volt kerületvezető erdész és hi
vatásos vadász a Mecseki erdőgazdaság sellyci erdé

szeténél, majd erdészeti magánvállalkozásba kezdett. A 
hosszú évek alatt összegyűjtött tapasztalatok jól kama
toztak. Magánerdőket telepített és gondozott, kiépítette 
saját fafeldolgozó üzemét és nekifogott a fakereskedés
nek is. Vállalkozása felfutott, sőt túlnőtt rajta, az egyre 
szerteágazóbbá váló, sok gépet, sok járművet használó 
vállalkozás gondjai olyan idegi túlterhelést jelentettek 
számára, hogy megálljt kellett magának parancsolni.

Felszámolta a fűrészüzemet, a szállítási vállalkozást, 
és csökkentette az erdészeti tevékenységét a kezdeti, ke
zelhető szintre. Ugyanakkor - bár folyamatosan vadász
hatott volna tagként, ha lett volna rá ideje - nosztalgiát 
érzett a vadászat szakmai gyakorlása iránt, így 2003-ban 
visszament régi kerületébe hivatásos vadásznak - vállal
kozóként. Összehasonlítva a kétféle státuszt, a külső 
vállalkozónak feltétlen előnye, hogy kevesebb helyről 
szólnak bele a munkájába, konkrétabbak az elvégzendő 
feladatok, és kiszámíthatóbbá válik a tényleges m unka
idő. Hátrány, hogy a szerződés meghatározott időtartam
ra szól, amelyet „normális” esetben automatikusan 
meghosszabbítanak, de a szerződéses viszony bármikor 
megszüntethető. Nincs eredményérdekeltség, a feladat az 
általános vadgazdálkodási munkák ellátására szól. Terüle
te az ország legjobbjai közé sorolható, az elmúlt két 
évtizedben 50-60 bikát lövetett vendégvadászokkal, 11,70 
kilogrammos agancssúlyú volt a legerősebb. Ugyanitt él 
hazánk talán legstabilabb aranysakál populációja is, ez a 
nagyon szemfüles vad igencsak tud  magára vigyázni, hi
szen jó tíz éve történt megtelepedése óta 6-ot hozott 
terítékre, és 10-12-t lövetett a vendégekkel. Most jól ér
zi magát, alapvetően ugyanazt a m unkát végzi, mint ré-

Dupla -  dublés
K ivételes szerencséje volt Boráros Balázsnak (1976), 

a Csepelszigeti Nimród Vadásztársaság hivatásos va
dászának az idei szalonkázás idején. Szolgálati területén 
évente 2-3 szalonkát szokott felvenni, most azonban tíz 
madár került aggatékára, ráadásul két egymást követő 
napon, azonos helyen, azonos körülmények között két 
dublét is sikerült lőnie és felvennie. A Duna áradása 
kiszorította az első hullámmal, március 15-én érkezett 
szokatlanul nagy tömegű madarat a hullámtérből a szi
get szárazabb belső erdeibe, így ott remek húzásokon 
vettek részt a vadászok.

Balázs a mátrafüredi Erdészeti Technikum elvégzése 
után két évig halász volt Bánhalmán, majd 1997-ben ke
rült Szigetújfaluba, mai munkakörébe. A halászatból 
megmaradt a horgászat szeretete, a nagy-Dunán évről- 
évre jó néhány harcsa és süllő esik „áldozatul” e vonza
lomnak. A Kis- és a Nagy-Duna által határolt vadászte
rületük fő vadja az őz, minden évben kerül egy-két ér
mes agancsú bak a terítékre, de elejtettek már néhány 
500 gramm felettit is. Szépen jön fel a nyúlállomány, s 
mivel évtizede m ár nem bocsátanak ki „műanyag” fá
cánt, parádésan repülő vadmadarakat lőhet a népes tag

ság. Balázs kedvenc vadja az itt csak kis számban elő
forduló disznó, de két éve sikerült területes tagsághoz 
jutnia a szlovák határnál, így ott van módja kiélni ezt a 
szenvedélyét. Itthon főleg a rókák fékentartása jelenti a 
kihívást, lelkes tagokból álló kotorékozó csapat tagja, a 
jórészt homok-hordalék talajú szigeten bőségesen van 
mód a jagdok hangját követve „ásatásokat” folytatni.

So m fa lv i E r v in
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A javíthatatla
A magánéletéről és a nyugdíj utáni évekről szeretnék 

beszélgetni, ám folyamatosan visszatérünk a munká
hoz, a munkahelyhez, a jövő feladataihoz. Mikor ezt 
szóvá teszem, széttárja a kezét és megadóan közli, hogy 
nála a munka, a hobby és a magánélet hosszú évtize
dek óta szétválaszthatatlan.

Dr. Monostori László, a Boly Rt. vadászati ágazatve
zetője a múlt évben vonult nyugdíjba, de ez korántsem 
a szó klasszikus értelmében értendő. Ha nem ismer
nénk egymást közel huszonöt éve, ha nem ismerném 
azokat az eredményeket, melyeket a Boly Rt. vadászati 
ágazata produkált a vezetése alatt, azt hinném, fiatal 
pályakezdővel beszélgetek. Annyi terv, tenni akarás és 
olyan vitalitás jellemzi, hogy én, aki húsz évvel fiatalabb 
vagyok, szinte elszégyellem magam.

A vadászattal egészen fiatalon, a Budapest környéki 
területeken ismerkedett meg. Rákoscsaba, Vecsés, valamint 
a KFKI vadásztársaság területén zajlottak a tanuló évek. 
Első mentora Dr. Petrányi Rezső volt, aki ügyvédként 
praktizált, de mindenki etikus, vadóvó vadászként ismerte.

- Gyerekkorom óta mindig volt vizslám és a kutyá
kon keresztül ismerkedtem meg a Jilly családdal. Ennek 
köszönhető, hogy később indulhattam a háború után 
rendezett első Országos Vizslaversenyen, Bácsalmáson.
Az akkori rangos mezőnyben olyan neves vezetők vol
tak, mint Bősz Józsi bácsi, vagy Sas Emil, aki akkor 
pointerrel indult.

Baranyába két dolog csábította a fiatal agrárszakem
bert, egyrészt ide nősült, másrészt igen-igen vonzotta a 
szarvas és a vele való gazdálkodás. Doktori disszertáció
ját, amit Keszthelyen védett meg, mégis az őzgazdálko
dás és az őz populációdinamikai változásaiból írta.

- 1978-ban kerültem a bólyi gazdasághoz. Boly akkori
ban mindenben az élen járt és nekem, mint fővadásznak 
az volt a feladatom, hogy a vadászati ágazat is felzárkóz
zon. Életem legszebb tíz éve kezdődött ezzel. Tő mellett 
dolgoztam, az irodában alig-alig voltam, vendéget kísér
tem, vadászatot szerveztem. Évente húszezer fácánt bocsá
tottunk ki, közben jött fel a nagyvad, ami rengeteg fel
adatot adott. Szép időszak volt, a vezetéstől minden segít
séget megkaptunk, csak élni kellett a lehetőségekkel. A jó 
minőségű gímállományt a gazdaság kímélte.

A hetvenes-nyolcvanas évek pezsgő kutyás életében 
dr. Monostori László aktívan részt vett. Az országos 
vizslaversenyeken, majd később a Magyar Véreb Egylet
ben kamatoztatta az évtizedes tapasztalatait. Az Egylet 
a mai napig számít munkájára, csak úgy, mint az át
alakult, új tulajdonosi körrel felálló bólyi gazdaság.

- Úgy tűnik, az Rt. új vezetése támogatja, de legalább 
is szándéknyilatkozatok vannak arra, miszerint Béda, 
Karapancsa és Boly térségében egy egységes 
szarvasgazdálkodási együttműködést kellene létrehozni. 
Többek közt ez a terv az, ami még a pályán tart, vala
mint a remény, hogy a vadászati szakma nem fog degra
dálódni. Kár lenne ezt a hivatást leírni, vagy beolvasztani 
más szakterületekbe. Sajnos hajlamosak vagyunk a meglé-

dr. Monostori László

vő óriási értékeinket alábecsülni, elherdálni, szakmai kultú
rát és emberi értékeket időről-időre önös vagy más egyéb 
érdekekből tönkretenni. Addig szeretnék dolgozni, amíg 
segíthetek a kollégáknak és tudok menni a véreb után. 
Vannak bizonyos szakmák és hivatások, ahonnan fizikai 
értelemben egyszerűen nem lehet nyugdíjba menni, ilyen 
a színész, az újságíró és a hivatásos vadász is ... és ez 
akár szakmai hitvallásnak is tekinthető.

A g yaki G á b o r
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TELJES VEDELEM 
KÜLSŐ PARAZITÁK ELLEN

D U O W IN  C O N TA C T  
A legújabb KULLANCS ÉS 

BOLHAIRTÓ line-on készítmény

Duowin /N 
> COM /artr c
I E B E ? 5 T

1

Vérszívás előtt elpusztítja a 
kutyán lévő kullancsokat, és 
t á v o l t a r t j a  a k u t y a  

környezetében lévőket 1 hónapos 
időtartamra. Megelőzi a kullancsok által 
terjesztett súlyos fertőző betegségeket.

Azonnal elpusztítja a kutyán 
lévő bolhákat, és távol tartja a 
kutya környezetében lévőket 

1 hónapos időtartamra. Meggátolja a 
bolhacsípést, így megelőzi az allergiás 
bőrgyulladás kialakulását.

K o n ta k t m ódon azonna l 
elpusztítja a bolha petéket, 
l á r v á k a t  2 h ó n a p o s  

időtartamra. Megtisztítja a környezetet 
és megelőzi az újrafertőződést.

Keresse állatorvosánál. \íirL>etc
ANIMAL HEALTH

P R E V E N T IC  K U L L A N C S IR T Q  
M E N T A  I L L A T Ú  N Y A K Ö R V

Vadászkutya

Kullancsok és tetvek ellen 4 hónapig, 
demodicosis ellen 1 hónapig hatásos. 
Különösen ajánlott fokozottan kullancs 
fertőzött területekkel kapcsolatban lévő 
kutyáknál.

Info: 06/70/365-75-48

Pointer-"R,nw*
A:.rep- 

kályhával 
fűtött hiva

tásos vadászi 
lakban békésen 

heverészik a szlováki
ai Senecen megrendezett tavalyi vizs
la világbajnokság 7. helyezettje, szép
ségkiállításon Derby-győztes: a két
éves pointer szuka, Vadászfai Béna. 
Ahogy gazdája, Molnár Zsolt, gom
bai hivatásos vadász letelepszik az 
ülőgarnitúrára, azonnal felpattan, 
bökdösni kezdi, majd az engedélyt 
megkapva mellé telepszik, folyamato
san követelve a simogatást.

- Egy pointernek már kölyökként 
fegyelmezettnek kell lennie - mondja 
Zsolt - ha nem fogod meg, nem 
fegyelmezed egy-másféléves koráig, 
nem fog szót fogadni később.

- Vizslával is vadászik. Mi a kü
lönbség a két fajta között a gyakor
latban?

- A pointer makacsabb. Annyira 
pörgős, hogy néha kiszámíthatatlan, 
mit fog tenni, meg kell hozzá tanul
ni „kutyául”. A kontinentális vizslák 
nyugodtabbak, komplexebb munkára 
használhatóbbak. Az angol fajtákat a 
lövés előtti munkára találták ki.

-  Bénával szerencsém volt, szüle
tett apportos. Kölyökkora óta, ha 
talált valamilyen állatot, azt hozta. 
Macskát, rókát, mindent. Kézbe vi
szont nem adja. A vizsla világbaj
nokságon nem is az átadást pontoz
zák, az eredményesség a fő, hogy 
odakerüljön a lőtt vad a gazdához.

- Minden másnap gyakoroltunk a 
vadászterületen. A versenyeken ne
gyedóra egy futam. Tizenöt percig 
vágtázva keresnie kell. Ha két ku
tyának azonos a teljesítménye, 
barage-t (holtversenyt) hirdetnek és 
összevetik őket újra: nem a vadállás 
minőségét, hanem azt nézik, hogy 
milyen gyors, milyen szélesen keres. 
Két kutya fut párban, általában az 
nyer, aki előbb talál vadat. És az 
talál előbb, aki messzebb megy és 
gyorsabban keres. Az idén Dániában 
lesz a világbajnokság, remélem, a 
magyar csapat tavalyi kiváló eredmé
nye ösztönzi majd a szponzorokat, 
hogy ezen is részt vehessünk.

A kutyák nyugtalankodnak, ideje

és vadászaton
a sétának és hogy megnézzem, ho
gyan is edz a VB-re a pointer lány. 
Rohangászásuk közben feltűnik, 
hogy Bcna a hóban nyomot követ.

- Biztos macska volt - jegyzi 
meg Zsolt.

- Képes lenne mindenes vizsla
m unkát is végezni?

- Szerintem igen, de nem látom 
értelmét. Sebzett vad keresésére itt 
vannak a tacskók, a magyar vizsla. 
Nem akarom, hogy Béna testi kon
taktusba kerüljön élő vaddal, rontaná 
a vad előtti fegyelmét, ami a legfon
tosabb szempont a világbajnokságon.

- Fegyelmezettnek kell maradnia 
a versenyen, feküdnie a vadkelésnél. 
Sokat gyakoroltunk a VB előtt házi- 
nyúllal. A házinyulaim nem félnek a 
kutyától, csak ugranak párat, majd 
megállnak. A nyúlugrásra - sípra 
droppolást akár alkalmanként ötven- 
szer is gyakorolhatjuk egymás után.

A futkározás után jön a munka: 
a kacsák között jól lehet gyakorolni 
a vadmegállást és az utána húzást.

- Japán fürjet is szoktam tartani, 
kicsi madár, ezért gyenge a szaga, 
összpontosításra szoktatja kutyát. Ki
viszem a fürjet a mezőre, van egy 
zsinór a lábán, én tudom, hol van, 
pár métert tud  csak repülni, elcsö- 
kevényesedtek a repülő izmai a há
ziasítás során. Őket keresi gyakorlás
képpen Béna.

- A vadászaton nem megy túl 
messzire?

- Van olyan intelligens, hogy felis
merje: ha harminc méterre totyog
nak a fácánok, addig keres. Ha van 
tere, messzebb megy. Nyolchónapos 
korában részt vettünk egy nagyterí
tékű fácánvadászaton Dunavarsány- 
ban, szépen hordta sorban a lelőtt 
fácánokat, nem zavarodott össze. Itt 
nálunk nincs akkora vadbőség.

A kacsák állása után a műnyúl 
apportírozásban kell Bénának jeles
kednie. Szívesen szalad és hordja, de 
a szabályos átadás helyett a gazdája 
elé pottyantja.

- Lesz az idén az átadással még 
munkám - hümmög a vizslavezető, 
de ahogy a pointert és gazdáját el
nézem, ez is sikerülni fog.

K. G y u r k ó  R ita
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Alkotó vadőrök
Minden ember - így a vadász és a természetbúvár is - születetten szereti és keresi a szépet, s ezért igyekszik 
környezetét, az őt körülvevő kis világot díszíteni, önmaga számára szebbé tenni. M indig voltak és vannak kö
zöttünk olyanok, akik jobb kézügyességgel, jobb megfigyelőkészséggel bírnak. Egy-egy szép rajz, festmény, 
vagy szobor, készüljön is az bármivel, bármire és témája a természet, melynek egykor az ember is része volt, 
m indig öröm et okoz, szemet, lelket gyönyörködtet.
A magyar festészet, szobrászat, a kézművesség és fotóművészet területén egyre többen vagyunk olyanok, 
akik az élő természetet járjuk és élményeket rakogatunk „em lékbugyrainkba". Rövidebb-hosszabb idő eltelté
vel pedig elővesszük és mindenki a maga eszközével műalkotás formájában újraéleszti. Ahány alkotó, annyi 
művészeti út, amely valahonnan elindult, valahová tart és végűi megérkezik valahová. De az is igaz, hogy 
minden út vége egy újnak a kezdete. V. E.

szontláthatjuk őket. Ismeri minden mozdulatukat, még
sem érzett magában még elég bátorságot ahhoz, hogy 
dinamikus mozgásban örökítse meg őket. Kedvenc vadja 
ennek ellenére a legkisebbek egyike, a titokzatos életmó
dú szalonka - ezt a fajt festi legszívesebben. Az idény 
szinte minden estéje és a hajnalok zöme valamelyik be
vált húzóhelyen találja. Jól lő, m ert minden évben 10-20 
madár a terítéke - viszont ha cvikk jön, akkor bizony 
győz a vadászláz, dublét még sosem sikerült összehoznia. 
A festészetben is a hangulat megragadása, a látvány 
másokkal való megosztásának élménye jelenti számára az 
igazi örömet. Csak vadat nagyon ritkán fest, fontos a 
táj, a környezet hitelessége, a vad sosem uralja a képet, 
hanem része az ábrázolt élőhelynek. S.E.

A "jáger szemével

Zalai csendélet

Nagyhorvátiban a falu vége egyúttal a „világ” vége is, 
amennyiben innen már nem vezet tovább út, az utolsó 
kanyar a garázsban ér véget. Ha a tacsik nem járőröz- 
nek az udvaron, az őzek talán a virágokat is lecsipeget
nék a kertben, amely kerítés nélkül olvad bele a patak
völgybe. Innen kezdődik az erdő, augusztus végétől be
hallatszik az ablakon a bikák bőgése. Ebben a maguk 
teremtette idilli környezetben él családjával Rékasi Csaba 
hivatásos vadász, akit jó nevű természetfestőként is szá
mon tartanak a szakmában. Lehet-e egy vadászpiktornak 
ennél alkotásra ösztönzőbb helyet találni? Aligha. Együtt 
kelni a nappal, látni az alkony színjátékát a műterem 
ablakából, vagy a nyitott ajtón át - keveseknek adatott 
meg. Persze, nem adták ezt ingyen, sokat kell fizetni az 
ember nyugalmáért - előre. Csaba 20 éve gyakorolja e 
nem könnyű, de az elhivatottaknak csodálatos szakmát. 
Sümegen kezdett, majd tíz évet dolgozott apróvadte
nyésztőként Agárdon, ahonnan a Tisza-Maros összefolyá
sához került. A hosszú alföldi „kalandozás” után 1997- 
ben jutott vissza Zalába, azóta a Pacsai Vadásztársaság 
hivatásos vadásza. A nagy bikák birodalmában szinte 
minden nap találkozik szarvasokkal, képein sokszor vi-

Bognár Barna 1971 óta 
dolgozik hivatásos va
dászként a csurgói va
dászterületen. 34 éve 
együtt él a változatos 
somogyi terület teljes 
faunájával és flórájával.
Tanúja minden változás
nak, amely a vadállo
mányban, az élőhelyi 
adottságokban, öltözkö
désünkben, felszerelé
sünkben óhatatlanul be
következett. De nem 
csak tanúja, dokumen- 
tátora is a történések
nek, ugyanis szenvedé
lyesen fotózik. A három 
évtized alatt több mint 
40 ezer felvétele gyűlt 
össze, diagyűjteménye 
különleges és egyedülálló korkép. Egy Zenith géppel 
kezdte, amit felváltott egy Praktica, majd a Minolta. H á
rom objektívet használ, a 28 milliméteres nagylátószögűt, 
a 35-135 milliméteres zoomot, és a 300-as teleobjektívet. 
Tavaly októberben a megye hivatásos vadászainak tovább
képzése alkalmával önálló fotókiállítással mutatkozott be 
a nyilvánosság előtt és képeivel osztatlan sikert aratott 
mind a kollégák, mind a nagyközönség előtt.

- h y -
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iVadászpraxis

Szolgálati fényképezőgép
A ki tudja m ikor megjelenő új 
Szolgálati Szabályzat egyik pontja 
(Vhr. 22.par.7.bek.) a hivatásos 
vadásznak járó felszerelési tárgy
ként jelöli meg a fényképezőgépet. 
Hogy ezt ne csak a munkáltató 
újabb „szívatásának" érezzék a va
dászatra jogosultak, készítettünk 
egy összeállítást, hogy milyen jo 
gosultsága van most, és lesz a jö 
vőben a hivatásos vadásznak, m int 
„hivatalos személynek" a fényké
pezőgép használatára, illetve m i
lyen lehetőségeket ad a gép igény- 
bevétele a területi munkában.

Mit mond a jog ?
A Polgári Törvénykönyv jelenleg ér
vényben lévő paragrafusai nem tiltják, 
hogy bárkiről felvételt készítsünk, tilt
ja viszont ezen felvételek nyilvánosság
ra hozatalát, ha a rajta szereplő sze
mély ehhez nem adja hozzájárulását.

A Hivatásos Vadászok Szolgálati 
Szabályzatának tervezetében a „Kép
felvétel készítése” címszó alatt ez sze
repel: „Büntető- vagy szabálysértési, il
letve feltehetően vadvédelmi bírság ki
szabását maga után vonó cselekmény 
elkövetésének bizonyításához a helyszí
neli a hivatásos vadász felvételt készít
het. Eljárás kezdeményezésével egyide
jűleg az illetékes hatóságnak a felvé
telt átadja, megjelölve, hogy az mikor 
készült és mi a tartalma, illetve mely 
esemény megtörténtét bizonyítja!’

