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Mozaikok a FeHoVa-ról
Menteni a menthetõt





Ráerõsített a Vodafone
vadász-flotta

Ha fokozatosan is, de egyre jobban épül 
– a Vodafone Magyarország Zrt. és a Vadászati
Kulturális Egyesület között tavaly február végén
megkötött szerzõdés értelmében – a vadász-flotta.
Ennek az építkezésnek kívánnak a szerzõdõ felek
újabb lendületet adni, amikor a magánszemé-
lyeken és a számhordozáson kívül, idén áprilistól
már a vadásztársaságok, földtulajdonosi
közösségek és a vadászok vállalkozásai is
beléphetnek a mobiltelefonos flottába. Ráadásul 
a Vodafone újabb 20 százalékkal csökkentette 
a flotta tagjainak a beszélgetések tarifáit.

E gy év alatt közel kétezer tagja lett a vadász-flottá-
nak. Ezt nevezhetjük soknak is, meg kevésnek is,

attól függõen, hogy mivel hasonlítjuk össze. Az igazat
megvallva, mi keveselljük a flottát választók számát, ar-
ra számítottunk, hogy sokkal több vadász ismeri fel,
ésszerûbb és gazdaságosabb olcsóbban – a flottán be-
lül ingyenesen és korlátlanul – telefonálni. Mint ismere-
tes, magánszemélyeknek érvényes vadászjeggyel, va-
lamint a VKE igazolványával kell igazolni a Vodafone ér-
tékesítési pontjain a jogosultságot és egy igazolvánnyal
négy elõfizetõi szerzõdés köthetõ kedvezményesen. 

Áprilistól kiegészül a vadász-flotta szolgáltatása, a
Vadászati Kulturális Egyesület által kiadott igazolással –
amely 30 napig érvényes – vadásztársaságok, földtulaj-
donosi közösségek és a vadászok vállalkozásai is be-
léphetnek a mobiltelefonos flottába. Egy igazolással 10
elõfizetõi szerzõdés köthetõ kedvezményes feltételek-
kel. (Részletes felvilágosítást a 70/702-50-00-ás telefon-
számon tudunk adni – munkaidõben.)

A vadász-flotta tarifái eddig is kedvezõbbek voltak a
többi szolgáltató nyújtotta kedvezményeknél, most a
Vodafone ismét újabb 20 százalékos kedvezménnyel
csökkentette a vadász-flotta tarifáit. 

(Sajnos az üzleti szabályzat és a megkötött szerzõdé-
sek értelmében sem a régi, sem az új tarifákat lapunk
hasábjain nem közölhetjük.)

Úgy gondoljuk, ennél többet már nem nagyon tu-
dunk tenni a vadászokért, a vadászat belsõ kommuni-
kációjának fejlesztéséért.

Április 10-ig mûködik a Szalonka-vonal a
06/70/707-0506-os telefonszámon!

Vadászati Kultúra Napja

A Vadászati Kulturális Egyesület május 19-én Várpa-
lotán, a várkertben tartja idei fõrendezvényét, a Va-

dászati Kultúra Napja címmel. Az egész napos program
részeként rendezik meg az I. Vadászati Kulturális Konfe-
renciát, ahol a plenáris ülést követõen két szekcióülé-
sen vitatják meg a vadászirodalom és -képzõmûvészet
aktuális problémáit. A kísérõrendezvények között va-
dászgasztronómiai fesztivál, nemzetközi vadászkürtös
találkozó, Bársony István Ifjúsági Prózamondó Verseny,
trófea-, természetfotó- és festménykiállítás, színes szín-
padi programok, valamint vásározók várják az érdeklõ-
dõket. A részletes programot következõ számunkban
közöljük.

Vacsorázzon a VADÁSZLAP szerkesztõségével

H a úgy gondolják, szívesen vacsoráznának együtt
szerkesztõségünk ismert vagy kevésbé ismert

munkatársaival és a „meglepetés vendéggel” – hogy
kötetlenül megbeszélhessük a világ és a magyar vadá-
szat gondjait – töltsék ki a lap alsó sarkában található
kupont és küldjék el postán címünkre.

Az elsõ szerkesztõségi svédasztalos vacsora április
13-án, pénteken 18 órakor a Hotel UNIO hangulatos va-
dásztermében (1077 Budapest, Dob u. 73.) lesz, és az
ára 4 ezer forint személyenként. A vacsora résztvevõi
között három kupont kisorsolunk, akiknek a helyszínen
visszafizetjük az ízletes és ínycsiklandozó ételek és ita-
lok árát.
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A szerkesztõ jegyzete

M inek ostorozzuk magunkat
vagy másokat, hogy rosszul

mennek a magyar vadászat dolgai,
amikor az egész globális világunk,
közgondolkodásunk – kimondva és
kimondatlanul – az urambátyám
szellemiségre épül, amelyben a bol-
dogulás, az érvényesülés, a siker, a
vadászterületek megszerzése vagy
megtartása, a vadászati lehetõségek
gyarapítása, a vadászati kultúra fejlõ-
dése – szinte minden esetben – el-
sõsorban a pénzen, és nem kis mér-
tékben az összeköttetéseken, a pro-
tekción, a kapcsolatokon múlik. Van
alibink az ügyeskedésre, a törtetésre,

a gátlástalan-
ságra… lefo-
gadom, hogy
tíz megkérde-
zett vadászból,
nyolcan egyet-
értenének ez-
zel az állás-
ponttal, mert-
hogy ha má-
sok nem be-

csületesek, távol áll tõlük a tisztes-
ség, akkor miért mi lennénk mások,
miért mi próbálnánk mentségek és
mentegetõzés nélkül  mások lenni?

