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É le te m  b ik á ja
V ajh, mire gondolna a Tisztelt Olva

só, ha ezen címen elkövetett írás 
aláírójaként egy női név szerepelne? 
Félre a pajzán gondolatokkal Hölgyeim 
és Uraim, sokkal nemesebb dologról 
lészen szó az alábbiakban.

Homonnay Zsombor szerkesztő kol
légám (aki az első rendellenes trófea
kiállítást is kitalálta) ismét megunta a 
sablonos, tizenkettő egy tucat trófea
bemutatók egyhangúságát, s kirukkolt 
egy ötlettel: rendezzük meg azon tró
feák seregszemléjét, amelyet elejtőik 
vadászéletük csúcspontjának tekintenek.

A német vadász
nyelv erre külön 
kifejezést használ: 
életbika, azaz 
Lebenshirsch. És 
itt mindjárt áll
junk is meg egy 
polgári szóra. Va
jon miért nincs 
„Lebensnbock, 
Lebenskeiler, 
Lebenswidder, 
vagy Lebens- 
schauffler” (élet
bak, élet-kan, 

élet-kos, élet-lapátos)? Valószínűleg 
azért, m ert ebben a kultúrkörben a 
nagy agancsú, koronás szarvasbika tes
tesíti meg azt a felülmúlhatatlan zsák
mányt, amely egy hosszú, tisztességben 
eltöltött vadászéletre felteheti a koronát. 
Csakhogy... ez olyan vadászati lehető
ségeket feltételez, amelyben el lehet 
jutni egy csúcspontra, s a hozzá veze
tő ú t folyamatosságát is magától érte
tődőnek vehetjük.

De vajon lehet-e egyenlőségjelet ten
ni két azonos nagyságú trófea szubjek
tív és objektív „értéke” között? Szerin
tem nem, m ert egész más súllyal esik 
latba, ha az életem bikája, bakja, kan
ja, csigája, stb. egy élet szolgálatának 
jutalma, vagy pedig a „van rá pénzem, 
megveszem kilóra” nem éppen 
vadászias mentalitású üzleti tranzakció 
eredménye.

Nem mindegy, hogy az áhított vad 
felderítését, mozgásának, viselkedésének 
akár több éven át tartó kitanulását, 
majd az elejtéshez vezető ú t „kidolgo
zását” a vadász saját munkájának kö
szönheti, ellentétben azzal, amikor csak 
fel kell venni a telefont, s a „tessék 
jönni, beállt a bika” című, előre meg

rendelt üzenetet természetesnek véve 
autóba, repülőre ülni, s a mások által 
már szinte „kikötött” vadat hősiesen 
oldalba durrantani.

Van egy harmadik út is, amire 
azonban tudatosan nem lehet rálépni, 
pedig csodák szegélyezik, és ez a vak
szerencse! Az a kivételes eset, amikor 
a mit sem sejtő vadász elé áll a so
sem látott tünemény, s a csillagok állá
sa is olyan, hogy lehet is, sikerül is el
ejteni a nem várt, talán senki által 
nem ismert vadat. Mindhárom esetben 
azonos a cél, gyakran az eredmény is 
... és mégis, micsoda különbség van a 
hozzá vezető utakban!

De mit tehet az a „gyalogvadász”, 
akinek ráadásul nincs se területe, se 
pénze arra, hogy kapitális, pláne rekord 
trófeához juttassa a jó sorsa, akit so
sem csókolt homlokon a szeszélyes és 
kiszámíthatatlan Diána istenasszony? Az 
ő néhány, mások által esetleg megmo- 
solygott trófeái közt nem lehet „élete 
bakja, bikája”?

Dehogynem! Életünk boldog pillana
tait nem a fizikailag megfogható trófe
ák nagysága, darabszáma határozza 
meg, hanem a hozzájuk kötődő emlé
kek értéke, testesüljön meg egy gomb- 
nyársas bakocskában, egy „hitvány bics
kanyél” agancsú másodfű bikában - ez 
kizárólag saját döntésen múlik. Köny- 
nyen lehetséges, hogy „zöldfülű” ko
runkban ejtünk el olyan vadat, amelyet 
sosem fogunk „überelni”, legyen akár
milyen hosszú a vadászéletünk. Aki 
életében csak egy bakot lőtt, annak az 
lesz élete bakja, a legkedvesebb, a 
semmivel nem helyettesíthető. Ugyan, 
milyen alapon zárhatnánk ki őt a tró
feáira büszke csapatból? Ezért - kor
tól és nemtől függetlenül - felszólítok 
mindenkit, ha úgy érzi, hogy meglőtte 
„élete bikáját” (bakját, kanját, stb.) 
küldje el szerkesztőségünknek a trófea 
fényképét egy rövid történet kíséreté
ben, hogy azt mások is egészséges va
dászirigységgel megnézhessék, elolvas
hassák. S az összegyűjtött, valamint 
„Életem” rovatunkban megjelent anyag
ból, egyszer-valamikor, talán még egy 
országos kiállítást is rendezhetünk...
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Volt idő - igaz azóta harminc év is eltelt - hogy amikor elautóztam a "Zala megye" határát jelző tábla mellett, 
kürtöléssel üdvözöltem a "birodalmam" ... m erthogy rádió- és tv-tudósítóként az "enyém volt" ez az erdőkkel 
borított, dombvonulatokkal szabdalt, nagyon is szerethető vidék. Minden túlzás nélkül állíthatom, élmény-he
gyek emléke köt a városaihoz, zsákfalvaihoz, az itt élő emberekhez, sok baráthoz, de leginkább a zalai erdők
höz... amit újságíróként, az erdőgazdaság lapjának első szerkesztőjeként, vo lt alkalmam alaposan m egism er
ni. Dicsekvésnek fog tűnni, de leírom, mégse menjen teljesen feledésbe, a Zalaerdő nevet én adtam az üze
mi lapnak, amit később az erdőgazdaság is nevéül választott. Tulajdonképpen ennek a kapcsolatnak köszön
hetem, hogy pindurkát belecsöppentem az erdészkedésbe, hisz értenem kellett a szakma nyelvét, kifejezéseit 
és itt kóstolgattam óhatatlanul a vadászat szakszavait is. "Ha tudtál az erdészeknek-vadászoknak lapot csinál
ni, tudod majd a N im ródot is szerkeszteni!" - döntött a pártközpontban Kőszegi Frici javaslatára Grósz Károly, 
akkor még csak az APÓ vezetője ... és így lettem - nem vadászként - az átalakulásra ítéltetett vadászmagazin 
főszerkesztője. Mindezzel csupán azt kívántam jelezni, hogy mély és elszakíthatatlan gyökereim vannak Zalá
ban ... és lámpalázzal küszködöm, amikor újra írhatok az itteni emberekről, a lenti-zalabaksai különleges ren
deltetésű vadászterületről, a megye 24.500 hektáros, 60-70 százalékban erdősült, csodás szegletéről, a világ
híressé vált zalai szarvasok szülőhelyéről.

Riport
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I I  Riport

Feiszt Ottóval,
a Zalaerdő 

vezérigazgatójával 
vacsorázunk a 
Nova és Szilvágy 
közötti erdő
tömbben megbú
jó Olgamajorban. 
Őrület, most 
hogy belegondo
lok, évtizedeken 

keresztül húsvétoltam, vendégesked
tem ebben a patinás, mindig repre
zentatív és különleges élményekkel 
gazdagító vadászházban - a felújításá
ig. A szobákat átalakították, komfor- 
tosították, a gyönyörű parkban új 
fák-bokrok nőnek, de dicséretesen 
megmaradt az ifjú gróf Batthyány 
Zsigmond által kitalált nappali han
gulata. (A ház az Édesanyjáról kapta 
a nevét.) És itt van Erzsiké is - 
Horváth Frigyesné -, aki ezúttal is 
különleges étekkel (kapros mártással 
nyakon öntött gombás sülttel) rukkolt 
elő, akivel régi ismerősként üdvözöl
hettük egymást. Ottóval is régóta is
merjük egymást, ifjú titánként lett 
vadászati felügyelő a gazdaságnál és 
tessék - már tizenkét éve az rt. ve
zérigazgatója. Az elmúlt húsz évben 
gyakran találkoztunk a vadászati ren
dezvényeken, szót váltottunk erről-ar- 
ról - az Országos Magyar Vadászka
mara elnökével hivatalból is tartanunk 
kellett a napi - heti - havi kapcsola

tot - de még sosem beszélgettünk 
négyszemközt ennyit - őszintén és 
mindenről - mint ezen az éjszakán.

Meg sem próbálom összefoglalni 
ezt a diskurzust, kevés lenne rá az 
egész lapszám, csupán a csalódásom
nak adok hangot. Miért van az, hogy 
eddig ennyire nem volt időnk egy
másra? Miért nem próbálkoztam az
zal, hogy jobban megismerjem Feiszt

. 5 2 0

Ottót, a gondolatait a vadászatról, a 
vadról, az erdőről, a vadászati kultú
ráról, az ország, a cég helyzetéről ... 
az emberekről? Igen csalódtam, de 
nem Ottóban - benne kellemesen - 
hanem önmagamban, hogy ismét csak 
utólag jöttem rá, valamit megint pó
tolhatatlanul elmulasztottam. Vajon 
hány - számomra ismeretlen - Feiszt 
Ottó él még ebben a kis országban, 
akiket jó lenne, meg kellene ismer
nem, akik elkötelezetten, szenvedélye
sen, szakmailag felkészülten szolgálják 
a magyar erdő, a vadászat, a vadállo
mány, a kultúra és kőkeményen saját 
cégük érdekeit, akik látják a gondo
kat, megélik a konfliktusokat és akik 
a jobbítás szándékával dolgoznak, te
vékenykednek?

Még mindig a fülemben cseng 
Ottó két mondata. Az egyik - a 
többször is megismételt tőmondat - 
különösen bántja a „csőrömet”. A 
lenti-zalabaksai különleges rendeltetésű 
területtel kapcsolatos kérdéseimre a 
legtöbb válaszként ugyanis azt mond
ta a kiadvány körül is bábáskodó ve
zérigazgató: „Benne van az almanach
ban”. ... azaz, a Zala megyei millen
niumi vadászalmanachban, melyet a 
megjelenésekor - 2001-ben - ugyan 
átlapoztam, de nem olvastam végig. 
Ebből - sok egyéb értékes informáci
ón kívül - megtudhattam volna, hogy 
ez a terület a zalai dombvidékhez, a 
göcseji és a hetési régióhoz tartozik, 
az ország legerdősültebb vidéke, ahol 
a gyertyános-tölgyes, a bükk és 40 
százalékban a fenyő a meghatározó 
fafaj és ahol évezredek óta szép 
számmal él a gímszarvas. 1828-ból 
származik az első itteni gímtrófea, 
ami ma is látható a Mezőgazdasági 
Múzeumban. Az 1910-es, Lentiben el
ejtett herceg Esterházy Miklós-féle 
10,10 kg-os páratlan 26-os agancs 
megdöbbentően hasonlít az 1970-ben 
Marion Schuster által szintén Lenti
ben lőtt első zalai gímszarvas világre
kordhoz, a budapesti Vadászati Világ- 
kiállítás szenzációjához. Kiderült volna, 
hogy az elmúlt száz év alatt további 
hét gímagancs kapott 240-250 nem
zetközi pontot a bírálatokon, s hogy 
... miért jogos a génrezervátum 
rangja ennek a területnek.

Feiszt Ottó másik mondata akár 
ars poétikájának is tekinthető, így 
hangzott: „Az adottságainkat, lehető
ségeinket hasznosítani kell!” ... és 
mindezt több példával támasztotta 
alá, melyek közül nekem a legjobban

az tetszett, amikor arról győzött 
meg, miért újították fel, korszerűsí
tették és korszerűsítik a vadászháza
kat. Ha a vadászvendég érzékeli a 
szolgáltatás magas színvonalát, látja 
az értékes festményeket a falakon, 
elgyönyörködik az agancsokban, irigy
kedik a vaddisznóhajtások teríték-fotói 
előtt ... előbb-utóbb itt akar majd 
vadászni, nagy bikát lőni. S ha kint 
van a területen, látja a vadföldjeinket, 
az etetőinket, a magasleseink hálóza
tát, megbizonyosodik, hogy jó gazdái 
vagyunk a területnek ... könnyebben 
megfizeti a magasabb árainkat.

- Amivel fo
lyamatosan „bű
vészkednünk” 
kell, különben 
nem lennénk 
versenyképesek.
- Ezt már más
nap Páll Tamás 
vadászati felügye
lő tette hozzá, 
amikor kipakolta 

az asztalra a papírjait. Neki az a 
feladata - koránt sem könnyű meg
bízatás - hogy az ágazat évről-évre 
eredményes legyen, merthogy a tu 
lajdonosi jogokat gyakorló AFV Rt. 
ezzel a - véleményem szerint is kri
tizálható - ágazatokra korlátozott 
szemlélettel ítéli meg a cég m unká
ját. Hiába hoz kiugró eredményt az 
egész gazdaság, elmarasztalást kap, 
ha a vadászati ágazat csak null 
szaldós ... pedig mennyivel éssze
rűbb és talán eredményesebb is len
ne, ha az ágazatok között a pénzek 
egy részét átcsoportosíthatnák.

S ha m ár elővettük a papírokat, 
nézzünk néhány számot. A különle
ges rendeltetésű vadászterületnek - 
a nemrég összevont Lenti és 
Zalabaksai Erdészetnek - 8 vadász
kerülete van, évente mintegy 110 
millió forint a vadászatból az ága
zati bevétele és közel ekkora a ki
adásainak összege is. A bevétel 
minden ötödik forintját a vadkárok 
kiegyenlítésére kénytelenek költeni, 
annak ellenére, hogy 166 kilométer 
hosszú - majdnem Székesfehérvárig 
érő - villanypásztort üzemeltetnek, 
4-500 tonna szemes, 200 tonna lé
dús takarmányt és 5-10 tonna szé
nát etetnek fel a vaddal. 220 hek
tár vadföldet és 130 hektár legelőt 
művelnek. Előírás szerint 13 évnél 
fiatalabb, golyóra érett bikát nem 
lőnek, 10 százaléknál nem  több a
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bekerített terület nagysága, két fel
sőfokú végzettségű fővadász és hét 
alkalmazott dolgozik az ágazatban.

Gróf András 
kocsijával „szala
dunk” ki meg
nézni az éppen 
felújítás alatt álló 
pusztaapáti va
dászházat. Mire 
ezek a sorok 
megjelennek, 
már készen kell 
állnia a vendégek 

fogadására a 14 személyes, valamikori 
Erhardt kúriának. A vadászház mö
gött „mindenre képes” lőteret alakí
tott ki András, még mint zalabaksai 
erdészetigazgató, aki most az össze
vonás után - Keszi László helyettese
ként, (vele szabadsága miatt éppen 
csak kezet foghattunk az érkezésnél)
- a vadászati ágazatot vezényli. Nem 
sok időnk van megtekinteni a 328 
hektáros, 1996-ban épített hernyéki és 
a 228 hektáros méhesi vaddisznós- 
kertet, amelyekben már volt napi 
száz darabos teríték és a legerősebb 
kan agyara 24,5 cm-es volt. A 4-500 
darabos őzállományról csak annyit, 
hogy „közepes” erdei bakok jelzik a 
minőségét, bár néhány kilométerrel 
arrébb, már láttam 700 gramm felet
ti „padlás-bakot” az egyik vadásznál.

Tóth József, a 
lenti kerület hiva
tásos vadásza 
(5400 hektáron 
vadásztat és hoz
zátartozik a 
hernyéki vaddisz- 
nós-kert is) 
szemmel látható
an egy kicsit fe
szült, beszélgeté

sünk napján érkezik hozzá az új 
„bérlő”, aki most vette át az elhunyt 
korábbi „bérlőtől” a pausál- 
szerződést... és még nem lehet tud
ni, milyen igényei vannak. Nagyon 
nem féltem a csöndes, tapasztalt 
szakembert, aki tavaly is tudott a 20- 
25 bika közül 12 kilóst lövetni, nem 
véletlen, hogy ő a legfrekventáltabb 
terület gazdája. Amit mindennap lá
tunk, természetesnek vesszük, legfel
jebb a hiányuk tűnik fel. Valahogy így 
van ezzel Tóth József is, neki magá
tól értetődik, hogy minden erdősarkon, 
nyiladék-kereszteződésben és a fonto
sabb vadváltók mellett magasles áll ... 
összesen 94 darab. Az ország sok vi

dékén megfordultam, sok vadászterü
leten jártam, szerintem ezen a tájon 
láttam életemben a legtöbb jól elhe
lyezett és használható magaslest.

Bárdosi András, a 3500 hektáros, 
kerkafalvi vadászkerület kerületvezető 
vadásza ugyancsak kiváló bőgőhelyek
kel, jó vadbúvó sűrűségekkel rendel
kezik. Itt is, mint az egész különle
ges rendeltetésű területen, a gazda
ság pausal-szerződésekkel értékesíti 
a lőhető vad mennyiségét, a vadásza
ti lehetőségeket. Egy évre szólnak 
ezek a szerződések és a megújítá
suknál kölcsönösen korrigálják a 

megállapodás 
gyenge pontjait, 
az árakat. And
rással több 
időnk maradt a 
beszélgetésre, s 
kivételesen keve
sebbet „szak
máztunk”, in
kább a sztorijai 
érdekeltek. Befe
jezésül következ

zen egy Bárdosi-történet, ami egy 
kicsit jellemzi a zalai vadászokat is.

- November volt, a Csordás rétre 
mentünk a vendéggel, hogy meglő
jük azt a nagyobb kant, amelyik 
rendszeresen kijárt a vadföldre. Ké
szültem erre a vadásztatásra, ezért 
időben kivittem oda egy hordozható 
magaslest. Mindig ezt teszem, akár 
kanról, bakról vagy bikáról van szó 
... viszek oda egy magaslest, aztán 
arról könnyebben és biztosabban lő
het a vendég. Lehet róla vitatkozni, 
de én nem szoktam puskát vinni

magammal, ha vadásztatok ... félek, 
hogy elkapna a hév és én lőnék a 
vendég helyett. Most sem vittem 
puskát. Felültünk a lesre, megjött a 
disznó, szépen be is állt és a ven
dég lövésére tűzben rogyott. Már 
kezdtünk lekászálódni a lesről, egy
szer csak a disznó felállt. No, volt 
nagy kapkodás, mire a vendég rálőt
te az egész tárat. A disznó meg 
csak állt, majd miután fölismerte, 
hogy a vendégnek elfogyott a tölté
nye, bejött a magasles alá, ott csat
togtatta a fogait és jó darabig nem 
tágított alólunk. Mit tehettünk, vár
tunk, majd csak elmegy. El is indult 
a kocsim felé, amit vagy kétszáz 
méterre hagytunk a kis patak mel
lett. Közben persze teljesen ránk 
sötétedett és valahogy vissza kellett 
volna jutnunk a vadászházhoz. Szép 
csöndesen elindultam a kocsi felé, jó 
szelet kerestem, m ert hallottam, 
hogy pont a kocsi mellett, a patak
ban hűti magát a disznó. Akkor 
nem figyeltem az időre, de talán 
órákig tartott, amíg a kocsihoz cser
keltem, az utolsó métereken már 
rohantam, feltéptem az ajtót és li
hegve beugrottam  a kocsiba. Azt hi
szem kiálltam volna a zabszempró
bát, de sikerült kimentenem magam 
és a vendéget a kan fogságából.
Két hét múlva három kilométerre a 
vadföldtől találtuk meg a disznót, el 
volt lőve a lába, az állkapcsa, az el
ső lövés a gerinctüskéjét érte ... és 
19 centis volt az agyara. Azóta néha 
már magammal viszem a puskám.

C SEK Ő  SÁNDOR
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Hírek-tudósítások

Vadászjelöltek 
figyelmébe!"

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

a fegyverismereti vizsgára készülőknek.

( i+ A t a n fo ly a m '^ d ij a  nálunk a 

legolcsóbb, csak 30 ezer forint.

5 A  tanfolyam résztvevőinek

megszervezzük a vizsgalövészetet 

és a vadászvizsgát.

« A  sikeresen vizsgázóknak terület 

nélküli vadásztársasági tagságot 

és apróvadas vadászati 

lehetőségeket biztosítunk.

i
A tanfolyamok kéthavonta indulnak 

legközelebb szeptember 2-án

Jelentkezés és to váb b i felvilágosítás:
Vadászati Kulturális Egyesület 

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

vke@vadaszlap.hu e-mail címen 
Ta nfo lya m vezet ő:

A  dr.Balazs István: 30/492-89-62

egércincogástól ■ szarvasbögésig

VADHÍVÓ TANFOLYAMOK
A  nagy sikerre való tekintettel folyamatosan 

egész napos vadhívó-csalogatótanfolyai 
vadászoknak, vadászmestereknek, hivatásos vadászoknak 

és mindazoknak, akik a témában jártas szakemberektől 
meg akarják tanulni a szarvasbőgés, az őzhívás, 

a nyúlsírás, a rókahívás.
Meghívott előadók:

Mihalko Károly ISzlovál 
Homolya László szarvasbőgő Európa-bajnok. 

Oktatófilm: Takács Viktor 
A tanfolyam díja 8 ezer forint, ebéddel.

Helyszín:
Göd, Nem eskéri-Kiss K úria

■ \ S '  *
K ih e ly e ze tt m egyei tan fo lyam ok: 

Tolna megye:
Élégendő jelentkező esetén.

Helyszín:

Jelentkezés: Zöld Pagony Bt.,
Simon Norbert, 06/30/255-78-66 2, 
(részvételi díj: 9.000,- Ft ebéddel|

*

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

Miért éppen a fogoly?- tette fel a kér
dést bevezetőjében Csonka Tibor, a 
világhírű, nagyvadgazdálkodásáról 
nevezetes Gemenc Rt. vezérigazgató
ja, Dusnokon, az augusztus 12-ikén 
rendezett fogoly-konferencia megnyi
tóján. Nos, nincs ebben semmi titok - 
folytatta - mert nálunk adottak a szak
mai feltételek ahhoz, hogy egy közép
európai viszonylatban is jelentős ka
pacitású fogoly tenyész-telep és egy 
kísérleti terület létesülhessen - saját 
erőből és jelentős EU támogatásból. A 
konferenciára az ország minden ré
széből érkeztek a szakemberek, so
kan közülük a családi nyaralásukat is 
megszakították, hogy eljöhessenek.

Pintér István, az FVM vadászati, 
halászati és vízgazdálkodási főosztá
lyának vezetője, a hazai fogolyállo
mány több mint három évtizede tartó 
vészes csökkenéséről szólt, és be
számolt azokról a programokról is, 
amelyekkel igyekeztek a létszám- 
csökkenésnek gátat vetni.

Pétervári Gábor vadászati igazgató 
részletesen ismertette, hogy a Ge
menc Rt. a fogoly élőhelyi igényeinek 
mindenben megfelelő, külön erre a 
célra kijelölt, mezőgazdasági művelé
sű vadászterületrészén már az idén 
megkezdték a visszatelepítés mód
szertani kísérleteit. Céljuk egyrészt a 
faj megmentése, másrészt, hogy a ta
pasztalataikat, a gyakorlatban „vizsgá
zott” és az általuk kidolgozott többlép
csős utónevelési módszereket - a ké
sőbbiek folyamán - rendszeres szak- 
tanácsadás és személyes konzultáci
ók során az ország más vidékein dol
gozó kollégáknak mielőbb átadhas
sák. Természetesen elsősorban azok
ra számítanak - szögezte le határozot
tan - akik a szürke fogolynak, mint ha

gyományosan vadászható vadfajunk
nak elvesztésébe soha nem tudtak 
belenyugodni, és a faj megmentéséért 
valóban tenni is szeretnének.

Dr. Faragó Sándor professzor elő
adásában részletesen elemezte a hazai 
fogolypusztulás okait és a fajnak a vég
veszélytől való megmentésének szük
ségességét. Beszámolt a több mint 
egy évtizedes, a fogolymentést szolgá
ló Lajta-projekt pozitív és negatív kuta
tási eredményeiről és felvázolta azokat 
a legfontosabb mentési és repatriációs 
teendőket, amelyek eredményességé
hez az új tenyész-telep valóban sokat 
ígérő lehetőségeket nyújthat.

Árva Károly, a gazdaság nagy szak
mai múlttal rendelkező apróvadte
nyésztő szakembere mutatta be az 
igazán lenyűgöző méretű, lenesi 
tenyésztelepet, a három új „Bretagne” 
keltető gépet, részletezve a tojatás, a 
keltetés és a nevelés összes fázisát. A 
25 példányból álló „összeszokott csa
patok” kialakításához előbb kisebb, 
majd nagyobb alapterületű volier szük
séges. Az utónevelést - ezen belül a 
sokat vitatott eredményes „visszavadí- 
tást” - szolgálják a kibocsátást megelő
zően használt speciális ketrecek.

A konferencia résztvevőinek mód
juk nyílt mindent megnézniük és kér
déseikre a bemutató helyszínén vá
laszt kapniuk. Ettől is volt más ez a 
konferencia, mint a korábbiak, ahol 
az előadásokat követően a legtöbb
ször időhiány miatt elmaradt a „kér
dések órája” . Mindent összegezve: 
bízvást egyetérthetünk abban, hogy 
valami olyasmi kezdődött el Lenesen, 
amelyre - valljuk be - mostanában 
nem igen akadt hazai példa.

- hy -
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A sümegi várhegy lábánál található Püspöki Palota és 
annak kertje adott otthont a 2005. évi Veszprém megyei 
Vadásznapi rendezvénynek. 10 órakor Hubertus misé
vel kezdődött el a rendezvény. A program további ré
szében a korhű ruhákba öltözött francia kürtös csapat, 
valamint a „Séd parti vadászkürt együttes” mutatta be 
tudását. Ezt követően színpadra szólították Rátosi Fe
rencet, a házigazda Sümeg polgármesterét, Pechtol Já
nost, az OMVK főtitkárát, Papp Gyulát, a Veszprém me
gyei vadászkamara elnökét, valamint Baracskai Lajos 
megyei titkárt, akinek a szervezésben betöltött szerepét 
hangsúlyozta a műsorvezető. A színpadon foglalt helyet

2005 S Z E P T E M B E R  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 Csütörtök 5 03 18 25 2 06 17 55
2 Péntek 5 04 18 23 3 15 18 14
3 Szombat 5 05 18 21 4 23 18 30 1 19 45
4 Vasárnap 5 07 18 19 5 31 18 44
5 Hétfő 5 08 18 17 6 38 18 58
6 Kedd 5 09 18 15 7 46 19 12
7 Szerda 5 11 18 13 8 55 19 28
8 Csütörtök 5 12 18 11 10 08 19 47
9 Péntek 5 13 18 09 11 24 20 11

10 Szombat 5 15 18 07 12 41 20 43
11 Vasárnap 5 16 18 05 13 56 21 28 D 12 37
12 Hétfő 5 17 18 03 15 03 22 29
13 Kedd 5 19 18 00 15 57 23 46
14 Szerda 5 20 17 58 16 37
15 Csütörtök 5 21 17 56 17 08 1 12
16 Péntek 5 23 17 54 17 31 2 40
17 Szombat 5 24 17 52 17 50 4 08
18 Vasárnap 5 25 17 50 18 08 5 33 O 3 01
19 Hétfő 5 27 17 48 18 25 6 56
20 Kedd 5 28 17 46 18 44 8 18
21 Szerda 5 29 17 44 19 06 9 39
22 Csütörtök 5 31 17 42 19 32 10 58
23 Péntek 5 32 17 40 20 07 12 13
24 Szombat 5 33 17 38 20 50 13 20
25 Vasárnap 5 35 17 36 21 44 14 17 C 7 41
26 Hétfő 5 36 17 34 22 46 15 01
27 Kedd 5 37 17 32 23 53 15 34
28 Szerda 5 39 17 30 16 00
29 Csütörtök 5 40 17 28 1 02 16 20
30 Péntek 5 42 17 26 2 11 16 37

ÚJHO LD I ELSŐ NEGYED D
TELIHOLD O UTOLSÓ NEGYED C

A nyári időszámítás ideje alatt az időpontokhoz 
egy órát hozzá kell adni.

Oláh Csaba, a VKE elnöke is. A Kamara Zászlajának be
vonulása után Rátosi Ferenc és Pechtol János köszön
tötte a megjelenteket, majd Papp Gyula rövid beszéd
del indította útjára a rendezvénysorozatot. Sümeg város 
polgármestere felkötötte a város szalagját is a kamarai 
zászlóra. Mielőtt a trófea-bemutatót és vadászművésze
ti kiállítást megnyitották volna (ez alkalommal Csiszár 
József festőművész képeit tekinthették meg az érdeklő
dők, egy másik kiállítóhelyen pedig Seres Erzsébet por
celánfestő munkájában gyönyörködhettek a látogatók), 
a színpad elé szólították az újdonsült vadászokat ünne
pélyes fogadalomtételre. Érdekes színfoltja volt a ren
dezvénynek Homolya László és Fehér Péter szarvas
bőgő bemutatója, amelyet a helyi vadászok számára 
megrendezett bőgőverseny követett. Az egész napos 
program során fellépett többek közt Forgács Gábor hu
morista, hallgathattunk könnyűzenei koncerteket, lát
hattunk kutyás bemutatót. A szervezők örömére még a 
késő délutáni órákban is nagy számban voltak jelen ér
deklődők. A vadásznap alkalmából kitüntetést, „A Ma
gyar Vadászatért” érdemérmet vehetett át Rakk Tamás, 
kamarai aranyérmet kapott Borbély Sándor, Szabó Fe
renc munkásságát pedig Nimród-éremmel ismerték el. 
A Hubertus Kereszt arany fokozatát kapta Czapári Ró
bert, Horváth Dezső, Hegyi János, Csöbör Gábor, Bé
kési Ferenc, Fejes Dezső, Kiss Vilmos, Szaxon Attila, 
Egressy Károly, valamint Szajkó István. A Hubertus Ke
reszt ezüst fokozatában részesült id. Mékli László, 
Muzsi Stark Irma, Esses Károly, Nagy Géza, Tóth Ba
lázs, Németh Dezső, Kelemen Attila, Tóth Zoltán, Szabó 
Lajos, Hujber Ferenc, Lakatos Ferenc. Bronzfokozatot 
kapott: Illés József, Vallner Gyula, Kriston Lajos, Bíró Ist
ván, Brunner József, Szili József, Zsegraics Pál. A 
Veszprém Megye Vadgazdálkodásáért emlékérmet Sü
tő István, Kovács Péter, id. Tóth Tamás, és Varga Zoltán 
vehette át. A gróf Nádasdy Ferenc-emlékplakettet a 
Somló tája Vadásztársaság érdemelte ki.

Púnk János

Mire szabad vadászni?
Szeptemberben: gímszarvasra -  őzbakra -  muflonra -  vaddisznóra -  

szikaszarvasra -  mezei nyúlra -  üregi nyúlra -  tőkés récére -  csörgő 

récére -  szárcsára -  balkáni gerlére -  örvös galambra -  házi görényre -  

nyestre -  borzra -  aranysakálra -  dolmányos varjúra -  szarkára -  szajkóra. 

Októberben: gímszarvasra -  dámra -  őzsutára, gidára -  muflonra -  

vaddisznóra -  szikaszarvasra -  mezei nyúlra -  üregi nyúlra -  

fácánkakasra -  fogolyra -  vetési lúdra -  nagy lilikre -  tőkés récére -  

csörgő récére -  barátrécére -  kercerécére -  szárcsára -  balkáni gerlére

-  örvös galambra -  házi görényre -  nyestre -  borzra -  aranysakálra -  

dolmányos varjúra -  szarkára -  szajkóra.

Egész évben vadászható: vaddisznókan, süldő, malac -  róka -  

pézsmapocok -  nyestkutya -  mosómedve.

Fácántyúk és fogoly a rendeletben előírt feltételek szerint lőhető.

A vetési lúd és a nagylilik vadászati idénye Hajdú-Bihar, Békés és 

Csongrád megye teljes közigazgatási területén, valamint Jász-Nagykun- 

Szolnok megye tiszántúli területén december 1-jén kezdődik és január 

31 .-éig tart. Vetési lúdból és nagylilikből naponta fajonként és szemé

lyenként összesen legfeljebb négy darab, természetes tőkés-, csörgő-, 

barát- és kercerécéből, szárcsából pedig nyolc darab ejthető el.
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I Hírek-tudósítások 
■

Bodrogközi vadásznapok Ünnep a javából
Az idén 11. alkalommal, augusztus 12-én és 13-án került 
megrendezésre a Bodrogközi Vadásznapok rendezvény- 
sorozat. A rangos eseménynek Cigánd városa adott ott
hont, az „Államalapítás ünnepe” részeként. Az első na
pon, a Zempléni lőtéren koronglövő versenyt szerveztek. 
Másnap Cigándon, a Hősök terén fél 10-kor a majorettek 
zenés felvonulásával vette kezdetét az ünnepi műsor, me
lyet az ejtőernyősök bemutatója követett. 10 órakor a va
dászkürtösök ünnepélyesen megnyitották a rendezvényt. 
A kulturális műsorok a színpadon reggeltől tartottak. Az 
érdeklődők a Csárdás citerazenekar, a Zempléni Gyer
mek néptánc csoport, és a Búzavirág Hagyományőrző 
Népdalkör műsorát kísérhették figyelemmel, de a vadász
ruha bemutató is nagy sikert aratott. A téren különféle sza
badidős programok zajlottak: a gödöllői vadászkutya is
kola bemutatóját a diósgyőri lovas-íjászok fellépése és 
motoros felvonulás követte. A szervezők kiállításokról is 
gondoskodtak, sokan érdeklődtek a Cigánd város törté
netét bemutató tájház, terepjáró kiállítás (tesztvezetés), 
vadászkés- és távcső-bemutató iránt. Közben a bográ
csokban rotyogtak a finomabbnál finomabb ételek, me
lyek a zsűri értékelésére vártak. A programok késő este 
tűzijátékkal zárultak. Örvendetes tény, hogy a köztudat
ban a vadásznapok programsorozata egyre több érdeklő
dőt vonz, és a vadásztársadalom egyre nagyobb szám
ban képviselteti magát ezeken a rendezvényeken.