Mire jó a gép ?
A legrövidebb válasz: mindenre. Felvé
teleket készíthetünk orvvadászat, bal
eset, illegális szemétlerakás színhe
lyén, dokumentálhatjuk a vadászati 
berendezések megrongálását, gyanús 
járm ű vagy személy abroncs vagy 
talplenyomatát, sérült vad jellegzetes 
nyomcsapáját. Ugyancsak alkalmas a 
napi munka regisztrálására is, pl. az 
ellenőrzött szórók, etetők feltöltése 
tényének képi „naplózásával”, sőt 
akár a gumidefekt, vagy az elakadás 
okozta késés „igazolására” is. Kiváló
an használható vadkárok helyének, 
nagyságának rögzítésére, vitás esetek
ben, ismert vadkárosítások tábláiban a 
vetéshibák, vízpangás miatti terméski
esés bizonyítására is, különösen, ha a 
kárbecslésre nem a kár keletkezése

kor kerül sor. Jó módszer azon 
„ügyes” földtulajdonosok trükkjeinek 
leleplezésére is, akik nem minőségi 
terményeket akarnak előállítani, ha
nem „vadkárt vetnek” a könnyű „ara
tás” reményében. Ilyen esetben (de 
máskor is) célszerű a letöltött képe
ket nézőkép (album) formátumban, 
az idő- és technikai kódok megjelení
tésével kinyomtatni és azt a felvétel
nél jelenlévőkkel aláíratni a későbbi 
viták elkerülése végett. Területellenőr
zés megkezdésekor a beírókönyv utol
só adatainak rögzítésével bizonyítha
tó az illegálisan, beírás nélkül vadá
szó személyek utólagos beiratkozása, 
vagy a zsákmány utólagos legalizálá
sa. Ugyanígy dokumentáló erejű a 
szállítójárműben krotália nélkül talált 
vadról készített felvétel is. De elké
szíthetjük a vendégek és a tagok ál
tal zsákmányolt trófeák folyamatosan 
bővülő albumát is, mely emlék-érté
kén túl, több év távlatában a terület
re jellemző agancs-alakulások, típu
sok, formák elemzésének lehetőségét, 
a vadgazdálkodási munka minőségé
nek értékelését is lehetővé teszi s 
ezenkívül jó lehetőség a leendő va
dászvendégek „megfogásához” is.

Milyen gépet vegyünk ?
Szinte hallom a kórusban egyszerre 
megszólaló választ: a legolcsóbbat!

Nos, odáig jutott a technikai fejlő
dés, hogy ma már szinte a legolcsóbb 
(10-20 ezer forintba kerülő) digitális 
fényképezőgép is alkalmas dokumentá
lásra. Ma már csak digitális gépet sza
bad venni! Miért? E technikának van 
egy óriási előnye a hagyományossal 
szemben: nem kell a film előhívásának, 
a képek nagyításának átfutási idejét 
megvárni, gyakorlatilag a gomb lenyo
mása után azonnal megnézhetjük a 
kész képet a gép saját képernyőjén. A 
rosszul sikerült (bemozdult, életlen, 
sötét, stb) képet ki tudjuk törölni, és 
azonnal újat tudunk csinálni. Ráadásul 
olcsóbb is az üzemköltsége, itt nem 
kell a filmmel „spórolni”, hiszen film 
nincs, a képek elektronikus adatokként 
tárolódnak. Az esetenként elkészíthető 
képek számát csak a gép memóriájá
nak nagysága, illetve az energiaellátást 
biztosító elemek vagy akkumulátorok 
kapacitása határolja be. Néhány tech
nikai minimum azért szükségeltetik:

célszerű legalább 3 megapixel felbon
tású és 3-szoros optikai (a digitális 
zoom csak szemfényvesztés !) zoom- 
mal rendelkező gépet venni, s ha le
het, ne valami sose hallott nevű „már
kát”. Ezen gépek zöme akár még az 
ing, vagy kabát zsebében is elfér. A 
felvett képeket a számítógépre átmá
solva üresre törölhetjük a gép memó
riáját, s a folyamat újra kezdhető. A 
digitális fényképezőgép információk 
rögzítésére, dokumentálására is alkal
mas. Minden felvételnél a memóriában 
tárolja a felvétel elkészítésének másod
perc pontosságú dátumát és a techni
kai adatokat (expozíciós idő, rekesznyí
lás, képméret, stb.), melyek a számí
tógépre történő átmásolás után is bár
mikor megjeleníthetők. Magának a 
gépnek a kezelése - a drágább, ma
gasabb tudásszintű típusok kivételé
vel - egyszerű, még hozzá nem értő 
ember is használható képeket tud ve
le csinálni, ha egyszer beállították ne
ki. A napi munkához szükséges né
hány fogás, a gyors kezelés elsajátítá
sa hozzáértő ember irányítása mellett 
egy-két óra alatt elsajátítható még a 
legfakezűbb technikai analfabétának is. 
Ma a vadászházakban még nem lehet 
jellemzőnek mondani a számítógépet. 
Azt azonban nehéz elhinni, hogy a ta
gok valamelyike, vagy valamely közel
ben lévő közintézmény ne rendelkezne 
olyan - mindössze középkategóriás - 
számítógéppel, amire a fényképezőgép
ben lévő képek és adatok ne lehetné
nek pár perc alatt letölthetők, másol
hatók. Most zajlik a nagyképűen „in
formatikai forradalom”-nak nevezett 
folyamat, amelyben hazánk pillanatnyi
lag valahol a balkáni sor végén kullog. 
E hátrány behozására - végre - olyan 
állami kezdeményezések indultak el 
(Sulinet, Teleház, stb.), ahol már jelen
tős kedvezmények vehetők igénybe 
számítástechnikai eszközök beszerzése
kor (igaz, ennek ellentmondani látszik 
az, hogy alig félév után megszüntették 
e kedvezményt a digitális fényképező
gépek esetében. Ha mégsincs mód, 
vagy idő a számítógépes kapcsolathoz, 
ez sem jelent akadályt, a filmkidolgo
zó laboratóriumok zöme az ilyen fel
vételekről is tud azonos minőségű 
fényképeket készíteni.

So m fa lv i E r v in
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A vadőr és az autó

Apróvad-vadászaton a vendégek szállítása és a lőtt vad összegyűjtése terepjáró 
autóval történik

„Eb a vadász kutya nélkül!”, tartja a 
közhellyé vált mondás. Kutyahelyzetbe 
kerül a vadőr, ha nincs autója.

„Erdőkerülő” - így hívták régen, s 
a nevében benne volt, hogy gyalog jár. 
Ünnepnapokon kapaszkodott csak föl 
egy-egy fogatra. Később aztán a hi
vatásos vadászok járműve a kerékpár 
és a kismotor lett. Nem is olyan ha
szontalan ez a két jármű, hisz az 
üzemeltetési költség alacsony, és - sa
ját tapasztalatból mondhatom - a nyi
tott kétkerekűről igen sok mindent 
meg lehet figyelni. Ha pedig váratlan 
útakadály adódik, nagyobb tócsa, 
árok, keresztbedöntött fa, azon egy
szerűen át lehet tolni vagy emelni a 
járgányt. Hátránya, hogy télen, hóban, 
fagyban, esőben, nem ad védelmet. 
Ennek ellenére a 70-es években még 
akárhány jáger használta. Ma már ke
vesen élnek vele.

Ma hivatásos vadászt nehéz elkép
zelni autó nélkül, mondhatjuk, ez 
egyik legalapvetőbb munkaeszköze. 
Ugyanakkor ritkán biztosítja ezt a 
munkáltatója. Az Országos Magyar 
Vadászkamara a közelmúltban felmé
rést készített a hivatásos vadászok 
helyzetéről. A kérdőívek szisztemati
kus értékelését még nem végezték el, 
de a gépjárműhasználattal kapcsolatos 
kérdésekbe belenéztünk.

A hivatásos vadászok döntő több
sége rendelkezik valamilyen gépjármű
vel. A skála igen széles, a segédmo
toros kerékpártól a jó terepjárókig 
terjed. Közte megtalálható szinte az 
összes márka, a Trabanttól, sőt a 
Simsontól a Toyota Hilluxig. Sokak 
csak „országúti” gépkocsival rendel
keznek, másoknak van terepjárójuk. 
Néhány márka: Lada, Niva, Skoda, 
Wartburg, ARO, UAZ, Opel Vectra, 
Campo, Mitsubishi, Volkswagen Golf, 
Suzuki, Ford Mondeo, Mitsubishi 
Pajero, Polski Fiat, Renault Clio. De 
volt olyan is, aki azt írta be: „MTZ, 
a vt. tulajdona”.

A vadásztársasági vadőrök közül 
egyet sem találtam, akinek a munkál
tatója, azaz a vadászatra jogosult biz
tosította volna a gépjárművet. A gaz
dasági társaságoknál és erdőgazdasá
goknál szolgálatot teljesítők viszont ki
vétel nélkül kapnak kocsit, sőt terepjárót.

Nagy eltérések vannak a költségek 
térítésében is. A vadgazdálkodók ha
vonta 500-2000 kilométer vagy 5000- 
47 000 Ft költségtérítést fizetnek a 
gépjármű után. A felmérésben nem 
jelent meg, de tapasztalatból tudható, 
hogy csak a gazdasági társaságok al- 
kalmazottainál fordul elő, hogy a gép- 
kocsi-használat tényleges költségeit té
rítik, annyit, amennyi az adott hónap

ban fölmerül. A fix összegű térítés 
voltaképpen fizetés-kiegészítés, ame
lyet az illető vadőr így is fog értel
mezni. Vagyis abban érdekelt, hogy 
minél kevesebbet használjon föl belő
le, minél kevesebbet autózzon, minél 
kevesebbszer járja körbe a területét. 
Ez minden szempontból hátrányos a 
vadászatra jogosultnak: így kevesebb 
időt szentelhet a vadmegfigyelésnek, a 
vadásztatás hatásfoka csökken. Ráadá
sul a saját, különösen nem terepre 
kitalált kocsiját senki sem szívesen 
gyötri a rossz földúton. Az orvvadá
szat megelőzésében romlik a hatás
fok, ha az illetékes vadőr keveset mo
zog a területen, vagy ha például 
azok, akiket érdekel, pontosan tudják, 
hogy nincs terepjárója s egy kiadó- 
sabb eső után meg se tud mozdulni.

Persze a kilométerpénznek nem 
csak a benzinre kellene elegendőnek 
lennie, hanem az amortizációra is, az
az a javításokra, fölújításokra. A fize
tésbe pedig azt kellene belekalkulálni, 
hogy néhány év után új kocsit kelle
ne vennie. De ez ma még csak álom.

Túlm utat a gépkocsi problémáján, 
hogy milyen sok hivatásos írta be: ha
vi bruttó keresete 53 ezer forint, az
az minimálbér. Viszont ezek u tán  ér
deklődéssel olvassa az ember, hogy 
saját tulajdonú gépjárműve pl., egy 
Opel Vectra. Egy másik vadőr 62 ezer 
bruttót vallott be, és Toyota Hillux az 
autója. M ármost elképzelhető, hogy 
minden vadőrnek nagyon jól keres a 
felesége, de sokkal valószínűbb, hogy 
ezek az emberek más forrásból kény
telenek kiegészíteni a jövedelmüket, 
így képesek megélni és autót vásárol
ni. Az viszont nagyon is idetartozik, 
hogy ha egy vadőr idejének és ener
giájának nagy részét a földjeire, a 
disznóhizlaldájára vagy a másodállá
sára fordítja, akkor hivatásos vadász
ként nem tud  teljes értékű munkát 
végezni.

Arra nem is szeretek gondolni, 
hogy egy kerületvezető hivatásos va
dásznak melyik a legkézenfekvőbb jö- 
vedelem-kiegészítő módszere. De 
kénytelenek vagyunk ezzel az eshető
séggel is számolni, m ert mindig akad 
megtévedt ember. Különösen, ha a 
körülmények csalásra ösztönöznek.

M 4 r o k  T a m á s
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I Riport

Napelemes 
vaditató kút!

Legkedvezőbb áron a 
K Ö K A M -tó l

vizet ad szakaszosan 
egész éven át.

Téli fagymentesítést 
nem igényel!

Május 31-ig élőhelyfejlesztési 
támogatás is igényelhető rá!

Széchenyi Zsigmond híres vadásznaplója mellett az ébredéseiről is 
naplót vezetett. Jó sorsa azonban soha olyan "ébredést" nem hozott, 
m int tavaly július végén, a tanyatulajdonos vadásznak, Dorcsák 
Józsefnek, az Isten háta m ögött, a végtelen kiskunsági puszta szívében, 
Fülöpházán.

Baklövések - 
sorozatban

A tanyasi ébredés egy egészen kü
lönleges élmény, amelyről a váro

si embernek m ár halvány fogalma 
sincs. Az udvar aprójószágának perle
kedései, a mosolyt fakasztó verébcsi- 
ripelés, az eresz alatti fecskék csivite- 
lése...s az egész nap már másként 
indul, mint a világon bárhol másutt. 
Hirtelen egy közeli golyólövés hangja 
balegyenesként vágta el Dorcsák 
nosztalgikus ébredezését. A tanya 
környékén vadásztathat a társaságom
- gondolta az ébredező vadász, de 
még nem rántott gatyát, csak úgy ej
tőzött, m ert errefelé aztán sem kap
kodni, sem idegeskedni nem kell. A 
következő lövésre már beremegett a 
csöppnyi ablak üvege, majd nem sok
kal később jött egy újabb durranás. 
Távcsövet kapott föl, s csak úgy 
bennszülöttként fordult ki a tornácon, 
hogy megnézze már, mi a fene is ez? 
A szomszédos erdőgazdasági terület 
fővadászát és egy másik - talán kül
földi - vadászt pillantott meg, akik 
éppen befelé gázoltak a zabföldjén. A 
fővadász - ahogy Dorcsáknak később 
mondták - a társaság tiszteletbeli tag
ja, és szívességi alapon vadásztatja a 
fülöpházi vadásztársaság fizető külföl
di vendégeit. Próbált ugyan visszaem
lékezni, hogy melyik közgyűlésen nyil
vánították tiszteletbeli tagnak, de va
lahogy sehogy sem ugrott be. Ráadá
sul - morfondírozott - az alapsza
bály szerint csak a vadásztársaság va
lamelyik kiöregedett tagját lehet "tisz
teletbelivé" nyilvánítani...

A két zabban járó vadász fölvett 
egy őzbakot és vitték is komótosan 
kifelé. Még szólt nekik, ne tapossák 
le a zabját. Lehet, hogy ezért, egy 
távolabbi akácfánál kizsigerelték, fel
dobták a Mitsubishi platójára és el
poroltak. Dorcsák szép lassan vissza
ballagott, ráérősen megreggelizett, 
ellátta a jószágokat, de nem  hagyta

nyugodni az esemény. Az oldalát 
egyre jobban furdalta a kíváncsiság, 
m ert mintha valamit nem érzett vol
na gömbölyűnek. A zabföld mellett 
satnya, kilenc sor kukorica harcolt az 
életért. Nem tábla, nem "dzsungel", 
csak olyasmi, amilyenre errefelé, az 
aszályosban telik. H át Uram fia - ott 
feküdt egy gerincen lövött, második 
agancsú, egyik oldalon villás, másik 
felén szabályos agancsú bak. Mit te 
gyen? Fölhívta mobilon a közelben 
tanyázó vadásztársát, Nagy Istvánt, 
aki egyébként társadalmi term észet- 
védelmi őr, de a terület vadászati jo
gát bérbeadó földtulajdonosok képvi
selője is egyben. Most m ár együtt 
nézegették a kárvallott bakot, s tör
ték a fejüket, mitévők legyenek? Az
tán, hogy ne kövessenek el hibát, 
felhívták a rendőrséget, helyszíneljék 
le a szabályszerű elejtésűnek semmi
képpen nem minősíthető őzbakot. 
Nagy István beszélt a lajosmizsei 
rendőrőrs ügyeletesével, ahonnan azt 
a választ kapta, hogy maradjanak a 
helyszínen, m ert egy félóra múlva ott 
lesznek. Eltelt a fél óra, óra ... sü
tö tt is a nap hétágra, s a döglegye
ken kívül a csábító szagokra a ku
tyák is kezdtek ártatlan pofával oda- 
sündörögni, ezért nem akarták a ba
kot tovább kint hagyni. Lefényképez
ték a helyszínen, majd Dorcsák be
vitte az ideiglenes rendőrváróvá elő
léptetett kis tanyájába.

Délután kettő felé Nagy István 
már a BM központi ügyeleti számán 
érdeklődött, hogy mi lesz, jönnek-e a 
rendőrök a rég elpárolgott forró 
nyomra, vagy még mindig csak cihe- 
lődnek. A pesti ügyelet csodát tett, 
m ert négy óra körül megérkezett a 
rendőr az elnökkel, az IB egy másik 
tagjával ... de addigra persze a bak 
úgy befülledt, mint az ázott széna. 
Na aztán, kaptak is a becsületes
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Ilyen kilövéssel bakot veszíteni...?

megtalálók, hideget és meleget egy
aránt. És, hogy hab is kerüljön a tor
tára, a helyszínelők ráadásként jól 
meg is fenyegették őket. Joggal 
mondhatnák, hogy itt akár vége is le
hetne az egésznek, ha történetesen 
nem éppen ehelyütt kezdődne el a 
történet.

A felelősség kérdése 
nem lehet költői
A bakot megtaláló Dorcsák ellen in
dított fegyelmi eljárást a vadásztársa
ság elnöke - krotália nélkül az őzbak 
jogtalan elvitele, a házi és alapszabály 
be nem tartása, a társaság jó hírne
vének megsértése miatt ... és köve
telte az őzbak első osztályú húsáron 
történő megtérítését. Komplett őrület, 
hogy a példát statuáló fegyelmi bün
tetést helybenhagyta a közgyűlés. (Ezt 
a döntést - teljes törvénytelensége mi
att - a közelmúltban már megsemmi
sítette a bíróság. Ez a kaland - a per 
elbukása miatt - az ügyvédi díjon kí
vül eddig negyvenezer forintjába ke
rült a vadásztársaságnak.)

Az állítólag jó hírű vadásztársaság 
az idén még nem tartott közgyűlést, 
vagyis sem az idei tervet, sem a költ
ségvetést, sem a tavalyi beszámolót 
nem fogadták el ... amiért ügyészsé
gi törvényességi felügyeleti vizsgálat 
indult ellenük.

A fülöpházai vt. vezetőségét mindez 
nem érdekli, az elnök személyiségi jo
gaira hivatkozva nem válaszol a kérdé
seimre, viszont újabb fegyelmit rendelt
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el, de most már nem csak a bakot 
megtaláló Dorcsák, hanem a segédke
ző Nagy István ellen is, aki - mint 
tudjuk - a földtulajdonosok képviselő
je. (Előrelátó lépés 2007 közeledtével.)

Neki az a főben járó fegyelmi bű
ne, hogy nem vallotta be töredelme
sen, miért emelt panaszt a rend őre 
ellen, aki ígérete ellenére nem jött 
helyszínelni, majd nem rögzítette a ba
kokra tett lövések irányát. Ez csak ak
kor derült ki, amikor a vadászati fel
ügyelőség helyszínelt és vizsgálta, hogy 
a lövések a tanya felé, Dorcsák állata
inak irányába mentek-e. A földtulajdo
nosi képviselő panaszlevelét a budapes
ti katonai ügyészség illetékességből át- 
küldte a szegedinek, a szegedi a kecs
keméti kapitányságnak, a kapitányság 
pedig a megyei vadászati felügyelőség
nek, amelynek vezetője véletlenül a va- 
dásztató testvéröccse. Az FVM sem 
maradt rest, a Tolna megyei vadászati 
osztályvezetőt bízta meg az ügy kivizs
gálásával, történt-e ebben az ügyben 
vadászati szabálysértés?

A bizonyítékok hiányában

A vizsgálat tavaly ősszel bizonyítékok 
hiányában lezárult. A meghallgatás 
során a fővadász elmondta, az első 
lövésre a bak beugrott a kilencsoros 
kukoricacsíkba, majd később kiugrott, 
amire rálövetett és ez a lövés már ta
lált. A több évtizedes szakmai m últ
tal rendelkező fővadász azt hitte, az 
első lövés csak hibázás lehetett, ezért 
nem nézte meg a rálövést sem.

Miért ne hinném el, hogy a vadá
szat így vagy épp az ellenkezőjeként 
történt, bizonyíték ennyi idő után sem 
erre, sem arra nincsen. Viszont né
hány szabálysértés még ennyi idő 
után is - véleményem szerint - a 
napnál világosabb.

A jogszabályokban korántsem vélet
lenül szerepel, hogy nagyvad esetében 
az első rálövés helyét is át kellett vol
na vizsgálni (Vhr. 22. §. (1) Különösen 
bérvadásztatás esetében elmulasztha- 
tatlan kötelessége ez a kísérőnek, hi
szen a bérvadász számára a sebzés 
csak a megtalált lőjelek (vér, vágott 
szőr, csontszilánk stb.) alapján bizo
nyítható és írható a lőjegyzékre. Eb
ben az esetben a kísérő által becsült 
agancssúly 50 százalékát szigorúan le 
kell számlázni. Ha a sebzést - bármi
lyen okból - nem írják a lőjegyzékbe, 
akkor esetenként jóval több árbevétel
től foszthatja meg a felelős kísérő a 
társaságot, mint a legbüdösebb, de 
egyébként „első osztályú húsnak” le
számlázott őzbak ára.