Tehetetlenül és közönyösen néz-
zük, ahogy korábban jól mûködõ va-
dásztársaságok, baráti közösségek
szétzilálódnak, „megértjük” a békét-
lenkedéseket, az indulatokat és azt a
mérhetetlen bizalmatlanságot, amely
a vadászok „értelem-süketségéhez”
vezetett. Ahhoz, hogy önkritika nél-
kül fogadjuk el, ami a vágyainknak,
akaratunknak kedves és minden
mást kritika nélkül utasítunk el, ami
ezzel ellentétes.

Ráadásul kezdünk belefáradni még
egymás körbenyalogatásába is, már
kérdéseink sincsenek, egyre inkább
rosszkedvûek leszünk és a szavazata-
inkkal felvértezett, a széke és hivatala
által „hozzáértéssel” megáldott hata-
lom azt tehet velünk, amit csak akar.

Soroljam a példákat? 
A vadászati törvényünk és végrehaj-

tási rendelete kitartóan õrzi a földtu-
lajdonosok vadászati jogosultságát, mi-
közben tisztázatlan, jogilag rendezetlen
a földtulajdonosok intézmény-rendsze-
re. Tanúi lehettünk az állami földte-

rületek kincstári, nemzeti földalapi,
erdõgazdasági képviseletének nehezen
tisztázódó káoszának. Morgolódunk –
és csak morgolódunk – az ésszerût-
len fegyvertartási kormányrendelet túl-
kapásain, az orvosi vizsgálatok pénz-
behajtó tervezetein, a vadhús-vizsgála-
tok sápjain, a CITES hazai õrületein,
a természetkárosítás „bûncselekménye-
in”… érdekvédelmünk és érdekképvi-
seletünk „összecimborázott” tehetet-
lenségein. Reménykedünk a panasza-
inkban, a feljelentéseinkben, a felleb-
bezéseinkben, a bírósági pereinkben –
legyen szó orvvadászatról, orgazdaság-
ról, terület-vitákról, vadkárról, stb. –
de szem elõl tévesztjük, hogy az
ügyeinkben eljárók a hivatalok által
feltálalt „hozott anyagokból” dolgoznak.

Pedig, ha lenne bennünk csipetnyi
önérzet, ha tudnánk és akarnánk
dönteni, ha törõdnénk a jövõképünk-
kel, ha helyére raknánk a vadászok
és a vadászat szerepét  a természeti
erõforrások, a gazdálkodás, a turiz-
mus, az Európai Unióban is egyre
fontosabb nemzeti arculat alakulásá-
ban … egyértelmûvé válna – egyen-
ként és közösen is – mi vagyunk a
felelõsök azért, hogy idáig jutottunk
és olyanok vagyunk, amilyenek…
függetlenül a személyes képessége-
inktõl, a tehetségünktõl, a munkánk-
tól, a politikai hovatartozásunktól és
a pénztárcánktól.

Évszázados hagyománya van Ma-
gyarországon az „urambátyám” men-
talitásnak Mikszáth Kálmán, Jókai
Mór, Móricz Zsigmond, Vas Gereben
mûveibõl, de napjaink politikusainak,
politológusainak írásaiból is gyakran
visszaköszön az „örökzöld” téma sok
oldalról megközelített leírása és a vál-
toztatás szükségessége. És tagadhatat-
lanul – mint a legkönnyebben felis-
merhetõ „rossz példa” – elõszeretettel
kerül az idézetek közé a vadászat,
ahol az eredményes nap után a fehér
asztaloknál, jó hangulatban dõlnek el
a fontos és a kevésbé lényeges ügyek.

Ha így van, nem kellene már
végre – az örökös védekezés, sírás-
rívás, magyarázkodás helyett – egy-
szer-kétszer a létezõ kapcsolati-há-
lónkat a saját javunkra fordítani? 

FO
T
Ó
: 
C
SE

K
E

C
SI
L
L
A

Urambátyám



T
a
rt

a
lo

m

Ráerõsített a Vodafone... .......................197

A szerkesztõ jegyzete
Urambátyám................................................199

Interjú
Botrány a FeHoVa-n .........................201-202

Töredékek
A VADÁSZ-LAP I. ...........................203-204
Kitty felfedezettje......................................205

Nemzetközi kiállítások
Csúcstalálkozó Salzburgban....................207
Moszkvából Kijevbe..................................207
Lefelé a lejtõn...........................................207

Ajánlatunkból.........................................208

13. oldal
A vonal legvégén ülve.............................209

FeHoVa....................................................2007
Mozaikok a FeHoVa-ról....................210-215

Vélemény
Ne legyen üres „frecsegés”....................216

Vadászkutya
Fõvizsga, tisztújítással...............................217

Vadászati gyakorlat
A pagonytól a bírálatig ....................218-219

Vadgazdálkodási gyakorlat
Menteni a menthetõt ..............................220
Végveszélyben a magyar fácán ......221-223

