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Nem hiszem, hogy egyedül len-
nék, aki legalább két világban

él … merthogy mostanában sokat
foglalkozom a 150 éves magyar 
vadászsajtó régmúlt történéseivel,
miközben napjaink vadászatának
alaposan zajló életét is illik nyomon
követnem. Mindkét világom telis-tele
van a felfedezések izgalmával, 
a felismerések borzalmaival … 
és kételyekkel, bizonytalanságokkal:
vajon jól látom, kellõképpen értel-
mezem az olvasottakat, illetõleg 
a megélt élményeim tapasztalatait?

Mert iszonyú nehéz kiigazodni 
a történelemben, amikor csak a fel-
tételezésekre, a néhány töredékbõl –
gyakorlatilag a lapokban megjelenõ
írásokból – összerakosgatott rész-in-
formációkra hagyatkozhatunk. 
Szerkesztõként legalább harminc éve 
tudom, hogy – a hitelesség feltétlen
szem elõtt tartásával – mennyi 
és mi minden kimarad a megjelenõ
írásokból … a háttérrõl, az egyének,
a közszereplõk szubjektív vélemé-
nyeirõl nem is beszélve.

Itt van például az OMVK 
legutóbbi, december 12-ei rendkívüli,
tatai közgyûlése, amely kimondta 
a tagdíj ezer forintos emelését, fog-
lalkozott az alapszabály módosítá-
sával, az állami vadászvizsgára
felkészítõ tanfolyamok kötelezõvé 
tételével, minõsítésével, új oktatási
tematika és az Etikai Kódex elké-
szítésével, a vadászjelöltség intézmé-
nyének visszaállításával, s bár nem
született róla határozat, a megyék
figyelmébe ajánlotta a vadászsajtó
méltó megünneplését elõsegítõ „150
ÉV – 150 Ft” szlogenû matricák 
vadászjeggyel együtt történõ értékesí-
tését. Tulajdonképpen errõl és ennyi-
rõl szólna a korrekt tudósítás … 
és 100 év múlva már ki emlékezne
arra, hogy hány hozzászólás erõsí-
tette, egészítette ki a határozatokat,
hogy a közlekedési dugók miatt há-
nyan késtek el, hogy Lukáts Péter
miért fedte meg a küldötteket, hogy
Bíró Gabi naptárjait ki tüntette el
és hogyan kerültek elõ … s hogy 
a közgyûlés utáni ebéd közben 
miért határoztam el, nem sok 
értelme van a hozzászólásaimnak.  

Két világban élünk. Úgy tûnik,
nem csak én, mások is … 

Volt egyszer egy sportújságíró 
kollégám – sose fogom elfelejteni,
pedig már meghalt – akit azért 
bocsátottak el az állásából, mert –
mint mondták – túl sokat tudott, 

és aki sokat tud, az veszélyes lehet
a hatalomra… pedig csak a köteles-
ségét tette, ez volt a dolga, minden-
rõl és mindenkirõl gyûjteni és rend-
szerezni az információkat. A gyûjtés
és a rendszerezés nem mindig egy-
szerû feladat, különösen azoknak,
akik nem vezetnek naplót, nem 
írnak törölhetetlen blogokat… mert
sokat felejtünk, törvényszerûen 
lépünk túl az évekkel korábban 
történteken. Valami ilyesféle megál-
lapítás erõsödik bennem a vadász-
sajtó írásainak elemezgetésénél, 
és egyre inkább arra is rá kell 
jönnöm, hogy nem sok minden 
változott a magyar vadászatban 
az elmúlt másfélszáz esztendõ alatt,
a fegyvereink-lõszereink, az eszköze-
ink ugyan tökéletesebbek, de a gondok
és a problémák változatlanok. 
Évszázadok óta vannak jó adottsá-
gú és gyenge vadászterületek, hol
soknak, hol kevésnek bizonyult raj-
tuk a különféle vadállomány, amely
károkat okozott a gazdálkodóknak,
és amelyet rendre megvámoltak 
az orvvadászok. Száz évvel ezelõtt
is voltak régi és új vadászok, rekord-
ra törekvõk és húsvadászok, „sísze-
rek” és szenvedélyes „igaz” vadá-
szok … és régen is azok vadásztak
a legtöbbet, akiknek a szenvedélyük-
re is jutott pénzük. Az elmúlt év-
században is több vadászati szerve-
zet volt, több vadászújság jelent meg
és úri gesztusnak számított áldozatot
hozni a vadászati kultúráért.

Vallom és egyre bátrabban hirde-
tem, hogy ma is vannak köztünk
olyan „úri” vadászok, akik készek
áldozatot hozni a nemes célokért, 
a vadászterületek megszerzéséért, 
a vadászati lehetõségek bõvítéséért,
a vadállomány fejlesztéséért, a vadász-
barátságokért, a kulturált vadászat
körülményeinek megteremtéséért, 
a hagyományokért. Õk a hazai és
külföldi vadászlapok elõfizetõi, 
a vadászkönyvek vásárlói és olvasói,
õk ajánlják fel személyi jövedelem-
adójuk 1 százalékát 
a VKE-nek … és 
az õ autóik, terepjá-
róik hátsó szélvédõin,
ajtajain már látni 
a matricáinkat. 

Tényleg két világban
élünk?

Megjelenik havonként, a megelõzõ hónap
utolsó hetében.

Meg nem rendelt kéziratokat és fotókat 
nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. 
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Interjú

A szerény debreceni lakás falán függõ néhány - cseppet sem hivalkodó - 
dámlapát és õzagancs hûen tükrözi a sokat emlegetett „szakmai alázatot”. 
A 84. évét taposó, országosan ismert és elismert szakember, Nagy Lajos keze
alatt vadászgenerációk nõttek fel, neve összeforrt a hazai apróvad- 
és õzgazdálkodás egykori aranykorával. Számos szakkönyv társszerzõje, 
lektora, a földmûvelésügyi miniszter vadászati tanácsadói testületének, 
a MAVAD igazgatótanácsának, a Vadászati Világkiállítás 
szakbizottságának egykori tagja, rangos vadászati kitüntetések birtokosa. 

Lapunk indulásától kezdve rendkívül gazdag gyakorlati tapasztalatokkal
rendelkezõ szerzõnk - és számtalan alkalommal kemény kritikusunk - 
akinek szavára igazán oda kell figyelni. Sarkos véleményét nem nagyon 
rejtette véka alá, volt is ebbõl kellemetlensége éppen elég, de az idõ késõbb õt
igazolta. A hazai apróvad-gazdálkodás jelenlegi válsághelyzetében talán 
érdemes „az asztalt megtáncoltatni”, a múlt szellemeit felidézni, mert a múlt
és a jelen között igen sok a hasonlóság …, a vadászati gyakorlat néhai fényes
eredményei pedig kétségbevonhatatlanok.

VADÁSZLAP: Tekintettel arra, hogy a jelen is egyfajta
vadászati újrakezdésnek tekinthetõ, a bérleti ciklus lejárta
miatt, gondolom, sokan kérnek tõled tanácsot? 

Dr. Nagy Lajos: – Nem mondhatnám, hogy rendszeresen
rám törik az ajtót. Pár éve abbahagytam az oktatást és az
aktív vadászatot is. Ez már nem az én világom. Soha nem
voltam semmiféle divatos elmélet híve és még vezetõi beosz-
tásban sem szégyelltem a vadõreimtõl – és szándékosan most
sem mondok hivatásos vadászt – tanulni, ha volt mit. Kisisko-
lás koromban Békésen, a helyi kántortanító mellett hajtóként
tanulgattam a vadászat alapjait, aki azt verte a fejembe, hogy
addig nem vehetek puskát a kezembe, amíg meg nem tanul-
tam az egész szakma csínját-bínját. 1942-ben érettségiztem,
nem sokkal késõbb Galíciába, a keleti frontra vittek. Hadap-
ród õrmesterként utászként szolgáltam, amihez aztán igazán
kellett a leleményesség. Kalandos körülmények között, de élve
megúsztam az egészet. Itt Debrecenben alakult meg 1945
után az ideiglenes kormány, és lassan rendezõdni kezdett min-
den. Beiratkoztam a jogi karra, amely aztán késõbb Szegedre
költözött. Az elsõ munkahelyem a földhivatal volt, majd a leg-
sötétebb Rákosi rendszerben, 1952-ben neveztek ki Békés me-
gye vadászati felügyelõjének. Õszintén szólva, azt gondoltam,
hogy nadrágos emberként nemsokára kirúgnak innen, de leg-
alább addig is vadászhatok. Merõben más volt az egész jogi
helyzet, mert az állam nevében én adtam bérbe a társaságok-
nak a vadászterületeket. Senki nem mondta, hogy ezt az
egész felügyelõséget hogyan kell csinálni, ezért aztán írtam
egy kétoldalas feltételrendszert, és aki aláírta, az megkapta a
területet. Ebben – egyebek között – szerepelt az úgynevezett
3-as forgó. Nem darabszámra volt meghatározva és jóváhagyva
a lelövési terv. A terület 1/3 részét le kellett vadászni, 1/3 ré-
szét lehetett mérsékelt konyha-vadászatra használni, 1/3 része
viszont szigorúan kíméleti terület volt. Nem tudom, máshol
hogyan végezték az irányítást, a vadgazdálkodás szervezését, de
én negyedévente tartottam vadászmesteri értekezletet a vadgaz-
dálkodás idõszerû kérdéseirõl, és havonta körlevelet küldtem
minden vadászmesternek. De visszafelé is állandó volt az in-
formációk áramlása, elmondták, hol szorít a cipõ, mit kellene

megoldani. Egymástól tanultunk, nem országos „écák”, hanem
a gyakorlatban bevált, a helyi sajátosságoknak megfelelõ mód-
szerek alapján. Nagyvadvadászatot, körvadászatot évente csak
1-2 alkalommal volt szabad rendezni, a klasszikus módon, azaz
egy puskásra 2-4 hajtó jutott. Ma már ilyen nincs, csak a
könyvekben. Bizonyára nem hiszed el, hogy a megye területé-
nek 1/3 részérõl nem kevesebb, mint 82 ezer nyulat szolgáltat-
tak be akkoriban a vadászok, fácánt, foglyot meg annyit,
amennyit a hátukon haza tudtak vinni. Az õzekre úgy vigyáz-
tunk, mint a szemünk fényére, mert hivatalosan mindössze
120 õz volt a megye teljes állománya. Csak a minisztérium
adhatott õzre lelövési engedélyt, de bakra eleinte nem is ad-
tak, mindössze 10 sutára és gidára. Golyós puska alig volt,
társasvadászaton gyöngygolyóval lõtték az engedélyezett nagyva-
dat. Csak 1954-tõl került az õzlelövési engedély kiadásának jo-
ga a megye hatáskörébe. Szaporodott is a vad, soha nem lá-
tott módon…

VADÁSZLAP: Tavaly volt az 1956-os forradalom félévszá-
zados évfordulója. Számtalan élmény, visszaemlékezés látott
írásban és szóban napvilágot, de érdekes módon szinte egyet-
len sort sem olvashattunk arról, hogy ezt az idõszakot a
vadászok hogyan élték meg?

Dr. Nagy Lajos: – Sok helyütt összeszedték a vadászpuská-
kat, el is tûntek nyomtalanul, nem lehet tudni, mi lett velük.
Mi, háborút megjárt tapasztaltabbak, egyszerûen eldugtuk a
puskáinkat. Meg is maradtak, mert késõbb aztán senki nem
firtatott semmit. A vadászlétszám alaposan visszaesett, mert
volt, akinek a rendõrség nem adta meg a fegyvertartási enge-
délyt, mások elköltöztek, akadt, aki külföldre szökött. Nem
volt elég puska, a töltényt felügyelõként még évekig utalvány-
ra adtam ki, leadott vadanként 3-3 darabot. A mezõgazdasági
kiállításon vettem 6 Hornet puskát a társaságoknak, magam-
nak pedig egy 7X57-es Zbrojovkát. A nagy „õzféltésnek” aztán
meg is lett az eredménye, mert évente úgy 30 százalékkal
szaporodott az õzállományunk. Ment is a híre szájhagyomány
útján, egészen a MAVAD-ig, meg azon túl is. Studinka Lacit
küldték el hozzám a külföldiek vadászatának megszervezésére.
Addig is ismertük egymást, de a közös feladatok során mé-

Debreceni asztaltáncoltatás

Dr. Nagy Lajos
nyugalmazott vadászati felügyelõvel
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lyült el a barátságunk. Akkoriban még hiányzott a megfelelõ
infrastruktúra, ezért jelentõs támogatással megépült
Bélmegyeren az elsõ komoly vadászház, és lassan követte a
többi. Közben a vadõrök is megtanulták az õzgazdálkodás, a
vadásztatás fortélyait. A hatvanas évek végére már a békési
bakok bel- és külföldön szinte fogalommá váltak. Ugyanúgy
fejlõdött az apróvadállomány is. A kompetencia osztását ennek
ellenére sem vitték túlzásba. Volt egy szigorú szabály, a „nyolc
láb törvénye”. Ez azt jelentette, hogy minden résztvevõ kapott
két nyulat, vagy egy nyulat és két fácánt – ahogy sikerült.
Fegyelmezetten és szervezetten ment minden. A vadászmeste-
reknek olyan tekintélye volt, hogy azt nem kifogásolhatta sen-
ki. Felügyelõként én írtam össze a társaságok felajánlásait,
osztottam be a vendégeket. A protokoll akkor még nem volt
jelentõs, az 1971-es Vadászati Világkiállítást követõ idõszak volt
a választóvíz, amikor egyszerûen divatba jött a vadászat. 

VADÁSZLAP: Volt valami közöd a protokoll vadászatokhoz?

Dr. Nagy Lajos: – A 60-as években egyszer az erdõgazdaság
vendégeként Gyulán vadászott Kádár János, de nem akadt ná-
luk igazán jó bak. Telefonáltak, hogy nem tudnék-e segíteni?
Gyorsan megszerveztem, hogy Nagykamaráson a vadásztársaság
hívja meg Kádárt. Autót küldtek értem, velük mentem és
minden úgy ment, mint a karikacsapás. Ezután minden évben
Kádár egyszer-kétszer eljött hozzánk vadászni, még akkor is,
amikor már (1969-ben) a MAVOSZ Békés megyei titkára let-
tem. Kovács Péter, a néhai legendás vadászmester szólt nekem
Bélmegyerrõl, hogy hívjam meg vadászni a koronglövõ csapa-
tot, mert nem bírnak már a töménytelen madárral. Le is jöt-
tek „terítéket szaporítani”. Éppen akkortájt vadászott Kádár is
arrafelé és vele volt Szûcs Ferenc, az Egyetértés Vadásztársa-
ság vadászmestere. Miután a sikeres fácánhajtásnak futótûz-
ként ment a híre, Szûcs Ferenc Kovács Péter lakásán, egy ir-
kalapon szervezte meg azt az egész napos kormányvadászatot,
ami aztán egy hét múlva elképesztõen jól sikerült. Olyan jól,
hogy pár nap múlva felhívott Vallus Pál, a MAVOSZ elnöke:
hogy mertük mi a tudta nélkül meghívni Kádár elvtársat? Én?
– kérdeztem vissza – hiszen ott sem voltam. Ettõl kezdve az-
tán a MAVOSZ apparátusa vette át protokoll vadászatok szer-
vezését. Rövidesen minden vadásztársaságnak 5-5 jó bakot kel-
lett önként felajánlania a protokoll vadászatok céljaira. Így
kezdõdött, aztán lassan sorra ránk vertek az alföldi megyék és
szép lassan odalett Békés megye nimbusza…

VADÁSZLAP: Miben látod a bajok gyökerét?

Dr. Nagy Lajos: – A hetvenes évek végén kitalálták, hogy
tízezer suta és gida lelövésével emelik meg az ország export-
bevételét és hamar le is osztották mindezt a megyékre. Abban
az idõben csak Gyomán 1400 õzet „püföltek ki”. Kész is lett
az állomány és még ma sem állt helyre. De voltak más bak-
lövések is. Én soha nem hittem az intenzív fácántenyésztés
„jótékony” hatásában, a gátlástalan tyúklövésekben, a területek
állandó „piszkálásában”. Hiába ágáltam ellene, lehurrogtak,
mert akkor csak az volt jó, amire rá lehetett húzni az inten-
zív jelzõt. Jöttek is egymás után az új szakszavak: a „terme-
lés”, a „hasznosítás”. Közben az „intenzív fácánokkal” együtt
agyonlõtték a közéjük keveredett vadon élõ törzsállományt is.
Nem hittem el soha az élõhely „degradációjára” fogott magya-
rázatok kifogásait sem. Szerintem a vadgazdálkodás sikere
mindig az emberi, a vadõri munkán múlik. Ha a vadgazda
lelkiismeretes, akkor lesz vad, ha nem, akkor az egésznek
annyi. Lehet magyarázkodni, ezer és ezer nyakatekert kifogást
találni… ebben nagyok vagyunk.

VADÁSZLAP: Sikerült ezt be is bizonyítanod?

Dr. Nagy Lajos: – A vadászatban különösen igaz, hogy a
szakmában eltöltött évek az ember felett nem múlnak el
nyomtalanul. Sikerekbõl, kudarcokból egyaránt lehet tanulni,

csak soha nem szabad önmagunktól „elszállni”. 1972-ben kine-
veztek a MAVOSZ Hencidai Vadgazdaságának vezetõjévé. A
terület úgy „ki volt lõve”, hogy nem kellett senkinek, így a
szövetség a saját kezelésébe vette. Az elsõ hencidai körvadá-
szaton esett 4 nyúl, pár fácán és…12 róka. Az erdõk üresek
voltak, dúvad meg rengeteg volt. Persze, mi a szõrmés-szár-
nyas kártevõkkel kezdtünk „intenzíven” foglalkozni, nem ám a
fácánnal. A következõ év tavaszára levettünk a területrõl 1600
rókát és 420 egyebet... méreggel, csapdával, rókaugratással,
hajtásokkal, kotorékok befojtásával. Két év múlva már lõttünk
300 igazi vad kakast. Tavasszal begyûjtöttünk 1000-1500 kika-
szált tojást, kotlóval keltettünk, neveltünk és ugyanolyanok let-
tek, mint a vad fácánok. Jöttek is szépen az eredmények. El-
vem volt az is, hogy soha nem szerettem a túl nagyszámú
puskás számára rendezett apróvadvadászatokat. Volt erre egy
sokat emlegetett mondás: az a jó, ha kevesebben vagyunk,
mint a múzsák, de többen, mint a párkák. Fácánra ideális a
nyolc puska és kettõ a flankon. 1977-ben már reggel 9-tõl,
délután háromig 1620 kakast fektettünk a terítékre. Nincs eb-
ben az égvilágon semmiféle titok. Persze mindig és mindenkor
a minél természetesebb tartásmódokra törekedtünk, mert a mi
csibéink már kéthetes korban kijártak a zöldkifutókra.

VADÁSZLAP: Végül is miért hagytad ott a jeles 
vadgazdaságot?

Dr. Nagy Lajos: – Õszintén szólva nem szívesen beszélek
errõl, mert az akkori szokások szerint: kinyírtak. Ráadásul a
kollégáim tették a torkomra a kést. Történt, hogy a MAVAD
megkeresett, hogy igen jó piaca van az úgynevezett kubáni
lúdnak, amely egy közismert házi lúdfajta, de a húsa hasonlít
a vadlibáéhoz. Megbíztak azzal, hogy keressek a törzsállomány
tartására, a keltetésre, a nevelésre vállalkozókat, szervezzem
meg az egészet és a végén majd a keletkezett jövedelembõl
minden résztvevõ részesedik. Az volt a baj, hogy túl jól sike-
rült minden, a ludak a számítottnál jobban tojtak, a tojások
kiválóan keltek, a nevelésre több mint 70 magánszemély vállal-
kozott, az eredmény pedig nem várt sikert hozott. 
A MAVOSZ központ ezért vizsgálatot indított ellenem, de még
a megyei tanács is beszállt az egész koncepciós eljárásba. Vé-
gül két évig húzódó munkahelyi és bírósági herce-hurca után,
20 ezer forintra büntettek, mert munka nélkül vettem fel jö-
vedelmet. Hát ezért aztán ki is rúgtak. Ez így ment 1978-ban,
de az én esetem korántsem példátlan... Miután az ügy lezá-
rult, a fácánkerti Vadvédelemtechnológiai Állomáson helyezked-
tem el kutatóként. 1982-ben nyugdíjba vonultam. Ezt követõen
oktattam a vadgazdálkodást a debreceni egyetemen és dolgoz-
tam a megyei trófeabíráló bizottságban. Szeretett körösladányi
társaságomban vadásztam egészen 80 éves koromig.

VADÁSZLAP: Miért hagytad abba a vadászatot?

Dr. Nagy Lajos: – Néhány éve, egy jó kis csizmaszaggató
vadászaton meghallottam, amikor valaki bekiabált a szárnyról:
álljunk meg, mert Lajos bácsi lemaradt! Na, mondtam ma-
gamban, itt és most kell szögre akasztani a puskát és a ta-
risznyát... Korábban is tudtam, hogy egyszer ennek is eljön
majd az ideje... Nyomban eladtam a 6,5X57-es Ferlachi kipp-
laufomat a szépemlékû Böröczky Kornélnak, késõbb a
Victoria 20-asomat is, de bevallom neked: nagyon hiányoznak.
Azért néha még el-eljárok Ladányba puskaszót
hallgatni és beszélgetni a régi vadásztársakkal.
Mindig is ízig-vérig apróvadas vadász voltam,
trófeám alig van – emlékem annál több. Ma már
ezek éltetnek, és ha olvasgatom a régi, kedvenc
vadászkönyveimet, elemi erõvel törnek föl...

HOMONNAY ZSOMBOR
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Újfalvi Sándor „Az erdélyi régibb és közelebbi vadá-
szatok és vadak” címû híres munkájának sok kéziratré-
szét közölte a lap több éven keresztül. Újfalvi, Erdély
egyik leghíresebb vadásza írt Erdély másik leghíresebb
vadászáról, „Wesselényi Miklós zsibói vadászatai” cí-
men. A hatoldalas írás csak tartalmában egyezik meg a
híres munka 1982-ben, a Magvetõ Kiadónál megjelent
könyv hasonló címû fejezetével, viszont a formájában,
számokban, a mondatok szerkesztésében, szósorrendjében
sok helyen eltérõ. E cikk szerint Wesselényi bátor lovas-
nak és vadásznak született. „E lovagias tulajdonokat
atyjáról öröklé: ki a gyermek-Wesselényit élte harmadik
évében lóra ültette, a hatodikban véle szilaj mént lova-
goltatott s nyolczadikban már farkast dámvadot lövetett
véle.” „Igy növekedett nemes apja várakozásának és
bajnokias nevelésének teljesen megfelelt. A férfias erõ ki-
fejtésében, lövésben, fõleg lovaglásban kortársai közt két-

ségkivül a legkitünõbb polczon állott.” „1823-tól 1834-ig
minden év õszén és telén négy öt vadászatot rendezett,
melly rendesen négy napig tartott. A meghivottak
Zsibóra gyültek a történeti hirü s különben is festõi kas-
télyba, melly a Szamos balpartján magaslaton fekszik.”
„Wesselényi az úrivendégek kiindulása elõtt sokkal ko-
rábban kelt útra sötétben, gyalog, vállán két fegyverrel.
Mikor vendégei szánokon kényelmesen kiértek, õ már
övig meztelenre vetkõzve s a vadászkürtbõl jéghideg vi-
zet öntözve testére, ott állott a nagy tûz elõtt köz lövé-
szei közt.” „A fõerdész virradatig felállítá már a 80 haj-
tót. A hajtás olly szép renddel és hangos lármával folyt,
minõt másutt annyi év alatt soha sem tapasztaltam. A
decemberi legrövidebb napokon is rendesen 5 hajtás járt
le.” Vacsora után a lovardában Kendeffy Ádám és Wes-
selényi, kortársaik közt a legjobb két lovas, bajvívó, cél-
lövõ, és legerõsebb karú férfiú szórakoztatta vendégeit.
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150 év távlatából már kideríthetetlen, hogy az 1857. 
január 15-én megjelent „Lapok a lovászat és vadászat
körébõl” címû lapot 1858. január 10-étõl (ami akkor 
vasárnapra esett!) miért keresztelte át Bérczy Károly 
kiadó-szerkesztõ  „Vadász- és Versenylap” elnevezésre,
amely a megszûnéséig, a 63. évfolyam 11. számáig,
1919. szeptember 17-éig ezzel a névvel jelent meg. 
Az elsõ fejléc – amelynek nem sok köze volt a vadászat-
hoz – 1860. január 10-étõl megváltozott, bekerült mindkét
oldalára a duplapuska csõpár, egy kopónak és agárnak
a feje, valamint a gímagancs-szár felsõ részei közé egy
rókafej. Viszont nem változott a Horatiustól idézett jel-
mondat: FORTES CREANTUR FORTIBUS, azaz 
„A bátraké a gyõzelem”. 
Ne felejtsük el, a szabadságharc leverésétõl még tucatnyi
év sem telt el, a zártkörû vadásztársaságokra a hazafias
érzelem volt a jellemzõ. Ekkor még az országban nem
pöfögött vonat, a lõfegyverek elöltöltõsek és pontatlanok
voltak. 1864-ben megjelent a hátultöltõs, sokkal gyorsabb
ismétlést biztosító, már duplacsövû puska. De a vadásza-
tok alapvetõ eszköze még mindig a ló és a kutya maradt,
ezért a lap tartalmának nagy részében a lovakkal, ló-
versenyekkel, lovas vadászatokkal, illetve az agaras- és
kopós vadászatokkal, versenyekkel foglalkozik.

A lapalapító Bérczy Károly 1867-ben elhunyt, utódai
1871-tõl változtatnak a lap méretén és fejlécén, vala-
mint a megjelenés gyakoriságán. Az elsõ évtizedben
évente 36 szám jelent meg, minden hónap 10-én, 20-
án és 30-án, majd mind gyakoribb az éves lap-, és 
oldalszám. A csúcs 1905-ben volt, amikor 3 naponként
jelent meg, összesen 126 lapszám, 858 oldalon.

A lap elején hosszabb, többoldalas, gyakran folytatásos
cikkeket olvashatunk. Ezek témái változatosak, de álta-
lában a vadászatról és ritkábban a lovászatról szólnak,
vegyesen belföldi és külföldi eseményekrõl. A rövidebb
írások a lap második felében, a legrövidebbek a végén
találhatók meg. A hosszabbak stílusukban a kornak
megfelelõen nagyon sok szubjektivitást tartalmaznak
hosszú bevezetõkkel, és óriási körmondatokkal.

A bátraké a gyõzelem

1871

1860

1858
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Wesselényi célja az volt, hogy „a puhulásnak indúlt aris-
tocratákat a vadászat varázs gyönyöreivel Zsibóra édes-
getvén, itt észrevétlen szoktassa viharok és alkalmatlan-
ságok kitûrésére, s néha még bõsz vadkannal is szembe
nézni, és ha kell meg is vivni.” A nemes vad száma
azért nem csökkent, mert ezek „kiválólag vont csõbõl
egyes golyóval valának lõhetõk.” „A zsibói 27 ezer hold
õserdõk az egy medvén kivül, más vadban bõvelkedtek.
Egyegy négy napos vadászaton rendesen körülbelõl 1-2
gimszarvas, 4-5 bak-õz, 1-2 farkas, 14-16 róka, 50-60
nyúl, nehány vadmacska, fogoly, és császármadár esett.”
Wesselényi öreg korára elvesztette a látását. Az utolsó s
leghosszabbra nyúlt vadászatán esett: „386 nyúl, 42 bak-
õz, nehány vadkan s gimszarvas, 38 róka, 12 vadmacs-
ka, 2 nyest, 4 farkas, 42 császármadár és 36 fáczán.
Ezek festõi vegyületén órákig gyönyörködtünk.”

Már másfélszáz éve feltette írásának címében Baloghy
Elek a napjainkban is aktuális kérdést: „Miért kevesebb
a vad most, mint ezelõtt?” Válaszai: „1848 elõtt, tudjuk,
hogy minden ember tarthatott lõfegyvert, s egyremásra
minden 20-ik ember bizonnyal puskás volt, legalább an-
nak tartotta magát, de épen azért, mert szabad volt a
vadászat, beérte véle, ha hébekorba kiment csak a falu
végére, mennyi foglyot, nyulat lõtt, alig birta haza hoz-
ni.” Akkoriban „egy egy  megyében alig találkozott 4-5
igazán szenvedélyes úrivadász. Mostani állapot szerint
viszont  sok jó vadász támadt, s ezeknek elsõ gondja
volt jó fegyvert szerezni.” Továbbá a „csõsz-puskásokat
az eddig használt szimpla fegyverek helyett dupla fegy-
verekkel látták el õket uraik; most már a nyulat futtá-
ban is ellövik.” „Igaz tehát, hogy most kevesebb a rossz

puskás mint 1848 elõtt volt, de annál több a jó puskás;
kevesebb a rossz fegyver, annál több a jó és remek csõ,
Novotny, Lebeda, Kirner kezei után; az úri vadászok
közt valóságos verseny áll, s ezeknél fogva most sokkal
több vad esik mint valaha.”

A „Sportirodalom” rovatban másfél oldalon 3 német
és 1 francia vadászkönyvet ismertetnek. A „Vegyesek”
rovatban olvasható: „Hire terjedt, hogy a franczia
Gérard kapitányt, az afrikai hires oroszlányölõt (kinek
egy kalandját lapjaink mult évi folyama közölte) egy
oroszlány széttépte. Gérard azonban él s holt hirét egy
franczia lapban irt levéllel megczáfolta.”

A „Derzsi agarászat” címû írás arról tájékoztat rövi-
den, hogy a január 11-én megtartott „három hajtás kö-
zül egyik sem nyújtott élvezetet a nagy számú közön-
ségnek, mellynek egy része lóhátról, más része egy ma-
gas domb tetejérõl nézte a versenyt. Az elsõ nyúl az
abádi szõlõbe, a második dohánykóré közé menekült, a
harmadiknak rókalyuk adott menhelyet, de a vége csak
az, hogy a három nyúl közül egy sem fogatott el.”