Nem egészen érthető, hogy a főva
dász, mint tulajdonképpen „idegen”, 
hogyan jutott a vadásztársaság „szigo
rú számadású nyomtatványként” kezelt 
krotáliájához. Ugyanígy furcsállható, 
hogy mint „külsős” a vadászati napló
ba is beírhatott. Miért nem kereste a 
vizsgáló, hogy a „tiszteletbeli kísérő” 
részt vett-e a rendeletben előírt, éven
te kötelezően szervezett balesetvédelmi 
oktatáson? Az ilyen mulasztásokért 
sokhelyütt több „mezei” vadászt már 
alaposan elmeszeltek. Mentség lehet-e, 
hogy az alap-, a házi és a fegyelmi 
szabályzatok rendelkezései csak a ta
gokra kötelezőek, a vendég-vadásztató- 
ra nem terjednek ki? Nem számít bi
zonyítéknak, hogy az egész vadásztatás 
védett természeti területen zajlott, ahol 
a külföldiek vadásztatását külön be kell 
jelenteni a természetvédelmi hatóság
nak. (Vhr.52.§ (3.) Ez pedig - a kapott 
tájékoztatás szerint - esetünkben nem 
történt meg, holott az ominózus tanya 
éppen a Hattyú-szék mellett, a KNP 
szigorúan védett területén áll.

H át ez van. Ha egy meleg nyári 
reggelen egy őzbakot agyonlőve csak 
úgy otthagynak ... az igen gyorsan, 
rendkívül büdös lehet. De, hogy a 
megtalálót büntetik meg érte és az 
egész ügy dögletes szaga ilyen mesz- 
szire fog érződni, és ennyien legyez- 
getik utólag... az még - bizonyítékok 
hiányában - sem semmi.

H o m o n n a y  Z so m b o r
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iFókuszban

fi Sefag-Lábod
Vadászatszervező 

Iroda
Nyolc vadászterületen 12 vadászház 

140 férőhellyel áll a vadászni és 
pihenni vágyók rendelkezésére. 

Egyes területeinken mód van 
horgászatra, s a termálfürdőkben 

gazdag térség egyéb kikapcsolódási 
lehetőséget is kínál vendégeinknek!

Vállaljuk továbbá családi és 
egyéb rendezvények lebonyolítását is.

Júniustól kedvezményes vaddisznó, 
gím- és dámünő vadkárelhárító vadászatok 

Őzhívás üzekedéskor 
(július vége, augusztus eleje) 

Balaton déli partján nyári vadászati lehetőség

Érdeklődésüket szívesen várjuk! 
Tel.: 82/505-105; Fax: 82/505-107 

e-mail: sefag-labod@sefag.hu

Az erdőben járva még 
csak a tavaszi virágok 

illatát érezzük, de már kel 
a parlagfű a m űveletlen 
fö ldeken, gondozatlan 

nyárasokban, útszéleken. 
A  fö ld tu la jdonosokat 

és használókat tö rvény 
kötelezi az emberek 

egészségét veszélyeztető 
gyom ok, így a parlagfű 

irtására, de sokszor 
a tu la jdonos ismeretlen, 

elérhetetlen, kényszeríthe- 
tetlen a védekezésre.

A parlagfű kivirágzik és 
egyre több ism erősünk 

tüsszög, alig lát begyulladt 
szeme miatt. És aki ma 

még nem allergiás, nem 
lehet nyugodt. Sosem 

biztos, hogy az ő szerveze
te pár év múlva nem 

sokall be.

Mi is tegyünk 
ellene!
Sokan tévesen gondolják, a vadá

szok szeretik a gyomot, m ert 
megbújik benne az apróvad. Csak
hogy gyom és gyom között különbség 
van, a hasznos fűtársulások etetik és 
bújtatják is a vadászható állatfajokat, 
míg a nem őshonos parlagfű embert 
és állatot a pollenek milliárdjaival ir
ritálja. Mindannyiunk érdeke, hogy a 
tájidegen parlagfüvet ne hagyjuk virá
gozni, magot érlelni se birtokunkon, 
se a vadászterületünkön.

A parlagfű legfőbb ellensége az 
ápolt, gondozott környezet. Nyírjuk, 
füvesítsük a vadászház környékét. Az 
évelő fűtársulások kiszorítják az egy
nyári gyomokat. Azokon a területe
ken, ahol nem lehetséges a mechani
kai védekezés, például vasúti sínek 
között, mellett, és nem lehet vegy
szert használni (például erdei játszó
tereken, tanösvényeken), kiváló eszköz

a környezetbarát PB-gázzal működő 
gyomperzselő.

- A nemesnyár ültetvényeinket ke
resztben és hosszában is 15-18 évig, a 
kitermelésig tárcsázzuk, hogy ne gyo- 
mosodjon el - mondja Bíró Imre, a 
Nyírerdő Rt. vezérigazgató-helyettese.
- A külső gyepterületeken a védeke
zési technológiánkhoz tartozik a ka
szálás és a legeltetés.

Apropó technológia. Itt lenne az 
ideje, hogy átgondoljuk a parlagfűvel 
fertőzött vadföldek művelési technoló
giáját is. A parlagfű bekerülhet a te
rületre vetőmaggal is, ezért mindig 
államilag ellenőrzött, fémzárolt magot 
használjunk. A gabona lábon maradá
sakor túlnőheti a gyom a termést, a 
gabonatarlók nem megfelelő tárcsázá
sa, a mélyszántás elmaradása esetén 
tömegesen virágozhat és hozhat ma
got a parlagfű. Hassunk oda vadász
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Fészkes virágzatának porzói pollenek m illiárdjait bocsátják a levegőbe

társaságunknál, hogy a szakemberek 
vadföldjeiken gyomszabályozásra képes 
vetésforgót alkalmazzanak, olyan nö
vényekkel, amelyek elnyomják a par
lagfüvet, mint például az őszi gabo
nák. Következő évben jöhet a több
ször kaszálandó füves here, később a 
vegyszerezett, sűrűn vetett, vagy sor
ban vetett, kapált kukorica. Ha nem 
tudjuk kellő gyakorisággal kapáltatni, 
kerüljük a napraforgót, csak kelés 
előtt vegyszerezhető.

A "Parlagfű men
tes Magyarországért"
Tárcaközi Bizottság a 
tavalyi m egm aradt 
parlagfű-keretből év 
elején pályázatot írt 
ki motoros fűkaszák 
beszerzésére és m ű
ködtetési költségük 
egy részére az önkor
mányzatok és az 
olyan civil szervezetek 
számára, akiknek az 
alapító okiratukban 
szerepel a környezet- 
vagy egészségvéde
lem. Talán megérné 
jó néhány vadásztár
saságnak is úgy mó
dosítani az alapszabá
lyát, hogy szerepeljen 
benne a környezet
és természetvédelmi 
tevékenység ... m ert 
akkor a környezetvé
delmi tárca "Zöld for
rás" és az EU Life

pályázatain is részt vehetnének. Ha 
összefognánk a területünkön működő 
önkormányzatokkal, a közösen be
nyújtott pályázatoknak is nagyobb 
esélye lenne a közpénzek elosztásá
nál... arról nem is beszélve, hogy ezt 
a vadászok milyen jól fel tudnák 
használni a kommunikációjukban a 
vadászat image-nek javítására.

K G y u r k ó  R ita

így, gyökerestől kihúzva biztosan 
elpusztul

A  parlagfű (Ambrosia artemisi- 
ifolia) Amerikából származó, 

kétszikű, magról kelő, egynyári 
növény. Magassága kukoricában 
elérheti a másfél métert. Levelei 
jellegzetesen szeldelt formájúak, 
színük sötétzöld. Sűrűn szőrözöt- 
tek. Fészkes virágzatú, a porzós 
és a termős virágok külön helyez
kednek el, a porzósak a legfelső 

hajtások végén. Kelése 
m árcius végén indul 
meg, de egészen az 
őszi fagyokig képes ki
kelni. A mélyebb talaj
rétegekbe került gyom 
magok akár 30-40 évig 
csíraképesek m arad
nak, és ha egy újabb ta
lajmozgatás a felszín 
közelébe hozza őket, a 
friss magokkal azonos 
eréllyel kelnek. V irá
gozni július 10-e körül 
kezd, minél sűrűbb az 
állomány, annál több 
pollent termel. Szél út
ján akár 100 kilométer 
távolságra is képes tö 
megesen elju tn i. Az 
ÁNTSZ mérései szerint 
a parlagfű v irágpor 
mennyisége többszö
röse az összes fűféle v i
rágpor m ennyiségé
nek. Egy közepes nö
vény 3-4000 db csíra
képes magot érlel.
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Vadgazdálkodási gyakorlat

Áttelelő

Cirka 120-as kaliber
A 120-as méret (magasság cm-ben) a Summit-Agro forgalmazásában 
beszerezhető EURALIS-RUSTICA szemescirok hibridek a 
QUEYRAS (ejtsd: Kvejrá) és a VANOISE (ejtsd: Vanoáz) jellemzői.
E szemescirkok több szempontból is ideális növényei a vadföldeknek. 

A kiegyenlített, alacsony, 120 cm-es magasság többek között a fácán 
lábon való takarmányozása és a vadászat szempontjából is ideális méret. 
Pergésre nem hajlamos, ezért télen többek között az őzek számára is 

remek takarmány, „automata etető” A QUEYRAS korai a VANOISE 
középérésű szemescirok hibrid, melyek előnyei az alábbiak:

■ vetőmagjuk viszonylag olcsó, termelési költségeik alacsonyak
■ alkalmasak a gyengébb termőképességű területek kihasználására
■ jól tolerálják a száraz, aszályos időjárást
■ gond nélkül takarmányozhatók
■ a kukoricabogaras területek kiválthatók velük
■ speciális gépigényük nincs, a gabonatermesztés gépeivel vethetők és 

betakaríthatok
■ teljesen tanninmentesek, ami a cirkok között egyedülálló 

tulajdonságuk
■ viaszos magjuk esőben sem nedvesedik vissza
■ könnyen darálhatok

Az AUTAN középérésű silócirok hibrid szintén a vadföldek növénye. 
Kiemelkedik igen magas cukortartalmával, ami m iatt a nagyvadak 
kedvenc csemegéje.
Önmagában, vagy kukoricával vegyes vetésben is termeszthető.

Kiemelt figyelmet érdemel a kukoricák közül az EUROSTAR ill. 
2006-tól az INAGUA, mivel ez a két 280-as FAO számú korai hibrid 
különösen alkalmas a kései és másodvetésekre.
Kezdeti fejlődési erélyűk kirobbanó. Növekedésük gyors, 
termőképességük a korai kukoricák között kimagaslóan nagy, 
silózásra is alkalmasak.
A QUEYRAS, VANOISE szemescirok, az AUTAN silócirok és az 
EUROSTAR kukorica hibridek egy hektáros, zsákos kiszerelésben 
kaphatók.
Beszerezhetők a vetőmag kereskedőknél és a PURINA márkaboltokban.

A vadon élő állatok létfeltételeit (faji összetétel, 
egyedsűrűség, szaporodás, fejlődés) a táplálkozási 
viszonyok alapvetően befolyásolják. A természetes 
élőhelyek méretében, minőségében bekövetkezett 
változások, a vadgazdálkodás okszerűsítésére tett 
törekvések együttesen úgy hatnak, hogy a vad 
táplálkozási igényeit csak a természetes élőhely 
szerves tartozékaként kezelt vadföld elégítheti ki.

A vadföld fogalma alatt ezért a vadgazdaság, vagy a va
dásztársaság használatában lévő olyan szántó-, és gyep

területet értjük, amelynek fő célja a vadállomány takarmány
igényének változatos kielégítése, vagy a táplálék kiegészíté
se az év minden időszakában. A vadföld értékét növeli, ha 
ezenkívül búvó-, fészkelőhelyet is biztosít, továbbá lehetővé 
teszi a nagyvad-állomány minőségi, mennyiségi fejlesztését.

A racionálisan tervezett és m űködtetett vadföld továb
bi előnyöket is nyújt: mérsékli a környező szántóföldi és 
kertészeti kultúrákban a vadkárt, csökkenti a vad nemkí
vánatos mozgását (elvándorlás, közúti balesetek), jobban 
becsülhető az állomány száma, összetétele, fejlődése, elő
segíti a selejtezést, a szakszerű vadászatot, mérsékli a 
rügyrágást, kéreghántást.

A vadgazdálkodás különleges igényeit kielégítő görög
széna (Trigonella foenum-graecum L.) Ovári-4® államilag 
minősített és szabadalmaztatott fajtánk vadföldekben tör
ténő termesztését, a kísérleti- és üzemi méretű hasznosí
tási lehetőségét, korábban megjelent közleményeinkben e 
lap hasábjain is, részben m ár ismertettük.

Leírtuk, hogy a görögszéna vadgazdálkodásban történő 
hasznosítására való törekvésünk, már e növényfaj termesz
tésbe vonási kísérleteinek kezdetén felmerült, mivel a 
magtermesztés során magtermő növényállományainkban 
óriási kárt okoztak a nyulak, őzek, szarvasok, vaddisznók, 
melyek tarrágásukkal, taposással, túrásukkal sok esetben 
megakadályozták a sikeres magfogást. A növény erős 
kumarin illata, mely a virágzás kezdetétől a magérésig 1- 
1,5 km távolságból is érezhető, valamint a zöld növény 
magas cukortartalma tömegével vonzotta a vadat, ami el
len korábban nem tudtunk védekezni. Ez késztetett ben
nünket arra, hogy az ország több régiójában okszerű vad- 
gazdálkodást folytató üzemekben először fővetésben, 
majd másodvetésű növényként 2-3 ha nagyságú területe
ken, mint vadcsalogató-, és takarmánynövény, üzemi kí
sérleteket állítsunk be. E kísérletekből értékes tapasztala
tokat és következtetéseket vonhattunk le.

További információért fordulhat a Summit-Agro területi képviselőihez, 
tájékozódhat a honlapunkon: www.summit-agro.hu, 
vagy érdeklődhet a 06-30-9500-770-es telefonszámon.

Jáger Ferenc
Summit-Agro Hungária Kft.
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Természetes, hogy az évekkel ezelőtt megkezdett m un
kát - az ország szinte minden régiójából kapott pozitív 
visszajelzések és elismerések miatt - tovább folytatjuk.

Borbély László agrármérnök, vadgazda mérnök és Ván
dor Balázs agrármérnök, vadgazda mérnök hallgató 2001- 
2003-ban Pápa térségében állított be fővetésű görögszéna 
kísérleteket abból a célból, hogy megállapítsák e növény
faj vadgazdálkodási célú hasznosítási értékét.

A szubjektív kárbecslés módszerével, négyféle kárfor
mát értékeltek: legelési kár, legelés közbeni taposási kár, 
kitaposási kár (váltók nyomán) és túráskár.

2001-ben tavaszi fővetésként elvetett 1 ha görögszéna ve
tésből mindössze 30 százalék került betakarításra. A 70 szá
zalék kárformából 40 százalék
őzek és szarvasok által okozott 
legelési kárt, 10 százalék vad
disznó túrási kárt és 20 száza
lék taposási kárt (váltók) be
csültek.

2002-ben 2 ha görögszéna 
tavasszal került elvetésre, köz
vetlenül a falu melletti terü
letre magfogás céljára. E te
rületen 35 százalék őzek által 
okozott legelési kárt, 15 szá
zalék legelés közbeni taposási 
kárt és 2 százalék vaddisznó 
túrási kárt becsültek. Magfo
gás a területen mindössze 58 
százalékban realizálódott.

2003-ban fél hektár terüle
ten, közvetlenül az erdő mellé 
vetettek fővetésű görögszénát.
Itt a vegetációs időben, amely 
kb. 130 napig tartott, 60 szá
zalék legelési kárt, 25 százalék kitaposási kárt és 15 szá
zalék vaddisznó túrási kárt becsültek. A magfogásnak nem 
volt értelme.

Megállapították, hogy a magfogásból származó kiesést, 
a görögszéna termesztési költségeit bőségesen kompenzál
ta e területeken, vagy közvetlen környékén elejtett nagy
számú trófeás vad. A szomszédos mezőgazdasági terüle
teken árutermelés céljára vetett növényekben a vadkár 
mértéke lényegesen csökkent.

E növényfaj vadgazdálkodási célú hasznosításában új fe
jezetet nyithat az általunk több éves kitartó munkával elő

Makai Péter az áttelelő fajtában

állított áttelelő görögszéna fajtajelöltünk az "ÓVÁRI - Gold".
Vadgazdálkodási szempontból is e fajtajelölt legértéke

sebb tulajdonsága, hogy 4 év tapasztalata alapján a leg
keményebb teleken sem fagyott ki. Lényeges különbség a 
tavaszi típusú fajtánk és fajtajelöltjeinkhez viszonyítva, 
hogy nagyon jól bokrosodik, oldalelágazásait közvetlenül a 
talajfelszín közelében hozza. A szeptember végén elvetett 
állomány 2-3 oldalelágazással telel át. M ár kora tavasszal 
fejlődésnek indul, újabb hajtásokat képez, virágzása na
gyon korán megkezdődik. Ez évben m ár április 18-án vi
rágzásnak indult, (lásd a képeket)

A tavaszi fajta regenerálódó képessége - ennek következ
tében vadeltartó képessége is - kisebb mértékű, mert a fő
elágazásból indulnak ki az oldalhajtások és annak lelegelése 
után, lényegesen lassabban fejlődik, vagy teljesen kipusztul.

Az áttelelő görögszéna kevésbé károsodik, m ert 1-2 haj
tás lelegelése után a megmaradókból szinte teljes értékű 
növény fejlődik és magot hoz. A zöld növény beltartalmi 
értékei azonosak, némely minőségi paraméterben jobbak, 
mint a fő-, vagy másodvetésként elvetett tavaszi fajtáké.

Fejlődése gyorsabb, hamarabb biztosítja a terület borí- 
tottságát, így gyomelnyomó képessége is jobb. Vadtakar
mány céljára történő vetéskor a gyomirtó szer felhasználá
sa a legtöbb esetben elmaradhat. Az áttelelő görögszéna 
vadföldekben történő alkalmazását a következő technológi
ával javasoljuk: gabonavetések után tarlóhántás, a gyom
mentesen tartás érdekében szeptember közepéig többszöri 
tárcsázás, görögszéna vetése gabonavető géppel, gyűrűshen- 
gerezés. A vetőmagnorma tiszta vetés esetén 65-70 kg/ha.

M ár kora tavasztól kez
dődően ízletes takarmány
forrás. A vegetációs időben 
le nem legelt növények 
magérése június végén, jú 
lius közepén befejeződik. 
A magérése után e te rü 
letet betárcsázzuk. Mivel a 
görögszéna magjának nincs 
nyugalmi állapota 3-4 nap 
után kikel és őszre (szar- 
vasbőgés idejére) 40-50 cm 
magas zöldtömeget produ
kál, melyet a télre is meg
hagyunk a téli takarmány 
kiegészítésére.

Az áttelelő görögszéna 
alkalmas őszi keverékta
karmányok pillangós kom
ponenseinek helyettesítésé
re. E keverékekben külö
nösen jól érvényesül ma

gasabb fehérjetartalma, kumarin illata, magasabb cukor- 
tartalma, melyek összessége a vadcsalogató hatás növeke
dését eredményezi.

Az áttelelő fajtajelöltünk vetőmag felszaporítását, ezzel 
párhuzamosan állami minősítését (szabadalmaztatását) 
megkezdtük. Bízunk abban, hogy munkánk eredménye
ként az okszerű vadgazdálkodást folytató gazdaságok 
újabb értékes növénnyel gazdagíthatják vetésszerkezetüket.

M a k a i Sá n d o r  P h D  h a llg a tó  
P r o e  D r . M a k a i P é t e r  

D r . h a b il . Ber é n y i Béla  P h D
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Irodai

Királyságom története
B a l o g h  G á b o r

F arkasország fekete hegyeit jártam. A vízszegény 
karsztvidéken kevés volt a vad, de éppen ez adta a 

vadászat egyik legnagyobb izgalmát, mert minden pici si
kerért keményen küzdeni kellett. Esők után az itt-ott 
megállt vízre rájártak a szikár hegyi disznók, a fenyvesek
ben évente párszor őzbakot is láttak a pásztorok, de su
tát soha. Kevés őzet hagytak meg arra a farkasok és a 
kemény telek. Odaát, a Sijevica gerincén túl háború dúlt, 
s a megriadt vad ide húzódott, ahol nyugalmat talált.

Autónk egyre magasabbra kapaszkodott a szerpenti
nen, lassan elmaradtak a bükkösök, és kiértünk a fe
nyőrégióba - azaz Meseországba. Fehérlő kövek, szaka
dékok, szürke sziklák, csipkés ormok. Álomvilág egy 
síkvidéki vadásznak!

Végül gyalog botorkáltunk egy keskeny ösvényen fel
felé, melynek végében egy katlan ásítozott. A napokban 
itt téptek szét a farkasok egy ökröt. A néhai jószág 
maradványai szétszórva hevertek odalent. M indenütt friss 
vonszolás-nyomok. Nem vitás, hogy az ordasok rendsze
resen visszajártak.

Annál jobb helyen már nem is lehetett volna az a 
dög! Felette sziklapárkány kínált leshelyet. Az ég derült, 
és éjszaka telihold lesz! Barátom 11-ig akart ott lesel
kedni, én azonban azonnal megvétóztam az ötletet. Én 
reggelig maradok!