Riport
Erdészek a természetért..................224-225
A Nagy Kevély tövében...................236-238

Kritika
Agancsosok a képernyõn ........................226

Portré
Minden a családban marad ...................227
Ló nélkül soha ..........................................230

Vadászok, vadászotthonok
Kovás puska, bogrács, sonka... .....228-229

Szafari
„Ismerõseink” 
a fekete földrészrõl............................231-233

Hihetõ és hihetetlen történetek
Attila .....................................................234-235

Hírek, tudósítások...............239, 242-247
Új világrekord.............................................239
Nyitány – puskaszóval .............................239
Utánkeresés határok nélkül ....................245
A hosszúpályi remetekan........................247

Többet ésszel, négy kerékkel...
Lada Niva............................................240-241

Mikor – mi – mennyiért
Õzbak vadászati árak ..............................247

Vadászíjászat
Vadászíjász születik...................................249

Módi
A puding próbája......................................251

Gyerekeknek
Húsvéti szokások ......................................252
Tavaszi zsongás..........................................253

Horgászoknak
A Duna-delta varázsa ..............................255

Oktatás
Országszerte induló képzések ...............257

Apróhirdetések ......................................259

„Ismerõseink”

a fekete földrészrõl

A pagonytól

a bírálatig

Mozaikok 

a FeHoVa-ról

A Nagy Kevély

tövében

221Végveszélyben 

a magyar fácán  

A következõ számunk 
április 24-én jelenik meg.

Megrendelés

Név:

Cím:

Az elõfizetési díj a 2007. áprilisától az év végéig
Magyarországon  5400 Ft Romániában 700 ezer lei Szlovákiában 700 korona

Az elõfizetési díjat Magyarországon a VADÁSZLAP Kft. címére (1031 Budapest, Pákász u. 7.) 
lehet elküldeni „belföldi postautalványon”, vagy a 65100149-11301439 számlaszámra átutalással.
(Kérésre számlát, ill. csekket küldünk.)

Romániában a Krónika Kiadóház Rt. lapterjesztõinél lehet elõfizetni, információt 
a 0264-420-320-as telefonon ad a kiadó.

Szlovákiában a New Gazza – Ábel Gábor gyûjti az elõfizetéseket. Címe: 93701 Zeliezovce,
Hviezdoslavova 41. T: 036/771-2331, mobil:0905-407-017

El
õf

iz
et

és
i t

áj
ék

oz
ta

tó

C
ím

la
p

o
n

: 
F
á
c
á
n

ka
ka

s
 p

o
rt

ré
 B

la
u

m
a
n

n
 Ö

d
ö

n
 f

e
lv

é
te

le

218

236

231

210



Nem tartóztatták le, nem vitték el bilincsben az idei
FeHoVa harmadik napján – zárás elõtt fél órával –
de 500 ezertõl 5 millió forintos pénzbírságot ígértek
be az ellenõrök, ha másnap is ott találják a standján.
A Night Vision Bt. a honlapjával, a vadászlapokban
megjelenõ hirdetéseivel – az éjjellátó távcsövek értéke-
sítésével – ugyancsak felhívta magára a figyelmet és
rendesen meg is osztotta tevékenységével a vadászok
közvéleményét.

Ismerkedésünk nem volt teljesen zökkenõmentes,
ugyanis évekig nem közöltük a VADÁSZLAP hasáb-
jain a hirdetését. Ezen az álláspontunkon csak akkor
változtattunk, amikor bebizonyosodott, hogy a nyuga-
ti vadászújságokban gond nélkül megjelennek az éj-
jellátó berendezések hirdetései.

Takács Lászlóval,
a Night Vision Hungary Bt. képviselõjével

Magyar VADÁSZLAP/2007. április    201201

Interjú

VADÁSZLAP: Tisztában van azzal, hogy a magyar
vadászati törvény tiltja az elektronikus célzó-berende-
zések használatát?

Takács László: – A vadászatban a használatát igen, de
a birtoklását, a tartását sem tiltja a jogszabály. Az úgy-
nevezett éjszakai keresõtávcsövek használatát, pedig sem-
milyen törvény nem tiltja.  Egyébként az éjjellátó beren-
dezéseknek számtalan felhasználási területe van, a sok
közül csak az egyik a vadászat.  Én kereskedõ vagyok,
az a dolgom, hogy kiszolgáljam a vevõimet, s mint min-
den kereskedõ azon igyekszem, hogy olyan árucikket ér-
tékesítsek, amelyre igény van, amit megvesznek tõlem. 
A vevõim döntése, mikor és hogyan használják, vagy nem
használják a megvásárolt éjjellátó távcsöveket. Egyébként
strucc-politika lenne, ha nem vennénk tudomást a tech-
nika, az elektronika fejlõdésérõl… s valami ilyesmi ját-
szódhatott le akkor is, amikor az íjakat leváltották az
elöltöltõs, majd a hátultöltõs fegyverek, a nyílt irányzékot
a céltávcsövek. Való igaz, hogy minden fegyver-, és opti-
kai eszközfejlõdés csökkentette és csökkenti a vad esé-
lyét, de mindig az emberen, a viselkedésén, a szokásain,
a hagyományokon, a szabályozáson múlik az újdonságok
használata vagy elvetése.