Ludányi úr szabolcsi „Farkasvadászat” eredményérõl
tudósít. 1857. december közepén a Pazony melletti orosi
erdõben 3 puskás 6 kopó segítségével elõször egy nyúl,
majd „egy nem várt lompos farkas” került terítékre.
Másnap ez a csapat másik erdõben a 7 fõs farkas cso-
portból egyet lõtt. A harmadik napon 9 farkas szökött
meg lövés nélkül. A negyedik napon 10 puska 8 kopó-
val 5 farkast, összesen tehát 7 farkast ejtettek el hajtók
nélkül! 
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Már az 1800-as évek végén is tudtak hajtásokat szervezni
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„A Vadász- és Versenylap érdekében” címmel a „szer-
kesztõ” aláírással Bérczy Károly ír az olvasókhoz, mi-
vel egy hónap múlva harmadik évfolyamát kezdi meg a
lap.  Hogy betölti-e feladatát, azt az olvasók döntik el
azzal, hogy elõfizetnek rá. Megszûntetni még nem kell
ugyan, „de félõs, hogy közelgünk feléje. Az elsõ évfolyam
meglehetõs pártolásnak örvendett, az elõfizetõk száma a
négyszázat meghaladta. A másodikban e szám tetemesen
– annyira csökkent, hogy a harmadik évfolyamot csak a
szerkesztõi ügyszeretet indítja meg.” Kéri, hogy a régi elõ-
fizetõi a mai számmal szétküldött ivre, saját aláirása
mellé legalább még egyet szerezni méltóztassanak.”

A „Tárogató” rovatban vegyes híreket és leírásokat ol-
vashatunk. Például, hogy 

– a tisza-eszlári rókák halálos ítéletét évenként Hu-
bert napkor hajtották végre, amikor Kállay Gusztáv 10-
12 vendégével a falutól nem messze levõ nagy nádast
hajtják meg. Legutóbb a 16 holdas nádas szélén a va-
dászok 16 rókát lõttek. 

– a zólyomi vadászok a medvéket zaklatták, mert ko-
moly károkat okoztak a zabban és az állatállományban.
A vadászaton a kutyáknak ugató szerepük van, mert
megtámadni nem merik a mackókat. Újabban a nagyobb
hajtóvadászatokon 8 medve hagyta ott a bundáját. 

– a Galgócz-pöstyéni hajtóvadászaton a 6 nap során
a 10 vadász összesen 1264 nyulat, 610 fácánt, 35 fog-
lyot és 1 rókát ejtett el. 

– a felvidéki õszi szalonkavadászat gyengébb ered-
ménnyel zárult, mint korábban. Forgách gróf elõzõ évek-
ben 100 körül lõtt, most csak 38-at. Legtöbb szalonka lö-
vésével valószínûleg Rudnay József dicsekedhet, aki rud-
nói birtokán vadásztársaival 82 darabot zsákmányolt.

– a vadászatokról megtudhatjuk, hogy a lovas vadá-
szatok „befagytak”, s ezeknek hívei is fegyverrel cserél-
ték fel a kantárszárat.

– a kitûzött díjagarászatokat meg kell rendezni, a ko-
pófalkák pedig átállnak a szarvastehén-, vaddisznó-, és
egyéb vadászatokra. 

– az idei csákói vadászat összesített eredménye
„mindössze harminczhét nyúl hallali.”

– Liptóban a folytonos esõs és ködös napok miatt há-
romnapi fáradozás eredménye egy zerge volt, noha
„csak egy falkában harminczkét zergét számoltak meg.” 

– Ghymesen „lõttek gr. Forgács összes vadásztérein pe-
dig lesen és lesjáraton huszonhat darab hatos bakot.”

– az õzállomány „1858. télen nagy csapást szenvedett
az által, hogy a farkasok húsz öreg sutát téptek szét, a
farkasoknál még kártékonyabb lövészek pedig (mert va-
dász nevet nem érdemelnek) talán még egyszer annyit gyil-
koltak le nemkülönbség nélkül a szigorú tilos határain.”

– a Wenkheim bárók körös-ladányi és fási erdészke-
rületeiben december 17-én „olly dermesztõ hideg volt,
hogy a puskát alig volt az ember képes fogni s bizony
sok levegõt lõttünk mindannyian. Vadásztunk dec.18-án
és 20-án. Esett 1 õzbak, 94 fáczánkakas 44 nyúl.”

A „Vadászrajzok” rovatban – a cikksorozat kezdetén
– a szerzõ Havas Sándor a lap „szellemi és anyagi
pártfogását” kéri, azaz leközölhetõ vadász-, lovász-, és
horgásztémájú kéziratokat, és minél több elõfizetõ beszer-
vezését, majd a sorozatot Szabolcs megyével kezdi,
„melly vadászati tekintetben a legérdekesb tájak egyike.”
A megye „jelenleg a tájelnevezés szerint az úgynevezett
„Nyirbõl” és a Rétközbõl áll, melly a Tiszahátnak tõ-
szomszédjában a nagy folyó évenkénti kiömléseinek szín-
helye. A Nyirség, vagy a nép nyelvével élve egyszerûen
a Nyír kétségkivül ama sok nyirfa erdõtõl kapta nevét,
mellyek hajdanezen homok rengeteget és a buczkák alatt
elterülõ hajlásokat és sikokat boriták.” A következõ
számban megjelent folytatásban a szabolcsi nádasok
vadvilágát ismerteti.
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Az újabb folytatásban Borsod megye következett. Ha-
vas szerint  „a borsodi vadászatok sarokpontját a Bikk
hegység képezi” és elõször ennek fõként természetrajzi le-
írását adja meg. Utána „a Bikkben honos vadak elõsoro-
lásánál a császármadarat” azért említi elsõ helyen, mert
„a nagy vadak közé van sorozva. Elejtése történhetik
lesjárás, meglopás, cserkészet és hívás útján. Legbiztosabb
s legtöbb éldeletet nyújt a császármadár megejtése a hivás
által.” Majd 5 oldalas folytatásban  a Bikk hegységiben
népszerû õzvadászatairól ír. Érdekes a közlése, mely sze-
rint „Van a Bikk õzállományában még egy nevezetes tü-
nemény, melly az általam eddig ismert helyeken eddig elõ
nem fordult s itt mindenesetre megemlitést érdemel. Ezek
a tiszta fejér s fejérpettyes dámvadszerû õzek. Alakjuk s
nagyságukra nézve egészen közönséges rõt õzekhez hason-
lók, de sokkal szilajabbak s igen ritkán kerülnek lövésre.”
A következõ folytatásban Borsod megye északi részének,
a Sajón túli, a Szuha, Boldva és Rakacza  közti hegyek
mentén, hol erdõ és szántóföld, cserje, szõlõ, kaszáló és fo-
lyam kellemesen váltja egymást, „a megyében a leghíre-

sebb szalonkavadászatok esnek. Szép õzvad álladékkal is
találkozunk, de a nyúl és fogolyvadászat nem mindenütt
kielégitõ” a sok róka és az elõforduló farkasok miatt. A
sorozat befejezõ részében a Sajónak és a Hernádnak a
Tiszáig tartó vidékérõl olvasható, hogy ez az apró-, és
vizivad „növeldéje”, de elõfordul a túzok és a gímszar-
vas is. Bizonyításképpen leír egy túzokkakas és gímbika
által okozott vadászbalesetet. Végezetül közli: „A vadá-
szatnak nem tíz, hanem csak három parancsa van s e
néhány szóból áll: 1. Tilalmazás. 2. A tenyészidõ megtar-
tása. 3. A duvadak s orvmadarak pusztitása.”

„A vad fáczánosokról” W.F. aláírású szerzõ 2 részben
írja le ismereteit. Elõször a fácános kiválasztásának
szempontjait és a fácán védelmét tárgyalja, benne a

strychnin felhasználását is. A második részben a fácá-
nok telepítésérõl, nevelésérõl és a fácános hasznáról ka-
punk tájékoztatást. 

Szendrõi Liszka Ottó felsõ Zemplénbõl javasolja, hogy
„Irtsuk a dúlókat”. Biztatásul elmeséli egy esetét, ami-
kor egy császármadár-család került veszélybe, de õ
„mint a czigány a hegedût, arcomhoz kaptam fegyve-
rem, …megnyomtam a ravaszt,” és egy gyönyörû vén
kanrókát lõtt, mely alig volt kisebb a kopójánál. 

A „Sport-jellemrajzok” rovatban elsõnek báró Wenkheim
Bélát ismerhetjük meg, aki „1833-tól 1858-ig bezárólag
hatszáz hatvankétszer lovagolt falka után; ezek közül
61 ízben szarvas-, 96 ízben róka-, és 505 ízben nyúlko-
pó falkával. 1826-tól 1858 év végéig 13.245 mindennemû
vadat – s ezek közt 50 darab szarvast ejtett el lõfegy-
verrel.” „Angliában legnevezetesebb volt a királyi
szarvaskopók utáni vadászat, melynek találkozója
Windsoron túl 28 angol mérföldnyire volt. B.Wenkheim
Béla oda Londonból egy hacken lovagolt ki s itt a

Wackefield  vadászlóra ült. Az elbocsájtott szarvast 51
óráig hajtotta a falka, de hallali nem lehetett; a szarvas
több ízben átuszván a Themsét, végre elmenekült.”
Wenkheim a vadászat után visszalovagolt Londonba, s
így  „e nap reggeli 7 órától esti 11 óráig ült
lóháton.” Báró Wenkheim Béla nagyméretû
kõnyomatos „lovas vadász arczképét” külön
göngyölegben kapták meg az elõfizetõk, akik
részére a „Vadászmûszótár” megküldését  is
„f. hó 12-én megkezdik”.

(Folytatjuk) DR. ÁDÁMFI TAMÁS

Egy vidéki vadásztársaság 1901 január 21-i vadászatán

A FELVÉTELEKET AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ÉS

A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM TÖRTÉNETI KÉPTÁRA BOCSÁ-
TOTTA RENDELKEZÉSÜNKRE
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Nyírségi nyírfajdokNyírségi nyírfajdok

Képzavar?  Ma még lehet, hogy annak tûnik, de talán rövidesen újra valósággá válik. Szakirodalmi adatok 
szerint a mai Magyarország területén még az 1900-as évek elején is élt nyírfajd a Nyírségben. 

2005-ben Guthon, a Nyírerdõ Zrt. területén kezdtek építeni egy tenyésztelepet, ahol Németországból hozott 
fiatal madarak képezik a leendõ törzsállomány alapját.
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„Ez egy érdek nélküli, szép együttmûködés a vadászok és
a természetvédõk között – mondja Bartucz Péter, a Guthi
Erdészet igazgatója. Ha sikerrel jár a madarak volieres sza-
porítása, a második generációból kikelt fiókákat már termé-
szetes környezetbe, kis termetû selyemtyúk kotlók pótanyai
felügyelete alatt tervezzük kihelyezni. Senki-
nek nem lesz belõle anyagi haszna, még
csak nem is vadászati célzattal kerülnek
majdan régi elõdeik élõhelyére, a visszatele-
pítéssel „csupán” a terület faunáját szeret-
nénk gazdagítani – mindnyájunk örömére.”

Az elképzelés a civil szervezõdésû Dél-
nyírség-Bihari Tájvédelmi Egyesület tagjaitól
indult ki, akik közt a lelkes amatõr termé-
szetvédõkön kívül a Hortobágyi Nemzeti
Park számos dolgozója is megtalálható.
Gyarmati István, a HNP igazgatóhelyettese
véleményezte és szakmailag támogatja a re-
patriálási programot, melynek témafelelõse-
ként az erdészetnél Lantos Zoltán erdõmû-
velési és vadászati ágazatvezetõt jelölték ki.

Európa több országában szaporítják már mesterséges kö-
rülmények között a nyírfajdot, s eredményes visszatelepíté-
sek is történtek. Hostisóczki Ákos kerületvezetõ erdész kap-
ta feladatul az elsõ hazai telepen a madarak gondozását, s
Õ utazott tanulmányútra a tenyésztõhöz: „Aschenbrenner úr,
aki a téma legavatottabb német szakértõje, mindössze há-
rom öreg tenyészkakassal szaporít, s az elkülönített 4 x 8
méteres volierekben kakasonként két tyúk
van elhelyezve sóder aljzaton. Itt mind-
össze száraz növények és a
tojatáshoz fenyõgallyakból összera-
kott sátor alkotja a berendezést,
s a klasszikus tojásrablás mód-
szerét használva (az elsõ tojás
a fészekben marad, a követ-
kezõt mindig elszedik) tyú-
konként átlag 15, de legfel-
jebb 25 darabos hozammal
lehet számolni. Felkértük
Aschenbrenner urat, hogy
nézze meg az általunk ki-
választott, a Hajdúsági
Tájvédelmi Körzetben (Dél-
Nyírségi Erdõspuszták) e
rendkívül változatos, mozai-
kos élõhelytípusú területeket
(nyírvízlaposok, láprétek, tölgy-

kõris-szil ligeterdõk,
gyönygyvirágos tölgye-
sek, homoki tölgyesek, ho-
moki gyepek-legelõk stb.),
melyet õ kiválónak talált, elsõsor-
ban az ott található gazdag változatos-
ságú bogyótermõ cserjék miatt, melyek a nyírfajd
fõ táplálékát adják.” 

Errõl a teleprõl vásároltak 8 fiatal madarat
2006 tavaszán, amelybõl kettõ az akklimatizálódás
során, kettõ mehanikai sérülés, illetve verekedés
következtében elhullott. A megmaradt két kakas
és két tyúk párba állítása eredményes volt, ám a
tojások terméketlennek bizonyultak, amit a szál-
lítás okozta stresszel, a hazai alapanyagokból még
nem jól összeállított takarmánnyal, s talán a 

Hostisóczki Ákos,
aki a madarakat

gondozza
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madarak fiatal, nem feltétlenül ivarérett korával lehet magya-
rázni. A gondozásukkal megbízott erdész szolgálati laká-
sának udvarán felépített nagy röpterû voliert kisebb reke-
szekre osztották, s a keserû tapasztalaton okulva megol-
dották, hogy a dürgésre készülõ kakasok ne bánthassák,
sõt még csak ne is láthassák egymást. 2006 év végén
újabb 14 fiatal madár, 10 tojó és 4 kakas érkezett Né-
metországból, s az ottani tartástecnológiát utánozva már
nem közös röpdébe, hanem azonnal 1:2 ivararányban kü-
lön rekeszekbe lettek helyezve. „Sikerült megfelelõ keve-
réket készíttetnünk, amelyet
borsó, mogyoró, kendermag,
zab, búza, fénymag, köles,
muharmag, repce, cirok, nap-
raforgó és sáfrányos széklice
magja alkot” – mutatja a tar-
ka eledelt Ákos, amely mel-
lett a madarak rendszeresen
kapnak zöldféléket, valamint
alma- és répareszeléket. Ivó-
vizükbe probiotikumokat,
baktériumos fertõzést meg-
elõzõ adalékokat és almaece-
tet tesznek. A tavaszt míme-
lõ decemberi idõjárás nem
csak a növényeket késztette
rügyezésre, a kakasokat is
megbolondította, mert dürgõ-
foltjuk elkezdett pirosra szí-
nezõdni, ami egyébként csak
március-áprilisban szokott

megindulni. A két öreg kakas nagyon agresz-
szívvé vált, ha a fiatalabb közel megy az el-
választó dróthálóhoz, azonnal dürgõ pózt vesz
fel, s megkergeti a „határsértõt”.

Az eddigi költségek már meghaladták a 2
millió forintot, azonban az erdõgazdaság ed-
dig még semmilyen külsõ támogatást nem
vett igénye. A Safari Club International hazai
szervezete szakmai együttmûködést és anyagi
hozzájárulást is ígért a programhoz. Jövõre
akarnak az erdészet távolabb esõ pontján egy
újabb tenyésztelepet felállítani, megelõzendõ
ezzel az esetleges fertõzések miatti teljes ál-
lománypusztulás veszélyét. A leendõ kibocsátó
területen 8 hektárnyi égert és nyírt telepítet-
tek a sajmeggyel, galagonyával, kökénnyel ele-
gyes erdõk közé. A HNP-vel együttmûködve
tervezik majdan itt a héják és a szõrmés ra-
gadozók folyamatos élvebefogását és távoli te-
rületekre történõ elszállítását.

A civil egyesület is tervezi egy harmadik
telep megépítését, amely más, az angliai
Peak-District National Parkban bevált mód-
szerre alapozva mûködne, ahol Dudás Miklós
ornitológus, a HNP hivatásos vadászi felada-
tokat is ellátó természetvédelmi felügyelõje
volt tanulmányúton. Ott a 20-25 méter átmé-
rõjû, kör alakú, hálóval fedett röpdék élõ sö-
vénnyel szegett füves aljzaton vannak, s itt
egy öreg kakashoz 5-6 tojó van betéve. A
program elsõ három éve alatt mintegy 150

nyírfajdot telepítettek vissza, valamennyit rádiótelemetriás
készülékkel felszerelve, így nyomon követhetõ a mozgá-
suk. A program vezetõje, Gordon úr, ez év márciusában
érkezik Magyarországra, tapasztalatcserére. Bekapcsolódik
a munkába a Debreceni Állat- és Kultúrpark is néhány
tenyészpár tartásával, míg a Debreceni Agrártudományi
Egyetemen több hallgató szakdolgozati és PhD-témájául
választotta a visszatelepítési kísérletbõl hasznosítható ta-
pasztalatokat.

KÉP ÉS SZÖVEG: SOMFALVI ERVIN

Feltûnõ a tollazat színének különbsége  a kakas és a tyúk között



A „web-áruház” feliratra klikkelve 
megtekintheti a teljes könyv, CD, DVD,

VHS kazetta és egyéb termék-kínálatunkat,
a listából kiválasztva részletesebb 

információval is szolgálunk.

A kiválasztott terméket azonnal megren-
delheti és utánvéttel postázzuk.

Természetesen valamennyi árucikk 
a szerkesztõségnél is megrendelhetõ 

a 1031 Budapest, Pákász u. 7.
címen, telefonon és faxon 

a 06-1-242-00-42-es hálózati számon,
a 06-70-702-50-00 vadász-flottás számon
és e-mail címünkön: info@vadaszlap.hu

Már mûködik a web-áruházunk
a www.vadaszlap.hu honlapon

Könyvek:
Ádámfi Tamás, dr.: Vadászati Bibliográfia  . . . . . . . . . . . . . .750,-
Ambrózy Á.: Egy vadászíjász kalandozásai  . . . . . . . . . . .1.600,-
Apatóczky István: Ettünk falombot  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .850,-
Balsay László: Történetek a vadászmúltamból  . . . . . . . .1.600,-
Bán István: Harc az elemekkel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.200,-
Barassó Péter: Vadõr voltam, vadõr lettem újra . . . . . . . .2.400,-
Bársony István: Az erdõk könyve  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.400,-

Fekete vér  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.000,-
Békés Sándor: Az igaz vadász  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.000,-
Békés-Körtvélyesi: Vadászok, vadászotthonok  . . . . . . . .2.800,-
Bérczy Károly: Vadász mûszótár  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.980,-
Bicsérdy-Egri-Sugár-Sugár: Vadbetegségek  . . . . . . . . . .3.200,-
Bíró Andor: Kutyakiképzõk kézikönyve  . . . . . . . . . . . . . .2.800,-
Bõhm István: A hannoveri véreb  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.480,-
Dúcz László: Csillagfényben  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.500,-
Vöröskönyv Magyarország növénytársulásairól I-II.  . . . . .3.400,-

Nemzeti parkok, világörökség  . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.820,-
Fáczányi-Molnár: Vadászõsök tisztelete . . . . . . . . . . . . . .2.400,-
Faragó Sándor dr.: Vadászati állattan  . . . . . . . . . . . . . . . .4.800,-
Farkas Zoltán: Bográcsszéli tör ténetek  . . . . . . . . . . . . . .1.970,-
Földi László: Végtisztesség   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.200,-
Gyimesi György: Európai vadászmezõkön   . . . . . . . . . . .4.800,-

Európai vadászmezõkön  bõrkötésben  . . . . . . . . . . . .8.000,-
Vadászataim a Kárpátokban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.800,-
Vadászataim a Kárpátokban bõrkötésben  . . . . . . . . . .8.000,-
Ázsia végtelen vadászmezõin . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.200,-
Ázsia végtelen vadászmezõin bõrkötésben . . . . . . . . .8.000,-

Hámory Gyula: Kurgánok között a Hortobágyon  . . . . . . .1.500,-
Hangay György: A kacagó koponyák földjén  . . . . . . . . . .2.400,-
Hartink, A.E.: Pisztolyok és revolverek  . . . . . . . . . . . . . .4.990,-
Heltay I.-Rácz Fodor G.: Vadászatszervezés, vadászetika 4.600,-
Heltay István: Vadásziskola   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.550,-

Amit a fegyverismereti vizsgáról tudni kell  . . . . . . . . .3.100,-
Az állami vadászvizsga tesztkérdései  . . . . . . . . . . . . .3.050,-

Hogg, Ian: Kézifegyver határozó  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.500,-
Ignácz Magdolna dr.: Vadásznapló  . . . . . . . . . . . . . . . . .5.500,-
Kalo László: Vadásztarisznyámból . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.800,-
Kászoni Zoltán: Vad és vadászat Erdélyben  . . . . . . . . . . .3.300,-
Kovács Dénes: Luxus vadászfegyverek   . . . . . . . . . . . . .8.000,-
Kovács László: Vadnyugati vadászpuskák   . . . . . . . . . . .3.100,-

Vadászlexikon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.990,-
Vadászpuskák bolondja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.700,-

Makay Béla: Hegyen-völgyön  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.900,-
Mess Béla: Két szenvedély rabságában . . . . . . . . . . . . . .2.499,-
Molnár L.-Motesiky Á.: Gróf Forgách Károly élete...  . . . .1.200,-
Montagh András dr.: Sikeres sörétlövés  . . . . . . . . . . . . .1.800,-
Motesiky Árpád: Felvidéki vadászörökség  . . . . . . . . . . .1.100,-

Lévától Nagymarosig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.400,-
Nagy László: Természetbarát zsebkalauz  . . . . . . . . . . . . . .600,-
OMVK: Vadhúsvizsgálat és minõsítés  . . . . . . . . . . . . . . .1.860,-
Páll Endre: Vadászszemmel Amerikában  . . . . . . . . . . . . .2.400,-
Rakk Tamás: Tûzözön és hóvihar  . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.850,-
Sáry Gy.: Az elveszett erdõrõl és a megtalált idõrõl  . . . . .2.500,-
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2100 Ft 1350 Ft
Kittenberger Kálmán: A megváltozott Afrika
Csathó Kálmán: Szarvasbõgés

Csiák Gyula, dr.: A pagony dalnoka
Fekete István: Kittenberger Kálmán élete

OMVK: Hivatásos vadászok kézikönyve I-II. kötet
Hidvégi Béla: Vadászként a csúcsokon I-II. kötet

Kalap-szalagok

Lõirányjelzõ-
szalag

980 Ft

1000 Ft/
150 m

3500 Ft 2000 Ft

3300 Ft 2499 Ft

14 980 Ft

12 600 Ft 7500 Ft

CD-k, VHS-ek, DVD-k:
Értékõrzõ Magyarország: Nemzeti parkok, CD  . . . . . .4.550,-
Heltay István: Amit a nagyvadról tudni illik DVD  . . . . .4.800,-
Ignácz M. dr.: A szarvasbõgés titkai VHS-DVD 3.500-4.200,-

Apróvadvadászat VHS-DVD  . . . . . . . . . . . . .3.500-4.200,-
Élõhelygazdálkodás és vadgondozás I.-II. DVD  . . . .6.300,-
Nagyvad egyéni vadászata VHS-DVD  . . . . . .3.500-4.200,-
Nagyvad társas vadászata VHS-DVD  . . . . . .3.500-4.200,-
Szalonka VHS-DVD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.500-4.000,-

A család kedvencei: -kutyák-gombák CD  . . . .2.990-2.990,-
Növénytan CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.990,-

Csergezán Pál vadvilága DVD  . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.200,-
Rockenbauer P.: Másfélmillió lépés I-II-III. DVD . .2.890-2.890,-
Takács V.: A nagyvad találatjelzése VHS-DVD  .3.500-5.800,-

A vadászíjász DVD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.800,-
Tesztvadászat VHS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.950,-

Schmidt Egon: Kócsagok birodalma  . . . . . . . . . . . . . . . .2.800,-
Csodálatos madárvilág  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .440,-
Legszebben éneklõ madaraink  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .440,-
Madárlexikon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450,-
Védett madaraink kislexikona  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .850,-

Schmidt-Bécsy: Magyarország legszebb madarai  . . . . . .1.200,-
A kertek lakói  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.690,-

Sipos Endre: Erdei barangolások . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.860,-
Sterbetz István: Természetvédõ ösvényeken  . . . . . . . . . .2.200,-
Szabó Péter: Rókák és terrierek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.360,-
Szálka R.: Kalandozások az ismeretlen Máramarosban  . .2.300,-
Szerb Imre dr.: Együtt vadászni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.000,-
Tanos Pál: Erdõzúgás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.900,-
Terraprint: A természet és én 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.200,-
Tóth Ferenc: Vadászatok, vadászok, tör ténetek  . . . . . . . .1.700,-

Vadásztörténetek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.500,-
Török A. M.: Vadászataim napfényben-árnyékban  . . . . . .3.600,-
Ugray Tamás: Kosokra vadászva a selyemút végén . . . . .2.500,-
Varga Zoltán, dr.: Õk élnek Pannóniában  . . . . . . . . . . . . .4.990,-
Vasas Joachim: Menjen, Doktor elvtárs!  . . . . . . . . . . . . .2.310,-
Végh Endre dr.: Murphy és a beteg vadász  . . . . . . . . . . .1.970,-

Vadászni emberi dolog  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.900,-
Videcz Ferenc: Tucatversek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.400,-
VKE: KÓD-EX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.500,-

Vadászetikett  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .700,-
Wass Albert: Mesék, erdõk könyve, tavak könyve  . . . . . .1.100,-

A titokzatos õzbak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.180,-
Adjátok vissza a hegyeimet!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.100,-
Farkasverem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.280,-
Jönnek, ember az országút szélén  . . . . . . . . . . . . . . .1.100,-

Wentzely Dénes: Erdõzsongás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .850,-
Versek alkonyati fényben  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .600,-

Zákonyi Botond: Balaton és vidéke  . . . . . . . . . . . . . . . . .3.900,-
Zoltán János dr.: Hatvan év vadászpuskával   . . . . . . . . .3.300,-

Vadászok életveszélyben  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.200,-
A medve és vadászata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.500,-

Zoltán János dr.: A legkedvesebb vadásztársam emlékezete
Dúcz László: Istennek háttal

150 ÉV 150 Ft

Szerkesztette: Faragó Sándor dr.: Magyar Vadászenciklopédia

Öntapadós matrica
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A vadászterületek kialakításának folyamata rövidesen új
szakaszába lép. A megyei vadászati hatóságok a be-

érkezett földtulajdonosi kezdeményezések és érvényes gyû-
lések határozatai birtokában, a rárajzolásokkal érintett te-
rületekre elrendelik az egyeztetõ tárgyalásokat, vagy az
írásos dokumentumok alapján meghozzák az elsõfokú ál-
lamigazgatási határozataikat, amelyekben meghatározzák
az egyes vadászterületek határait és bejegyzik a földtulaj-
donosi vadászati jogközösséget.

Akár volt megegyezés a „rárajzolók” között, akár nem,
a hatóságnak a jogszabályi elõírások, szakmai megfonto-
lások, többségi meghatalmazások alapján dönteniük kell  a
vadászterület határairól. Ezeket a határozatokat az érvé-
nyes gyûlések kezdeményezõi, illetve a megválasztott kö-
zös képviselõik – a kérelmezõk – kapják meg. De nem
kapnak belõle egyetlen példányt sem az ellenérdekû fe-
lek, vagy azok, akik a földtulajdonosi gyûlésen kisebbség-
ben maradtak. Megküldik viszont a határozatokat az adott
vadászterületen érintett települések önkormányzatainak,
ahol hirdetményként a hirdetõtáblákon kifüggesztett doku-
mentum 15 napig olvasható. Innen lehet megismerni,
megtudni, hogy mit határozott elsõ fokon, de még nem
jogerõsen egy adott vadászterület határaként a vadászati
hatóság.

Ezt a határozatot lehet – államigazgatási eljárás kereté-
ben – megtámadni, kifogásolni a másodfokú vadászati ha-
tóságnál, az FVM Természeti Erõforrások Fõosztályán, a ha-
tározatokban rögzített – általában – 15 napon belül. Min-
denki fellebbezhet, akiket a határozat érint. Mint például a
földtulajdonosi gyûlésen kisebbségben maradt vagy a hatá-
rozathozatalban részt nem vett tulajdonosok, ha azzal nem
értenek egyet és önálló vadászterület kialakítását, vagy más
vadászterülethez csatlakozást (ezek lehetnek a rárajzolók,
más területet kialakítók) kezdeményeztek.

Nemcsak a 15 napos határidõre kell ügyelni, hanem ar-
ra is, hogy a fellebbezést az FVM Természeti Erõforrá-
sok Fõosztályának kell címezni, de az elsõ fokú vadászati
hatósághoz kell benyújtani, hatezer forint igazgatási szol-
gáltatási díj megfizetése mellett. A befizetett díj igazolá-
sát a fellebbezéshez kell csatolni. A 15 napos fellebbezé-
si határidõ be nem tartása jogvesztõ helyzetet teremt és
így a határozat jogerõre emelkedik. 

Kíváncsian várjuk, hogy a néhány köztisztviselõre „le-
karcsúsított” minisztériumi osztály hogyan birkózik majd

meg a beérkezõ fellebbezések halmazával, mert a másod-
fokú határozatokat is 30 napon belül meg kell hozni. 

Ha valaki vagy valakik elégedetlenek a másodfokú ál-
lamigazgatási határozattal – bizonyos feltételek megléte
esetén – például törvénysértésre való hivatkozással – meg-
nyílik a bírósági, a peres eljárás útja. Ez nyilván egy hosz-
szadalmasabb eljárás, hiszen az államigazgatási szerveket
köti a törvényben elõírt 30+30 napos ügyintézési határ-
idõ, míg a bíróságokat nem.

A „kifogások” esetében a megyei vadászati hatóságok két-
féle megoldást alkalmazhatnak: vagy hoznak az ügyben egy
elutasító (vagy elfogadó) elsõfokú államigazgatási határoza-
tot, vagy rögtön közlik a bírósághoz fordulás jogszabályi le-
hetõségét. A gondok itt folytatódnak, ugyanis a vadászati
törvény végrehajtási rendelete szerint a földtulajdonosi gyû-
lésen megállapított képviseleti jogosultság, vagy a tulajdoni
arány vitatása esetén „a határozat annak meghozatalától szá-
mított harminc napon belül bíróságnál megtámadható”.