A közeli nyeregben igazi kísértetház komorodott. A 
79-es földrengés után építette egy élelmes vállalkozó, 
mikor az állam újjáépítés címén számolatlanul osztogatta 
a vissza nem térítendő kölcsönöket. Ott, a kísértetház 
jobb sorsra érdemes teraszán vacsoráztunk. Szememet 
alig tudtam  levenni az alattunk ásítozó vadonról. A far
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kasok táplálkozóhelye feletti sziklapárkány is jól odalát
szott. És valami alig hihető kaland szele fújt az Orjen 
csipkés orma felől!

Vacsora u tán  hármasban mentünk vissza a döghöz. 
Laci minden eshetőségre készen kihozott nekem egy 
üres befőttesüveget, hogy alkalomadtán abba vizeljek, ne 
büdösítsem feleslegesen a környéket, elvégre a farkas 
rendkívül óvatos vad. Tízre szépen tele is lett, aztán 
ott hagyta nekem emlékbe, mikor visszavonultak a kí- 
sértetházba aludni. Örültem neki, hogy elmentek, elvég
re farkaslesen a két ember is sok, nem a három!

A telihold a kísértetház felett vigyorgott. Valamelyik 
völgyből hátborzongatóan felbőgtek az őszig ridegre ki
csapott ökrök. Hangjukat átkottázta a sok szikla, hegy
oldal. Talán társukat siratták itt kétemeletnyire alattam.

Hason feküdtem a sziklapárkány tetején. Felülni nem 
mertem, a holdfényben bizonyára a legapróbb mozdula
tom is elárult volna. Fekve viszont - azt hiszem - elég 
jól beleolvadtam környezetembe. Jobbra a puskát tettem  
a kezem ügyébe, balra a távcsövet.

A hold egyre magasabbra kúszott. Az ökrök elhallgat
tak, tán biztonságosabbnak tartották némán eltölteni az éj
szakát. Néha felsírt egy pele valahol, és az Orjen felől fel
támadó szél csapkodta a kísértetház megmaradt ablakait.

Nem igazán hittem a farkasok eljövetelében. Nem is 
ez volt a fontos, hanem mindaz a hangulat, ami körül
ölelt. 1800-as magasságban, teljes magányban lapultam a 
fekete hegyek közt.

Nem kellett nagy akaraterő ahhoz, hogy ébren ma
radjak. Ki tudja, mikor lesz újra ilyen alkalmam, hogy 
farkasra leshetek? Egyetlen pillanatát sem akartam el
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vesztegetni ennek az éjszakának. A szemközti meredek 
oldal fái, sziklái szinte karnyújtásnyira jöttek hozzám a 
holdfényben, de amúgy sem voltak messze, s az ott 
megjelenő ordast helyben lehetett volna marasztani egy 
golyólövéssel. Bár az is igaz, hogy a kíváncsi óriásként 
fölém hajló hegyoldal felsőbb régióját hasaltomban csak 
erős nyaktekerés árán láthattam be, lőni sem szívesen 
lőttem volna felfelé abból a testhelyzetből.

Már a pelék is elhallgattak, csak a szél dolgozott a kí- 
sértetház ablakain rendületlenül. Órák óta feküdtem hason, 
karjaim egyre jobban zsibbadtak, néha mozdítanom kellett 
őket valamerre, de a hirtelen mozdulatoktól óvakodtam.

Tudok-e lőni ilyen elgémberedett tagokkal, ha megjön 
a farkas? És megjön-e egyáltalán?

Nem néztem az órámra, teljesen érdektelen volt, hogy 
mit jeleznek a mutatók. A hegyekben amúgy sincs je
lentősége az időnek, ezt már megtanulhattam. így azt is 
csak később tudtam  meg, hogy három óra volt, mikor 
alattam balról meghallottam a különös hangot. Olyan 
volt, mikor valaki jó hangosan megszívja a fogát egyszer, 
kétszer, háromszor. Az újabb kaffogás már a dög szom
szédságából jött, majd mintha kövek gördültek volna a 
katlan oldalán lefelé az ökör maradványai mellett. Mire 
aztán kezem csigalassúsággal hozzáért a távcső hideg 
testéhez, már tisztán hallottam, hogy az bizony nem kö
vek zörgése, hanem csontropogás.

Remegő kézzel emeltem fel a távcsövet, egy örökké
valóságnak tűnt, mire a szemem elé került. Az ökörhul
la fekete testétől balra fakószínű, kutyaszerű állat állt.

A levegő, amit a csontropogás hallatán visszatartot
tam, akkor szaggatott zakatolással tört fel tüdőmből, el
lenőrizhetetlenül. O tt volt alattam vadászálmaim neto
vábbja, gyermekkori rémálmaim főszereplője, ott állt a 
farkas és az ökör csontjait ropogtatta. Mennyire odail
lett, a szélsúgatta fenyők, a holdfényben virító sziklák 
közé, méltó társaként a kísértetháznak, melynek szel
lemhangjait elnyomta fogaim vacogása.

Nem, az a farkas nem a szomszéd völgyből jött, 
nem az azon túli Krivosijéből, nem a Reovciból és nem 
a Lokva felől. Rég elhalt crnagorac pásztorok tüzének 
hamujából ugrott elő, az Óperencián túlról, legendák 
ködén át jött ide, elém, hogy felkínálja számomra vadá
szati uborkafám csúcsának meghódítását.

Ugyanolyan lassan tettem le a távcsövet, mint ahogyan 
felemeltem. Centiről centire csúsztattam kezemet a ZH fe
lé. A hold vonultában elvitte felőlem a szomszédos páncél
fenyő árnyékát, így bántó, kíváncsi holdsütésben hevertem.

Magam elé húztam a fegyvert. Reszkető ujjaim nem 
tudták hangtalanul előretolni a biztosítót. Számomra fül
sértő volt a kattanás.

A farkas pedig elhagyta a dögöt! Köveket zörgetve, 
de nem sietve, a balra eső oldalnak indult.

Mennyi minden átcikázik ilyenkor az ember agyán! 
Például az, hogy a barátom kilenc éve vadászik itt, és 
farkast még csak nem is látott. Meg hogy vigyázni kell 
a szokatlan kölcsönpuskával. Az alsó csőben posta van, 
az ilyen közelről tán biztosabb, mint az egy szem go
lyó. Lefelé kell lőni, ezt is mindenképpen kalkulálni kell. 
Céltávcső nincs, a lámpafénynél az ember a nyílt irány- 
zékot hajlamos kicsit magasabbra venni. Ráadásul én 
odahaza egyáltalán nem használok fegyverlámpát, azaz 
ilyetén gyakorlatom a nullával egyenlő...

A farkas öt méternyire volt a dögtől, mikor a puska
tus megérkezett a vállgödörbe.

Felkattintottam a lámpát.
A toportyán keresztben állt, az eleje kicsit magasab

ban a hegyoldalon. Füleit hegyezve nézett felém, szemei 
szikrázva villogtak. Félelmetesen gyönyörű volt! Mikor 
oldalára tapadt a célgömb, elhúztam a hátsó ravaszt. 
Akkorát dörrent a ZH, hogy a szálló szellemei bizonyá
ra meg sem álltak az Adriáig. A torkolattűz ellobbanása 
után megláttam a lapos sziklák felett tovaszökő farkast, 
és mielőtt a mellettem levő fenyő eltakarta volna, a go
lyós csővel is utána lőttem.

Hallottam még a kövek gördülését, de mintha egyre 
távolabbról...

Csend.
Remegve fúrtam  fejemet a matracba. Alig bírtam  új- 

ratölteni, közben a lámpa a csőről leesett.
Vadászkirály lettem, vagy szánalmas pancser?
Régen vártam m ár annyira a hajnalt, mint akkor.
Ahogy pirkadt, néhány rigó kezdett perelni körülöt

tem. Bárcsak a rémet szidnák! Akkor bizonyára ott fe
küdne a kövek között valahol. Mikor a fény m ár en
gedte, többször végigtávcsöveztem a belátható hegyoldalt. 
Semmi.

Öt órakor összecsomagoltam mindent, matracot, háló
zsákot, kulacsot, lámpát. Meg a befőttesüveget. Leshe
lyem jobb oldalán a szikla lépcsőzetesen emelkedett. 
Megmásztam, onnan még messzebbre láthattam.

De bizony farkas nem volt sehol.
Mennyi a királyság? Egy óra még? Vagy az örökké

valóság?
A rálövés helyét könnyen megtaláltam. Na nem a vér 

miatt, hanem mert elugrásakor körmével megszántotta a 
talajt. Más semmi. Találomra bolyongtam abba az irányba, 
amerre menekült. Farkas sehol, ellenben rengeteg függő
legesen zuhanó sziklahasadék mindenütt. Ha egy ilyenbe 
beleesett, ki sem lehet szedni. És ha én esek bele?

Vissza a rálövés helyére!
A sziklákon végre két csepp igen rossz, száraz hús

vér. A közben megérkező Laciékkal kerestük tovább. A 
korona mintha egyre rosszabbul állt volna a fejemen. 
Még öt-hat helyen találtunk vért, mindenütt két-két 
cseppet, és egy helyütt ott volt a farkas földes lába 
nyoma, amint szikláról sziklára ugrott.

Órák hosszat csapáztunk, eredménytelenül. Valószínű
leg minden figyelmem ellenére magasat lőttem mégis, 
és a vad mindössze két szem postát kaphatott. Elugor- 
tában aztán a golyóval tisztán elhibáztam.

A rém visszament oda, ahonnan jött. A balkáni pász- 
tortüzek hamujába, a ködön túlra. Fejemről a vadászki
rály koronája nagy zörgéssel gurult le a gúnyosan felém 
vigyorgó völgybe.

Csaknem tíz év telt el azóta, és már nem érzem 
számban azt a keserű ízt, mint akkor. M ert nagyon 
búsultam  ám!. Ma viszont úgy emlékszem arra a nap
ra, mint amikor farkasra lestem fekete hegyek között, 
életem legromantikusabb, legizgalmasabb teliholdas éjsza
káján. És boldog voltam.

M ért van az, hogy erre mindig csak utólag jön rá 
az ember?
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I Irodalom

Az idők változásával...
VÁRSZEGI JÓZSEF

... mi is változunk. De a testünk jobban, mint a lel
künk. Valamikor csak gyalog szerettem vadászni. Elin
dultam a terület egy pontjáról és nagy kört kanyarítot- 
tam. így lehet a legtöbbet látni, a legcsendesebben ha
ladni, a legmesszebbről észrevenni a vadat és így lehet 
a legkevesebb zavarással behatolni azokba a rejtett zu
gokba, amelyek a legtöbb titkot takarják.

Igaz - ez a leglassúbb is - de voltak boldog idők, 
amikor az ember nem sietett sehová. Én legalábbis 
nem. A bicikli sem volt rossz. Csendes volt ez is, meg 
lehetett róla haliam, amit meg kellett, például a távoli 
bőgést, aztán szaporábban meg lehetett vele közelíteni a 
helyszínt, és a későbbi siker zálogaként, megfigyelni a 
bikát. A kutya is nagyon jól tudott futni mellette, m ár
pedig kutya nélkül területet járni soha eszembe sem 
jutott. Viszont használatát nagyon behatárolták az útvi
szonyok, m ár egy kis eső is nagyon kockázatossá tette 
a földúton való közlekedést. Ugyanez állt a motorra is, 
csak azon még süketen is haladt az ember.

Vendéget kísérni, vadásztatni, nyilvánvaló, hogy ezen 
járművek egyike sem alkalmas. Ez többnyire autóval le
hetséges, ami a legkényelmesebb, leggyorsabb és a mos
toha útviszonyokkal is könnyebben megbirkózik. De már 
„elsőfüves” koromban sem tetszett, ahogy használják.

Tanonc voltam még akkor. A szabály az volt, hogy 
gépkocsiból nem, de gépkocsiról szabad lőni. Ugye jó 
magyar szokás szerint, a szabályok arra valók, hogy 
megszegjük őket - legalább egy kicsit - tehát a gyakor
lat az volt, hogy keringőztünk a területen az autóval, 
ha bakra találtunk, megközelítettük, a vendég kidugta 
az ablakon a puskát, és bumm!

Mondom - a módszer nem igazán volt szimpatikus, 
később mégis sokat profitáltam belőle.

A vad nagyon tanulékony. A dörzsöltebb, öreg bakok 
legtöbbje m ár az autózúgásra felkapta a fejét, a jármű 
megjelenésére pedig pánikszerűen kereket oldott.

„Másodfüves” koromban már önállóan vadásztattam. 
Felosztottuk a területet a vadászmesteremmel. Ment a va
dásztatás váltakozó sikerrel, de eredményesen. Mesterem 
igen panaszkodott, hogy van egy bakja, minden nap látják, 
de nem tudják elcsípni, olyan óvatos, hogy mindig elugrik. 
Együtt éreztem vele. Nagyon bosszantó egy ilyen bak. 
Lassan meglövette „autóálló” bakjait, aztán kétszer bejöt
tek eredmény nélkül. Akkor javasolta, cserélnénk területet. 
Benne voltam. Első utam az óvatos bak tanyája közelébe 
vezetett. Jó fél kilométerre előtte megálltam az autóval és 
gyalog mentünk tovább. Lucernával határos kis erdő volt 
a nagyon óvatos bak tanyája. Kilestünk az erdő sarkán, 
ott legelészett a bak a lucernában, gondtalan hanyagság
gal. Hisz nem hallott autózúgást. Többé már nem is hall
hatott. Ott rogyott le a harmatos zöldben, ahol megpillan
tottuk. Úgy költözött el az árnyékvilágból, fogalma sem 
volt, hogy veszély fenyegeti. Amikor mesterem a bakot 
meglátta, igen csodálkozott a szerencsénkén. Én nem!

Eltelt két évtized. Ennyi idő alatt nagyon sokat lehet 
ázni-fázni, fizikailag kopni a vadász-szakmában. Az ember 
egy darabig nem hajlandó tudomásul venni ropogó izüle-
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teit, csökkenő munkabírását, de aztán kénytelen lesz. El
kezd alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. El
hagytam közlekedési eszközeim közül a kerékpárt, meg a 
motort, előnybe helyeztem az autó kényelmét, de csak 
úgy, mint a közlekedés és nem mint a vadászat eszközét.

Erhard barátommal - aki immár húsz éve visszajáró 
vendégem - tökélyre fejlesztettük az „autóval keresünk, 
gyalog vadászunk” szisztémát. Örömmel üdvözöltük egy
mást. Tíz napra érkezett, már régóta nem csak a vadá
szat miatt járt hozzám, hanem a barátságért és a pihe
nésért is. Persze minden nap vadásztunk, de nyugodtan, 
kényelmesen, nem azzal a „muszáj lőni” tempóval, amire 
más, folyton rohanó vendégek kényszeríttetek. Egy éve 
járom ezt a területet és már csak „hobbiból” vadászta
tok, ugyanis előreléptem a vadászati ranglétrán, sportva
dász lettem. Azért néhány eredményes kísérés ebben a 
minőségben is volt már mögöttem, így a vadászmester 
készséggel igent mondott, amikor régi vendégemet aján
lottam neki, aki feltehetőleg majd vissza is fog járni.
Nem Erhard volt az egyetlen vendég. Miután a vadász- 
mester megtartotta az eligazítást és mindenki elindult a 
neki juttatott területrészre, azzal lepett meg bennünket, 
hogy minket majd ő fog elvinni, mivel tud egy erős ba
kot, a többiek úgysem akarnak négyszáz grammosat lőni. 
Ami ezután következett az... hm, hogy is mondjam, kis
sé különbözött a mi gyakorlatunktól. Beültünk a Nivába 
és elindultunk. A bak történetesen a terület másik végé
ben tartózkodott, az odáig vezető tíz kilométert, negyven- 
, ötven-, hatvan kilométeres tempóban tettük meg, ahogy 
az útviszonyok engedték. Közben nem néztünk se jobb
ra, se balra, csak robogtunk, mondván, nehogy lekéssük 
a bak kiváltási idejét. Odaérve, behajtottunk egy szójatáb- 
lába és egy erdőfolttól kétszáz méterre megálltunk. A 
bak onnan fog kijönni... lehet, hogy máskor így volt, 
most... nem jött. Eseménytelenül sötétedett ránk, akkor 
visszarobogtunk a vadászházba. M ár mindenki ott volt, 
megbeszéltük a hajnali találkozó időpontját és hazamehet
tünk.

Erhard már az autóban elkezdte: mi volt ez Jozef? Hát 
így szoktunk mi vadászni? Én nem ámokfutni jöttem ide. 
Holnap reggel vagy mi ketten megyünk, vagy én a vadá
szatot befejeztem. Most már itt vagyok, eltöltőm a sza
badságomat nálad, nem baj, ha nem vadászunk, de én 
nyugalmat akarok és pihenést. Aztán tovább taglaltuk 
még a problémát vacsora közben is. Igazat adtam neki 
mindenben, de mégis én voltam kutyaszorítóban.

Másnap reggel a mester nagyon felháborodott. Hogy 
ő csak a legjobbat akarta. Azt, hogy eredmény legyen!? 
H át ilyen még nem volt, hogy a vendég szabja meg, 
hogy hogyan vadásszunk. Nincs nekünk ilyesmire szük
ségünk. Van nekünk elég vendégünk. Nézd, ha nem ró
lad lenne szó, azonnal csomagolhatna. Na, de tényleg 
csak a rád való tekintettel, most az egyszer, nem bá
nom ... menjetek, de tényleg, ha nem rólad lenne szó...

Erhard kíváncsian várt az autóban. Na, mit mondott?
Csak legyintettem. Semmi gond, mehetünk.
Miért bosszantanám? Megmondta, hogy pihenni jött.
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Alig mentünk másfél kilométert a vadászháztól, vörös 
folt egy kizöldült tarlón. Megállunk. Bak! Ezt megnéz
zük. Lezárjuk a kocsit, elindulunk. Egy erdősáv kínál al
kalmas takarást egy darabig. Aztán négykézláb mászunk 
tovább. Kétszáz méterre vagyunk, leülünk fújni egyet, 
közben bírálunk. IaJhető, de még egy kicsit menni kéne. 
Százötven méter, a bak felénk neszei. Nincs tovább. Ki
csit hátul éri a golyó, de némi támolygás után lefekszik. 
A feje magasan van, testét takarja a zöld. Várni kell. 
Negyed óra telik el, bakunk kókadozik, de még bírja.
Ne hagyjuk tovább - mondom - elindulunk, ha feláll, lőj. 
Egymás mellett megyünk meggörnyedve, jó lenne minél 
közelebb érni. Hetven méterre lehetünk, mikor nehézke
sen feláll a bak. Hátra maradok két lépést, dörren a 
puska, elfekszik a bak. Szegény. Már ideje volt. Boldogan 
rázunk kezet, végre sínen vagyunk.

Barátom rágyújt, (csak ne dohányozna ennyit) én pe
dig elgondolkodom ismeretségünk fázisain. Húsz évvel ez
előtt jött hozzám először még Bárba. Akkor, ha jól szá
molok, még valamennyien 20 évvel fiatalabbak voltunk. 
Természetesen a Mavadon keresztül érkezett, akkor még 
nem volt más iroda. A sógorával jött. Még tombolt a 
„puha diktatúra”, az érkezett vendéget a határátlépéstől 
számítva, huszonnégy órán belül be kellett jelenteni a 
rendőrségen. Csakhogy a fiúk repülővel érkeztek, aztán 
megszálltak Budapesten, ahol - mint kuncogva mesélték
- megkérdezték, hogy nővel kérik-e a szobát, vagy anél
kül. (Ügy látszik a kapitalizmus azért egynémely dolog
ban már akkor betört hozzánk.) Ok éltek a lehetőség
gel... aztán egy Golfot béreltek, azzal érkeztek meg. így 
aztán jócskán lejárt már a 24 óra, mire a bejelentkezésig 
eljutottunk. A rendőr, aki ügyünket intézte, közölte ve
lem, hogy megbüntet, mivel lejárt a bejelentkezés ideje. 
Nagyot csalódott, amikor megmondtam, hogy hozzánk 
csak néhány órával ezelőtt érkeztek meg, az addig eltelt 
időért pedig nem hinném, hogy én lennék a felelős. Mi
csoda, hát hol voltak idáig?- próbálta a szerv menteni a 
menthetőt. Nekem az a dolgom, hogy vadászatra kísér
jem őket, egyéb dolgokért nem tartozom felelősséggel. 
Ennyiben maradtunk. A két fiú 12 bakot lőtt volna. 
Megkérdeztem, mennyi ideig maradnak. Viccelődve felel
ték, ha két nap alatt meglesz a 12 bak, akkor két na
pig. Üzekedés volt éppen. Két nap alatt nem lett meg a 
12 bak, csak 10. Kicsit restelltem m agam ... De akkor 
már nem is siettek annyira. Jártuk a területet, cserkel
tünk, hívtunk. Egy teljesen visszarakott, 10 év fölötti gyil

kos bak 15 méterre ugrott be, ott érte a golyó. Lőttünk 
aztán két kóbor kutyát (akkor ez még nem volt orszá
gos ügy), süldő rókát, kint járó macskákat. Végül össze
sen 18 bak esett, meg egy életre szóló barátság lett. Ez
után majdnem minden évben jöttek, immár nem csak a 
vadászatért. Nemrég mondta nekem Erhard: Jozef már 
62 bakom van Tőled. Ezek külön falon vannak.