A koronglövészet csapatversenyt a sárospataki Kos
suth Vt. nyerte, a szintén sárospataki Hubertus Vt., va
lamint a helyi illetőségű II. Rákóczi Vt. előtt. Az egyéni 
versenyben az első helyen Demkovics István végzett, 
Hogya Imrét, és Pletikoszics Istvánt megelőzve. A me
gyei csapatverseny sorrendje: Takta Vt. Taktaharkány, 
Gróf Károlyi Vt. Füzérkomlós, Erdészet Sárospatak. A 
megyei egyéni bajnok Bódy Ferenc lett, Kupái András, 
és Demkovics István előtt. A főzőverseny díjazottjai: sá
rospataki Hubertus Vt., nagykövesdi Tarbucka Vt., 
Kenézlői Dózsa Vt. A rendezvényen Nimród Vadászér
met kaptak: Tóth Zsolt, Vadász István. Borsod-Abaúj- 
Zemplén megye Vadászatáért Emlékéremmel jutalmaz
ták Molnár Györgyöt, Majoros Lászlót, valamint 
Kadlicsek Jánost. Hubertus Kereszt kitüntetésben ré
szesült Petróczi László - arany fokozat, Kazsú Róbert - 
ezüst fokozat, Géresi Pál és Lábiscsák Tamás - bronz 
fokozat. Gyurán János, Németh István és ifj. Kerekes 
István tevékenységét oklevéllel ismerték el.

Handa György

Augusztus 13-án, a 
Tarjáni Nemzetiségi 
Ifjúsági Tábor terüle
tén tartotta vadász
napi rendezvényét a 
K o m á ro m -E s z te r-  
gom megyei vadász
kamara. A parkoló
ban már a hivatalos 
programok kezdete 
előtt fél órával is ne
hézkes volt üres he
lyet találni. A szép 
számmal megjelent 
érdeklődőket Lukács 
Péter, az OMVK me

gyei szervezetének elnöke köszöntötte, majd Hubertus 
misére került sor. A szertartást Szabó Zoltán, tarjáni ró
mai katolikus plébános celebrálta. Az egész napos szín
padi műsorok sorát a Tatabányai Vadászkürt Együttes 
nyitotta. Az előadás a téli társasvadászatok hangulatát 
idézte, egy vaddisznóhajtás kürtszignáljain keresztül. 
Megható látványosság volt, ahogy az új vadászok foga
dalomtételét követően, szarvasgyilokkal avatták va
dásszá az újdonsült Nimródokat és Dianákat. A II. Gere
cse Vadászkürt versenyen fellépő csapatok igazán kitet
tek magukért, minden résztvevő színvonalas produkció
val rukkolt elő, igencsak megnehezítve ezzel a zsűri dol
gát. A szervezők munkáját dicséri, hogy a látogatók szá
mára egész napos kikapcsolódási lehetőséget teremtet
tek, sokan családostól, gyerekekkel érkeztek, és min
denki bőven talált magának látnivalót. Volt szarvasbőgő-, 
vadászkutyás és íjászbemutató, de sokan izgulták végig 
a lövészversenyeket is. Szinte állandó tolongás volt az 
árusok, kiállítók sátrai előtt, és - ahogy ilyen rendezvé
nyeken az lenni szokott - senki sem távozhatott üres 
gyomorral, a vadásztársaságok főzőcsapatai ugyanis 
szívesen vendégül láttak mindenkit egy tányér vadpör
költ, vagy egy pohár bor erejéig. Az emelkedett hangu
latban zajló vadásznap zárásaként hajnalig bálozhatott, 
aki még bírta erővel. Az eseményen Juhász János az 
OMVK Aranyérmét vehette át, Oroszlán Ádámot pedig a 
Hubertus Kereszt gyémánt fokozatával tüntették ki. A 
Hubertus Kereszt arany fokozatát kapta Szaxon Attila, 
Kecskeméti Lajos és Angyal Ferenc, Torna Ervin pedig 
bronz fokozatú elismerésben részesült.
A versenyek eredményei: 
Koronglövészet:
„SPORT” kategória: Viczai Gábor, Szintai Miklós, 
Simonics Ferenc
„VADÁSZ” kategória: Juhász Olivér, Szántó István, 
Berdán Sándor
„NŐI” kategória: Scsirbánné Vörös Renáta, Szám Csilla, 
Tomasik Franciska
II. Gerecse Vadászkürtverseny: Török Gyula, Fehér Péter, 
Siklósi Kálmán
Vadpörkölt-fó'ző verseny: Ácsi Egyetértés Vt., Mocsai V t, 
Környe Vt.

W.P.
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Az orwadászat sértettje 
a vadászatra jogosult
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának jogegy
ségi tanácsa Budapesten, a 2005. év június hó 22. nap
ján tartott ülésen a Legfelsőbb Bíróság elnökének indít
ványa alapján meghozta és nyilvánosan kihirdette a kö
vetkező jogegységi határozatot: „A jogosulatlan vadá
szattal elkövetett lopás és rongálás bűncselekményé
nek sértettje az adott vadászterületen a vadászatra jo
gosult” . Ez a határozat egységesíti a bírósági gyakorla
tot és a jövőben már nem a magyar állam a sértett.

Új helyen a trófeabírálat
A Fővárosi és Pest megyei 
Trófeabíráló Bizottság 
Budapestről, a Szilágyi 
Erzsébet fasorból Telkibe, 
a Pilisi Parkerdő Rt. buda
keszi erdészetének főépü
letébe költözött. Az erdé
szet telefonszáma: 06/23/ 
451-145, 06/ 23/ 451-133, 
06/23/ 451- 949

Elkészült a vadhúsvizsgáló 
tanfolyam jegyzete
A vadon élő és tenyésztett vad elejtéséről, húsvizsgálatáról 
és forgalmáról, valamint a házinyúl húsvizsgálatáról szóló a 
7/2005. (II. 4.) FVM rendelettel módosított 9/2002. (I. 23.) 
FVM rendelet előírja, hogy a közfogyasztásra kerülő vadat 
húsvizsgálatnak kell alávetni. Vadhúsvizsgáló képesítést 
vadbegyűjtő hely vezetője, hivatásos vadász és sportva
dász szerezhet, amennyiben megfelel a jogszabályban elő
írt feltételeknek. Az Országos Magyar Vadász Kamara a kö
zelmúltban elkészítette a vadhúsvizsgáló képzéshez szük
séges tananyagot, melynek alapját az Osztrák Vadászszö
vetségek Központi Irodája által kiadott "Wildfleisch 
Verordnung" című jegyzet magyar fordítása képezi.

Tisztújítás Baranya megyében
A Baranya Megyei Vadásztársaságok Szövetsége július 
25-én tartotta tisztújító közgyűlését Pécsett. Dr. Bodnár 
József elnök a közgyűlés elején röviden vázolta a testü
let munkáját, kiemelve Baranya megye kezdeményező 
szerepét az országos szakbizottságokban. A jövő felada
tai között említette a központi érdekérvényesítés fontos
ságát, a társadalmi szemléletformálás szerepét és a fiata
lok bevonását a vadásztársaságok munkájába. Ezt köve
tően titkos szavazással, egyhangú támogatottság mellett 
újraválasztotta a Baranya Megyei Vadásztársaságok Szö
vetségének küldöttgyűlése a szövetség tisztikarát.

A.G.

Páratlan - a maga nemében
Igazán ritka vadászszeren
csével sikerült puskavégre 
kapnia a képen látható 
agancs viselőjét Marozsán 
Károlynak, a nyírbátori Bátho
ry István vadásztársaság el
nökének, idén június 14-ikén. 
A tízévesre becsült korú öreg 
harcos egy viszonylag kis ki
terjedésű erdei territórium ura 
volt. Régóta figyelték már 
egészen különleges fejdíszét, 
de az igazi meglepetés csak a 
terítéken érte a szerencsés el- 

ejtőt. Az agancstő és a két szár egészen a közepéig tel
jesen összenőtt, egy tűt nem lehet átdugni közöttük. 
Sok öreg, tapasztalt vadász is csodájára járt és állították, 
hogy ilyet még életükben nem láttak.

Páratlan - tizenkettes
Augusztus 2-án hajnalban 
Gerhard Berger, osztrák bér
vadász a Gyulaj Rt. pincehelyi 
erdészetének németkéri va
dászterületén ejtette el a ké
pen látható, páratlan tizenket
tes agancsot viselő bakot. A 
kísérő Puskás Mihály, kerület
vezető hivatásos vadász volt. 
A 332 grammos trófea valószí
nűleg barkában sérült, így ala
kulhatott ki a különleges 
agancsforma.

A tompái parókás szellem
A Kelebiai Va
dásztársaság te
rületén augusztus
3-án került teríték
re a képen látható 
parókás őzbak, 
amelyet Lengyel 
István többszöri 
sikertelen próbál
kozást követően
ejtett el. A szeren
csés vadász kitar
tásának és kísérő
jének, Aranyász 
Csabának köszön

heti a különleges trófeát. A zsigereléskor kiderült, hogy 
a baknak egyáltalán nem voltak heréi, sérülésre utaló 
nyomokat sem találtak rajta, így feltételezhető a születé
si rendellenesség.
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I Hírek-tudósítások

Júliusi bika Vadmalac a csomagtartóban
A zalaegerszegi 
Nimród Vadász- 
társaság terüle
tén július 15-én 
friss, még test
meleg kapitális 
szarvasbika tete
mére bukkantak 
a várostól mint
egy 3 kilométerre 
fekvő pincesor 
melletti erdőben. 
A 14 évesre be
csült, 12-es bika 
bírálati agancs
súlya 9,67 kilo

gramm volt. A társaságot szó szerint pótolhatatlan vesz
teség érte, az ismeretlen vadorzó kilétének felderítésé
re a rendőrség nyomozást indított.

Hivatásos (orv)vadász 
-  rendőri segítővel
Lőfegyverrel és lőszerrel való visszaélés bűntett gyanú
ja miatt indult eljárás egy rendőr főtörzs-zászlós, vala
mint egy hivatásos vadász ellen, akiket a Tolna Megyei 
Rendőr-főkapitányság orvvadászat miatt őrizetbe vett. A 
feltételezett elkövetők a fegyvertartási engedélyükben 
nem szereplő lőfegyvereket és lőszereket tartottak ma
guknál, melyeket vélhetően orvvadászatra használtak. 
A nyomozás érdekei, valamint a gyanúsítottak büntetlen 
előélete nem indokolták előzetes letartóztatásba helye
zésüket. A rendőr-tiszthelyettes és társa korábban egy 
szervezett akció során már közel jártak a lebukáshoz, 
azonban akkor még el tudtak menekülni a kommandó
sok elől, és kidobták a kocsijukból a bűnjelül szolgáló 
vadat. Nem sokkal később azonban mindkettejüket el
fogták, lakásaikból pedig nagy mennyiségű vadhús ke
rült elő. Az egyenruhást - aki több mint tíz éve volt rend
őr - felettesei azonnali hatállyal elbocsátották a rendőr
ség soraiból. A hivatásos (orv)vadász további sorsáról 
nincs információnk...

Engedély nélkül lőtt vaddisznóra bukkantak a rendőrök 
egy férfi kocsijának csomagtartójában július 30-án, 
Mátranovákon. A közúti ellenőrzés során nyilvánvalóvá 
vált, hogy a forgalmi rendszám nélküli járművet vezető 
férfi vadászni volt, ezért megvizsgálták a nála lévő va
dászfegyvert is. A gépkocsi tüzetes átvizsgálása köz
ben egy ötkilós lőtt vadmalac került elő, ami nem volt a 
szabályoknak megfelelő jelzéssel ellátva, és a lőjegy- 
zékben sem szerepelt. A férfi ellen eljárás indult.

Lebukott a vadorzó
A hajnali órákban lövés dördült augusztus 3-ikán, a Vas 
megyei Olaszfai Vadásztársaság területén, a Bükkfej-dű- 
lőben. A vadászatra jogosult bejelentése nyomán a hely
színre érkező rendőrök vizsgálódása során beigazoló
dott a gyanú, miszerint a vadorzó egy szarvasbikát kerí
tett puskavégre, majd a délelőtti órákban tetten is érték 
a bikáért visszaérkező orvvadászt. A Vasvári Rendőrka
pitányság bűnügyi osztálya az elkövető beismerő vallo
mását követően nyomozást indított. Az intézkedés során 
kiderült, hogy a Hegyhát Vadásztársaság alkalmazottai a 
vadetetők ellenőrzése közben észrevettek egy traktort, 
amihez odamentek és látták, hogy a rajta lévő ládában 
egy bika van. A rendőrök megállapították, hogy a vadat 
a társaság egyik tagja lőtte, aki arra hivatkozott, hogy a 
vad sántított, ezért ejtette el. A rendőrség az ügy vizsgá
latát szakértő bevonásával folytatja.

Lőttek a fegyvereknek
Ismeretlen tettesek elloptak két vadászfegyvert egy 
akasztói hobbitelken lévő ház kazánházából július 28- 
án késő este. Az ellopott szovjet és csehszlovák gyárt
mányú golyós puskák engedéllyel rendelkező tulajdo
nosa nem szegte meg a fegyvertartási szabályokat, 
mert tartósan ott lakott. A puskákat - előírás szerint - zárt 
lemezszekrényben tárolta, s a kazánház ablakán rács 
volt. Az elkövető a vasrácsot lefeszítve, a fegyverszek
rényt kivágva szerezte meg a vadászfegyvereket. A tet
tes felderítésére nyomozás indult.

Vadászati emlékhely
A Fejér megyei Szent László Patakvölgye Vadásztár
saság bensőséges ünnepség keretében emlékezett 
meg az 1965-ben Cseterki Lajos által elejtett világre
kord őzbak terítékre hozásáról, a jeles esemény 40. 
évfordulóján. A Gyúró és Tordas határában lőtt bak 
tiszteletére egy kőtömbbe vésett emléktáblát avattak. 
Markovics László, a VADEX Rt. korábbi vezérigazga
tója fölelevenítette az őzbak elejtésének történetét, dr. 
Rácz Antal, nyugalmazott FVM főosztályvezető pedig 
arról beszélt, hogy az 1967-es újvidéki vadászati kiál
lításon elbírált őzbak - amely 18 évig volt világrekord - 
alapozta meg a magyar vadgazdálkodás nemzetközi 
hírnevét. Az emlékhely szabadon látogatható.

I.M.
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„Gemenci" mú'vésztelep Hatvan év, puskavégen
Ez évben már 
nyolcadik alka
lommal szervez
ték meg a ge
menci alkotótá
bort, ahová elis
mert és kezdő 
művészeket egy
aránt meghívtak. 
Témájuk a ter
mészet, de főleg 
a vad. A rendha
gyó csupán az 
volt az egész
ben, hogy a ven
déglátó ez eset
ben a SEFAG Rt. 
volt, a tábor he
lye Zselicben, a 
kardosfai va

dászház. Festői szemmel nézve témában nem volt hi
ány, mely a táborozásra rögtönzött kiállításon is tükrö
ződött. Itt adták át a gemenci művésztelep díját, ame
lyet ez alkalommal Valaczkai Erzsébet kapott meg. A tá
bor résztvevői: Ambrus Lajos, Bene János, Duschanek 
János, Gyalai Béla, Kalas András, Kovács Tibor, Magyar 
Ferenc, Meszlényi Attila, Mráz János, Nemes István, 
Rádóczy Gyarmathy Gábor, Seres József, Szappan 
László, Szurcsik János, Valaczkai Erzsebet.

V.E.

A „Hány szerelmese”

Megalakulásuk hatvanéves évfordulóját ünnepelték a 
nyírbátori vadásztársaság tagjai az év talán legmele
gebb napján, július 30-ikán. Dr. Móra István, a megyei 
vadászkamara elnöke méltatta a kudarcokban és sike
rekben gazdag megtett utat, majd leleplezte a társaság 
őzbakfejet ábrázoló tűzzománc tábláját, Makrai Zsu
zsanna művésznő alkotását, amely a jubileumát ülő Bá
thory István Vadásztársaság emblémája lett. A kalan
dokban bővelkedő hat évtized történetét erre az alka
lomra könyvben örökítették meg, méltó emléket állítva 
az elődeiknek, akik közül többen sajnos nem érhették 
meg az ünnepséget. A meghívott vendégek és a vadász- 
társaság minden tagja névre szóló emléklapot és egy- 
egy könyvet kapott. Balla Jánosné, Nyírbátor városának 
polgármestere arról beszélt, hogy milyen nagy jelentő
sége van a vadásztársaságnak városuk kulturális életé
ben és a térség más civil szervezetei között az elsők kö
zött említhető az a pezsgő, jól szervezett közösségi élet, 
amely a Báthory István Vadásztársaság vezetőségét és 
tagságát jellemzi. Az egész napos családi program a 
koronglövész versennyel kezdődött és a vadászházban 
közösen elköltött ebéddel folytatódott. Igazi meglepe
tést hozott és nagy sikert aratott a társaság új emblémá
jával díszített hatalmas torta. Az embert próbáló hőség
nek fittyet hányva, kiváló hangulatú rendezvény része
sei lehetett mindenki, aki ott volt.

H.Zs.

Képzőművészeti alkotétábor 
Somogy megyében

A csodálatos zselici környezetben egy hetet töltöttek el 
a Somogyi Erdészeti Rt. meghívására a vörösalmai va
dászházban a természet és a vadvilág festői. A progra
mokat Vincze Angéla festőművész szakmai előadása 
színesítette. Az alkotótábor végén rögtönzött kiállítást 
Barkóczi István vezérigazgató és Buzgó József vadá
szati osztályvezető is megtekintette. A festőtábor részt
vevői Szamosközi Antal, Vincze Angéla, dr. Ignácz Mag
dolna, Dedinszky Márta, dr. Kun Edit, Marics Attila, 
Fucskár József, Szűcs Tibor, Jagicza Beáta, Frank Ta
más, Miszlai Sándorné, Iván István voltak. A résztvevők 
a jövő évi művésztáborba is meghívást kaptak.

I.M.

Dr.Studinka László tisz
teletére állítottak emlé
ket augusztus 6-án 
M osonszentm iklóson.
A „Hány szerelmesé
nek” életútját és érde
meit Varga László pol
gármester és Markó 
László, a Rábcamenti 
Vadásztársaság veze
tője méltatta, majd le
leplezték közösen az 
emlékművet. Studinka 
László gyerekkorá
tól minden szünidejét 
M osonszentm ik lóson  
töltötte, innen járt a 
Hanyba madarászni, 
majd később vadászni. Életét a vadgazdálkodásnak 
szentelte, nagy érdemei vannak a többi között a külföl
di bérvadásztatás elindításában és az 1971-es buda
pesti Vadászati Világkiállítás megszervezésében is.
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13. oldal

Még bölcsebb hasznosítás?
Hú de k... nehéz magyarnak lenni! - fakadt ki va

dászcimborám, akit szerencsés sorsa azzal aján
dékozott meg, hogy valóra válthatta gyerekkora dédel
getett vágyálmát és kijuthatott vadászni a fekete föld
részre. Na, amikor hazaérkezett, akkor következett a 
„ne mulass” - kiderült, hogy mindenféle szabályos en
gedélye ellenére nem hozhatja be az általa összespó
rolt pénzen vásárolt zsákmányának örökbecsű tárgyi 
emlékeit, ami a világ minden táján, de főként az EU-ban 
elfogadott, természetes és kézenfekvő.

Annak ellenére, hogy az Alkotmány minden magyar ál
lampolgár számára - elvileg - garantálja a magántulajdon
hoz fűződő jogot, ez spéciéi a külföldön vadászokra nem 
vonatkozik. A szerencsés, de megtérve mégis pórul járt 
vadász hiába vette meg, fizette ki a nemzetközi szerveze
tek által jóváhagyott, szigorú szakmai szempontok alap
ján megállapított, évente elejthető mennyiségből az ép
pen eladósorba került és rájutó példányt, hazánk "sötét
zöld" bürokratái védelmi okokból nem engedik idegenből 
hazamenteni. Pedig a döntnökök még az elejtési helyek 
ezer kilométeres közelében sem jártak életükben soha, se 
fizikailag, se jogalkalmazásilag. Tehát: kifizetett valaki, va
lamit, valahol, de az övé juszt sem lehet, mert a repülőté
ren úgy "leállamosítják", mint egykor a fordulat éve után a 
szatócsboltot. Ráadásul már kárpótlási jegy sem jár az ál
lamosítva elkobzott értékekért, mert a jogtalan államosítá
sokhoz nálunk, itt a földhöz ragadozó „közép-vadkeleten”- 
ahogy történelmi leckéinkből régen megtanultuk - a jogta
lan államosítások kárainak későbbi pótlásához minimum 
egy alapos rendszerváltás szükségeltetik. Persze - mint 
mindenben Magyarországon - ebben is nyitva hagytak 
egy kiskaput arra, hogy mégis miképp tarthassuk otthon 
a megszeretett trófeáinkat. Csinálják is egyre többen ezt a 
teljesen értelmetlen és agyament „játékot” .

De mi is ennek a korántsem olcsó játéknak a lénye
ge? Az „államosított” - vagyis a hivatalosan „meglovasí- 
tott” - trófeák papíron és térítésmentesen valamelyik 
múzeum tulajdonába kerülnek ... és a már réges-régen 
tökéletesen agyonlőtt, de ettől teljesen függetlenül ab
szolút szigorúan védett állat földi maradványát - a saját 
lakásában minden térítés nélkül - még éberen őrizget
heti is a teljesen kitömött madárnak nézett valódi tulaj
donos. A múzeumokban ugyanis sem pénz, sem hely, 
sem pedig állagmegóvó preparátori kapacitás és drága 
vegyszer, azaz semmi sincsen, ráadásul úgy kell nekik 
a trófea, mint púp a hátukra.

De mi történik, ha netán betörnek a lakásába - és mi
ért ne törnének?! - Ilyenkor kétszeresen is cifrává válik 
a helyzet, mert egyrészt anyagi felelősséggel tartozik a 
múzeum felé, ugyanakkor nem lehet károsult, mivel a 
biztosítók csak az igazolt, jogos tulajdonosnak fizethet
nek kártérítést.

Tovább gondolva a helyzetet: az „önkéntes adomá
nyozó” ugyan felrakhatja vadász-szobája falára a múze
umi segédlettel kiügyeskedett trófeákat és akár élete 
végéig is nézegetheti egyre jobban könnybe lábadó 
szemmel ... de utána azonnal elviszik valahová. No,

nem csak az elhunyt vadászt, hanem a trófeáit is, mert
hogy ezek az államosított értékek nem örökölhetők, 
nem tartoznak a család vagyontárgyai közé.

Apropó vagyon. Ha az illető úr túl sokat vadászgat, rit
kán van otthon, elképzelhető, hogy az asszony mással 
kezdi kapáltatni a háztájit. Előbb utóbb bedobja a törül
közőt, majd egy hasonlóan laza mozdulattal a válópert 
is. Ádáz vagyonjogi vita szokta kísérni az ilyesmit, és az 
értékes trófeákra költött pénz - ha a családjogi törvény
nyel szigorúan védett, és ettől megvadult, anyatigrisnek 
látszó nősténye számlákkal igazolni tudja a vadászati ki
adásokat - a trófeák rögvest elosztandó „közös szerze
ményként” szerepelnek a további marakodásban.

Vajon miért nem akad kies vidékünkön egyetlen em
berszabású jogtudor, aki ebben az észbontó dzsungel
ben végre igazán EU-kompatibilis rendet rakna?

Normális országokban a normális törvényalkotók a 
még élő, de veszélyeztetett állat-, és növényfajok védel
mére, s a védelemre nem szoruló fajok ésszerű vadá
szatára alkotnak jogszabályokat - ezt nevezik ma diva
tos kifejezéssel „bölcs hasznosításnak” . Nem annyira 
normális helyeken a már legálisan agyonlőtt egyedek 
„védelmére” mozgatnak meg eget-földet. Vajon ezt 
„még bölcsebb hasznosításnak” kéne nevezni?

Szezám, nyílj meg!
Böngészem a külön bejáratú vadászkamarám nyit
vatartási idejét, vajon mikor szakítanak rám időt 
és mikor hajlandóak „félként” fogadni? M ert a 
táblára ez van írva, így nem tagi jogon 
zavarkodom, már „fél” vagyok, vagy annak néz
nek, amolyan „félembernek”. (A „fogadás” szó
ból persze ne valami „állófogadásra” tessék gon
dolni.) Nos, a tájékoztató szerint egy héten akár 
háromszor is mehetek fél kilenctől délig, kétszer 
pedig délután fél egytől négyig. Csakhogy... a 
bökkenő az, hogy én valójában a kenyérkereső 
munkaidőm után vagyok a kamara rendes tagja, 
addig egészen más szférákban küszködöm a 
puszta megélhetésemért. Viszont az így megkere
sett szerény javaimból fedezem a tagdíjamat. Te
hát spéciéi a javasolt időpontok számomra egyál
talán nem mondhatók optimálisnak, de sajnos 
még középszerűen jónak sem. Kalaplevéve, udva
rias kopogás után rákérdezhetek? Ad abszurdum, 
teljesen elképzelhetetlen volna nálunk egy olyan 
megoldás, hogy a szorgos munkahétnek legalább 
egyetlen egy napján, a munkaidőn kívül is tud
nának rám valami kis hulladék időt szakajtani?

HoZso
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A viselkedés nem veienenszeru
- . 1

A szarvasnász ősidők óta a term é
szetes kiválasztódás egyik közis
m ert iskolapéldája, m ert a fajfenn
tartásban m indig csak a legerő
sebb, legrátermettebb bikák vehet
nek részt. A tehénhez jutást ádáz 
csatározások, elkeseredett csörték 
előzik meg és a győztesé a leendő 
apaság joga. Egykoron a háziálla
tok tenyésztésében az em ber sem 
tett másként, mert mindig is arra 
törekedett, hogy a következő ge
neráció érdekében lehetőleg a leg
jobbat, a legjobbal párosítsa.

A szarvasok esetében azonban - leg
alábbis vadász szemmel - mindez 

jóval árnyaltabb. A tarvad - tehenek, 
ünők, borjak és a fiatal bikák - külön 
csapatokban, összeállt anyacsaládokban 
élnek együtt az év nagyobb részében. 
A csapatokat a vezértehén vezeti, vi
selkedése dönt mindenben, a ki- és 
beváltásról, a táplálékszerző területek
ről, a nappali pihenőhelyekre vonulás
ról, a veszélyek elkerüléséről, azaz a 
túlélés stratégiáiról és taktikáiról. A 
vezértehén általában tapasztalt, borjas 
tehén, amelyet a többiek választanak, 
elismernek és szinte vakon követnek. 
A rangsorban lejjebb állók alárendelt 
szerepe még a kevésbé gyakorlott
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megfigyelő számára is igen hamar 
szembetűnő. Természetesen mindez 
csak akkor figyelhető meg és vehető 
észre, ha valaki a kiváltó szarvascsa
pat láttán, nem rögvest a céltávcső 
szálkeresztjét kezdi táncoltatni valame
lyik kívánatos lapockán, hanem mesz- 
szelátójának a segítségével igyekszik 
minél többet megtudni a szarvasok 
életéről, viselkedéséről.

Jön már a bika

A bikák az év nagyobb részét úgyne
vezett bika-, vagy más néven legény
csapatokban töltik. A megszokott 
rend úgy Szent István nap körül, 
amikor normális esetben alaposan 
megváltozik az időjárás, kezd csak 
felbomlani. Várakozásteljes izgalom 
kezd úrrá lenni rajtuk. Éjszakánként 
m ár óvatosan meg-megszólalnak a bi
kák. Csak jóval ezután kezdődik el 
lassan, fokozatosan (az utóbbi idők
ben meglehetősen rapszodikusan in
duló) „előbőgés”. Rosszabb, ha szá
razság van, nagy a meleg, jobb azon
ban, ha szeptember elején lehűl a le
vegő és esősre, borongósra fordul. A 
korosabb, tapasztalt bikák igyekeznek 
időben minél több tehenet megszerez
ni és a bőgés egész ideje alatt végig 
féltékenyen birtokolni. A bika ilyenkor

nem  eszik, döhérségi tartalékait 
emészti fel, olyannyira, hogy a bőgés 
végére akár egy ember súlyának 
mennyiségét is elveszítheti. A bőgési 
viselkedést - bonyolult hormonális fo
lyamatokat követően - a tehenek ri- 
gyetése (folyatása) indítja be és tart
ja fenn mindvégig, vagyis elsődleges a 
szaghatás. Az utóbbi években több 
helyütt panaszkodtak az úgynevezett 
csendes bőgésekre, amelynek rendsze
rint az oka az, hogy - minden ellen
kező híreszteléssel szemben - az 
adott helyen kevés a tehén. A bikával 
egy-két tarvad lézeng, helyüket nem 
tartják. Hiányzik a szinte érezhető, 
kitapintható feszültség a levegőben, 
ami akkor uralkodó igazán, ha a be
állt bika akár 7-10 tehénből álló há
remet is birtokol. Maga a bőgés 
ugyanis már csak a jelenlétet, a te 
henek feletti rendelkezés jogát hirdeti 
az erdő lakóinak. A bőgés időszaka 
rendszerint addig tart, amíg a tehe
nek eredményesen be nem űződtek. 
Különösen az ünőknél fordul elő a 
későbbi üzekedés, vagy visszafolyatás. 
Ezért az úgynevezett utóbőgés idő
szaka elhúzódhat akár október köze
péig, vagy azon túl is. Éppen a ter
mészetes kiválasztás okán nem köny- 
nyű a bikának a trónkövetelőktől 
megőrizni féltékenyen őrzött teheneit,
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hiszen a fiatalabb korosztályt sem 
hagyja nyugodni az áhított lehetőség. 
Az úgynevezett kajtár-, kontár vagy 
mellékbikák éberen lesik, s alig vár
ják azt a pillanatot, mikor a hárem
pasa figyelme lankad és ezalatt esély 
adódhat egy-egy lopott „pásztorórára”. 
A bőgőhely koronás nagyurát a né
met vadásznyelv „platz-hirschnek’ -, 
mi pedig jobb szó híján csapatbiká
nak mondjuk. A csapatbika számtalan 
jellel, viselkedéssel hozza tudomására 
a fajtársaknak, hogy ki az úr a ház
nál. A bőgés hangerejéből, öblösségé- 
ből, intenzitásából lehet következtetni 
gazdájára, sőt olykor még annak kva
litásaira is. Persze szabályt erősítő ki
vételek mindig vannak, ezért csupán 
a hang önmagában soha nem nyújt
hat elegendő tájékoztatást.