VADÁSZLAP: A hirdetésében nagy betûkkel az olvas-
ható, hogy „áfa-mentes értékesítés”. Ezért még nem
bántották?

Takács László: – Nincs miért, a cégünk nem tartozik
az áfa-körbe, ezért tudjuk áfa-mentesen, tehát olcsób-
ban adni a forgalmazott termékeinket. Egyébként mindig
nagy figyelmet fordítottunk a közterhek megfizetésére,
számláink kiegyenlítésére.

VADÁSZLAP: Mi történt a FeHoVa-n?

Takács László: – Folytatódott a cégem ellehetetlenítésére
irányuló ismételt hatósági akció.

Nincs üldözési mániám, de számomra egyértelmû, és
tudom is, hogy cégem mûködése egyes vállalkozók üzle-
ti érdekeit sérti. A FeHoVa-n elõre, konkrétan rám sza-
bott, elõre kinyomtatott jegyzõkönyvvel jelent meg az
MKEH ellenõre, rámutatva egy-egy termékre, a vámhi-
vatallal közös „akciója” keretében lefoglalt 15 db eszkö-
zömet, pontosabban 15 féle típusból 1-1 db-ot, Az
MKEH ellenõre azt mondta, hogy ezek haditechnikai
eszközök, amelynek gyártására, forgalmazására és kész-
letezésére nincs engedélyem. És azért viszik el a készü-
lékeket, hogy bevizsgálják õket.

VADÁSZLAP: Tényleg nincs haditechnikai engedélye?

Takács László: – Nincs, mert nem forgalmazunk hadi-
technikai eszközöket. Az összes termékünkrõl hiába mu-
togattam a vámhivatalok szabályos dokumentumait, hiá-
ba bizonygattam, hogy a berendezések vámkezeltek és
szabadon forgalmazhatóak … nem tudtam meggyõzni
Kócsa István urat, (a Magyar Kereskedelmi Engedélye-
zési Hivatal Haditechnikai és Exportellenõrzési Hatóság
– MKEH – hadiipari osztályának fõtanácsosát, a jelen-
legi fegyvertartási rendelet egyik „atyját”), valamint a
Vám és Pénzügyõrség képviselõit, ez nem érdekelte
õket. Különösebben ez nem volt meglepetés számomra,
ugyanis tavaly óta folyik ellenünk a „hadjárat”. Volt már
a cégnél, a lakásomon házkutatás, amely eredményre
nem vezetett, három alkalommal különbözõ félreértelme-
zett jogszabályokra hivatkozva a reptéri vámnál több
millió forint értékû berendezést lefoglaltak … ez csak
egy újabb csapásuk volt. 

Botrány a FeHoVa-n
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VADÁSZLAP: Mit állapítottak meg a vámosok?

Takács László: – Annak ellenére, hogy az évek során a
VPOP által elrendelt utólagos vámvizsgálatok alkalmával
semmilyen szabályszegést, a cég mûködésében semmi
jogszabályba ütközõ cselekményt nem tapasztaltak, a
büntetõeljárás mégis megindult ellenünk és már egy éve
– vádemelés nélkül – folyamatban van. 

Hogy ne érjen semmilyen újabb vád, megpróbáltuk
megkérni a haditechnikai eszközök forgalmazására az
engedélyt. Ez lehet, hogy rossz lépés volt, mert egyrészt
a kérelmünket indoklás nélkül elutasították, másrészt
azóta érezhetõ a  hatóságok részérõl a nyomás rajtunk.
Magyarországon nincs szükség egy olyan cégre, amelyik
a legkisebb haszonkulccsal dolgozik, amikor – mondjuk
– például egy nagy állami megrendelésrõl van szó,
mi oda sem férhetünk.  

VADÁSZLAP: Ki
dönti el, hogy az Ön
által forgalmazott be-
rendezések valóban
haditechnikai eszközök? 

Takács László: – A 2005.
évi CIX. törvényben és a
301/2005. (XII.23.) kor-
mányrendeletben a hadi-
technikai eszközök gyártá-
sát, értékesítését és az en-
gedélyezést pontosan szabá-
lyozták. Készültem, ezért
tudom idézni, hogy a tör-
vény mellékletének II. fejeze-
tében az áll, hogy a 20 mm-
es és ennél nagyobb kaliberû
fegyverek célzókészülékei, valamint a XXVI. fejezet 3/b
pontjában meghatározottak engedélykötelesek és haditech-
nikai berendezésnek minõsülnek. Egyetlen vadászpuska
sem éri el a 20 mm-es kalibert. Egyébként a cégtõl le-
foglalt készülékek kizárólag 1. generációsak voltak, amelye-
ket sehol a világon nem vonnak ellenõrzés alá. Az
MKEH szakértõjének ismernie kellene az új technológiák
paramétereit, az éjjellátó berendezések generációi közötti
különbségeket, és fõleg a készülék típusokat. Azt is tud-
nia kellene, hogy a nappali távcsövön ne keressen  infra-
segédfény sugárzót. Egyébként egyetlen ország gyártója
vagy kereskedõje sem adna el – a magyar állami engedé-
lyek hiányában – az USA-ból, Kanadából, Oroszországból,
stb. megrendelt haditechnikai berendezést, alkatrészt, ami
a saját országában, vagy nálunk haditechnikai eszköznek
minõsülne és ezért engedélyköteles lenne.