Járt persze közben máshova is. Egyszer Lengyelor
szágból érkezett. Elmondta, hogy olyan területen vadá
szott, ahol az agyonhajszolt bakok már messziről mene
kültek az autótól. Mikor m ár a sokadik ugrott el, és 
messziről megpillantotta a következő bakot, akkor meg
állíttatta az autót, kiszállt és intett a kísérőnek, hogy 
kövesse. Becserkelte és meglőtték a bakot. Akkor - 
mondja - a vállára csaptam és azt mondtam neki: Na 
látod te seggfej, így szoktuk mi ezt a Jozeffel Magyar- 
országon csinálni. És akkor most alighogy megérkezik, 
majdnem kútba esik a vadászatunk, m ert „nem a ven
dég fogja megmondani, hogy mi hogyan vadásszunk”.

Elfogyott a cigaretta, odamentünk a bakhoz. Körbe- 
gusztáltuk, kizsigereltük, aztán megint rágyújtott. Maradj 
itt - mondtam - elmegyek a kocsiért. Betettük a bakot 
és visszavittük a vadászházhoz. Közel voltunk, jobb helye 
van a hűtőkamrában, mint a kocsiban. A vadászmester 
még mindig borús képpel ott állt az udvaron. Na mi 
van, miért jöttetek vissza? Csak berakjuk a bakot - 
mondtam - aztán megyünk is tovább. Döbbent ábrázata 
mindennél többet mondott. Micsoda, hol lőttétek? Mond
tam neki. Többek között ezen a területen is csak átro- 
deóztunk tegnap. Bár a bak megvolt, úgy éreztem, jó 
pontot nem szereztem. Beraktuk a bakot és mentünk. 
Kedvünk szerint végigvadásztuk a tíz napot. Hajnalban 
autózgattunk és cserkelgettünk vegyesen, este pedig disz
nóra lestünk. Öt bak jött össze és egy süldő. Az öt 
bakból négyet gyalog lőttünk, egyet pedig autóból, de 
csak azért, mert akkor kaptam egy ,hivatásos” kísérőt. 
Amikor befejeztük a vadászatot, elszámoltunk a vadász- 
mesterrel. Még mindig látszott rajta, hogy nem tudott 
megbékélni a történtekkel. Én pedig, mint ilyenkor min
dig, megint hibát követtem el. Pedig nem akartam. Ami
kor a mester megkérdezte, hogy érezte magát a vendég, 
mondtam, hogy nagyon jól és csak azért akart a saját 
autójával vadászni, mert annak van egy nagy előnye.

- Igen? És mi az?
- H át az, hogy ki lehet belőle szállni!

A vadászat és a telefon
A  M agyar V A D A S ZLA P  idei irodalm i p á lyázatának  tém á ja : a vadászat és a te le fo n .

A „távbeszélő" m indig fontos szerepet játszott a N im ródok életében, a hordozható készülékek megjelenése viszont 
szinte forradalm asította tevékenységünket. A vadászat előzetes megszervezésében, lebonyolításában legalább akkora 

szerepet kapott - m int megzavarásában. Segítségével pillanatok alatt a területen lehet terem ni, de másodpercek alatt el 
is lehet tűnni onnan. Szorult helyzetünkben lehet mentőöv, és legszebb nyugalm unkat foszlathatja semmivé.

És ne hallgassuk el: fontos segítőtársa az orvvadászoknak.
Olyan írásokat, történeteket várunk, amelyekben fontos szerepet kapott a telefon.

Sikerhez segített, vagy épp ellenkezőleg: m indent elrontott.
A bírálóbizottság tagjai: Oszter Sándor színművész, Dénes István könyvkiadó, Lőrinczy Attila dramaturg, 
a TV „Jóban, rosszban" című sorozatának főírója, valam int Csekő Sándor, a VADÁSZLAP főszerkesztője

és Márok Tamás irodalm i rovatvezető.
Az írásokat - maxim um  8 ezer karakter terjedelemben - a Magyar VADÁSZLAP szerkesztőségébe várjuk:

1031 Budapest, Pákász u. 7., de eljuttathatják e-mailen is: vke@vadaszlap.hu címre.
A  beküldési határidő : 2 0 0 5 . augusztus 3 1 .
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Könyvkritika

Allatpreparátumok készítése
Ötödik, kibővített kiadását érte meg im
máron dr. Fehér György kiváló szak
könyve, amely aprólékos útmutatást ad 
az állatvilágnak az egysejtűtől az elefánt 
nagyságú egyedének tartósítási módjai
ról. Az egyiptomi 
múmiák több ezer 
éves preparátumai 
jól példázzák az 
ember törekvését 
arra, hogy a már 
nem élő emberek, 
esetleg állatok tes
tét valamilyen mó
don megőrizze az 
„ö rö k k é v a ló s á g ” 
számára. E tudo
mánynak mindig is 
kevesen voltak a 
birtokában, s az 
adott kor szintjén mindig a legelöl jártak 
az új módszerek kidolgozásában, alkal
mazásában. Ma sincs ez másként, egy 
jó preparátornak magas szintű anatómi
ai, kémiai és fizikai ismerettel kell rendel
keznie, hogy a valóságoshoz közelálló, 
méret- és élethű munkákat tudjon készí
teni. A könyv átfogó módon tárgyalja a 
gyűjtött anyag tárolását, előkészítését, 
az egész állatnak vagy egyes részeinek, 
szerveinek kikészítését akár tudom á
nyos, akár „csak" dekorációs célra. Kü
lön fejezet foglalkozik a vadásztrófeák
kal, koponyák, fogak, agancsok, szar
vak, bőrök kikészítésével, felszerelésé
vel, a hullatott agancsok, tollak, szőrök 
konzerválásával. Önálló egységbe van 
foglalva a preparátormunka csúcsát je
lentő diorámák készítése, ahol nem csak 
az élethű állatalak elkészítése, hanem a 
mozgásfázisok, jellemző testtartások, 
speciális viselkedési pózok hiteles meg
jelenítése jelenti a szakmai és művészi 
kihívást, s mindezt egy természetesnek 
ható környezetben kell elhelyezni. E 
könyv segítségével el lehet sajátítani a 
preparálás technikáit, de aki nem akarja 
a gyakorlatban kamatoztatni az így meg
szerezhető tudást, annak is érdekes ol
vasni azt a számtalan fogást, trükköt és 
anyagot, amelyet a könyv szerzője és al
kotótársai nap, mint nap alkalmaznak.

Erdészekkel a vadcsapákon

Wentzely Dénes, aki magát nemes egy
szerűséggel „Az erdész" aláírással jegy
zi, újabb könyvben tárja az olvasóközön
ség elé a szakma „tőmelletti" gondjait, a 
mindennapok nehézségeit, apró öröme

it és nagy megaláztatásait. Röviden 
summázva az írásokat, akár az a címe is 
lehetne: „Az erdész morgolódásai".

Nem kevesebbről szólnak a benne 
szereplő írások, mint a közelmúlt, a „léte
ző" szocializmus kiszolgálói által naponta 
meggyötört erdész-Tiborcok panaszairól, 

kertelés nélkül kimondva a sok
szor megcsúfolt, átkozmetikázott 
és elhallgattatott igazságot. Mor- 
golódásainak első számú tárgya a 
hagyományos erdészvilág, az er
dőn lakó, élő, dolgozó emberek, 
erdészetek eltűnése, felszámolá
sa, megszüntetése. „Vénebb ba
rátaim emlékezzetek a gondnok
ságokra, az erdőgazdaságok pati
nás környezetére. Ahova, ha be
léptél, más világ fogadott. Hangu
latuk, egyéni stílusuk volt..., élve
zet volt odamenni, élvezet volt ott 
dolgozni....Nem tudok még a mai 

napig sem szabadulni attól a ténytől, hogy 
az erdész elköltözött a városba.... így halt 
meg, így veszett feledésbe egy nagyon 
szép szakma, amely többé nem is fog fel
támadni I És sírásói, mint a falusi temetke
zésen, itt is a rokonsága volt. Csupa 
„szakmaszerető" sógor meg koma !"

Kicsit szétszórtan, nemegyszer feles
leges ismétlésekbe bo
nyolódva mutatja be 
„alulnézetből" a vadá
szat, különösen a proto
kollvadászat körüli em
beri anomáliákat:

...... a türelmetlen va
dászvendég elvárta, 
hogy perceken belül lás
son, lőjön, igyon - ehhez 
pedig az kellett, hogy a 
vadállományt jól felsza
porítsák, vadászházakat 
építsenek minden kénye
lemmel felszerelve. Érde
kes, erre volt pénz, az er
dészlakok felújítására 
bezzeg nem! ... A vendég nagyon elfog
lalt ember, nincs ideje kódorogni az erdőn 
félnapszám. Egyik meg is mondta a kísé
rő vadászának - miután vagy 10 perce 
gyalogoltak - Elvtárs! Én nem vadászni 
jöttem, én lőni akarok! ... A vendég trófe
áját mennyi féltéssel főztük ki, kapargat- 
tuk le, rongyokba csavargatva szállítottuk 
el a „boldog és szerencsés" vadásznak. 
Az meg a szemünk előtt hajította be a pin
ce zugába, hogy a szívünk vérzett bele."

Sajátos - de nem alaptalan - számítás
sal forintosítja a „főhajjakendek" korlátot 
nem ismerő „merítését" a közösből: „Saj
nos a vadászatba is „begyűrűzött" a ver

senyszellem, pedig milyen messze áll et
től a sportágtól a versengés ! ... olvasom: 
az egyik megyei nagyság dicsekedett az
zal, hogy a 2000. disznóját lőtte meg, 
hangsúlyozva, mint „sportvadász" !... 
Gazdag országban élünk, ahhoz kétség 
nem fé r ! ...akkor számoljunk: 25 év alatt 
58 millió forint értékű va d .... van-e ebben 
az országban olyan ember, aki ennyit ér
demel a nemzettől ajándékképpen?"

Sokszor talán túlságosan is sarkít, a 
reálisnál kicsit talán több ellenszenvvel 
viseltetik az „irodista szakemberekkel" 
szemben, kissé tán irigyelve is kollégá
ját, a „Kettnerbe" öltözött kerületvezető 
vadászt - de becsületére legyen mond
va, mindezt be is vallja. Viszont mind
annyian, akik e szakmákat ez időszak
ban művelték, ismerték azt az em
b e r fa jtá t ,  amelyet a szerző múlhatat
lan dühvei ostoroz: a mindenre alkalmat
lan, tehetségtelen talpnyalókat, akiket a 
hatalom a „mi kutyánk kölyke" ideológia 
alapján tett a „politikailag megbízhatat
lan" szakemberek nyakába - szakmai ve
zetőnek. „Én magam beszéltem olyan 
fővadásszal, aki elmesélte, hogy fenn 
Nógrádban lőtt már szarvasbikát is, 
melynek 13 ágú szarva volt. És ez a 13 
ágú nógrádi ökör basáskodott 3-4 er

dész felett, mert őt akkor 
már cinkos szálak fűzték 
a megyei janikhoz. 
.. .Amelyik erdőgazdasá
gi vezető szemfüles em
ber volt, pillanatok alatt 
észrevette, hogy a vadá
szattal, fehér asztal mel
lett többet lehet elérni, 
m int termeléssel, ide
geskedéssel..."

Azonban nem csak 
szakmasirató ez az opti
m ista hangulatúnak a 
legnagyobb jóindulattal 
sem nevezhető könyv. 
Irodalmi szintű novellák

ban állít emléket egy letűnt kor földhöz
ragadt embereinek és az egyenes gerin
cű, a szó szoros értelmében igazságot 
osztó erdészeti vezetőknek is. Nem 
nosztalgia, szomorú valóság. Akkor is, 
ha megmagyarázható a „kényszerű" ha
ladással, fejlődéssel, modernizációval, 
„racionalizálással".

"Csak a Tiborcok szája íze keserű. De 
ez meg kit érdekel ma már? Egye a bü
dös parasztja a zárszámadási vacsora 
pörköltjét szó nélkül és igya rá a bort, ne 
sajnálja, úgyis csinálnak másikat, ha el
fogyott.

S. E.
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Széchenyi Zsigmond gyermekkora

Hétköznapok Sárpentelén
Czakó Ferenc házitanító fényképein

A második világháborúban teljesen elpusztult sárpentelei Széchenyi kastély, 
Zsigmond gyermekkori otthona. 1913. november 5.

A Magyar Nemzeti Múzeum 
1986-ban vásárolt meg közel 
300 darab üvegnegatívot, 
amelyeken a Székesfehérvárhoz 
közeli 2400 kát. hold nagyságú 
sárpentelei birtokán letelepedett 
gróf Széchenyi Viktor (1871-1945) 
főispán családjának m indennapjait 
örökítette meg Czakó Ferenc 
amatőr fényképész, a kisfiú 
Széchenyi Zsigmond házitanítója.
A székesfehérvári Szent István 
Király Múzeumban márciusban 
megnyílt és június közepéig nyitva 
tartó kiállításon először láthatta 
a nagyközönség a legjobb 
minőségű és legérdekesebb 
negatívokról vágatlanul készített 
nagyításokat. A száz esztendős 
üvegnegatívokról Jaksity László és 
Farkas Árpád, a Nemzeti Múzeum 
fényképészei értő munkájával 
készültek a kiállításon bemutatott 
nagyítások. A kiállítás a Magyar 
Nemzeti Múzeum és a Szent István 
Király Múzeum együttműködésé
nek és a Nemzeti Kulturális 
Alapprogram támogatásának 
köszönhetően jöhetett létre. 
Reméljük, hogy máshol is láthatja 
még az érdeklődő közönség, 
s lehetőség nyílik majd a gyűjte
mény katalógusának legalább 
száz fotográfia reprodukciójával 
történő megjelentetésére is.

kiállításon bem utatott mintegy 
hetven képen elsősorban Széche

nyi Viktor négy növekedő gyerme
két (Zsigmond: 1898, Sarolta: 1900, 
Irma: 1902, Márta: 1905) láthatjuk 
tanulás, kirándulás, játék, családi ün
nepek alkalmával. A pentelei nagyva
dászatoknak, a falkászatnak, a "kony
havadászatoknak", az akadálylovaglá
soknak és - nem utolsó sorban - a 
mindennek otthont adó kastélynak is 
jutott azért hely a negatívokon. An
nak a kastélynak, amelyik a második 
világháború során találatot kapott, s

mára helyét is csak régi térképek 
segítségével találhatjuk meg. Egy-egy 
megörökített mozdulat - még ha ki
csit életlenre sikerült is a felvétel - 
igazán belülről enged a napi életbe 
bepillantani bennünket, késői utódo
kat. Láthatunk négy szerető testvért, 
akik közül az egyedüli fiú már ek
kor minden idegszálával kötődik a 
természethez, aki remegve izgul, 
hogy el ne vegyék a puskáját - elő
ször a parafadugóst, majd az egyre 
komolyabbakat. Láthatjuk a majdani 
világhírű vadászt kisfiúként, akinek a

Czakó Ferenc házitanító, a fényképész. Pihenőt fújnak a falkavadászaton. 1913.
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Kirándulás az úrhidai malomhoz. 
Chichette nevelőnő és a gyerekek. 
Feltehetően 1909-ben

vadászat a természet szeretetét, tisz
teletét és nem utolsó sorban az is
meretét jelentette. A szigorú Czakó 
tanár úr - akit Zsigmond legna
gyobb bánatára egyáltalán nem érde
kelt a vadászat, aki májusban a vizs
gára készítve tanítványát, Ciceróval 
és kétismeretlenes egyenletekkel gyö
törte őt, ahelyett hogy engedte volna 
új húszas puskájával bóklászni - 
mindent megörökített, amit csak le
hetett. Neki köszönhetjük, hogy az 
egyik legnagyobb magyar vadászíró 
gyermekkorába bepillanthatunk, hogy 
ezek a pillanatok megmaradtak.

Czakó Ferenc házitanító, a fényképész. 
Az 1910-es évek elején.

Széchenyi gyerekek 1909 nyarán: Klára, Márta, Lajos, Irma, Sarolta, Zsigmond. 
Klára és Lajos Sz. Géza gyermekei, Zsigmondék unokatestvérei.

Összeállításunkba olyan képeket 
válogattunk ebből a technikailag és 
beállításait tekintve nem mindig tö
kéletes fotográfiákat tartalmazó gyűj
teményből, amelyek részben szere
pelnek a kiállításon, részben még 
ott sem kerülhettek bemutatásra. 
Természetesen elsősorban vadászattal 
kapcsolatos felvételeket! Ezek eseté
ben külön ki kell emeljük, hogy a 
tanító úr magától értetődően mindig 
hátul és oldalt állt, állhatott a vadá
szatok idején, s így a képek leg
többször nem tökéletesen megkom
ponáltak, olykor eléggé életlenek is.

Viszont pontosan ez adja különleges
ségüket: az események sűrűjében 
készültek. Olyankor, amikor más 
nem fotografálhatott. A hivatásos 
fényképész, aki például a falkászat- 
hoz gyülekezőket szép, rendezett és 
beállított csoportképen örökítette 
meg, nem ment Zsigmonddal vagy 
Viktor gróffal szalonkázásra, nem 
vonszolhatta nagy háromlábú masiná
ját a hajtok mellé. A hivatásos fo
tográfus beállított, rendezett, techni
kailag tökéletes képet készített,
Czakó tanár ú r pedig a mindenna
pokat örökítette meg, hol jobban,

Zsigmond, vadászkísérője és Irma testvére konyhavadászaton 
az1910-es évek elején
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Hajtóvadászaton Zsigmond, Viktor gróf, 
Chichette nevelőnő, Irma, Sarolta.
1909. dcember 15.

hol rosszabbul sikerült felvételeken. 
Az utókor csak örülhet, hogy a lep
kegyűjtés mellett a fotografálás volt 
a tanár ú r hobbija.

A száz évvel ezelőtti élet végleg 
letűnt mindennapjaiba történő izgal
mas és érdekes kukucskáláshoz né
hány képnél szakszerű, mindent tudó 
és pontosan ismerő kalauzok: Viktor 
gróf és fia, Zsigmond vezetik pillantá
sunkat, ők mesélik el, mi mindent is 
láthat a fehérvári múzeumba látogató 
érdeklődő. A fényképek képaláírásai
nak készítésekor Széchenyi Zsigmond- 
né, Mangi asszony hozzájárulásával 
felhasználhattuk Széchenyi Viktor ki
adatlan önéletírását és Széchenyi

Hajtóvadászat társasága a vadászkísérőkkel és a terítékkel. A háttérben háttal, 
világos nadrágban Zsigmond, mellette édesapja Viktor gróf. 1914. január 4.

Zsigmond Ahogy elkezdődött... című 
könyvét. A kiállítással kicsit talán tel
jesülhetett Viktor gróf kívánsága, 
amelyet ekképpen fogalmazott meg 
önéletírása elején: ,A  hagyományok 
ápolása mindig szívügyem volt. Őseim 
élete mindig rendkívül érdekelt, s 
vonzott a gondolat, életükből minél 
több részletet megtudni, hogy abból 
személyük képe minél teljesebben ki
bontakozzék. ... Nem találom t.i. ele
gendőnek, hogy ősömről csak annyit 
tudjak, hogy mikor született, nősült s 
halt meg s hogy milyen hivatalt vi
selt, de közelebbi ismeretséget szeret
nék vele kötni. Izgat a gondolat, 
hogy egyéniségét lelki szemeim előtt 
fölelevenítsem, hogy jelleméről, min
dennapi életéről, gondolkozásmódjáról, 
gondjairól, örömeiről, háztartásáról,

külsejéről, ruházkodásáról, lakásáról, 
szenvedélyeiről sat., egyszóval minden 
életkörülményéről minél többet meg
tudjak, hogy felőlük minél tökélete
sebb képet alkothassak meg magam
nak. ... láttam, hogy milyen fontos
sággal bír a mindennapi élet elenyé
szőnek látszó legparányibb aprósága 
is, mert a jelenben jelentéktelennek 
látszó történés a jövőbeni kutatónak 
igen értékes adata lehet, tehát föl
jegyzendő, mert a parányi mozaikda
rabokból alakul meg az összkép, te
hát a parányok sem nélkülözhetők’.’

A parányok itt vannak előttünk 
Czakó Ferenc fotográfiáin, olvasnunk 
kell belőlük és összerakosgatnunk a 
régmúltat.

Cs. L e n g y e l  B e a t r ix

Hajtóvadászat. Előtérben Viktor gróf, mögötte Irma. Háttal Ráday Aliz grófnő. 
1914. január 4.

M a g y a r  V a d á s z l a p / 2 0 Q 5 .  június 3 6 7 .



Vadászotthonok, vadász-szobák

A trófea győzelmi jelvény, 
különös értékű, személyes 

kötődésű emléktárgy.
A vadásztrófea: a vadászható
fajok törvényes és vadászias 
körülmények között elejtett 
egyedeinek a preparátuma, 
vagy valamely testrésze, mely 
az elejtő vadász számára 
felbecsülhetetlen eszmei 
értékkel bír.
A trófea „magába zárva" 
őrzi és bárm ikor felidézhetővé 
teszi az egykori élményt, 
az elejtés összes körülményét. 
De persze tanít is, hisz 
ismeretterjesztő értékei 
is vannak...

Amit elejtett, azt ki is töm ette ...