Egymásnak feszülve

A fajtársak közötti rivalizálásban, küz
delemben az attakot egy sor más 
úgynevezett imponáló viselkedés előzi 
meg. Ilyen például a fenyegető ma
gatartás, az agancsok - a fegyverek - 
szinte szertartásszerű bemutatása, a 
düh, a félelemkeltés kifejezése, ami
kor a bika a kisebb fákat, cserjéket, 
bokrokat az agancsával veri. Általá
nosságban bízvást állítható, hogy az 
agancs nagyságának a látványa növeli 
a bika tekintélyét. Sokszor megfigyel
hetjük, hogy a bika az agancsverés 
során „villára veszi” a leszaggatott nö
vényzetet, és ezzel igyekszik megnö
velni az agancs tömegének látványát. 
A fogíny felhúzásával, az orrkagylók 
tekergetésével groteszk „grimaszokat” 
vág, hogy félelmetesebb legyen. A fi
atalabb bikák elriasztására sokszor 
elegendő egy-egy fenyegető bőgés, 
nekiiramodás. A hasonló test- és 
agancsm éretű trónkövetelő esetén 
már keményebb a figyelmeztetés. A 
harcra hívó, a „kihívó” bőgő hangra 
adott hasonló, félelmet cseppet sem 
tükröző válasz után a tényleges ösz- 
szecsapás, az ádáz küzdelem ritkán 
marad el. A tarvad népség tisztes tá
volságra húzódása után, a két bajvívó 
rendszerint az úgynevezett „párhuza
mos meneteléssel” halad egymás mel
lett, és igyekeznek minél imponálóbb, 
félelmetesebb megjelenést bemutatni 
egymásnak és az élénk érdeklődést 
m utató „nézőközönségnek”. Ezután - 
mintegy adott jelre - villámgyorsan 
szembefordulnak egymással és össze
csapnak. Igyekeznek egymásba akasz

tott agancsaikkal egymást eltolni. 
Messze hangzóan csattognak az 
agancsszárak, recseg a csont, repül a 
fű, száll a por, s szemük csaknem ki
fordul az erőlködéstől. És ami a leg
érdekesebb és a maga nemében iga
zán egyedülálló jelenség: a csék vere
kedéskor izgalmi állapotban merede- 
zik, verdesi a húgy- és spermafoltos 
hasaljat. Több viselkedéskutató is le
írja, hogy a szarvasbikák verekedése 
csupán egy rituális jellegű összecsa
pás, nem pedig vérengző bajvívás. Az
az - szerintük - csupán egyfajta har
ci játék, testi erőpróba. Nos, ezt az 
állítást simán megcáfolja az a tapasz
talati tény, hogy a heves összecsapá
soknak számos halálos áldozata van. 
Úgynevezett szúrt bikát bőgés végén 
szinte minden nagyvadas területen ta
lálnak a vadászok. A hiedelmekkel el
lentétben a bika a legtöbb esetben 
nem a korona-, hanem a szemágával 
döfi le ellenfelét, sokszor még a rend
ellenes, úgynevezett „gyilkos” agancs- 
alakulásúak is. Villámgyors kifordulás
sal nyaktájékon, vagy éppen lapockán 
döfi a bika az ellenfelét. Nem ritka 
az sem, hogy a szemág a homlok
csontba, vagy a koponya más részébe 
mélyül, és sok esetben esetleg bele is 
törik. Szinte hihetetlen életerőt bizo
nyít, hogy több esetben lőttek már 
olyan folyamatosan bőgő csapatbikát, 
amelynek homlokcsontjában napok

óta mélyen benne volt egy előző ve- 
télytárs letörött szemága.

Miért éppen a nászéjszakán?

A vadászat ellenzői közül sokan nem 
értik, hogy miért éppen a nászidőszak
kal, a bőgéssel kezdődik a szarvas va
dászidénye? Miért éppen ezek a vadá
szok sokat emlegetett ünnepnapjai? 
Milyen embertelen és barbár cseleke
det a szerelmeskedők megzavarása?

Ezek az elképzelések nélkülözik a 
szarvas egyéni és társas viselkedésis
meretének még a minimumát is. A 
hagyományok tiszteletén kívül ugyanis, 
ennek számos - őseink vadász bölcses
ségén és évszázados tapasztalatain 
nyugvó - vadgazdálkodási indoka van. 
A hosszú évszázadok során alaposan 
megtanultuk, hogy a csapatbika elejté
sével teszünk az állományban a legki
sebb kárt. Shakaspeare életbölcsessé
gét idézve „ha a mór megtette a kö
telességét, akkor a mór mehet”. A 
csapatbikát, az irigyelt poligám és do
mináns hárempasát előbb-utóbb úgy is 
leváltja a konkurencia. Ha kötelességét 
megtette, a korát elérte, napjai meg 
vannak számlálva. Többnyire azonban 
mégsem az esélyes, de bizonyos fokig 
rokonvérű mellékbikának áll a zászló, 
hanem - és ez is a természet csodá
latosan bölcs gondoskodásának példája
- időben és szinte törvényszerűen
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I I  Vadászati gyakorlat

megjelenik egy nagyvérű, a nászban 
meg nem fáradt, idegen vérű kereső
bika, és azonnal megvigasztalja a „víg
özvegyeket”. A szarvasok „szerelme" 
soha nem „plátói", hanem módfelett 
racionális, mert a tehenek rangsorában 
is léteznek az „előjogok", s még a be- 
fedezés sorrendjének a biológiai alap- 
feltételei - a folyatás - is ezek szerint 
következik be és láthatóan konfliktus- 
mentesen „működik".

„Szarvasposta”

Távcsővel jól megfigyelhetjük például, 
hogy miként működik a szarvasoknál 
a viselkedésmódok alapján az informá
ció átadása. Sokszor a vezértehén - 
mondjuk - gyanús hangot, vagy éppen 
szelet „fogott". A fejét felkapja, szo
borrá merevedik, orrlyukai kitágulva 
igyekeznek szelet fogni, és annak rej
télyes „üzenetét" megpróbálja tapasz
talatai alapján felismerni és értelmez
ni. Közben füleit forgatva „lokátoro- 
zik", tükrén a szőrzet felborzolódik, 
azaz az addiginál jóval „nagyobbat" 
mutat. Rangsor szerint egymás után 
veszik át a többiek is ezt a testtartást, 
jellemzően a tükrük szőrzetének a fel- 
borzolását. Szinte pillanatok alatt fut 
végig az információ, majd az ezt kö
vető gesztusszerű jelzőrendszer. Az 
egész csapat készültségi állapotba ke
rül, és a vezértehén megugrására a 
rangsorrendnek megfelelően ugranak 
meg a vezértehén által kijelölt irányba. 
Az erősebben láthatóvá tett fartükör 
ilyenkor egyfajta „lámpás" szerepet tölt 
be, amelyet a többieknek gondolkodás

nélkül kell követniük, még az éjszaka 
vaksötétjében is. Emiatt tartják aztán 
biztosan az irányt, a követési távolsá
got és soha össze nem ütköznek, egy
mást nem tiporják meg, nem löknek 
félre borjút, még a láthatóan pániksze
rű meneküléseik közben sem.

A bőgési időszakon kívül is, mind 
a bika, mind a tarvad csapatokban az 
egyedi dominancián alapuló szigorú 
rangsorrend a meghatározó. A csa
patból egy-egy csapattárs elejtése 
után  jól megfigyelhető, hogy kisebb- 
nagyobb zavar támad, és ez addig 
tart, amíg az új rangsorrend ki nem 
alakul. Ilyen „zavarodottság" azonban 
a bőgés alatt nem tapasztalható, a 
csapatbika „leváltása" természetes, 
szinte mindennaposnak mondható je
lenség. A rangsorrend kialakulása, és 
ennek során a nyugalom helyreállása

a csapatokban azonban cseppet sem 
zökkenő- és konfliktusmentes. A vi
lághírű állatviselkedés-kutató Grzymek 
professzor igen eredeti és találó mó
don „biciklizésnek" nevezte azt a je
lenséget, hogy a rangsor kialakulásá
ban a résztvevők felfelé „hajtanak", 
lefelé meg „taposnak". Azaz a rang
sorban feljebb állóknak az alacso
nyabb rangúak mindig behódolnak, a 
lejjebb állókat viszont módszeresen 
bántalmazzák, megalázzák, és háttér
be szorítják. Vonatkozik ez szinte 
minden közös cselekvésre, a táplálko
zásra, a dagonyázó helyek „komfort" 
viselkedéseire, a menekülésre, és a 
napi életritmus más elemeire egy
aránt. (Sajnos, még a szarvasféléknél 
sokkal fejlettebb emlősfajoknál is jól 
megfigyelhető ez az „állati" jelenség.)

H.



Rendhagyó könyvismertetés |

Szarvashívás
A közelmúltban jelent meg magyar 
fordításban gróf Georg Münster 
német vadászíró 1921-ben kiadott 
„Dér Hirschruf" című könyve a 
Zalaerdő Rt. gondozásában. A mű 
előszavában a szerző a könyv 
megírását azzal indokolta, hogy a 
német vadászirodalom mindig is 
mostohán bánt a gímszarvas bő
gőkürt segítségével való vadásza
tának ismertetésével. Számtalan 
írás jelent meg a szarvas vadásza
táról, de monográfiái részletesség
gel senki sem foglalkozott ezen ér
dekes vadászati mód elemzésével. 
A magyar vadászirodalomból is hi
ányzik egy hasonló mű, bár 
Nadler, Nemeskéri, Szederjei és 
Studinka is írt erről az izgalmas és 
nagy szaktudást igénylő vadászati 
form áról. Ám oktatási jelleggel ők 
sem ecsetelték a kürtkezelés fo rté 
lyait, előnyeit és nehézségeit. Gróf 
Münster erre vállalkozott úgy, 
hogy tapasztalatait érdekes va
dásztörténeteinek keretébe fogla l
ta. Az összegyűjtött gyakorlati fo 
gások azonban nem teljesen rend
szerezve jelentek meg az érdekfe
szítő vadászkönyvben, hanem 
több részletből rakhatók egységbe. 
Talán érdemes a szerző sok évtize
des következtetéseit megszívlelni 
és vadászként, különösen kísérő 
vadászként hasznosítani.

A bőgőkürt használatára elsősorban 
olyan vadászterületeken lehet leg

nagyobb szüksége egy vadásznak, 
ahol a szarvasok csak sötétben válta
nak ki az erdőből, vagy sűrűségekből, 
azaz csak beállóhelyükön közelíthetők 
meg megfelelő lővilágnál. A 
szarvashívásnál, eltérően az őzhívástól, 
a hím egyedek hangjának utánzásával 
igyekszünk puska elé „varázsolni", be
hívni a kívánt bikát. Magával a hang
gal mégis ritkábban érhetjük el, hogy 
hívásunkra a rigyető bika bejöjjön, 
vagy az őzbakhoz hasonlóan beugor- 
jon. Főleg a könnyen ingerelhető, 
nagy verekedő kedvű - mondhatnánk 
„krakéler" bikák esetén lehetünk csu
pán a bőgés utánzásával eredménye
sek. Ugyanis az ilyen bikák a legtöbb 
közelükbe kerülő vetélytársukat meg
támadják. Azonban egy-egy ismert, de
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mégis óvatos, rej
tőzködő életmódú 
bika becserkészése 
csak a bőgőkürt he
lyes használatával, a 
megfelelő hangok al
kalmazásával érhető el.
M ünster szerint egy
ilyen akció végrehajtása a 
kürt mesteri használata, 
szinte már a szarvashívás 
művészetének nevezhető.

Mindjárt a kürt kiválasz
tásánál olvashatjuk, hogy a legmegfe
lelőbb szarvashívó a tengeri tritoncsi
ga kagylója, abból is a nagyobb és a 
könnyebb, azaz a vékony falú a jobb, 
és ugyanez vonatkozik a marhaszarv
ból kialakított kürtre is. Az elvékonyí
tott kürt legfőbb előnye, hogy rezo
nanciája élethűbben adja vissza a 
szarvasbika hangjának rezgéseit és ár
nyalatait, mint más eszközök. A gya
korlatban a szerző szerint mégis a 
szarukürt a használhatóbb, m ert a 
tritonkagyló ághoz ütődése vagy vélet
len megkoppintása oly messze hallha
tó hangot ad, amit a szarvas nagyon 
könnyen felismer, s el is ugrik azon
nal a vadász legnagyobb bosszúságá
ra. Egy esetben elég volt M ünster 
jegygyűrűjének koccanása a csigán a 
bika elugrásához.

Csak egy jó minőségű kürttel bőg
hetünk bátran és hangosan, m ert ez 
esetben a hangok nem torzulnak el, 
és messziről is jól hallhatók. A teli to
rokból adott hangok a téves szólamo
kat jobban észrevehetővé teszik. 
Hegyvidéken, ha a bőgő bikával vagy 
bikákkal egyáltalán kontaktusba aka
runk kerülni, akkor legtöbbször 
messze hallhatóan, erősen kell bőg
nünk.

Sok vadász állítja, hogy ha a bikák 
nem bőgnek, akkor a vadász ne kí
sérletezzen a bőgéssel a megszólalta
tásukhoz. M ünster gróf ezt határo
zottan cáfolja és a bécsi erdőkben va
ló vadászatainak leírásával be is bizo
nyítja, hogy élethű, kitartó, akár órán 
vagy órákon át való ingerléssel a bi
kák megszólaltathatók. Jó néhányszor 
elég volt azonban csak határozottan a 
csendbe belebőgnie, s máris több bi
ka is válaszolt a kihívására. Valameny- 
nyi szarvasvadász tudja, hogy ha a bi
kák hallgatnak, mily tanácstalanná vá

lik a vadász. S ha 
kürtünkkel legalább csak 
helyük elárulására kény- 
szeríthetjük őket, akkor 
az már fél siker lehet 
számunkra.

Nagyon fontos a 
kürt szakszerű és 
eredményes haszná
latához az a tény, 
hogy megtanuljuk 

felismerni, majd utánozni is, 
hogy milyen bika bőgését halljuk, il
letve milyen hangot kívánunk kürtün
kön megszólaltatni.

Tapasztalataink alapján rövidesen 
tudni fogjuk, hogy egy tehenei mel
lett álló csapatbikát, vagy egy kereső
bikát hallunk-e bőgni. A „jó fülű" va
dász felismeri a bikák egyedi hangját 
is, és akár évek múlva is emlékezhet 
arra, hogy ezt a bikát korábban hol 
is látta, hallotta. A bika hangjából 
azonban nem következtethetünk egy
értelműen agancsának minőségére, 
legfeljebb azt tudhatjuk, hogy valószí
nűleg erős, vagy gyenge bikával van 
dolgunk.

Ha egy csapatbikát akarunk meg
közelíteni, akkor egy keresőbikát u tá
nozva olyan hangosan kell bőgnünk, 
hogy az a pozíciónkat pontosan be
mérhesse. így elkerülhetjük, hogy a 
féltékeny, teheneit terelő bika akkor 
támadja meg képzelt riválisát, amikor 
még mi nem akarjuk. Különösen fon
tos ez akkor, ha a kritikusnak mon
dott 50-60 méteres távolságon belülre 
kerülünk a hárem urához, m ert ilyen 
közelségből m ár bizton számíthatunk 
annak dühödt támadására, amivel el
lenfelét kívánja elverni tehenei köze
léből. Viszont ha a csapatbika nincs 
tudatában pontos hollétünknek, úgy a 
bennünket érő, szinte legázoló ro
hamban nem is juthatunk lövéshez. 
Ezért M ünster gróf azt ajánlja, hogy 
haladási zajunk fedezésére és helyünk 
elárulására bőgve közelítsük meg a 
szarvascsapatot, s lőbotunkkal néha 
„dolgozzunk meg" egy-egy bokrot, 
mint ahogy azt a bikák is sokszor te
szik agancsukkal. A legfontosabb 
azonban a szélirány folyamatos ellen
őrzése. Ehhez M ünster mindig egy 
szivarra gyújtott, hisz a füst segítsé
gével bármely pillanatban érzékelhette 
a szélirány változásait. A csapat meg
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közelítésénél igen fontos, hogy a mel
lékbikákat elkerüljük, s azokat sem 
szagunkkal, sem mozgásunkkal ne 
ugrasszuk el óvatlanul, m ert riasztá
suk vagy a csapat számára váratlan, 
zajos menekülésük magával ragadhat
ja az egész szarvasrudlit.

Ha a kívánt csapatbikához az 
előbb említett 50-60 méteres távolság
ba jutottunk, akkor a háremúr tám a
dását egy erős, kihívó és harcias bő- 
géssel bizton kiválthatjuk. Ám az na
gyon fontos, hogy ez a támadás jó 
pozícióban érjen bennünket. M ünster 
gróf néhány kellemetlen tapasztalat 
után, amikor úgy kellett a rohamozó 
bika elől a sűrűben elugrania, azt a 
módszert választotta, hogy megköze
lítvén a csapatot, egy olyan helyen állt 
meg, ahol előtte egy kisebb, tisztább, 
beláthatóbb rész volt. Ugyanis még a 
legerősebb csapatbika is igyekszik a 
harc felvétele előtt megszemlélni, fel
mérni riválisát, s támadásakor egy 
ilyen tisztáson keresztül igyekszik el
lenfeléhez jutni. Általában itt meg is 
áll, s ha felkészülten várjuk, ekkor 
könnyen elbírálhatjuk és elejthetjük. 
Ilyenkor egész rövid távolságra, néha 
csak 10-15 méterre kell lőni és erre 
feltétlenül számítanunk kell. Ilyenkor 
az erős nagyítású távcső szinte meg
akadályozza a gyors, pontos lövés le
adását. Ha kísérő vadászként ingerel
jük támadásra a bikát, akkor az lövőt 
állítsuk magunk elé, hogy a biztonsá
gos lövésnél nehogy mi legyünk ú t
ban. Az ilyen helyzetben egyedül va

dászva nem könnyű a kürt puskára 
való hirtelen cserélése. Maga M ünster 
gróf is úgy tartotta, hogy ha csak a 
kürtre, a bika behívására koncentrál
hatott kísérőként, jobb eredményeket 
ért el a bikák behívásában, mint ami
kor egyedül vadászott. Tehát a bőgő
kürtöt mesterien használó hivatásos 
vadász - idehaza a bőgési időben tör
ténő vadászatokon amúgy is a kísérő
vel való vadászat a leggyakoribb -, je
lentősen növelheti a kívánt agancsú 
bika elejtésének valószínűségét, a si
kert a vendégvadász számára.

Ha megtanuljuk megkülönböztetni 
a kereső vagy csapatbika bőgését, ak
kor a keresőbikának egy csapatbika 
hangján válaszolhatunk, tudtára adva, 
hogy nálunk van az, amit ő keres, az
az a tehenek itt vannak mellettünk. 
Ezzel elérhetjük, hogy a bika felénk 
közelítsen. Ám, ha keresőbika hangján 
válaszolunk egy hasonszőrű bikának, 
úgy biztosan nem keltjük fel annak 
érdeklődését, hiszen ő teheneket keres, 
s nem egy hasonló sorsú társat.

A tehenek hangjának utánzásával 
is könnyen lőtávolba csalhatjuk a ke
resőbikát, de ennek feltétele, hogy a 
bika ezt a kürtnél jóval halkabb han
got meg is hallja. De még a csapa
tától is elhívhatjuk a féltékeny há
rem urat a bikafülnek oly kívánatos 
jelzéssel. Sőt az előttünk meginduló 
csapatbikát is sokszor megállíthatjuk 
a tehenek „eng" hangjának befogott 
orral, nyitott szájjal történő 
utánzásával.

M ünster határozottan állítja, hogy 
a vctélytársához közeledő bikát elhi
bázva, de meglövése vagy megsebzé- 
se esetén is azonnal rá kell arra bőg
ni, m ert a bika ilyenkor a hangot, a 
fájdalmát vagy sérülését valószínűleg 
ellenfelének tulajdonítja, s még halá
los sebesüléssel is megáll, sőt - bár 
szinte hihetetlen - számtalanszor még 
vissza is bőg, alkalmat adva a vadász
nak az ismétlésre. Evvel azonban má
sodperceket sem késlekedhetünk, 
mert néhány pillanat elteltével bőgé- 
sünk m ár hatástalan marad. A kísé
rőnek erre készülnie kell, és a gróf - 
történjék a lövés pillanata után bármi
- még az összeeső bikára is azonnal 
rábőgött, oly szokásává rögződött ez 
a gyakorlat.

M ünster gróf a szarvashívás etiká
jával is foglalkozik könyvében, de ma 
már egyértelműen megállapíthatjuk, 
hogy a bőgőkürt használata elsősor
ban a szakszerű, válogató vadászatot 
segíti, és nem az elejtendő bikák szá
mát növeli. Egy igazvadász számára 
pedig nem az elejtett vad száma a 
fontos, hanem annak elejtési körülmé
nyei nyújtják a legtöbbet. Az viszont 
elvitathatatlan, hogy a bőgőkürttel be
cserkészett szarvasbika elejtése lett lé
gyen az gyenge vagy kapitális agan
csú, minden vadász számára mara
dandó élményt ad. Érdemes tehát 
megtanulni e célszerű eszköz haszná
latát és alkalmazni is szeptemberi va
dászatainkon.

F e i s z t  O t t ó
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Vadászati gyakorlat

Tíz év mérlege és tanulságai
Ez a hónap a hazai vadászok szívét jobban megdobogtatja és már hetek
kel a szarvasnász kezdete előtt elkezdődtek a találgatások: vajon milyen 
lesz a bőgés, kerül-e terítékre kapitális agancsú bika, milyen a „felrakás", 
stb. A kérdésekre egyértelmű választ csak január végén lehet adni. Ér
demes azonban felidézni - az elm últ tíz esztendő lelövési és trófeabírála
ti eredményei alapján - hogy a m ögöttünk lévő évtizedet milyen tapasz
talatokkal zárta a magyar vadgazdálkodás.

M ár a kilencvenes évek közepétől 
általánossá vált, hogy a szarvas

bikák 70 százalékát külföldi vendégva
dászok ejtik el. A bikák kétharmadát a 
szeptemberi, októberi időszakban hoz
zák terítékre. A bőgés, amely elsősor
ban az időjárás függvénye, gyakran 
csak szeptember tizedike után indult 
meg. Az elmúlt tíz esztendő sokszor 
aszályos nyarainak köszönhetően válto
zó intenzitással kezdődött meg a szar- 
vasbőgés. A kis területű vadgazdálkodá
si egységek esetében (a vízlelőhelyektől 
függően) vagy feldúsult a szarvas-állo- 
mány, vagy eltűnt a területről. Számta
lan esetben bebizonyosodott (főleg 
2003-ban volt ez jellemző), hogy a kí
sérő vadász által becsült agancstömeg 
a trófeabírálat során lényegesen kisebb
nek bizonyult - azaz az agancs „töb
bet mutatott". Csapadékosabb nyarat 
követően, ha augusztus végén erőteljes 
lehűlés volt tapasztalható, a bőgés előbb 
kezdődött. A nyári bőséges esőknek kö
szönhetően a dús vegetáció és a víz 
helyben marasztalta a szarvast.

Az állománynagyságot tekintve 
megállapítható, hogy a hazai szarvas
létszám a becslési adatok alapján az 
ezredforduló óta 82 ezer körül stag
nál, de egyes szakemberek véleménye 
alapján meghaladja a 100 ezer pél
dányt. A 90-es évek elején már volt 
100 ezer szarvas az országban, akkor 
éveken át egyre nagyobb számú lelö- 
vést szorgalmazott a vadászati ható
ság, s ennek következtében a létszám 
lassan visszacsúszott a 70 ezer körü
li szintre, az elmúlt években azonban 
ismét növekedésnek indult.

A becsült adatokhoz viszonyított 
hasznosítási arány a bikáknál 32 száza
lékra tehető, 1994-ben 7208 trófeát mu- 
tatattak be a bíráló bizottságoknál, ez 
a mennyiség 1998-ra 5815-re csökkent.

A trófeasúlyokat tekintve a 2001. 
esztendő kiugróan jó évnek számított, 
hiszen országosan összesen ötven 12 ki
ló feletti tömegű trófeát mutattak be,

az azt megelőző évi tizenkilenccel 
szemben. Ha az átlagos agancssúlyok
ra vetünk egy pillantást, megállapítha
tó, hogy az időszak elején a legtöbb el
bírált trófea 3 és 4 kiló között volt, 
1997-től kezdve azonban már a 4 kilo
gramm feletti trófeák ke
rültek túlsúlyba, sőt az 
ezredfordulóra már az 5-
6 kilós tartományba esett 
a legtöbb bemutatott 
agancs. Érdekes tenden
cia, hogy míg 1994-ben 
csak 51 tíz kiló feletti 
agancssúlyú bika került 
lelövésre, addig ez a 
szám 2002-re 269-re, az
az több mint ötszörösére 
emelkedett.

Az érmes arány or
szágos átlagban 29-32 
százalék között ingado
zik, 1998-ban volt a leg
több, ekkor az elbírált 
trófeák 34,03 százaléka 
kapott érmet. Az érmes 
bikák százaléka megyei 
bontásban mindig Zalá
ban volt a legnagyobb 
(45%). Somogy megyé
ben az elmúlt években folyamatosan 
csökkent az érmesek aránya, tíz éve 
még 46 százalék felett volt, az elmúlt 
három esztendőben azonban már a 39 
százalékot sem érte el. Éppen ellenke
ző képet m utat a Baranyában teríték
re került kapitális trófeák részesedése, 
hiszen 1994-ben még csak 30, az el
múlt két esztendőben azonban már 45 
százalék felett volt az érmes arány. Ha 
az érmek színét nézzük, akkor 1997- 
ben találjuk kiugróan kedvezőnek a 
helyzetet, hiszen az összesből 11 szá
zalékkal részesültek az aranyérmes 
ponthatárt elérő agancsok - más évek
ben ez csak 7 százalék körül mozgott.

Az elmúlt esztendőkben folyamato
san nőtt a 2-5 éves korosztályú bikák 
lelövésének aránya, amely napjainkban

már meghaladja az 50 százalékot, te
hát a terítékre került szarvasbikák több 
mint fele 5 év alatti. Viszont a fiatal 
bikák nagyobb arányú hasznosítása el
lenére nem csökken az érmes arány. 
Ez azt mutatja, hogy az érmes bikák 
egyre nagyobb számban a még nem 
elejtésre érett korosztályból kerülnek ki.

Ezért érdemes egy pillantást vetni a 
10 év feletti bikalelövések arányára. 
1995-től 2000-ig még 20 százalék, az 
ezredfordulót követően azonban már 
csak 14-16 százalékban kerültek puska
végre az évtizedes kort megért bikák.

A tavalyi évben hat kiemelkedő tró
feaméretű, 230 nemzetközi bírálati 
pontszám feletti agancsot bíráltak a 
bizottságok. A legnagyobb a Zala me
gyei Bagodon terítékre hozott 253,1 
nemzetközi pontot elérő, 14,97 kilo
gramm trófea tömegű bika volt.

A fenti, talán kissé száraz olvasmány
nak tűnő statisztikai áttekintés alapján 
egyértelműen kirajzolódik néhány tenden
cia. Továbbra is gond a bikaállomány el- 
fiatalodása, annak ellenére, hogy a közel
múltban már bátrabban „nyúltak hozzá" 
az alacsonyabb korosztályú egyedekhez is 
a vadászok. Ha a trófeasúlyok inga
dozása a csapadékmennyiség követ
kezménye, akkor idén kiugróan magas 
fajsúlyú agancsokra számíthatunk.

W a l l e n d u s m s  P é t e r

Gímszarvas állománybecslési adatok 1994-2004
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I Vadászati gyakorlat

A z Alpokban, a szirtisasok, zergék 
és mormoták birodalmában, apró 

testű, a hazaiakhoz képest jóval gyen
gébb agancsot viselő szarvasok élnek. 
M eg is van ennek a logikus magya
rázata, hiszen azon a tengerszint fe
letti magasságon, ahol a tél sokszor 
októbertől májusig tart, a táplálék 
mennyisége és energiatartalma kevés. 
Ráadásul a meredek, sokszor sziklás 
terepen való járás sokkal több kalória 
felhasználását igényli, s a növényzet 
összetétele - magas a táplálékot nem 
jelentő fenyőfélék aránya - sem ideá
lis a szarvasfélék számára. Az evolú
ció során ezért alakultak ki a sajátos 
körülményekhez alkalmazkodott válto
zatok (varietas), amelyek azonban

Autóban is lehet szenvedni a sikerért
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genetikaiag azonosak a törzsalakkal, 
az európai gímszarvassal (Cervus ela- 
phus hyppelaphus). És itt van az a 
pont, ahol a vadgazdálkodással módja 
van az embernek beavatkozni, a ma
ga számára kedvező irányba „terelni" 
a biológiai folyamatokat. Napjainkban 
a nyugati régiókban már nincs a 
szarvasnak természetes ellensége, a 
medve, a farkas szinte csak évszáza
dos legendákban létezik. A biológiai 
szelekciót csak az időjárás végzi - ha 
végzi. Természetes, hogy az etetés 
mennyiségével és összetételével még 
ezt a kevés rizikótényezőt is szinte ki 
lehet küszöbölni - aminek következ
ménye a relatív (a terület természe
tes eltartóképességét meghaladó) túl- 
szaporodás, amit aztán megint csak 
emberi beavatkozással kell szabályoz
ni. Na, ne tessék azért a somogyihoz 
vagy a zalaihoz hasonló százas rud- 
likra gondolni, a magashegyi szarvas
nál a „vadsűrűség" helyett inkább a 
„vadritkaság" fogalma a jellemző.

Ehelyütt az osztrák Tirol tar
tományban, Inssbruck felett 1200- 
2500 méter közötti régióban elhelyez
kedő 3200 hektáros vadászterület ada
tait ismertetjük. A lombos szinttájtól 
a gyalogfenyő feletti kopár régióig 
terjedő növényövek közül értelemsze
rűen az alsó, lombos erdővel fedett 
övezet lenne a legalkalmasabb a szar
vasok élőhelyéül, mind táplálkozási,

mind rejtőzködési szempontból. Érde
kes módon azonban a vegetációs idő
szakban a szarvasokat inkább a fenyő
övezet középső és felső részén lehet 
megfigyelni. Ennek elsődleges oka a 
zavarás. A területen számos jelzett tu 
ristaút vezet keresztül, és mivel nép
szerű kirándulóhely a környék, így 
szinte folyamatos gyalogos-forgalom 
zajlik az alsóbb régiókban. Egyre diva
tosabb a sziklákra is felkerekező 
„sportemberek" montain-bike-os eről
ködése a leglehetetlenebb, meredek 
hegyi gyalogutakon. Még nagyobb za
varást jelent a májustól szeptemberig 
tartó legeltetés, s nem minden legelő
tag van dróttal körbefogva. A felhaj
tott marhák kolompszó kíséretében fel
másznak szinte még a gerincekre is. 
Jó néhány család ki is költözik az is
tállóval egybeépített hegyi tanyaházak
ba, ahol a félig ridegtartású tehenek 
fejésével egészítik ki jövedelmüket.

Gazdálkodás a hegyek között

Ezen a vadászterületen a szarvasál
lomány mindössze 30-40 példányból 
áll. Féltve őrzik, s a takarmányozá
sukra legalább ötször annyit költenek, 
mint legjobb hazai területeinken. Sok
szor több száz kilométerről, terepjáró 
vontatta utánfutóval szállítanak takar
mány- és cukorrépát (!), sárgarépát, 
dinnyét, lucernaszénát, szemes takar
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mányt és szilázst, amelyből helyben 
készítenek silót. Részese voltam egy 
ilyen munkának; a két vadőr (apa és 
fia), a fiatalabb várandós(!) felesége, 
az évi százezer eurós bérleti díjat fi
zető bérlők és családtagjaik (!) szinte 
családi ünnepként együtt dolgozva ra
kodták és taposták a két köbméteres 
műanyag érlelő és tárolózsákokba a 
felszecskázva ideszállított kukorica- 
szilázst, amelyet aztán légmentesen 
lezárva tárolnak egészen a téli fel- 
használásig. A szarvasok mozgáskör
zete alig 4-5 kilométer, s a jól kar
bantartott feltáróutak mellett öt ete
tőhelyet alakítottak ki, amelyekből 
kettő masszívan megépített, takar- 
mánytárolós nagyetető. Itt tárolják a 
silót és a szemestakarmányt. A külső 
tisztásban több fedett vályú, különál
ló őz-etetőkert (25 centiméteres 
sűrűségű lécezéssel), fedett szénarács, 
s az uralkodó szélirányt figyelembe 
véve telepített, teljes rálátást biztosító, 
zárt, vadmegfigyelő magaslest építet
tek. Az etetőhelyeken szarvasra soha 
nem vadásznak. Korán beköszönt a 
tél, októberben már megmarad a hó, 
amely sokszor felhízik akár méteres, 
kétméteres magasságúra is. Az egyet
len közlekedési eszköz a motoros 
szán, amely mögé hótepsiben szállítja 
a vadőr a takarmányt, míg hómentes 
időben az apró Subaru Justy mögé 
fogott utánfutó is elegendő.

Az állomány a lelkiismeretes etetés 
ellenére (mesterséges "roboráló" anya
gokat nem adnak a vadnak) is csak

Itt bőgéskor már természetes a hó

a börzsönyihez hasonlítható. A hár
mas koronájú bika m ár jónak számít, 
jellemzőek a villás, legfeljebb 3 kilo
grammos agancssal „büszkélkedő" fi
atal és középkorú bikák. Az öt kilós 
agancsnak m ár híre megy, a környe
ző szomszédság irigyli a „kapitális" 
trófeát. Bőgéskor legfeljebb 4-5 bikát 
lehet hallani, nemegyszer az erdőha
tár feletti sziklás platókon zajlik a bő
gés. Néhány tehénnél nagyobb csapa
tot nemigen látni, azt is féltékenyen 
őrzi a koronás csapatbika.

A vadászat nem  egyszerű, a me
redek oldalak mászóbot, „bergstock" 
nélkül sok esetben nem  is járhatóak. 
A hegyoldalakba, élő fenyőkhöz tá
masztott, vagy arra épített igen ma
gas lesekről sokszor 50-60 fokos 
szögben kell lövést tenni le- vagy fel
felé. Az egyedüli könnyítést a rend
kívül jó minőségű, rendszeresen javí
to tt feltáróutakon való cserkelés vagy 
autós megközelítés jelenti, így az el
ejtett vad is húzható völgynek, előbb- 
utóbb járható u tat keresztez a csa- 
pa. A kis testű  bajor véreb elenged
hetetlen társa a hegyivadásznak, de 
nem ritka a jól idomított kopó vagy 
tacskókopó sem, amelyik fegyelme
zetten megy gazdája mellett, akár 
póráz nélkül is.