VADÁSZLAP: Visszakapta a lefoglalt berendezéseket,
próbálkozott független szakértõk véleményének beszerzé-
sével?

Takács László: – Semmit nem kaptam vissza, idáig teljes
a csönd. A készülékeink a VPOP raktárában lassan elér-
téktelenednek. Minden lefoglalt berendezésre beszereztem
és átadtam a gyártók tételes nyilatkozatait, hogy nem ha-
ditechnikai eszközt adtak el nekem. Továbbá készült füg-

getlen igazságügyi szakértõi vélemény is, amely a mi ál-
láspontunkat támasztja alá, de mint megtudtam, ezeket
majd a bírósági szakaszban fogják figyelembe venni. Az
idõ szép csendesen múlik, a konkurencia próbálkozik. Aki
körülnézett a FeHoVa-n, láthatta, hogy még három másik
cég standján is kínáltak éjjellátó berendezéseket…igaz, lé-
nyegesen szerényebb választékban és magasabb áron. Ter-
mészetesen õket nem ellenõrizte a hatóság...

VADÁSZLAP: Mi az Ön végzettsége, hogy ilyen jártas
az éjjellátók területén?

Takács László: – Végzettségem restaurátor, amit 1989-ben
az USA-ban végeztem el. Mindig érdekeltek a mûszaki

dolgok. Érettségi után rövid ide-
ig alkalmazottként dolgoztam,
majd saját céget alapítottam és
éveken keresztül fakitermelés-
sel-fakereskedelemmel foglal-
koztam. Több év után a cég
már targoncák javításával és
felújításával is foglalkozott.
Jól ment a dolog, különösen
az általam bevezetett diesel-
targoncák gázmeghajtásra
való alakítása. 13 éve hob-
byként kezdtem el az éj-
jellátó témával foglalkozni,
majd folyamatosan igye-
keztem magamat képez-
ni. Évek óta építem a
kapcsolataimat az éjjel-

látó berendezések gyártóival és
nagykereskedõivel. Fokozatosan és kis lépésekkel

értem el, hogy a Night Vision Hungary céget és szemé-
lyemet szinte minden jelentõs éjjellátó gyártó és kereskedõ
ismeri. E mögött óriási munka van. 

VADÁSZLAP: Hogyan tovább?

Takács László: – Nem adom fel, mert tudom, hogy iga-
zam van. Bízom benne, hogy elõbb vagy utóbb az ügye-
ket vizsgáló hatóság ezt belátja. Mivel eddig sem forgal-
maztam haditechnikai eszközöket, ezután sem áll szándé-
komban, még egyszer nem folyamodunk hatósági engedé-
lyért. Várjuk az MKEH állásfoglalását, határozatát.

Igencsak kíváncsiak vagyunk a lefoglalt készülékekrõl
készülõ, a vámhivatal által kirendelt szakértõ véleményé-
re. A FeHoVa elsõ három napja, amíg ott lehettem, tö-
kéletes volt, sok régi ismerõssel találkoztam és sok új
érdeklõdõvel váltottam szót. 

A szégyenletes eseménybõl azért levontam néhány kö-
vetkeztetést. A honlapomon megjelent és félreérthetõ fo-
tókat kicserélem, amelyek semmi mást, mint az éjjellátó
berendezések sokoldalú felhasználását próbálták illusztrál-
ni. És azon is gondolkodom, hogy a cégem
székhelyét külföldre helyezem át, ott fogok
adózni, ahol a szakértõk képesek és akarnak
különbséget tenni a haditechnikai eszközök
és a szabadforgalmú, engedélyekhez nem
kötött polgári felhasználás között. 

CSEKÕ SÁNDOR
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A XIX. század utolsó két évtizedére az uralkodóval tör-
tént kiegyezés politikai stabilitást hozott, az ipar roham-
léptekkel fejlõdött, az erdõ- és mezei gazdálkodás jöve-
delme biztos megélhetést eredményezett a tulajdonosok
számára. A vasúthálózat kiépülése gyorsabb, egysze-
rûbb megközelíthetõséget jelentett a távolabbi vadászle-
hetõségek eléréséhez is. A felsõ tízezer, a tehetõsebb
iparosok, a középbirtokosok sok esetben vadászattal
múlatták az idõt és megszûnõben volt a vadászat, mint
kizárólag élelemszerzési feladat. Kialakult a modernnek
tekinthetõ lõvadászat, mint sporttevékenység.

A kopászat és az agarászat még a fénykorát éli, szá-
mos falka után lovagol a népes ángilust és frankot után-
zó honfi. Erzsébet királyné is évente hónapszám lovagol
vadat ûzve. Csákón, az alföldi vadászok tanyáján ló, lo-
vag és falka nyargal a nyulak és a rókák után. A vadte-
nyésztés és a mesterséges téli táplálás, a vadóvás a
hasznos vadászható vadfajok esetén polgárjogot nyer.
Tucatszám kerítenek nagyobb birtokosok vadasokat,
melyek állandó, könnyebb és eredményesebb vadásza-
ti lehetõségeket nyújtanak. A gyorsabb ismétlést biztosí-
tó hátulról etethetõ puskák széles körû elterjedése és
egyeduralkodóvá válása (Lankaster, Lefaucheux, gyútûs
rendszerek) a göbecsek és a srét gyorsabb lõdözgethe-
tõségével intenzívebb vadászati módszerek kialakulását
is jelenti. Rendszerbe áll a Werndl típusú fegyver, ami-
nek papírtömítésû „golója” nemcsak az ellenség, ha-
nem a csülkös vad távolabbról történõ elejtésének lehe-
tõségével kecsegteti a lövészt. Amerikában a Winches-
ter és a Colt típusú új fegyverek már általánosak - belõ-
lük néhány átjut az óhazába is. 