Búcsú a madaraktól...
M ucsi Sándor a szegedi 

Kecskés-telepen álló családi 
házának udvari szárnyát 

már évekkel ezelőtt kisebbfajta termé
szetrajzi múzeummá alakította. Félév
százados vadászmúltjának szeretett és 
féltve őrzött tárgyi emlékei zsúfolásig 
megtöltöttek két szép szobát, melyek 
már évek óta nyitva állnak minden 
érdeklődő előtt. A vendégkönyv bi
zonysága szerint az ország távoli vi
dékeiről, de még Kárpátaljáról is ér
keztek látogatók. Ám most mégis, 
nagy és végleges elhatározásra jutott.

- A hódmezővásárhelyi Gregus 
Máté Mezőgazdasági Szakközépisko
lának adományoztam mindent - 
mondja. - Trófeát, preparátumot, 
könyvet...

A nagyobbik szobában állunk, 
ahol a magyar Alföld szinte teljes 
faunája képviselve van trófeák és 
preparátum ok formájában. Az ado
mányozó levél 220 tételt tartalmaz, 
melyek többségét - a kevésszámú 
gím-, dám- és vaddisznótrófea mel
lett -, az őzagancsok (87 db!), il
letve a m adárpreparátum ok alkot
ják. Bakcsó, barna réti héja, batla, 
búbosbanka, császármadár, kiskó- 
csag, nagy goda, gyurgyalag, holló, 
zöld küllő, küszvágó... De még

egy éber és nyugtalan tekintetű 
túzok is áll a fal mellett...!

Ilyen madárgyűjtemény már nem 
sok vadász otthonában rejtezik. Gyö
nyörködöm a Teremtő kecses testű, 
szép szemű, elegánsan „öltöztetett” 
teremtményeiben, és - megvallom -, 
némi magyarázatra várok. Gyermek
koromban én is lőttem verebeket, 
gerléket, sőt jó néhány tövisszúró gé
bics elejtésével is dicsekedhettem. Va
dászként természetesen, „dúvadaztam”

Az egyik szoba az afrikai emlékeket őrzi.

is, de egyébként tőlem soha nem 
kellett tartaniuk az ég madarainak. 
Sterbetz István szavaival élve „Ünnep
nap volt mindig, mikor itt-ott figyel- 
gettem őket, vagy élveztem a hangju
kat!’ Ám tudom, a „madarászás”, a 
kártékony fajok apasztása, a ritka és 
szép fajok egy-egy példányának az 
elejtése, kitömetése valamikor a vadá
szat velejárója, hogy úgy mondjam a 
vadászati kultúra része volt. Gróf 
Lázár Kálmán a „Hasznos és kárté
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Az egész gyűjteményt szülővárosának adományozt;

kony állatainkról” című kézikönyv 
„Emlősök, madarak, hüllők” című fe
jezetében a parlagi sast, a réti sast, 
a gatyás és törpe sast, a sólymokat, 
a kányákat, a hollóféléket, a gémeket
- sőt még a fekete gólyát is a kár
tékony fajok közé sorolta. Ez a 
könyv 1874-76-ban látott napvilágot.
De még a legismertebb és máig a 
legtekintélyesebb magyar ornitológus, 
Hermán Ottó is „a madarak haszná
ról és káráról” értekezett 1908-ban 
kiadott, azonos című művében.

A vadászirodalom nagyjai is ejtet
tek el madarakat, sőt megörökítésre, 
közzétételre is méltónak találták ez
zel kapcsolatos élményeiket. 
Reminiczky Károly fájd-, Gyöngyös
halászi Takách Gyula császármadár 
vadászatairól írt szép elbeszéléseket - 
melyeket a mai vadászok is élvezet
tel és irigykedéssel olvasnak. Thurn- 
Rumbach István és Maderspach Vik
tor sasok, keselyűk elejtésével büsz
kélkedett, Avarffy Elek - és a kor
társunknak számító Bertóti Istvánig 
sokan mások is -, a túzokvadászat 
küzdelmes, ám éppen ezért nagysze
rű és felejthetetlen emlékeit örökí
tették ránk szép elbeszéléseikben. 
Minden rendű és rangú vadász áhí
tott trófeája volt egykor a darutoll. 
Habsburg-Lotharingiai József Ákos, 
magyar királyi herceg - mint azt a 
közelmúltban megjelent „Fenséges 
vadászat” című könyvéből tudjuk -,

még Egyiptomba is elutazott, hogy 
különleges madarakra - keselyűre, 
flamingóra, íbiszre, pelikánra, sirályra-, 
vadászhasson.

Ma - a fácánt, a foglyot, a sza
lonkát és az úgynevezett vízivadat is 
beleértve -, mindössze tizennyolc 
szárnyas jószágra emelhető puska, de 
ezek többségét is időbeni vagy meny- 
nyiségi korlátozás védi. Mucsi Sán
dor megfogja a karomat, közel hajol, 
s úgy mondja: a trófeák és madarak 
egy részét - köztük a túzokot is - 
vadász-mentora, Szabó Géza hagyaté
kaként őrzi, és amelyeket ő lőtt, 
azokat mind 1970 előtt ejtette el, il
letve azokban az években, amikor az 
még szabályos és törvényes volt. És 
amit elejtett, azt ki is töm ette...

Sok idős vadász otthonát díszítik 
olyan madarak és emlősök prepará
tumai és trófeái, melyek vadászata 
ma tilos. Ám sem az aktuális törvé
nyeket, sem az etikai elvárásokat 
nem lehet visszamenőleg érvényesíte
ni! A mai, utólagos „számonkérések”, 
bírálatok és elmarasztalások jogilag 
és erkölcsileg egyaránt megalapozat
lanok, ámde, sajnos, meglehetősen 
gyakoriak...

Mucsi Sándor hetvenhét éves. 
Hódmezővásárhelyen született, na
gyon is átgondolt döntés volt tehát 
a részéről, hogy ennek a városnak 
adományozza gyűjteményét. Megjárta 
Afrikát is - az onnan származó tró

feákat is a leendő vásárhelyi term é
szettudományi bemutatóteremnek 
adományozta - de új vadászélmé
nyekben már nem nagyon remény
kedik. Az 1996-os területrendezés 
következményeképpen bérkilövővé 
lett. A jelenről szólva több szó esik 
a gyomorbántalmakról, mint a va- 
dászsikerekről. Amikor a mostani, 
hosszantartó tél is szóba kerül, felvi
dul, azt mondja, az jó volt. A ma
darak beszorultak a városba, alig 
győzte őket ellátni napraforgómaggal. 
Mintha mindahányan az ő házát és 
kertjét keresték volna...

Bé k é s  Sá n d o r
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Természetjárás -  cserkelés
Itt a várva várt június! Csak pár hét 
van hátra a tanévből és megkezdődik 
a VAKÁCIÓ! Most már nagyrészt 
csak a Te elhatározásodon múlik, hogy 
a szabadidődet családoddal, barátaiddal 
a friss levegőn, természeti környezet
ben, vagy a szobádban, magányosan 
üldögélve akarod eltölteni. A kirándu
lás, természetjárás a szórakoztató él
ményszerzés mellett jó alkalom a fel
üdülő testmozgásra is. Először is ke
ress társakat a túrához, majd közösen 
beszéljétek meg, hogy hová, és milyen 
útvonalon szeretnétek menni. Kérjétek 
szüleitek, vagy más ismerős felnőtt se
gítségét a turista útvonallal kapcsolat
ban. Segítségetekre lehet turistatérkép 
és útikalauz is. A tervezett túra kb. 
5-10 km hosszú legyen (max. 15 km. 
Kb. 3 km/h sebességgel számolj és 
gondolj az emelkedőkre is!) Ne akarj 
meggondolatlanul hosszú útvonalat be
járni, és a pihenőkre is legyen idő!

Időben beszéljétek meg az indulás 
és a hazaérkezés tervezett időpontját, 
(ez leginkább akkor fontos, ha tömeg- 
közlekedési eszközt is igénybe szeret
nétek venni). Öltözködésünket elsősor
ban az évszak határozza meg, és per
sze a szabadban való tartózkodásunk 
időtartama is. Minden évszakban fon
tos a réteges öltözködés, tehát júni
usban is a nyári, szellős öltözékünkön 
kívül legyen nálunk esőkabát, esetleg 
pulóver is, m ert az időjárás néhány 
órán belül is jelentősen megváltozhat. 
Erdőn járáshoz lehetőleg mindig hosz- 
szú nadrágot vegyünk és tűrjük be 
azt a zokninkba, bakancsunkba, így 
némileg védve leszünk a kullancsok
kal, valamint a karistoló ágak- 
bogakkal szemben. Fejünkre világos 
sapkát tegyünk, mely a naptól és a 
kullancsoktól is megvéd. Lábunkra 
könnyű, de a bokánkat jól tartó recés 
"tereptalpú" bakancsot válasszunk, 
mely egykönnyen nem csúszik meg. 
Túrafelszerelésünk igen fontos darab
ja a hátizsák, hisz ebben visszük ma
gunkkal mindazt, amire kirándulá
sunk során feltétlenül szükségünk 
van. Fontos végiggondolnod, hogy mit 
rakj a hátizsákodba! Tartalék ruhát, 
kulacsot vízzel, ételt, tájolót, vagy 
iránytűt, térképet, kullancs és szú

nyogriasztót, sebtapaszt, pénztárcát, 
diákigazolványt, papírzsebkendőt, eset
leg zsebkést, fényképezőgépet, látcsö
vet, vagy tollat, jegyzetfüzetet, stb.

Hátizsákod ne legyen túl nagy, ha 
csak egy, vagy félnapos túrára mész és 
ne is rakd tele felesleges dolgokkal, hisz 
akkor csak saját magadat terheled meg.

Ha figyelmesen, csendben, neszte
lenül jársz a természetben és némi 
szerencséd is van, akkor az ott élő ál
latvilágot is megfigyelheted! Egy apró 
csiga, vagy kagyló, a rétek virágai fö
lött röppenő pillangó, a fűben hango
san ciripelő tücsök, a patak kövei kö
zött megbúvó rák, az apró, cikázva 
úszó hal, vagy a kétéltű kuruttyolók, 
a napon melegedő gyíkok, siklók, a 
fölöttünk daloló énekesmadarak, a ko- 
pácsoló harkályok, vagy a tarka gyur
gyalag és jégmadár, gyors röptű fecs
kék, a sólyomalakú ragadozó mada
rak, a nagyobb és kisebb testű vízi
madarak és a tyúkalakúak, stb...meg
figyelése is lehet épp oly izgalmas, 
mint a kis- (sün, denevér, nyúl, mó
kus, ürge, hód, vadmacska, róka, vid
ra, nyuszt, nyest, görény, borz, stb...) 
és nagytestű emlősöké (vaddisznó, 
dám, gímszarvas, őz, muflon).

Nagyvad megfigyelésére legalkal
masabb módszer a cserkelés, amely 
rövid lesek sorozata. Lassan, csend
ben, nesztelenül meg-megállva, fülel
ve, távcsővel figyelve szembe szélben
- tehát a vad felől fújó szélben köze
líthetjük meg a vadat. A vad a szo
katlan zajtól és szagtól megriad, el
menekül. Patakok, források túlfolyása
iban, utak összegyűlt esővizeiben szí
vesen fürdik, dagonyázik a gímszarvas 
és a vaddisznó. Az iszapfürdő után 
fákhoz dörzsölődnek és a sáros nyo
mok árulkodnak az ottlétéről. A gím
szarvas sáros nyomai a dörzsölőfán 
méteres magasság felett láthatóak, a 
vaddisznóé pedig 40 cm-től felfelé. 
Persze még sok más egyéb érdekes 
nyomra is bukkanhatsz, ha figyelme
sen vizsgálod az erdőt, mezőt.

Mi mást kívánhatnék még, mint jó 
időt a remélhetőleg élményekben gaz
dag természetjáráshoz!

C s .G y en es  E m e se  
rovatvezető

Külön köszönet jár a kartali Könyves Kálmán Általános Iskola diákjainak, akik erdőnk -mezőnk vadjairól rengeteg szép rajzot készítettek és 
küldtek be szerkesztőségünk címére Tóth Teodóra tanítónő irányításával! A legjobban sikerült munkákat mutatjuk most be minden kedves 
olvasónknak. Papp Lili 1.osztály, Kiss Réka l.oszt., Falta Renáta l.oszt., Füzeséri Bence 3.oszt., Urbán Gergely 3.oszt., Hollósi Mónika 3.oszt.
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A turistautak jelzései

Magyarországon egységes turista 
útjelző rendszert használnak, ame
lyet tájékoztató táblák és irányjel
zők egészítenek ki - ennek irányel
veit a Magyar Természetbarát Szö
vetség adta ki. A jelzéseket fára, 
épület falára, kerítésre, vagy kőre 
festik úgy, hogy azokat távolról is 
jól lehessen látni.
1. kép: A vándorutak m indig tömeg- 
közlekedési eszközök állom ásait 
kötik össze. Jelzése fehér alapon

4. 5. 6.

színes, vízszintes sáv, mely szín az 
út hosszára utal. A kék színű több 
tájegységen, hegységen vezet ke
resztül; a piros színű egyetlen tá j
egységen, hegységen vezet ke
resztül; a sárga és zöld színű sáv 
pedig helyi vándorút jelzése.
2. kép: Az álló kereszt általában két 
sávjelzésű utat köt össze.
3. kép: A négyzet turistaházhoz, me
nedékházhoz, vagy lakott területre 
vezető út jelzése.
4. kép: A kör forráshoz, kúthoz veze
tő út jelzése (legfeljebb 2 km-re).

7. 8. 9.

5. kép: A háromszög hegytetőre, csú
csokra, kilátópontokra vezető út jele.
6. kép: Az Omega barlanghoz veze
tő út jelzése (legfeljebb 2 km-re).
7. kép: Az L-alak történelm i romhoz, 
műemlékhez vagy természeti em 
lékhez vezető út jelzése (legfeljebb 
2 km-re).
8. kép: Az önmagába visszatérő nyíl 
körútvonalat jelöl, mely egy parko
lótól, vagy turistaháztól indul el és 
oda is vezet vissza.
9. kép: Dőlt kereszt a síutak jelzése 
és m indig piros.

A VAKÁCIÓ ideje alatt 
remélhetőleg még többet 

fogtok kirándulni, m int eddig 
és különleges vidám 

kalandokban lesz részetek! 
Egész nyáron örömmel 

fogadom  rövid 
élménybeszámolóitokat 

természetjárásaitokról, melyek 
közül a legjobbakat majd 
a Gyermekrovat oldalain 

olvashatjátok. 
Levélcímem: Cs. Gyenes Eme

se 3231. Gyöngyössolymos, 
Szabadság út 180.sz. 
E-mail címem: gye- 

nesemese@axelero.hu

A tudás nem veszhet el

Nyolc éve működik a "vadász-szakkör" 
Csemőben (Pest megye) a Ladányi Mihály 
Általános Iskola diákjainak részvételével. 
Az iskolában korábban is volt természetba
rát szakkör Nagy Lajos biológia és Kaptás 
Sándor technika tanár vezetésével, majd 
Kalmár Tiborné Marika tanárnő adott új len
dületet a szakkörnek, összefogva a Csemői 
Községi Vadásztársasággal, élén Dombos 
Endre elnökkel. A kéthetente klubszerűén 
működő vadász-szakkörnek 5-8. osztályos 
tanulók a tagjai, a foglalkozásokon a vadon 
élő állatokról, a fákról és más növényekről 
szerezhetnek gazdag ismereteket, a ven
dég-előadók a vadászélményeikről tartanak 
előadást. A vadásztársaság külön tan-ma- 
gaslest épített, hogy a gyerekek a saját 
szemükkel is lássák a sózóra, etetőre járó

Természetfilm-pályázat
Amatőr természet
filmeseknek hirdet 

pályázatot a pusztaszeri 
Csizmazia Általános Iskola. 

Részletes inform ációk  
a w ww .pusztaszer.hu  
honlapon olvashatók.

őzeket, madarakat. Tavaly, a tél elején a 
szakkörösök több m int száz saját készítésű 
cinkeetetőt és fészekodút osztottak ki a fa
luban és néhány mezőgazdasági vállalkozó 
támogatásával folyamatosan napraforgó- 
magot is biztosítottak hozzá. A gyerekek 
munkáját, szorgalmát pontrendszerrel érté
kelik, a legjobbak iskolai, környezetvédő 
vagy vadászati táborban vehetnek részt... 
a támogatóktól összegyűjtött anyagi lehe
tőségek függvényében. A csemői „vadász
szakkör" rendszeresen megszervezi a VKE 
kezdeményezte vadon élő állatok karácso
nyát, s most Kalmárné és Dombos Endre 
azon gondolkodik, hogy a gyerekekbe plán
tá lt természet- és vadászatszeretet ne 
vesszen el, létrehoznak egy Matula vadász
klubot. Reméljük a terv sikerülni fog és sok 
támogatóra talál.

M é s z á r o s  Iv á n

ERDEI ALKOTÓTÁBOR
Turnusonként húsz iskolás gyereknek rendez erdei alkotótábort a Zalai-Alkotók Egyesülete 

Valkonyán (Zala megye) augusztus 6-12-e és augusztus 13-19-e között. A tábor célja, 
hogy a gyerekek megismerhessék a környék vadon élő állatait és növényvilágát, védelmük 

fontosságát, betekintést nyerjenek a vadászatba, a vadgazdálkodásba, az erdőgazdálkodásba, 
a vadászati kultúrába, valamint a képzőművészeti és kézműves technikákba.

A tábor költsége: 18.0BB.-Ft.
Jelentkezni lehet Polster Gabriellánál, a 20/9388-210 és 93/391-011 telefonszámokon.

E-mail: polster@ freestart.hu

FELHÍVÁS:
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Solvmászat |

Korszakváltás a világbaa -  és itthon?
Amíg a múltban a solymászok 

madaraikat fészekből szedve, 
vagy vadon fogva szerezték be, mára 
ez már alapjaiban megváltozott. A 
tenyésztés bevezetése több szempont
ból átalakította a solymászatot, mert 
nem csupán a ragadozó madárral 
történő vadászat, hanem maga a te
nyésztés is kitűzött cél lett. Sok soly- 
mász tart néhány pár madarat csu
pán tenyésztési célból, így a saját-, 
esetleg szűk baráti körének vadász
madár szükségletére. A solymászat 
definíciója tehát megváltozott, mert 
tágabb értelemben solvmászatnak kell 
tekintenünk a ragadozó madarak te
nyésztését is. Ezért elavultnak mond
ható a hazai jogi szabályozás, amely 
megköveteli az érvényes vadászjegyet 
a ragadozó madarak tartásához, te
nyésztéséhez.

A tenyésztés bevezetése és a raga
dozó madarak biológiájának részlete
sebb megismerése eredményezte a 
hibrid madarak (elsősorban sólymok) 
tenyésztését. Ez a világ legtöbb orszá
gában teljesen természetes. Csupán 
néhány országban tilos, így nálunk is.

A solymászatot - és ezen belül a 
tenyésztést - ma már bízvást a ma
dármegfigyelés egy speciális formájá
nak tekinthetjük, hiszen már nem a 
zsákmány húsáért vadászunk, ha
nem az intellektuális, a madár
viselkedést állandóan figyelő 
élményért. Véleményem 
szerint nyugodtan lehetne 
engedélyezni az északi 
sólyom x vándorsó
lyom hibrideket, de 
csak a tojókét.
Ezek majdnem 
biztosan szapo 
rodásképtele- 
nek és mivel

a sólymoknál a revír kialakítása a 
hím feladata, ezek összehasonlítha
tatlanul kisebb valószínűséggel illesz
kednek be a vadpopulációkba. Nem 
engedélyezném viszont a hibrid hí
mek solymászmadárként való haszná
latát. Ugyancsak engedélyezném az 
északi sólyom x vándorsólyom törpe
sólyommal történő hibridizálását és 
mind a hímek, mind a tojók repíté- 
sét. A hibridek repítéséhez viszont 
kötelezővé tenném a rádió-transzmit- 
ter használatát. Kizárnám a hibridi
zációból a kéklábú sólymok egymás
sal történő keresztezését, valamint az 
északi vadászsólyom hibridizációját a 
kerecsennel, a lanerral vagy az ame
rikai préri sólyommal.

A solymászat gyakorlását a modern 
elektronika közvetlenül befolyásolja, 
mert vadászmadarainkat miniatűr rá
dióadókkal szereljük fel, ami gyakorla
tilag megszüntette az elvesztésüket. 
Ennek az lett a hatása, hogy csök
kent a solymászok vadászmadár iránti 
igénye. Új „találmány” még a repülő 
eszközökre kötött csalogatóra történő 
repítés. A mai solymász tréningeztet- 
heti madarát sárkányra kötött húsra 
repítve (erre már évszázadok óta volt 

lehetőség, de nem jutott 
eszünkbe), héliummal töltött 

ballonokra vagy távirányítású re- 
pülőmodellekre kötött csaloga
tóra. Ezek a tréningezési 
módok lassan önálló ágát 
képezik a solymászatnak, is
mét megkérdőjelezve a mo
dernkori solymászat kizáró
lagos vadászati jellegét.