Nagyon szigorúan veszik az elejtés
re engedélyezett bikák korosztályba 
sorolását. Egy villás középkorú bika 
meglövése előtt sokszor napokig tana
kodnak - így aztán van is ebből a ka
tegóriából bőven...

Bírálat a szemközti hegy oldalában

Egy szarvasvadászatban járatlan ba
rátom, akit jósorsa (és jó anyagi hely
zete) a bérlők egyikévé tett e terüle
ten, többször meghívott, hogy segítsek 
neki az élő szarvas bírálatban. Egyik 
évben sikerült vele meglövetnem a ré
gió legnagyobb bikáját, mely 6,35-ös 
trófeasúlyával szenzációt keltett. Ami
kor az elesett bikát tüzetesen megnéz
tük, én - megerősítve korábbi vélemé
nyemet - 10-11 évesre becsültem a már 
hanyatlás jeleit mutató agancsú bikát. 
Barátom homlokán sötét felhők jelen
tek meg, hiába győzködtem, hogy nor
mális bíráló erre nem adhat fekete - 
azaz büntető - pontot, alig tudott örül
ni a szerencséjének. Az öröm akkor 
vált felhőtlenné, amikor leszállítottuk a 
bikát a környező területekről össze
trombitált „Hirschjágerek" közé, akik 
óriási ovációval fogadták és több helyi 
tudor is 13 évesnél idősebbnek saccol- 
ta. Megadták a módját az ünneplés
nek: barátom kibérelt egy hűtőkamrát 
a szomszéd faluban, s a bikát fenyő
lombra fölravatalozva tárolta benne két 
hétig. Minden nap lement a hegyről a 
bikát gusztálgatni és örömködni, s va
lamennyi érdeklődő vadász a vendége 
volt egy „Waidmannsheil-schluck"-ra a 
„csodabika" mellett...

S o m f a l v i E r v in
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Iroda

V ilo villanylámpájával a szemembe világít.-„Fent vagy 
már?" - „Már egy órája".- Bőgnek a bikák, hallod?

- „Süket vagyok én? Arra ébredtem föl. Meg a pelékre. 
Hogy mit műveltek egész éjjel... Azt hittem szétrágják 
a bódét. Ugye megmondtam, hogy mára lesz bőgés" 
„Lassan elfogy a kenyerünk, már illett, hogy elkezdjék!'

Szlovákia észak-keleti csücskében vagyunk, a Keleti 
Kárpátok azon részén, ahol a hegyekből lerohanó pata
kok legtöbbje a Laborec folyó medrébe siet, egy va
dásziakká átalakított vasúti kocsiban - immár a negye
dik napja. Hajlékunk inkább csak alkalmi hálófülke, 
amolyan esővédő nyoszolya, de az itteni barátok vadász
lakjuknak tisztelik. M egértem őket. Nem kevés erőfeszí
tésükbe került, míg fölhozták ide az ég alá a szlovák
lengyel határ közvetlen közelébe. Padokat, asztalt építet
tek elé. Berendezték, és most féltve őrzik, dédelgetik, 
mint saját gyermeküket. A világért meg nem sérteném 
őket, hogy a bódéról rosszat mondjak. És egyébként a 
célnak teljesen megfelel. A hálózsákban jó meleg van, 
de a zúzmarás ablak semmi jót nem sejtet. Szeptember 
tizenkettedike van, Mária Nagyasszony napja. Amint föl
kelek, nyomban vacogni kezdek. H át még, amikor Vilo 
rám  nyitja a hotelszobánk ajtaját, hogy jobban fülügyre 
vegye a szarvasbőgést! Csodálom barátomat, aki egy ga
tyában hallgatózik. Olyan gyorsan öltözők, hogy gyorsab
ban már talán nem is lehet. Úgy bevacogtam, hogy a 
ruha sem segít. Kimegyek Vilo után, aki még mindig 
kint igyekszik hangot fogni. A kis réten, melyre a va
gon ajtaja nyílik, ugrálással próbálom fölmelegíteni ma
gam. Teljes a sötétség. A napkeltéig még két óra van.

Légvonalban két kilométerre lehetünk a határtól. Ott 
valahol a gerinc alatt, már jó ideje, mély basszussal, ál
mosan morog egy rangidős bika. Tőle keletre, Ukrajna 
irányából, egy keresőbika egyre idegesebb böffenéseit 
hozza a hajnali szellő. Csak idő kérdése, mikor szól rá 
a határvonal alatt pihenő aggastyán a betolakodóra. Az 
égen csillag csillag hátán. A bikák szünetet tartanak. 
Hallgatásuk arra készteti barátomat, hogy befusson a 
nadrágjáért meg az ingéért, de már jön is vissza. Épp 
jókor: a határ menti bika újra halkan megszólal.

- „A Lyukas réten van, vagy annak a közelében 
bőg - világosít fel Vilo. Megkeressük. Bár sötétben kép
telenség oda följutni, világítani meg nem szeretnék. Fő
zünk egy kávét, utána fölsétálunk a szálerdőn"

Még nem pirkad, amikor elindulunk. Útközben vonu
ló szarvascsapat zaja hallatszik, öten-hatan lehetnek, de 
még semmit nem látni belőlük. Egymást hallgatjuk 
mozdulatlanul. Közben a távcsőben árnyak képződnek. 
Lassan kivehetővé válnak a fák törzsei. Másodpercen
ként tisztul a kép. Lassan beszűri magát a fény a fák 
közé, már a levelet is meg lehet különböztetni, de a 
szarvasoknak hűlt helye. Értetlenül bámulunk egymásra. 
Az alig negyedórás bámészkodó hallgatózás alatt ránk 
tör a világosság, kitakarja előttünk az erdő káprázatos 
pompáját. Újra a kocsiúton lépkedünk. Friss nyomok 
után vizslatjuk a talajt, de csak néhánynapos szarvas- 
csapát találunk. Jó jel azonban, hogy a csapatban van 
már bika is. Lassan elérjük a szálerdő felső szélét, ahol 
a hegyhát hirtelen törésben folytatódik a völgyválasztó 
gerinc felé. Az igazi hegyek csak itt kezdődnek. Nekivá
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Irodalom |

gunk a még meredekebb kaptatónak. Ám alig néhány 
lépést teszünk csak, amikor rövid, érces szarvasbőgés 
töri meg a hajnali erdő csendjét. Kisvártatva még két 
hasonló követi. Jobbról érkezik, a gerinc felől. Úgy vél
jük, az éjszakai, kereső bika lehet.

- „Tavaly egy lőhető, erős, koronás tízes bőgött azon 
a helyen. Négyen is lestük, de nem sikerült puskavégre 
kapni. Olyan sűrűben tanyázott, ahova nem tudtunk 
hangtalanul feljutni. Mindig csak akkor láttuk meg, 
amikor a vezértehén vágtában vitte a csapatot Lengyel- 
országba - kapom a tájékoztatást barátomtól. - „Szíve
sen megnézném azt a helyet!' - „Egy óra alatt elérhető, 
ha akarod, menjünk!' Elismerően bólintok, hogy barátom 
szó nélkül vállalja a hegymászást. Ez alatt a bika kitar
tóan bőg egyazon hangon, egyazon helyről. Szinte már 
áhítatossá válik hangja, ahogy egyedüli katonaként száll 
harcba tüdejével, méltó ellenfelet remélve. Közben a kö
rülöttünk lévő hegyek csúcsait elnyelte a telhetetlen fel
hők torka. Kitakarítatlan, rendetlen erdőrészen nyomu
lunk egyre feljebb. Körös-körül széltől kicsavart fák és 
gyökerek maradványait kerülgetjük. Félúton lehetünk, 
amikor a bika hirtelen elhallgat. Mikor fölérünk a ge
rincre, megpillantjuk a túloldalról nyújtózkodó napot. 
Lengyel köd mögül szaporázza lépteit az ég felé kita
posott útján. Alattunk az utolsó szlovák völgykatlan 
rangidős fenyői félkörben felsorakozva nyújtogatják koro
nájukat a hömpölygő köd alatt. Csend van mindenhol, 
egymás szuszogását halljuk csupán. Nem tudjuk mire 
vélni a hirtelen beállt némaságot. Csupán annak, hogy 
pelenkás korában van még az idei bőgés, de az is le
het, hogy ugyanolyan gyönge lesz, mint a tavalyi. Keve
sebb a szarvas, több a farkas meg a medve. Januárban 
három, érmes bikán is lakmároztak az ordasok a helyi 
vadászcimborák nagy bánatára. Hirtelen ág roppan. Ak
korát szól az elvárvult erdőben, hogy szinte megijedünk. 
Azonnal a váratlan hang irányába fordulunk. Vilo a 
gyors mozdulattól megcsúszik a meredek lejtő szélén, 
de még időben sikerül elkapnia egy nagyobbacska bükk 
törzsét. Fél szemmel figyelem, nem szorul-e segítségre,

de a másikkal már a hang irányában kutatok. Nem lá
tok semmit. „A fák alá less, ott vannak a lábai! Bika!"- 
hallom Vilo suttogó hangját, aki szabad szemmel, fél 
lábbal a szakadék felett is jobban lát, mint én. Mire 
megtalálom az alig ötven méterre álldogáló szarvas lába
it a fák között, már hallom Vilót. - „Mit totyogsz 
annyit, lőj már, m ert elmegy!" Ixmék én, de mire? A 
lábára? Egy tenyérnyi hely nem sok, annyit sem látok a 
testből. Az agancsáról meg legjobb esetben is csak ál
modni tudnék. „Lépj jobbra, ide elém". - hallom újra 
barátomat, aki szemlátomást idegbajt kap tehetetlensé
gemtől. Jobb híján majdnem leránt magához. Ez a 
mozdulata elég ahhoz, hogy a bika is lépjen idegesen 
kettőt. Végre kitakarózott, de hogy a fején mi van, még 
mindig nem sejtem. A lapocka mögé csúsztatom a cél
keresztet, amely szinte belefúrja magát a bika oldalába. 
Úgy lőjek bikára, hogy azt sem tudom, mit hord a fe
jén? Ezen tűnődöm, amikor egy mozdulattal meghajol 
előttem, és agancsával beletúr a száraz avarba. Nyom
ban látom, hogy egy aggastyán áll előttem. Mire vissza
emelné a fejét, a golyó mély sebet hasít az oldalába. 
Indulna szegény, de a hirtelen elrugaszkodó hátsó lábak 
már nincsenek szinkronban az elsőkkel. Azokat már 
emelni sem bírja. A nagy test először fejre áll, majd a 
gerincén landol.- „Na végre! Most már visszahúzhatsz, 
de előbb helyezd biztonságba a családi ereklyét!" - szó
lal meg Vilo immár nem suttogva és nyújtja a puskáját.
- „Ezzel vadászott az apám, és ezzel fog a fiam is" - 
mire sikerül felsegítenem a szakadék széléről, már dől 
belőle a szó. - „Meglőtted a környék örökös nyolcas 
bikáját barátom! Tíidod, hányszor nézegettem m ár a 
puskatávcsövön keresztül? Négy éve lesem. Jövőre már 
biztos gyengébb agancsot növesztett volna" Valahányszor 
meglőhettem volna, egyik lába mindig Lengyelországban 
állt. Ilyen messze a határtól még sosem láttam. - „Mi
ért? Milyen messze vagyunk a határtól?" - „Hát, elég 
messze. Mostanáig Lengyelország fölött lógtam!" - 
mondja jókedvűen.

Z s ig á r c s ik  G y u l a

A hónap műtárgya:
SZARVASGYILOK
A vadászatok során az íj, a nyíl, a vadászlán
dzsa, a számszeríj és a lőfegyverek mellett fontos 
szerepet töltött be a vadászkard. A XV századig a 
kard és a vadászkard formailag nem különbözött egy
mástól, utána azonban már egyre inkább megfigyelhető a 
különbség. A XVI. században az egyenes pengék mellett 
megjelentek a hajlított pengék is. Pák Dienes 1829-ben megje
lent Vadászattudomány c. munkájában bemutatja a szarvaskést 
(vadásztőrt), mint a vadász elmaradhatatlan eszközét, s egyben azon 
kesereg, hogy ma már olyan ember övén is ott díszeleg a kard, aki 
még életében sem látott szarvast. Volt idő, amikor csak az viselhetett 
szarvaskést, aki a vadászat tudományát tisztességgel elsajátította, 
„szabadítványlevele" is volt, vagyis vadászvizsgával rendelkezett. 
Szarvastőrrel ütötték vadásszá azt, aki az élete első vadját elejtette, s 
ezt a kardot meg is kapta emlékül, amelyet büszkén viselhetett a va
dászatokon. Ezzel a karddal elejthetett még szarvast, vaddisznót, vé
dekezhetett a vadorzók, a nagyvad ellen, s később, amikor már a tűz

fegyverek elterjedtek, ezzel a karddal adhatta meg a kegyelemdöfést 
a megsebzett állatnak, s nem utolsó sorban ezen nyújtották át a tö- 

retet is, az eredményes vadászat jelképét.
A szarvaskések a barokk korban voltak a legdíszeseb

bek. A markolat szarvasagancsból vagy elefánt- 
csontból, esetleg keleti fák, teknőc-páncél fel- 
használásával készültek. A tokot (hüvelyt) fe

kete vagy barna színű bőrből, ezüst vagy 
aranyozott rézdíszítéssel, domborműves 

torkolat-, saru- és felkötőpánttal ké
szítették. Némely szarvaskés tok
jának hüvelyében egy kisebb két
élű kés is található, mellyel tar
kózni lehetett, zsigerelni, nyúzni, 

csontozni. Baloldalon övön viselték, vagy jobb vállon keresztül vetett 
panyókán, régies szóhasználattal patyingon.

A vadászkardok ma már csak a vadász-szobák díszei, múzeumi ki
állítások reprezentatív darabjai. Elvesztették jelentőségüket, s va
dászkéssé szelídültek. A Mátra Múzeum gyűjteményében szebbnél- 
szebb darabok találhatók, ezek közül mutatunk be egyet.

Pá lo s n é  N a g y  R ó z s a
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Aktuális

Mi lesz 2007-ben?
M ármint a vadászatban, a vadászati jog gyakorlásá

ban, kié lesz a vadászati jog, történik-e egyáltalán 
változás a vadászati jog hasznosításában és gyakorlásában? 

M e g a n n y i ,  j e l e n l e g  m e g v á l a s z o l a t l a n  k é r d é s .

Mi most ennek, a vadászok körében rendkívüli mérték
ben felmerült kérdéscsoportnak csak egyetlen szegletével 
foglalkozunk.

Mégpedig azzal, hogy 2007-ben, vagy azt megelőzően, 
2006. év vége felé lejárnak-e a haszonbérleti szerződések, 
vagy sem és meddig érvényesek a naptári dátumot tekint
ve a tízéves vadgazdálkodási üzemtervek és a vadászati 
törvény (továbbiakban Vtv.) szerint ahhoz kötődő haszon- 
bérleti szerződések.

Okosabbat nem tudunk leírni, csak azokat a monda
tokat, mégpedig szó szerint, ami a törvényben olvasható. 
H át nézzük:

A Vtv. 18. §. (1) bekezdése: ,A  vadászati jog haszon- 
bérletére kötött szerződést annak aláírásától számított 
hatvan napon belül - a vadgazdálkodási üzemterwel 
együtt (!) - a haszonbérlőnek a vadászati hatósághoz jóvá
hagyásra be kell nyújtani"

Ennek megfelelően a szabvány (hatóságilag kiadott 
minta) haszonbérleti szerződés egyik pontja így szól: „Je
len - a vadászati jog haszonbérletére vonatkozó - szerző
dést szerződő felek a vadászterületre vonatkozó vadgaz
dálkodási üzemterv érvényességének időtartamára, tehát 10 
éves határozott időre kötik"

Most következik a nagy csavar:

A Vtv. 18. §. (2) bekezdés: ,A  vadászati hatóság a szer
ződés jóváhagyásával egyidejűleg határoz a vadgazdálkodá
si üzemterv jóváhagyásáról(!), valamint a haszonbérlő jo
gosultként történő nyilvántartásba vételéről is"

Csakhogy a tízéves vadgazdálkodási üzemterveket nem 
a haszonbérleti szerződéssel egyidejűleg, hanem szinte 
minden megyében, 1999. első negyedévében hagyták jóvá 
és nem visszamenőleges hatállyal, amire nincs is jogsza
bályi lehetőség.

Akkor mikortól érvényes és meddig a tízéves időtar
tam? Hiszen a haszonbérleti szerződés időtartama kötődik 
a tízéves vadgazdálkodási üzemterv időtartamáig - mond
juk 1999. áprilistól 2009. áprilisáig - és nem fordítva.

A haszonbérleti szerződéseket az országban általában 
1997. március végén, április elején nyújtották be jóváha
gyásra. A jóváhagyások egy-két hónapig elhúzódtak.

A Vtv. 17. §. (3) bekezdése azt mondja, hogy ,A  vadá
szati jog haszonbérletére kötött szerződést határozott idő
re, a vadászterületre vonatkozó vadgazdálkodási üzemterv 
érvényességének időtartamára kell megkötni.

A Legfelsőbb Bíróság egy esetben már kimondta, hogy 
a bérleti szerződés 1997-es hatósági jóváhagyása „törvény- 
sértő" ugyanis az üzemterv jóváhagyásával nem egyidejű
leg döntött a haszonbérleti szerződés jóváhagyásáról!'

Dr. B.I.
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A  MAGYAR VADÁSZOK 1 OO-AS T OP-LISTÁJA
Több m int egy esztendeje dolgozik szerkesztőségünk azon, hogy - a magyar vadászat történetében első alka
lommal - összeállítson egy rangsort a legismertebb, tiszteletre méltó, példaképnek tekinthető vadászokról.
Több hónapon keresztül tettük lehetővé, hogy Olvasóink jelölteket állítsanak, majd a jelölések alapján elkészí
tettük a 100-as listát ABC-sorrendben, néhány fontosabb adatot és fo tó t mellékeltünk a szavazás megkönnyí
téséhez. (A listából eleve kimaradtak a szerkesztőséghez, illetőleg a Vadászati Kulturális Egyesülethez közel ál
ló személyek nevei.) A rangsor eldöntéséhez két hónapon keresztül gyűjtöttük a szavazatokat, majd az így ki
alakult lista egyeztetéséhez segítségül hívtuk az Országos Vadgazdálkodási Tanács ad hoc bizottságát. Teljes 
mértékben tisztában vagyunk azzal, hogy bármennyire is törekedtünk rá, ez a rangsor nem objektív ... külö
nösen azok számára nem, akik egyrészt kimaradtak a listából, másrészt úgy érzik, előkelőbb helyen is végez
hettek volna. Természetesen tőlük elnézést kérünk, miközben azt kívánjuk változatlanul hangsúlyozni, hogy a 
Top-listát azért készítettük, mert büszkék szeretnénk lenni a magyar vadászat kimagasló személyiségeire ... 
mert vannak!!!

1. Prof. dr. Bencze Lajos Sopron 51. Karikó Róbert Pacsa
2. Szidnai László Budapest 52. Dr. Jakabházy Miklós Tata
3. Feiszt Ottó Nagykanizsa 53. Varga Ernő Zalaegerszeg
4. P intér István Budakeszi 54. Godó Ferenc Tiszanána
5. Barkóczi István Kaposfüred 55. Vaszkó Imre Gyomaendrőd
6. Pechtol János Vecsés 56. Simon Károly Abádszalók
7. Jung Jenó' Sellye 57. Ozvári Zoltán Kereki
8. Csonka Tibor Baja 58. Asztalos Zoltán Csongrád
9. M uray Róbert Budapest 59. Baráth Béla Gúth

10. Dr. H eltay István Gödöllő 60. Id. Galamb Gábor Lábod
11. Dr. Buzgó József Kaposvár 61. Dabis Gábor Sárvár
12. Dr. Csőre Pál Sződliget 62. Dr. Rácz Antal Budakeszi
13. Rácz Gábor Budapest 63. Balsay Miklós Székesfehérvár
14. Dr. Végh Endre Homok 64. Dr. Zoltán János Budapest
15. Prof.dr. Faragó Sándor Sopron 65. Wentzely Dénes Keszthely
16. Dr. Bőd Lajos Kaposvár 66. Mesterházi Lajos Kab-hegy
17. Kanizsay Gábor Fonyód 67. Dr. Alberth Béla Debrecen
18. Farkas Dénes Tengelic 68. Szente László Szeged
19. Z ilahi János Karapancsa 69. Rottenhoffer Attila Salgótarján
20 . Kővári Ferenc Szolnok 70. Nagy Sándor Békéscsaba
21 . Hídvégi Béla Budapest 71. Bán György Érd
22 . Dr. Csányi Sándor Budapest 72. Köveskúthy György Budapest
23 . Bartucz Péter Gúth 73. Ádám Jenő Budapest
24 . Prof.dr. Náhlik András Sopron 74. Dr. Ignácz Magdolna Budapest
25 . Páll Endre Kaposvár 75. Lóki György Balatonfenyves
26. Rakk Tamás Veszprém 76. Videcz Ferenc Hidas
27. Keszthelyi Jenő Lenti 77. Dr. Hagymás! László Hódmezővásárhely
28. Vass Sándor Szeged 78. Támba Miklós Napkor
29. Árva Károly Lenes 79. Pomázi Ágoston Lulla
30. Tollner György Budakeszi 80. Böhm István Nagyatád
31. Id. Fehér József Fiatvan 81. Dr. Ádámfi Tamás Budapest
32. Pétervári Gábor Baja 82, Hegyes Zoltán Csongrád
33. Tóth Istvánné Gödöllő 83. Gömbös Mátyás Őriszentpéter
34. Dr. Monostori László Boly 84. Gróf András Zalabaksa
35. Bodrogi Gyula Budapest 85. Zán József Lónya
36. Dr. Tóth Sándor Budapest 86. Szabadi István Szekszárd
37. Hopp József Nagykanizsa 87. Dr. Palkovics György Budapest
38. Takács Viktor Sárvár 88. Rékasi Csaba Pacsa
39. Prof. dr. Nagy Emil Budapest 89. Nyúl Bertalan Baja
40. Mátyás Ferenc Csorvás 90. Bozóki László Balatonföldvár
41. Beregszászi György Budapest 91. Dr. Rózsa Gábor Győr
42. Dr. Pálos Gábor Budapest 92. Kiss László Óhíd
43. Nagy István Budapest 93. Nagy Endre Kelebia
44. Bánffy György Budapest 94. Dr. Berényi Sándor Somogyszentpál
45. Homolya László Szob 95. Korita Mihály Püspökhatvan
46. Dr. Bán István Budapest 96. Dr. Nagy Lajos Debrecen
47. Varga Ferenc Debrecen 97. Dr. Lami András Szabadkígyós
48. Dr. Porubszky János Győr 98. Dr. Győrffy Lajos Bácsalmás
49. Szendrei Mihály Miskolc 99. Papp István Gólyaszállás
50. Id.Jóna Albert Szelcepuszta 100. Tóth Csaba Gyenesdiás
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A VADASZATI RENDELET MODOSULASAIROL

Bevezetőül egyetlen kritikai észrevétel az új, 56/2005. (VI. 25.) FVM rendelet módosításáról: teljesen egyértel
műen megállapítható, hogy a vadászat egyre jobban túlszabályozott. Mire a szakma megtanulja az aktuális 
szabályokat, addigra bizton megjelenik az újabb módosítás, amelynek a legtöbbször az a vége, hogy a sza
bály megszegése büntetést von maga után, és alig van olyan passzus, ami nem „a vadgazdálkodási szabá
lyok megsértésének minősül".

A vadászokat közvetlenül érintő 
változások
-  Ha a vadász netán elveszti, vagy 
megsemmisül a vadászathoz szüksé
ges dokumentuma (pl. a vadászjegye) 
öt munkanapon belül ezt be kell je
lentenie a vadászati hatóságnak.

-  A rendelet mostantól kezdődően 
lehetővé teszi, hogy az úgynevezett 
„egyéb" apróvadfajokra (róka, pézsma, 
nyestkutya, mosómedve, házi görény, 
nyest, borz, aranysakál, dolmányos 
varjú, szarka, szajkó) a 0,22-es kiska
liberű, kisgolyós vadászlőfegyverrel is 
lehet vadászni. (Eddig csak a vadőr 
használhatott ilyen vadászfegyvert 
szolgálati célból.)

- Vizes területen és azok védősávjá- 
ban tilos az ólomsörét használata. A 
védősávot, amely legfeljebb 100 méter 
szélességű földterület, a vadászati ható
ság jelöli ki. A rendelet mellékletében 
felsorolt tájvédelmi körzetek (TK) és 
természetvédelmi területek (TT) csu
pán a területek neve alapján a követ
kezők: a Sárvíz-völgye; a Tiszaalpári 
rét, a Miklapusztai területegység Bába
szék elnevezésű területe, valamint a 
Felső-Kiskunsági szikes puszta terület

5 4 2

egységből a Dömsödi árapasztó; a Pé- 
teri-tavi Madárrezervátum; a Baláta tó; 
a Borsodi-Mezőség T K  területéből a 
Montaj-tó; a Kecskeri puszta Dudás
fertő nevű része, a szabadkígyósi pusz
ták; a Nagybereki Fehér-víz; a Sárréti 
TK; a Tiszavasvári Fehér-szik; a 
Dabasi Turjános; a lesencei Nádas-me
ző; a soltszentimrei Csaba-rét; a Kis
kunsági szikes tavak és az Izsáki 
Kolon-tó; a Fertő tó teljes hazai terü
lete; a Tatai Öreg-tó; a Velencei Ma
dárrezervátum; a Dinnyési Fertő; a 
Pacsmagi-tavak; a Kis-Balaton területe; 
a Balaton; Gemenc, valamint Béda- 
Karapancsa Duna-menti területei és 
holtágai; az Ocsai TK; a szegedi Fe- 
hér-tó, a Tisza labodári és saséri terü
lete, a Csaj-tó, a Baksi nagylegelő és 
a pusztaszeri Büdösszék-tó; a 
Kardoskúti Fehér-tó, a Biharugrai- és 
Begécsi-halastavak, az Ugrai-rét, a Csil- 
laglaposai-legelő és a Sző-rét; a 
csongrádbokrosi Sós-tó; a Szaporcai O- 
Dráva-meder; a Márt elvi TK; a 
Rétszilasi-tavak; az Ipoly-völgy; a Felső- 
Tisza; a Hortobágyi Nemzeti Park te
rületén: Zám, Pentezug és Angyalháza 
puszták, a Hortobágyi-halastó, a Kis- 
körei-víztározó északi része (Tiszafüre

di Madárrezervátum), a Kiskörei-víztá- 
rozó középső része (Poroszlói-medence) 
és az Egyek-pusztakócsi mocsarak te
rületéből a Hagymáslapos, a Jusztus- 
mocsár és a Fekete-rét; a Bodrogzug; 
a Böddi-szék és a Sóséri-puszta. (E 
fölsorolástól függetlenül azért a vadá
szatra jogosultak olvassák el a teljes 
listát és érintettségük esetén, a vadá
szaikkal okvetlenül ismertessék.)

-  A vadászható madárfajok közül 
a böjti réce, a kerceréce, a csörgőré
ce, a barátréce, a szárcsa, a balkáni 
gerle, a szarka, a szajkó, a dolmányos 
varjú, a vetési lúd, a nagylilik, és az 
erdei szalonka esetében tilos azok el
pusztult illetve elejtett származékai
nak vagy könnyen felismerhető része
inek eladása, eladásra történő szállítá
sa, eladásra történő tartása, valamint 
eladásra történő felkínálása.

-  A félautomata (öntöltő) sörétes 
vadászlőfegyvert csak tárreduktorral 
szabad használni. (Ez egy olyan esz
köz, amely megakadályozza, hogy a 
törvény által engedélyezett három lő
szernél többet helyezzen el a vadász 
a fegyverében.)

-  Változott a mezei nyúl vadászati 
idénye: szeptember l-jétől december
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31-éig, a fácánkakast október 1-jétől 
február 28-áig szabad vadászni.

-  A vadászatokon csak olyan ku
tyák használhatók, vehetnek részt, 
amelyek sikeresen megfeleltek a vadá
szati alkalmassági vizsgán. Ezt a va
dászkutyán elhelyezett megkülönböz
tető jelzéssel kell bizonyítani. Kivétel 
a vaddisznó hajtóvadászaton alkalmaz
ható vadászkutya és a kotorékeb. 
(Hát, akad tennivalója annak a va
dásznak, aki a jövőben legálisan akar
ja a vadászatokon használni.)

Ami a vadászatra jogosultakat 
érinti
-  A rendelet egyértelművé teszi, hogy 
„Az egyénileg vadászó, meghatározott 
fajú és számú vad vadászatára jogo
sító bérvadászati szerződéssel rendel
kező személy mellé közvetlen kísérő 
személyt kell állítani!1

-  A vadászati engedéllyel rendelke
ző külföldi vadász által elejtett vad 
trófeáját bármelyik vadászati hatóság
nál be lehet mutatni. (Eddig csak a 
kijelölt hat trófeabíráló bizottságnál 
lehetett ezt megtenni.)

-  A vízivad fészkelése és vonulása 
szempontjából nemzetközi jelentőségű 
és hazai kiemelt jelentőségű vízi élő
helyeken a vadászati hatóság - védett 
természeti területen és Natura 2000

területeken a természetvédelmi ható
ság hozzájárulásával - szabályozza a 
vízivad vadászatát.

-  A mezei nyúl és a fácán hasz
nosítható (befogás, vadászat) mennyi
ségét a vadászati hatóság a tárgyév 
szeptember 30-áig hivatalból felülvizs
gálja és ha nagy változás történt a 
mennyiségben, akkor az éves vadgaz
dálkodási tervet hivatalból módosítja.

-  Külön engedély nélkül az éves 
vadgazdálkodási tervszámokat csak 10 
százalékkal szabad túllőni.

-  Az éves vadgazdálkodási tervben 
szerepeltetni kell az ott megjelenő és 
vadkárt okozó váltóvadat is.

-  A hivatásos vadász alkalmazásá
nak megszűnését a megyei vadászati 
hatóságnak, a vadászkamarának és a 
rendőrhatóságnak is jelenteni kell.

-  A vadászterületen vadbefogó há
lóval kizárólag zárttéri tenyésztésből 
származó, fácán, továbbá mezei és 
üregi nyúl, valamint róka, gímszarvas, 
dám, muflon, valamint őz fogható be.

A földtulajdonosi vadászati 
jogközösségekre vonatkozó 
rendelkezések
-  A földtulajdonosok vadászati közös
ségének képviselője köteles a földtu
lajdonosok gyűléseinek iratait legalább 
öt évig megőrizni.

Vadászati jog ii
■i

-  Ha a haszonbérleti szerződés 
időtartama alatt a haszonbérlő jog
utód nélkül megszűnik (például egy 
vadásztársaság) az átmeneti időszak
ban, ami 30-60 nap lehet, amíg új 
haszonbérlővel kötnek szerződést, a 
földtulajdonosok kötelesek a vad élő
helyének védelméről gondoskodni.

-  Hatályon kívül helyezték a ko
rábbi rendelet azon paragrafusát (11.
§. (3) bekezdése), amely kötelezően 
előírta, hogy a földtulajdonosok vadá
szati közösségének képviselője mely 
esetekben volt köteles (!) a földtulajdo
nosok gyűlését összehívni. (Nem tar
tom a legjobb döntésnek ezt a hatá
lyon kívül helyezési tételt.)

Kötelező olvasmány!

Akad még néhány rendelkezés, ame
lyek csak az érintetteknek igazán lé
nyeges szabály. Sajnálom, hogy nem 
került megfogalmazásra a trófea mi
nősítésénél a szakszerűtlenség fogal
ma, csak a korosztályi viszonyokat kell 
figyelembe venni ... de nem sorolom 
tovább. Akit érdekel, a teljes rendele
tet megtalálja a www.vadaszlap.hu 
honlapunkon is ... mint minden ren
delet, ez is „kötelező olvasmány".

D r . Ba l á z s  I s t v á n

Próbáljuk ki!
A nemrég hatályba lépett 56/2005. (VI.25.) FVM rendelet szerint hazánkban a mezei nyúl 
vadászati idénye szeptember 1-jétől december 31-éig tart. 
A jogszabályalkotók - vadbiológiai kutatásokra alapozva - elsősorban gazdaságossági célból 
tartották indokoltnak a korábbi, október 1-jei idénykezdet előbbre hozását.