Az elejtett vad jeles trófeáját már agancskiállításo-
kon méricskélik, vitatják az ítészek, szerencsés elejtõ-
jük pedig büszkén várja irigyebb társainak jogos 

fanyalgásait. Ezek a hatások mindmegannyi új és újabb
információt hordozva állandóan fenntartják az érdeklõ-
dést a vadászati újdonságok, események, hírek, tudó-
sítások, eredmények, élmények információ-megosztá-
sa terén. Ne feledjük, nemcsak felfedezõ szándékkal,
hanem vadászati célból is egyre többen utaznak egzo-
tikus tájakra és tapasztalataikat a lap hasábjain meg-
osztják az érdeklõdõkkel. (Például: Vojnich Oszkár,
Fernbach Bálint, Szécheny Géza,  Tallian Emil, stb.)
Ezen évtized elején kemény viták után alkotják meg a
több mint fél évszázadig hatályos erdõ- és vadász-
törvényt.

A nagy vonalakban felsorolt okok és körülmények
okozhatták, hogy a patinás Vadász és Versenylap
szerkesztõsége a népszerûvé vált lõvadászatnak már
tudott kellõ felületet biztosítani, és a lõsport megérde-
melt és meg is tudott tölteni egy-egy lapot hetente,
amit az érdeklõdõk külön-külön elõfizetéssel is hono-
ráltak. Azért az új vadászlap megszületése nem volt
elõzmény és konkurenciaharc nélküli, a három vadász-
újság szerkesztõi közötti nemes és nemtelen küzde-
lemsorozat során alakult ilyetén.
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1879. december 20-án látott napvilágot a VADÁSZ-LAP mutatvány-száma, melyet a Vadász 
és Versenylap tulajdonos-szerkesztõje, Sárkány János Ferenc indított útjára. 

Gyakorlatilag a Vadász és Versenylap vadászattal foglalkozó cikkei ebben a kiadványban 
jelenhettek meg. 1885-ben lett a lapnak szerkesztõje egervári Egerváry Gyula, 
aki 1889-tõl már társtulajdonos, 1890-tõl pedig 32 éven át felelõs szerkesztõ. 

Az 1921. évi Kittenberger Kálmán szerkesztette NIMRÓD-VADÁSZLAP egyesüléséig 
ez a lap a legjelentõsebb, legtartalmasabb, az elsõ húsz évében pedig az egyetlen magyar nyelven

megjelenõ vadászati orgánum, ami egyben az Országos Magyar Vadászati Védegylet 
hivatalos közlönye is volt.



1879. november 20-án egy kérészéletû szaklap, 
a VADÁSZ-ÚJSÁG indul útjára havi háromszori megjele-
nést tervezve, és 1880 júliusáig 19 alkalommal el is jut
az elõfizetõihez… majd a kiadók és a szerkesztõk ösz-
szekülönbözése után, a régi szerkesztõk Képes VADÁSZ-
ÚJSÁG címmel három lapszám erejéig megújítják. 

Az 1880. július 10-ei számában a Vadászlap már a pró-
bálkozás nekrológját közli. Bejelenti, hogy az elõfizetõit
átveszi és kárpótlásul a saját lapját juttatja el címükre,
egyúttal tájékoztat, hogy a továbbiakban nagyobb terje-
delemben és méretben jelenik meg a VADÁSZ-LAP, 
s ez a szám már illusztrációkat is tartalmaz. 

Az idõközben megalakult Országos Magyar Vadászati
Védegylet hivatalos közlönyt jelentet meg 1881 júniusától
VADÁSZATI ÉRDEKEINK címfelirattal. Ebben az év-
ben hét lapszám kerül a tagokhoz, azonban december-
ben gróf Nádasdy Ferenc védegyleti elnök közli, ezentúl
a Vadászlap fogja a Védegylet hivatalos közleményeit kö-
zölni. Érthetõ a fúzió, mert mindkét lap szerkesztõje
Sárkány János Ferenc volt.

Nagymértékben befolyásolta a Vadászlap sikerét és
fenntarthatóságát az 1881-ben megalakult Országos Magyar
Vadászati Védegylet, amely 1881-ben 563 tagot számlált,
1886-ban 92 alapító és 1216 rendes tagot jelentett, 1896-
ban 161 alapító és 1314 rendes tagját sorolták fel név
szerint a Vadászlap hasábjain.

A nehéz és sérelmeket kapó-adó vajúdás azonban
hosszú életû, életerõs Vadászlapot eredményezett, mely
léte elsõ húsz évében egyedüli magyar nyelvû vadászati
szaklapként, majd ezt követõen – szintén húsz éven át
– igen sok konkurenssel megküzdve a mérvadó ismere-
tek közvetítõje tudott maradni.