Nem egyértelmû azonban, hogy honnan kezdõdik a 30
nap, a földtulajdonosi gyûlés napjától, vagy az elsõ fokú ál-
lamigazgatási határozat kézhezvételétõl. Lehet így is, meg
úgy is értelmezni … ami senki számára nem megnyugta-
tó. A 19 megyei hatóság is meglehetõsen sokféleképpen
„értelmez”, ez is tény. Azt is tudjuk, hogy bizonyára az
érem sötétebbik oldalát látjuk, amikor megkockáztatjuk azt
a kijelentést, amely szerint a hazai vadászatban még soha
ilyen kaotikus állapotok nem uralkodtak. Mindenféle kor-
mánypárti vagy ellenzéki beállítottság nélkül önként vetõdik
fel a kérdés: vajon ki ezért a felelõs? Végtére is reméljük
senkinek nem lehet mindegy, hogy tanulunk mindezekbõl,
levonjuk a konzekvenciákat, változtatunk, vagy pedig tíz év
múlva újra ugyanígy esünk egymásnak. Igazán érdemes vol-
na egy kicsit többet vizsgálódni, és a nem könnyen meg-
szerzett tapasztalatokat összegezni, a joghézagokat, az el-
lentmondásokat megszüntetni… vagyis érdemben változtatni
mind a törvény, mind pedig annak ész- és szakszerû vég-
rehajtására kiadott rendeletek gyenge pontjain.

Nem fogadható el az egyre gyakrabban hangoztatott ér-
velés, hogy csak azokat a földtulajdonosokat vagy vadászo-
kat kell elítélni a tapasztalt anomáliákért, akik a vadászati
lehetõségeikért, a vadászterület megszerzésért a saját „olva-
sataik” alapján minden létezõ eszközzel megküzdöttek. Az
egész mérkõzést ugyanis nem õk találták ki, sõt mindezek-
rõl meg sem kérdezték. Pedig minden bizonnyal csõstõl
akadnának lényegesen egyszerûbb, jól bevált, már „ember-
kísérleteken” is átesett, és ezért bízvást átvehetõ külföldi
megoldások is. Nem csak büdös húst, a lejárt szavatossá-
gú élelmiszereket, a szemétbálákat, a legmodernebb tömeg-
oszlató fölszereléseket és a számunkra egyértelmûen elõny-
telen egyéb képtelenségeket kellene végre egyenjogú tagként
átvenni az únióból, hanem az élhetõ, jó megoldásokra is ve-
võk volnánk. Ha ugyanis valami hazai „találmánynak” eny-
nyiféle „olvasata” /félre/értelmezési, vagy éppen visszaélési le-
hetõsége van, az minden lehet, csak éppen üdvözítõ, helyes
megoldás nem. Ráadásul már régen nem csak a vadászo-
kat osztják meg végletesen a mesterségesen felkorbácsolt
indulatok, hanem az addig békésen együtt élõ helyi közös-
ségeket is, ahol az ott élõk egyik része már érti, megta-
nulta mirõl is van szó, a másik részének azonban éppúgy
nincs még halvány fogalma sem az egészrõl, akárcsak l997-
ben. Nem kellene ennyire félni végre a tarthatatlanság „hi-
vatalos” kimondásától, mert az örök emberi változtatás igé-
nyével fellépõ bátor szembenézés mindig jobb, mint a rossz-
hoz való görcsös és beteges ragaszkodás.

B.I – H.ZS.

Nincs mese, boksz ez a javából, itt a következõ menet, már
megkongatták a gongokat a ringek szélén. A „versenyzõk”
pedig – érthetõen – gyõzni akarnak, s nem számít, hogy 
a pillanatnyi gyõzelem mibe kerül. A megyei vadászati
hatóságok szép lassan eljutnak oda, hogy meghozzák 
a határozataikat, vagy éppen valamiért elutasítják a beadott
kérelmeket. Ami ezután következik: a második menet,
amikor fellebbezünk… fellebbezgethetünk. 

Gong-szóraGong-szóra

Az új, kormányrendeleten alapuló (274/2006. (XII.23.)
hivatalos elnevezés - amelyet a levelezésnél a vadásza-
tra jogosítottaknak használniuk kell: …………Megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Földmûvelésügyi
Igazgatóság, Vadászati és Halászati Osztály





… de több a barátság!… de több a barátság!
Széchenyi Zsigmond sokat
idézett mondása, hogy 
„a vadászat: vadûzés és erdõ-
zúgás, de több az erdõzúgás”
… manapság némiképpen 
átalakult, merthogy sok egyéb
– ehelyütt nem részletezett –
tevékenységgel lehetne 
helyettesíteni. De most ne 
a negatívumokra tessék 
gondolni, merthogy – akármi-
lyen idõket is élünk – azért 
a vadászatnak ma is vannak
jelentõs, nagyon lényeges 
pozitívumai. Az egyik ilyen: 
a barátság, a vadászat nyúj-
totta személyes kapcsolatok
… legyen szó egyéni vagy 
társas vadászatról. 

Hazai és külföldi vadásza-
tokról készült összeállítása-
inkban nem a helyszín, nem 
a vadfaj, nem a vadászati mód
és nem is a teríték a fontos,
sokkal inkább a kulturált
együttlét, a jó hangulat, 
az élmény… a vadász-barátság
viszi el a pálmát.

Kanizsay Gábor a vizsláival
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M ár november végén pontosítottuk az idõpontot
Kanizsay Gáborral, aki közölte: a „szokásos” helyen

vár bennünket. Annak rendje és módja szerint minden
érintett idõben megkapta a vadászatra szóló meghívó szép
üzenetet, miszerint az ominózus napon este hatkor talál-
kozunk Kaposváron, a Pannon Lovasakadémián. De évzá-
ró értekezlet, illetõleg az aktuális lapértékelés nélkül „nem
élet az élet” … és az utazással úgy is elmenne a nap fe-
le, a délelõtti megbeszélést is Kaposvárra tettük… így ma-
radt idõnk egyet csobbanni az igali gyógyfürdõben.

Tagadhatatlan, hogy nem a szokásos módon, sokkal ol-
dottabb hangulatban folyt a januári lap értékelése és a
februári indítása. Ami persze nem jelentette azt, hogy az
értékeléseket megúsztuk volna vita nélkül, s hogy a fõ-
szerkesztõ a bakikért ne büntetett volna. Amíg mi küsz-
ködtünk egymással, Siklósi Kálmán cserkelni indult a
lánykollégium tájára, s meglepõ zsákmánnyal tért vissza:
hozott egy bájos ifjú hölgyet, aki egy szárnykürt társasá-
gában érkezett – lett is mindjárt közös fúvós-bemutató. 

Dúcz Laci azzal a feltétellel vállalta el az ünnepi szé-
kelykáposzta elkészítését, ha egész este dicsérjük a fõztjét,
amit szívesen meg is tettünk – fél órás periódusokban.

Már a tálalásnál tartottunk, amikor befutott a Csongrád
megyei csapat, élükön tudósítónkkal, Mészáros György-
gyel… s már javában táncoltunk, amikor megérkezett a
vadászat házigazdája, Kanizsay Gabi, akit nagy ovációval
– és egy szép Valaczkai pasztellképpel – köszöntöttünk.

Ekkorra már az addig szerényen félrehúzódva beszél-
getõ dél-afrikai hivatásos vadász, Clinton is engedett a
„nyomásnak”, s egyre bátrabban kóstolgatta a magyar vir-
tus számára szokatlanul erõs folyékony válfajait, melynek
hatására boldog-boldogtalant meghívott vadászni.

A reggeli vadászkürtös ébresztõ kissé rekedtre sikere-
dett, s a hasas felhõkbõl szitáló esõ mérsékelten jó kilá-
tásokkal kecsegtette a kissé nehezen ébredezõ csapatot.
Nagyüzemi szendvicskészítés indult, hogy minden résztve-
võ zsebre tehesse a tízóraiját. A csapat hölgytagjai olyan
tempóval rakták a vajat, sajtot, szalámit és uborkát a
zsemlékbe, hogy alig gyõztünk a kezük alá dolgozni. Köz-
ben Agyaki Gabi pár méter speciálisan fûszerezett kolbászt
tett közkinccsé, mely nádiszarvasból készült (egy nádasban
lõtte) – sokat nem kellett visszacsomagolni belõle.

A vadászat helyszínére, Mernyére érve a javuló idõben
megtartott eligazításon mindenki kapott egy

Karácsonyi ajándék…
Immár évtizedes hagyománnyá „nemesedett”, hogy szerkesztõségünket évzáró fácánvadászaton látja 

vendégül Kanizsay Gábor, a Hunnia Kft igazgató-tulajdonosa. Vitán felül áll, hogy készülünk erre a vadászatra,
ahol nem elsõsorban a fácánok játsszák a fõszerepet, sokkal inkább a barátság és divatos kifejezéssel élve: 

a csapatépítés. A 2006 karácsonya elõtt sorra kerülõ vadászaton + vendégeink is voltak, a „vigaszdíjas”
Csongrád megyei vadászkamara vezetõsége, akik elindultak a szõcsénypusztai Országos Vadásznap 

magasles-építõ versenyén.

V
a
d

á
s
z
a
ti 

g
y
a
ko

rl
a
t

F
O

T
Ó

K
: 

P
O

L
S

T
E

R
G

A
B

R
IE

L
L

A

Mindenki pukkadozva hallgatja a kürt-szignálokat, 
ha a lelkes „Papa” (H. Zs.) éppen nem play-back-kel
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VADÁSZLAP-emblémával hímzett kalapszalagot, s az el-
állók kocsikkal, a többiek gyalogosan nekivágtak az erdõ-
foltoknak. Az elején még kissé nehezen mozogtak a teg-
nap este oly fürge táncos lábak, de néha már a puskák
is megszólaltak – s nem is eredménytelenül. 

Az utolsó hajtás helyszínén egy völgykatlant borító ga-
zos erdõfoltból a felálláskor kipattant két jókora disznó,
majd hajtás közben még hét, egyik-másik szinte az utol-
só pillanatig kitartva – meglehetõs izgalmat okozva a haj-
tók között. A maradék fácánok is ide szorultak be, így
aztán szólt is a puska rendesen…

A jó hangulatú, a „zrikálásokban”  és bemondásokban
bõvelkedõ vadásznapot az erdõ szélén virsli és kolbászsü-
téssel koronáztuk meg, a tárcsánál guggoló sütõemberek
alig gyõzték a rohamot...

Közben a vadõrök és segítõik elkészítették a terítéket,
amelyen 43 fácán és 2 szajkó feküdt. 

A terítékátadást követõen házigaz-
dák és vendégek ünnepi jókívánságok-
kal búcsúztak egymástól – hozzátéve:
jövõre, együtt, ugyanitt találkozunk…

–SOM

F
O

T
Ó
: 

S
O

M
F
A

LV
I
E

R
V

IN

Mészáros György 
és Békés Sándor 
arckifejezésébõl 

és mozdulataiból 
egyértelmû:

végig jó hangulata 
volt a vadászatnak

A hajtásra vállalkozó puskásokat terepjárók vitték 
az induláshoz, kevesen akartak elálló vadászok lenni

A vad tiszteletére ismét összeállt 
a Homonnay-Siklósi-féle, elhíresült 

„Katasztrófa” Kürtegyüttes
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Önmagában a nyúlhajtás ténye is felvillanyozott, hiszen a
hazai vadászok számára már-már kuriózumnak számít egy
hagyományos nyúlstráf. Merthogy az utóbbi években me-
zei nyúlra csak akkor emeltem puskát, ha fácánozás köz-
ben a kompetencia nyulat is meglõhettem. Elõdeink nagy
nyúlstráfjait vagy körvadászatait a fiatal vadásznemzedék
jószerivel már csak az elbeszélésekbõl vagy a klasszikusok
könyveibõl ismeri, látni vagy
kipróbálni nem sok lehetõ-
sége akad. Lassan-lassan
feledésbe merül ez a vadá-
szati mód, és még én is –
a jobb vadászidõket megélt
vadászgeneráció tagjaként
– teljesen elszoktam tõle.
Úgy indultam útnak, hogy
most újra átérezhetem majd
a nyúlvadászat sajátos ízét,
különleges hangulatát.

És nem csalódtam. Az
esti fejedelmi vacsora fogá-
sai között örömmel néztem
meg az év természetfotósának, Máté Bencének és Dará-
nyi Csabának a vetített, bravúros felvételekbõl álló fotó-
etûdjeit … és a barátságról, a vadászatról szóltak az éj-
félig tartó, jóízû beszélgetések. 

Másnap zúzmarás, enyhén ködös idõben a vadászház
udvarán hallgattuk meg Szabó Andrásnak, a DALERD
Zrt. derekegyházi fõvadászának az eligazítását, majd a 

terepjárókkal kidöcögtünk a vadászterületre és egy nagy
szántóföld szélén jobbra-balra felsorakozott a vonal. Ahogy
illik: egy vadász – egy hajtó … így mintegy kilométeres
stráfvonal alakult ki, amelynek két szárnya késõbb beka-
nyarodva óriási „U” alakzatot formált. Nem is kellett so-
káig taposnunk a kopogósra fagyott földet – szántást, ve-
tést és füves kaszálókat vegyesen – rögvest megszólaltak
a puskák. Itt is, ott is nyulak pattantak fel, és minden
irányba keresték a menekülés útját. A sikeres lövéseket
követõen, az elejtett vad összeszedésének idejére a vadá-
szat vezetõje mindig megállította a hajtást és a dûlõuta-
kon – annak rendje s módja szerint – rendeztük a sort,
kiigazodtunk, miközben a hajtók letehették az elejtett
nyulakat. Akárcsak apáink, vagy még inkább nagyapáink
idejében, ahogy a veszélyes lõtávolságon túlhaladtunk, rög-
tön megjelent a vadszedõ kocsi és a felbucskázott tapsi-
fülesek „szellõzni” a vadszállító rúdra kerültek.

A második hajtás után – a mezõ kellõs közepén, egy
földúton – vendéglátó barátaink igazi asztalokra tálalva
nem csak forró teáról és kávéról gondoskodtak, de még
meleg, fokhagymás oldalassal is meglepték a vadászokat.

El kell ismernem, pará-
dés lövéseket láttam, na-
gyon kevés sebzett nyulat
kellett üldözniük a kutyák-
nak, még egészen távoli
lövéseknél is szépen buk-
fenceztek a nyulak.

Mindhárom hajtás ha-
sonló módon zajlott le és
kiváló eredménnyel, mind-
egyik 20-30 nyúl elejtésével
zárult. Így a kora délután
elkészült terítéken 86 mezei
nyúl elõtt vehettük le a ka-
lapunkat… és jó volt a fel-

csendülõ kürtszó mellett arra gondolni, hogy a régi hagyo-
mányok szerint levezényelt nyúlvadászatoknak milyen fel-
emelõ a hangulata és milyen múlhatatlan élményei lehettek. 

Az már csak „apró figyelmesség”, hogy a kompetenci-
át nyúzva, fóliázva, szinte konyhakészen osztották ki a va-
dászoknak. CSETERKI IMRE

SCI

Karácsony és újév között ünnepi
hangulat szállja meg az embereket.
A vadászok is ünnepelnek … de
ehhez  jó, ha hozzátartozik egy-egy
nap vadászat is. Ezért különösen
örültem, amikor – Meszlényi Attila
festõmûvész számozott, eredeti
linometszetével illusztrált - meghívót
kaptam Szin János és Busi Lajos
barátaimtól december 28-ára, egy
derekegyházai nyúlvadászatra. 

Nyúlvadászat -
hagyományosan

Volt mit megbeszélni a hajtások szünetében
Hídvégi Bélának, Busi Lajosnak, 

Hámori Csabának és Gergely Imrének
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Ahogy  a „Nagy Könyvben” írva vagyon, egyenes sorban halad a stráf

A hajtás-közi mustra, „elõadja”: Kocsis József

A „dopping” – terített asztal a dûlõút közepén

Tabló a terítéknél
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Ha egy erdõs területen törõdnek a vaddisznó gondos etetésével, biztosítják
a kondák számára a nyugalmat, ha nem létesítenek befogókat és szállítják
vadaskertekbe a szaporulatot… azaz, ha komolyan veszik a gazdálkodást –

nem olyan meglepõ az eredmény: három hajtásban, 14 puskával 
– szabad területen (!) – 30 disznó fekhet a terítéken. 

A mecseki példa
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Szin János, Busi Lajos és Szabó József ennél az asztalnál döntött: egy évig 
nem gyújtanak rá és nem isznak alkoholt..., aki megszegi – éjféltõl a nyertes

töltögetõje lesz olyan öltözetben, amilyent számára meghatároznak
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J anuár 6-án, a Kelet-Mecsek egyik eldugott, néhány
házból álló kis településén – Kisújbányán – esti va-

csorával kezdõdött a disznóhajtás azok számára, akik át-
vehették Bán György és Simkó Gyula díszes vadászati
invitációját. Annak ellenére, hogy a résztvevõk többsége
régóta ismeri egymást, mindig akad új történet, emléke-
zetes vadászkaland, amelyet el lehet mesélni, amelynek ér-
dekesek a tanulságai. Fontosak ezek a beszélgetések, mert
ezek csiszolgatják össze a barátságokat.

A másnapi reggelinél már látszott, hogy jó idõre szá-
míthatunk, igaz nincs hó, az erõs szél szétkergette a fel-
hõket, így az esõtõl sem kell majd szenvedni. Radó Zoltán
és Császár Csaba vezetésével szervezetten, gördülékenyen
kezdõdött az elsõ hajtás, de csak az egyik szárnyon szólt
a puska, a három megtalált kondából hét elejtett vaddisz-
nót szállítottak el a vadhordó kocsik.

A második hajtást nevezhetjük kudarcnak, a fiatal szá-
last annyira mozgatta az idõnként viharos erejû szél, hogy
semmilyen vad nem maradt meg az erdõben… mindösz-
sze egy koca és a süldõje ugrott meg a szorgalmasan ke-
resõ kutyák, a kurjongató hajtók elõl.

A Mecseknádasd fölötti Templom-hegyet egyéni vadá-
szatokkal is ritkán háborgatták, a Mecseki Erdészeti Zrt.
hivatásos vadászai és a vendéglátók is sejdítették, hogy itt
lesz disznó … de hogy ennyi, arra azért nem gondoltak.
Alig egy óra alatt, a körbefogott hegy legkülönbözõbb ré-
szébõl – szinte folyamatosan – hatvannál több lövés dör-
dült el, a szétszakadt, megzavarodott kondákból bõven ju-
tott a visszatörõ disznókra elállított vadászoknak is. Jócs-
kán akadt dolguk a vadszedõknek, zsigerelõknek, hogy
idõben elkészüljön a mutatós – a környéken, de talán na-
gyobb körben is kivételesnek számító – teríték. S mialatt
a teríték készült, Egle Zoltán is befutott az egyetlen, több
kilométeres utánkeresés megnyugtató eredményével. Öt
vadászkürtös fújta el az elejtett vadnak kijáró szignálokat,
megkoronázva ezzel a vadásznap szépségét.

A vaddisznóhajtás a barátkozással kezdõdött és a va-
dászházban azzal is fejezõdött be… mert ismét volt mit
és mirõl beszélni. Valahogy így képzelné el az ember az
igazi vadászatot … s ha még hó is lett volna!?

-dor

Kárász Benjamin, Muzsnai Botond,
Simkó Botond és Soltész István 

a szomjukat oltják

Többet kellett 
fordulniuk a vadszállító
kocsiknak, hogy össze-

gyûjtsék a terítékre 
kerülõ disznókat

Mire a teríték elkészült besötétedett,
így csak a boldog vadászokra
lehetett a vakukat villantani 
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H osszas huzavona, külön eljárási kérelmek sokasága
és számtalan, már-már minõsíthetetlen hangvételû

telefonbeszélgetésem után, indulás elõtt egy nappal, vég-
re megkaptam az európai fegyverútlevelet, így a saját go-
lyós puskám társaságában vághattam neki az útnak. Hoz-
zá kell tennem: kissé érthetetlen, hogy az érvényes hazai
fegyvertartási engedély birtokában miért kell 60 napig vár-
ni egy – a honi engedély alapján kiállítandó –
EU-s papírra? Mindegy, túl vagyok rajta, hála a
végül mégiscsak segítõkésznek mutatkozó rend-
õrhatóságnak…

December 14-én reggel, hideg, ködös idõben
szálltunk fel a Ferihegyi reptér kifutójának asz-
faltcsíkjáról, hogy mintegy másfél órás szárnyalást
követõen Münchenben landoljunk. Ott aztán ép-
pen csak elértem a Poznanba tartó csatlakozást.
Amint a Bajor fõvárosban a Lufthansa gépmada-
rának fedélzetére léptem, rögtön tudtam, hogy
nem keverték össze a beszállókártyámat és jó he-
lyen vagyok, ugyanis a székeken szinte kizárólag
zöld ruhás, kalapos, vidám férfiemberek üldögél-
tek. Õk is oda tartottak, ahova én. Rögtön szó-
ba elegyedtünk és mindjárt volt közös témánk
is… Peter Vonow, a svájci Bündner Jäger címû
vadászmagazin szerkesztõje mellett foglaltam he-
lyet. Mi másról beszélgethettünk volna, mint a
vadászatról... Furcsa volt hallani, hogy sem õ,

sem a kollégái nem vadásztak még Magyarországon, mert
mint mondja: „nálatok aránytalanul drágák a lelövési dí-
jak”. Látva csodálkozó tekintetemet, rögtön hozzátette,
hogy annyi pénzért, amennyiért a Dunántúlon két-három
nap alatt egy közepes szarvasbikát lõhet, két hétig vadá-
szik Afrikában és hat antilopfajt tud zsákmányolni. Hoz-
záteszem: nem õ volt az egyetlen, aki ezt mondta...

Mit szólnál karácsony elõtt egy lengyelországi vaddisznóhajtáshoz? Nagyon jó lenne! 
– válaszoltam lelkendezve, bár kissé gyanakodva fogadtam a szokatlannak tûnõ, tavaly
október elején hozzám intézett kérdést. Ez valami ugratás? – tûnõdtem… ám hamarosan fény
derült mindenre: a világ egyik legjelentõsebb optikai berendezéseket gyártó és forgalmazó
cége, a tiroli illetõségû Swarovski egy négynapos, sajtótájékoztatóval és vadászattal
„megspékelt” találkozóra invitálta az európai vadászújságok fõszerkesztõit, szerkesztõit.
Magyarországról – egyedüliként – a VADÁSZLAP kapott meghívást. „Te fogsz menni, én nem
érek rá. Tekintsd ezt jutalomútnak.” – toldotta meg mondandóját a fõszerkesztõm.

Az éjszakai sajtótájékoztató
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Swarovski-kaland
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Itt a puska, 
hol a puska

Nem hiszek az asztroló-
giában, de amikor a német
légitársaság színes magazinját átlapoz-
tam és beleolvastam a horoszkópomba,
rossz érzésem támadt. Balsejtelmeim a megér-
kezést és a kissé hosszadalmas útlevélvizsgálatot kö-
vetõen beigazolódtak. Bõröndjeinket annak rendje és
módja szerint magunkhoz vehettük, de a fegyvereink
nem érkeztek meg. Nem volt gyógyír számomra, hogy
nem csak engem „fegyvereztek le”, kilenc – különféle
nemzetiségû – vadásztársam hasonlóképpen járt.

Közben befutott a házigazda, a Podanini Erdõgazdaság
vadászati ágazatvezetõje, Pawel Ziemann, aki – miután
fennhangon közölt valamit az illetékes határõrizeti szer-
vekkel – azt javasolta, amíg a következõ géppel megér-
keznek a Münchenben elkeveredett muskéták, csapjunk
egy rögtönzött városnézést Poznanban, Lengyelország ne-
gyedik legnépesebb városában. A rendezett óváros fõterén
hamisítatlan adventi hangulat fogadott bennünket. Színes
lámpácskák, karácsonyi zene, mézeskalács illat – no és
forralt bor kárpótolta a bánatos kis csapatot. A kiadós
éttermi uzsonnát követõen – immár a helyi specialitásnak
számító bölényfüves vodka jótékony hatását is élvezve –
sokkal vidámabban érkeztünk vissza Poznan repülõterére.
Némi adminisztráció – apróbb nyelvi nehézségekkel – 
és ismét kezemben tarthattam .30-06-osomat. Irány
Margonin, ahol néhány órás késéssel ugyan, de elkezdõd-
hetett az az éjszakába nyúló sajtótájékoztató, ahol a
Swarovski legújabb fejlesztésû céltávcsöveit mutatták be
az utazás fáradalmaitól elcsigázott zsurnalisztáknak.

Az éjszakát már az erdõgazdaság által mûködtetett, 18.
században épült vadászkastélyban töltöttük. Az impozáns
épület egy természetvédelmi területté nyilvánított õspark
közepén fekszik. A korabeli, robosztus bútorokkal beren-
dezett termek falain függõ trófeák alapján ízelítõt kaphat-
tunk a terület vadállományának minõségérõl is.

Z6 – új dimenzió a céltávcsövek világában

A Swarovski Z6 névre keresztelt új ter-
mékcsaládjával forradalmasítani
kívánja a céltávcsõ-gyártást. A

cég legújabb fejlesztésû célzó-
berendezéseinek jelentõsé-

gét a síkképernyõs tele-
víziók megjelenéséhez
hasonlítja. 

A Z6 lényege a kö-
zel 50 százalékkal na-
gyobb látómezõ és a

célpontáthelyezés nél-
küli változtatható nagyí-

tás. A nagyobb látómezõ
jobban érzékelhetõ vadásznyelvre lefordítva: egy 120
méterre, szórón falatozó vaddisznókondából ugyan-
olyan nagyítású, hagyományos céltávcsõben egy-
szerre három süldõ látható, a Z6-ossal pedig hét. 
A különbség nem elhanyagolható...

A Z6-os generáció optimális megoldás minden va-
dász számára, mert sokkal biztonságosabbá teheti a
célzást. A Z6-os az új fejlesztésû lencsének köszönhe-
tõen stabilabb és még az eddigieknél is sokkal tisz-
tább, kitûnõ minõségû képet ad. További biztonsági
fejlesztés, hogy a szerkezeti felépítésnek köszönhetõ-
en lényegesen nagyobbá vált a távcsövek gyújtópont-
távolsága anélkül, hogy az szûkítené a látómezõt. Ez-
által szinte kizárható, hogy valakit lövés közben 
„homlokon csókoljon” a céltávcsõ tubusa. A könnyû,
ergonómikus alumíniumház teljesen vízálló, a távcsö-
vek súlya pedig mindössze 420-500 gramm.

A Z6i egy továbbfejlesztett változat, amely elektro-
nikus memóriahellyel rendelkezik, így éjjeli és nappa-
li funkciókban is megjegyzi az egyéni beállításokat.

A variábilis céltávcsövek egyelõre háromféle 
nagyítással és tárgylencse-átmérõvel készülnek 
(1-6x24, 1,7-10x42, 2-12x50).

Trófeatenger 
és egy különleges 

preparátum 
a Smilowo-i 

vadászmúzeumban
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Elmélet és gyakorlat

„Hiszem, ha látom” – közhely, de igaz. Amit elõzõ nap
megtudhattunk a Z6-osról az elméletben, azt most a
gyakorlatban saját magunk is tapasztalhattuk. A korai
reggeli után, még sötétben indultunk a „Szt. Huber-
tus” lõtérre, ahol egész napos lövészet keretében is-
merkedhettünk meg testközelbõl az új céltávcsövekkel.
Mindenki kapott egy nevével ellátott kitûzõt. Kéket,
sárgát, zöldet, pirosat, vagy fehéret, aszerint, hogy mi-
lyen idegen nyelvet beszél. Jómagam a németes – zöld
– csoportba kerültem, egy svájci, két német, és egy
osztrák kollégával egyetemben. A különbözõ lövészszá-
mokat a csoportok külön-külön kezdték és a késõbbi-
ekben is szigorú menetrend szerint, forgószínpadszerû-
en zajlott a puskázás. Természetesen minden puskán a
Swarovski új Z6-osa díszelgett. A nap zárásaként egy 23
kilométerre lévõ vadászmúzeumot látogattunk meg, ahol az
egykori politikus, ma vállalkozó, Henryka Stoklosy magán-
trófeagyûjteményébõl nyílt állandó kiállítás. Az öt terembõl
álló tárlaton – földrészek szerint csoportosítva – több ezer
trófeát és preparátumot láthattunk. Volt közöttük néhány
egészen különleges és kapitális agancs is, de Magyarország-
ról egyetlen egy sem származott...

Kürtszótól kürtszóig

Szombaton hajnalban vadászkürtök hangjára ébredtünk.
Gyors reggeli, készülõdés, majd a szeles, borongós idõben
gyülekezõ a kastély elõtt. Az erdészet vezetõje köszöntöt-
te a hajtás résztvevõit, felsorolta a lõhetõ vadfajokat, majd
ismertette a nap programját. Mielõtt a kijelölt terepjárók-
ba beszálltunk volna, mindenki kapott egy – Swarovski
emblémával ellátott – narancssárga kalapszalagot és egy
ugyanilyen színû mellényt, amit a vadászat végéig – még
a lesen is! – viselni kellett.

Menet közben a felvezetõ elmondta, hogy a vadászte-
rület 17 694 hektár nagyságú, és évente 40 gím-, 60 dám-

bikát, 80 õzbakot és 170
vaddisznót lövetnek a
vendégekkel. Az erdõ-
gazdaság igazgatója
mindössze négy hajtás-
napot engedélyez, így
az elejtett vadmennyiség
lesvadászaton vagy cser-
keléssel kerül terítékre.
Az eddigi legerõsebb
szarvasagancs 10,71 kilo-
grammos volt, három
éve hozták terítékre. A
dámbikák átlagsúlya 2,6
kilogramm, az õzbakoké

pedig 240 gramm. 2005-ben nyolc dámtehenet és két bi-
kát hoztak Magyarországról, vérfrissítés céljából. Ezeket vi-
lágoskék színû krotáliával látták el, s külön felhívták a fi-
gyelmünket, mielõtt valaki dám tarvadra emelné a puská-
ját, gyõzõdjön meg róla, nincs-e „fülbevalója” a kiszemelt
vadnak...