A szakemberek szerint a mezei nyúl állományában a 
legnagyobb fokú elhullással a szeptember-októberi 

időszakban kell számolni. A nyár derekán megkezdődő be
takarítás következtében néhány nap alatt jelentős nagysá
gú területrészeken lép fel búvóhely- és táplálékhiány, ami 
egyértelműen rontja az állomány túlélési esélyeit. A nyu- 
lak kénytelenek a megmaradt kultúrákban - legtöbbször

a táplálékot nem nyújtó kukoricaföldeken - összezsúfolód
ni. A maradék, sűrűbben látogatott táblákon megnő a fer
tőzésveszély, és nyár végén a fiatal állatokon járványszerű- 
en fellépő bélgyulladás következtében a mortalitás fokozó
dik. Egyes, pesszimista vélemények a szaporulat túlélését 
októberig mindössze 30 százalékra teszik. A vadbiológu
sok állítása szerint a szeptemberben levadászható mennyi-
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Vadászati jo
ség hasznosításával csökkenne az elhullásból adódó vesz
teség. Szerintük a korai hasznosítás maximumára kellene 
törekedni, hogy a természetes téli elhullás ne növekedjen 
tovább. Az idénymódosítás lehetőséget terem t arra, hogy 
az állománynak az a része is hasznosíthatóvá váljon, amely 
nagy valószínűséggel a hirtelen fellépő élőhelyi változáso
kat nem tudná túlélni.

A lehetőség tehát adott!
Más kérdés, hogy a vadászatra jogosultak fognak-e él

ni majd ezzel? A gyakorlat oldaláról nézve ugyanis elég 
körülményes a szeptemberi hasznosítás. Még jelentős a 
területek növényborítottsága, a kukoricában nem lehet 
nyúlra vadászni, a gazdálkodók szinte egész nap a terü
leten tartózkodnak... és a hagyományainknak, szokásaink
nak is ellentmondanak a szeptemberi nyúlhajtások. Aztán 
semmiféle garancia sincs arra nézve, hogy a szeptember
ben terítékre hozott nyulak közül kerülnének ki a később 
elhulló egyedek, és vadászetikai szempontból is elgondol
kodtató a még szinte öklömnyi nyúlfiak elejtése.

Minden nyulas-terület vadgazdája tudja, hogy veszélyes 
lehet a vemhes és szoptatós anyák kilövése is, hiszen me
zei nyúlra nem lehet ivar és kor szerint szelektálva vadász
ni. Az őszi hajtások miatt nő a terület zavarása, ez pedig 
negatív hatással lehet a későbbi terítékek nagyságára is. Ki 
kell számolni, hogy az ebből adódó bevételkiesést egyértel
műen kompenzálhatja-e a szeptemberben lőtt mennyiség.

De ne vessük el a főhatóság által is támogatott kuta
tói javaslatot, ha nem is a vadászterület egészén, egy-egy 
részén érdemes lenne kipróbálni és elvégezni a vizsgála
tokat, a gazdasági számításokat.

Ahhoz, hogy a mezei nyúl gazdálkodás eredményességét 
növeljük, elengedhetetlenül fontos a jól elvégzett állomány
becslés. A téli/tavaszi állománybecslés nem ad biztos tám
pontot ahhoz, hogy a lelövések számát kalkulálni lehessen, 
hiszen a vadászati idény kezdetéig rengeteg tényező befolyá
solhatja a levadászható állomány nagyságát. Az idény kezde
te előtt így ismételten meg kellene győződni a területen élő 
állomány nagyságáról, annak eloszlásáról, az éves szaporulat 
mennyiségéről és lehetőség szerint az állomány korösszetéte
léről, bár a takarás miatt az őszi becslés nem egyszerű. Dr. 
Heltay Miklósnak, a Szent István Egyetem vadbiológiai és 
vadgazdálkodás tanszék munkatársának véleménye szerint, ha 
a vadgazdálkodási egység teljes területén a mezei nyúl sű
rűsége az őszi becslésnél nem éri el a 0,4 egyed/hektárt, 
akkor a decemberi vadászatot engedélyhez kell kötni, vagy 
meg kell tiltani, hogy ne csökkenjen tovább a törzsállomány.

S ha már a mezei nyúl hasznosításáról elmélkedünk, ne 
felejtsük el, sokat javítana a helyzeten, ha sokkal többet 
törődnénk a nyúl-állományainkkal, túlélési esélyeinek meg
teremtésével... hiszen pontosan tudjuk, hogy a tervszerű 
vadföldgazdálkodás, a kiegészítő takarmányozás rengeteget 
segít a nyár végén fellépő időszakos táplálékhiány áthida
lásán. Az élőhely-fejlesztés, a változatos szerkezetű gyepek 
kialakítása, a fás foltok és szegélyek telepítése szintén ja
víthatja az állomány életben maradásához szükséges felté
teleket. Nagyon fontos a szárnyas és szőrmés kártevők - 
elsősorban a rókák - számának apasztása. Talán előbb- 
utóbb azt is elérjük, hogy a vadászati idények megállapí
tásánál a jogszabályalkotók is felfigyeljenek arra a tényre, 
hogy a mezei nyúl fialásának időszakában a rókát kivéve 
a többi, nyúlállományt károsító vadfaj nem vadászható.

WE
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Aktuális

Segítség a munkanélkülieknek

Uniós csatlakozásunknak köszön
hetően számos olyan forrás jelent 

meg, amelyekhez magyar nyelven be
nyújtott pályázatok útján lehet hozzá
férni. A Strukturális Alapokból az 
AVOP (EU agrárfejlesztési támogatási 
program) nyújt lehetőségeket a mező- 
gazdasági ágazatban te
vékenykedő szervezetek 
számára, ám ezek közül 
csak kevés olyan lehető
ség adódik, amelyet a 
vadgazdálkodást folyta
tók igényelhetnek. A va
dásztársaságok különösen nehéz hely
zetben vannak, m ert társadalmi szer
vezetként vannak bejegyezve, s mivel

LOVAHO
- először, de nem utoljára

A Szentlőrinci Gazdanapok a Dél-Du- 
nántúl legnagyobb mezőgazdasági 
szakkiállítása és vására. Az augusztus
4-7. között megrendezett esemény 
szervezői az idei évben tovább bőví
tették a már hagyományosan gazdag 
kínálatot. A Paprikafabrik Kft. egy né
met szervezővel közösen, az uniós 
partnerség jegyében ötéves megál
lapodást kötött a lovas, vadász, hor
gász szakkiállítás és vásár megren
dezésére. A „Vásár a vásárban" című 
szlogen jól tükrözte a Szentlőrinci 
Gazdanapokhoz újonnan csatlakozó

gazdasági tevékenységet is folytatnak, 
sok kiírás eleve kizárja a pályázók so
rából. Ennek áthidalására olyan lehe
tőségeket kell keresni, amelyek erede
tileg nem a vadgazdálkodást hívatottak 
támogatni, mégis meg lehet pályázni. 
A szolnoki Impulzus Egyesület és az 

abádszalóki H ubertus 
Vadásztársaság közösen 
együttműködve nyújtot
ta be dokumentációját 
a Humánerőforrás-fej
lesztési Operatív Prog
ram 2.3.1. számú „ 

Hátrányos helyzetű emberek alternatív 
munkaerőpiaci képzése és foglalkozta
tása" című pályázati kiírásra. A pályá-

ágazatok helyzetét. A vadászat, lová
szat, horgászat közel háromszáz 
négyzetméteren mutatkozott be, 
szinte önálló kiállításként. Ugyanak
kor a gazdák, a rendezők és a látoga
tók is egyenrangú félként kezelték a 
három új szakterületet. A tizenkét ki
állító, köztük osztrák, német és cseh 
cégek elsősorban vadászruházatot, 
lovas felszereléseket kínáltak, de 
képviselte a vadászat ügyét a Bara
nya Megyei Vadászkamara, a Vadá
szati Kulturális Egyesület, a VADÁSZ
LAP Kft., valamint a Baranya Vadász
kürt Együttes is. A rendezők a jövő
ben még bővebben szeretnék bemu
tatni a vadászatot, mint szakmát és 
az egyetemes emberi kultúra részét.

zat keretében 12 munkanélküli, külö
nösen hátrányos helyzetű személy szá
mára nyújtanak 1000 órás mezőgazda- 
sági munkásképzést, amely 300 óra 
elméletből és 700 óra gyakorlatból áll, 
valamint kiegészül a vadgazdálkodási 
tevékenység során felmerülő ismeret- 
anyaggal is. A képzés mellett ezek az 
emberek 13 hónapon keresztül alkal
mazotti munkaviszonyba kerülnek, a 
H ubertus Vadásztársaság pedig továb
bi hat hónapra vállalja a továbbfoglal
koztatásukat apróvadgondozó munka
körben. A dolgozók elsősorban a fá
cánneveléssel kapcsolatos tevékenysé
geket végzik. A támogatásból finanszí
rozzák a célcsoport 13 havi munka
bérét, a képzés költségeit, s eszközbe
szerzésekre is lehetőség adódik, (mun
karuha, kéziszerszámok, egyéb eszkö
zök stb.) A program eredményeként 
némileg csökkenthető az igen magas 
munkanélküliséggel sújtott térségben 
a bizonytalanság, a vadásztársaság pe
dig olyan plusz munkaerőhöz jut, akik 
a munkájukhoz szükséges szakmai is
meretekkel rendelkeznek. Remélhető
leg ez a példaértékű kezdeményezés 
sok vadgazdálkodási egység számára 
nyújt ötletet a célból, hogy saját hely
zetüket, s a környéken élő hátrányos 
helyzetűek életminőségét is javítani 
tudják. A projekt sikeres végrehajtása 
mintául szolgálhat újabb szervezetek, 
települések, kistérségek számára. A 
projekt az EU társfinanszírozásával az 
Európa Terv keretén belül valósul 
meg.

F a r k a s  S á n d o r

Tennék ezt szakmai fórumokon, az 
érdekvédelmi szervezetek és a szak
tárca segítségével.

A. G.

Európa itt épüli
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I I  Vadászok, vadászotthonok

Kevés magyarországi ház lakója 
mondhatja el, hogy egy m am ut
fenyő magasodik a háza 
közelében. Sellyén, a Dráva 
utcában, Förster Gyula családi 
házának ablakai az egykori 
Draskovich-kastélyt körülölelő 
arborétumra néznek, amely száznál 
is több különleges fafajt rejt, s 
amelynek a kaliforniai m amutfenyő 
az egyik ékessége. Gróf Széchenyi 
Zsigmond 1927-ben ajándékozta 
ezt a különleges fát gróf 
Draskovics Ivánnak, a kastély urá
nak, akit mi, vadászok az ormánsá
gi szarvasok "atyjaként" 
tisztelünk...

Szemben áll egy 
mamutfenyő...
Ebben a házban, természetesen, 

a vadász-szoba is a szarvasokról 
szól. Túrós László, Draskovich Iván 
szellemi- és szakmai hagyatékénak 
egyik legelkötelezettebb őrzője és 
képviselője, azt írta az ormánsági 
szarvasról a baranyai „Millenniumi 
Almanachban", hogy annak különle
gessége „Mindenekelőtt a nagy súly
ban, a rendkívül erős szár-körméret- 
ben, és érett korban az a 30 centi
méterhez közeli rózsa-körméretben" 
rejlik. A félévszázadnál is hosszabb 
időt felölelő, tudatos tenyésztés 
eredményeképpen létrejött különleges 
minőség két „összetevője" az erős, 
nagy szárhosszúságú agancsot fej
lesztő, ősjellegű, keleti (kárpáti) tí
pusú szarvas, illetve a sokágú koro
nát felrakó dárdai tenyészanyag volt. 
Förtser Gyula falán egy kilences 
koronájú és egy 132 centiméteres 
szárhosszú agancs is látható...

Régi ismerősök vagyunk. Förster 
Gyulánál kevés ismertebb ember él a 
baranyai Dráva-mentén. Ha pécsi len
ne, azt mondanák rá: „Tüke". Az or
mánsági Felsőszentmártonban szüle
tett, 1967-től 1999-ig a Mecseki Erdé
szet szolgálatában állt - húsz éven át 
a szilasi erdészkerületet vezette, ahol 
annak idején, az Ókor és a Fekete
víz között, a Draskovich-féle vadaskert 
1300 hektárja is elterült - majd sike
res (erdészeti, faipari) vállalkozó lett, 
2002 óta pedig az Ormánság főváro
sának számító Sellye polgármestere.

„Húszezer" voltos ember. Vibrál, 
izzik, ráz. Dacból lett polgármester, 
m ert túl sokszor és túl sok - több
nyire hivatalt viselő - embertől hal
lotta az elmúlt években, hogy ezt 
sem lehet, azt sem lehet... Hogy 
nincs rá jogszabály, hogy nem volt 
még rá példa, meg egyébként is: 
miért pont itt és miért éppen mi?

Az Ormánság neve ma egyet je
lent a magárahagyottsággal. 
Drávaszabolcstól Barcsig, a Dráva 
száz kilométeres hosszán nincs 
egyetlen olyan üzem, vállalkozás 
sem, amely száz főnél többet foglal
koztatna! A munkanélküliség 36,8 
százalékos. A közel negyvenéves va
dászmúlt emlékeit őrző dolgozószo
bában ülünk, trófeák sokaságától 
körülvéve, témánk a vadászat, ám 
mégis, visszatérően, a térség gazda
sági, infrastrukturális és humán vo
natkozású gondjairól esik szó.

- Mi a megoldás? - kérdezem, 
mert Förster Gyula nem az az em
ber, aki beéri a gondok felsorolásával.

- Az Ormánság nem a saját hibá
jából jutott ebbe a helyzetbe. A tör
ténelmileg kialakult igazságtalan bir
tokszerkezet, az egyike, Trianon, a 
határsáv, az erőszakos tsz-szervezés 
egymást követő pusztításait szenved
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jük máig. Az Ormánságnak végre 
kapnia kell! Stratégiai célunk, hogy 
ez a térség mielőbb önálló költségve
tési tételként szerepeljen a kormány 
költségvetésében. Addig is pályázunk, 
keressük és űzzük - mint a vadász 
a vadat - a pénzszerzés lehetőségeit. 
Az Ormánságot ke- 
let-nyugati irányban 
átszelő ú t korszerű
sítésére 500-, az ál
lami tulajdonban lé
vő épületek, köztük 
a Draskovich-kastély 
önkormányzati tulaj
donba vételére és 
hasznosítására mint
egy 150, a termálvíz 
hasznosítására 100 
millió forintra van 
szükség. A tervezés 
mindhárom program 
esetében folyamat
ban van...

- Álmodozzunk! Milyen lesz, mi
lyen lehet tíz év múlva ez a táj...?

- „Természetközeli"! Igazi kin
csünk, tartalékunk a Dráva, az er
dő, a vad és az ezernyi más term é
szeti érték. A vízi- és az ökoturiz
mus, az erdő- és fagazdaság, a va

dászat, no és persze az ezeket 
megalapozó és kiszolgáló kis- és kö
zépvállalkozások jelentik a jövőt...

- Ezt a vadász mondja, vagy a 
polgármester?

- A polgármester-választás után 
fotókat készítettek rólam a sajtó

számára. Va
dászruhában 
álltam a gép 
elé, hajtókámon 
a H ubertus K 
ereszttel... Az
óta is zöldben 
járok. Meggyő
ződésem, hogy 
munkám ered
ményessége el
választhatatlan 
vadász mivol
tomtól - va
dásznak lenni 
ugyanis, egye
bek mellett ki

tartást, küzdőképességet jelent - 
mint, ahogy az is meggyőződésem, 
hogy a vadászat megítélése is más, 
jobb lenne, ha m ásutt és mások is 
tudatosan és következetesen vállalnák 
a nyilvánosság előtt, hogy vadászok...

Klára asszony pogácsát hoz és ré

gi fényképeket. A mecseki állami er
dészetek ismert és tekintélyes vadá
szai - Szántó Sándor, Prucsi Nándor, 
Lovas Béla, Imhoff István -, szinte 
kivétel nélkül részesei voltak Förster 
Gyula vadászéletének, szakmai fejlődé
sének és mentalitásának alakulásában. 
Egy kopott, megbámult őzagancs le
kerül a falról: a nagyapa emlékét őr
zi. És aztán egy szarvasborjú kopo
nyája is kézről-kézre jár. Az ezredik
ként elejtett szarvas trófeája! Az elej
tés éve: 1987...

- És most. 2005-ben, hány szar
vas szerepel az összesített lőjegyzék- 
ben...?

- 1267... a nyolcvanas években 
már-már „iparszerű" volt a létszám- 
apasztás... Négy év alatt ötszáz szar
vast lőttem munkaköri kötelességkép
pen... Remélem, ilyen kényszerek 
már nem lesznek. Az állományok 
mennyiségi szabályozása a vadgazda 
dolga és felelőssége. De, hogy a 
szarvas-létszámot, már csak a minő
ség érdekében is, kézben kell tartani, 
az biztos. Draskovich Iván ebben a 
tekintetben is minta és példa...

Természetesen megnézzük a pus
kákat is. Szép gyűjtemény. Féltucat
nyi puska után, utolsónak, egy 
8x68-as Mannlicher-Schönauer Super 
kerül elő a fegyverszekrény mélyéről. 
Egyedi gyártású cső, tok, művészi 
markolati faragás, arany monogram 
és arany elsütő billentyűk. Túrós 
László fegyvere volt.

- Élete utolsó munkanapját itt 
töltötte nálunk, Sellyén, egy kistérsé
gi konferencián. Két perccel a halá
la előtt még koccintottunk - mondja 
Förster Gyula. - Ez a puska, mint
ha maga Laci lenne. Igényes, ko
moly, egyedi, aligha megismételhe
tő ... Tízezer hidegen kovácsolt 
csőből 8-10 kap ,A" és esetleg 
egy-kettő „A+" minősítést. Nos, ez
a cső „pluszos"...

- És az általa szerzett első va
dászélmény. .. ?

- Az valóban felejthetetlen! Elhibáz
tam vele életem legnagyobb kanját...

B é k é s  Sá n d o r

A u g u s z tu s i s zá m u n k b a n  té v e s e n  je le n t 
m e g : az e g y k o r i szá lka i v ilá g re k o rd  g ím s z a r
vas  tró fe á t n e m  a M e ző g a zd a sá g i M ú z e u m 
b a n , h a n e m  a T e rm é s z e ttu d o m á n y i M ú z e 

u m b a n  te k in th e t ik  m e g .
A  té v e d é s é r t e ln é zé s t ké rün k .
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Nógrádi vadásztábor
A Nógrád megyei Nagykeresztúr községhez tartozó 
Karakópusztán, a Mátra Mgtsz Vadásztársaság vadász
házában idén ötödik alkalommal rendezték meg azt a 
gyermektábort, amelynek fő célja, hogy az általános is
kolás diákokkal megismertessék a vadászatot. Idén 37 fi
atal vett részt a sokféle programmal színesített rendezvé
nyen. A gyerekek többek között szakmai előadásokon és 
kézműves foglalkozásokon vehettek részt, esti vadmegfi
gyelésre mehettek, egy trófea-bemutató keretében pedig 
megismerhették az agancsfejlődés folyamatát is. A lel
kes táborlakók „cserébe" segítettek behordani a raktárba 
a téli kiegészítő vadtakarmánynak szánt búzát.

Vadásztábor gyerekeknek 
Ásotthalmon

Júliusban, az ásotthalmi Gyarmati Panzióban, két turnus
ban 35 fiatal vett részt a programokon. Az egyhetes bent
lakásos táborban sok gyakorlati foglalkozást szerveztek 
a kisiskolásoknak. Ezek keretében belekóstolhattak a 
solymászatba és vadász-íjászatba is. Preparátumok, ge- 
reznák, koponyák és trófeák segítségével ismerkedtek a 
vadászható fajokkal és kézbe vehették a vadászat eszkö
zeit, a távcsövet, a kést, a lámpát, a vadászszéket és volt 
légpuskás lövészet is. A táborlakók reggel és este na
gyokat sétáltak a környéken, és a magaslesekről termé

szetes környezetükben fi
gyelték meg a fácánokat, 
mezei nyulakat, őzeket. 
Presszner Sándor megyei 
vadászati felügyelő szerint 
a táborozás célja nem 
alapvetően az, hogy a jövő 
vadászait neveljék, inkább 
azt szeretnék elérni, hogy 
a következő nemzedékek 
jobban megértsék a vadá- 
szat-vadgazdálkodás értel
mét, szépségeit.

M. T.

Keresse akciós lőszereinket!

KÁTAI-PÁL LÁSZLÓ E. C. 
fádász kis- és nagykereskedés

Üzletek:
5900 Orosháza Kónd u. 44. Tel: 68/411612 
5540 Szarvas. Kossuth u. 46. Tel: 66/312288 
6721 Szeged. Tisza L M  19. Tel: 62/556880 

Email: kataivadasz@orosnet.huf o t o n

FABARM
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Hírek-tudósítások

Lelövési kvóták Romániában
Mintegy 250 medve és 400 farkas elejtését engedélye
zik a hatóságok a 2006-os vadászati idényre Romániá
ban. A keretszámok jóval alacsonyabbak, mint az idei 
kvóták, mert ebben az évben 342 medve és 555 farkas 
elejtését engedélyezték. Az új kormány a vadállomány 
védelmében megrövidítette a vadászati idényt, és betil
totta a tavaszi hajtóvadászatokat. További nehézsége
ket jelent a vadászatszervezők számára, hogy tavaly 
decemberben Bukarest az Európai Unió nyomására be
tiltotta a nemzetközi egyezmények hatálya alá tartozó 
trófeák - a medve és a farkas - kivitelét az országból, 
eleget téve a veszélyeztetett állatfajok védelmére vonat
kozó nemzetközi konvenció vonatkozó előírásainak.

Medvék az Alpokban
A svájci Alpokból körülbelül száz esztendeje eltűnt bar
namedvék ismét megjelentek egykori természetes élő
helyükön. A BBC News beszámolója szerint az olasz 
határ közelében látták meg az első néhány példányt. A 
svájci Ofenpass nemzeti parkban bukkantak fel a med
vék, ahol a vadőrök ürüléket és mancsnyomokat is ta
láltak. Több szemtanú is beszámolt arról, hogy látták a 
medvéket az erdős területeken. A mackók visszatérése 
aggodalommal tölti el a nyájaikat féltő állattenyésztőket. 
Svájc egykor a medvék birodalma volt, a fővárost, Bernt 
is egy medve után nevezték el. A város alapítója vadá
szaton elejtett egy medvét, és ezt jó jelnek tartva válasz
totta a Bern nevet.

Karantén egy veszett réka miatt
Kézdivásárhely környékén betiltották a vadászatot, és 
ideiglenesen bezárták a helyi állatvásárt is, miután egy 
veszett rókát fedeztek fel a közeli erdőben. A karantén 
addig tart majd, míg az erdőfelügyelőség szakemberei 
meg nem győződnek arról, hogy a veszettség nem ter
jedt tovább. Az idén ez már a 14. veszett róka, amit az 
erdélyi Kovászna megyében felfedeztek.

Magyar-szlovák vadásznap 
Nagybörzsönyben
Évről évre népszerűbb a nagybörzsönyi vadásznap, 
amelyet idén szeptember 10-én rendeznek meg. A ha
zai vendégek mellett egyre többen érkeznek az Ipoly 
túloldaláról, Szlovákiából, s ez kiváló alkalmat ad a ha
tárokon átívelő vadászbarátságok kialakítására is. A 
szervezők az idén a tavalyinál is gazdagabb progra
mokkal várják az érkezőket. Lesz Hubertus-mise, 
szarvasbőgő bemutató, vadászkürtös találkozó, bemu
tatkoznak a szlovákiai és nagybörzsönyi hagyományőr
ző együttesek és a vadfőző-mesterek, ezen kívül va
dászbál, festménykiállítás és számtalan más színes 
program várja a családosán érkezőket. A rendezvényen 
több versenyszámban is összemérhetik tudásukat a 
vállalkozó kedvű vadászok. További inform ációk 
Homolya Lászlónál, a 06-20/527-8238-as telefonszá
mon kaphatók.

Dániában betiltották 
az acélsörétet!
A skandináv országban már ezelőtt tíz évvel korlátoz
ták az ólomsörét használatát. Tavaly azonban hoztak 
egy rendeletet, amelynek értelmében erdőben az 
ólomsörét helyett alkalmazott acélsöréttel is szigorú
an tilos vadászni. A büntetés akár 10 ezer euró nagy
ságrendű is lehet, de adott esetben szabadságvesz
téssel is sújthatják azokat a vadászokat, akik meg
szegik ezt az előírást. Ennek oka az volt, hogy az ipar 
már nem hajlandó Dániától elfogadni a fát feldolgo
zásra, ugyanis a törzsekbe beágyazódó, acélból ké
szült sörétszemek felbecsülhetetlen károkat okoztak 
a fűrészüzemek gépsoraiban. Ez egyébként nem 
egyedülálló eset, hiszen már több nyugat-európai ál
lam is hasonló lépéseket kíván tenni a súlyos gazda
sági veszteségek csökkentése érdekében. Az ipari 
lobbi tehát úgy tűnik, ismét győzelmet aratott a ter
mészetvédelem érdekei felett.

Kammer Gusztáv

Új fegyverklinika
Sokan vártuk már, hogy legyen ismét fegyverjavító mű
hely a belvárosi vadászboltok közelében. Serény And
rás, aki a tavaly megszűnt Arany Fácán vadászbolt 
fegyverjavító műhelyét vezette, július 26,-ikán nyitotta 
meg saját puskaműves vállalkozását, a Rózsa u. 38/ A- 
ban. A szakszerűen berendezett galériás műhely ünne
pélyes megnyitójára barátok, üzletfelek, vadásztársak 
jöttek el, és mondták el jókívánságaikat.
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„Élet az ártéren” Vadásziidv
Gemenc Európa legnagyobb összefüggő ártere, amely 
jelentős természeti értékekkel büszkélkedhet. A 
Szekszárd-Bárányfokon található Gemenci Szabadidő 
Központban látható "Élet az ártéren" című állandó kiállí
tás látogatói bepillantást nyerhetnek a vadvizek, az er
dők és az éjszakai, ritkán szem elé kerülő állatok világá
ba. A vitrinekben a ligeterdők jellemző növényei és ge
rinctelen állatai tekinthetők meg. Rengeteg színes fotó, 
térképek és grafikák teszik szemléletessé a kiállítást. A 
galérián berendezett néprajzi tárlat a Gemencen évszá
zadok alatt kialakult sajátos ártéri gazdálkodást mutatja 
be. A múzeumban sok, a vadászathoz is szorosan kap
csolódó preparátum és fénykép hozza még közelebb 
az érdeklődőkhöz a Gemenci vadvilágot. Nyitva tartás: 
márc. 15-től okt. 31-ig, hétfő kivételével minden nap 9- 
17 óráig. Telefon: 06-74/511-406

Pest megye legjobb 
hivatásos vadásza

A galgamácsai lőtéren zajlott az OMVK Fővárosi és Pest 
megyei területi szervezete által megrendezett meghívá
sos hivatásos vadászok számára kiírt verseny. A 362 
megyei hivatásos vadász közül az elmúlt években 32 fő 
mutatott érdeklődést arra, hogy tudását összemérje pá
lyatársaival. A meghívás kortól és beosztástól független 
volt, összesen tizennégyen jelentek meg és neveztek 
be a megmérettetésre. A dobogós helyezettek között 
szoros volt a verseny, az első és a második helyezett 
között a szétlövés döntött. Az első helyet a Pilisi Parker
dő Rt. gödöllői erdészetének hivatásos vadásza, Pittlik 
Károly szerezte meg, aki az elérhető 120 pontból 81 
pontot gyűjtött. A dobogó második fokára a szintén 81 
pontos Guzsik Alfréd, az Ipoly Erdő Rt. vadászati főfel
ügyelője állhatott fel, a „bronzérmet" Ferencz Károly 
szerezte meg, aki a Pilisi Parkerdő Rt. gödöllői erdésze
tének kerületvezető erdésze. A díjakat Rácz Gábor, a 
Fővárosi és Pest megyei Vadászkamara elnöke és 
Macsek Lajos, a Pilisi Parkerdő Rt. gödöllői erdészeté
nek vezetője adta át.

Siklósi Kálmán

A Magyar VADÁSZLAP szerkesztőségében és egyes 
vadászboltokban már kapható az a CD, amelyet a Bara
nya Vadászkürt Együttes „Vadászüdv" címmel nemrégi
ben készített el. A lemezen - amely harmincnyolc perc
ben foglalja össze a legfontosabb kürtjeleket - két hosz- 
szabb hangvételű műsorszám is hallható Fillér István 
tolmácsolásában. A hanganyagon többek között az ál
talános kürtjelek (ébresztő, üdvözlés, ebédhez, nagy 
halali), a vadászatot irányító kürtjelek, valamint a teríté
ken lévő vadfajoknak szóló tiszteletadás szignáljai mel
lett hallható a Magyar Vadászhimnusz is.

Új vadászkiirtjelek
Kircsi László pécsi zeneszerző a közelmúltban megkom
ponálta az Országos Magyar Vadászkamara, az Orszá
gos Magyar Vadászati Védegylet, a Vadászati Kulturális 
Egyesület, és a Magyar Véreb Egylet hivatalos kürtszig
náljait, ezzel is gazdagítva a magyar vadászati kultúrát. A 
szerzemények bemutatóira az egyesületek legközelebbi 
országos rendezvényein kerül majd sor. Akik szeretnék 
megtanulni a négy vadász szervezet hivatalos kürtszig
náljait, forduljanak a Vadászati Kulturális Egyesülethez.

A.G.

HALOTTAINK:

Mély fájdalommal és megrendülten tudatjuk, hogy örökös el
nökünk, Árokszállási István, 67 éves korában távozott közü
lünk. Búcsút vettünk, egyben felidéztük az együtt töltött va
dásznapokat. Emlékét szívünkben örökre megőrizzük. 
Gólyahalom Vt., Nagykáta Intézőbizottsága és tagsága

Őszinte és mély fájdalommal búcsúzunk kedves vadásztár
sunktól, Kergyó Páltól, Pali bátyánktól, aki 2005. július 16-án, 
71 éves korában távozott az örök vadászmezőkre. 1963 óta 
vadászott, előbb az abonyi, majd 1981-től a Tornyópusztai 
Postás nagyvadas vadásztársaságnál, ahol titkárként is tevé
kenykedett. A Senator Club bérkilövő vadásztársaságunknál 
2002. október 25-től vadászott fiával együtt. Szeretetreméltó 
színfoltja volt vadászatainknak, mert mindig jókedvűen, moso
lyogva, fáradhatatlanul vett részt azokon. Drága emlékét meg
őrizzük. Nyugodj békében Pali bátyám. A Senator Club vadász- 
társaság és a Balázs család

Búcsúzunk és fájdalommal emlékezünk Imre Mária Valéria va
dásztársunkra. A Nógrád megyei Patakon született, 1932. már
cius 7-én. Diósjenőn élt saját kertes házában. Hosszú ideig a 
Lókos Völgye Vadásztársaság tagja és 1997-től a Diósjenő- 
Börzsöny Vadásztársaság alapító tagja volt. 2005. Május 28-án 
távozott az égi vadászmezőre. Hamvasztása utáni, búcsúztatá
sára vadásztársai jelenlétében június 10-én a Diósjenő Római 
Katolikus templom ravatalozójában került sor. Kívánságára, 
hamvait egy hét múlva a Három patak nevű, kedvenc vadászte
rületén szórták szét. Egy igaz, jó érzésű, halk szavú, tiszta em
beri tulajdonságokkal rendelkező vadásztársunkat veszítettünk 
el. Emléke örökké bennünk él. Gondolatban továbbra is velünk 
együtt vadászik. Diósjenő- Börzsöny Vadásztársaság
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I Életem...

Az öreg tekintetes
Nézegetem trófeáimat, s mindunta
lan visszatér a tekintetem a külön
leges, 130 centiméteres szárhosszú 
agancsra. Nem ez a legnagyobb az 
általam elejtettek közül, de a legem
lékezetesebb. Boldogult vadőr ko
romban „munkaköri kötelességből" 
lőttem 12 kilót fölöző agancsúakat 
is, melyeket a vendégek abban a 
boldog hitben vittek magukkal, hogy 
ők az elejtők... Sok nagy agancs 
megfordult a kezeim között, de leg
jobban az igazi őserőt m utató kár
páti bikák kevés ágú fejdísze állt 
közel a szívemhez. Remélni se m er
tem, hogy valaha is ilyen fogja dí
szíteni a vadászfalamat. Mint oly 
sokszor, most is az áldott vakszeren
cse egyedüli érdeme volt a nem re
mélt siker. Erdélyi barátomnál vendé
geskedtem október közepén, aki ne
hezen kijárt bikaengedélyét nem 
tudta a bőgésben trófeára váltani. 
Korán „lehavazott", a hold m ár dél
után vigyorgott az égbolton, így idő
ben, alkonyat előtt elindultunk a 
mezők irányába farkast, rókát lesni. 
A terepjárót az utolsó fenyőcsík ta
karásában hagytuk, s jó széllel ki
ballagtunk a jókora nádas végébe, 
ahol egy rekettyefűz takarásában ül
tünk székeinkre. Sokáig csak az 
egerek neszeztek, amikor valami 
nagy fekete folt tolult ki a hóra a 
70-80 méterre lévő nádkiszögellésből. 
A hirtelen felkapott messzelátó ha

talmas testű bikát mutatott, tekinté
lyes, teljes kört formázó abroncsos 
aganccsal. Barátom remegve mondta, 
hogy még soha nem láttak itt lenn 
a mezőn bikát, s ha érzek magam
ban annyi kurázsit, hogy a farkasra 
szánt 223-assal nyakon merem lőni, 
enyém a döntés. Volt bennem némi 
zabszem, talán valami fanyalgás is, 
de ilyen lehetőségem nem lesz több 
az életben, megkockáztattam. A há
rom mázsás test alól a pici lövedék 
kirántotta a lábakat, összezuhant, 
nem mozdult többet. Pár perc múl
tán boldogan, mégis kicsit keserűen 
álltam mellette. Mennyire más lett 
volna ezzel a csodával bőgéskor ta
lálkozni - akár a barátomnak is. 
Lehet, hogy Diana kegyéből lesz 
még másik „életem bikája", de hogy 
tizenegy kilós „szakmai selejtet" nem 
lövök hátralévő életemben, arra - 
sajnos - nyugodtan garanciát merek 
vállalni.