A Vadászlap a „vadászolás” minden nemét, faját, sõt
alfajait is, minden apróbb-nagyobb területét átfogva, kül-
honra is kitekintve, napi hírekkel, az események közlé-
sével az érdeklõdõ és szakközönség kedvelt lapjává vált.  

(Sajnálatos tény, hogy a Vadászlap eredeti lapszámai,
a teljes évfolyamok fehér hollóvá váltak napjainkra, érté-
kük ezért magas az aukciókon, a szélesebb érdeklõdõ
közönség számára szinte elérhetetlenek. A nagyobb köz-
könyvtárainkban pedig a zárolt, szerencsés esetben a
helyben olvasható listán szerepelnek.)

A Vadászlap – a fentieken túlmenõen – széles körû
lehetõséget biztosított az avatott tollú szerkesztõknek és
az egyre gyarapodó szerzõgárdának a vadászati tudniva-
lók publikálására, az új ismeretek átadására,
élményeik, véleményük megosztására és az
egyre bõvülõ szervezetek, társaságaik hírei-
nek közlésére. Ezért nem fakulnak, hanem
színesek a lapjai ma is, pedig csak fekete
nyomdafestéket használtak nyomtatásukkor.

(Folytatjuk) DANIS ISTVÁN
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Frigyes fõherceg fácánvadászaton, 1905. JELFY GYULA FELVÉTELE

T
ö

re
d

é
ke

k

Magyar VADÁSZLAP/2007. április     205205

A FELVÉTELT AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SEGÍTSÉGÉVEL KÉSZÍTETTÜK, 
A FOTÓT A NEMZETI MÚZEUM BOCSÁTOTTA RENDELKEZÉSÜNKRE.
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F ekete Istvánt (1900-1970) Kittenberger Kál-
mán fedezte fel a magyar (vadász)irodalom

számára. A sorsával elégedetlen ajkai gazdatiszt
pártfogóra és mesterre, sõt atyai jóbarátra talált
a vadászújság gyermektelen szerkesztõjében. Fe-
kete neve elõször a vadászújságban jelent meg,
igaz, ekkor még csupán a hirdetési rovatban:
1929 õszén uhut keresett megvételre.

Az író akkoriban lett egy több ezer holdas aj-
kai uradalom vezetõ gazdatisztje. Eleinte termé-
szetesen még kevés ideje jutott az írásra. Né-
hány hozzászólást vetett papírra és madármegfi-
gyelésekrõl számolt be. 

1933-ban – az egyébként nehezen barátkozó
Afrika-vadász, fõszerkesztõ – Kittenberger találko-
zóra hívta az éles szemû megfigyelõnek és ígére-
tes stilisztának tûnõ fiatalembert, aki azonnal
megkedvelte, és negyedszázadon át nemcsak tanít-
ványi, de fiúi szeretettel ragaszkodott mesteréhez.

Az 1934-es esztendõ igazolta a megelõlegezett
bizalmat. A találkozót követõen ugyanis Fekete
István valósággal szárnyalni kezdett, és hamaro-
san a Nimród állandó szerzõje lett. Kittenberger múlha-
tatlan érdeme, hogy néhány publikáció, pár levélváltás és
beszélgetés nyomán felismerte: Fekete István témaválasz-
tása, szemléletmódja és stílusa éppen ahhoz a Bársony
Istvánéhoz hasonlít kísértetiesen, aki õt annak idején
írásra bíztatta, 1920 kora õszén pedig a fõszerkesztõi
székbe segítette.

Fekete István publikációinak száma és azok mûfaji
sokfélesége jelzi, hogy az évtized második felétõl már
nem csupán egyike a Nimród mûkedvelõ szerzõinek.
Vadgazdálkodással foglalkozó szakcikkek, madártani meg-
figyelések és hozzászólások mellett egyre több könyvkri-
tikával, nyelvészeti fejtegetéssel és történeti áttekintéssel
jelentkezik. A vadászújság olvasóinak többsége azonban
már ekkor is a szépirodalmi igényû írásaira figyelt fel.

Fekete István a hagyományos beszámolóit szembetû-
nõen „áthangszerelte”: miközben megtartotta a kerete-
ket, a szabatos eseménykrónikát lírai elbeszélésmóddal
váltotta fel. Efféle írásaiban megmaradt ugyan a körül-
mények, a társak és a fegyver bemutatása, de a siker
(vagy sikertelenség) dokumentációját háttérbe szorítja az
élmény megörökítése. Egészen pontosan: hatásosan meg-
elevenítette – ami korábban szinte csak díszletnek lát-
szott a hazai vadászirodalomban – a természetet.

A Nimród egyik legtöbbet publikáló munkatársa lett.
A hagyatékában fennmaradt egyik levél szerint 1939 de-
cemberében Kittenberger azt írta neki Ajkára, hogy a
második világháború kitörését követõ papírkorlátozási
rendelet hatására „senki sem ír, mert fél, hogy a tér hi-
ányában nem jelenhet meg a cikke. Azért most nagyon
kérem szíves támogatásodat. Nagyon kellenek a cikkeid”.

A következõ esztendõ márciusának végén pedig tu-
datta vele: „Nagyon hiányos volt a húsvéti lapunk, hogy
nem volt benne Fekete István. Ha az is lett volna ben-
ne, akkor igazán büszke lehettem volna arra a számra.