A lõállások kifogástalanul voltak elõkészítve, a kijelölt
standok helyét feltûnõ piros szám jelezte. Lengyelország-
ban nem kötelezõ a lõirányokat szalaggal kijelölni. Szá-

momra érthetetlen módon oldalirányba
10-10 méterre el lehet mozogni a lõál-
lástól, annak ellenére, hogy mindössze
hatvan méterre álltunk egymástól. Az
elsõ két hajtásban szépen szólt a pus-
ka, a harmadikban viszont mindössze
három lövést hallottam. A negyedik,
utolsó hajtásban ismét folyamatosan
„dolgoztak” a vadászok, így ebédig
összesen 27 nagyvad és két róka ke-
rült terítékre. 

Sor került egy avatási ceremóniára
is. Ottani szokás szerint a vadászat
vezetõje a vad vérébe mártja az ujját,
majd egy keresztet rajzol az adott faj-
ból elsõ vadját elejtõ vadász homloká-
ra. Utána koccintanak és az itókából
– jelképesen – a vad fejére, valamint
a földre is löttyintenek egy keveset.
Emlékül – avatópálca helyett – egy
díszes emlékérmet vihet haza magával
az újdonsült vadász.

Az esti záró bankettre már „kimosakodva”, elegáns va-
dászöltönyökben jelentek meg a vadászok, akik az asztal-
nál vidáman mesélgették egymásnak élményeiket. A hangu-
latot a pohárköszöntõk elhangzása után egy lengyel erdé-
szeti technikum kürtös csapata tette ünnepélyessé félórás
mûsorával. A több mint tízfogásos vacsora után megkoro-
názták a nap „vadászkirályát”. A legeredményesebb egy
francia újságíró lett, bizonyítva ezzel, hogy nemcsak a tol-
lát, a fegyverét is ügyesen forgatja.

A kollégáktól a barátság jegyében és a vi-
szontlátás reményében köszöntünk el.

Öreg este lett, mire – ismét müncheni át-
szállással – leszálltam Ferihegyen, és ezúttal a
puskám is rendben megérkezett...

KÉP ÉS SZÖVEG: WALLENDUMS PÉTER
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A terítéken 13 gím-, 16 dám tarvad, 
7 vaddisznó és négy róka
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A z utóbbi idõben sokat pironkod-
tam az általam kezelt vadászte-

rület miatt. Gyerekkori álmom, hogy
egyszer világrekord bakot lövetek,
úgy tûnik mára végérvényesen szer-
tefoszlott, pedig mindent elkövettem
e nemes cél érdekében. Igyekeztem
mindent megtanulni a területen élõ
õzekrõl, és évtizedeken keresztül pá-
tyolgattam az állományt. Volt, hogy
dúsítottam, mivel a többõl több lõhe-
tõ, elõfordult, hogy csökkentettem,
mert a kevésbõl jobb lõhetõ. Ha kel-
lett, lõttem a sutákat, ha kellett se-
lejteztem a bakokat. Etettem, itat-
tam, sóztam és sokáig úgy gondol-
tam, jó kezekben van nálunk az õz-
állomány. De ez mára már a múlté.
Sajnos be kellett látnom, hogy a sza-
bad területen kezelt állományoknál a
lehetõségek végesek. Lassan kiderül,
hogy évtizedeken keresztül sem tud-
tam átlépni a saját magam és a va-
dászterület adottságai által kijelölt
korlátokat. Az eredmények tehát

olyanok amilyenek, vannak jó és
rosszabb évek, mint mindenütt. Idõn-
ként terítékre került egy-egy erõsebb
bak, de ez nem jellemzõ. Az õzek
tõlem függetlenül érzik jól magukat
a területen, hisz a két legfontosabb
dolog – a nyugalom és a táplálék –
biztosított a számukra. De vajon,
hogy csinálják ezt máshol? Az utób-
bi idõben olyan súlyos agancsú ba-
kok kerülnek elõ a nagy magyar
pusztákról, hogy abba még a termé-
szetes vadászirigységtõl is tényleg be-
lepirulok. Vajon hol telelnek át ezek
a nyolc-kilencszáz grammos agancs-
súlyú õzbakok? Arrafelé biztosan
másképp nõ a fû, mások a cserjék,
más a lomb és más a vetés. Ebbõl
aztán egyenesen következik, hogy
gyorsabban és nagyobbra fejlõdik az
agancsuk. De nem is érdemes ezt
különösebben boncolgatni, mert a
minap megerõsítést kaptam egy va-
dászvendégtõl, hogy igen is jó úton
kutakodom. 

Disznóhajtás közben az átállások
közötti szünetekben beszélgettünk.
Egyszer csak megkérdezte tõlem a
vendég, hogy milyen az õzállomány
azon a vadászterületen, amelyet én
kezelek.

– Jó közepes – válaszoltam.
– Na igen, de natúr bakok…?
A kérdést nem igazán értettem,

ezért aztán elmagyarázta, hogy lehe-
tõleg olyan területen szeretne a ta-
vasszal õzbakra vadászni, ahol termé-
szetes körülmények között nevelõdnek
az õzek. A „natúr bak” tehát nála azt
jelenti, hogy nem baj, ha egy kicsit
kisebb, de természetes és minden
emberi manipulációtól mentes legyen. 

– Efelõl biztos lehet – nyugtattam
meg a vendéget. Az én bakjaim olya-
nok, mint a nõi mell. Van közte ilyen
is, olyan is, kisebb – nagyobb, ahogy
a természet alakítja. És nálam az
sem számít, ha egy kicsit kisebb,
csak legyen természetes.

AGYAKI GÁBOR

Natúr bak eladó! 
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G ondolom, nem vagyok egyedül azzal a véleménnyel,
hogy a vadorzás mára már üzletággá, ezzel együtt je-

lentõs mértékûvé fejlõdött, annak ellenére, hogy szinte alig
akad erre vonatkozó hivatalos adat, becslés, vagy számítás.

A vadászterületek orvvadászattal való „fertõzöttségét”
vizsgálva szinte tendenciózusnak mondható a növekedés. En-
nek alapvetõ okai: a büntetések alacsony mértéke, a fegy-
vertartás liberalizálása, a hivatásos vadászok korlátozott jog-
állása, a vadásztársadalom felhígulása és az anyagi lehetõ-
ségek beszûkülése, valamint a hazai vadgazdálkodás jogi
szabályozása. Hozzájárul még mindezekhez az a törvényi bi-
zonytalanság, amely a vadászterületek határainak idõszakos
megváltoztatását jellemzi. A területviták „belsõ orvvadászat-
hoz” vezetnek. Ez azt jelenti, hogy hivatalos tagsági jogvi-
szony mellett folyik a lõtt vad eltulajdonítása. Az éppen gaz-
dát cserélõ területek jelenlegi vadászai élvezik a természet
gyümölcseit, ahogy mondják: amíg csak lehet.

A legális és az orvvadászathoz használt eszközöket te-
kintve kijelenthetõ, hogy egyfajta robbanásszerû technikai
„fejlõdés” ment végbe az elmúlt egy évtizedben. Ennek el-
lenére a tilosban járók egy része még a mai napig is elõ-
szeretettel használja a régóta ismert eszközöket, azok nagy-
fokú hatékonysága és gazdaságossága miatt. Legyen az hu-
rok, tõr, parittya, csúzli, speciális vadászkutyafalka, vagy ép-
penséggel a házilag gyártott legkülönfélébb fegyverek. A je-
lenkor vadorzó eszközeivé léptek elõ emellett a legmoder-
nebb terepjárók, az éjjellátók, az infratávcsövek, a hang-
tompítók, és az egymás közti gyors, pontos információcse-
re eszközei, a mobiltelefonok is. A törvényi szabályozást ki-
játszó, 2-3 autóval, mobilokkal „dolgozó” vadorzó bandák
célja a „beszerzésen” kívül a vadhús nagymennyiségû érté-
kesítése, sõt „tisztára mosása” is. Egyértelmû, hogy nagy-
vadjaink egyrészt trófeaértéket, másrészt jelentõs mennyisé-
gû hústömeget képviselnek, de a rabsicok miatt odavész a
vad rendeletben pontosan forintosított vadgazdálkodási - az-
az tenyészértéke is. Másodlagos szempont, hogy a törvény-
be ütközõ cselekedetet végzõk számára kevesebb kockáza-
tot jelent az egyszerre nagy húsmennyiséget adó nagyobb
testû vadfajok eltulajdonítása. Ez az oka annak, hogy az
apróvadas területek vadorzói is fõként az ott élõ nagyvad-
fajokat – õzet, vaddisznót – részesítik elõnyben.

Szót kell azonban ejteni a vadorzás egyéb következménye-
irõl is. Károkozás tekintetében elválasztható egymástól a köz-
vetlen és a közvetett kártétel. A közvetlen károkozás köré-

be tartozik a vad elejtése, eltulajdonítása, tehát amikor a
vadgazdát a hús- és a trófea értékének tekintetében éri kár.
További károkozásnak minõsíthetõ a terület idõszakos, vagy
rendszeres zavarásából adódó kártétel, például a vad fokozó-
dó óvatossága, amely a legális vadászat sikerességét és ered-
ményességét hátrányosan befolyásolja. A nagyvadas területe-
ken a szakszerû vadtakarmányozás ellenére – az állandó za-
varás miatt – a vad által okozott erdei kár is növekedhet.
Az anya nélkül maradó borjú, malac, gida, árván maradt
bárány nagy része elpusztul, ezáltal a szaporodás hatásfoka
csökken, s ez károsan hat az állomány összetételére is.

A vadásztársadalom sokat emlegetett „felhígulása” szin-
tén egyre növekvõ terhet jelent a gazdálkodóknak, hiszen
az ifjú „puskások” egy-egy tanfolyam alkalmával pusztán
csak a jogosultságot kapják meg a vadászatra, nem fej-
lõdik viszont ki az a bizonyos „belsõ etikai gátlás”, és
ezért a vadászat mindössze a gátlástalan zsákmányolás
szintjére degradálódik, amelyet a lehetõségeikhez mérten
valószínûleg a törvényes kereteken kívül is folytatnak.

További probléma, hogy az ellopott vad nem esik át a
hatósági húsvizsgálaton, így a továbbértékesítés a fogyasz-
tó számára komoly, egészségre ártalmas veszélyforrás lehet.

Óhatatlanul hibásakká válnak a gazdálkodók lelövési
tervei, mert a tudtukon kívül azt jelentõsen túlteljesítik,
ezért csökkennek a következõ évi bevételek, és a vadállo-
mány szaporodási együtthatója is alacsonyabb lesz.

A tényleges büntetési tételek kiszabása sem jelenti egy-
értelmûen a vadorzók megfékezését, mert csak rendkívül
enyhe büntetéseket kapnak, ezért az esetleges lebukás ta-
pasztalatait összegyûjtve, késõbb nagyobb óvatossággal fel-
vértezve tovább mûködhetnek. Azt, hogy a kiszabott bün-
tetések mértéke milyen visszatartó erõt jelenthet, egy ta-
pasztalt rabsic szavai hûen tükrözik: „kapjatok el minden
évben egyszer, még akkor is megéri…”.

A vadorzás – mértékét és következményeit figyelembe vé-
ve – a hazai vadgazdálkodás számára igen komoly gonddá
vált. Megfékezéséhez – az erdészeti falopásokhoz hasonlóan
– a hatékony védekezés összehangolása mellett az ágazat és
a hatóságok erõteljes fellépésére volna szükség, de a vad-
tolvajlással szemben elsõsorban a büntetési tételek erõteljes
emelése jelenthetne számottevõ visszatartó erõt. A felderíté-
sekhez a hivatásos vadászok intézkedési jogkörének megvál-
toztatása is elengedhetetlen.

FARKAS RÓBERT

Vadnyüvõ rabsicok
Sokszor olvashattunk különbözõ irodalmi mûvekben a címben szereplõ
kifejezésekhez hasonlókat, amelyrõl a kívülállók azt is hihetnék, hogy
talán ezek az általuk nem ismert vadászok „kasztjainak” elnevezései,
pedig mindegyik kifejezés alatt a vadászok egyik legveszélyesebb
kártevõit értjük. Ezért az ilyen „címek” birtokosait a hithû vadászok
mélységes megvetéssel illetik. Most, amikor a hazai vadgazdálkodási
ágazat mûvelõi egyre nehezebb piaci környezetrõl, és rendkívül éles
versenyhelyzetekrõl számolnak be, mindezek csak tetézik a gondokat.
A legóvatosabb becslések alapján is országszerte évente több mint
ezer tonna vadhús a vadorzók zsákmánya.

Az orvvadászat célja ma már kettõs: elsõsorban a hússzerzés, 
amelyet a piaci árak jelentõsen befolyásolnak, másodsorban pedig
nem kevésbé értékes trófeák megszerzése.
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Jelenleg a vadászati törvényünk 30. §. (3) és (4) bekezdése tar talmazza
a számunkra irányadó és kötelezõ jellegû tudnivalókat. 
(3). A vadászterületen a vadász a vadállomány védelme érdekében - a vad
elfogására, elejtésére megengedett vadászati eszközzel elfoghatja vagy
elejtheti:

a) a vadat ûzõ kutyát, ha a vad sérelme másként nem hárítható el, illetve 
b) fer tõzés továbbterjedése vagy másként el nem hárítható támadás

megakadályozása céljából a kutyát vagy macskát, ha a tulajdonosának
felderítésére nincs közvetlen lehetõség
(4). A (3) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak a felismerhetõ jellel el-
látott, rendeltetésüknek megfelelõen alkalmazott vadászkutyára, valamint
vakvezetõ kutyára.

Nos, ebben az esetben a szaknyelv bármennyire is igyekezett szaba-
tosan fogalmazni, mégis elképesztõ, hogy ezt a mindössze néhány írott
sort a gyakorlatban hogyan, mi módon, és hányféleképpen lehet /félre/ér-
telmezni. A „gyakorlati embereknek”, de még a jogalkalmazóknak is ná-
lunk mindezekhez valami egészen különös érzéke van. Persze ezekre az
ügyekre is igaz, hogy kint a vadászterületen akár másodpercek alatt dön-
teni kell abban kérdésben, amin majd késõbb a nyomozati szakaszban, a
vádemelési javaslat során, majd a bírósági tárgyalásokon akár évekig is
„elrágódhatnak”. Ráadásul rettentõ nehéz – szinte lehetetlen – bármiféle
bizonyítás, mert mást mondhat – és mond is – a kutyalövõ, mást a kutya
gazdája, az érdektelen tanú pedig szinte fehér holló ritkaságú. A vad-, és
a védett állatfajok védelme közérdek, amely ebben az esetben kényszerû
módon ütközik a magántulajdon védelmének jottányit sem alábbvaló jo-
gos érdekeivel. És ennek az elsõszámú önjelölt döntnöke a jogszabály
szavaival élve: „a vadászterületen, a vadász”. Szeretnék a még hátralévõ
életemben csak egyszer is találkozni, és kezet szorítani azzal az elképzelt
személlyel, aki egy puskalövésnyi távolságból például minden kétséget ki-
záróan megállapítja a „fer tõzést”. Mindenesetre nekem a hat évtizedem
eddig ehhez kevésnek bizonyult. De tegyük fel, hogy mégis megállapítot-
ta, nos akkor a betegség továbbterjedésének megakadályozása céljából
megengedett vadászati eszközzel (pl. a mindig nála lévõ ládacsapdával,
esetleg hálóval, kábítószeres injekcióval) befogja, vagy – ha ez netán nem
sikerülne – elejti a kutyát, vagy macskát? Na, ez azért már egy kicsit „túl-
terjeszkedik” a valóságon – a józan ész határairól nem is beszélve.

Az érem másik oldala viszont – csak az érdekeltek errõl „véletlenül” el
szoktak feledkezni – hogy a kutyák gazdái sem tehetnek ám azt, amit
akarnak, mert a 218/1999 (XII.28.) sz. kormányrendelet alaposan beha-
tárolta a szinte korlátlannak hitt lehetõségeiket. „Veszélyeztetés kutyával”
címszó alatt találjuk meg a szabályozást, amelyben korántsem a sokat
hangoztatott jogaikat, hanem a szigorú büntetéssel sújtható és jogosan
számon kérhetõ kötelezettségeiket tar talmazza.
3. §. (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát:

a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, ille-
tõleg kóborolni hagyja,

b) természeti vagy védett természeti területen, illetõleg vadászterületen
– a vadászkutya kivételével póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja …
szabálysértést követ el, és harmincezer forintos  pénzbírsággal sújtható.

És, hogy kinek a dolga érvényt szerezni a kormányrendeletnek? A lis-
ta meglehetõsen hosszú, mert a fentiekben meghatározott szabálysértés
miatt a helyi önkormányzat képviselõ testülete hivatalának erre felhatal-
mazott ügyintézõje, a közterületi felügyelõ, az Állami Népegészségügyi és

Köztudott, hogy a 2004-ben nagy vitában, hosszú vajúdás után
megszületett alkotmánybírósági döntés alapján megváltoztak 
a vadászterületeken a kóbor kutya lelövés jogszerûségének
szabályozására vonatkozó passzusok. Szükséges sokszor és
pontosan idézni a jogszabályt, mert a számtalan félreértés 
és értelmezési zavar miatt „ügyek” özöne hangolja a
közvéleményt a vadászok ellen. Viszont el kell ismerni azt,
hogy egyes vadászok részérõl jócskán elõfordulnak letagad-
hatatlan visszaélések, mert vagy hézagosak a jogszabályi
ismereteik, vagy egész egyszerûen sok vadásznak halvány
fogalma sincs a jelenleg érvényes szabályozásról. Nem kívá-
nunk semmiféle „igazságot tenni”, de talán hosszú évekkel 
az újraszabályozás után rendelkezésre áll annyi eset, amely
alapján már az eddigi tapasztalatok bízvást megoszthatók.
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Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) erre felhatalmazott ügyintézõje, valamint a
természetvédelmi õr, helyi jelentõségû védett természeti területen az ön-
kormányzati természetvédelmi õr … helyszíni bírságot szabhat ki.

(Csak zárójelben jegyzendõ meg, hogy az említettek többnyire nem a
közérdekbõl megvédendõ területeken és fõként nem a vadászterületen
szoktak járkálni, ott ellenõrzéseket tar tani, vagy serényen büntetgetni.
Ezért aztán meglehetõsen „életszerûtlennek” mondható az egész kérdés
ilyetén kezelése.)

A vadászok körein kívül esõ más kóbor eb „ügykezelõk” belterülete-
ken – már ahol van rá pénz – az önkormányzat alkalmazásában álló
gyepmesterek (sintérek) befoghatják és külterületeken a mezõõrök a kó-
bor kutyákat lelõhetik. Jogaikat és kötelezettségeiket más jogszabályok
rendezik. Márpedig ha a különbözõ jogszabályok alapján hivatalból ennyi-
en foglalkoznak ezzel, akkor a kérdés jelentéktelennek aligha nevezhetõ. 

Akár tanmese is lehetne

Megtörtént esetünk fõszereplõje, Csehi László, 56 esztendõs mérai (BAZ
megye) lakos. Havi 23.060 forint jövedelemmel rendelkezik, rokkantnyug-
díjas. Régi, tapasztalt vadász. Július végén esti disznólesre egy zabföld
mellé ült ki egyik vadásztársával. 20 éves autóját illõ távolságban hátra-
hagyva ballagott a jónak ítélt leshelye felé. Az autótól vagy harminc-negy-
ven méterre volt, amikor két kutya rontott rá ugatva. Egyre közelebb értek,
és amikor úgy 15 méterre voltak, az egyiket helyben marasztalta, de a má-
sik ugatva tovább támadott. Erre csak úgy csípõbõl odalõtt, de csupán se-
bezte, majd a kutya felpattanva elszaladt a falu irányába. Látótávolságban
egyetlen emberfia nem volt, s az ebeken sem látott semmiféle jelzést. A
lövések miatt az ígéretes leshelyen már maradni értelmetlen volt, ezért a
zsákban vitt takarmányt a mintegy két kilométerre lévõ szórójára kiöntöt-
te, majd visszafelé a kutyát föl akarta venni, hogy elássa, ám az addigra
eltûnt. Visszament vadásztársáért, aki elmondta, hogy látott egy embert,
biztosan õ vitte el a kutyát. Ezután mi mást tehettek, elindultak haza. 11
óra körül csöngettek Csehi László lakásán a rendõrök. Mindent ellenõriz-
tek, majd kérdésükre elmondta, hogy kóbor kutyákra lõtt. A rendõröktõl
tudta meg a kutyák gazdájának nevét. Amint késõbb kiderült, látótávolsá-
gon túl, több mint 800 méterre terelgette a gazda juhait a törzskönyvezett,
fajtatiszta kutyáival. Másnap Csehi László fölajánlotta a kár megtérítését,
új kutyák beszerzését, de a gazda az ajánlatát nem fogadta el.

A szakér tõ késõbb a két terelõ kutya ér tékét pontosan 204.480 fo-
rintban állapította meg, mer t a sebzés a másik kutyán is olyan mara-
dandó sérülést okozott, amely miatt már többé nem tudott nyájat terel-
getni.

Idézet a kihallgatási jegyzõkönyvbõl: … a gyanúsított a kutyákat nem
önvédelembõl lõtte meg, ugyanis a gépkocsival az esetleges támadás
elõl elmenekülhetett volna, illetve a gépkocsi utastere egyébként is védel-
met nyújtott volna. A kutyák nem vadat ûztek, nem voltak fer tõzõ beteg-
ség terjesztõi... Gyanúsított ezért alaposan gyanúsítható nagy ér tékre el-
követett szándékos rongálás bûntettével. 

Amint Csehi László késõbb elmondta: az ár tatlanság vélelmének joga
mindenkit megillet, esetében viszont már a bûnösségének jogerõs ki-
mondása elõtt bevonták a fegyvereit. Mindezek már önmagukban is ala-
posan megviselték. Ezek után már valóban csak és kizárólag a tényleges
igazság érdekli. Mivel másodmagával élnek havi 80.000 forintból, ráadá-
sul van egy havi 30 ezer forintos banki törlesztése is, ügyvédet fogadni
egész egyszerûen nincs mibõl. Mivel réges-régi tagja a kamarának, se-
gítséget kért a megyei érdekvédelemtõl, hiszen érdekvédelemre – úgy ál-
talában – leginkább akkor van szükség, ha vélt, vagy valós érdek sérül. A
kérelem és az ügy részletes elnökségi tanulmányozására ígéretet is ka-
pott. A fegyvertar tási engedély bevonásának ügyében a végrehajtási ren-
delet alapján jelenleg jogorvoslati lehetõség nincs, viszont a késõbbi bí-
rósági szakaszban tudnak jogi segítséget nyújtani – ígérte dr. Székely
László, a megyei érdekképviselet elnöke. Persze egy ilyen esetnek száj-
hagyomány útján igen hamar híre megy. A szûkebb és tágabb környék
vadászainak véleménye – ahogy manapság szokásos – alaposan meg-
osztott. Van, aki rendkívül sajnálja, van, aki egyszerûen „elhatárolódik”,
és akad olyan is, aki mélységesen elítéli. Mint megtudtuk, a korántsem
rossz anyagi körülmények között gazdálkodó vadásztársasága sem tud,
de nem is akar tenni semmit, mert idõközben mély válságba keveredett.
A vadászterületét éppen elvesztette, mert a helyi földtulajdonosi közös-
ség a vadászati jogot a jövõben maga kívánja gyakorolni. 

Szabály van, hatás nincs

A példa és a hasonló esetek gyakorisága arra enged következtetni, hogy
a jövõben születhetnek bármilyen ítéletek, az érvényben lévõ „kutyaütõ”
szabályozás a jelenlegi formájában sokáig nem lesz tar tható. Nem képes
megbízható jogvédelmet adni annak, aki jogkövetõ magatartást tanúsít,
és nem óv meg a lehetséges visszaélésektõl, hiszen az egész szituáció
és a helyszín pro és kontra utólag alaposan „átrendezhetõ”. További ta-
nulság, hogy hasonló esetekben a tények sem a lövés eldöntése elõtt,
sem pedig a lövés után hitelt érdemlõen nem bizonyíthatók. A jogszabá-
lyi elõírások nem szolgálják az alapvetõ közérdekû célt sem, jelesül a ter-
mészeti ér tékek, a vadállomány-, és a védett állatok védelmét. Márpedig
a jogi elbizonytalanodás még az egyértelmûen jogos helyzetekben is igen
jelentõs visszatar tó erõ. Bármi tör ténik, mindig lehet más, utólag jónak
tûnõ „megoldási” lehetõségeket javasolni, ha a jogalkotó meglehetõsen
pongyolán úgy fogalmaz, hogy az esemény „másként nem hárítható el”.
Mivel ez nem matematika, egyszerûen elképzelhetetlen olyan helyzet,
amelynek ne volna esetleg valami más megoldása. Ez a kifejezés már ön-
magában is egy igen kiváló jogi „rágógumi”. Aki csak valamennyire is is-
meri a kutyák viselkedési szokásait, nem vitathatja, hogy a kapott rend-
õrségi „mentõötlet”, azaz a rokkantnyugdíjasnak a támadó kutyákkal va-
ló mezei futóversenyeztetése a lehetõ legrosszabb, amit ép ésszel adott
esetben javasolni lehet.

Nem is olyan régen, amikor még a jelentések adatai a maiaknál vala-
mivel jobban tükrözték a valóságot, évente több ezer gazdátlan kóbor ku-
tyát lõttek. Manapság persze a legtöbb helyen, jól felfogott érdekekbõl,
végképp kimarad a kóbor kutya a „naplózásból”, mert senki nem szeret
maga ellen késõbb felhasználható írásos bizonyítékokat hagyni. Feltéve,
de meg nem engedve ilyen – viszonylag magas – esetszámok ismereté-
ben bizonyára legalább 10 százalék a tévedés, vagy nyugodtan mondjuk
ki: a joggal való visszaélés. De mi lesz majd a „minõsített többséggel”,
amelyek a vadállományunkban és védett állatainkban naponta felmérhe-
tetlen károkat okoznak? A sajtóhírek szerint a városainkban szemetes
edényeket borogatnak, a falvakban és a tanyákon juhhodályokat, barom-
fitelepeket dúlnak fel, sõt már az sem számít ritkaságnak, hogy védtelen
embereket tépnek szét. Külhoni tapasztalatok figyelembevételével, a
szakembereket meghallgatva, bizonyára ki lehetne találni minden érdekelt
fél megnyugtatására a jelenleginél jobb és hatékonyabb szabályozást is.
Csak akadna végre már a szabályok szakszerûbb megváltoztatására egy
csöppnyi jó szándék. Mert így csak a peres ügyek száma növekszik, és
tovább folyik az ér telmetlen „adok-kapok”.

H.Zs.

Ebugatta, teringette

A kolonc akadályozza 
a kutyát a vadûzésben
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Úgy érzem minden vadász érdeke, hogy a vadászattal
kapcsolatos híranyagok ne csak a halálos kimenetelû bal-
esetekrõl szóljanak. Az ezzel kapcsolatos pótcselekvések
sem igazán szolgálják a megoldást. Zászlókkal, tilos lõ-
irányokkal lehet telefesteni a levadászandó területet, hiá-
ba a többórás, mély érzelmeket is kiváltó eligazítás, rend-
õri ellenõrzés, térképészeti ismeretek bõvítése, felvezetés,
színes mellény és kalapszalag, sorolhatnám. A lövés leadá-
sát sok esetben a kapzsi, alulképzett, fegyelmezetlen, ta-
pasztalatlan puskás végzi, de hányszor eszmél a rutinos
öreg vadász is arra, hogy „hú, ezt nem kellett volna, ezt
megúsztuk...”, mert elkapja a szenvedély, a zsákmányszer-
zés vágya, pláne ínséges idõben. Változott néhány körül-
mény, a számtalanból csak egyet emelnék ki, megszûnt a
sorkatonai szolgálat kötelezettsége, amely mégiscsak adott
valamilyen szintû fegyverismeretet, lõelméleti alapot.

Jelenleg ugyanis adott a lehetõség, hogy az elsõ nagy-
golyós lövés, az elsõ duplázás már vadra tehetõ. Kezdõ
vadászunk csak ott eszmél rá, hogy mekkorát szól és lök
az a fránya puska. A hatására pedig csak a bekékült váll,
vagy a távcsõ okozta monokli emlékezteti. A lövedék ha-
tásáról azonban még így sincs sok fogalma.

Érdekünk-e, hogy megismerje? Azt gondolom: igen. 
A fegyvert ismerõ, biztonságosan kezelõ vadász – aki
adott esetben még lõtérre is kijár gyakorolni – biztonsá-
got ad vadásztársai részére is. 

Hogyan érhetõ ez el? A vadásztársaságok vezetõségé-
nek, az IB szerepének kell megerõsödnie. Gyakorlásra kell
késztetni a vadászokat, mert a lõtéri gyakorlást is ki le-
het használni a „csapatépítésre”, a vadászat, vadgazdálko-
dás mind mélyebb megismertetésére tájékoztatókat, elõ-
adásokat lehetne szervezni.

Mennyire érdeklõdõk manapság a vadászok a saját tár-
saságuk életével kapcsolatban? Csak az érdekli õket, mi
rotyog a bográcsban a közgyûlés után, vagy az is, hogy
hány ajánlat érkezett a nyúlexportõröktõl, milyen jutalékért
dolgoznak a vadászatszervezõk, mennyi vadat és mennyi-
ért értékesítenek...

Hányan olvastak már bele a vadászlapokba, vagy az IB
ülések emlékeztetõibe, mennyien kérdezték meg, hogy mit
is takar valójában a pénzügyi beszámolóban az „egyéb ki-
adásként” feltüntetett milliós tétel? Ki tudja, miért fele-
lõs az „ötödik kerékként” aposztrofált IB tag, a termé-
szetvédelmi felelõs? Hányan ismerik, milyen jogosítványai
vannak az ellenõrzõ- és fegyelmi bizottságok elnökeinek,
és vajon õk maguk tudják-e a feladataikat? Mi tartozik
etikai vétség kategóriába, mert azért – mondjuk ki va-
dásztársak – a bulvár lapok címoldalain szereplõ vadász-
baleseteken kívül is gyakorta sérülnek az etikai normáink,
a sajátos fegyelmi szabályaink.