Lényeges különbség a 
mai és a múlt század kö
zepén élt solymász tevé
kenysége között, hogy a 
mai solymász igen intenzív

f i r - S j r W

-'-‘ÍJ' kapcsolatban van a természetvédel
mi hatóságokkal. Pontosabban: igen 
sok és bonyolult engedély kell a ra
gadozó madártartáshoz. Az 500 mé
terről is célba találó távcsöves puska 
beszerzése lényegesen kevesebb en
gedéllyel és vizsgával jár, mint a 

gyakori vándorsólyom te
nyésztett példányának 
birtoklása. Ez termé
szetesen helyes, de 

csak egy bizonyos hatá-

Öreg tollú hibridsólyom

rig. Valójában az zavar a dologban, 
hogy dokumentálhatóan a 80-as évek 
óta a vándorsólyom állománya egyre 
növekszik, ezzel szemben az engedé
lyeztetése és a tartása egyre szigo
rúbb lesz. Normális eszű ember azt 
hinné, hogy éppen fordítva kellene a 
dolognak lejátszódnia. Nem célom a 
hazai logikátlan szabályok taglalása, 
de megemlítem, hogy az erkölcsi bi
zonyítvánnyal és engedéllyel tartott 
madaram tenyésztéséhez külön enge
délyt kell kérnem. Ezt megkapom, 
de csak úgy, hogy korlátozott jog
körrel rendelkezem a szaporulat fe
lett, és még ehhez - a részben álla
mi tulajdonú madár tartásához is - 
újabb erkölcsi bizonyítványt kell be
szereznem arra a madárra, ami az 
erkölcsi bizonyítvánnyal tartható ma
dár szaporulata. Ehhez azt hiszem, 
nem kell hozzáfűzni semmit.

Úgy tűnik, hogy a korszakalkotó 
változásokat a világ több helyén fel
ismerték és a solymászat például 
hosszabb vadászati idényeket élvez, 
mint a puskás vadászat (Eszak- 
Amerikában), vagy olyan madárfajok
ra is lehet engedéllyel solymászni, 
amelyek egyébként védettek. (Angliá
ban adnak engedélyt pacsirtafogásra 
is a törpesólyommal.) Bízom benne, 
hogy Európába érve itthon is leját
szódik majd a korszakváltás!

D r . A r a d i Já n o s

M a g y a r  V a d á s z l a p / 2 0 0 5 .  június



Keresőtávcsövek: 
vadászathoz, sporthoz, turisztikához 

NORCONIA gumiágyas, fényvédő lencsével, 
gyöngyvászon honitokban.

10x42 GARuby Fogyasztói ára: 14.400.-Ft+ál 
12x50 GARuby Fogyasztói ára: 17.700.-Ft+áfá 
3x42GARuby Fogyasztói ára: 13.600*Ft+áfa

I

átmérője 
10x42 
12x50 
8x42

Egyéb sörétes, golyós, 
maroklőfegyverek és ezekhez használatos lőszerek, 

távcsövek, ruházat, egyéb kiegészítők széles választékával 
várjuk Tisztelt Vásárlóink jelentkezését a 

Gödöllő, Isaszegi úti Kis- és Nagykereskedelmi raktárunkban!
Cím: Gödöllő, Isaszegi út 168. 

Postacím: 2101 Gödöllő Pf. 176. 
Telefon: 06-28/420-760 Fax: 06-28/422-181 

e-mail: trofeakft@invitel.hu
Nyitvatartási idő: 

H,K,CS: 7,30-16-ig SZ: 7,30-18-ig P: 7,30-13-ig

A „torzonborz”
A képen látható bak néhai viselőjét vendégvadászunkkal 

1990 májusában láttuk meg. Több mint kétszáz mé
terről távcsöveztük, m ert közelebb nem várt be. Egysze
rűen nem akartunk a szemünknek hinni, sőt azt hittük, 
hogy valami letört gally szorulhatott az agancsszárak kö
zé, végül a bak elugrott. Másnap reggel is rámentünk, de 
nem találtuk a helyén. Alkonyaikor azonban újból ott volt, 
vendégem rálőtt, de sajnos a bal alsó csánkját találta el, 
amelyet a helyszínen talált csontszilánk tanúsított. A le
szálló sötétség miatt a keresést másnap reggelre kellett ha
lasztani. Napkeltekor vizslával mentünk a rálövés helyére. 
Dollár nevű német vizslám hatalmas elánnal indult a csa- 
pán és a rálövés helyétől vagy fél kilométerre fel is ug
rasztottá a sebágyából a bakot, de az három lábon úgy 
elnyargalt, hogy a kutya nem tudta állítani. Szégyenkezve, 
farkát behúzva, nyelvét lógatva jött vissza.

A következő áprilisban, a vadásztatás előkészítésének 
időszakában egyszer sikerült néhány pillanatra meglátnom 
a bakot. Háromlábon járt, mégis mikor megugrott, úgy fu
tott, mint a szél. Amikor törzsvendégünk elsejére megér
kezett, mondtam, hogy a tavalyi bakja háromlábon kiváló
an él, agancsa talán még erősebb, mint tavaly, és hason
lóan „torzonborz”. Ennek ellenére a három vadásznap alatt, 
de később sem sikerült, még csak megpillantani sem.

Eljött az őzhívás ideje, más bak szinte már nem is ér
dekelt. Jól ismert revírjéban a sutahangra többszöri pró
bálkozás ellenére sem reagált. M ár arra gondoltam, hogy 
talán valami baleset érte, kutyák vagy vadorzók zsákmá
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Életem... | |

nyává vált. Másnap délelőtt azonban - bár még az üze- 
kedés eleje volt - azonnal a panaszhangot szólaltattam 
meg. Már az első hangra jött, mint a vihar, szinte nem 
volt időm a puskát vállba kapni, így vagy 15 méterről úgy 
elhibáztam, ahogy a nagykönyvben meg van írva. A szál
erdőben hatalmasakat „bakkantva” vágtázott. A „már min
den mindegy” reménytelenségével még egy erősebb pa
naszhangot hallattam, amikor megtörtént a csoda: a bak 
mintegy 80 méterre lecövekelt. A gyors, de már gondo
sabb lövésre azonnal tűzben rogyott. A régi, jó 8 X  56-

os Hensold távcsőben persze a természetnek ezt a cso
dáját nem lehetetett igazán értékeim, az ilyen agancsot 
kézbe kell venni, és úgy végigtapogatni, mint vakember
nek a Breille írást. A rendellenes, osztott jobb szára mi
att páratlan 12-es, s bár „csak” 440 grammos, bármilyen 
aranyérmes őzagancs, számomra nem ér még a hideg 
nyomába sem. Bal első lába egészen fölhúzódott, kinyúj
tani már soha nem tudta, m ert a régi lövés szinte ösz- 
szezsugorította...

H o m o n n a y  Z so m b o r

Szalonka helyett

Csak nyugdíjas koromra vettem golyós puskát, de nem lép
tem  át addig a társaságomnál a tagoknak biztosított 250 

grammos, „minimálbéres álomhatárt”, m ert az ennél nagyob
bakat nálunk a homokon csak külföldiek lőhetik. Kecskemét 
melletti területünknek egyetlen üde kis erdőfoltocskája van, a 
Csalánosi-erdő. Itt szokott tavaszonként szalonkára lesni - ve
lem együtt - néhány megszállott vadász.

Itt láttam meg először egy nyiladékon, még háncsban, a 
sokágú félrebillent különleges koronát a bak fején. Ereztem, 
ha a szerencse úgy hozza, ő lesz az életem bakja, ha csak 
addig a kutyafuttatók, autós kéjelgők, focizok, motorozok és 
egyéb mulatozók világgá nem zavarják. Az aggodalmak ellené
re a következőkben már csak őt figyeltem, izgatottan várva az 
idény kezdetét. Bakom a helyét gyakran váltogatta, sőt olykor 
napokra kámforrá vált. Sikerült még fenés közben is megfi
gyelnem, de valamivel később tisztított le, mint a társai. Zá
por utáni gyönyörű napra virradt idén április 15-ike. Magabiz
tosan csak három töltényt csúsztattam a zsebembe, de egye
dül találtam a sutáját és leányát. Később egy kuvasz és korcs 
szárnysegédje vonult át a szél felől. M ár azt hittem, föl kell 
adni, amikor vagy másfélórás kétkedő cserkelés után észrevet
tem, hogy elhagyott családja után  lopakodik, és ehhez éppen 
előttem kell majd átváltania. Lapult is a bak egy fatörzshöz, 
amikor rápisszentem. Rám nézett merően, mintegy méltatlan
kodva, de akkor már ott táncolt a céltávcsövem szálkeresztje 
a lapockáján, s a lövés után tüdőlövéssel rogyott tűzbe.

N ásfay  Z o l t á n  (Kecskemét)

Napok óta jártuk Hadházi Dénes hivatásos va
dász barátommal a mikófalvai határt (Heves 

megye) 2003 májusának végén. Az utolsó ered
ménytelen esti cserkelés után bánatunkban a he
lyi kiskocsmába tértünk be, ahol egy testes, ba
juszos vadásztárs támasztotta a pultot. Ahogy ez 
gyakorta történik, két pohár bor között javasolta, 
hogy fogadjuk meg a tanácsát és hajnalban men
jünk át a vasasi részre, Dénesnek pontosította a 
javasolt helyet. A hajnal az igazán eldugott te rü 
letrészen talált minket és az igaz vadászat min
den fűszerét felvonultató, izgalmas cserkelés után 
sikerült terítékre hoznunk a képen látható erős, 
öreg, számomra igazán „csoda” bakot. Vadászéle
tem legkülönlegesebb trófeájává lépett elő, de mi
vel az önzetlen vadászsegítség egy szép példája is 
egyben, ezért hasonlókat kívánok minden igaz őz
vadász társamnak.

D r . F a r a g ó  I s t v á n  (Bábolna)

Baráti segítséggel
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3332 Sirok, Pf.9. 
Telefon: 36/ (36) 361-122* 
Telefax: 36/(36) 561-027

A fene se gondolná, mennyi minden
nek kell összejönnie ahhoz, hogy 

eredményesen vadászhassunk vízivadra 
a vizes élőhelyeken. A 79/2004. (V4.) 
FVM rendelet 59 § (1) kimondja: ví
zi élőhelyeken 2005. augusztus 15-étől 
az ólomsörét használata vízivad vadá
szat során tilos. A vízi élőhelyek ha
tárain vízivad vadászat oly módon 
folytatható, hogy a tilalommal érintett 
területre a kilőtt ólomsörét ne hulljon 
vissza. Kell ugye mindenekelőtt vízi
vad - récék és libák - ami vagy van, 
vagy nincs. (Tételezzük fel, hogy jó 
volt a költés és tömegével repkednek 
majd fölöttünk a kacsák és a hide
gekkel együtt megjönnek a libák is.)

Aztán kell a hatóság, aki engedé
lyezi a vadászatukat. (Hatóság ma
napság több is van a kelleténél, az 
egyik engedélyezi, a többiek ellenőr
zik vagy tiltják ... gondolom nem kell 
őket megnevezni.) Ha van vízivad és 
van engedély ... már csak egy jó 
puska és jó sörétes töltény szükségel
tetik a vadászatukhoz.

Milyen a jó puskás kezében a jó 
puska? Azt mondják, a vízivadra ki
mondottan a több lövetű, minél távo
labbra hordó vadászpuskákat fejlesz
tették ki. Ez lenne a félautomata, 
erősen szűkített csövű fegyver - amit 
ezentúl a vizes élőhelyeken nem hasz
nálhatunk. A négy-hat lövetű fegyver 
használatát a fegyver-rendelet tiltja 
(csak maximum három töltényt rak
hatunk a tárba), a cső szűkítését pe
dig a kötelezően előírt acélsörétek 
használata fogja feleslegessé tenni.

Ez utóbbi az acélsörétekről készült 
tesztünk első fontos megállapítása. 
Az acélsörét ugyanis minden vadász- 
fegyverből kilőhető, de a chokkolt 
fegyverekből nem tanácsos, m ert az

acélgolyócskák tönkre teszik, a 
súrlódás következtében feleslegesen 
huzagolják a csövet, az így keletke
zett „huzagolás” pedig megváltoztatja 
a szórásképet, elintézi a találati pon
tosságot... azaz már a startnál le
mondhatunk a magasabb toronyka
csák vagy libák lövéséről.

Ez utóbbiról egyébként is lemond
hatunk - ez tesztünk második fontos 
megállapítása. Az acélsörét ugyanis - 
a NIKE-Fiocchi Kft. a CIP előírásai
nak megfelelő gyártásában (erre még 
visszatérünk) - a 30-35 méteres ideá
lis távolságon túl nem fogja „leszólí
tani” a madarat.

A miért ?-re nagyon egyszerű a vá
lasz, m ert nincs benne annyi energia, 
csúnyábban fogalmazva ölőerő, ami 
átütné a kacsák, libák toll-páncélját 
és a testükbe hatolva ezt eredmé
nyezné. (Általában, m ert ugye egyet
len sörét is nagy galibát tud  okozni 
minden kacsa vagy liba fejében.)

Ezt a megállapítást arra alapozzuk, 
hogy - mellőzve minden tudományos
kodást - a teszt során telefonkönyvek
re lőttünk ólom és acélsöréttel, aztán 
fellapoztuk a könyvet és azt néztük 
meg, hányadik oldalnál esik ki belőle 
a deformálódott ólom, illetőleg az 
alakját megtartó acélsörét.

Az összehasonlításhoz szemenként 
3 mm átmérőjű és 28 g / 494 gr / 
tömegű, szabvány műanyag-kosaras, a 
CIP előírásának megfelelő 400 m/s 
torkolati sebességű ólomsöréttel, ille
tőleg 3,3 mm 28 g / 494 gr / töme
gű, szintén műanyag-kosaras és szin
tén a CIP előírásainak megfelelő 400 
m/s a csőtorkolattól 2,5 m-re mért 
sebességű acélsöréttel töltött tölténye
ket használtunk. Talán még az is ér
dekes lehet, hogy mindkét töltényt
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egy 12-es kaliberű fegyverből Papp 
Gábor, a fűzfői ballisztikai állomás ve
zetője adta le.

A legtávolabbi lövés 50 méterre 
ment, nagyjából azonos ólom és acél
sörét került a telefonkönyvbe, az 
ólom a 130. oldalon, az acélsörét a 
110. oldalon esett ki. Csak kíváncsi
ságból ennél a távolságnál azt is 
megnéztük, hogy az ólomsörét a 314. 
oldalig okozott a lapokon benyomó- 
dást, az acélsörét benyomódása meg
állt a 179. oldalon.

Ettől kezdve csökkentettük a lövé
sek távolságát és a következő ered
ményeket kaptuk:

50 m 35 m 30 m 25 m 20 m 15 m 1
Ólomsörét 130 238 289 436 474 538
Acélsörét no 167 184 261 395 512

A ballisztikai állomás szakemberei 
összehasonlították a két töltény szó
rásképét is, ami a találatok szekto
ronkénti számának az összességét 
mutatja. Ehhez kiindulásként azt is 
figyelembe kell venni, hogy 1 db 
ólomsöréttel töltött töltényben 181 db 
sörétszem, 1 db acélsöréttel töltött 
töltényben 193 db sörétszem található.

50 m 35 m 30 m 25 m 20 m 1
Ólomsörét 77 140 159 175 181
Acélsörét 63 125 142 159 174

Érdekességként megnéztük az 50 
méteres távolság szórásképét is, 77 db 
ólomsörét és 63 db acélsörét volt 
megszámlálható öt lövés átlagában a 
75 centiméter átmérőjű körben.

Ha a fenti két kis táblázat ered
ményeit összehasonlítjuk, igazolja a

megállapításunk, hogy az acélsörét 
20-25 méteres távolságon még hasz
nálható a vadászaton, a távolabbi lö
vésekhez bizony m ár elég gyengécske 
tulajdonságokkal bír. Matematikai ala
pon még több összefüggés is levon
ható a tesztek eredményéből, de a lé
nyegen ez nem sokat változtat.

Mi változtatna a lényegen?
A kérdésre Szabó Péter igazgatótól 

és Szolnoki Balázs belkereskedelmi ve
zetőtől vártunk választ.

- Ha nem kellene betartanunk a 
1999-ben kiadott CIP (Nemzetközi Ál
landó Bizottság) kézilőfegyverek vizs
gálatára előírt szabályait és megnövel
hetnénk a töltények jelenleg 400 m/s- 
ban maximált csőtorkolati sebességét, 
egészen biztosan javulnának az acél
söréttel töltött töltényeink mutatói. - 
mondta Szabó Péter, majd így folytat
ta: - Három  éve különböző országok
nak, különböző kéréseknek eleget té
ve, exportra gyártjuk az acélsörétes, 
töltényeket, van már róla mindenféle 
tapasztalatunk. Terveink szerint két 
típusú acélsörétet fogunk gyártani, 
egy gyengébb töltetűt, amit minden 
sörétes puskából ki lehet lőni és egy 
erősebbet, amit csak a bevizsgált és 
az acélsörét kilövésére engedélyezett, 
maximum 0,5 mm-re szűkített fegy
verekhez ajánlunk.

- Én a legjobban attól tartok - te
szi hozzá az új belkereskedelmi veze
tő -, hogy a hazai vadászok bennün
ket, a NIKE töltényeit fogják majd 
szidni és hibáztatni, amikor szembe
sülnek a ténnyel, hogy az acélsöréttel 
másképp lehet vadászni. A töltényeink 
színe fekete lesz és megfelelnek majd 
mindenféle nemzetközi előírásnak.

ess

A CIP előírása szerint a normál sörétes fegyverek esetén 30 g 
vagy annál kisebb sörétsúlyok esetén a torkolati impulzus maxi
mum 12 Ns*, a torkolattól 2,5 méterre mért sebesség maximum 
400 m/s lehet. A maximális sörét méret 3,25 mm, amely a ma
gyar számozás szerint a 9-es sörétméretnek felel meg.
(10-es = 3,0 mm, 8-as = 3,5 mm) A 32 g sörétsúly esetén a sebes
ség 375 m/s , a 36 g sörétsúly esetén a sebesség: 334 m/s lehet. 
Az acélsörét lövésére bevizsgált, vizsgálójellel rendelkező fegy
verből kilőhető a 4 mm (6-os sörét) is, ha a szűkítés max 0,5 mm- 
es. Hengeres csőből nagyobb sörétméret lövése is lehetséges! 
Ennél a csőtorkolati impulzus 13,5 Ns lehet, 30 g alatt 450 m/s a 
2,5 m-en mért sebesség érték, 32 g-os lőszer esetében 420 m/s, 
36 g-os lőszer esetében 375 m/s az elérhető csőtorkolati sebes
ség... ami ezeket a fegyvereket alkalmasabbá teszi a vizes élő
helyeken, vízivad vadászatára.
*  Newton/secundum
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A bajnok lőszer!

NIKE-FIOCCHI
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H-8184 Fűzfőgyártelep, Pf.:22. 
Tel.:06-88/451-310, 596-160 

Fax:06-88/451-091 
e-mail: techinfo@nike-fiocchi.hu 

web:www.nike-fiocchi.hu

Kereskedelmi iroda:
H-1115 Budapest,

Bartók Béla út 92-94. B/71. 
Tel.:06-1/361 -1481 
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e-mail:
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Fenevad a javából!
A hazai pergető horgászok legjob

ban vágyott hala az amerikai 
pisztrángsügér, ismertebb nevén fekete 
sügér, vagy nagyszájú sügér. Sajnos 
hazai vizeinkben elég ritkán fordul elő, 
a nyolcvanas években például teljesen 
kiveszett halastavainkból. Önfenntartó 
állománya az erőművek hűtőtavaiban, 
félreeső bányatavakban és a Kiskunság 
csatornarendszerében alakult ki. M a
napság néhány megszállott haltenyész
tő foglalkozik tenyésztésével, ezért a 
legváratlanabb helyeken is találkozhat
nak vele a horgászok. Egészen külön
leges méretű állománya alakult ki az 
Esztergom-kertvárosi Lógató-tóban.

Igazi sporthal, amelynek eredeti ha
zája a Mississipi és vízrendszere. A te
lepítéseknek köszönhetően ma az Egye
sült Államok minden vidékén megtalál
ható. Az amerikai sporthorgászok a 
legértékesebb halaknak az úgynevezett 
trófeahalakat tartják, ezek közé tartozik 
a pisztrángsügér is. A trófeahalak szi
gorú védelmet élveznek, fogásukat álla
monként meghatározott törvények és 
rendelkezések szabályozzák. A ponty 
amerikai népszerűtlenségének többek 
között az az oka, hogy táplálkozása és 
szaporodási szokásai kedvezőtlenül hat
nak a pisztrángsügér szaporodására.

Eszak-Amerikában a halbiológusok 
két alfaját különböztetik meg: az
északit (M.s. salmoides) és a florida
it (M.s. floridanus). Az északi alfajhoz 
tartoznak az Európába telepített 
pisztrángsügérek.

Európai akklimatizálása Max Borne 
nevéhez fűződik. Borne német ichti- 
ológus, aki eleinte bányászatot tanult,

de tanulmányai befejezése után a 
család birtokán haltenyésztéssel kez
dett foglalkozni. Nemzetközi hírű ha
las szakember lett, a többi között az 
ő nevéhez fűződik a törpeharcsa és a 
naphal európai honosítása is, amely 
miatt nem tudom, hogy hálásaknak 
kell-e lennünk! Érdekes, hogy az Eu
rópában elterjedt pisztrángsügér neve 
latinul: M icropterus salmoides, a
salmoides ugrót jelent, de „szal- 
monides” (pisztrángos) hangzása mi
att ez kissé becsapós. Amúgy sem a 
pisztrángfélék, hanem a naphalfélék 
családjába tartozik.