S o m f a l v i E r v in

Életem bikái
Úgy hozta a sors és a vadászszeren
cse, hogy életem első szarvasbikája 
egy öreg, visszarakott, ún. „gomb- 
nyársas" példány lett. Október elején, 
nem a klasszikus sellyei erdős terü
leten, hanem megsárgult kukorica-

táblában találkoztunk, itt is került 
terítékre. Elég jó kondícióban volt 
és a „bőgőfoltja" alapján részt vett 
az üzekedésben. A trófea számomra 
olyan különleges, hogy azóta sem

gondoltam, hogy egy esetleg na
gyobb súlyú agancsos elvehetné a 
képzeletbeli dobogó legfelső fokára 
állított bika elsőbbségét. Nem a tró
fea mérete határozza meg az él
mény nagyságát, illetve a megszerzé
se felett érzett örömöt. Súlya: 2,30 
kg, korát 16-18 évesre becsültük. 
Azóta csaknem húsz évet öregedett 
a falon. Külön öröm és szép emlék, 
hogy kedves kollégáim, barátaim kö
rében ünnepelhettem a jeles ese
ményt. Az akkori gárdából azóta 
mindenki máshová került. Bármi is 
volt az oka az agancs ilyen mértékű 
visszarakásának, semmiképpen nem 
illett az értékes genetikai adottsá
gokkal rendelkező sellyei állományba.

Öt évvel később nagyon jó volt a ve
tésszerkezet a sellyei területen. Erdők 
közé ékelődött cukorrépaföldek, nap
raforgó, szója és kukorica voltak a 
jellemző mezőgazdasági kultúrák. Ko
rán, augusztus közepén kezdődött a 
bőgés, szeptember legelején már „be
állt" bikáink voltak. Ezt az ős vadat 
egy pici erdőcske melletti répaföldön 
láttam meg először. Nem akartam 
hinni a szememnek, mert ekkora 
agancsot még sohasem láttam az
előtt. Attól a naptól fogva nem men
tem másik területrészre és egyfolytá
ban az egy hét múlva érkező ven
déggel való elejtését terveztem. Egy 
kevesek által használt földút vezetett 
az erdő mellett. A bika kiváltását és 
az uralkodó szélirányt figyelembe vé
ve, hordozható lest helyeztem el a 
cukorrépaföld szélén lévő, bokrokkal 
benőtt ároknál, könnyen megközelít
hető helyre, de egyszer sem ültem 
rá. Messziről figyeltem, nehogy meg
zavarjam. Néhány tarvaddal volt, jel
legzetes, öblös hangját jól meg lehe
tett ismerni. Elérkezett végre szep
tember 9-e, amikor a kicsit nehezen 
mozgó, idősebb vendég megérkezett. 
Délután fél négykor indultunk a ki
nézett vad vélt tartózkodási helye fe
lé. Jó messze hagytuk az autót és 
minden gond nélkül elfoglaltuk he
lyünket a magaslesen. Már akkor 
hallottuk a bikát „mörcögni", nem 
messze az erdő szélétől. Kis idő 
múlva tarvadjai kezdtek előszivárogni 
a répaföldre. Ekkor hallottam meg a 
földúton közelgő traktor zúgását és 
a fém pótkocsi pattogását. Nagyon 
rossz érzésem volt, mert tudtam, 
hogy ezen az egyetlen úton csak ide 
jöhet, itt fog elmenni mellettünk.
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Egy darabig a szarvastehenek is he
gyezték a fülüket, aztán uzsgyi, nagy 
iramban keresztülvágtáztak a répaföl
dön, a kb. egy kilométerre lévő na
gyobb erdőbe. A bika még az erdő
ben volt, de hallgatott. Aztán, amikor 
megállt a gép és az emberek hango
san kiabálni kezdtek, ő sem bírta to
vább, kiszaladt a répába, de kb. 180- 
200 méterre megállt és visszanézett. 
Vendégem a lövésre felkészülve csak 
erre várt, elengedte a golyót. A löve
dék a bika hasa alatt, a túloldalán 
lévő répaleveleken csattanva landolt, 
mire az megijedt és visszafelé kezdett 
futni, egyenesen a magasles irányába. 
Tőlünk kb. 80 méterre megállt és 
keresztbe fordult. A második lövés 
váll-lapon érte, 30 méteres futás után 
eldőlt. Sokáig tartott, mire a feszült
ség kiengedett belőlem, helyet adva a 
felhőtlen vadászörömnek. Nem tud
tunk betelni a minden szempontból 
fantasztikus trófeával. Percekig szótla
nul álltunk mellette.
A traktorral a kis erdőfoltban tavasz
ról itt maradt, kb. másfél köbméter 
ágfát jöttek elvinni. Éppen most. 
(Murphy a vadászatban is gyakran 
jelen van.) Büntetésük az volt, hogy 
a bikát zsigereletlenül feltetettem ve
lük az UAZ platójára. A haragnak 
persze már szikrája sem volt ben
nem. Az agancs súlya 15,60 kg, 
nemzetközi pontszáma 247,27, a bika

korát a bírálaton 13 évesre becsülték. 
Sok év elteltével, sok-sok szarvasbő- 
gés-élmény után nem tudom, hogy 
az öreg gombnyársashoz, vagy a 
vendég által elejtett nagy bikához le- 
hetne-e könnyebben hasonló emléke
ket találni. Én mindenesetre a szí
vemhez igazán közel érzem mindket
tőt, és ha szabad ilyet mondani, Ok 
életem bikái!

J u n g  J e n ő

Búcsú a vadászattól
Életem bikájának elejtése számomra 
azért is marad örökké emlékezetes, 
mert egybe esett a fájdalmas búcsú
zással a vadászattól. Az Achilles-ín 
szakadás és a nem éppen sikeres 
műtétek után egyre reménytelenebb 
idők jöttek. Lelkem mélyén úgy érez
tem, hogy az inam mellett valami 
más is elszakadt. Talán a csodaszép 
hivatásos vadászi pálya gyönyörű él
ményekből, sikerekből és kudarcokból, 
reményekből és csalódásokból font, 
erősnek hitt fonala is leszakadt ott, 
az egyházai tölgyes melletti árokban... 
Az erdészetnél a főnökeim kiválóan 
vizsgáztak emberségből, amikor bú
csúzóul egy jó bábolnai bika letevé
sének lehetőségével ajándékoztak 
meg. Szinte el sem akartam hinni,

amikor vadőrtársam közölte a jó 
hírt. Szeptember 6-án, vasárnap dél
után fél hatra beszéltük meg a ta
lálkozót. A délutáni mise után átöl
töztem vadászruhába és pontosan 
érkeztem a helyszínre. A dűlőúton 
belopakodtunk a nádas szélén álló 
magasleshez. A les melletti répaföl
dön szarvasnyomok látszottak minde
nütt, de nagy csend honolt a kör
nyéken. Egyszer csak felhangzott 
egy kereső bika öblös hangja. Már 
kezdett szürkülni, ezért gyorsan le
másztunk a magaslesről. Előttünk jó 
százötven méterre ügetett át a feje
delmi vad és beváltott a nyárasba.
A nyárfák között poroszkált, megcé
loztam a lőbothoz támasztott fegy
verrel, kísérőm pedig rábőgött a 
szarvval. Csak egy pillanatra torpant 
meg, de ez a pillanat elegendő volt 
a halálos lövés leadásához. A lövéstől 
a bika megtántorodott és egy félkört 
rohant még, majd elvágódott. Oda
mentem hozzá és kalapomat levéve, 
meghatódva álltam felette. Csodáltam 
gyönyörű páros tizennégyes agancsát, 
hatalmas, izmos testét. Ahogy a ki
rályi vad homályosodó szemekkel bú
csúzott az árnyékvilágtól, az én sze
mem előtt is csakhamar elmosódott 
minden.
Búcsúztam én is lehorgasztott fejjel, 
könnyes szemmel, kiszáradt torokkal 
és sajgó szívvel. Búcsúztam a vadá
szattól Nyeszkenyén, a nyárasban, 
életem bikájának ravatalánál és mé
lyen belélegezve talán a lelkem mé
lyéig szívtam be a fonnyadó-hervadó 
őszi nyárfaerdő fanyar illatát.

Ba r a s s ó  P é t e r
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A legkönnyebb 

távcső a tökéletes 

élvezethez.
Swarovski Optik 

EL 8x32 és 10x32

Vadszex
A vadon élő állatfajok szexuális élete 

változatos, párzási viselkedésformáik 

sokszínűek. Legalább ilyen gazdag azon

ban az ezt leíró szókincs. A magyar va

dásznyelv szinte minden vadnál különbö

ző, sajátos elnevezéseket használ. A pár

zást sokszor az azt kísérő jellegzetes 

hanggal jelöljük.

A gímszarvasnál a „bőgés" természete

sen a bikák hangadása. Ezt az érzelem

gazdag, ezerszínű hangot ezeregyfélekép

pen írja le nyelvünk. A teljesség igénye 

nélkül néhány kifejezés: orgonái, nyekereg, 

megbődül, böffen, mörcög, dünnyög. Nem 

csak a bikára mondjuk, hogy „rigyet". 

(Kosztolányi jó tanácsa Karinthynak: „Ne 

búsulj, inkább rigyess, Frigyes!"), a rigyető 

tehén is közismert kifejezés. A tehén „fo

lyat", a bika pedig „borítja". Ha a petesejt 

nem termékenyül meg, a szarvashölgy - 

legtöbbször fiatal ünő - október végén, no

vember elején újra folyatni kezd, azaz visz- 

szaüzekedik, „visszamásít".

A dámbikák bőgését „barcogásnak", 

„barcázásnak" vagy „horkolásnak" nevez

zük. Ez nem olyan sokszínű, mint a nagyobb 

családtag bőgése, egyszerűen csak a fölfo

kozott érzelmi állapotot fejezi ki. A gímbika 

háremet tart, egy-egy népes tehéncsapatot 

terelget, s próbál megvédeni párzáskor. A 

dámok szokása merőben más, s bizony jó 

néhány férfitársnak szimpatikusabb. A lapá

tosoknak ugyanis nincs háremük. 

Barcogóhelyet foglalnak, s ott néhány tek- 

nőt kaparnak maguknak, azt vizeletükkel 

megjelölik, majd belefekszenek. Dáméknál a 

tehenek keresik föl a bikák barcogóhelyét, 

ott kiválasztják a legkívánatosabb bikát, s 

ahhoz sündörögnek, és vele párzanak.

A vaddisznóknál „búgás" van. Sok va

dász nem tudja, honnan az elnevezés. Pe

dig aki tartott már otthon „cocát", jól tud

hatja, hogy az ivarzó koca megállapításá

nak legbiztosabb módszere, ha tenyerünk

kel megnyomjuk a hátát. Ha kész a pár

zásra, akkor négy lábát szétvetve, fülét

széjjelcsapva, mozdulatlanul fog állni, 

mint egy fűrészbak, és közben kéjesen 

morog, azaz „búg". Ezt nevezik „lovagló

próbának". A vaddisznó ritkán hallat ilyen 

hangot, az elnevezést háziasított rokonáról 

másolták a vadászok. A disznófélék párzá

sát „görgősnek" is hívjuk.

Hasonló a helyzet a muflonnal. Egyetlen 

vadjuhfajunk hangadása nem túl változatos. 

A bárányok bégetnek, a megriadó csapat 

füttyent, párzását azonban „berregésnek 

vagy bergésnek" hívjuk. Ezt a szót is a házi 

juhtól vettük kölcsön. A föltüzelt kos fölhú

zott ajkakkal követi az ivarzó jerkét. Eközben 

izgatott lélegzetvétele ad berregésszerű 

hangot. A muflonnászban van egy másik, 

jellegzetes hang: amikor az egymással vias

kodó kosok szarva összeverődik, az igen 

messzire hangzó csattanásokkal jár.

Az őzek „üzekednek", vagy egyszerűen 

azt mondjuk, hogy „párzás" van, bár néha 

elhangzik, hogy a bakok „hajtanak". Érde

kes, hogy az „űz" ige két jelentésben is 

használatos, egyrészt a hajtást jelöli, más

részt a párzás aktusát is: „beűz, felűz". Itt 

viszont a suta adja a hangot, igen változa

tosan. Mondhatja vágyakozón-hívón, ame

lyet így szoktunk leírni: pieee - pieee. A 

németek „fiep-fiep"-nek hallják. Nehezebb 

lenne lekottázni azt a hangot, amelyet a 

suta akkor ad, amikor a bak üldözi. A ma

gyar panaszhangnak mondja, a német 

„Sprengfiep"-nek, (a spreng robbanást, ki

áltást, sikoltást jelent.) Az erősen sanyar

gatott suta az őz általános vészhangját hal

latja, magyarul „vészsirám"-nak nevezzük, 

a német azt mondja rá: "Geshrei", azaz ki

áltás. Ezen kívül az anyjuktól ideiglenesen 

magukra hagyott gidák hallatják még a su

táénál vékonyabb sírásukat. A bak ehhez 

képest csak néha riaszt, amit egyébként 

megtesz az év más szakában is, párzáskor 

talán gyakrabban. Az őzbak csak egyetlen 

sutával foglalkozik - egyszerre. Azaz addig 

az egy napig, amíg a bakot felveszi, amíg 

szerelmet sejt és kap, kitart mátkája mel

lett. Amint azonban párja már nem áraszt 

csábító szagot (legtöbbször azért, mert 

megtermékenyült), nyomban új mátkát ke

res magának. Hiba volna ezt a magatartást 

emberi mércével hűtlenségnek bélyegezni. 

Semmi mást nem szolgál, mint a faj minél 

biztonságosabb szaporodását.

A rókák, a sakálok, a farkasok „koslat

nak". Ez nem hangot jelöl, hanem a kannak 

azt a szokását, hogy az ivarzó szuka nyo

mán a szagát követi, azaz koslat utána.

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.
A

SWAROVSKI
O P T I K

Swarovski Optik Magyarország 
06-30/3312161
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Hangot a rókák is adnak: január végén, feb

ruár elején a szokásosnál többször hallhat

juk ugatásukat, vakogásukat: „kau-kau". Ez 

részben a nemi izgalom jele, részben a kap

csolatteremtés eszköze, hiszen a hang alap

ján esetleg több kilométerről is tudomást 

szerezhetnek egymás hollétéről. Nem is 

szólva arról, ha a szép kis szuka talpacskáit 

nyomászó kannak délceg ugatásával eset

leg sikerül megállítania, netán visszafordíta

nia az előtte lépegető bundás menyasz- 

szonyt. A párzásra kész szuka is ad - csak 

ilyenkor - hallható vágyakozó hangokat.

Kisragadozóink a vidrától a nyesten, a 

nyuszton és a görényen át a menyétig 

„pacsmagolnak". Ezt hívja a nyelvészet 

hangulatfestő szónak. Hozzávetőleg a pár

zásukkal együtt járó zörejeket, és az egye

sülés elképzelt játékát írja körül. Akinek 

költöztek már be nyestek a padlására, bi

zonyára nem találja gyönyörteljesnek a 

kisragadozók nászát, sokkal inkább bosz- 

szúsan hallgatja álmatlan februári éjszaká

in a padlásról leszűrődő dobogást, vinnyo

gást, kaparást. (Természetesen az év más 

időszakában is hangoskodnak a nyestek, 

de a pacsmagolás idején intenzívebben.)

A párzási szóversenyben azonban ná

lam mégis csak a második helyre szorul

nak a kisragadozóink. Merthogy ott vannak 

ugye a macskafélék, amelyek köztudomá

súlag „bernyászkodnak", vernyognak, ver- 

nyákolnak. Hogy ez mit is jelent, arról bárki 

képet alkothat, ha egy langyos tavaszi es

tén kifülel háza ablakán. Derék cicáink 

olyan elképesztő nyivákolással, hörgéssel, 

visítással élik meg a maguk szerelmi viha

rait, amely párját ritkítja. S valóban: egy 

erős kandúr nemcsak vetélytársainak, de 

tulajdon szerelmes cicuskájának is meg

szaggatja a bundáját a szerelem hevében. 

De hát ezt, mi, emberek igazán jól értjük...

A mezei nyúl egyszerűen „bagzik". Per

sze ez csak kimondva egyszerű. Aki látott 

már kettesével-hármasával egy nőstényt 

üldöző „vonatozó" kanokat, vagy megfi

gyelte, milyen eszeveszett kergetőzés 

után „ugorja meg", a baknyúl a nőstényt, 

s látta már a kan utolsó lökése után ma

gasba szökellő nőstényt, az nem nevezné 

a nyulak párzását egyszerűnek.

Madarainknál nem ilyen bonyolult a 

helyzet. A gerlefélék hímjei is „búgnak", de 

ez hangutánzó szó és nem csak a párzási 

időben hallható. Az udvarló galambvőlegé

nyek felfújt toroktájékkal kísérgetik a tojót, 

saját tengelyük körül bohókásan imponál

va, forogva „burukkolnak". Szerelmi előjáté

kukat a köznyelv is „turbékolásnak "nevezi.

A tyúkalkatúaknál egységesen „dür- 

gés"-ről beszélünk, amely a kakasok jelleg

zetes testtartására, imponáló szárnyverde- 

sésére utal. Dürrög a fácán, a fogoly, a 

szalonka, és a fürj. Mivel azonban ezekre 

nászidőben nem vadászunk, a hozzájuk 

kapcsolódó szókincs sem alakult ki. Annál 

sokszínűbb például a siketfajd párzási vi

selkedésének szókincse. A nagykakas sze

relmi dala három strófából áll: „kappogás, 

csettintés", majd a „köszörülés". Ezek kö

zül, a 2-3 másodperces köszörülés alatt a 

kakas kitátja a csőrét, az állkapocs taraj

csontja a dobhártyája elé tolódik, ezért 

ezekben a pillanatokban nem hall, azaz sü

ket. Innen is a neve. A siketfajd általában 

egy magas fenyő ágán, vagy lent a hóban, 

magányosan dürrög. Kisebb rokon a nyír

fajd, néha csapatostól gyűlik össze egy 

magas fennsíkon, ott járja násztáncát. A 

kiskakas sajátos nászdalát „csuhikkolás- 

nak" nevezik. Érdekes, hogy a récék és a 

ludak párzására nincsenek önálló szavaink, 

a „kontyol", „búból" viszont a baromfiak 

esetében általánosan használt kifejezések.

Vannak országok, ahol a párzási idény

ben etikátlannak tartják és tiltják a vadá

szatot. A magyar, s a kontinentális hagyo

mányban viszont ősidők óta hagyománya 

van. Misem bizonyítja ezt jobban, mint a 

rá vonatkozó gazdag szókincs.

M árok  Ta m á s

újdonság!
A Trófea Plusz Sópaszta tartalmaz 

foszfort, rezet és szelént, mely 

anyagok elősegítik a vad egészséges 
fejlődését és serkentik az 
agancsképzést. A Sópaszta kenhető 

állagának köszönhetően maximálisan 
lopásbiztos!

Kérje ingyenes ismertetőnket: 
„Sópaszta a gyakorlatban”

Újdonság az erdőn!
Só kenhető formában:
A vadállomány ellátása még soha nem 
volt ilyen egyszerű.

Újdonság a Q
A Sópaszta a természetes takarmányt 
sóval és fontos ásványi anyagokkal 
egészíti ki,

Kapható tubusban (400 g) vagy vödör
ben (2 kg).

■A. ®
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Irodalom

Gyöngyfogak Dúcz L á s z l ó

A '70-es években, amikor a szocia 
lizmus lelkes építésével volt 

az ország elfoglalva, egyszer 
volt, hol nem volt, volt egy
szer egy vadászház, vala
hol a Bakonyalján... A 
bőgés nagyon jó volt, 
és az időjárás is ked
vezett. Mintha sok 
vadásznak ebben is 
protekciója lett 
volna. De ki vet
heti a szemükre?
Azokban az 
időkben igen 
sokat számított 
a szocialista 
összeköttetés.
Szóval, jó volt 
a bőgés? Hát 
persze hogy jó 
volt, ha annyi a 
szarvas, mint 
égen a csillag ... 
és ez nem mese!
Amikor odamentem 
dolgozni, hatalmas 
szerencsém volt. Csi
nos volt a feleségem, 
és ez a főnöknek te t
szett; tisztaság és rend 
volt a lakásban, és ez is 
tetszett a főnöknek; jól főzött 
a feleségem, ez mindenkinek te t
szett; hűséges volt, ez meg nekem 
tetszett! Igaz, ezzel nem törődött senki; 
mármint, hogy nekem mi tetszett, s ma már nem 
is számít, amikor a „szereplők" közül talán egyedül én 
élek. Tehát odakerültünk az új munkahelyre, oda, ahová 
hazánk védelméért felelős emberek jártak vadászni. 
Szakmailag igen képzett szakszemélyzettel rendelkezett 
az erdőgazdaság.

Mint új ember, ott ámuldoztam a bőgés kellős köze
pén, és a távcsövem társaságában kapkodtam a fejem, 
hol erre, hol arra. Rengeteg volt a szarvas. Hol itt, hol 
ott bukkant fel, innen is, onnan is rám bőgött egy-egy. 
Lassan besötétedett. A találkozóhelyen nem a személyze
ti GAZ, hanem a kolléga vendégének a kocsija állt; egy 
Volvo. A sofőr betessékelt az egyik hátsó ülésre, majd 
néhány perc múltán megérkezett a tábornok elvtárs és 
az őt kísérő kollégám. A sötétben lassan gördült velünk 
az autó, és letekert ablakokon keresztül hallgattuk az 
erdő szeptemberi koncertjét.

- Karcsi, ez az a bika, amit a vadföld sarkáról hal
lottunk? - kérdezte a piroscsíkos nadrágot viselő vendég 
a kollégámat. - Nem, nem, vezérőrnagy elvtárs, ez egy

hatéves tizenkettes, az meg egy ti
zenegy éves páratlan tizennégyes!

- A beszélgetés hallatán le
dermedtem, kollégám nem 

látta, csak hallotta a bi
kákat! Talán még a 

nem vadász olvasó is 
tudhatja, hogy a 

hangjából sem a 
vad korát, sem az 
agancs ágszámát 
nem lehet meg
mondani! Nincs 
olyan szakem
ber, aki erre 
képes lenne. - 
Jézusom! - 
gondoltam -, 
hová kerültem? 
Hogyan fogom 
itt megállni a 
helyem? Ez a 
Karcsi úgy ha

zudik, mint a 
vízfolyás! Csak 

később tudtam  
meg, hogy ezt a 

tulajdonságát min
denki ismerte, és 

mindenkit mulattatott. 
Kivéve a vendéget, aki 

ámulattal adózott a sze
mélyzet "szakértelmének" - és

Karesznak ez örömöt okozott ...
A vendég sok volt a betervezett 

szintén nem kevés negyven bikára, így 
nekem, a kezdő, új kollégának is kísérni kellett, 

s ez bizony vizsga volt a javából. A főnököm is jött, s 
a rám bízott vendég ráadásul közismert professzor Sop
ronban, a Vadgazdálkodási Tanszéken ... Végül is jól si
került a vizsgám, és maradhattam tovább próbaidőn, a
feleségemet pedig már régen véglegesítették - tényleg 
jól főzött!

Néhány nap múltán a főnök maga elé rendelt.
- Laci, X.Y. elvtársat te kíséred, vedd megtisztelés- 

nek, hogy ilyen hamar, ilyen magas beosztású vendéget 
kapsz! Ezüstérmes bikát kell lövetned. Fog menni?

- Igen - nyugtattam meg a fővadászt, aki minden 
apróságon hosszan aggódott. A vendég, kényelmes, tes
tes, nyugodt ember volt, kellemes modorral. Visszatérő 
vadászként elég jól ismerte a területet.

- Örülök, hogy új embert ismerhetek meg, remélem 
kellemes lesz a közös vadászatunk! - szólt a bem utat
kozás után barátságosan, ezzel be is fejezte a beszélge
tést, de a hallgatása nem volt rideg és barátságtalan. 
Vadásztunk, nem beszélgettünk. A keresett bika jól
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tartotta a helyét, így a találka viszonylag könnyen ösz- 
szejött. A tehenek nyugodtan legeltek, amíg a háremúr 
délcegen hangoztatta küldetését. A jelenet már szinte 
giccses volt, mintha festményről léptek volna le a szar
vasok. A bika igen kihízott, jó erőben levő tizenhatos, 
és - természetesen - ezüstérmes. A fák között beszűrő
dő napsugár megvilágította a libegő gyönge párát, ami 
kévékbe kötötte az erdei fényt, úgy tette valószínűtlenné 
az előttünk levő csodát. A fegyver m ár percek óta ott 
izzadt a vendégem szorításától, akinek a tenyerével a 
homloka volt szinkronban.

- Lőhetem? - kérdezte izgatottan, az addig nyugodt 
ember.

- Tessék még várni, a szelünk jó, a vad nyugodt, 
minek sietni?

Megütközve nézett rám, majd az arcán enyhe mosoly 
jelent meg, és leengedte a fegyvert. Megértette: a vadá
szat olyasmi, mint a szeretkezés, csinálni kell, nem túl 
lenni rajta! Türelmesen, hosszan nézte az előttünk levő 
szarvascsapatot, amely lassan lépdelt tova. A bika egy 
másik hangjára visszafordult, és közelebb jött hozzánk. 
Ereztük, ez az a pillanat, amikor lőni kell. Kérdőn nézett 
rám a vadászom, (aki iránt ma is tiszteletet érzek, és a 
viselkedése miatt arra a napra szívesen emlékszem vissza), 
majd bólintásomra a lőbotra támasztotta a puskát. A ke
resztbe forduló vad oldalán nagyot porzott a becsapódó 
nyolcmilliméteres lövedék, amire a bika felénk fordította a 
fejét, és ránk bőgött! Elhűlt képpel néztünk egymásra.

- Tessék ismételni! - súgtam  hirtelen, feloldva a der
medt döbbenetet. A második lövés ugyanott, ugyanúgy 
porzott a lapockája alatt a tőlünk úgy hetven méterre 
szoborként álló vadnak. A harmadik becsapódást nem 
láttam, csak hallottam.

- Lőjön maga! - szólt zavartan a vendég, aki már 
úszott az izzadtságban - Nem találtam el?

- De, mind a háromszor!
- Akkor mi történt? Rossz a lőszer?
- Nem hiszem. A tehenek az első lövésre 

elrohantak. Csak a bika maradt itt, annak 
oka van! - válaszoltam, miközben lövésre 
emeltem a fegyverem, de aztán vissza
engedtem.

- Lőjön, lőjön! - biztatott a vadá
szom.

- M ár nem kell, tessék nézni, el fog 
esni! - intettem az állammal a felénk in
duló vadra, ami néhány lépés után eldőlt.

- Honnan tudta?
- Nem az orra, hanem a válla után in

dult el a bika.
Töretátadás, zsigerelés következett, ami 

újabb meglepetést okozott. Két lövés a 
szívet találta, egy pedig a közvetlen kö
zelében ütött lyukat a bordák között.

Hazafelé ismét szótlan lett az embe
rem, de a fejét sűrűn csóválta. A teríték
nél kiürült egy hosszúnyakú - ami azokban a 
körökben szokatlan volt - de látszott a vendégen, aki a 
köszönömön kívül egyetlen szót sem szólt, nagyon mon
dana valamit, csak nem igazán tudja mit?

- Valami gond volt vadászat közben? - érdeklődött új
ra aggódva a főnököm, látva az elejtő zavarát.
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- Add ide a gyöngyfogakat, majd én átadom! - és 
vitte a kis leveles tölgyfagallyba tűzött szép rajzolatú fo
gakat nagy büszkén: „Lám foglalkozik az erdészet veze
tése a magas rangú vendéggel, nincs elfelejtve!" Vadá
szom néhány perc múltán kijött a szobájából, kezében a 
lombos kis ággal, amely magába szorította a vadászat 
emlékét, az elejtett vad szemfogait. M ár az agancsot 
főztem, ott keresett fel a „magas beosztású".

- Laci, tudjuk mindketten, sem pénzt, sem értékes 
ajándékot nem adhatunk a kísérőknek, én ezt a rendeletet 
megszegném ... Hóna alól újabb üveg Badacsonyi Kék
nyelű, zsebéből két pohár került elő. Komótosan töltött.

- Tudja, tizennyolc éve vadászom. Ez a hetvenegyedik 
szarvasbikám, de azt hiszem, csak ma lettem igazán va
dász.

Gondolom, elég ostobán nézhettem, m ert elmosolyo
dott. Én meg zavartan kezdtem makogni - H át ez bi
zony nem volt mindennapos dolog, három szívlövéssel 
állva maradni, meg még ... De közbevágott.

- Nem, nem, az csak az Úristen figyelmeztetése volt, 
nem arról beszélek. Hanem ez a csodás mai hajnal, ... 
én meg elmentem volna mellette, ha maga nem szól 
rám! Köszönöm, hogy nem engedett azonnal lőni ... ez 
alatt a tizennyolc év alatt, hány meg hány ilyen percet 
szalasztottam el, ki tudja? Csak a Jóisten ... ha nem 
muszáj, soha többé nem sietek a lövéssel ...! Na szóval 
azt szeretném kérni, fogadja el a gyöngyfogakat, mert 
ez magát illeti, s tudom, nem fogja eladni. -

Az asztalra tette az ajándékát a poharak mellé, és 
elment. Amennyire emlékszem, csak egy csendes köszö- 
nömre tellett a torkomból. Valami szorította, és kicsit 
értetlenül néztem utána. Egy elvtárs, aki meghallja és 
megfogadja az Úristen üzenetét . .A  karton bor, amit 
még otthagyott, m ár nem volt olyan megható, bár 
mindannyiunknak jól esett.



Könyvkritika

Kovács Dénes: 
Luxus vadászfegyverek

Videóz Ferenc: Tucatversek

Videcz Ferenc

J*.-

T I K A T M W

cső, gépi 
gravírral „díszí
tett" modelljei. 
Attól, hogy a 
modellek egy 
része luxus 
néwel van for
galomba hozva 
(ne felejtsük el, 
volt Trabant de 
Luxé is!), ez 
csak az alaptí
pushoz képest 
lesz szebb, még 
ritkábban jobb, 
a főleg az ár
különbözetben

I lyen „h ábo- 
rodott" címet 

csak az ad írá
sainak, aki nem 
fél attól, hogy a 
kutya sem veszi 
meg. M ert 
ugyan ki kíván
csi olyan ver
sekre, ami csak 
átlagos, amiből 
tizenkettő egy 
tucat? Hogy ki? 
H át az, aki 
nem dől be a 
címnek, s meg
érzi benne a 
tudatosan beépí
tett svédcsavart, 
mely azt sugall
ja, hogy a ben
ne szereplő al
kotásokat bár

minek lehet nevezni, csak átlagos (tucat) verseknek 
nem. Pedig azok - pontosan egy tucatnyi vers alkot 
egy-egy ciklust - s ugyanúgy, mint a többi, ezek sem 
szólnak másról, mint életről-halálról, borról, nőről, jó és 
rossz emberekről - a világról. Szellemi sziporka-gyűjte- 
mény, amely azonban két lábbal áll a valóság göröngyös 
talaján. Nyolc fejezet más-más műfajban, jó néhány 
versforma a szonettől az epigrammáig, mely az olvasó
nak könnyed élvezet, ám a vájt fülűeknek igazi irodalmi 
csemege. Szabadversek (melyet azok találtak ki, akik 
nem tudtak verset írni) és epigrammák (amely olyan 
kötött, hogy egy felesleges hangot sem visel el), vagy a 
legkönnyebbnek tűnő, de a valóságban talán legnehe
zebb kétsorosok - egyaránt részei a kötetnek. A szerző
- jó irodalomtanárhoz illően - otthon van a versek biro
dalmában, mely a mesterségesen táplált szellemi pos
ványbán naponta mélyebbre süllyedő mai és hajdani diá
kokról (rólunk) egyre kevésbé mondható el (Radnótival: 
„de hol az az otthon, ahol értik a hexametert is?"). Le 
is veszi a keresztvizet a szellem gyilkosairól, a mindent 
besöprő percemberkék kultúra nélküli „jóléti" társadal
máról - mindezt frappáns disztichonokba öltöztetve (Po
litikus: Válladig állsz a fekálban, s mégsem érzed a bű
zét? Orrod csapnivaló, vagy gyomrod platina?) A sze
mélyre szólóan megírt vers-levelek búsan borongós han
gulata, a szerző vissza-visszaköszönő idegenkedése a 
„való világtól" túl sötét színekkel festenek, kissé letargi
kus alaphangulatúvá teszik a könyv egészét, (Ecce Ho
mo: Háznak tervezted, mégis kripta lett: Holt álmaid 
mind benne fekszenek.), ritkák a felsziporkázó öröm
szikrák. Irodalmat is olvasó vadászok ismerősre akadnak 
benne; pályázat-nyertes versciklusa, a Natura regnans 
(Természethimnuszok) is gazdagítja e fizikai valóságában 
szűk, szellemiségében azonban korlátlan szabadságú kö
tetet.