A vadászterületek kialakítása körül kialakult anomáliák-
ról pedig csak halkan annyit jegyzek meg, hogy bizony
sajnálatos a vadásznak a vadásszal való szembemenetelése,
de az agyonhangoztatott „évtizedes vadászbarátságok” bi-

zonyára nem itt, és
nem éppen most fu-
tottak a jégre. Koráb-
ban kezdõdött ez, va-
dásztársaim, csak nem
vagyunk még ma-
gunkkal sem õszinték.
Nem ismerjük be hi-
bánkat, mindenekfelett
állónak tartjuk ma-
gunkat, és ahogy
mondják: – örüljön a
paraszt, hogy mi va-
dászunk a földjén. Na,
most aztán lehet érez-
ni, hogy nem így van,
belenyúlnak az eddig
„szent tehénként”
tisztelt területeikbe,
aztán a megalázottság

üzenetével véres kardként hordják körbe az országon, hogy
eddig olyan jót vadásztunk ott, és most meg egy eddig
barátként tisztelt szakértõ besegít az általunk bûnösnek
ítélt vadászterület elorzásba. De tudjuk-e, hogy az ezen a
területen élõkben milyen és mennyi volt az elfojtott indu-
lat, feszültség, keserûség?

Foglalkozik azzal valaki, hogy a tervidõszakból ránk ma-
radt tervezésnek mondott valamiben micsoda kegyes csalá-
sokat követtünk el, természetesen úgy, hogy az a mi érde-
keinket szolgálja? Fordítva tervezünk? A költségvetés bevé-
teli oldala „becsüli” a jelentett vadlétszámot, vagy fordítva?

Azt gondolom, számtalan lehetõség, tartalék van a mi kis
vadászvilágunkban és egy kis odafigyeléssel, közöny-leküz-
déssel talán büszkébben vállalhatnánk vadász mivoltunkat.

Hosszan sorolhatnám tovább a mindnyájun-
kat érintõ problémákat, de ehelyett inkább
kérnék valamit. Kérek minden vadászt az ed-
diginél erõsebb önfegyelemre és összefogásra,
mert igazán csak az egyet akarással valósul-
hatnak meg közös céljaink.

MÉSZÁROS GYÖRGY
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E nnek kapcsán eszembe jut Igaly Jóskának, a hazai
korongvadászat kiemelkedõ alakjának egyik mondata.

A nyolcvanas évek elején, kamaraerdõn rókára vadásztunk
egy holdvilágos téli estén. A látótávolságunk határán szin-
te csak sejteni lehetett egy lassacskán haladó mákszemnyi
pontot. Róka – súgta a fülembe, majd nesztelenül egy
zsinegre kötött nyúlsíró sípot húzott elõ kabátja alól és
olyan élethû „mákogásba” kezdett, mintha egy, az életéért
könyörgõ mezei nyúl utolsó leheletei lennének. A mák-
szembõl percek alatt róka koma lett, aki a finom falatok
reményében nyílegyenesen loholt felénk a vacsora reményé-
ben, talán azt gondolva, hogy szerencsés társával megosz-
tozik a csemegén. Néhány tíz méterre elõttünk egyszer
csak vett egy derékszögû fordulatot – és eltûnt a sze-
münk elõl. Jóska ekkor átemelte a készenlétben tartott sö-
rétesét a magasles háttámláján és néhány másodperc múl-
va az éles csattanást követõen a felhemperedett róka bo-
zontos farkának zászlajával utolsókat intve jelezte, hogy
örökre lemond a nyulak molesztálásáról.

– Honnan tudtad, hogy meg fog kerülni bennünket?
– Ha nem jó neki a szélirány, általában megkerüli a

leendõ zsákmányát.
– Hallatlan... Te mindent tudsz a rókákról?
– Azért mindent nem, de ha egy évre róka leszek, ígé-

rem, mindent elmesélek, hogy mit miért teszünk.
Nos, ez a mondat jutott eszembe, amikor azon töpreng-

tem, vajon miért van az, hogy szinte azonos természeti
adottságok mellett megyényi nagyságú területeken keresve
is alig találni mezei nyulat, máshol meg a hetvenes évek
közepének nyúlbõségét idézõ állománnyal találkozhatunk...

Gondoltam, egy évre elszegõdöm nyúlnak, és ha a ró-
kák addig békén hagynak, jövõre elmesélem, miért jobb
nekem mondjuk a szajoli határban, mint például a
jászkarajenõi mezõkön. Ehelyütt – és Pest megyében más-
felé is – ugyanis mára már úgy lecsökkent az egykor bõ-
séges létszámuk, hogy a hálózás „örömei” már csak az
öregek meséiben szerepelnek. Persze lehet, hogy az egész

titok nyitja elõttünk áll, csak nem vesszük észre. Õszin-
tén, kedves vadásztársak, ha nyulak lennénk, és valaki
megsúgná, hogy mehetnénk Franciaországba, kifejezetten
azzal a feladattal, hogy az ottani nyúlmenyecskéknek mi
udvaroljunk, szerintem kettesével ugrálnánk, nem is a há-
lóba, hanem egyenesen a szállítóládákba.

Az óév utolsó hetében Szajolban, háromnapos élõnyúl-
befogást rendeztek. Az egész éves szakszerû gazdálkodás,
a fasorokban és az erdõfoltok széleiben megetetett 200
mázsa csöves kukorica, 400 bála lucernaszéna és 80-90
mázsa búza meghozta gyümölcsét. Még a harmadik na-
pon is közel kétszáz nyúl „vállalta” – persze nem biztos,
hogy önszántából – a külföldi kiküldetést. 

A befogás két, egyenként ötszáz méter hosszú fekvõ-
hálóval történt. A hálók elõtt harminc ember serénykedett,
feléjük hetven – igen fegyelmezett – hajtó terelte a nyu-
lakat. Ahová több futott be, ott sok ládába ideiglenesen
kettõt is beraktak, majd a hajtás végeztével a traktorokon
maradt üres rekeszekbe egyesével elosztották õket. A te-
rületrõl a rekeszeket a központi telephelyre szállították,
ahol orvosi vizsgálaton és vérvételen estek át az állatok.
Mielõtt a karanténba helyezték õket, minden példány ka-
pott a fülébe egy kódszámmal ellátott sárga krotáliát. Ez
a „személyi igazolvány” ezentúl elkíséri õket életük végé-
ig – bárhová is kerülnek a világba. 

Ezek a nyulak történetesen nyolcnapos karantén után
kezdik meg életük nagy kalandját... Irány Franciaország,
ahol a szerelmes nyúlszívek már alig várják, hogy meg-
érkezzenek magyar hódolóik... SIKLÓSI KÁLMÁN

Manapság kis országunk nagy részén, ha a vadászem-
ber mezei nyúllal találkozik, sûrû jókívánságok köze-
pette haladéktalanul kalapot emel az egyre több he-
lyen ritka vendégnek számító tapsifüles elõtt. A szak-
emberek ízzé-porrá törik a fejüket, hogy vajon mi lehet
az oka a drasztikus nyúlállomány-csökkenésnek...

Szajol, a nyulak 
eldorádója
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A kacsák, libák nappali és szürkületi mozgásának kikémlelésével fel kell de-
ríteni azokat a helyszíneket, ahol a vízivad repülési magassága a sörétes

puska alig 30-40 méteres lõtávjával is elérhetõ. Tavaknál, nagyobb folyóknál a
hajnali és esti ki- és behúzások helyeit elállva juthatunk zsákmányhoz, vagy a
vízre épített, náddal álcázott lõállásokban állva-ülve várjuk a beszállókat. Ha fel-
derítettük a nappali táplálkozó helyeket – ami lehet felszántatlan kukoricatarló,
libánál legelésre alkalmas, zavartalan helyen lévõ vetés is – a kifigyelt „légi vál-
tók” alatt kiválasztott természetes fedettségû tereptárgy, árok, fasor lehet az al-
kalmas leshely. Ha elég takarást nem találunk, ás(at)hatunk oda libagödröket is.
Persze, ennek is megvannak a szabályai. Nem véletlen, hogy a múlt századi hí-
res hortobágyi libázások elsõ számú segítõi a „hivatásos” gödörásók voltak. Mert
nem elég, ha ásunk egy lyukat, amibe belefér a vadász. A klasszikus libagö-
dör lefelé bõvülõ, hiszen kell a hely a lõszeres táskának, a puskának – s nem
utolsó sorban a sokszor egész nap benn ülõ vadász hamar elgémberedõ lábá-
nak. Ráadásul a gödörben megáll az esõvíz, mélyebb fekvésû helyeken feljön a
talajvíz, tehát kell egy „polc”, a gödör oldalába vágott lépcsõ, ahol a lõszer, éle-
lem, táska szárazon tartható, de a csizmás lábakat sem kellemes hosszú órá-

kon át pár fo-
kos vízben hû-
teni. S bár a
gödör alja ké-
nyelmes, elég
mély is, hogy a
bennülõ vadász-
nak csak a
szemvonala ke-
rüljön a talaj-
szint fölé, a le-
hetõ legkisebb-
re kell méretez-
ni a felsõ nyílá-
sát, de még
úgy, hogy ab-

ban felállva akadálytalanul tudjon lõni a vadász minden irányba. Az „ezersze-
mû” vadliba gyanakvását minden felkelti, s már kerüli is ki a gyanús helyet,
ezért a kiásott földet sem célszerû a gödör peremére felhalmozni, legjobb tá-
volabbra hordva szétszórni. Gyepeken ásott gödröknél eleink a földet szekérrel
szállították el távolabbra. A köztudottan „libabolond” olaszok alkalmas leshely
híján a terephez alkalmazkodó színû tarka, vagy hófehér ruhában akár a ba-
rázdába, talajmélyedésbe is befekszenek hosszú órákra. A hanyatt fekve az eget
és a libák hangját figyelõ vadászok testükhöz szorított puskával várják a ma-

Vízivad – szárazon
és vízen
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darakat, s csak lõtávolba érésükkor ülnek fel a lövéshez. A kacsa és a liba is
csoportban él, ezért oda száll be szívesen, ahol már látja többi fajtársát nyu-
godtan úszkálni, táplálkozni. Ezt kihasználva, fokozható az eredményesség, ha a
leshely elé-köré lõtávolon belül csalimadarakat helyezünk ki. Vízre lesúlyozott,
madzagra kötött, önsúlyos, a víz mozgásának irányába beálló, úszó madarakat
utánzó, míg földre legelõ-táplálkozó mûanyag kacsákat, libákat teszünk ki. Ha-
sonlóan javít az eredményességen a már elejtett madarak odahelyezése, fejét fel-
peckelve „élõvé” alakítva. Itt is van egy fontos szempont, amire feltétlen oda
kell figyelni, ez pedig az éppen fújó szél iránya. A liba mindig a széllel szem-
be legel, ezért a szél ellen felpeckelt lõtt madarak hátulról fellibbenõ tollazata
már gyanús az érkezõknek. Hasonlóan javíthatjuk esélyünket a csapatban lévõk
hangjának élethû utánzásával. Magnetofon és más elektronikus hangrögzítõ és

hangkibocsátó eszköz használata tilos,
de a vadász ügyességével mûködtetett
csalogatósípok alkalmazásának sem
törvényi, sem etikai akadálya nincs.

Egész más vadászati módot kell alkal-
mazni kisebb folyók, patakok esetében.
Ide szívesen ülnek be a récék, hogy a
télen-nyáron egyaránt zöldellõ moszatot,

hínárt, lágyszárú vízi-
növényeket legeljék,
igyanak s a száraz-

földnél biztonságosabbnak
vélt vízen éjszakázzanak. Az itt
kisebb-nagyobb csapatokba verõ-
dött kacsák megközelítése már
a cserkelés magas tudományát
kívánja meg. A vízen úszkáló-

kat messzirõl megtávcsövezve betájoljuk
a part azon részét, ahol a kacsák ta-
nyáznak, s jókora kerülõvel rámenve a
helyre, lövésre kész puskával óvatosko-
dunk a parthoz, hogy a felriasztott ma-
darakra tudjunk lõni. Ha valamikor, ak-
kor ilyenkor jó a vízhez is szokott vizs-

la, mert a vízbe, vagy a túlsó oldalra esett zsákmányt lehet hogy nem, vagy csak
körülményesen tudjuk birtokba venni. Praktikus, ha egy kisméretûre összetolható
teleszkópos horgászbotot viszünk hátizsákunkban, s a parafa dugóval úsztatott
nagyméretû hármashoroggal többszöri dobással partra tudjuk húzni másként el-
sodródó zsákmányunkat. Eredményesebb, ha ketten, a víz két partján haladva va-
dászunk, ha pedig hárman-négyen összeállunk, szinte „kacsahajtást” tudunk szer-
vezni. Ilyenkor a madarak tartózkodási helyétõl lejjebb és feljebb is rácserkel a
partra egy-egy vadász, s a madarakat középen felriasztó társunkon kívül akár
mindannyian lövéshez juthatunk ugyanabból a csapatból. Szinte ez az egyetlen
módja, ha szárcsára is etikusan akarunk vadászni, mert a felrepülésre nehezen
késztethetõ madarak kétfelõl egymás irányába hajtva kénytelenek szárnyra kapni.

Ha az idõ megkeményedik, s a nagyobb vizek háta befagy, csak ott ma-
rad a vízivadnak leszállásra alkalmas vízfelület, ahol nagyobb számban tartóz-
kodva állandóan mozgásban tartják az egyre szûkülõ jégmentes tisztást, a
lihogót. Az ide koncentrálódó madarak nem tudnak máshol inni, ezért kény-
telenek napközben akár többször is ide repülni táplálkozó helyükrõl. Nem iga-
zán etikus, ha a vadász a lihogó közvetlen közelében lesben ülve nem hagy-
ja leszállni a szomjas vándorokat, sokkal tisztességesebb, ha a beszálló útvo-
nalon foglalunk lesállást. Ilyenkor jön el az igazi ideje a nehezen befagyó fo-
lyóvizekre szorult kacsák becserkelésének, s ha közben a hó is le-
esett, fehér lepelbe burkolózva, „szellemként” közelítünk a növény-
zettel benõtt partokhoz.

Ezt a vadászatot akár egész nap lehet ûzni, kiadós gyaloglást,
jó lõsportot, parádés lövéseket köszönhetünk neki, s ha netán egy-
egy koslató róka is „aknára fut”, annál színesebb a teríték…

SOMFALVI ERVIN
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Egyéni vadászatra kevés lehetõsége
van azoknak a vadászoknak, akik
apróvadas területeken hódolnak e
nemes szenvedélynek. Ha van is õz,
az elejthetõ mennyiség korlátozott,
jó, ha egy-két sutára, gidára kap
lehetõséget egy idényben. Rókára
inkább csak a szürkület és a sötét-
ség órái jöhetnek
számításba, így
nappal legfeljebb a
szarka, szajkó behívásával
próbálkozhatunk, ha van lesre alkal-
mas bokros-ligetes területrész. Más 
a helyzet ott, ahol kacsa-liba járta
tavak, folyók, takarást adó
növényzettel szegett csatornák,
patakok teszik változatossá a
vadászterületet. Ilyen helyeken, ha a
vadász nem rest, remek, akár az
egész napot is kitöltõ vadászati
lehetõséget teremthet magának.
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A kiskunsági homokvidék déli pe-
remén vagyunk, nagyjából azo-

nos távolságra Tompától és Kelebiától,
a Kiskunsági Erdészeti és Faipari
Zrt. Dél-kiskunsági Erdészetének a
központjában, alig néhány kilométer-
nyire Szerbiától. Az igazgatósági épü-
let és a vadászház fehér falai az
erõtlen téli fényben is magukra vonz-

zák a tekintetet. Megállító erejû
ezeknek az épületeknek az arányos
méretezése, harmonikus vonalvezetése,
tájba simuló sziluettje.  Minden ép-
pen akkora, amekkorának lennie kell,
és ott van, ahová illik. Erdõk övezte
úton érkeztünk és a házak mögött
magától értetõdõ természetességgel
folytatódik is az erdõ.

Megcsodáljuk a vadászház mellett
sorakozó ostorfák égbenyúló koroná-
ját – mintha az emberi agyban
szétágazó erek misztikus szövevényét
látnánk – és közben a madarakról
beszélgetünk, melyek finom csicso-
gása egy percre se hagy alább. Az
ostorfák termése az egyik legfino-
mabb téli madár-csemege.

Nagy Endre a vadászház bejáratá-
hoz kalauzol bennünket, mely egy kis
erdei tisztásra néz. A tisztáson szalon-
nasütõ hely, a tovatûnt nyáresték han-
gulatát idézõ filagória. Néhány madár
persze a körül is repdes és csivitel.

– A mai ember szereti azt hinni,
hogy mindent õ talált fel, és hogy
minden vele kezdõdik – mondja
Nagy Endre a maga megfontolt,
dörmögõ stílusában. – Nos, ezt a
hatvanhektáros erdõt itt a ház körül,
az 1930-as években telepítették,
méghozzá kimondottan madárvédelmi
céllal. Ma is Madár-erdõ a neve…

Ennek a sorozatnak a szereplõi
eddig mindig az otthonukba invitáltak,
hogy a vadász-szoba emlékeket õrzõ,
vallomásos légkörében beszélgessünk.
Nagy Endre is tudja ezt, ám mégis a
vendégvadászok elhelyezésére szolgáló
vadászházba tessékel, amelynek a fele-
sége, Mária asszony a gondnoka. A
ház egy családi fészek és egy kis

panzió sajátos ötvözete. A panzió-jel-
legre mindössze az elõtérbõl nyíló aj-
tók utalnak – hét szoba várja a ven-
dégeket –, egyébként minden olyan,
mintha egy nagy család hajlékában
járnánk. A tágas nappaliban foglalunk
helyet, amely egyben ebédlõ is. Szar-
vasagancs-csillár, igényes festmények,
trófeák, kandalló.

– Az nem jó jel, ha a hivatásos
vadász lakása telis-tele van trófeával
– mondja Nagy Endre. – Az én em-
lékeim és legszebb trófeáim ehhez a
házhoz kötõdnek. Ha leülök ide az
asztal mellé, egyre gyakrabban eleve-
nednek meg elõttem a régi élmé-
nyek. Harmincnyolc év alatt meg-
számlálhatatlanul sok vadat lövettem.
De az én trófeáim nem az én fala-
mat díszítik. A trófeákat széthordták
Európa szinte minden szegletébe, ám
én mégis valahogy úgy érzem, vala-
mennyien az enyémek…

Nagy Endre hatvanadik életévéhez
közeledve a számvetés, az összege-
zés korszakába lépett.  A szegedi
erdészeti technikum elvégzése után,
1969. július 1-én itt, a kelebiai erdé-
szetnél lépett munkába. Az akkor
sarjadt fácskákat már régóta nem
tudja meghajlítani a szél.

– Egy közös ismerõsünk azt mond-
ta, Nagy Endre vadásznak született…

– Az én gyerekszobám a bugaci
puszta volt. Ennek a tájegységnek a
hallatán a legtöbb ember szélfútta
homokra, kopár gyepekre, már-már
élettelen területekre gondol. Pedig ez
a vidék maga a csoda! Növénykülön-
legességek és ritka állatok sokasága
népesíti be a változatos homokfor-
mákat. Számomra ma is a bugaci

Az ostorfa nemcsak jól tûri, de 
már-már szereti is a küzdelmes életet.
Megél, sõt hatalmasra nõ a homokon,

jól bírja a szárazságot, és mire 
beköszönt az õsz, a legmostohább 

idõjárási viszonyok közepette is beérik
az apró, vöröses, édes húsú 

csonthéjas termése. 
A kelebiai vadászházat 

huszonöt-harminc méter magas, 
terebélyes koronájú ostorfák övezik.

Nagy Endre fõvadász a ház elõtt, 
a fák alatt állva fogad bennünket. 

Bizonyos értelemben ostorfa 
õ maga is…

Ne csak szemetet hagyjunk magunk után…
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táj, illetve a Kiskunság a világ kö-
zepe. Apám erdész-vadász volt, így
aztán vadász-szemmel néztem és fe-
deztem fel a világot. Nem is olyan
régen még foglyok, fürjek, récék,
üregi nyulak tömegével találkozhatott
a pusztát járó ember. De a kevésbé
látványos életeket és értékeket is
megtanultam észrevenni. A tartós
szegfû, a homoki kikerics, vagy a
homokfelszín kicsinyke tölcséreiben
megbúvó hangyalesõk megpillantása
és felismerése olyan örömet okozott,
mintha ajándékot kaptam volna…

– Aki nem magasra tartott fejjel
jár, sok mindent észrevesz…

– Itt van például a homoki pusz-
ták ritka növénykülönlegessége, az
egyhajú virág…

– Még nem is hallottam róla…
– A jégkorszakból maradt ránk.

Koratavasszal, az erõsödõ napfény
hatására a levéllel együtt bontja ki
szép, rózsaszínû szirmait. Nem sok
helyen található meg az Alföldön, de

itt, a Kiskunság déli részén, az álta-
lunk kezelt vadászterületen még vi-
szonylag gyakori. De az állatvilág se
mindennapi, még földi kutya is akad!

Szemem se rebben, pedig semmi-
vel se tudok többet a földi kutyák-
ról, mint amennyit e beszélgetés
elõtt az egyhajú virágról tudtam.
Azaz semmit se tudok róluk.

Bizony, a pusztáról alkotott ké-
pünk és ismeretünk egyrészt sablo-
nos, másrészt fájdalmasan hiányos. A
földi kutyákról Brehm azt írja, hogy
nagyon emlékeztetnek a vakondra.
„Testük esetlen, henger alakú, fejük
vastag, háromszögû, szemüket telje-
sen elfedi a bõrük, fülük nagyon
apró, fülkagylójuk kívülrõl nem lát-
ható, farkukat bundájuk egészen el-

fedi… Legtöbbször száraz síkságo-
kon tartózkodnak. Inkább éjjeli állat,
nappal csak a lemenõ nap sugarai-
ban szeret sütkérezni…”

A Nagy Endre által kezelt vadász-
terület mintegy tizenötezer hektár
nagyságú, hatvan százalékos erdõ-
sültséggel. A hivatásos vadász a va-
dászterületek határai meghatározása
tekintetében nem sokat tehet. Ám
miután éppen a területekért folyó
heves küzdelmek idõszakában beszél-
getünk, elkerülhetetlenül szóba kerül
a területnagyság kérdése is.

– A vad megtartása és minõsége
szempontjából a nyugalom biztosítá-
sa a legfontosabb – mondja Nagy
Endre. – Ehhez pedig kell egy bizo-
nyos nagyság, melyen belül kialakít-
hatóak a kíméleti szektorok. A terü-
letek aprózódása, egyéni és csoport-
érdekeken alapuló szétszabdalása a
vadgazdálkodás végét, a vad eltûné-
sét eredményezheti…

A kelebiai vadászház szobáinak fa-

lait közepes erõsségû õzagancsok, kü-
lönbözõ erõsségû gímek és szembetû-
nõen derék dámagancsok díszítik. A
dám immár a terítékadatokban is az
élre került. 1999-ben egy 4,99 kilo-
grammos lapátot viselõ bikát ejtettek
el, amely abban az évben a legjobb
hazai dámtrófea volt. A dámok a
Coburg hercegi uradalom pusztavacsi
erdeibõl kiváltva, valamikor a 19. szá-
zadban jelentek meg Bács-Kiskun
megyében, a nagynyíri vadászterüle-
ten. A kelebiai vadászkörzetbe 1974-
ben telepítettek dámot.

Nagy Endre 1972-ben szerzett fel-
sõfokú vadgazdálkodási végzettséget
Sopronban, ahol is akkor meglehetõ-
sen nagy vitát váltott ki „A dám je-
lentõsége az apróvadas területen” cí-

mû szakdolgozata. A megyei millen-
niumi almanachban 2001 õszén köz-
readták a tíz legjobb Bács-Kiskun
megyei dámtrófea adatait. Eszerint a
tíz legjobb közül ötöt a kelebiai tér-
ség produkált…

Nagy Endre bólogat, igen így van,
de személyes érdemeirõl egy szó se
esik. Azt is csak az Internet jóvoltá-
ból tudtam meg, hogy a 2006. évi
megyei vadásznapon a Magyar Vadá-
szatért Érdeméremmel tüntették ki.

- Két leányunk van. Bettina bio-
lógia szakos tanár, Enikõ vadgazda
mérnök. És mit ad Isten, az õ
szakdolgozata is azt firtatta, hogy
mi a dám jelentõsége az apróvadas
területeken… 

Teszünk egy sétát a vadászház
körül. Kelebia és ez a komfortos
gazdasági központ is „Trianon gyer-
meke”, a falu ugyanis a Délvidék
elszakítását követõen létesült. Elõtte
Szabadka külterülete volt ez a táj…

A megváltozott világról beszélge-
tünk, a felgyorsult tempóról és per-
sze a pénzrõl, amely immár az élet
minden mozzanatára hatást gyakorol.

– A vadászat romantikája szép las-
san semmivé lesz. Többnyire azonnali
és biztos eredmény kell. De miután a
vad tartásának is ára van, minden
vad elejtésekor arra gondolok, hogy
ezt a vadért tesszük. Ha évente löve-
tünk harminc dámbikát, akkor ezzel
megteremtettük annak a lehetõségét,
hogy fenntartsunk egy közel három-
százötvenes törzsállományt… 

Az ostorfák övezte úton balla-
gunk, meg-megállva. Nagy Endre
azt mondja, most már a nyugdíjra
kell gondolnia. Ez meglep, mert ere-
je teljében van.

– És akkor…? Hogyan tovább…?
– Lassan olyan leszek, mint az

öreg kan, magányos, visszahúzódó.
Megvettem egy elhagyott erdészházat
és abban talán csinálunk majd egy
kis erdei iskolát. Manapság, amikor
nincs se elvtársi, se úri becsület, a
természet az egyik legnagyobb kárval-
lott. Hiszem, hogy a fiatalok nevelé-
sében segítségünkre lehet a természet
és aztán majd, hátha õk is segíthet-
nek a természetnek. Nem igaz, hogy
a szomszéd rétje mindig
zöldebb, csak észre kell
vennünk, amink van. És
persze kinek-kinek tenni
is kell érte valamit, hogy
ne csak szemetet hagy-
junk magunk után… BÉKÉS SÁNDOR
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A z üzleti világban bármelyik mar-
keting stratégia egyik legfonto-

sabb eleme a vizuális inger. Pillantsunk
csak például az autókra, vagy a kü-
lönféle egyéb dolgokra, mint a parfü-
mökre vagy éppenséggel az üdítõkre.

Egy coca-colás üveget mindenki fel
fog ismerni az alakjáról és a színérõl.

Az alak, a szín és a textúra együt-
tesen hatnak az érzékszerveinkre, me-
lyek által azután vonzódássá válva ré-
szesítjük elõnyben egyik terméket a
másikkal szemben.

Hogy kerül ez a „csizma” az asz-
talra vagy inkább jelen esetben mond-
juk egy fegyverbolt pultjára?

Nos, mi mindannyian a szemünk-
kel vásárolunk. A megvásárolandó do-
lognak „jól kell kinéznie”. Az elegáns
tálalás a szemünkön keresztül stimu-
lálja a reflexeinket, melyek a rend-
szerre hatva megindítják érzelmeinket
a korábbi képek alapján.

Ha nem vigyázunk, hasonlóan mû-
ködhet ez egy fegyvervásárlásnál is.

Hányszor fordult elõ, hogy töltényt,
vagy valami kisebb dolgot mentünk
be vásárolni egy fegyverboltba és az
egész fegyverpultot átnézve jöttünk
onnan ki?

A legelsõ dolog, ami feltûnik, egy
luxus véset, egy hosszú csõ, vagy egy
szép rajzolatú agy, amely sokszor sze-
relemmé válik az elsõ látásra. A követ-
kezõ lépés a „vágy tárgyának” kézbefo-
gása. Nagy baj, ha az imént megcso-
dált puska még kézre is áll. Néhány-
szor vállba kapva olyan érzésünk tá-
mad, hogy ezzel a fegyverrel megvan
„az” a toronykakas, vagy „az” a néhány

különleges találat, amely eddig hiány-
zott a sikerhez a vadászaton vagy a lõ-
téren. Valójában ez az a pont, amikor
a vásárlásról a döntést magunkban
meghozzuk. Érveket sorakoztatunk fel
a jegyesség mellett és az ár sem fog
már olyan magasnak tûnni.

Somogyban a legényfogásra hason-
ló esetben azt mondják, „megette a
vak csibét”.

Ám a mézeshetek gyorsan elmúl-
hatnak, a várt extra találatok elma-
radnak, lõkészségünk fejlõdésének
nyoma sincs. Sõt még a korábbi ma-
gabiztosságunkat is megviselheti a do-
log, amely olykor a „legbiztosabb”
vad/korong elhibázásában jelentkezik.
Márpedig ez velünk egyszerûen nem
történhet meg, hiszen ez az a fegy-
ver, amire mindig is vágytunk!

Ismerek vadászokat, akik évek óta
kínlódnak egy puskával – amely ráadá-
sul néha véresre sebesíti az ujjukat,
feldagasztja az arcukat – mégis maka-
csul ragaszkodnak a korábbi döntésük-
höz, pusztán azért, mert az adott mus-
kéta puccosan néz ki, és azzal bármi-
lyen „finom, úri társaságban meg lehet
jelenni”. Pedig ennek éppen az ellenke-
zõje lenne a kívánatos. Egy jól meg-
konstruált – és esetleg kevésbé elegáns
– méretre igazított fegyverrel kelleme-
sebb érzés lõni, mert az nem rúg, és
a találat is gyakoribb.

Néhány fegyvergyártó nem lesz fel-
hõtlenül boldog attól, amit most le-
írok, de vállalom!

A „fegyverbizniszben”, mint meg-
annyi más termék esetében, folyamato-
san próbálják fejleszteni a termékeket.
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Szerelem elsõ látásra 
(avagy a külcsín és a belbecs harca)



Ezzel a nemes törekvéssel eddig nem
is lenne semmi baj! Azonban a fej-
lesztések egy jelentõs része nem más,
mint „optikai tuning”. A másik része
lehet mûszakilag innovatív, de ezek
zöme öncélú. Ez se tévesszen meg
bennünket, hiszen a jó lövést jelentõ-
sen elõsegítõ újítás az elmúlt 30 év-
ben nem jelent meg.

A marketing egy másik fontos
szempontja a „top-lövõk” szponzorálá-
sa. Bevonásukkal egy adott típusról,
egy adott összeállításról kapunk ben-
nünket megcélzó üzeneteket arról,
hogy milyen fegyverrel kellene lõnünk.
A hirdetések, interjúk, fotók mind azt
sugallják, hogy egy „olyan” puskával
mi is tudnánk versenyt nyerni, vagy
az átlagosnál jobban lõni. Világosan
kell látnunk tehát, hogy mindnyájan
célpontjai vagyunk a reklámnak.