Nálunk Somogysárdon kezdtek fog
lalkozni tógazdasági tenyésztésével 
1909-ben, a Balatonban is volt állomá
nya, a Dunában is előfordult. Egy 
szobi halászmester hálójába akadt, aki 
felszállította Budapestre, és az Állat
kert akváriumának ajándékozta. Iga
zán jól csak a Drávában érezte ma
gát, ahol úgy elszaporodott, hogy drá- 
vai pisztráng név alatt a környék hal
piacain is árulták. 1912-ben a lágymá
nyosi felső tóba (Holt Duna) is bete
lepítették, ahol kedvező körülménye
ket találtak, tisztességesen táplálkoz
tak az ivadékok, súlyuk másfél év 
alatt 500 grammnyira gyarapodott. 
Hazai vizeinkben a jól fejlett példá
nyok elérhetik a 2-3 kilót, Eszak- 
Amerikában egyes példányok 10 kilós
ra is meghíznak!

Eredeti élőhelyén a jól felmelegedő, 
növényzettel erősen benőtt vizeket 
lakja, nem véletlenül érzi nálunk is az 
ilyen helyeken jól magát. A Somogy 
megyei Bélavári tavakban évtizedek

Horgászat | |
óta él egy tekintélyes állomány, s hogy 
ilyen sokáig megmaradhattak, azt el
sősorban annak köszönhetik, hogy 
horgászatuk nem kis leleményt kíván. 
Akinek van türelme, hogy órákat tölt
sön el lesből a pisztrángsügér megfi
gyelésével, láthatja, hogy előszeretettel 
vadászik a felszínen. A hináros, tavi
rózsákkal benőtt vizekben nappal jók 
az életfeltételek, de a sötétség beáll
tával fogyni kezd az oxigén, ezért a 
pisztrángsügér a tisztásokon támadja 
meg a kiszemelt áldozatot. Ezért is 
alakultak ki horgászatára az olyan 
csalik, amelyek mozgással és zajjal 
felkeltik az érdeklődését. Az első csa
lik közé tartoztak a chug és pop tí
pusúak, jellemzőjük, hogy a felszínen 
úsznak, az orruk bemélyedő. Hajnali 
horgászathoz valók, a pergetés tech
nikája szórakoztató, a bevetett csalit 
a hínármező vagy a nádöböl szélébe 
ejtjük, és kivárunk. Számolunk ötig, 
ha nem jön fel érte a sügér, akkor 
botheggyel röviden megrántjuk, úgy, 
hogy az orra "plopp" hangot keltsen.
(Némi gyakorlással gyorsan elsajátít
ható!) Ezután rövideket vontatunk, 
ügyelve a hangzásra. Ezekről a m ű
csalikról tudni kell, hogy az orruk 
zajkeltő, a testben apró golyók van
nak. Ha nem mozgatjuk, akkor a 
csali feje fent van a víz felszínén, a 
farokrész meg lent. Ahogy világoso
dik, újabb műcsalikat veszünk elő, 
ezek a chugerek. Csendes csalik, in
kább csak túrják a vizet. Szakaszol- 
tan vontatgassuk hosszabban, rövid 
kivárásokkal! Vontatás közben a bot
heggyel cifrázhatjuk, jobbra, balra 
mozgatjuk, hadd támolyogjon a csali. 
Alapvető, hogy a pergetés menete az 
indulj és állj meg ritm ust kövesse!

A pisztrángsügér támadása csodá
latos! Először burvány jelenik meg a 
műcsalink mellett. A gyakorlatlan 
horgász ilyenkor bevág, a csali vagy a 
fülében, vagy a háta mögötti bokrok
ban landol. Várni kell! M ert az azon
nali bevágással pont a hal orra előtt 
rántjuk ki a csalit. Víz felé mutató 
botheggyel horgásszunk, az így veze
tett csalival könnyű és erőteljes a be
vágás. A burvány utáni másodpercek
ben aztán rendesen odaütünk, és ak
kor megkezdődik a pisztrángsügér 
bukfencbemutatója. Erőteljesen har
col, megpróbálja kirázni szájából a 
tűhegyes horgokat. Fárasztása élveze
tes, a látvány szemet gyönyörködtető.

ZÁKONYI BOTOND
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IMikor - mi - mennyi?

Vaddisznó-vadászati tarifák
Vadkan

A gyarhossz cm eFt Ft/m m euró euró /m m
12 cm-ig - - 250- 290 -
12-14 70-112 0- 2100 310- 550 9-12
14-16 112-152 3100- 4000 500- 800 15-20
16-18 175-232 3400- 6200 800-1200 13-25
18-20 242-357 5500- 9100 980-1675 20-44
20-22 352-507 7400-13000 1580-2530 25-66
22-24 500-754 12500-13700 2350-3850 52-80
24 cm-től - - 3250 100

Vadkan sebzése: 20 000-től 87 500 forintig (150-től 300 euróig) szerepel az
árjegyzékekben. Akad ezek között olyan ajánlat is, amely szerint a vadkan 
hibázására is felszámítanak 50-70 eurót.
A területeken egyéni vadászaton a hivatásos vadász kísérete és a szervezés dí
ja 2500-5000 Ft/vadász/nap/, illetve 8-15 euró.
Az árjegyzékekben találkoztunk olyan lehetőséggel is, amely alapján június 1- 
jétől augusztus közepéig 15-30 százalékos kedvezményt adnak az egyéni vad- 
disznó-vadászatokra, a vadkár elhárítása miatt.
Egyéb nyári vaddisznó-vadászatok: 2005. 06. 01.- 2005. 09. 30-ig terjedő idő
szakban. Részvételi díj 20 000.-Ft/fő/3 vadásznap, amely tartalmazza 2 éjsza
ka szállásdíját, a 2 napi teljes ellátás díját, a terepi mozgást, s a kísérés dí
ját is. Lőhető: kan, süldő, malac.
Az elejtések díja: süldő, malac esetén az első 5 000 Ft, minden további 
10 000 Ft. Kan: 12-14 centiméteres agyarhosszig süldő áron megy, e felett 14- 
20 cm 150 eFt, 20 cm-től 300 eFt. (Nyírerdő Rt.)

D r . Ba l á z s  I stv á n

F eg y v e r ja v ítá s
Minden típusú lőfegyver-javitasa__ 
agyazása, cáItavcspfszereIáse^HeIm 

vizsgáztatása és'értékbecslése
'Browning fegyverek 

* j qyári alkatrészekkel történő javítási?
'  . ( ( f l  ^S zen t H ubertus K ft. _ _

. J f f l  Kaposvár, j iu b a  S. u. 5 5 .

MINDEN VADÁ3Z jZAMÁÜA ELÉRHETŐ 
ÁRON C3ÖCMNÖ3ÉC 
S E H E Í Í J J E R  
fEGYVEíí O F lltíí fe  
ÉJJELLÁTÓ KÉSZÜLÉKEK

Ejjeiláiú készülékeink magas m inőségei 
képviselnek eléíiieső áron!

’íe íin ék e iiik :
LEIJEI ÍJJEIÍ rí'/íiüUU

i d e i í  vy wm
j ü - r J ü i  Í D I Í I Í  V 7 I J 2 U - ÍL

VADKACSA
Kiváló vérvonalú - tőkésréce tenyészetem 
ből szaporító anyagokat kínálok eladásra. 
Napos vadkacsa: 2005. április 20-junius 
22-ig m inden héten 210-220 Ft/db + áfa.

E lőnevelt vadkacsa: (28 napos) 2005. má
jus 18-július 11-ig 430-440,- FVdb +  áfa.

A  fentiektől eltérő korú - egészen a vadász
kész kacsáig vagy tenyész-vadkacsatojás 
külön megrendelésre és egyezség alapján. 
A  szállításra garanciákat, szállítási szerző
désben biztosítok. Rugalmas ár és fizetési 
kondíciók, kezdőknek technológia.

Vaszkó Imre gazdálkodási vállalkozó 
5502 Gyom aendrőd, Bem József u. 5. sz. 
Tel/fax: 06/66/280-002 
M obil: 06/20/9436-087.

Vadgazdálkodó és környezetvédő tábort 
szervezünk 9-13 éves gyermekek részére 
június, jú lius, augusztus hónapokban 1 
hetes turnusokban. A  résztvevők m egis
merkedhetnek a vadászat, a természet 

e lméleti, gyakorlati részével. Neves 
előadók vesznek részt az előadásokon.
Elhelyezés kom fortos vadászházban, 

állandó felügyeletben. Információ: 
06/30/499-22-99.

R ókavadászok!
Megjelent a Különös vadászat szerzőjének 

második könyve, címe:
Rókák és terrierek. 

Megvásárolható a Vadászlap 
szerkesztőségében: Elek Ferencné 06/1/242- 

00-42, a Harmónia Vadászboltokban és a 
szerzőnél, Szabó Péter, 06/44/711-577 és a 

06/30/63-78-363 telefonszámon.

Bővebb felvilágpsítísT Tel: 0623-520096 /  097 
Mobil: 0620/9241959 vagy 0620/4490607 

V m a ih ) 0stmaster@szmv2OO2servicekft.axelero.net

SZMV 2002 Service Kft. 2030 Érd, Jegyző utca 10.

Navigacios (GPS) f ix  es m obil készül
V adászathoz S po rto láshoz R epüléshez  

M o to ro zá sh o z A utózáshoz (ú tv o n a l te rve zés )

1037 Budapest, Bojtár u. 44. 
w w w .gpslap.huw w w .duett.hu  
info@duett.hu Tel.: 436-0-436

ékek fo rg a lm a za s a __Puet
WftJTO HIFI & ALARM

w w w .fovadaszbolt.hu

FOVADASZBOLT
Budapest, Vili. József kit. 66.

Tel/fax: 333-9430
10-17 óráig Szó.: 10-13 óráig

golyós vadászfegyverek

10x42 mm 
8 x 42 mm
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Optika a vadászatban

Mitől függ a távcső minősége?
A képvilágosság

Minden vadász jogos igénye, hogy a 
távcsöve a lehető legvilágosabb képet 
adja, különösen szürkületben és rossz 
fényviszonyok mellett. Az igény tehát 
a nagy képvilágosság. A látcső nem 
képvilágosság-erősítő, csupán azt a vi
lágosságot képes visszaadni, ami a 
megfigyelt tárgy környékén a rendel
kezésre áll. Minden reklám ellenére 
egyetlen - lézer és elektronikától 
mentes - látcső sem képes a szürkü
letből, estéből nappalt varázsolni. A 
képvilágosság egyrészt a megfigyelt 
tárgy és környezetének világosságától, 
illetőleg a kilépőpupilla és a szempu
pilla kapcsolatától függ. A szem pu
pillájának átmérője függ a környezet 
világosságától. Napfényben a legkisebb 
(kb. 3 mm), míg este akár 7 mm is 
lehet. Ez azt jelenti, hogy nappal 
minden olyan látcső (azonos minőség 
esetén) a maximális képvilágosságot 
adja, amelyiknek a kilépőpupillája a 3 
m m -t eléri, meghaladja. Szürkületben, 
este a pupilla tágul, tehát a legna
gyobb képvilágosság eléréséhez annak 
megfelelő távcsövet kell használni.

A felbontás

Egy megfigyelt tárgy legkisebb rész
leteinek pontról pontra történő éles 
visszaadását nevezzük felbontásnak. A 
felbontással a gyakorlatban nem sokat 
tudunk kezdeni, helyette a képélessé
get használjuk. Egészséges szemmel 
10 méterről egy drótszőrű magyar 
vizsla minden szőrszálát világosan el 
lehet különíteni. Ha ez a vizsla 100 
méterre áll és azt egy lOx-es nagyí
tású távcsővel figyeljük, ennek az el
különítésnek jó minőségű látcsővel 
ugyanolyannak kell lennie. Fontos, 
hogy a látcsőben legyen dioptriaki- 
egyenlítés, hogy a lehető legjobb éles
séget érhessük el, melyet a gyártók 
az okulár (nagyító szemlencse) állítá
sával teszik lehetővé.

A fényáteresztő-képesség

A fényáteresztő-képességet a teljes 
optikai rendszerre vonatkoztatjuk, 
aminek az értéke általában 90 száza
lék körüli. Az ennél lényegesen na
gyobb értékek egy lencsére, lencse
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csoportra vonatkoznak és nem a tel
jes rendszerre, vagy a porro- és tető- 
él-prizmás rendszer összehasonlításá
ból erednek. Ugyanis a porro-prizmás 
rendszer - optikai felépítésének kö
szönhetően - valamivel jobb transz- 
misszióval rendelkezik, de ezt a tető- 
él-prizmák nagy értékű interferencia
tükörrel (pl. SWAROBRIGHT) több 
mint kompenzálják.

A kontraszt

A világos-sötét átmenet élességét ne
vezzük kontrasztnak. Gyenge kont
raszt esetében a vadat (pl. a disznót 
a háttértől és az aljnövényzettől) nem 
tudjuk a környezetétől megkülönböz
tetni, hiszen a különböző világosságú 
pontok közötti átmenet elmosódott.

A színhűség

Megfigyeléskor, bíráláskor a lehető 
legnagyobb színhűségre van szüksé
günk, hiszen az őzbak valós és nem 
annak pl. zöld, vagy szivárványos, 
esetleg idegen színnel kontúrozott ké
pét szeretnénk látni. A gyártás folya
mán az egyik legnagyobb precizitást 
igényli a zavaró jelenségek kiküszöbö
lése, ill. a legnagyobb színhűség eléré
sét lehetővé tevő felületjavítás.

A lencsék minőségének javítása

A felületkezelésre jellemző, hogy pl. a 
SWAROBRIGHT felületjavítási rend
szer a fény 99,5 százalékos fényvissza
verődését teszi a tetőél-prizmán lehe
tővé, ahol a bevonat vastagsága 2 ez
red mm (összehasonlításként a hajszál 
kb. 7 század mm vastag). A bevonat 
több mint 30 vékony rétegből áll, me
lyek vastagsága 10 és 130 milliomod 
m m  között van (ez olyan vastagság, 
mint egy 5 emeletes ház magasságá
hoz képest egy írólap vastagsága).

Ha az új vagy régi látcsövünk eseté
ben a fentiekkel mind tisztában va
gyunk, megállapíthatjuk távcsövünk 
minőségét, és ha ismerjük szemünk 
és távcsövünk nappali és esti pupilla
átmérőjét, kevesebb bosszúság ér 
bennünket a távcső gyakorlati haszná
lata során.

R á sk a i- K iss  Z s o l t

A legkönnyebb 
távcső a tökéletes 
élvezethez.
Swarovski Optik 

EL 8x32 és 10x32

A hegyen és a sztyeppén, 
magaslesen, cserkelésnél:
A Swarovski EL 32 kereső 
távcsővel új lehetőségek 
nyílnak a vadászok számára. 
Az új, kompakt építési mód
nak köszönhető csekély súly 
a megszokott, igényes 
minőségben egyedülálló 
kombinációját képezi a 
kézhezállóságnak és 
a legmagasabb optikai 
teljesítménynek.

SW A R O V SK I
O P T I K

Swarovski Optik Magyarország
06 - 30/3312161



Az őzbak
A vadászidény elején általában nem 

a legfiatalabb korosztály képviselői 
kerülnek terítékre, sokkal inkább az 
ékesebb - s ezért kívánatosabb, érett 
trófeát hordozó - egyedek gasztronó
miai célú feldolgozásának van realitá
sa. Aki nem akarja ilyenkor nélkülöz
ni az őzhús élvezetét, kénytelen ebből 
a kínálatból vásárolni. Felejtsük el te
hát a „zsenge húsú őzgida” sokaknak 
nyálcsorgató emlékeket idéző fogalmát, 
de ne intézzük el egy legyintéssel sem, 
miszerint vén bak húsa ehetetlenül rá
gós. Tévedés, hogy csak gulyásnak 
vagy százszor megunt pörkölt formá
jában használható fel, számos olyan 
konyhai fogás ismeretes, amivel a ke
ményebb rostú, szíjas húsokat lazább
ra, adott esetben omlósán vajpuhára 
sütve-főzve tálalhatjuk. Feleségem re
ceptjével matuzsálemi korú öreglegé
nyek is jó eséllyel pályázhatnak a ven
dégek elismerő mormogására:

Hagymás rakott ozhus__________
Bármilyen rész felhasználható hozzá, 
nem csak a „nemes” darabok. A le
hetőleg szeletekre vágott húst kiklop- 
foljuk, sóval és sok borssal bedörzsöl
jük, állni hagyjuk. Megpucolunk ren
geteg vöröshagymát (térfogatra any- 
nyit, mint a hús). Kivajazunk vagy 
zsírozunk egy teflonos falú fazekat, 
majd egy réteg húst lerakunk, rá egy 
réteg hagymát, melyet a hús vastag
ságával egyező méretű karikára vág
juk, újra hús, újra hagyma, amíg el 
nem fogy a hús. Felöntjük éppen el
lepő vízzel, s lassú tűzön sokáig főz
zük. Mire a hús megpuhul, a hagy
ma egyenletes barna szafttá fő szét. 
Habkrumplival és friss salátával tálal
juk, sörrel, könnyű rozéval, vagy laza 
fröccsel búcsúztatjuk.

Könnyítünk a háziasszony (háziember) 
dolgán, ha a vastag húsokat az izom
rostokra merőlegesen szeleteljük fel, a 
legalább 1 cm vastagra vágott érmé
ket, szeleteket mindkét oldalukon ki- 
klopfoljuk ízlésünk szerinti vastagság
ra, fellazítva ezzel a rostokat. Szintén 
megkönnyíti a munkát a pácolás, ahol 
a páclé a laza rostok közé hatolva 
végzi el puhító és szaftosító hatását. 
Sokan pácolás alatt csak a hagyomá
nyos vadas pácot értik. Idősebb őzből

is lehet klasszikus módon remek 
vadast készíteni, csak rá kell szánni 
legalább 2-3 napot a hús páclében áz- 
tatására. Van azonban jó néhány egyéb 
pácoló alapanyag is a tejtől a mustá
ron és boron át az olajig, ezekből csi
pegetünk az alábbiakban:

Fokhagymás rántott őz-szeletek_
A centi vastag gerinc vagy combsze
leteket kiklopfoljuk, apróra zúzott és 
kevés sóval összekevert fokhagyma
péppel alaposan bedörzsöljük és egy
másra rakva hűtőben egy-két órát áll
ni hagyjuk. Zárható fedelű edénybe a 
húst ellepő mennyiségű tejet öntünk, 
2-3 gerezd összetört fokhagymát be
lemorzsolunk és a húsokat szeleten
ként beleúsztatjuk a fokhagymás tej
be. 2 nap állás után lecsepegtetjük, s 
hagyományos módon panírozva vagy 
orly-módra, ízlés szerint olajban, zsír
ban vagy sütővajban aranyszínűre süt
jük. Zöldséges vagy gombás rizzsel, 
vajas krumplipürével körítjük, cseme
ge uborkát, savanyított szilvát és/vagy 
édes gyümölcskompótot adunk mellé.

Mustárral pácolt őz-flekken_____
A kellően vastagra vágott lapocka, ge
rinc vagy combszeleteket enyhén ki
klopfoljuk, mindkét oldalán borssal 
megszórva egymásra rakjuk. Egy tál
kában ízlésünk szerinti fűszerkeveré
ket készítünk sóból, borsból, kakukk
fűből, őrölt köményből, csípős chili- 
paprika-porból. Az íz alapját a fű
szernövények fogják meghatározni, így 
aki a majoránna, oregánó, babér ízét

szereti, arra „hangolja”, aki a könnye
debb bazsalikomot, citromfüvet, roz
maringot, vagy provance-i fűszereket 
kedveli, azt hangsúlyozza. Ha nem 
akarunk egyedi ízhatást, használha
tunk kész, „gyári” fűszerkeveréket. 
Egy zárható fedelű edénybe annyi jó 
minőségű étolajat töltünk, hogy elfed
je a húsmennyiséget, s a fűszerkeve
rékből evőkanálnyit elkeverünk benne. 
A hússzeleteket alaposan bedörzsöljük 
a fűszerkeverékkel, majd normál vagy 
erős franciamustárral (a hagyományos 
m ustár íze ide nem az igazi) lapos 
késsel vékonyan megkenjük mindkét 
oldalát. Vigyázva arra, hogy a m ustár 
ne kenődjön le a szeletről, beleúsztat
juk az olajba. 2-3 napig hűtőben áll
ni hagyjuk, naponta megforgatva az 
olajban, de akár egy hétig is pácol
hatjuk, annál puhább lesz a hús. 
Serpenyőben saját olajában a konyhá
ban is süthetjük, de az igazi ízét a 
tárcsalap vagy tepsi alatt égő szabad 
tűz füstje adja meg. Grillrácsra nem 
ajánlom, a sok növényi fűszer darab
jai megégnek, a hús pedig kiszárad. 
Közepesen átsütve, de angolos steak- 
ként is elkészíthetjük, szárazra sütni 
kár. ínyenceknek a szelet tetejére 
tett, hirtelen sütött, száraz szélű tü 
körtojással fokozhatjuk az élményt. 
Zúzott fokhagymával összekevert tej
föl vagy görög tzatziki és nemes vö
rösbor illik hozzá, az élvezet csúcsa 
azonban a foszlós kenyérre rakott for
ró szelet - a tűz mellett ülve.

-som
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