- som

Parádés kiállítású, elegáns kivitelű könyvet vehet a ke
zébe az az olvasó, aki a nem kevésbé parádés árat 

kifizette érte. Látható benne, mi (vadász)szem-szájnak 
ingere, a fegyvermívesség csúcsainak számító patinás 
manufaktúrák, kis műhelyek, ritkább esetben gyárak 
egyedi termékei, melyeket királyok, hercegek, grófok 
(stb.) megrendelésére, sőt használatára készítettek. Ezek 
a csodálatos kidolgozású, tökéletesen megbízható műkö
désű fegyverek valóban kimerítik a luxus fogalmat - és 
ez nem csak a csillagászati árakra érvényes. Csakhogy, 
a luxus fogalma több annál, mint ami csak a jó minő
séget takarja. Éppen ezért nem igazán érthető, hogy 
mit keresnek ebben a könyvben néhány patinás nevű,

de kizárólag 
kommersz fegy
vereket gyártó 
cég „fapados", 
vagy csak ol-

„realizálódó" 
különbség leg

feljebb a szegény ember luxusa... A könyv kínálata a 
királyi kategóriától a „parasztpuskáig" terjed, s ez nem 
szerencsés, mint ahogy az sem, hogy egyes képek egy
mást követő oldalon többször ismétlődnek. Alig említ 
magyar vonatkozásokat, holott rengeteg neves luxusfegy
vert készítettek hazánk egykori és mai fiainak, a kevés 
adat ( pl. a Perazzi, mint Igali Diana olimpiai verseny
puskája) mellett nem szól olyanokról, mint például 
dr.Studinka László Purdey fegyvere, amelyet a gyár vá
sárolt vissza saját múzeuma számára. Az összeállítás vi
tathatatlan mélypontja az ebbe a sorba sehogyan sem 
illő kommandós fegyver „luxus" változata (amiben ráadá
sul a luxus egy primitív gyári gravírozású oldallemez 
lenne). Ez legalább olyan képtelen párosítás, mint az 
udvari budi ülésdeszkájára pingált matyó-minta.
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A portugál 
vadászlap
„Casa", azaz „Vadászat" - mindössze 
ennyi a címe a portugál vadászújság
nak. Laptársunkba Eördögh István, 
történész segítségével olvastunk bele.

A 100 oldalas színes magazin ára 
3,25 euró, mai áron hozzávető
leg 810 Ft. A lap a 
terjedelem egy- 
harmadában közöl 
hirdetéseket, a töb
bi szerkesztett ol
dal. A májusi szám 
címlapján örvös
galamb látható, az 
ibériai vadászok egyik 
kedvelt zsákmánya.

Bemutatnak több 
hölgyvadászt, akik szen
vedélyükről vallanak. A 29 
éves Sofie Almeide 12 éves 
kora óta jár ki apjával. Szerinte a nők 
azért távolodtak el a történelem során 
a vadászattól, mert a halál, a kiömlő 
vér látványa rettenti őket. A legtöbb 
vadász férfi, de a nőket szívesen lát
ják maguk között. „Ha a vadászat ke
gyetlen lenne, nem csinálnám" , 
mondja Irene Espadinha. „Nagyon 
emocionális és egészséges", véli a 36 
éves Rita. „Büszkeség nővadásznak 
lenni", állítja Paula. Ezt nem lehet

megmagyarázni, ezt érezni 
kell!", mondja Ivone.

Hosszú cikket közöl a 
lap a kotorékozásról, Ter
rierekkel a rókák ellen 
címmel. „Ismerni kell a 
kutya különféle hang

jait. Ahogy emel
kedik és süllyed, az pon

tosan jelzi, hogy mi törté
nik a föld alatt!'

A lap szerint Portugá
liában óriási jelentősége 
van a vadkan vadászatok
nak, ezt a jövő vadászatá
nak nevezik. „Könnyű nyá
ron órákat mozdulatlanul ül
ni, de télen ez nem olyan egy
szerű"

A lap két magyar vonatkozású cik
ket is közöl. Egy portugál kolléga ma

gyarországi őzbak-vadászatairól számol 
be. Leírja, hogyan ejtette el „életbak
ját" egy 562 grammos agancsú daliát. 
A sztori vége nem hepiend, de nem 
is tragikus. A vendég ugyanis nem 
akart ilyen hatalmas bakot lőni. Az 

agancs különös formája azon
ban megtévesztette a kísé

rőt, ezért alábecsülte a 
súlyt. Ő 5200 eurót 
nem tudott fizetni a 
bakért, a terület 
gazdáival pedig nem 
tudtak megegyezni 

az árban, ezért az 
agancsot nem vihette 

haza. Ennek ellenére 
nincs benne harag, nem ne

heztel vendéglátóira, akiket kedves 
embereknek jellemez. „Csak a fotók 
maradtak nekem, de az a bak akkor 
is az enyém!", mondja.

Otoldalas fényképes írásban m utat
ja be a lap a magyar vizslát. A szer
zők kiemelik, hogy ezt a fajtát kife
jezetten vadászatra tenyésztették ki. 
Miguel E. Soares szerint a magyar 
vizsla tenyésztése komoly m unkát igé
nyel, olyan kutyát kell keresni, amely 
a terepen bizonyítja jó képességeit. 
Ekkor azonban kiváló, minden igényt 
kielégítő vadászkutya válhat belőle. 
Olyan, amelyiknek igen jó az orra, és 
nagyon figyel az őt vezető vadászra, 
nagyon kitartó és minden igényt ki
elégít. A szerző szerint ez a Portu
gáliában kevéssé elterjedt fajta nagy 
figyelmet érdemel, és igen reménytel
jes jövője van.

M a g y a r  V a d á s z l a p / 2 0 0 5 .  szeptember 5 5 9



| |  Humor

A ran y k ö p e tek
„A vadászok nagyotmondása ellen az egyetlen lehetséges véde
lem: a nagyothallás.”

Felirat a jászkarajenői Törőcsik-kocsmában: „A vadász egy olyan 
felfegyverzett a lkoholista, aki az erdőn keresztül közelíti meg a legkö
zelebbi kocsm át és közben még fo lyton hazudozik is .”

Ádám Jenő vadásztanyájának fe lira ta i. Főbejárat: „Vadászok és 
egyéb hazudozók számára fenntartott he ly .” A kamrán: „Az ajtót, és a 
házigazdát soha ne csapd be!”

„Okos vagy, ha a vadásztörténeteknek csupán a fe lé t hiszed el. V i
szont zseni lehetsz, ha tudod, m e ly ik  fele az igaz.”

C ukko lják  a fia ta l vadászt, m iért nem nősül már meg? Hidd el, jó  a 
házasság, meg aztán jönnek m ajd sorra a gyerekek... győzködik. 
„Szánjatok már le rólam -  fakad ki az ifjú -  mi az, hogy házasság, 
meg gyerekek? Vegyétek tudom ásul: fogságban nem szaporodom !”

„N ő t a vad á sza tra  a z é rt kell vinni, m ert lehet, hogy vadat nem lá
tunk, de nagy valószínűséggel lövéshez ju tu n k . . . ”

Milyen nőt vegyen el a vadász, ha nyugodt életet akar?
A helyes válasz: Árvaházból egy néma lányt.

Milyen a tökéletes vadászfeleség? Vak, süketnéma, nim fom ániás 
.. .  és az apjának van egy jó  kis ko csm á ja ...

„A monogámia az a mánia, ha valakinek papíron csak egy nője 
van. A po ligám ia  pontosan ugyanez, csak papír né lkü l.”

Madarászoktól hallottuk: „A szárnyas kártevőket a legkönnyebb 
még a tojásban e lkapn i.”

„A  le g ü g ye se b b  á lla t a vé d e tt ürge, m ert búzával te lt pofazacskóval 
is tud repülni, s eközben képes a hátán egy szintén védett uhubag
lyot e g ye n s ú ly o zn i...”

Idézet szerzőink kézirataiból: „ . . . a  halászatból m egm aradt neki a 
horgászat szeretete, ezért ennek a vonzalom nak évről-évre jó  néhány 
harcsa és sü llő  issza meg a le v é t... ”
„Van egy hajszálpontos Magyarország térképem . Ezen aztán igazán 
m inden rajta van, m ert a léptéke: 1 :1 ”
.... a siketfajd m iközben járja a szerelm i dalát, a klappogás közben
rendszerint kitátja a száját” .

Közgyűlésen: -  Vadásztársak, muszáj m ind ig , m indenre m egoldást 
ta lá ln i? Nem élvezhetnénk egy k ics it magát a problém át?

Doktor „Akárky” , a társaság rettentő „nagytudású” elnöke egy s iker
telen idényele ji fácán-nyúl vadászat után, a három darabos teríték 
e lő tt így szól a "népéhez":
-  Nem kell elkeseredni, hogy m ost csak ennyi nyulat lőttünk. Még az 
idény elején járunk, várjátok meg a decem bert, akkorra m ajd m eg
jönnek az északiak! (M .Gy.)

A hetvenes évek e g y ik  protokoll fá cá n va d á sza tá n a k  záróakkordján 
történt. Az egyik elvtárs belerúgott a teríték szélén fekvő tyúkba és

feltette a kérdést: m i a fene ez a barna madár? M iután m egm ondták 
neki, hogy ez a fácántyúk, felháborodott: -  Ezt az eligazításkor, reggel 
kelle tt volna elm ondani. Lőhettem  volna ilyenből vagy harm incat, h i
szen ott sétálgattak az orrom  e lő tt az erdőszélén.

M e g tö rté n t: Az őzhívást akarta m egtanulni a zöldfü lű vadász a va
dászház kertjében sokat tapasztalt társaitól. Gondolták: na, m ost aztán 
alaposan „megszívatják" az új vadászt. Az egyik nagyobb ökörséget 
m ondott, m in t a másik, és szinte már fu ldokoltak a röhögéstől, m ert 
az „alany" m indent gondolkodás nélkül e lhitt. Java üzekedés ideje 
volt, délelőtt. A vadászmester is ha jlo tt a mókára, és halálos kom oly
sággal átadott az újvadásznak egy zöld zsinóros, görgős futballs ípot:
-  Ez utánozza a lehető legjobban a vészsirámot. 25 m ásodpercen
ként három rövidet, m ajd egy hosszút fú jjá l. A házi szabályzatunkban 
ugyan 250 gram m  a tagsági bakok agancsának fe lső súlyhatára, de 
veled kivételt teszünk, hiszen az első bakodat lövöd. Akkora bakot lő 
hetsz, am ilyen erre a s ípra m ajd beugrik!
A kezdő vadász fö l is c ihe lődö tt és e lindu lt cserkelni. A többiek pus
ka nélkül eredtek a nyomába, óvatosan, nehogy észrevegye őket.
Nem is m entek messzire, am ikor a nap hőse fö lm ászott egy lesre.
Fújt is egy irtózatosat, csak úgy zengett az erdő. A kárörvendők már 
egym ást csapkodták a röhögéstől, am ikor egyszer csak váratlanul e l
dördü lt a lövés. Rögvest az arcukra fagyott a m osoly, és azon nyom 
ban a leshez mentek. M ire odaértek, a bo ldog e le jtő  már markolászta 
is egy derék, legalább 500 gram m os, öreg bak agancsát.
-  M egőrü lté l, m it csináltál? -  kérdezte a vadászmester zordan.
-  Azt csináltam , am it igazán "m esterien" elmagyaráztál. Köszönöm, 
hiszen valóban már az első hangra m egjött. Sőt annyira, hogy am ikor 
fölm ásztam  a lesre, már ott hajtotta maga e lő tt a sutáját. A sípom  
hangjára m indketten lecövekeltek. Azonnal lő ttem , hiszen bírálni 
nem kellett, m ert Te m ondtad, hogy am i erre a sípra bejön, azt m eg- 
lőhetem . M egértem , hogy m ost a nagy öröm tő l egy k ics it zavarban 
vagytok, de adjátok a töretet, én meg szívélyesen fogadom  a gratulá
cióitokat. Tudom én az i l le m e t...

„Az önző vadász csak magára gondol, az irigynek viszont még 
mások édesanyja is eszébe jut."

Nagyvadas területen négyen indulnak cserkelni a hegyen fölfelé. 
Mord időben, caplatnak a sárban, szemerkélő esőben. Egymás nyom a
iban bandukolnak, m ikor az első vadász friss átváltó nyomhoz ér. M eg
áll és jól megnézi, vizslatja, majd suttogva fordul hátra a többiekhez:
-  Szarvas -  m ajd átlépi, m ire megszólal a második.
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-  Nem szarvas ez, hanem marha! -  nyilatkozza.
-  Ilyenkor még nem járnak ki a marhák -  vitatkozik a harmadik.
-  Csak az ilyenek, m int mi -  nyugtázza a negyedik. (Tóth László)

Nem azért küzdöttük fel magunkat olyan nehezen a tápláléklánc 
csúcsára, hogy végül, m int a marhák, vegetáriánusok legyünk.
A „vegetáriánus" ősi indián szó. Jelentése: „hülye vadász".

Ágról visszapattant sörétet kapott a karjába ez egyik vadász. M in 
denki megdermedt, megállt az egész vonal. A vadászmester már 
kezdte is rajzon rögzíteni a résztvevő vadászok helyét. Közben kipisz
kálták az egyetlen szem erejét vesztett, éppen csak a bőr alá fúródott 
sörétet, s a seb már nem is vérzett. Bekötötték, s úgy döntöttek, m in
den mehet tovább, semmiféle baj nem történt. Közben egyértelműen 
kiderült az is, hogy kinek a lövése pattant le a fáról. Alaposan lete
remtették, és büntetésül összecsukatták a puskáját, beállították hajtó
nak. A „lefokozott" ekként kezdett dohogni:
-  Bárkivel előfordulhatott volna. M it kell ebből ekkora ügyet csinálni? 
Aki nem bírja a sörétet, az minek megy vadászni?

A társas vadászat terítékosztása után a szerencsés rókalövő hozza 
a láda sört, ahogy dukál. Valaki - aki az autóvezetés miatt éppen nem 
ihat - emelt hangon beszól - Ne igyatok, mert a sör lassan butít! 
Kórus: Nem baj, most már igazán ráérünk...

A szalonkahúzás végén az egyik vadász szalonka helyett böjti récét 
vesz elő társai legnagyobb döbbenetére. - Ha hiszitek, ha nem, jött a 
cvikk, pisszegtek, korrogtak, ahogy a nagy könyvben meg van írva. A 
regula szerint a hátsóra lőttem. Csakhogy - ez volt a hátsó. Eszeveszet
tül kergette a szalonkámat, fogalmam sincs, min veszhettek így össze.

W. Laci - a nagyotmondásairól híres egykori fővadász - mesélte má
jusi őzbakvadásztatásának élményeit. - No, vagy négyszáz méterről 
megugrott ám a búzában a nagy bak. Mondom a vendégnek: semmi 
baj! Ráhívok a sutahanggal! Jött is m int a meszes, egyenest nekünk. 
Nosza, meg is lőtte, ahogy kell...
- Micsoda? Májusban, sutahanggal?... Laci, ekkorát már legalább 
nekünk ne hazudj!
- Miért? Nem értitek? Nem akármilyen síp volt ez. Originált fólháber!..

Stratégia: „A  vadgazdálkodásban m indig a leghülyébb ötletek való
sulnak meg a leggyorsabban."

Siklósi Kálmán gyűjtése:
A „Magyar Vadász" 1948 szeptemberi számában olvastam:
„Nem azért megyünk puskával az erdőre, hogy lőjünk, hanem azért, 
hogy vadásszunk."
Néhai dr. Katona Gyulától származó mondás: „Ha vadászni indulunk, 
ne hagyjuk otthon a szívünket."
Válasz egy ismeretlen vadásztól: „Lehet, hogy sokszor térünk haza 
üres tarisznyával a vadászatról, de üres szívvel, soha."

Dr. Bodnár József: Életrajz - vadász szemmel 
Sólyomszem - mert a fiatal vadász mindent lát.
Vérszem - mert a legtöbb zöldfülű vadász először ilyet kap. 
Öregszem - mert e lőbb-utóbb megindul a romlás.
Üvegszem - mert egyre erősebb szemüveg, kereső és céltávcső kell.
Törekszem - mert már nem minden sikerül.
Igyekszem - mert már kevés a törekvés.
Emlékszem - mert már csak ez marad.
Kifekszem - mert egyszer mindennek eljön a vége.

Összegyűjtötte: hy- som

Az esztelen 
meztelenkedés
N em ma történt, hanem több m int három évtizeddel ezelőtt, így ma 

már talán a közben m eghirdetett am nesztiák m iatt el is mesélhető. 
Akkoriban még az olyan „m agas beosztásúaknak", m in t egy megyei 
fővadász sem vo lt szégyen harci Trabanttal közlekedni. Történt, hogy 
egy m egyei rendezvény vége után hősünk -  aki már sajnos régen az 
égi cserkelőutakat tapossa -  úgy határozott, hazamenetel e lő tt fe lü l 
egy lesre, am úgy öltönyösen, de korántsem annyira vadászat, m in t 
inkább a kijózanodás kínzó vágyának tiszteletre m éltó  szándékával. 
A laposan el is bóbiskolt, m ajd é jfé ltá jt arra ébredt, valam i csörtetve 
közeledik. Hogy nem á lm odott, azt egy jókora kan m egjelenése iga
zolta, am ely a lövés után úgy feküdt el, m in t p iríto tt hagymáján az 
ellenségként e lfogott m isszionárius a pápua törzsfőnök.

No, eddig rendben is mentek a dolgok, de mi legyen ezután? 
Lakkcipőben, öltönyben, fehér ingben, nyakkendősen csak nem áll neki 
zsigerelni, m ert ha összekeni a ruháját, a kései kimaradás okán amúgy 
is felm edvésedett asszonya m inden előzetes kérdezősködés és enyhítő 
körülm ény figyelem bevétele nélkül ott helyben csapja agyon, vállalva 
az idő e lő tti özvegyi sorsot. S eg ítségért m enni ú jabb két óra 
időveszteség lett volna, hisz akkor még nem voltak vadőr-ugrasztó 
m obilte lefonok. így aztán -  úgyse látja senki - a nyárias éjszakában 
legott anyaszült meztelenre vetkőzött, ruháit akkurátusán összehajtva a 
Trabant anyósülésére pakolta, s a szúnyogok nagy öröm ére 
ádámkosztümben zsigerelte ki a kant.

Igen ám, de be is kellene rakni a kom bi hátuljába! De bizony 
akárhonnan húzta-vonta, a véres disznót csak átölelve tudta bekín lód 
ni a saroglyába. A kocsilám pa fakó fényénél elkeseredetten konstatál
ta, olyan m értékben összesározta és vérezte m agát, hogy - 
mosakodási lehetőség híján -  a drága ünneplő öltönyének fe lvéte lérő l 
le kelle tt tennie. Egy nejlon lepedőt te ríte tt az ülésre, beült, s a 
lopakodó módszerével m egpróbált hazastrabancolni a kertek alatt.

Csakhogy... a rend éber őrei épp e kies tájon álltak éjszakai lesben 
a nem zetiségiek m ásodkézből való gazdagodását le fülelendő, s mi 
sem term észetesebb, m in t a gyanúsnak íté lt Trabant-lopakodót iga- 
zoltatási célla l körözték le. Annak vezetője csak harmadik, imm áron 
erélyes felszólításra vo lt hajlandó kiszállni -  s a m egdöbbent közegek 
lámpájának fényében egy nyakig véres és sáros, de e dekorációktól 
eltekintve te ljesen meztelen egyén takargatta szégyenlősen fé rfi
asságának nem tú l hivalkodó je le it. Jó negyedórás magyarázkodás és 
esküdözés után voltak csak hajlandók beszólni a kapitányságra, hogy 
egyeztessék az éjszakai ám okfutó kilétét.

Elengedték, de közben persze egym ást csapkodták a röhögéstől. 
Hősünk tovább folytathatta titokzatos éjszakai útját. Az utcai kaput és a 
kocsi hátu lját sötétben és halkan nyitotta  ki, kínosan kerülve m inden 
feltűnést, s éppen a hatalmas disznót akarta óvatosan a garázsba 
húzni, am ikor a jtónyitás hangját hallotta  a háta m ögött. A következő 
pillanatban a lám pát fe lgyú jtva  a szomszédasszony lépett ki a teraszra. 
M eglepetésében velőtrázó s iko ly  hagyta el rem egő ajkát, és halálra 
válva a rém ülettő l hallgatta a kínos magyarázkodást. Ekkor lépett ki a 
házból az á lm atlan várakozástól már am úgy is végsőkig fe lbőszült 
feleség, aki a külső lámpa fölkapcsolásával a maradék jótékony söté t
séget is végleg száműzte, és vészjósló hangon tette fel a kérdést:

-  Hová az édesanyád (s ípszó)-jába készülsz meztelenül, te perverz 
s z a t ír ...?

(A folytatást m inden Kedves Olvasónk fantáziájára b íz zu k ...)
lejegyezte: S. E.

M a g y a r  V a d á s z l a p / 2 0 0 5 . szeptember 5 6 1



Szent Hubertus 
1065 Budapest, Podmaoiczky

G O L D

Vadászlövészet

Magyar korongvadász- 
világbajnok

A nglia, Soutern-Counties, július 17. 
A magyar korongvadász-sport 

idén végre megszerezte első újkori 
aranyérmét a FITASC SPORTING vi
lágbajnokságon. A versenyző neve 
Szerdahelyi András, aki évek óta a 
magyarországi korongvadászat legnép
szerűbb képviselője, több hazai és 
nemzetközi verseny győztese, Európa- 
bajnoki arany- és ezüstérmes.

Hosszú, küzdelmes, de végül is 
eredményes öt év áll a magyarországi 
korongvadász-sport mögött. Ez az öt év 
azzal kezdődött, hogy néhány lelkes ti
zenéves (talán nem sértődnek meg) 
gyerek elindult Franciaországba, az EB- 
re autóbusszal, amelyet csak a kedvü
kért dekoráltunk ki, mert ők voltak a 
Hungárián Junior Team. Szerdahelyi 
András, ifj. Szollár András, Szabadi Ist
ván, és Kenyeres Ervin megérezték a 
játék szépségét, a verseny hangulatát, a 
sportértékét a korongvadászatnak. Sze
rencsére - és a magyar korongvadász- 
sport szerencséjére is - ezek a verseny
zők a mai napig ott vannak a verse
nyeken, és egyre eredményesebben mű
velik ezt a gyönyörű sportot.

Számos nagyszerű győzelem jut 
eszembe korábbról, a magyar, az 
osztrák és cseh nagydíjak, a csehor
szági EB, ahol az utolsó pillanatig 
megvolt az esély arra, hogy András 
az összesítésben megnyerje a versenyt 
a „nagyok" előtt .... Azután jött a 
baj, és a törött csigolyák nehezen 
akartak összeforrni. A ciprusi EB 
nem volt fiaskó, hiszen szétlövésben 
alul maradni nem szégyen, hanem

pech. Anglia előtt mindenki, akit ki
csit is érdekel ez a sport, érezte, 
hogy a 20 éves András jó formában 
van. A Magyar Nagydíj előtti 300 ko
rongos, és a Nagydíj 200-as versenye 
kiváló alapozó volt a VB-re.

Ne feledjük el a többieket sem, 
Szollár Andris az olimpiai trap mes
tere, 16 évesen Európa-bajnoki har
madik lett. Kenyeres Ervin 23. helye
zése, Juhász Lenke 16. helye még 
számos kiváló eredményt sejtet. Sza
badi István 161. lett a senior mezőny
ben, ami jó eredménynek számít, és 
a korongvadász-sport legnagyszerűbb 
magyarországi képviselői, akik a 
sportszerűségükkel, a lövészet-szerete- 
tükkel, a szinte valamennyi versenyen 
való részvételükkel a biztos bázist ad
ják a sportágnak, itt is nagyszerűen 
helytálltak: Pletikoszity István, Angyal 
Géza, H erperger József, Suller Lász
ló - köszönjük a kitartásotokat.

Európa-bajnoki ezüst, arany, nagy
díjak ragyogó eredményei, junior és 
csapatgyőzelmek a világ számos ré
szén: ez a magyar korongvadász-sport 
rövid sikertörténete. Ha kiszámolnánk, 
hogy mennyi befektetés kellett ezek
hez az eredményekhez, hogy mennyi 
energiát áldoztunk fel ennek az oltá
rán, bizony döbbenetes számok jönné
nek ki. Nem is szabad talán a spor
tot és a szenvedélyt „forintban" mér
ni, m ert az az érzés ... ott a dobo
gó legfelső fokán... a himnusz hang
jai és a csapattársak kórusa ...szerin
tem pénzre soha nem konvertálható.

H e g y e s  Z o l t á n
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NIGHT 
VISION..

ÉJJELLÁTÓKÉSZÜLÉKEK KERESKEDELME 
EXPORT - IMPORT - ÉJJELLÁTÓGYÁRTÁS

Magyarország legnagyobb választékát kínáljuk, 
150 féle éjjellátó készülékből választhatnak, 
kedvezményes árakon, garanciával.

Amerikai éjjellátók 15.000 órás üzemidővel 
keleti éjjellátók 1.000 órás üzemidővel 
Éjjellátók már 79.000 Ft-tól!

ÉJSZAKAI-NAPPALI 
vegyeshasználatú éjjellátók

Professzionális éjjellátók

Havonta változó akciók!!!

mesterlövész távcsövek, fegyverlámpák, 
optikai irányzékok, hőtávcsövek, hőérzékelők, 
hőkamerák, csillagvizsgáló távcsövek, automata 
vadetetők, elektromos csörlők terepjáróra, 
legendás orosz keresőtávcsövek 8x30,8x40, 
10x40 és 10x50 méretben.

•  INFRATÁVCSŐGYÁRTÁS  -

, akár egyedi igény szerint is.
Ejjellátók javítása garanciával ül

A legnagyobb sötét sem akadály! 
Hívjon nem fog csalódni. 

Minden infraigényt megoldok.

w w w . n i g h t v i s i o n . h u
06- 70-200-7132
minden nap 9-20 óráig

A Z ÉJJELLÁTÓK
Ahogy változik a világ, változnak a vadászatban használt eszközök is, a 

technikai előrehaladás elkerülhetetlenül utat tö r magának 
ezen a területen is. Az éjjellátó kereső távcső ma 

ugyan még nem tartozik minden vadász felszerelé
séhez, ennek megvásárlására egyre többen 

határozzák el magukat. Szerzőnk nyolc éve 
foglalkozik az éjjellátó távcsövek hazai ér
tékesítésével, szervizelésével és javításá
val. Ezért kértük fel, hogy néhány alapfoga

lommal ismertesse meg Olvasóinkat.

A z éjjellátó távcsövek a látható fé
nyeket, valamint az ahhoz közeli 

hullámhosszú infravörös tartományban 
lévő fényt erősítik fel esetenként több 
tízezerszeresre. Az éjjellátó legfőbb 
része az elektro-optikai átalakító, az 
úgynevezett katódcső. A fény a tárgy
lencsén keresztül a katódcső bemene
tére kerül és ott elektromosan felerő
södik, majd a katód kimeneti oldalán 
megjelenő zöldes árnyalatú kép a 
szemlencsén keresztül válik láthatóvá. 
Az éjjellátó készülékek értékét az 
elektro-optikai átalakító minősége, 
üzemórában mérhető élettartama és 
az optika határozza meg. Az éjjellátó
kat minőségük alapján nemzetközileg 
elfogadott csoportosítás szerint gene
rációként különböztetjük meg. Ettől 
az egyes gyártók csoportosítása eltér
het, az átmeneti típusok „+", „szuper 
+", „szuper", „HP szuper" vagy 
„Hyper gén" elnevezést kaptak.

Az 1. generáció

A legolcsóbb és a legegyszerűbb éjjel
látó készülékek. A fotókatód fényérzé
kenysége 110-260 mikroA/lm, fényerő
sítésük maximum ezerszeres, képfel
bontási érték a kép közepén legfel
jebb 30 vonal/mm. A kép középén 
éles és a szélek felé torzul. A látó
térben apró fekete pontok találhatók, 
ami ugyan nem hiba, de ha sok van 
belőle, az mindenképpen zavaró lehet. 
Oldalirányú fényforrás elleni védelem
mel nem rendelkezik. Mivel az elek
tronikának kicsi a fényerősítési értéke, 
így az optika fényereje döntő fontos
ságú. A gyenge teljesítmény miatt 
esetenként m ár negyed hold megvilá
gításnál segédfényforrást, infrasugárzó 
megvilágítást kell bekapcsolni. Termé
szetesen ezt szabad szemmel nem le
het látni, csak a távcső érzékeli. Élet
tartam uk csak 500-1000 üzemóra! 
Felhasználási területe főleg hobbi
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szintű, vadászati alkalmazása a mo
dernebb készülékek megjelenése miatt 
egyre ritkább.

A 2. generáció

Nagy teljesítményű éjjellátó. Különle
ges mikrocsatornás képerősítő egység, 
a fotókatód fényérzékenysége mini
m um  280mikroA/lm, amely az infra
vörös tartomány felé tolódik el, fény
erősítése huszonötezerszeres. Képfel
bontási érték a kép közepén 30-40 
vonal/mm közötti.

A teljes látótérben nagyon jó minő
ségű és torzításmentes, a vad elbírálá
sára is alkalmas képet biztosít. Auto
matikus a fényerő szabályozása, fény
védelem van beépítve a szemből és az 
oldalirányú fényforrások kiküszöbölésé
re. Élettartamuk 1000-3000 üzemóra. 
A rezgéseket és az ütődéseket a ka
tódcső jól bírja. Kétféle változatuk van, 
a polgári felhasználású és a magasabb 
teljesítményű haditechnikai.

A vadászatban nagyon jól alkalmaz
ható készülék, igaz drágább, mint az 
elődje, de megéri a beruházás.

A 3. generáció

A fotókatód fényérzékenysége mini
m um  900 mikroA/lm, leginkább az 
infravörös tartományban, fényerősítése 
harmincötezerszeres vagy e fölötti. A 
képfelbontási érték a kép közepén 
legalább 56 vonal/mm.

A távcső rendkívül alacsony 0.0001 
lux külső fénynél már teljesen kifo
gástalanul működik. A kép a teljes lá
tótérben éles, fényképminőségű és 
torzításmentes. Automatikus fényerő 
szabályozással és fényvédelemmel 
rendelkezik. Élettartamuk minimum 
10.000 üzemóra. Főleg a haditechniká
ban alkalmazzák. A drágább kategó
riához tartozó minőségi készülékek.

T a k á c s  Lá s z l ó

http://www.nightvision.hu


Módi

Elegancia!
Közel nyolc éve ihletett meg a va
dászok ismeretlen, izgalmas világa 
Elhatároztam, vadászruhát fogok 
tervezni és gyártani. Huszonéves 
konfekciós m últammal, tapasztala
taimmal álmodtam meg a ruhákat, 
e különleges sportot űző, és m un
kát végző vadászoknak. Nem va
gyok még vadász, de nagyon sok 
vadász praktikus ötletei, javaslatai 
szerint döntöm  el, hogy milyenek 
legyenek a fazonok, milyen alap
anyagú, kivitelű ruhában érzik jól 
magukat.

A z alapanyagokat a tulajdonságaik 
alapján választom ki. Szépen ki

vitelezett, finom tapintású, puha, 
strapabíró anyagokat keresek és na
gyon fontos a szín, mivel a vadá
szok az olívzöldet, az őszi erdő és a 
föld színeit kedvelik. Arra jöttem rá, 
hogy a lényeg: a ruháknak legyen 
hangulata, a ruhadarabok jól variál- 
hatóak legyenek. Ezért elkezdtem va
riálni a szöveteket velúrral, vászon
nal, hímzéssel, selyemmel, paszpóllal, 
különféle cipzár megoldással és csak 
agancsgombot használok.

Az elegáns vadászoknak a külön
leges alkalmakra fontos a megjele
nés, az elegáns öltöny, a szmoking, 
és a társasági rendezvényekre egyedi, 
szép kivitelű öltönyöket hordanak, 
hétköznapokon sportosan elegáns za
kót, nadrágot. A vadászaton pedig 
kényelmes, minden igényt kielégítő 
praktikus ruhadarabokat.

De nem mindenkire fogható rá, 
hogy elegáns. Az a tapasztalatom, 
hogy a vadászoknak alapvetően sok 
ruhájuk van, de zömé
ben rosszul szabottak,
„szűkek", gyenge a fa
zonjuk és az anyaguk 
sem mindig az alkalom
nak megfelelő.