Ha csak az esztétikumra vagy a
technikai funkciókra koncentrálunk,
könnyen mellényúlhatunk akkor, ha
nem vesszük figyelembe az egyedi
szükségleteinket, alkatunkat.

A következõ tétel a termékkapcso-
lás. Ha egy márka sikeres az egyik
„szektorban”, nem biztos, hogy máshol
is abból a márkából célszerû választa-
ni. Ha pl. a Ferrari sikeres a Forma 1-
ben, nem feltétlenül kell az általuk kí-
nált futócipõt vagy laptopot megvásá-
rolni. Hasonlóan, ha egy cég jó golyós
fegyvert gyárt, nem garantált, hogy sö-
rétes fegyvert is jót kínál és viszont!

Melyek azok a kritériumok egy sö-
rétes puska esetében, amelyek alapján
– a vonzó külcsín és a tulajdonlásá-
nak bizsergetõ érzésén kívül – a fel-
építésével, szerkezetével, és használha-
tóságával a segítségünkre lesz saját
képességeink kibontakozásában?

A legfontosabb javasolt szempontok:
– termetünk és alkatunk,
– amire és ahogyan a leggyakrab-

ban vadászunk, illetve amit a lõsportok
közül a leggyakrabban mûvelünk,

– a vásárlásra szánt pénzösszegünk
nagysága. 

Nyilvánvaló, hogy egy vékony alka-
tú Dianához egy nehéz, 81 centiméte-
res csövû puska épp úgy nem pasz-
szol, mint egy 190 centi magas súly-
emelõ alkatú férfihez egy ultrakönnyû
puska. Elsõdlegesen tehát olyan fegy-
vert keressünk, amely elõsegíti az
eredményes lövést azáltal, hogy hosz-
szával és tömegével a fizikai adottsá-
gainkhoz igazodik. Ez persze a késõb-
biekben a töltényvásárlást is ugyanúgy
meghatározza.

W.W. Greener „ökölszabályként” az
1/96 arányban álló töltet/tömeg arányt
állította fel a múlt század elején, amely
ma is érvényes. Eszerint, ha kellemesen
akarunk vadászni egy 3 kiló
össztömegû fegyverrel, nem okos dolog
abból 36 gramm súlyú töltetet lõni.

Nagyon fontosnak tartom azt is,
hogy ragaszkodjunk a fegyver kipró-
bálásához, mert ha valami baj van,
néhány fájdalmas rúgás és pontatlan
lövés alaposan kijózaníthat bennünket.

A sörétes fegyver vásárlá-
sánál kerüljük a „majd csak
hozzászokunk”, vagy más
okoskodásokat. Ez igazából
sohasem fog megtörténni, sõt
a kialakuló rossz szokások
miatt a találatok biztonsága
szenved csorbát. A rossz mé-
retezés miatt kellemetlen él-
ményeket gyûjtve, a fegyver
hátralökését is jobban fogjuk
érezni. A testméreteink adot-
tak, tehát a puskának kell

passzolni hozzánk, és nem fordítva.
Okosabb dolog egy jó minõségû

fegyver alapmodelljét megvásárolni,
mint egy „dizájnosat” választani, a
gyengébb minõségûbõl.

Ha jó minõségû alkatrészekbõl ké-
szült fegyvert vásárolunk, biztosak le-
hetünk puskánk hosszabb élettarta-
mában.

Vannak olyan gyártók, akik a cse-
rélhetõ szûkítéssel (choke) akarják kí-
vánatosabbá tenni termékeiket. Vigyá-
zat! A gyenge minõségû cserecsokkos
puska késõbb rengeteg bosszúság for-
rása lehet. Ez egyébként is az egyedi
ízlés kategóriájába tartozó dolog, és
ha jó minõségû, „bejára-
tott” modellrõl van szó,
akkor kétségkívül széle-
sebb körû használhatósá-
got biztosít, fõképpen a
koronglövésben.

SZOLLÁR ANDRÁS
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A fakó lóantilop (Roan, Hippotra-
gus equinus) a közeli rokonával,

a fekete lóantiloppal (Sable, Hippotra-
gus niger) együtt – a nagyobb testû
növényevõk közé tartozik, s talán kül-
lemre nem is annyira tetszetõs, mint
sötétebb színû atyafisága. Különlege-
sebb viszont azért, mert sokkal ritkább
amannál. Szarvuk nyilván hasonló, bár
a fakóé általában rövidebb, a feketéé
viszont a szarvtõnél mérve vastagabb.
A fekete lóantilop Délkelet-Afrika er-
dõs szavannáinak a lakója. Elterjedési
területén a legtöbb országban szabad
területen is vadászható. A domináns
bikák háreme idõsebb tehenekbõl –
amelyek között szigorú rangsorrend
van – és azok utódaiból áll.

A fiatalabb bikák magányosan,
vagy kisebb csapatokban élnek. Az
ellés elõtt a vemhes tehenek elhagy-
ják a csapatot. Angolában élõ szigo-
rúan védett alfaja az Óriás Sable an-
tilop (H.n. variani). Az SCI közre-
mûködésének köszönhetõen ez az al-
faj is remélhetõleg a közeljövõben va-
dászható lesz. Több alfajukat is is-
merjük, amelyek Dél-Afrikától felfelé,
egészen Szudánig, Nyugat-Afrikáig és
a Közép-afrikai Köztársaságig, a kon-
tinens nagy területein elõfordulnak.
Nyugat-Afrikában a csaknem õserdõ-
szerû sûrûkben is otthonos, ahol jól
megfér az óriás jávorantilop mellett.

Jómagam két alfajára is vadásztam.
Vadászkísérõm elmondása szerint fa-
kó lóantilopból azért van kevesebb a
feketénél, mert a helybeliek rendsze-
rint kutyákkal üldözik, az állat vi-
szont szembeszáll a kutyákkal ugyan-
úgy, mint a bongó, s ilyenkor könnyû-
szerrel el lehet ejteni, míg a másik faj
nyomban elfut a kutyák elõl, s így in-
kább csak a nyomát üthetik. A fakó
lóantilop több országban – például
Botswanában és Zimbabwéban – is
védett: mivel pedig vadászatának lehe-

tõsége korlátozott, ez csak fokozza a
népszerûségét a ritkaságokat gyûjtõ
Afrika-vadászok körében. Míg a feke-
te lóantilop a namíbiai és dél-afrikai
farmokon is megtalálható és lõhetõ,
addig a fakó lóantilopot igen nehéz
zárttéri tartásban tenyészteni és va-
dásztatni. Egy nagyon izgalmas vadá-
szat során sikerült elejtenem sable bi-
kámat 1996-ban Zimbabweban. Em-
bermagasságú fûben cserkeltünk, ami-
kor megpillantottunk egy igen jó bi-
kát. A jó váll-laplövés ellenére a bika

Egzotikus különlegességek
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Korábbi írásainkban szóltunk már a „nagy öt”-rõl, a nevezetes „big
five”-ról, Afrika legkívánatosabb, legkeresettebb nagyvadjairól, valamint

a csavartszarvúak népes és felettébb tetszetõs társaságáról, amely 
fajok ugyancsak igen jellegzetesek, így jól megkülönböztethetõek 
a többitõl. Nem beszéltünk még viszont néhány ritkaságról, afféle 

egzotikus csemegének számító vadfajról, valamint az „apróságokról”:
a törpeantilopok különféle fajairól és a közönséges fajokról. Esetükben
is érvényes a „Kinek a pap, kinek a papné” mondás igazsága – egyik

vadász a fakó lóantilop szarvát szeretné megszerezni közülük, míg 
a másiknak inkább az óriásdisznó agyarára fáj a foga. A világjáró 

vadászokat úgymond „személyes kötõdés” fûzi egyik-másik egzotikus
„fehér holló”-hoz. Olyan fajokról van tehát szó, amelyek célzott 

felkutatására és megszerzésére egész szafárikat lehet szervezni. 
E különlegességek csoportjába tartozik a fekete lóantilop, a fakó lóan-
tilop, a nyársas antilopok, a vízibakok, a mocsári antilopok, az õserdei
óriásdisznó, néhány vadkecskefaj és a dél-afrikai õzantilop. Ez a válo-
gatás persze saját ízlésemet és véleményemet tükrözi – lehet, másnak

egyéb elképzelései vannak az e csoport kínálta fajok választékáról, s netán
valamelyik tehénantilop vagy gnú, vagy a lantszarvú antilop a vágyálma.
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bevetette magát az óriási fûbe. A lövés
leadásával csaknem egy idõben elkez-
dett szakadni az esõ. Mivel vért nem
találtunk, másfél óra múlva már majd-
nem feladtuk a keresést, amikor az
egyik nyomkövetõ az odaérkezõ kocsi
vezetõfülkéjének tetejére felállva ész-
revette a fûben fekvõ csodálatos bikát.

A sörényes juh (Aoudad vagy
Barbary sheep, Ammotragus lervia)
Észak-Afrikában, a Szahara sziklás
hegységeiben õshonos. Az Aoudad a
faj berber neve, hat alfaját ismerjük.
Mindkét nem ívelt szarvakat visel,
amelyek háromszög keresztmetszetûek,
és számos finom gyûrû található raj-
tuk. A folyadékot a táplálékából nyeri,
de ha teheti, iszik és dagonyázik is.
Rendszerint magányosan él, veszély
esetén dermedten áll, így akar látha-
tatlanná válni támadója elõtt. Eredeti
élõhelyén már nem vadászható, védett
faj, viszont lõhet a vadász egyes far-
mokon. Spanyolországba, az USA-ba és
Mexikóba is betelepítették. Spanyolor-
szágban van ugyan néhány „szabad te-
rület”, ahol szintén vadászható, ám ott
nem õshonos, csupán afféle betelepített
jövevénynek számít. Pedig e faj erede-
tileg Szudántól egészen Marokkóig elõ-
fordult, de a gyakori polgárháborúk
folytán erõsen megcsappant az állomá-
nya. Szudánban azért ki-kiadnak rá né-
hány licenszet. Marokkóban is próbál-
koznak a visszatelepítésével, egyelõre
nem sok sikerrel. Ahogy Csád megint

megnyitotta kapuit a sportvadászok
elõtt, talán ott is hozzá lehet jutni egy-
egy példány elejtéséhez… Az abesszin
vadkecske (Walia ibex, Capra walie)
Etiópia északi hegységeiben, 2500 mé-

ter fölött él. Mindkét nem szarvat vi-
sel, külön csapatokban élnek. A bakok
szarvhossza eléri a 120 centimétert is.
A 60-as években mindössze 200 egye-
det tartottak nyilván, állománya jelen-
leg 500 példány körüli. Míg az abesz-
színiai vadkecske megritkult állománya
már régóta tilalom alatt áll, addig a
núbiai vadkecske (Capra nubiana) a
sziklás sivatagi hegyek lakója, Szaud-
Arábia, Oman, Eritrea, Szudán, Egyip-
tom és a Sinai-félsziget sivatagos hegy-
vidéki területeitõl egészen a Vörös-ten-
ger partvidékéig, sõt Izraelig elõfordul.
Szudánban még mindig lehet vadászni,
bár ebben az országban, az elhatalma-
sodó politikai problémák következtében,
mostanság olyan áldatlan állapotok
uralkodnak, hogy bizonyára igen keve-
sen élnek e lehetõséggel.

Az õserdei óriásdisznót – akárcsak
a hegyi nyalát – 1910 táján fedezték fel
az angolok: e két faj ugyanis a sûrû
õserdõk nehezen megközelíthetõ rejte-
keinek a lakója, s csak igen ritkán ke-
rül az ember szeme elé. Az óriásdisz-
nó igen érdekes állat: sokkal nagyobb
a varacskos disznónál (az általam lõtt
példány súlya is meghaladta a 250 ki-
lót) – azt is mondhatnánk, sajátos át-
menete a varacskos- és a vaddisznó-
nak. A Közép-afrikai Köztársaság te-
rületétõl egészen Kenya hegyvidékeiig
honos; amíg az utóbbi országban is le-
hetett rá vadászni, számos kapitális
példányát ott ejtették el. Kelet, azaz
Etiópia és Dél-Szudán felé haladva, az
óriásdisznó példányai – legalábbis test-
re, nem annyira agyarméretük tekinte-
tében – egyre nagyobbak, aminek sen-
ki nem tudja a magyarázatát. Az a
kan, amelyet Etiópiában ejtettem el,
fajának valóságos díszpéldánya volt:
agyara valahol a 10. hely körül szere-
pel a világranglistán. Az esetek több-
ségében csak véletlenszerûen fut vele
össze a vadász, például bongózás köz-
ben, de különben roppant nehéz és bi-
zonytalan kimenetelû a vadászata.

Nekem igazán „disznó szerencsém”
volt Nassos Roussosszal, a kiváló hiva-
tásos vadásszal, lévén, hogy mindjárt az
elsõ este véletlenül egy sûrûben vacsora
közben kaptam rajta õkelmét. Késõ es-
te volt már… a tájon szétömlõ ezüstös
holdfényben jószerint csak a hatalmas
kan fehér agyarát lehetett látni, ahogy
lefelé huzigálta a leveles ágakat, s in-
kább csak úgy, érzés szerint céloztam a
villódzó agyarakhoz tartozó testre.
Nagy szerencsémre, mintegy ötven mé-

terrõl így is sikerült helyben maraszta-
nom. Etiópiában a muzulmánok sem-
mi pénzért hozzá nem nyúlnának az
óriásdisznóhoz, így nem is vadásznak
rájuk, ami viszont számukra valódi
disznószerencse. No, és a külföldi va-
dászoké is, hiszen így remélhetik, hogy
még akad belõle jó néhány termetes
példány, amely kivételes szerencse foly-
tán esetleg az útjukba akadhat.

Az Oryx nemzetségbe 4 faj tartozik.
A kelet-afrikai nyársas antilop (Oryx
beisa), a kardszarvú antilop (Scimitar-
horned oryx, Oryx dammah), az ará-
biai (Oryx leucoryx) és a gemsbok
vagy passzán bejza (Oryx gazella). A
kelet-afrikai oryx a bozótos, félsivatagos
szavannákon él, alfaja a bojtosfülû oryx
(O.b. callotis). A kardszarvú oryx a fü-
ves puszták, félsivatagos területek lakó-
ja Közép-Afrikában. A csapadékos év-
szakban északra vándorol a Szaharába,
majd a száraz évszak beköszöntével
vissza délre. Egy hónapig is kibírja víz
nélkül. Mindkét faj különleges tulaj-
donsága, hogy képes a forróságban a
testhõmérsékletét 46,5 celsius fokra
növelni, így védi magát a kiszáradástól.
Az arábiai oryx fehér színû, az Arab-
félsziget kopár pusztaságain él. A
gemsbok neve a zergebak holland ne-
vébõl származik, bár nincs rokonság a
két faj között. Szabad területen Afrika
déli részének száraz, félsivatagos terü-
letein él 10-40 tagú csapatokban, me-
lyek vezérbikából, néhány fiatalabb bi-
kából és tehenekbõl állnak. A bikák
szarva vastagabb és szûkebb állású,
mint a teheneké. A bika képes a tá-
madó oroszlánt is megsebesíteni a
szarvaival. Két típusa ismert, az észa-
ki típus füle feketén szegélyezett, a dé-
linek hosszabbak a szarvai és kerekeb-
bek a fülei. Szabad területen a kelet-
afrikai oryx és a gemsbok vadászható.

A kobfélék nemzetségébe tartozik a
vízibak és a mocsári antilop (lechwe)
A vízibak (Kobus ellipsiprymnus)  az
Egyenlítõ környékén és attól délre na-
gyon sok helyen megtalálható. Jellegze-
tessége a farka körül, a farán elhe-
lyezkedõ nagy fehér kör. Vízközeli bo-
zótosokban él, a neve ellenére nem
szeret vízbe menni. Az egyik alfaja az
öt közül (Crawshay, Sing-sing, kelet-
afrikai, angolai, közönséges) a kelet-
afrikai víziantilop, (Defassa waterbuck,
K.e. defassa), amelynek jellegzetessé-
ge, hogy a farán az egyszínû fehér
körön belüli terület fehér szõrrel borí-

Afrika egyik legtetszetõsebb
vadászható vadfaja a fekete
lóantilop
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tott foltot alkot. Személyes tapasztala-
tom is azt igazolja, hogy rendkívül éber
és szívós vad. Egy egyhetes vadászat so-
rán több alkalommal próbáltunk vízi-
bakokat becserkelni, de eredménytele-
nül. Az utolsó nap végre sikerült egy jó
bakhoz közel kerülni, lövésem azonban
egy kicsit hátracsúszott. A bak jól vér-
zett, ennek ellenére egy órán keresztül
kellett kövessük a vércsapát. A bak

több alkalommal is lefeküdt, ám
közeledtünkre felugrott és elrohant.
Végül a harmadik sebágyában sikerült
óvatosan megközelíteni és a kegyelem-
lövést megadni.

A mocsári antilop (lechwe, Kobus
leche) szigetszerû populációkban él
Botswana, Zambia, Angola és Zaire
mocsaras területein, ahol vízinövények-
kel táplálkozik. Durva szõrzete arany-
barna színû, csak a bakoknak van
szarva. Lábukon zsíros a szõrzet, mely
víztaszító és lehetõvé teszi számukra a
gyors futást a térdig érõ vízben, így
tudják megvédeni magukat a ragado-
zóktól. Nagy létszámú egynemû csa-
patokban él, és a különbözõ ivarú
egyedek csak a párzási idõszakban ke-
verednek. Több alfaja ismert, melyek
többnyire védettek. A világos geszte-
nyebar na színû vörös mocsári antilop
(Red lechwe, K.l. leche), a vörösesbar-
na Kafue (K.l. kafuensis) és a feke-
te mocsári antilop (K.l. smithemani)
feketés színû, kizárólag Zambiában ta-
lálható. A nílusi mocsári antilop (Mrs.
Gray's lechwe, Kobus megaceros) Szu-
dánban, a Fehér-Nílus édesvízi árterü-
letén élõ védett faj.

Az õzantilop (Vaal rhebok, Pelea
capreolus) Dél-Afrika füves hegyoldalain

és fennsíkjain, 1000 méter feletti ma-
gasságban él. Kistermetû, szürkésbar-
na színû, sûrû, gyapjas szõrzetû. Csak
a bak hord szarvakat, melyek közvetle-
nül a szemei felett helyezkednek el.
Napközben felváltva legel és pihen, a
déli órákban azonban árnyékos helyen
fekszik a család, miközben egy „õr-
szem” figyeli a környezetet. Ha veszé-
lyt észlel, köhögésszerû hanggal riaszt.

A bakok a párzási idõszakban rendkí-
vül agresszívak, nem ritka, hogy a ve-
rekedõk egyike elpusztul. A család kb.
12 egyedbõl áll, egy bak, néhány suta
és az utódaik. Az öreg bakok magá-
nyosan élnek. A tavalyi év õszén Dél-
Afrikában, egy ódon városkát, Graaff-
Reinet-et körülölelõ hegyekben vadász-
tam õzantilopra. Kisérõm, Kemp kiváló
szervezõkészségrõl tett tanúbizonysá-
got, amikor kora reggel néhány perc
alatt összeszedte az eltervezett terelõva-
dászathoz szükséges nyolc embert. A
kopár, sziklás hegyoldalakon csak né-
hány kisebb bozótos terület volt. Már
dél fele járt az idõ, amikor a tûzõ nap-
sütésben, egy szikla takarásában kupo-
rogva megpillantottunk egy tõlünk 300
méterre futó csapatot, élén egy nagyon
jó bakkal. A lövésem eldördülése után a
bak nem jelzett, de 100 méterrel távo-
labb felbukott. Amikor odaértünk hoz-
zá, akkor derült ki, hogy egy jó váll-lap-
lövéssel sikerült terítékre hoznom.

HIDVÉGI BÉLA BÁN GYÖRGY

SCI TAGOK

A Tanzániában terítékre került fakó lóantilopommal
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K ezdõ vadász voltam még, mikor kedves vadásztársasági elnök ismerõ-
söm meghívott egy szarvasbikára. Mint mondta, a bikalövés náluk szi-

gorú szabályok szerint történik, de az idény utolsó két hetére a „kilövési
terv” szerint (ej, de szép kifejezés!) a még el nem ejtett bikákat „felszaba-
dítják”, szabad a vásár, lõheti minden tag, vendéget is hívhat rá. Az én
meghívásom is egy ilyen bikára szólt.

Ez három hétvégét jelentett, elvégre hét közben dolgozni kell. Az elsõ
hétvégén minden lehetséges alkalommal kint ültem, – feleségem nagy örö-
mére – de bika nem jött. Hiszen nem azért „maradt bent”, mert arrafelé
olyan könnyû bikát lõni! Továbbá a „felszabadított” bikára a társaság tagjai
is lelkesen vadásztak. 

Esett is egy bika a három lehetségesbõl, de azt nem én lõttem. Annyi jó
legalább megadatott, hogy az esti és hajnali lesek szünetében megismerked-
tem a társaság tagjainak nagyobbik részével. Élénk közösségi élet folyt, aki
lõtt valamit, a májat maga resztelte és rakta az asztalra, hozzá rosszabbnál
rosszabb házi borokat kínáltak, még éjszakai ultiparti is alakult. Így telt a
második hétvége is, kockára fagytam a lesen, nyertem 40 forintot a kár-
tyán, összeszedtem egy másnapos fejfájást, bikát azonban nem is láttam.

Természetesen az utolsó hétvégére is lementem, pedig feleségem már a
bika mellbõsége felõl érdeklõdött, s csak félig tréfásan. És ismét feleslege-
sen vacogtam a lesen pénteken és szombaton, disznót lõhettem volna, de
hát én BIKÁT akartam, nem sertevadat. Szombatról vasárnapra virradó éj-
szaka elfogtam az egyik tag, Pali biztosnak látszó ultiját és a bõséggel fo-
gyasztott forralt bor (így mégis ihatóbb volt, mint tisztán) hatására megkér-
deztem vendéglátómtól, hogy van-e egyáltalán bika a területen, vagy várható
válásom csak egy tréfának lesz köszönhetõ.

A hajnali indulás elõtt Pali – az elfogott ultis – vett szárnyai alá. Mivel
levegõt is csak 18 éven felülieknek való módon tudott venni, mondandójának
csak a lényegét foglalom össze: Menjünk, ha már elfogtam az ultiját, majd õ
megmutatja, hogy az tud itt bikát lõni, akit õ kísér.  Mindezt annyi felszólító
módú kötõszóval tûzdelte meg, hogy egy Fradi-Dózsa meccsen is feltûnést
okozott volna. Mire végzett, többen pirulva kimentek, és egy nyugdíjas nõ-
gyógyász vadásztárs csodálkozva jegyezte meg, hogy negyvenévi praxisa után
sok újat már nem várt, ám csalódnia kellett. Hiába, holtig tanul az ember…

Szóval indulás hajnalban. Innentõl az események drámai sodrása megkö-
veteli, hogy történetem elmondásában jelen idõre váltsak. Pali egy olyan te-
rületrészre ír be bennünket, ahol a többiek szerint egér sem jár, nemhogy
bika. Beültet a társaság UAZ terepjárójába, bevágódik a kormány mögé és
gyerünk. Vezetési stílusából számûzte a túlzott, már-már féltõ óvatoskodást,
látszik, hogy nem az õ kocsija. De nem félek, az UAZ strapabíró jószág,
odáig csak nem esik szét, visszafelé legfeljebb gyalog jövünk.

Hamarosan letér a használt és kotort útról, a fél méter mély szûz hóban
kínlódva halad a tajga réme, majd elakad. Gyalog folytatjuk utunkat, egyre
keskenyebb, benõttebb ösvényeken, és nekem az az érzésem, mintha nagy
félkörben visszakanyarodnánk a vadászház felé. Már mindenem csupa víz a
fákról nyakamba potyogó hótól. Kezdek arra gyanakodni, rossz tréfa az
egész, bosszú az elfogott ultiért, amikor egy hegyoldal fátlan részére érünk. 

– Ilyen hóban, ilyen szélben, ilyenkor itt szarvasoknak kellene jönniük – fog-
lalhatnám össze Pali kevésbé szalonképes mondatait. És mint a mesében, alig
egy-két perc múlva a fenyõk közül elõkocog egy 15-20 szarvasból álló rudli!

– A jobb szélén lévõt lõheted! – rendelkezik Pali. Én pedig követem az irány-
mutatást. Rettenetesen izgulok, nemhogy elbírálni nem tudom a bikát, jobban
megnézni sem. Furcsa nekem az agancs, bár elsõbikás izgalmamban nem so-

Ultin nyert 
elsõ bika Halmágyi Takács

István
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kat nézegetem. A bika a lövésre elõrerogy, hátsó lábaival
még tolja magát, aztán feje elakad egy fatörzs csonkjában.

Pali bíztat, hogy lõjek egy második bikát is, de mire
felocsúdok, a csapat már messze jár. Ekkor nézzük meg
jobban a fekvõ szarvast. Elõször megrémülünk, hogy te-
henet lõttem, de melléérve látjuk, hogy parókás, abnormá-
lis agancsú bika fekszik elõttünk. Kísérõm örül a külön-
leges zsákmánynak, én kevésbé. Elsõnek inkább egy szép,
szabályos agancsút szerettem volna. Pali emocionális lény,
ráérez lelkiállapotomra és megkérdezi, akarok-e lõni egy
szépet is. Biztosan van, aki erre a felajánlásra szerényen
és decensen nemet mondana, ám én igent válaszolok.

– Ilyen hóban, ilyen szélben, ha arra futottak, akkor
a Cigányvölgyben kell lenniük – summázható kötõszavak
nélkül Pali mondanivalójának lényege. Alig cserkelünk tíz
percet, amikor – természetesen a Cigányvölgyben – újra
megugrasztjuk a szarvasokat. Én kicsit hátrébb állok,
mint mentorom, a szarvasok testét takarja a domb éle,
csak az agancsokat látom. Pali sürget, majd amikor lát-
ja, hogy csak szerencsétlenkedem, a puskájáért nyúl.

– Bocs pajti, akkor én! – mondja, és meglõ egy kis
selejtbikát, amelyet 60 méterrel arrébb meg is találunk.

– Gyere, innen már közelebb a vadászház, mint az
UAZ, és úgyis kell segítség – bíztat, és valóban fél óra
múlva a háznál vagyunk.

A többiek elõször nem akarják elhinni, hogy tényleg
bikát lõttünk, és mindjárt kettõt, de aztán csak kijön-
nek segíteni. Engem bikavadásszá avatnak, a szomszéd
területen pedig, ahol – mint késõbb megtudtuk – már
hetek óta lesték a parókás bikát, még Palinál is cifráb-
ban káromkodtak. 

A bika egyébként zsigerelve, fej és lábak nélkül is
210 kilót nyomott, a heréi viszont akkorák voltak, mint
két borsószem. Meghívó kedves ismerõsöm azóta már
nem „kedves”, és sem nem elnöke, sem nem tagja már
annak a vadásztársaságnak. Csakúgy, mint Pali sem, neki
tán puskája sincs már. De életem elsõ bikáját, melynek
abnormális agancsa az idõ múlásával egyre kedvesebb
nekem, õk lövették velem, az Isten áldja meg õket érte.
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Diana Bál
A VKE Diana Vadászhölgy Klubja – együttmûködve az OMVK Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területi Szervezetével –
február 3-án Sárospatakon, a Makovecz Imre tervei alapján készült Árpád Vezér Gimnáziumban (3950 Sárospatak, Arany
János u. 3-7.) rendezi meg IV. Országos Diana Bálját. Olyan különleges étkek kerülnek este az asztalra, mint például a
vadpástétom tésztában sütve, konyakban áztatott aszalt gyümölcsökkel, a tárkonyos vadragu-leves, vagy éppenséggel 
a kék oportóban érlelt szarvas-szeletek vargányás gombaraguval. 

A belépõ 7.500 forint, amely tartalmazza a vacsorán kívül az aperitifet, valamint ásványvizet, kávét, és az éjfélkor tá-
lalt svédasztalos finomságokat. A szervezõk a Hotel Bodrog Wellness-ben a bál résztvevõi részére kedvezményes szálláslehe-
tõséget biztosítanak, és lehetõség van egy akciós wellness hétvége igénybevételére is 13.480 forintért.

Helyfoglalás Tóth Á. Dénesnél a 06-30/239-4920-as, vagy Bán Beatrixnél 
a 06-30/962-0930-as és a 06-70/702-5164-es telefonszámon lehetséges.
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K alandvágyó vaddisznónk BAZ megyei születésû volt, any-
ja és apja neve ismeretlen. A téli hajtásokat a helyi va-

dászokkal együtt élve megúszta, és csak májusban került te-
rítékre. Miután lelkét golyó általi halállal visszaadta a teremtõ-
nek, annak rendje és módja szerint – kis emberi segítséggel
– bizonylatokkal alátámasztva sok-sok további részre oszladozott.

Ha valaki nem tudná, a hazai vadászattudomány legújabb
hazai állása szerint a vaddisznó részei a következõk:
1. Lélek (a dermedt vadból nyomtalanul elszáll)
2. Test (rendkívül veszélyes bioélelmiszer, beírókönyvbe, lõ-
jegyzékbe, terítéknaplóba beírva, krotáliával és csak elvileg
átcédulázhatatlan vadhúsvizsgálati jegyekkel díszítve.)
3. Agyar, kocakampó (trófea, újvilági kódolt értelmezése: a
vadászláz legyõzte a pénztárcát és a házi költségvetést.)
4. Vérminta (tiszta szívbõl kell fecskendõvel kiszivattyúzni.) 
5. Létfontosságú szervek (fõként azért, mert nélkülük a zsák-
mányunkat vizsgálgatók a mi költségünkre a saját halottjuknak
tekintik, és azonnal elkobozzák.)

6. Mandula (A vadászvizsgának nem tananyaga. A garat
körül kell éles szikével mûtéti úton szorgalmasan keresgélni.)

A mi disznónk honfiúi kötelességbõl a saját vérét és szer-
veit adja az elrendelt országos sertéspestis-monitoring vizsgá-

latokhoz, míg a krotáliával és kétoldalú húsvizsgáló jeggyel
jelölt teste az elejtõnél várja az EU pénzbõl támogatott köz-
célú kutakodás eredményét abban a sorskérdésben, hogy va-
jon az ügy pozitív vagy negatív hõseként kerül-e ki majd a
csatából. (2006. 05. 26.)

A kötelezõen 260 forintért megvásárolt elõzetes vadhús-
vizsgáló jegyre vésettektõl abszolút függetlenül a kinyert vér-
és szervminták ügyében a hatósági állatorvos döntött úgy,
hogy annak Debrecenbe kéne menni… 

Ott aztán elvégezték az elõírt – leánykori nevén ELISA el-
nevezésû – a számlán klasszikusnak aposztrofált sertéspestis
vizsgálatokat. Persze nem ingyen, hanem az írás szerint 15
százalékos ÁFA-val hizlalt, 500,25 Ft adminisztrációs költséget
és 1265 Ft-os ELISA vizsgálati díjat összeadva, 1735 forintot
kellett a megküldött számla alapján fizetni. A vizsgálat ered-
ménye negatív volt, tehát a pestis eddig nagyívben elkerülte
a jelentés tanúsága szerinti „nem meghatározott korú” disz-
nónkat. Ennek persze a disznót kivéve bizonyára módfelett
örülhetett valaki. Értesítették is a vizsgálat negatív eredményé-
rõl az elejtés helye szerint illetékes, körmét addig izgatottan
rágcsáló vadászatra jogosultat. Valaki, talán maguk a „véres
szervek” azonban ebbe vagy nem tudtak belenyugodni, vagy
egyszerûen nem hittek a hazudozós ELISA-nak, ezért tovább
küldték a disznónk kóstolóját, azaz a testnedves szerveket a
fõvárosba, az Országos Állategészségügyi Intézetbe.

Érkezett tehát rövidesen az újabb ÁFÁ-s számla, az aláb-
bi részletezéssel: adminisztrációs költség 500 Ft, klasszikus
sertéspestis antigén kimutatás (ELISA) 5750 Ft, RNS (vírus)
kimutatás molekuláris biológiai módszerrel 10120 Ft, azaz
összesen 16370 Ft.

A debreceni negatívumért – az ugyanazon sertevad vér- és
szervmintáinak budapesti vizsgálatáért – a vadászatra jogosult
tehát végül mindösszesen 18105 forintot utalt a megadott
számlaszámra, egyetlen „agyonmonitoringozottan” negatív disz-
najáért. (A számla kelte: 2006. 06. 12.).

Enyhén szólva csak a fejünket lehet csóválni azon, hogy en-
nek a bizonyára módfelett csalfa és kacér természetû ELISA-
nak, vajon miért lehet külön debreceni- és fõvárosi tarfiája, ha
egyszer már sikerült a sertéspestis-vizsgálatok számunkra örök-
re kiismerhetetlen dzsungelében még az írásos dokumentáció
szerint is „klasszikussá” válnia. A kis ELISA pedig az utazta-
tás lázában vajon milyen új figurákkal tarkíthatta a repertoár-
ját fõvárosi fellépésének premierjére? Vagy netán útközben ma-
golt be valami egészen fantasztikusat? Ezek aztán igazán fér-
fiasan izgató kérdések annak, aki az ilyesminek esetleg a sze-
rencsés /haszon/élvezõjévé válhat.

És egyáltalán – hasít a bõkezû adakozóba, azaz a vadászat-
ra jogosultba a felismerés – vajon miért neki kell az egész
cechet állnia, ha valójában a körzetileg illetékes hatósági állat-
orvos a szervek éber beküldõje, azaz az eredményekre hivatal-
ból kíváncsi „megrendelõ”? Az RNS vírusvizsgálat – a maga
több mint tízezréért – persze bizonyára egy roppant érdekes
eredményeket produkáló „valami” lehet. Viszont a vadászatra
jogosult még a legszörnyûbb rémálmában sem rendelte meg
ezt a különleges és rendkívül érdekes rejtjelû szolgáltatást, sõt
még csak nem is hallottunk ilyetén újabb kötelezõ moni-
toringozási gyakorlatról. Ráadásul a nem kívánt vírusvizsgá-
lat eredményérõl a számlán semmiféle vizsgálati „eredmény”

Disznó „tours”
Kevés jól elmesélhetõbb és izgalmasabb igazi vadászélmény akad, mint a vaddisznó-csapázás. Fõként, ha a végén van is
valami... mondjuk egy hatalmas bicskás kan kerül a terítékre. Most azonban egy rendhagyó nyomkövetésre hívjuk a Nyájas
Olvasót, mert esetünkben annyira rosszak a látási viszonyok és oly sok a ködösítés, hogy a tisztánlátás érdekében nem árt
minden létezõ védõfelszerelést bedobni.



már nem is volt olvasható, csak a 11 százalékos késedelmi kamat felszámításával fe-
nyegetett végsõ fizetési határidõ. Lehet, hogy végül is ez az egész monitoring vizs-
gálatnak ez a legfontosabb kézzelfogható eredménye? (2006. 06. 27.) És még az sem
biztos, hogy ez a „sarc” lesz a végsõ!

Más forrásból persze tudjuk, és lapunk hasábjain – eddig minden válasz és
eredmény nélkül kiáltva a pusztába – közzé is tettük, hogy a vadászatra jogosí-
tottaknak országosan, megyékre pontosan lebontva, évente összesen 13190 vaddisz-
nót kell „beszolgáltatniuk” a sárga földig kötelezõvé degradált sertéspestis moni-
toring vizsgálatokra. A megyei „bontást” a vadászati felügyelõk tovább, egészen a
vadászatra jogosítottak szintjére boncolták le, és megszabott határidõvel tették kö-
telezõvé, a költségek megtérítésével együtt. Nem tudom tudják-e azok, akik ezt

az egészet kitalálták, hogy a vadhús
felvásárlótól egy szép kövér süldõért
átlagban alig kapjuk a felét annak,
amibe az egész kötelezõen divatba jött
monitoring vizsgálat kerül? És akkor
még nem számoltam az elejtõ költsé-
ges ráfordításait, a munkaidejét, az
üzemanyag költségeit, a szállítási díját,
és az egyebeket. Persze könnyû erre
azt mondani, hogy ez nekünk szóra-
kozás. Csak éppen azt nem lehet im-
már tudni, hogy végül is itt ki, kivel,
miért, legfõképpen mennyiért „szóra-
kozik”? Bizonyára nem vagyok egyedül
azzal a véleményemmel, hogy lehetõleg
mindenki szórakozzon és moni-
toringozzon a saját pénzén, jobban
mondva verje a csalánt a saját vizsgál-
gatandó szervével. Ha valaki – minden
létezõ látszat ellenére – nem tudná: a
vadász az állategészségügynek egyelõ-
re még nem az önkéntes szanitéce,

nem a fizetett beosztottja, és fõként nem azért jár az erdõre, hogy másoknak
munkát biztosítson, munkahelyeket mentsen meg, és vizsgálható anyagokat gyûj-
tögessen. Ma már az égvilágon semmi sincs ingyen, ezt mi is a szabadidõnkben
tesszük, amiért keményen megfizetünk. És viccen kívül: egyre többet és többet. 

Most pedig jön a számtanóra. Ha egy vaddisznó utaztatása az elejtési hely –
egy vidéki nagyváros – és a fõváros viszonylatában összesen 18105 forintunkba ke-
rül, akkor országosan, évente összesen mennyibe kerül ez a legújabban ránk mért
„Disznó-tours” játék? Ám, hogy ne törjék tovább lojális fejecskéjüket: legyen sza-
bad a gazda. Azaz divatosabban és pontosabban: a gazda védekezhessen szabadlá-
bon. Ezért csak a gyengébbek kedvéért elmondom e cseppet sem vidám fejtörõ
számtanpélda végét: országosan, kerekítve nem kevesebb, mint 240 millió forinttal
csökkenti a hazai vadászatnak a bevétel- és kiadás különbségébõl számított, és az
utóbbi idõben évente vészesen csökkenõ „pénzmaradványát”. Persze, akik ehelyütt
kapnak heveny röhögõ-görcsöt, azok megint csak nem mi vagyunk. Ugyanis eny-
nyivel kevesebbet tudunk visszaforgatni a megújuló természeti erõforrások minded-
dig kiapadhatatlannak hitt rendszerébe, mert az ágazati „maradvány-eredménybõl”
soha senki nem vitt haza még egyetlen petákot sem. Ha ehhez még a 2005-ben
bevezetett, elõször arannyal patkolt lólábként kilógó, 3000 forinttal beharangozott,
majd kezdetben 500 forintért árult, végül az érdekvédelmi egyeztetések során 260
forintra apadt, de kötelezõen elõre megvásárolandó vadkísérõ jegyekbõl származó
mintegy 60 millió forintot hozzá számítjuk, egyértelmûen megállapítható, hogy két
év alatt önhibánkon kívül, a saját rovásunkra a hazai állategészségügynek igazán
jó üzletfeleivé sikerült fejlõdnünk. Lényegesen jobbak vagyunk már a büdös hús
átcímkézõknél is, mert õk halasztó hatállyal évekig fellebbezhetnek kedvükre, s köz-
ben új néven kezdhetik az egész „bulit” elölrõl. Madách „Az Ember tragédiája”
címû örökbecsû mûvének emlékezetes látnoki mondatából persze meglehetõsen rég-
óta tudjuk, hogy mi van, ha „sok az eszkimó és kevés a fóka”. Ez most a piac-
gazdaság képzeletbeli tolvajnyelvére lefordítva úgy is hangozhatna, hogy „kevés a
számosállat és sok a gyógyító”. Valahol meg is értjük, ha könnyen nem is, de er-
rõl igazán nem mi tehetünk, és nem pont belõlünk kéne folyton (fóka)zsírt ol-
vasztani, mert ez a töpörtyû már most büdös. A törölközõnk bedobásával jelzett
aktív eutanáziánk elõtt csak az a csudálatos, hogy vajon miért nem kérdezi már
meg valaki, hogy nekünk, az egész hazai állategészségügy „vadászszponzorainak”
vajon hol és mi fáj, mi a panaszunk: (hû de) DRÁGA DOKTOR ÚR!
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E ldugott kis falu az erdélyországi Kézdivásárhely köze-
lében Futásfalva, ahol Balázs Antal 1920-ban meglátta

a napvilágot. A Bálványos, a torjai erdõk, hegyek varázsla-
ta gyerekként rabul ejtette, „ette a fene az erdõért”. Há-
tizsákot cipelni, hajtani járt keresztapjával, aki 12 éves ko-
rában megengedte, hogy egy fa tövében lapuló nyulat „le-
durrantson” öreg 12-es mordályával. Erdei bóklászásai köz-
ben eldugva talált egy szétrozsdásodott duplapuskát, ami-
nek egyik csöve még ép volt, azt szétforrasztotta, s „tu-
dott” egy csõ nélküli puskafarról, azt megszerezve addig
barkácsolta a két különbözõ szerkezetet, amíg használható
puskát fabrikált belõlük. Ezzel aztán – persze titokban –
lõtt néhány nyulat, rókát, egy rókales alkalmával még far-
kast is. Amikor egy õzbakot hazavitt, apja megtalálta, s ret-
tenetesen elverte miatta, túl is adott a barkácsolt puskán.
17 éves volt, amikor a társulat tagjai – mint törzshajtónak
– adtak neki egy karabélyt, s a szomszédos Torja határára
jártak ki vadászni. 1941-ben besorozták huszárnak, de nem-
igen bírta a lovat, így hamar leszerelték. Hazatértekor a
kézdivásárhelyi vadásztársulatba felvették vadõrnek, s a szol-
gabíróságon tartott árverésen vette meg elsõ hivatalos pus-
káját. A háború alatt aztán újra bevonultatták, s mire vé-
ge lett, egészen Szentgotthárdig menekültek. Hazafelé men-
ve, a Komárom megyei Héregen találkozott egy erdélyi pap-
pal, aki vadászott is, s az õ biztatására 46-ban otthagyta
szülõföldjét, s Héregre költözött. 1948-ban felvették a Ge-
recsébe vadõrnek a Budai Szakszervezetek vadásztársaságá-
hoz, amelybõl késõbb Csepeli Vt., majd Autóvillamossági Vt.
lett, itt szolgált 1967-ig. „Rossz volt a kezem, mert mindig
elsült benne hajtásban a puska… volt, hogy öt perc alatt
hat disznót lõttem a sûrûben egyedül, míg a vendégeknek
összesen egy beteg süldõ jutott – le is tolt rendesen mi-
atta Schell László és Görcsös Gyula, az akkori vezetõk” –
emlékezik hamiskásan mosolyogva. Egy német hadipuska
volt a fegyvere, amelyik „nagyon dobta a golyót”, s
Görcsösék egy „elmenekített” villámgéppuska csövét beépít-
ve tették megbízhatóvá. A hõskorban 300 forint volt a fi-

zetése, de a lõdíj volt a jó pénz, társasági vadõrként sok-
szor 7-800 forintot is összeszedett havonta. 1961-ben ren-
deletet hoztak, hogy vizsgát kell tenni a vadõröknek, egy
óra alatt letette a 7 hónapos tanfolyam anyagából a vizs-
gát a minisztériumban. Süttõre került Szomjas Laci bácsi
„kezei alá”, majd amikor kialakították a gyarmatpusztai
kormány-vadászterületet, oda helyezték át. Sok „nagy” em-
bert vadásztatott, különösen az egyéni disznókeresésben je-
leskedett. Mindig jó kutyái voltak, többnyire keverékek, me-
lyek kölyökkoruktól vele járták az erdõt, félévesen már fog-
ták a disznót. Volt egy olyan kutyája, amivel keresve egy
nap, egy vendég 16 disznót lõtt. „Nem adtam volna oda
egy rossz ötös találatért sem” – mondja. A kezelésébe tar-
tozott a Fakutárok nevû területrész is, ahol Tucsek Gusz-
távnak, a hírhedt vérbírónak – állami területen – saját
„magán vadászbirtokot” adtak, még vadászházat is építet-
tek neki. A Tucsek-ház a mai napig is áll – emlékeztetve
egy nem éppen dicsõséges korszakra.

Hat alkalommal támadta meg sebzett disznó, legveszé-
lyesebb kalandja is szerencsésen végzõdött; a lába közé
került kan eldobta vagy 5 méterre, de nem hasította meg
– mindkét alsó agyara törött volt…

Kerületvezetõ vadászként papíron 1980-ban ment nyug-
díjba, de még tíz évet rádolgozott, segítve ezzel utódját,
akit közben elvittek katonának. Továbbszolgálóként még
volt eset, amikor egy nagyvad-vadászat után egyedül zsi-
gerelt ki 65 disznót… 

Munkája elismeréseként lõhetett két dámbikát
Gyulajban és egy gímbikát Gemencen. 51 évig volt puská-
ja, 1989-ben adta el, mert a lövésektõl tönkrement hallá-
sa miatt már nem vadászhatott tovább. Háromszor lõttek
olyan közel a füle mellett, hogy elesett a légnyomástól.

Elsõ felesége haláláig 31 évet töltöttek együtt, 65 éve-
sen újra nõsült - felesége mindössze egyszer ment ki ve-
le a területre bõgéskor. Balázs Antalnak ráment az egész-
sége a vadászatra, de - mint mondja - ennek ellenére, ha
újra kezdhetné, ugyanezt választaná. S.E.

Futásfalvától Héregig
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Magyar Ferenc
(1938-2006)

Jó barát, kedves kolléga, de mindenekelõtt kiváló természet- és
vadfotós volt. Egyike azoknak, akikre az elhivatottság, a jó érte-
lemben vett „megszállottság” mindig ráillett. 1976-ban ismerked-
tünk meg a Zrínyi Nyomdában, ahol a színessé vált Nimród cím-
lapjait nyomták, sosem volt a színekkel gond, amikor Feri volt a
gépmester. Akkor derült ki, hogy szabad idejében sokat jár a ter-
mészetben, szeret fényképezni… és az új szerkesztõségnek igen
nagy szüksége volt a korábbi fekete-fehér felvételek helyett a szí-
nes diákra. És a gépmester beruházott, új gépet, teleobjektíveket
vett… így „beprotezsálhattuk” az izgalmas vadászterületekre,
amit szebbnél-szebb, jobbnál-jobb felvételekkel „hálált” meg,
többször volt díjazottja a fotópályázatainknak, nemzetközi meg-
mérettetéseknek. Alapító tagja, késõbb titkára, majd –
Nagygyörgy Sándor halála után – elnöke lett a Nimród Fotóklub-
nak és archívum vezetõje a Nimród szerkesztõségének. Ekkor
már az egész élete a vadfotózásról szólt, százezres nagyságban
rendezgethette felvételeit újpesti lakásán. Amikor útjára indítottuk
a Magyar VADÁSZLAP-ot, volt idõ, amikor csak Magyar Ferenc fo-
tóira számíthattunk, elég volt egyetlen telefon és Feri mindig idõ-
ben „szállította” a kért felvételeket… de nem csak nekünk, azok-
nak is, akik könyvet szerkesztettek, naptárt akartak kiadni, elõ-
adásaikat kívánták illusztrálni. Nagy álma volt, hogy eljusson Afri-
kába, ami meg is adatott neki, természetesen ott is fényképezett,
így elkészíthette „Vadászat Kudu-földön” címû emlékezetesen
szép kötetét. Életében kétszer bicsaklott meg a pályája, elsõként
egy kullancs-fertõzés miatt, amibõl nehezen lábalt ki, másodszor
pedig szeretett feleségének halálakor. Ekkor már nem csak fotó-
zott, videózott, kedvet kapott a festészethez is… de visszahúzó-
dott a fotós közélet – számára nehezen elviselhetõ – marakodá-
saitól. Afrikát leszámítva sosem vadászott, de fotósként - vad- és
természet-fotósként – rengeteget tudott a madarakról, bogarak-
ról, növényekrõl, a vadon élõ állatvilágról, a Természetrõl. 

2006. október 28-án öreg Trabant Combijával horgászatból
jött haza és nem adta meg egy stop-táblánál az elsõbbséget az
autóbusznak, karambolozott. Nem tört el semmije, de a fejsérülé-
se, a vérömleny terjeszkedése megállíthatatlanná, gyógyíthatat-
lanná vált, és november 28-án eltávozott az élõk sorából. Decem-
ber 21-én a megyeri temetõben helyezték örök nyugalomra.

Akik ismertük Õt, akik együtt dolgoztunk vele – pontosan tud-
tuk: Magyar Ferenc a hazai és a nemzetközi vad- és természetfo-
tózás kiemelkedõ alakja. Most, hogy eltávozott körünkbõl, a ma-
gyar vadászati kultúra lett ismét szegényebb… és nem túl nagy
vigasz, ha azt mondjuk: munkássága, fotói, videói, festményei…
mûvészete révén még sokáig fog közöttünk élni… mert maradan-
dót alkotott, van mire emlékeznünk!

csekõ
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S ajátos a soproni Roth Gyula Szakközépiskola vadász-
kürtös csapatának a helyzete, mert az együttes lét-

száma, repertoárja, hangszerelése mindig attól függ, hogy
a végzõs osztályokkal hány kürtös távozik az iskolából.

Ezek után nincs könnyû helyzetben az együttes alapí-
tója és vezetõje Bolla Balázs, aki egyben az iskola erdõ-
használatot oktató tanára.

A soproni szakiskola csapata 2000-ben alakult, létszá-
ma 8-12 kürtösbõl áll, a végzõsök számától függõen.

A hangszerelést alaphelyzetben öt Fürst-Pless és három
Parforce natúr vadászkürt szolgálja. A soproni csapat isme-
ri a Magyarországon használatos terítékszignálokat, a komp-
lett vadásznap kürtszignáljait (legyen az apró- vagy nagyvad-
vadászat), ezen kívül különbözõ német fanfárok szerepelnek
azon a listán, amely a csapat teljes választékát képezi.

Fellépéseik igen sikeresek. Több alkalommal szerepel-
tek a FeHoVa-n, és rendszeres szereplõi a kürtös feszti-
váloknak is.

A VKE Vadászkürt Egylete által szervezett sellyei szak-
mai napon és minõsítõ vizsgán a legmagasabb besorolást
(az „A” kategóriát) érték el.

Terveik a speciális helyzet miatt mindig rövid távra
szólnak. Jelenleg a Hubertus mise bemutatásán dolgoz-
nak, de a legfontosabb, hogy fennmaradjon a
csapat. Ehhez az kell, hogy mindig legyen
olyan diák a soproni évfolyamokon, aki szíve-
sen és kellõ alázattal nyúl a vadászkürthöz.

AGYAKI GÁBOR
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Heti egy próba a tanáriban 

A 83 éves Szy Ferenc: Vadászéletem Kanadában
c. kötetének ugyanaz az erénye, mint a hibája:

az erdõmérnök, az egyetemi oktató, a tudós vadász
felülmúlhatatlan pontossága, precizitása. Erénye,
mert nem hiszem, hogy sokkal többet meg lehetne
tudni a kanadai vadfajokról, erdõkrõl, növényekrõl,
latin neveikrõl, a tájak, az éghajlat szépségérõl,
változatosságáról, mint amit Szy Ferenc rögzít eb-
ben a kötetében. Hibája, hogy a történetek rész-
letes leírása közben kevésbé élhetjük át a szer-
zõ alapvetõen izgalmas, fáradtságos élményeit.
Nem kell hozzá különösebb erõfeszítés, hogy kirajzolódjon
elõttünk a kanadai vadászat és horgászat szinte minden csínja-bínja, legfel-
jebb némi sajnálkozással gondolhatunk arra, hogy egy-egy történet „irodal-
mibb” feldolgozást is megérdemelt volna.

Aki netán Kanadában szeretne vadászni vagy horgászni, okvetlenül ol-
vassa el a 278 oldalas naplót, amely olyan szakmai alapmunka, hogy
segítségével akár itthon megtervezhetõ egy vagy több kanadai szafári.  

-dor

Tudós pontossággalKürtös tanfolyam
A Vadászati Kulturális Egyesület, 

a VADÁSZLAP Kft., 
és az OMVK Baranya megyei 

Területi Szervezete 
2007.március 12-18. között

Hosszúhetényben, a Kövestetõ 
Hotelben vadászkürtös tanfolyamot

rendez. A tanfolyamvezetõ tanár 
Szilágyi Lajos, a Liszt Ferenc 

Zenemûvészeti Fõiskola tanára lesz.
A részvételi díj szállással és teljes 

ellátással (6 éjszakára) 70 ezer forint,
szállás nélkül 25 ezer forint. 

A hallgatók napi hat órában kürtös
foglalkozásokon vesznek részt, reggel

és este szalonkavadászatokon, 
ezt követõen pedig elõadásokat 

hallgatnak meg a vadászati kultúra
tárgykörébõl. 

Jelentkezni lehet Agyaki Gábornál 
a 72/215-119, a 06/30/318-79-69 

és a 
06/70/702-50-07 mobilszámon.
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Ebben az évben a Télapó hozta irodalmi pályázatunk díjait, ugyanis decem-
ber 7-én osztottuk ki az elismeréseket. A budapesti Hotel Unió tulajdonosa,
Kári János volt a vendéglátónk, s az eseményt – közösen a Vadász Könyv-
klub Egyesülettel és a VKE irodalmi körével – összekapcsoltuk egy irodal-
mi konferenciával, ahol vadászirodalmunk aktuális kérdéseit vitattuk meg.
Békés Sándor vadászíró, címzetes fõiskolai docens alaposan felkészült az
elõadására és áttekintést adott a hazai vadászirodalom stációiról. A többi
között arról beszélt, hogy az utóbbi években a vadászirodalmi termékek
száma jelentõsen megnõtt, a színvonal azonban sokkal egyenetlenebbé
vált. Márok Tamás, lapunk irodalmi rovatvezetõje – vitát provokálva – úgy
vélte: egy jól elmesélt történet lehetne akár vadászirodalom is. A vadászat
menetrendje, dramaturgiája majdnem mindig ugyanaz, ezért nagy a veszé-
lye az egyhangúságnak, tehát fontosak az egyéni megfigyelések, a jellem-
rajzok, az élõ figurák és feltétlenül a levonható tanulságok.

Az elmúlt év pályázatának témája „a vadászat és a dohányzás” volt. Mint
errõl decemberi számunk irodalmi mellékletében már beszámoltunk, elsõ
díjat nyert Hajdú Csavargó László: Az utolsó cigaretta c. írásával, a II. helye-
zett Varga Péter lett „Tûzrõl pattant baklövés” c. pályamunkájával, a III. he-
lyen Molnár Attila: Szenvedély c. írásával végzett. A zsûri különdíjjal jutal-
mazta Zsigárcsik Gyula: A dohány melege, valamint Borbás Krisztián: Al-
kony c. írását. (Nem volt valami elegáns jelenség, hogy a díjazottak többsé-
ge nem személyesen vette át a díjakat.) Az elsõ díjat – találóan – a Füstöl-
gõk Társasága ajánlotta föl. Dr. Fodor Péter, a társaság elnöke – aki „civil-
ben” a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár fõigazgatója – hangsúlyozta: õk a
kulturált dohányzást propagálják, amely mind a füstkedvelõk, mind az el-
utasítók érdekeit figyelembe veszi. A II. díjat a felsõszentiváni Ka-Csa Kft., a
III. díjat a Swarovski Optik Gmbh. ajánlotta fel, a különdíjakat a Vadászati
Kulturális Egyesület és a VADÁSZLAP Kft. biztosította. Az elõadásokat élénk
vita, kötetlen eszmecsere és állófogadás követte.

Pályadíjak konferenciával

Februárban:
– gímszarvas
ünõre, borjúra 
– dámtehénre,
ünõre, borjúra 
– õzsutára,        

gidára, 
– muflonra 
– fácánkakasra 
– balkáni gerlére
– házi görényre
– nyestre 
– borzra 
– aranysakálra 
– dolmányos 

varjúra 
– szarkára 
– szajkóra.

Egész évben:
vaddisznó kanra,
süldõre, malacra
– rókára 
– pézsmapocokra
– nyestkutyára 
– mosómedvére.

Mire szabad vadászni?

2007 FEBRUÁR 28 nap
Közép-európai zónaidôben 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 7 11 16 45 15 46 7 07
2 Péntek 7 10 16 46 17 00 7 33 6 45 O
3 Szombat 7 08 16 48 18 11 7 52
4 Vasárnap 7 07 16 49 19 20 8 08
5 Hétfõ 7 06 16 51 20 26 8 23
6 Kedd 7 04 16 52 21 32 8 36
7 Szerda 7 03 16 54 22 38 8 49
8 Csütörtök 7 01 16 56 23 46 9 04
9 Péntek 7 00 16 57 – 9 22

10 Szombat 6 58 16 59 0 55 9 43 10 51 C
11 Vasárnap 6 57 17 00 2 06 10 12
12 Hétfõ 6 55 17 02 3 15 10 50
13 Kedd 6 54 17 03 4 19 11 42
14 Szerda 6 52 17 05 5 13 12 49
15 Csütörtök 6 50 17 07 5 55 14 07
16 Péntek 6 49 17 08 6 28 15 31
17 Szombat 6 47 17 10 6 53 16 58 17 14 I
18 Vasárnap 6 45 17 11 7 13 18 23
19 Hétfõ 6 44 17 13 7 32 19 47
20 Kedd 6 42 17 14 7 49 21 12
21 Szerda 6 40 17 16 8 08 22 36
22 Csütörtök 6 38 17 17 8 29 –
23 Péntek 6 37 17 19 8 55 0 01
24 Szombat 6 35 17 21 9 30 1 24 8 56 D
25 Vasárnap 6 33 17 22 10 15 2 40
26 Hétfõ 6 31 17 24 11 12 3 44
27 Kedd 6 29 17 25 12 20 4 33
28 Szerda 6 27 17 27 13 33 5 10

ÚJHOLD l ELSÕ NEGYED D
TELIHOLD O UTOLSÓ NEGYED C



Hohe Jagd Salzburg február 9. - 11.
Tiroli vadásznapok Innsbruck február 16. -18.
Jaspowa Bécs február 22. - 25.
Jagd und Fischerei Ulm február 22. - 25.
Angeln, Jagen, Natur Pirmasens március 2. - 4.
IWA Nürnberg március 9. -12.
Reiten-Jagen-Fischen Erfurt március 30. - április 1.
Jagen-Fischen-Reiten Drezda március 30. - április 1.
Jagen und Fischen München március 28. - április 1.
Nemzetközi Késkiállítás Prága április 28. - 29.
Pferd und Jagd Hannover november 29. - december 2.

Vadászati kiállítás- és vásárnaptár

Lapunk januári számának 13. oldalán, a december 2-ai vadászbalesetrõl
szóló beszámolónkban – más lapoktól átvett, de – téves információ jelent
meg. Mint utóbb kiderült, az áldozat nem a feleségétõl kapta ajándékba 
a vadászati lehetõséget. Elnézést kérünk az özvegytõl, aki telefonon kért
helyreigazítást.

Mecseknádasd térségében (Baranya megye) a Váralja vadásztársaság te-
rületén került terítékre a képen látható aranysakál. A szerencsés elejtõ He-
gedûs Tamás sportvadász, aki tavaly december 23-án, hajnali lesen kapta
puskavégre a toportyánt. Ez a kifejlett hím az aranysakál elsõ bizonyítható
elõfordulása a Kelet-Mecsekben. A.G.

Március 10-én 19 órai kezdettel – a hagyományokhoz híven – ismét 
szalonka-bál lesz Hódmezõvásárhelyen. A helyszín ezúttal is a Fekete
Sas szálloda bálterme. A rendezõk minden érdeklõdõt – vadászt és nem
vadászt – szeretettel várnak. További információ és jegyrendelés 
Balogh Jánosnál, a 06/30/625-2080-as mobil telefonszámon.

Aranysakál a Mecsekben

A harmadik alkalommal rendezi meg vérebes táborát a Magyar Véreb Egy-
let, a Gemenc Zrt. támogatásával. A rendezvény idõpontja: március 26-30.
Bõvebb információ: www.verebegylet.hu honlapon található!