Az elkövetkező hóna
pokban tartsanak velem, 
szeretném Önöket meg
ismertetni az anyagok 
ezerféle változatával, 
megpróbálom bemutatni 
majd azokat a ruhákat, 
öltözeteket, amelyek egy- 
egy alkalomhoz illenek 
és a rovat címének

megfelelően beszámolunk a vadász
divat - a módi - alakulásáról ... s 
egy kicsit ennek alakításáról.

A "kályhától elindulva" a legalap
vetőbb anyagok megismerésével 
kezdjük. Három  fő csoport van: az 
állati-, a növényi és a műanyag ala
pú anyagok.

Az állati eredetű anyagok közül a 
legfontosabb a bőr, a szőrme, a 
gyapjú és a selyem. A növényekből 
az emberiség évezredek óta készít 
alapanyagokat, közismert a pamut, 
melyből m ár a mexikói barlangokban 
i.e. 5800 körüli időkből is találtak 
ruhadarabokat. A gyapotot (azaz a 
pamutot) 1000 körül terjesztették el 
az arabok Európában. A len is több 
évezredes múltra tekint vissza, 
Egyiptomban, Babilonban, Föníciában 
volt nagy divat a használata. A szin
tetikus vegyi szálakból készült magas 
színvonalú termékek részben kiszorí
tották a természetes szálakat, mivel 
kiváló tulajdonságokkal rendelkeznek, 
vízálló, szélálló, lélegző, jól elpárolog

tatja a testnedveket. 
Műszálból készülnek 
a polár (fleece) ter
mékek is. Könnyű, 
puha, szélálló, tartós 
meleg érzetet ad, jól 
mosható, gyorsan szá
rad.

Nos, részletesebben 
minderről a későbbi
ekben.

T o r m á n é  G y ö n g y ö s i  

Z s u z s a n n a
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Erdészetek és vadásztársaságok minőségi szállítója.

VADÁSZ és ERDÉSZ ruházat 
kis- és nagykereskeddmeméretre gyártása.

Termékeink széles skálája: 
társasági öltöny zakó, nadrág,kabát, stb.

Terepi ruházat: 
vízlepergető, vízálló, kö töttáru  es polár termékek, 

teljeskörű kiszolgálás 
a kalaptól a többféle márkájú lébbeliig

Cégek, iskolák megrendelésénél helyszíni méretvétel!

NAK0 Bt.
2230 Gyömrő, Levél u. 6/a 

Tel/Fax:
, \  06-29/330-718 06-29/333-952 

/  \ mobil:30/9896-232
L ) zanako@enternet.hu

* zanako@monornet.hu
www.zanako.hu

mailto:zanako@enternet.hu
mailto:zanako@monornet.hu
http://www.zanako.hu


Lakcím T ele fonszám

Vadászkutya

S ebzés esetén
Új szolgáltatásként közöljük azoknak 
a vérebvezetőknek az elérhetősé
gét, akik kutyájukkal vállalják a seb
zett bika utánkeresését. Ennek alap
ján a bőgés időszaka alatt - vagy az 
idényben később is - telefonos 
egyeztetés után a helyszínre men
ve, minden tőlük telhetőt megtesz
nek azért, hogy a sebzett bika végül 
a terítékre kerüljön és ne menjen ve
szendőbe. Örvendetes tény - és ez 
mindenképpen az Országos Véreb 
Egylet elismerésre méltó érdeme - 
hogy ma már szinte az ország m in
den részén dolgozik tapasztalt vér
ebvezető és „iskolázott" véreb.

Tudnivalók: a vérebmunka kötele
ző és minimális várakozási ideje a 
sebzéstől számított 4 óra. Távozás
kor pontosan meg kell jelölni a rálö- 
vés helyét, a bika menekülési irá
nyát, és mindenképpen ajánlatos - 
még jól látható, és biztosra vett 
sebzés esetén is 50-80 méteren el
menni a csapén. Eközben figyelni 
kell minden fellelhető lőjelre: az el
ugrás nyomára, a vágott szőrre, a 
vérre, a csontszilánkokra stb., és az 
itt talált utolsó jelzést is meg kell je 
lölni. Ha esetleg jól látható vo lt a 
láblövés (lógott, vagy „forgott"), ak
kor fokozott óvatosságra van szük
ség, és csak a legszükségesebb 
mozgás legyen a rálövés helye kö
rül, éppen a bika mielőbbi elfekvé- 
sének érdekében. Ezt követően m i
nél hamarabb ajánlatos értesíteni a 
vérebvezetőt, és egyeztetni a talál
kozót. Minden - olykor talán lényeg
telennek tűnő - körülményről rész
letesen tájékoztatni kell a helyszínre 
érkező vérebvezetőt, mert minden 
információ fontos lehet, segítheti 
m ind a kutyának, mind pedig veze
tőjének az eredményes munkáját.

-hy-

Baran ya  m e gye
Á c s  K o rn é l 75 70  B a rc s -K ö z é p r ig ó c , V adászház, p f: 448. 0 6 / 20 /  9 4 7  41 82
B a la s k o v ic s  J ó z s e f 7 9 6 6  B o g d á sa , K ö rc s ö n y e p u s z ta 0 6 / 3 0 / 2 2 7  51 81
C seh Lász ló 79 70  V a rg a , Fő ú t 22. 0 6 / 72 /  4 7 5 -8 0 3
E gle  Z o ltá n 7 6 95  M e c s e k n á d a s d , M e ző  u. 1. 0 6 / 20  /  549  78  65 

0 6 / 30 /  227  57  78
G aál E n d re 76 32  Pécs, N a g y  I. u. 39. 0 6 / 30  /  3 6 4  558
H o rv á th  J á n o s E rzs é b e t-P é cs vá ra d 0 6 / 30  /4 0 7  32  34
J u n g  J e n ő 79 66  B o g d á sa , K ö rc s ö n y e p u s z ta 0 6 / 3 0 / 6 3 0  12 14 

0 6 / 73 /  352 075
M o n o s to r i Lász ló  dr. B ó ly i M g . Rt. B e re m e n d 0 6 / 20 /  923  72  41
N a g y  Á rp á d M e fa  Rt. Pécs 0 6 / 2 0 / 3 1 0  85  80 

0 6 / 7 2 / 4 1 2  967
R ad ó  Z o ltá n 7 6 9 4  H o s sz ú h e té n y , M o ro ló  u. 19. 0 6 / 3 0 / 6 6 5  32  19
S z a b ó  S z ilá rd B arcs 0 6 / 30  /  377  63  06
T ó th  Pál 75 70  B arcs , K o lo z s v á r i u.7. 0 6 / 3 0  /  4 6 0  98  96
T ó th  Lász ló B ó ly i M g . Rt. B o ly 0 6 / 20 /  915  65  01
Bo rso d -A b aú j-Z e m p lé n  m egye
K aczú r A n d rá s  T o lcsva 0 6 / 30  /  263  55 08
G y ő r -M o so n -S o p ro n  m egye
B o lla  C saba  9 3 1 7  S zany, K o s su th  u. 109. 0 6 / 3 0 / 2 9 8  15 04

0 6 / 96  /2 8 8  276
B u rk u s  Is tvá n L a jta -H a n s á g i M g . R t.- B ezen ye 0 6 / 96  /  2 2 3 -2 07  

0 6 / 30  /  259  20 56
C s iszár Is tvá n 93 62  H im ó d , E rdészház 0 6 / 20 /  243  67  85 

0 6 / 20 /  599  77  77
K iss Fe renc 9 4 4 4  F e rtő s z e n tm ik ló s , V irá g v ö lg y  u. 4. 0 6 / 30  /  2 8 4  85  64
M a g y a r Z s o lt 9371 V itn y é d , M á ty á s  u. 24. 0 6 / 20 /  9 7 5  95  20
P ukánszk i Z o ltá n 9 7 8 3  E g y h á z a s rá d ó c , K o s su th  u. 30. 0 6 / 20 /  4 6 2  24  48 

0 6 / 9 4  /  4 2 0  203
S z itás  A tt i la 9 2 2 8  H a lász i, S á g v á ri E. u. 30. 0 6 / 9 6 / 2 1 0  553 

0 6 / 20 /  599  77  52
Z s á m b o k i Lász ló 9371 V itn y é d , S z e n t I. u. 18. 0 6 / 20 /  953  36  76 

0 6 / 96  /  242 395
H eves m egye
B o ld iz s á r T ib o r E g e re rd ő  Rt. - M á tra fü re d 0 6 / 20 / 2 16 08  32
N ó g rá d  m egye
B a b á ly  C saba 60 13  V e rő ce , B o rb é ly h e g y 0 6 / 30  /  202 3 4  03
J u h á s z  A tt i la Ip o ly e rd ő  Rt. K e m e n ce 0 6 / 20 /  4 6 8  70  49
M a jo r  Tam ás H M  E rd ő g a z d a s á g i Rt. B u ják 0 6 / 3 0 / 6 3 7  86  81
S e b já n  Is tvá n G a lg a g u ta 0 6 / 30 /  256  08  58
P e st m egye
B a rth a  Fe re nc V a d e x  Rt. E tyek 0 6 / 3 0 / 5 3 5  18 67
B u b á n  Is tvá n P ilis i P a rk e rd ő  Rt. - N a g y k o v á c s i 0 6 / 20 /  9 8 4  60  29
G a lb a v i J ó z s e f P ilis i P a rk e rd ő  Rt. - V a lkó 0 6 / 20 /  9 8 4  62 44
G u zs ik  A lf ré d 26 27  Z e b e g é n y , K o s s u th  u. 3. 0 6 / 2 0 /4 6 8 -7 1  51
K é s m á rk i L e ve n te G a lg a m á c sa 0 6 / 20 /  9 8 4  62  25
S o m o g y  m egye
B ő h m  Is tvá n S e fa g  Rt. - L á b o d 0 6 / 30  / 2 17 59  48 

0 6 / 82  /  4 4 8  243
B u z g ó  J ó z s e f S e fag  Rt. - K a p o s v á r 0 6 / 30  /  227  97  34
G e rg á cz  P é te r S e fag  Rt. L á b o d  - P e te s m a lo m 0 6 / 8 2 / 7 1 1  085 

0 6 / 30  /  956  3 4  82
K a p ro n cz a i Tam ás S e fa g  Rt. B ö h ö n y e 0 6 / 3 0 /9 0 1  4 2  25
L e n g ye l S á n d o r S e fa g  Rt. Kutas 0 6 / 30  /  927  88  20
M á rk o v ic s  J á n o s K a p o s v á r 0 6 / 30  /  3 9 4  40  45
M á r to n  A tt i la S e fag  Rt. K a p o s v á r 0 6 / 30  /  901 42  37
N y ú l A n d rá s S e fa g  Rt. L á b o d 0 6 / 3 0 / 9 2 7  88  12
O zvá ri Z o ltá n S e fag  Rt. K erek i 0 6 / 3 0 /9 0 1  86  37 

0 6 / 8 4  /  545  941
Tolna  m e gye
K irá ly  A tt i la G y u la j Rt. Pári 0 6 / 3 0 / 3 3 1  92 01
V a s  m egye
Takács Á rp á d M is e fa 0 6 / 30 /  237  50 84  

0 6 / 9 2 / 3 6 7  134
Veszpé m  m e gye
M a ró ti Béla 8 4 4 0  H e re n d , D ózsa Gy. U. 8. 0 6 / 3 0 / 9 9 3  0 4  12
S z e ife r S z a b o lc s 82 00  V e s zp ré m , V é c se i K. ú t 8 /f2 /1 0 6 / 3 0 /3 3 1  06  46
T ro s its  G y ö rg y 85 72  B a k o n ys zű cs , P e tő fi u. 79. 0 6 / 30  /  268  90  04  

0 6 / 89  /  341 068
Za la  m egye
N a g y  P é te r K e s z th e ly 0 6 / 3 0 / 4 0 1  55 93
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I I  Mikor-mi-mennyiért?

Gímszarvas árak
Trófeasúly ezer Ft Ft/10gramm EUR EUR/10 gram m
2 kg-ig 70-125 - 260-610 -
2-3 kg 80-140 - 450-722 -

3-4 kg 125-185 500 520-919 3
4-5 kg 175-230 1000 700-1248 4
5-6 kg 250-300 1000-1500 860-1600 4-7
6-7 kg 357-450 1600-2300 1510-2050 7-10
7-8 kg 547-655 2150-3000 2200-2842 8-11
8-9 kg 767-955 2400-3300 3100-3842 11- 16
9-10 kg 1017-1285 3600-5100 4200-5342 14-22
10-11 kg 1250-1785 4200-10000 5600-7842 17-40
11-12 kg 1800-2280 8000-11600 7900-11642 44-55
12 kg-tól 2200-2860 8000-11600 11000-16642 44-60

A fizetés alapja a kifőzés után 24 órával megállapított, nagykoponyás 
trófeasúly. Az agancs súlyának becslésekor +/- 15 százalékos eltérés meg

engedett, a vadászvendégnek ezen eltérésen belül ki kell fizetnie a vad árjegy
zék szerinti lelövési díját.

Sebzés esetén a kísérő által becsült agancssúlynak megfelelő összeg 50 szá
zalékát kell fizetni. Néhány helyen hibázásért is felszámolhatnak 50-200 EUR-t, 
ám ezt csak akkor kell kifizetni, ha a vadászvendég a hibázás után nem ejt 
el ugyanolyan fajú és ivarú vadat a vadászat során.

Az agancs mellett a gyöngyfog térítésmentesen az elejtőt illeti.
Az erdőgazdaságok az október 15-ike utáni bikalelövésre 15-25 százalékos 

kedvezményt adnak. A HM  Budapesti Erdőgazdaság Rt. törzsvendég kedvez
ményt ad annak, aki az elmúlt három évben minden alkalommal vadászott a 
területükön, ennek mértéke maximum 10 százalék lehet. Több helyen árjegy
zéktől függetlenül lőhető 210-270 EUR-ért csapos vagy nyársas bika.

A kísérési díj 5000-8000 Ft/vadász/nap, illetve 10-20 EUR. Ahol kísérési 
díj nincs, ott naponta 15-25 EUR részvételi díjjal kell számolni, amely álta
lában tartalm azza a trófeabírálat költségeit is. A trófeakikészítés benne van 
a lelövési árban, de néhány árjegyzék szerint ezért külön 3 ezer forintot 
kérnek.

A terepjáró használatért kilom éterenként 1 EUR-t vagy 180-250 forintot, 
fogat igénybevételéért pedig óránként 16 EUR-t vagy 4000 forintot számol
nak fel.

A vadásztársaságok saját árjegyzékeiben szereplő árak - 10 kilogrammos 
agancs tömegig - 20-40 százalékkal olcsóbbak, mint az erdőgazdaságok árai.

Szarvastehén és ünő lelövési ára 80-150 EUR, szarvasborjú elejtéséért pedig 
50-85 EUR-t kell fizetni.

d r . Ba l á z s  I s t v á n

Mezei nyúl árak
Lelövés Ft/db Elvitel Ft/db Lelövés EUR/db Elvitel EUR/db
4500-6000 1000 25-33 4-8

Szervezési díj: 50-70 EUR, részvételi díj: 10 EUR/vadász/nap

Vadkacsa árak
Lelövés Ft/db Elvitel Ft/db Lelövés EUR/db Elvitel EUR/db
1300-2200 300 8-15 1,50

Röptetett réce: 7-9 EUR/db

fflFS 2000
M a g y a i JUíizerggtírtá fQt.

SPORT, VADÁSZ 

ÉS KATONAI 

PUSKA-ÉS 

PISZTOLY

LŐSZEREK 

GYÁRTÁSA, 

FORGALMAZÁSA.

f a

y  s  v  "H ^x 'M 'M  f in /g r  jű t l I r V  i A  \ \

3332 Sírok, Pf.9. 
Telefon: 36/(36) 361-122* 
Telefax: 36/(36) 561-027
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Izválasztó

T a r l ó n y ú l  ú jk r u m pliv a l
H át ezt is megértük! Hivatalosan va
dászhatóvá vált a mezei nyúl szep
tem ber elsejétől, így rizikómentesen 
lehet megkóstolni a mezei rabsicok 
legendás kedvencét, a kirántott nyúl- 
fit petrezselymes újkrumplival és 
uborkasalátával. (Az a gyanúm, hogy 
a vadászok egy része is "bűnözött" 
már egy-két ilyen étek erejéig, mert 
ahány helyen csak szóba került, min
dig volt olyan delikvens, aki elismerő
en csettintett a hallatán...) Elkészíté
se teljesen megegyezik a házinyúl, a 
lassan már csak idősebb vadászok el
beszéléséből ismert üregi nyúl, vagy a 
rántott csirke metodikájával, amit 
tudvalévőén minden valamirevaló házi
főző m ár alapfokon is kiválóan el tud 
készíteni. Persze, azért csak variáljunk 
egy kicsit ebben is. A fiatal húst nem 
kell puhítani, az még „gyárilag" puha 
és szaftos, legfeljebb a plusz ízhatás 
miatt beáztathatjuk tejbe, fokhagymá
val, vagy anélkül. A panírt is meg le
het bolondítani. Egy kis fűszerszám
nak a lisztbe való keverése, vagy akár 
kemény sajt (legjobb a parmezán) fi
nomra reszelve és a tojásban elkever
ve teheti egyedivé a bunda megszo
kott ízét. A sütésnél ügyeljünk arra, 
hogy ne száradjon ki a hús a panír- 
ban, legjobb akkor lesz, ha a saját 
gőzében párolódik, amikor arany
barnára sült, akkor vegyük ki. Aki 
idegenkedik a kissé angolos hústól, 
lassúbb tűzön tovább sütheti, de nem 
érdemes belőle „négercsókot" csinálni. 
„Kölök”-nyúl pörköltnek vagy leves
nek kevéssé alkalmas, a húsa nagyon

hamar leomlik a csontról, s egy zagy
valékká válik a fazékban, vagy bog
rácsban. Szépen süthető viszont tep
siben, főleg, ha jófajta húsos (császár) 
szalonnacsíkokat pirítunk alája, s be
borítjuk vele. Pikánssá teszi, ha né
hány savanykás rétesalmát vagy kemé
nyebb húsú piros (vér)körtét is mel
lésütünk a tepsiben.

akkor kerítenek sort, amikor olyan 
papírgyomrú egyének is a közelben 
vannak, akik már a bőgő bika csapá- 
jának átlépésekor is ájuldoznak az in
tenzív „rigyetőszag"-tól. Ekkor szokott 
a sokat próbált szakács soron kívül 
felmondani, kétségbe ejtve a főidény 
közepén amúgy is ezer nyűggel küsz
ködő gondnokot. Ha semmilyen lebe-

Bőgőmáj

Ne tessék megijedni, nem a kisebb
ségi zenekar jeles hangszerét kell ki
zsigerelni, hogy a hamis hangjegyek
től megduzzadt máját kiszedjük. Bár
milyen furcsán hangzik - nem csak 
kis hazánkban, nyugaton is - vannak 
olyan őrültek, akik kedvelik, sőt meg 
is eszik a bőgésben elejtett rigyető bi
ka máját. Ráadásul erre általában

szélés nem használ, s a vendég min
denáron meg akarja kóstolni zsákmá
nya máját, akkor vegyünk nagy leve
gőt és bőséges mennyiségű fűszert, s 
csináljunk egy klasszikus resztelt má
jat. Ha elég bátrak vagyunk, meg is 
kóstolhatjuk (befogott orral), s meg
lepődve fogjuk tapasztalni, hogy - a 
szagától eltekintve - ehető az eledel.

S o m f a l v i E r v in

Készüljön a hideg téli vadászatokra! 
szerezze be az általunk forgalmazott

LESZSÁKOT!
Klasszikus illetve mellényfelsős 

kivitelben, kívül-belül m űszóm é, 
dupla bélés, kézmelegítő zseb, 

kivehető lábzsák, 90%-os hőtartó 
képesség, hordtáska, zöld szín!

Információ: 06-70-553-3537
email: alba-cash@mail.alba.hu

Szállítás-csomagküldés!
Üzleteknek egyedi árá!

Hajók már 1.800.000 Ft-tól!
30% induló lízing hitel 
Teljeskörű ügyintézés 
Kikötői ügyintézés 
Charter-ezés

Baia, 
Prinz, 

Larson, 
Starcraft, 

Cruisers Yachts 
kizárólagos forgalmazója:

Bemutatóterem 
Tököl, \ n
Csépi U. 2644/4 ^  —  I  

06-30-92248-00  
www.yachtpark.hu
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I Gyerekeknek

>•

AZ ERDŐ KIRALYA
A diákok számára szeptember az iskolakezdés vissza

fordíthatatlan eljövetelének ideje. Még zsong ben
nünk a számtalan, nyári emlék, de az ősz és a tanév 
kezdetével még koránt sincs vége a kalandoknak. A nap 
még vakítóan fénylik, de már hűvösek, sőt olykor már 
ködösek a hajnalok, nyirkosak az esték. A ritkuló lom
bok közt a fény egyre jobban utat nyer, s az erdő kivi
lágosodik. A hűvösödő időben megkezdődik a madarak 
vándorlása, a nálunk költő vonuló fajok készülnek a 
nagy útra Afrikába, és lassan megérkeznek Északról téli 
madárvendégeink előőrsei.

A természet csodáira nyitottak e hónapban is valóban 
felejthetetlen élményekkel gazdagod

hatnak, ha figyelmesen fülelve 
járják az erdőt. Szeptemberben 

a vadász szíve nagyot dob-

vasbőgés ideje. Szeptember elsejével megkezdődik a go
lyóérett gímszarvasbikák vadászata. Az augusztus végétől 
október elejéig terjedő időszakban a szerelemtől szinte 
megittasodott szarvasbikák hangos bőgésétől visszhangza
nak a hegyek, völgyek. A vadásznyelv a nászidőszakot 
„rigyetésnek” is nevezi, amely az erdők királyának pá
rosodási idejét jelzi. Ekkor már a bikák letisztított, 
harcra kész agancskoronát viselnek. A bikacsapatok nyár 
végére feloszlanak, s a magányos bikák ösztönüktől 
hajtva felkeresik a teheneket, „beállnak" a tehén csapa
tokhoz és bőgve kiáltják világgá a birtoklás vágyát. Az 
öreg, kapitális agancsú bikák ritkábban hallatják erőtel
jes, parancsoló hangjukat. A tisztes távolból figyelő kö
zépkorú, vagy fiatal mellékbikák többet hangoskodnak, 
de az ő idejük még nem jött el, az elsőbbség joga a 
csapatbikáé. A tehéncsapatot éberen őrző hárembika - 

testi erejének tudatában - bő- 
gése inkább nyugodt, és nem 
is túl gyakori. Ha azonban 
trónkövetelő méltó vetélytárs 
bukkan föl, akkor a heves 

hangpárbajt ádáz küzdelem kö
veti. A „konkurenciával" vívott harc 

során a végzetes sérülés viszonylag ritka, ennek 
ellenére csak a kiváló erőben lévő, középkorúnál 
idősebb bikák kerülhetnek ki győztesen.

A magányosan párt, háremet kereső szarvasbi
kák ilyenkor sok esetben megfeledkeznek az óva
tosságukról, a szerelem hevében figyelmetlenebbek, 
mint máskor, és így könnyebb megpillantani is 
őket. A beállt csapatbika viszont a világ egyik 
legóvatosabb vadja, m ert ha meg is feledkezne 
magáról, a csapat mindig éberen figyelő vezér

tehene vigyázza.
Bőgés idején a szarvasokat semmiképpen 

sem szabad megzavarni! Leállítják ilyenkor 
még az erdészeti munkákat is. A vadász 
az előre kitisztított cserkelő utakat zaj
talanul járva figyeli a szeptember nagy 
ajándékát, a hatalmát hirdető koronás 
királyt. Természetjárók, gyerekek ilyen
kor ne zavarjátok meg túra zajával e 

nemes vad nászát! Leshelyen, csend
ben ülve hallgassátok meg a gím- 

bikák ünnepi „kórusát"!
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A csodaszarvas G y e n e s  Is t v á n : 

A G A N C S O K

Könyvajánló:
Lengyel Dénes: Régi magyar mondák
László Gyula: 50 rajz a honfoglalókról
Hoppál Mihály, Jankovics Marcell, Nagy András,
Szemedám György: Jelképtár
Mahmüd Terdzsüman: A magyarok története
(Tarih-i üngürüsz)

Az esték oly borúsak lettek, 
pörölt a fenyves, 

sírt a táj, 
izomszakító agancs nyomából 

sercegő élet 
múlása fáj.

RÓ NÁKO N  Á T

Őseinknek vándorlása 
lovaiknak gyors futása 

rónákat bejártak 
Dús legelők tengerében 

hegyek-völgyek lágy ölében 
nyugalmat találtak 

Nyilaiktól az ellenség 
m enekült oly távol 

vadak féltek száguldoztak 
a halál várt rájuk. 

Őseinknek honi földjén 
magyar haza igaz gyöngyén 

ringó búzatenger 
Szép erdeink illó zöldjén 

madársereg vidám nyelvén 
szeretetre várnak 

Világunkban a vadaknak 
szép táj a hazájuk 

vadász szívek dobbanása 
vigyázzatok rájuk.

E rd ő k  - mezők legneme
sebb vadja a királyi 

ékkel él fején, ősidők 
óta áll különleges tisz
teletben. Az ősi tisz
te le t m ondáinkban, 
meséinkben, korabe
li ábrázolásokon má
ig fennmaradtak.

A szarvas évről év
re újra és újra fejlesz
te tt agancsa az örök 
megújulás, az újjászüle
tés látványos példája. Az 
ősmagyar vallás az agancs
csal vagy szarvval rendelkező 
állatokat, m int a gímszarvas, vagy a 
rackajuh nagyra értékelte, és a szkíta, 
hun és magyar sírokban talált szar- 
vas-ábrázolások bizonyítják nép
szerűségüket.

Nagy költőnk,
Arany János 
„Buda halála" 
című költemé
nyében írja le 
a csodaszarvas 
legendáját. A tö r
ténetben a vadá
szatot kedvelő 
Nimród fejede
lem két daliás fia
- Hunor és Magor - 
egy napon egy csoda
szép szarvas nyomába eredtek, s azt követve eljutottak 
a meotiszi mocsarak vidékére, majd családot alapítot
tak. A legenda szerint Hunortól a hunok-, Magortól a 
magyarok nemzetsége származik. A szarvasfélék im 
pozáns fejdísze, az agancs, a törzsi társadalmakban az 
égi eredetű hatalom jelképeként szerepel, amely erőt 
szimbolizáló isteni ékesség. A különleges erőt birtokló, 
gyógyító sámánok is szarvasaganccsal díszített fe jfe
dőt viseltek.

S z ö v e g  é s  r a j z o k : 
Cs. G y e n e s  E m e s e

Az esték oly fényesek voltak, 
bőgött a fenyves, 

suttogó fák, 
karcsú ünő az égre nézett 

szökellt, s megállt, 
term ett a nász.

Bárányfelhők lebegni kezdtek, 
rigó-hangot sodort 

a szél,
összefont agancsok tragédiája 

taszított társat, 
s inait odébb.
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Horgászat

N y á r i „n a g y v a d ” : a  h a r c s a

Nincs még egy hal, amelynek 
megfogásához annyi hiedelem, 

legenda tartozna, mint a harcsáéhoz. 
Az európai harcsa (Silurus glanis L:
- folyami harcsa, leső harcsa, szürke
harcsa, sárgaharcsa, pozsárharcsa) 
majdnem egész Európában előfordul, 
kivétel csak Norvégia, Közép- és Észak- 
Svédország, valamint Észak-Oroszország. 
Elterjedési területe igen széles, a 
messzi Ázsiában is megtalálható. A 
harcsafélék családja szerte a világon 
elterjedt, az öt világrész meleg vizei
ben élnek. Különös família, hiszen ta
lálható köztük alig két centiméteres
re megnövő, de szép számmal vannak 
óriások (Mekong harcsa, amazonasi 
harcsa) is, amelyeknek a súlya meg
haladhatja a kétszáz kilogrammot!

A sok sajátos életmódú harcsa közt 
említést érdemel egy sor afrikai és 
ázsiai faj, köztük a kopoltyúzacskós 
harcsa, amely képes a levegő oxigén
jének közvetlen hasznosítására! 
Igazi különlegesség a nílusi harcsa 
(Malapterus electricus), amely képes 
akár 350 voltos feszültséget előállítani!

Bennünket azonban az ilyen „rá
zós" harcsáknál sokkal jobban érde
kelnek azok, amelyek hazai vizeink
ben nőnek meg hatalmasra, és am e
lyeknek megfogása megdobogtatja a 
harcsahorgászok szívét. M iként az 
adácsi tóban fogott hatalmas jószág, 
amely 112 kilójával alaposan felülírta 
a hazai rekordlistát. Az adácsi har
csa óta nem  „esett el" hasonló jó
szág, de sokan állítják, vannak még 
ennél nagyobbak is hazai vizeinkben. 
Egy dolog biztos, joggal jár neki a 
halak királya titulus. M ár csak azért 
is, m ert erősen lapított fejében, te 
kintélyes szájában több mint négy
száz apró gerebenfog várja a szeren
csétlen áldozatot. Az alsó állkapcsa 
igen erős, és jóval a felső elé nyú
lik, ez is jól mutatja, hogy áldozata
it alulról felfelé kapja el. Teste a fe
je mögött henger alakú, a farok fe
lé lapítottan elnyúlik. Ez a testforma 
kiválóan alkalmas a rejtőzködésre, 
ráadásul a harcsa testének kétharm a
dát kitevő farok robbanékonnyá teszi. 
Jellemzően egyedül élő faj, az apra
ja ideig-óráig csoportokba verődik. A 
felnőtt harcsa többnyire egyedül ural 
egy nagyobb vadászterületet, de ahol

bőven van táplálékhal, ott több kapi
tális példány is előfordulhat. Ez a 
magyarázata a rövid időn belül azo
nos helyen egymásután fogott har
csáknak!

Többféle módon horgászhatunk rá, 
fenekezve, úszózva, kuttyogatva és 
pergetve. E módszerek közül a kuty- 
tyogatás - kis túlzással mondhatjuk - 
magyar szabadalom, de az úszózás 
terén is van változás, mégpedig a stu- 
pekos módszer, amelynek ki- és to
vábbfejlesztésében ugyancsak élen jár
nak a magyar harcsahorgászok. A 
kuttyogató egyenes, néha enyhén haj
lított nyelű fából, fémből, néha m ű
anyagból készült szerszám, amellyel 
egyenletesen ütjük a vizet. Ha „szé
pen" szól, a harcsa is megjelenik ha
marosan.

A harcsa - és ezt a fogások gya
korisága is igazolja - este kezd táplál
kozni. A nyári hónapokban szervezeté
ben rendkívül gyors az anyagcsere, 
ezért táplálékkeresését már a hajnali 
órákban megkezdi. Ha rendesen meg
tömte a bendőjét, és a víz is legalább 
25 Celsius fokos, akkor képes húsz 
óra alatt megemészteni a táplálékot. 
Más halakkal ellentétben a harcsa 
nem képes megvárni, amíg a gyomra 
teljesen kiürül, m ert olyankor fokozó
dik az éhségérzete, ezért már a jólla- 
kás után 10-15 órával újra vadászni in
dul. Ez szolgáljon magyarázatul azok
nak, akik nappal is fogják a harcsát!

A harcsa mozgását és táplálkozási 
szokását gyakran befolyásolja az idő
járás, a vízhőmérséklet, a légnyomás, 
a nap sugárzása, a nap nyugta, vagy 
a nap kelte, a víz áradása, zavarossá
ga. Ezek hatására hagyja el rejtek
helyét és indul el vadászni.

A harcsa horgászatának egyik ke
vésbé gyakorolt, de mégis különleges 
módszere a bójázás, amelyet olyan vi
déken alkalmaznak, ahol nagyméretű 
csalival (akár 1-2 kilós ponttyal!) kény
telenek horgászni. Ilyen víz az Ebro, 
ahol kevés a táplálékhal, és a harcsák 
fő eleségét a pontyok adják. Nem bo
nyolult dologról van szó, mondhatjuk, 
hogy az egész nem más, mint egy 
úszós- páternoszteres-véghorgos fel
szerelés, amelyet nagyobb súllyal a fe
nékre horgonyzott bójához rögzítenek. 
Az egész áll egy nagyobb kőből, 
megfelelő nagyságú műanyag flakon
ból, az úszós véghorgos szerelékből és 
szakítózsinórból.

A harcsa fárasztása igazi sport, ha 
megjelennek az öklömnyi buborékok, 
azok már a küzdelem utolsó fázisát 
jelzik, de ne higgyünk neki! A har
csának mindig van egy utolsó dobá
sa, ezért addig kell fárasztani, amíg a 
közeibe húzott harcsa fejére koppint- 
va nem jön vissza reakció! A vágó
horgot a szájába dugva, az alsó ajká
ba húzzuk bele, és billentsük be a 
csónakba. Kézzel is beemelhető, de 
mindig használjunk kesztyűt, amely 
megvéd a horzsolástól.

ZÁKO N Y I B O T O N D
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