Kammermann Péter

Vérebes tábor

Szalonka-bál





AMagyar Solymász Egyesület tagjai kopjafát állítottak Nádai Sándor (1928-
2005) solymásztársuk emlékére Balatonfenyvesen, a Hubertus Bt. szállo-

dájának szoborparkjában tavaly december 27-én. Nádai Sándor a régi generá-
cióhoz tartozó neves solymász volt, aki alapítóként sokat tett az egyesületért,
és mindig önzetlenül segítette a fiatalokat is. Sok hazai solymásznak példaké-

pe volt. A kopjafa Csurcsia Imre
munkája, aki maga is eme tradici-
onális vadászati mód lelkes mûvelõ-
je. Az emlékezés koszorúját Wrábel
György, az egyesület titkára helyez-
te el. Az ünnepséggel vette kezde-
tét a négynapos „Nádai Sándor em-
lékvadászat”, Lóki György fõsoly-
mász szervezésében. A vadászatra
negyvenen érkeztek szerte az or-
szágból, 10 sólyommal és 11 héjával.
Az elsõ napon, vadászat közben öt
kutya vizsgázott sikeresen Pomázi
Ágoston kynológus, fõbíró elõtt. Az
idõ mindvégig kegyes volt, csupán
az utolsó napon szállt le a sûrû
köd, emiatt hamarabb
kellett befejezni a vadá-
szatot. A terítéken a
négynapos vadászat ered-
ményeként 21 fácán fe-
küdt.
KÉP ÉS SZÖVEG: POLSTER GABRIELLA

Nádai Sándor emlékére





Csongrádi vadászbál

A Csongrád Megyei Vadászkamara 2007. február 23.-án pénteken Vadászbált rendez
Szegeden, a Hangár EXPO területén. A bál fõvédnöke Pintér István, az FVM 
fõosztályvezetõ-helyettese lesz. A bálon a hagyományoknak megfelelõen lesznek
kürtösök, táncosok, ínycsiklandozó vadételek és finom borok, sõt mûvészeti 
alkotásokból és trófeákból rendezünk kiállítást. A vendégeknek õrzött parkoló áll
rendelkezésre. 

Részletes információk és jegyfoglalás: Mészáros Györgynél (06-30/239-4921, 
06-70/702-5021) vagy a megyei vadászkamaránál (Szeged, Irinyi J. u. 1. IV. em.,
06-62/420-362). A belépõk 9000 forintos egységáron a Hargita Jagd Vadászboltban
(Hódmezõvásárhely, Andrássy út 32.), a Harcsa Horgász- és Vadászboltban (Csongrád,
Zsinór u. 16.), valamint a szentesi vadászboltban (Szentes, Horváth Mihály u. 8.)
is megválthatók.

Gímünõ elejtés: 80-120 EUR, illetve 25-35 ezer forint, sebzés 40-60 EUR,
illetve 12500-17500 forint.
Gímborjú elejtés: 60-100 EUR, illetve 13500-22000 forint, sebzés 30-38 EUR,
illetve 8500-11000 forint.
Dámtehén, ünõ, borjú elejtés: 40-100 EUR, illetve 15-22 ezer forint, sebzés
20-30 EUR, illetve 5-11 ezer forint.
Õzsuta elejtés: 40-60 EUR, illetve 10-12 ezer forint, sebzés 5-25 EUR, illetve
5-6 ezer forint.
Gida elejtés: 30-50 EUR, illetve 10 ezer forint.

Vadbõrök, gereznák:

Vadfaj EUR Ft
õz 30 2500
szarvas 80-100 6250
vaddisznó 100-150 8000
dám 80 4000
muflon – 6250
róka 50 –

Állami Vadászjegy érvényesítésének költségei:
vadászjegy ára 10000 Ft
kötelezõ vadász felelõsség- és balesetbiztosítás 1000 Ft
kamarai tagdíj (nem kötelezõ) 3000 Ft
Összesen: 14000 Ft

A 70. életévüket betöltött, valamint ezt a kort a következõ idényben betöltõ
vadászoknak kamarai tagdíjat nem kell fizetniük. Az érvényesítéshez (amit nem
csak személyesen lehet intézni) az ötablakos vadászjegy és a 2006/2007. évi
lõjegyzék szükséges. A jelenlegi 2007. február 28-ig érvényes. 

Az Állami Vadászjegyeket az állandó lakhely szerinti megyei kamaránál kell
érvényesíteni.

Azok a vadásztársak, akik nem tagjai a kamarának,
a kötelezõ vadász felelõsség- és balesetbiztosítást egyéni-
leg kötelesek megkötni, és a vadászjegy érvényesítéséhez
be kell mutatniuk az érvényes biztosítási kötvényt. 
A biztosítást március 1-tõl, következõ év
február 28-ig kell megkötni. Az idei
Vadászévkönyvet a kamara tagjai térítés-
mentesen kapják, aki nem tagja a kamará-
nak, 1250 forintért megvásárolhatja.

DR. BALÁZS ISTVÁN

Februári vadászati árak

A nagyvadbõröket úgy lehet megvásárol-
ni, hogy az elejtett vadat egészben meg-
veszi az elejtõ, zsigerelve, fej és lábak
nélkül, árjegyzéki vadhús-áron. Vadhús
egyébként is csak így vásárolható meg,
még akkor is, ha netán nem kell a bõr.
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A bizonyítványosztást megelõzõen eddig min-
den alkalommal kitöltettünk a végzett hall-

gatókkal egy megelégedettséget vizsgáló kérdõ-
ívet – kezdte mondandóját Bozó Gábor, majd
folytatta: „A tanulóink véleménye tulajdonkép-

pen egybecseng a saját, és kollégáim által tapasztaltakkal.
Ezek szerint nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a jelentke-
zõk elõzetes tájékoztatására, különös tekintettel például a
kollégiumi elhelyezésre, az étkezési lehetõségekre, valamint
a napi órabeosztás pontosítására. Általánosságban elmond-
ható, hogy a hallgatók sikeresnek és hasznosnak ítélik a va-
dászatvezetõ képzést, és a kérdõívek tanúsága szerint egyéb
szakmai továbbképzéseken is részt vennének nálunk.”

A fiatal igazgató elmondta, hogy szerinte a tanfolyami
jegyzet mindenképpen átdolgozásra szorul, bizonyos jog-
szabályok ugyanis az utóbbi idõben megváltoztak, ráadá-
sul a tankönyvben még olyan, ma már egyáltalán nem al-
kalmazott vadászati mód is szerepel, mint például a nyúl-
stráf, azaz a cseh-pászta. 

A vizsgákról szólva hozzátette, hogy a tesztlapokon és
a tételeken apróbb módosításokat szükség szerint már ed-
dig is elvégeztek, a jelenlegi vizsgarendszer azonban eb-
ben a formában mindenképpen fenntartható.

Az iskola vezetõje szerint az elméleti és gyakorlati fel-
készítés metodikája megfelelõ, az elõadók pedig szakma-
ilag és emberileg is alkalmasak arra, hogy továbbra is si-
keresen együtt tudjanak mûködni. 

Bozó Gábor sajnálatosnak nevezte ugyanakkor, hogy a
tanfolyam díjának bizonyos mértékû emelése elkerülhetetlen.

Látszólag tehát minden rendben...
„Még nem dõlhetünk hátra, tovább kell dolgoznunk.

Szerencsére mind a minisztérium, mind a vadászkamara,
sõt a közvélemény is szükségesnek érzi és támogatja a
vadászatvezetõi tanfolyamokat.” – tette hozzá.

Valóban így van! Szinte folyamatos a túljelentkezés, és
az ország többi részébõl is egyre többen érdeklõdnek a

tanfolyam iránt. Nem véletlen, hogy Borsod megye után
Somogyban, a szõcsénypusztai Széchenyi Zsigmond Szak-
iskolában is indul vadászatvezetõ oktatás.

A csongrádi szakképzõ intézet fõ profilja ugyan termé-
szetesen a vadászati, vadgazdálkodási oktatás, de talán nem
mindenki tudja, hogy ezen kívül számtalan iskolarendszerû
és akkreditált felnõttképzõ tanfolyam is zajlik az intézmény-
ben. Az Európai Unió egyik alapelve az életen át való ta-
nulás. Az iskola ehhez a folyamatos továbbképzéshez nyújt
segítséget azzal, hogy mindenki számára biztosítja a szak-
mai ismeretek felfrissítésének és kibõvítésének lehetõségét.

Nem titkolt szándékuk, hogy a közeljövõben beindítsák
a vadászkürtös tanfolyamokat is. Az, hogy mikortól lehet
majd a kürtös képzésre jelentkezni, nem csak tõlük függ.
Elõször akkreditáltatni szeretnék a tananyagot és a köve-
telményrendszert. Attól kezdve az egész országban egysé-
ges tanterv szerint folyna a kürtoktatás. A tanfolyamot
egyébként a VKE Magyar Vadászkürt Egylettel közösen
folytatnák. Az egylet biztosítaná az elõadókat, míg a vég-
zettséget igazoló bizonyítványokat az iskola állítaná ki.

Arra a kérdésre, hogy a meglehetõsen mozgalmas, ren-
geteg kötelezettséggel és elfoglaltsággal járó munkája
mellett marad-e ideje a vadászatra, Bozó Gábor széles
mosoly kíséretében válaszol: „Arra azért mindig megpró-
bálok néhány napot szakítani. Sokan mondják, hogy idõ-
vel kezd alábbhagyni a vadászszenvedélyük, nálam ez ép-
pen fordítva van. Ahogy múlnak az évek, egyre inkább
megszállottja lettem a vadászatnak…”            W.P.

A vadászatvezetõ tanfolyamok idõpontjáról 
és a jelentkezés feltételeirõl a DIANA 

Vadász-felnõttképzõ Alapítványi Szakképzõ Iskola 
és Kollégium címén (6640 Csongrád, Jókai u. 14.),

az iskola honlapján (www.dianaszki.hu), valamint
Bozó Gábor igazgatónál (06-30/437-0923) 

lehet érdeklõdni.

Értékel az igazgató
A csongrádi DIANA Szakképzõ Iskolában tavaly július óta nagy sikerrel folynak a vadászatvezetõ tanfolyamok,
amelyek iránt továbbra is lankadatlan az érdeklõdés. Az eddigi hét tanfolyami csoportban több mint kétszázan
sikeresen tettek vizsgát. Elõreláthatólag hamarosan kötelezõvé teszik a képesítés megszerzését, és attól kezdve
csak az vezethet majd társas vadászatokat, aki rendelkezik ezzel a bizonyítvánnyal.
Bozó Gábortól, a szakképzõ intézet tavaly októberben kinevezett igazgatójától ezúttal arra szeretnénk választ
kapni, hogy õ maga hogyan látja a vadászatvezetõ képzést, milyen tapasztalatokat lehet az eddigiek alapján le-
szûrni, és milyen tanulságokat kell levonni?
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Február mindig a télûzõ mulatságok ideje. A farsangi dá-
ridó Vízkereszttõl (január 6.), Húshagyó keddig tart. A
farsang szó a bajor- osztrák „Farsching” szóból ered, mely
a böjt napját megelõzõ húshagyó keddi éjszakát jelentet-
te. A farsang utolsó napján van a legnagyobb dínomdá-
nom, s e napokhoz kapcsolódik a legtöbb szokás is (kö-
szöntõk, tréfálkozások, mulatságok, maszkos felvonulások).
Régen ekkor tartották a legtöbb lakodalmat is. A magyar
farsangi szokások többsége a középkorban honosodott

meg, de a maszkos „alakoskodások” egészen az õsidõkre
nyúlnak vissza. Magyarországon legismertebb farsangi ala-
koskodás a Mohács környékén élõ délszlávok busójárása.
A farsangi maskarák a tél elijesztésére, elûzésére szolgál-
tak, de a busók hagyománya szerint egykor még a meg-
szálló törököket is sikerült elijeszteniük. 

Jelmez felvételekor úgy érezhetjük, hogy má-
gikus erõ lakozik az álarcokban, hisz ál-
taluk kívánunk átváltozni valaki mássá
még, ha rövid idõre is. Titkos vágyain-
kat érezzük teljesülni ilyenkor, hisz
szebbnek, titokzatosabbnak, vagy a
segítségükkel éppen erõsebbnek
látszódhatunk. A játék során
pedig bárki az lehet, akinek
éppen látszani akar.

A középkor óta divatos
szórakozási forma farsang
idején az álarcos bálozás. Ma-
napság a maszkabál már ritkább,
de különbözõ társadalmi csoportok
ebben az idõszakban rendezik hagyományos báljaikat.
Ilyenkor az asztalok roskadoznak a finomságoktól, a hú-
sos korhelylevesektõl, a borral, konyakkal meglocsolt sül-
tektõl, a sokféle édességtõl megrakva sorakoznak, ame-
lyekrõl szinte elmaradhatatlan a farsangi fánk.

Az állatvilágban az életben maradás
feltétele az álcázás, a másnak látszó-
dás illúziója. Erõsebbnek, nagyobb-
nak, sérültnek, holtnak, vagy éppen
láthatatlannak tûnni, létszükséglet. 
Az életmentõ rejtõzködés technikája
számtalan.

Az utánzás nagy mesterei a szám-
talan ellenséggel rendelkezõ rovarok.
Védekezésül környezetükbe képesek
teljesen beleolvadni. Alakjuk, színük
hasonlíthat száraz, vagy zöldellõ ág-
ra, falevélre, fûszálra, fakéregre, ka-
vicsra, egy virágra, vagy akár madár-
ürülékre is. A lepkék szárnyain lévõ
nagyméretû foltok pedig riasztó cél-
zattal egy veszélyes ellenség szem-
párjára emlékeztetnek. E lények célja
az életben maradás, eszközük pedig
a rejtõzködés és az elriasztás. 

A gyíkoknak is sok az ellenségük,
így õk is igen jó álcázók. Képesek tel-
jes mozdulatlanságba dermedni, míg
a ragadozó elhalad mellettük. Testük, élõhelyük színeivel azonos, vagy mint például a kaméleon - a rejtõzködés
királya -, képes még a színét is megváltoztatni, hogy a környezetébe bármikor beleolvadhasson. A galléros gyík
vészhelyzetben hirtelen széttárt gallérjával nagyobbnak és félelmetesebbnek akar látszani.

A kígyóknak is számos ellenségük van. Némely méreg nélküli, ártalmatlan siklócska is a mérges kígyók tarka,

Farsangi mulatságok

G
y
e
re

ke
k
n
e
k

Álcázás az állatvilágban
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A rejtõ szín elõnyeit nem csak az állatok használják ki. A
vadászó ember is e cselhez folyamodik. A barnás-zöld ru-
hák nagyban hozzájárulhatnak a vadászat sikeréhez, annak
ellenére, hogy nagyvadjaink színlátása erõsen korlátozott.

A ragadozó számára a zsákmányállat megszerzése az
életben maradásnak a feltétele. A vizuális megtévesztés, a
rejtõ színû ruhák viselete a csúcsragadozó ember számá-
ra is elõnyt nyújt a vadászat során. Célszerû mindig az
adott vadászterület színeibe öltözködni, s teljes ruházatun-
kat legalább háromféle színtónusra, mintára bontva (nad-
rág, kabát, sapka, más-más színû), hogy a teljes alakunk
megtörjön, s több foltra bontva látszódjék, így ezzel köny-
nyebben beleolvadhasson a környezetbe. 

A ruha önmagában persze nem elég! Fontos, hogy a
vadász csöndben, óvatosan, hirtelen mozdulatokat nem té-
ve, lassan közelítse meg a vadat!

1. A fogoly…

A) rovarokkal táplálkozik, 
ezért igen hasznos,

B) monogám,
C) kakasa feltûnõ tollazatú,
D) párzása a dürgés, 
E) fészke védelmében

szárnyszegettséget 
színlelve csalja el 
a ragadozót. 

2. A tõkésréce…

A) gácsérjának és a tojójának 
külleme azonos,

B) vizek közelében szinte hazánk 
egész területén elõfordul,

C) magevõ, de növényeket és vízi 
rovarokat is fogyaszt,

D) a tojó veszély esetén vergõdõ 
mozdulatokkal félrevezeti 
ellenségét, miközben 
kiskacsái szerteúsznak.

veszélyt jelzõ, feltûnõ színeivel próbálja ellenségeit 
riogatni, vagy éppen a terepszínû testével olvad bele
észrevétlenül környezetébe. Némelyik faj nyakbõrét
széthúzva nagyobbnak tetteti magát, hogy elijessze
ellenségeit. 

A madarak és az emlõsök testfelépítésükkel élõhe-
lyükhöz alkalmazkodnak. Megjelenésük a védeke-
zésben és az élelemszerzésben egyaránt segíti õket. 

Míg a sarki nyúl fehér bundája a menekülés esé-
lyét növeli, addig a sarki róka téli, fehér bundája rejtõ
színként a zsákmányszerzés sikeréhez járul hozzá. 

Persze a párválasztáskor is fontos a külsõ megje-
lenés. Elõnyös lehet, ha nagyobbnak, erõsebbnek,
szebbnek látszódik a párkeresõ hím. A gímszarvasok
párzás idején elõszeretettel ékesítik agancsukat letört
ágakkal, növényzettel, hogy az szebbnek és na-
gyobbnak tûnjön.

Az utódgondozás idején is igen fontos a rejtõzkö-
dés és az ellenség félrevezetése. A fácántyúk és a
récefajok tojóinak tollruhája, valamint a nyúlfélék
bundája olyannyira terepszínû, hogy szinte beleol-
vadnak a környezetükbe. Az õzgidák foltos és a vad-
malacok csíkos mintázata is a rejtõzködést segítik.

A fogoly tehetséges színész is, hisz
fészkéhez, ha ragadozó közelít, akkor úgy
vonja magára a támadója figyelmét, hogy
sebesültnek tetteti magát, és közben el-
csalja ellenségét a fészke közelébõl.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: CS. GYENES EMESE

3. A gímszarvas…

A) szõrzetének színe 
barnás, szürkés és 
rozsdavöröses, 
hastájékon világos,

B) növényevõ, kérõdzõ,
C) a bika 120 nap alatt 

akár 12 kilósra is 
képes az agancsát 
megnöveszteni,

D) a bikák bõgéskor 
csoportosan 
csatlakoznak 
a tehenekhez.
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Megoldás:
1. C) Valójában a fogolykakas és tyúk külleme hasonló, terepszínû, csak a mellen látható patkó alakú folt a különbség.
2. A) A tõkésréce gácsérjának tollazata feltûnõ, a tojóé egyszerû, barnás, terepszínû.
3. D) Csak egyetlen bika, – mégpedig a domináns „hárembasa” – csatlakozik a tehenekhez

A vadász is rejtõzködik
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A felsorolt, különbözõ tulajdonságok közül válaszd ki az adott 
állatra nem jellemzõt, azaz a „kakukktojást”!Játék





Igazán nem viccnek szánom, hiszen tudom, hogy Orosz-
országban, Finnországban – általában a balti államokban
– nagy kultusza van a lékhorgászat egyik sajátos változa-
tának, a „mormiskázásnak”, de amikor kis hazánkban is
több száz embert látok apró kis sámlin ücsörögni a lék
fölött, arra gondolok: mit ki nem találnak a férfiak, hogy
ne kelljen otthon lenniük...

A mormiskázás különben halálosan komoly dolog olyan
vizeken, ahol ezzel a módszerrel jó halakat lehet fogni.
Legutóbb Lengyelországban láttam méretes sügérféleséget
kitáncoltatni a lék szélére. Nálunk nincs hagyománya en-
nek a módszernek, a boltokban kapható felszerelések egy
része korábban orosz importból származott, talán pár éve,
hogy igazán profi felszerelések is kaphatók. A mormiskázó
horgászbot mindössze 30-50 cm hosszú,
meglehetõsen kemény anyagból készül,
minimális rugalmassággal. Idehaza kemé-
nyebb, már használaton kívüli botok
utolsó tagját szokták mormiskázásra fog-
ni, amelyre a legegyszerûbb tárolóorsó
kerül, vékony, 0,10-es damillal. A damil
vékonysága már sejteti, hogy a megfog-
ható hal az esetek többségében a télen
is aktív sügér, amelynek horgászata igen
szórakoztató – ha „étvágyánál van”.

A horgászat lékfúrással kezdõdik, de
vannak óvatosabbak, akik nem fúrják,
hanem vésik a jeget. A baltával való lé-
kelés kevésbé célszerû, és ezt a sügér
mérete sem teszi indokolttá. A vésõvel
lékelõ horgászok állítják, hogy a halat
messzire ûzi a fúróval keltett zaj... – vé-
leményem szerint ez az állítás teljesen
megalapozatlan. 

Nyári nádi pontyozás alkalmával meg-
akasztottam egy nyolc kiló körüli pontyot. Éjszaka volt, csil-
lagokkal, sejtelmes csönddel. A menekülõ ponty berohant
a nádba, olyan ramazúrit csapott, hogy a környék összes
bóbiskoló madara infarktusközeli állapotba került – a tõ-
lem húsz méterre horgászó nyugdíjas sporttársról nem is
beszélve. Kínkeservesen kicsörlõztem a potykát, a csónakot
eloldottam, beeveztem a fárasztás színhelyére, bicskával le-
vágtam a belógó letöredezett nádszálakat, majd visszaálltam
a helyemre. Az újra bevetett boton néhány perc múlva
újabb kapás jelentkezett: ez a potyka is hasonló volt az
elõzõhöz. Pedig volt ricsaj elõtte tisztességesen. Ezért gon-
dolom, hogy nincs jelentõsége az efféle zajnak.

No de vissza a mormiskázáshoz, pontosabban a csali-
jához, amely nem más, mint egy ólomba öntött hegyes
horog, amely fixen áll. Az ólom alakja lehet gömbölyû,
lapos vagy bármilyen nyújtott forma. Érdekes, hogy még
csak elvétve sem hasonlít azokhoz a csalifélékhez, amivel
télen (giliszta, csonti) horogra lehet csalni a sügeret. A
kapás érzékelésére a bot spiccére könnyû jelzõt erõsítünk,
aztán már nincs más dolgunk, mint hogy az ólomba ön-
tött horgocskát emelgetni kezdjük. A fenék felett néhány
centire szokták rezegtetni, táncoltatni a horgot, így ered-

ményesen kapásra lehet bírni az óvatlan sügeret. Az idõk
során kicsit változott a módszer, ma már sokan az ólom-
ba öntött horgot „megfejelik” néhány csontkukaccal vagy
vékony trágyagilisztával. Így a mormiskázás eredeti jelle-
ge ugyan csorbát szenved, de – tanúsíthatom – ezzel a
módszerrel nagyságrendekkel több sügeret lehet becsap-
ni, mint a csupasz horoggal.

Sügeret persze lehet szaporábban is fogni, mégpedig
lékrõl úszóval, vékony zsinórral, apró horoggal, csontival
vagy gilisztával. Jó sügeres helynek számítanak a stéglá-
bak, a bedõlt fák környéke, a befolyók szélei és minden
olyan hely, ahol az aljzat közelében hevesek vannak.

A sügér jóízû hal, szálkája alig van, kis mérete miatt
viszont a pucolása elég szaporátlan. Mégiscsak megéri,

mert roston vagy nyársra húzva, parázs fölött sütve re-
mek étek. Nyugat-Európában az utóbbi években divatos
lett a horgászata, vannak kimondott sügeres vizek, ahol
a nagyobb példányokat pergetve, körömvillantókkal fogják.

A sügér eredeti elõfordulási területe Európa és Szibé-
ria, egészen a Kolima folyóig. Számos népies neve ismert,
köztük igen találó a körmöshal, fésûshal, de hívják rappi
hóhérnak és szolgabírónak is, aminek az okát eddig nem
sikerült kikutatnom.

A külföldi szakirodalomból ismert legnagyobb méretû
sügér 51 cm hosszú és négy kilogramm súlyú volt. Ná-
lunk ilyenrõl még csak álmodozni is felesleges, és ha vé-
letlenül félkilós sügér kerül a horgunkra, az
már maga a csoda. A sügérfélék családjába
tartozik még a vágódurbincs („magyarul”
paptetû), a széles durbincs, a selymes
durbincs, a kõsüllõ, a fogassüllõ, valamint a
magyar és a német bucó is. 

ZÁKONYI BOTOND

Téli horgászpassziók
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FEGYVER

Eladó Kettner Bergamo Gold 12/76-os egy
billentyûs, sorrendváltós sörétes puska,
71 cm-es csõvel, csere csokkokkal, kifo-
gástalan állapotban. Ára: 225.000 Ft
Tel.: 06/20/954-12-93.

Eladó 8 x 57-es és 16-os vegyescsövû fegy-
ver, plussz váltócsõvel, ára: 150.000 Ft
Érdeklõdni: 06/30/474-20-10.

MEOPTA 6 x 42-es vastag szálkeresztes,
karcmentes céltávcsõ távcsõ váltás 
miatt 35.000 Ft-ért eladó. 
Tel.: 06/20/931-62-88, Komárom.

Steyr-Mannlicher .30-06-os, 2,5-10 x 56-os
Schmidt-Bender céltávcsõvel szerelve,
továbbá egy 12/70-es .222 Rem. Brno
vegyescsövû vadászfegyver sínes táv-
csõhöz illõ szerelékkel eladó. 
Érdeklõdni: 06/30/342-07-55.

FERLACHI, .30-06-os ejektoros, nyolcszög-
letû billenõ csövû, ZEISS 2,5 -10×50-es
világító szálkeresztes céltávcsõvel,
négykörmös suhl-i szerelékkel, kaukázu-
si dió aggyal, állatfigurás mélyvésett
rendszerkamrával, aranyozott billentyûk-
kel eladó. Telefon: 06/20/339-92-21.

KUTYA

Kitûnõ küllemû és munkateljesítményû
szálkás szõrû tacskók elõjegyezhetõk a
Von AIltenburger kennelbõl. Marosmenti-
Rudifogó Miku Soma 2 x HPJ fiatal klub-
gyõztes, 2 x R. CAC, 5 x CAC,  2x CACIB,
2 x HFGY BOB D.K. Európa Kupa gyõz-
tes, tenyésztésre javasolt kannal fedezte-
tünk. Telefon: Szarka, 06/30/961-94-81.

Drótszörû magyar vizsla kölykök és fiata-
lok kaphatók a „Hejõcsabai” kennelbõl
Miskolcon. 
Tel.: 06/46/304-175, 06/30/322-99-91.

Jack russel terrier kölykök, vadászó 
szülõktõl eladók, karácsonyi elvitellel. 
Érd.: Fehér Péter 06/30/901-42-26.

Három éves törzskönyvezett hannoveri 
véreb szuka, elõvizsgával eladó. 
Telefon: 06/70/702-52-28

Magyar vizsla kiskutyák jó vadász, fajta-
tiszta szülõktõl eladók 20.000,-Ft/db
áron. Telefon: 06/20/471-86-72.

Cesky Fousek vizsla kölykök többszörösen
gyõztes szülõktõl eladók. 
Tel.: 06/30/239-69-77.

Aktívan vadászó, ÖTV, VAV, Int.CH,
HGRCH,ROCH,HSCH POINTER szülõk
kölykei eladók! Tel.: 06/20/490-99-40,
www.posteleki-pointer.fw.hu Baukóné.

Fõtenyészszemlés, aktívan dolgozó drót-
szõrû német vizsla kanommal fedezte-
tést vállalok. Tel.: 06/30/300-70-12.

Magyar vizsla kiskutyák eladók! Jó vadász,
fajtatiszta szülöktõl, oltva, féregtelenítve,
20.000 Ft/db. Cím: Tolna, Alkotmány u. 44.
Tel.: 06/20/471-86-72, 06/20/243-86-56.

Alpesi tacskókopó kölykök dolgozó szülõk-
tõl, jagd és foxterrier kölyök és felnõtt
kutyák eladók. Érd.: 06/30/956-88-56.

ÁLLÁS

Hivatásos vadász, vadász-vadtenyésztõ
végzetséggel, 22 éves vegyesvadas
gyakorlattal állást keres, a feleség, ha
kell, a gondnoki munkát ellátja. 
Telefon: 06/30/3562-236.

Vadgazdálkodási technikus 6 év vegyes
vadas gyakorlattal, német nyelvtudás-
sal, B és C kat. jogosítvánnyal vadõri ál-
lást keres. Szolgálati lakás szükséges.
Telefon: 06/30/411-03-78

Az Ipolyvölgye Vt. hivatásos vadászt ke-
res. Jelentkezni lehet Maser Ferenc va-
dászmesternél a 06/70/701-84-42 tele-
fonszámon és önéletrajzot lehet küldeni
maserferenc@citromail.hu e-mail címre.

26 éves vadgazdálkodási technikus nagyva-
das területen szerzett gyakorlattal állást
keres. Lakás szükséges. 
Telefon: 06/30-650-5745

VEGYES

Nagyvadas területen, a Bakony alján, va-
dászati joggal eladó 35 ha vegyes terü-
let. Telefon: 06/70/362-53-24.

Eladó kétszintes, 140 m2-összterületû
épület Zalaszentbalázson, a 74-es 
fõút mellett, Nagykanizsától 18 km-re, 
a hozzá tartozó földrész 475 m2. 
Érd: 06/20/938-82-10.

Bolti berendezés: fém összeszerelhetõ,
kétoldalas, fehér álló polcrendszer, fa ta-
lapzatú vitrinek, zöld színû fából készült
pult és bemutató szekrény eladó. 
Érdeklõdni: 06/20/938-82-10.

Vadászkönyvvel várjuk a tavaszt! – A Diana
vadász-Horgász Antikvárium a vadász-
könyv készletérõl ingyenes árjegyzéket
küld! – 6900 Makó, Zrínyi u. 34. Tel.:
06/62/211-561, www.dianaantikvarium.hu

Somogy és Fejér megyében teljes jogú va-
dásztársasági tagságot keresek. 
Tel.: 06/30/425-99-45.

Fehér és rõt színû dám bikaborjak és bikák
eladók! Érdeklõdni: 06/30/216-74-60.

Automata vadetetõ beállítható szórási idõ-
vel és szabályozható mennyiséggel el-
adó. Telefonszám: 06/30/467-01-23.

Éjjellátó keresõ távcsõ eladó. 
Telefon: 06/30/467-01-23.

Vadászboltok, vadásztársaságok!
Tilos lõirányokat jelzõ szalag 

megrendelhetõ.
Tel/fax: 06/52/446-210, 

mobil.: 06/30/467-34-31.

Õzbak vadászatra várunk
vendégeket a Mátra tövében, 

a Visontai Vt. területén. 
Érdeklõdni: 06/30/626-40-40 

telefonszámon lehet.

Akció
– amelyet minden vadász segíthet…

A magyar vadászsajtó idei 
másfél évszázados fennállásának

méltó megemlékezésére 
a vadászlapok szerkesztõségei

gyûjtést szerveztek. 
A megyei vadászkamarák

irodáiban elhelyezett
gyûjtõperselybe mindenki szíve 
és „tehetsége” szerint dobhatja

be adományát.

Bakonyi nagyvadas Vt. 2017-ig tartó
vadászati joggal, 1 db 2200 ha-os

és 1 db 450 ha-os szerzõdéses 
vadászterületre, 1 vagy több éves

szerzõdéssel, igény szerinti 
speciális vadászati lehetõségekkel,

vadásztársakat keres. 
Érdeklõdni: 06/30/348-97-87.