Ha lesz valamid szá-
munkra, úgy küldd el,
kérlek! Nagyon várjuk”.
A Nemzeti Vadászati
Védegylet igazgató-vá-
lasztmánya 1940. március
16-án – vadászírói érde-
mei elismeréséül – egy-
hangúan Fekete Istvánnak
ítélte oda emlékserlegét.

Zsellérek címû regénye
révén az íróra ekkor már
országos figyelem irányult,
aminek következtében
újabb és újabb szépirodal-
mi kiadványok közölték
írásait, miközben a pálya-
kezdését egyengetõ Nim-
ródot sem hanyagolta el.

Fekete István 1939-ben
Zsindely Ferenc segítsé-
gével a Földmívelésügyi 

Minisztérium propaganda- és oktatófilmes osztályának
hivatalnoka lett, és a fõvárosba költözött.

Ezt követõen irodalmi pályájának legváltozatosabb fél
évtizede következett. A Nimród és – a Csathó Kálmán
nevével fémjelzett – „Új Idõk” elismert szerzõjeként
egyaránt írt publicisztikát, elbeszélést, folytatásos re-
gényt, kritikát és verset, valamint színmûvet és számos
filmforgatókönyvet. Nagyon sokat dolgozott, aminek fá-
radalmait rendszeresen Kittenberger társaságában pihen-
te ki. Nagymaroson és Zebegényben az õ vendégeként
vadászott, viszonzásul pedig több alkalommal is a visz-
szacsatolt Szilágyságba, zsibói nagybátyja, Fekete Antal
szarkaréti területére vitte el. 

A világháború után még két esztendõ adatott a va-
dászújságnak, amíg végképp ellehetetlenült. Kittenberger
fennmaradt levelei tanúsítják, hogy erejét meghaladó erõ-
feszítéseket tett a Nimród életben tartására, miközben
maga is megélhetési gondokkal küszködött. Kittenberger
nem egészen tíz esztendõvel élte túl a Nimródot.

1958 februári számában a Magyar Vadász Fekete István
felhívását is közzétette, amelyben az általa írt Kittenberger-
nekrológ honoráriumát egy síremlék felállítására ajánlotta
fel. Aztán megörökítette barátságuk történetét a
„Kittenberger Kálmán élete” címû könyvében (1962), majd
mindkettõjüket a „Kései beszélgetés Kittenberger Kálmán-
nal” címû rádiós dokumentumjáték (1968) fõszereplõjévé
tette. Nyilvánvalóan a háláját és múlhatatlan fiúi ragaszko-
dását kívánta általuk kifejezni és idõtlenné tenni. Nem fe-
ledhette el, amit legendás mesterének
unokaöccse, Gyéresi Szász Aladár évekkel
korábban tudatott vele: „Téged nagyon
szeretett; nem volt eset rá, ha vele együtt
voltam, hogy Rólad és mûveidrõl ne be-
széltünk volna”. SÁNTA GÁBOR

irodalomtörténész

Kitty felfedezettje
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Csúcstalálkozó Salzburgban
Mozart szülõvá-
rosában rendez-
ték február 9-11.
között a
„Hohe Jagd”
nevezetû, ha-
gyományos
nemzetközi
fegyver- , vadász-,
horgász-, és tu-
risztikai kiállí-
tást. A három,
üvegfolyosóval
összekötött pavilont zsúfolásig megtöltötték az Európából,
Afrikából és a tengerentúlról érkezõ kiállítók. Sajnos a
tematikának nem teljesen megfelelõ cégek is „befészkel-
ték” magukat a szakmai kiállítók közé, így egy fegyver-
gyár és egy vadtakarmányokat elõállító nagyüzem standja
között felbukkant a tv-shopokból jól ismert porszívóárus,
néhány lépéssel odébb cukrászsüteményeket lehetett vásá-
rolni, a pavilon kellõs közepén pedig a kerti tavak építé-
séhez és karbantartásához szükséges eszközöket igyekez-
tek szó szerint ránk tukmálni az egyenpólós eladók. En-
nek ellenére minden látogató – vadász és nem vadász
egyaránt – találhatott az érdeklõdésének megfelelõ látni-
valót, aki pedig elfáradt a vásári forgatagban, beülhetett
az igényesen kialakított „Vadász moziba”, vagy éhségét és
szomját olthatta a káprázatosan gazdag kínálatot felvo-
nultató büfékben. A legismertebb cégek képviseltették
magukat, így órákig lehetett csemegézni a vadászati ki-
egészítõk, puskák, lõszerek, ruházati cikkek és vadászati
ajánlatok között. Összességében vegyes érzésekkel távoz-
tunk. Talán szerencsésebb lett volna a „zsibvásározó” ke-
reskedõket és a szakmai kiállítókat külön pavilonban el-
helyezni. A salzburgi belváros hangulata és az azt övezõ
havas hegycsúcsok nyújtotta díszlet azonban minden apróbb
bosszúságot elfeledtetett az idelátogató érdeklõdõkkel.

W.P.

Moszkvából Kijevbe
Február 22-26.
között rendez-
ték Moszkva
egyik legna-
gyobb vadászati
és horgászati
kiállítását,
„Ohota i
Ribalka na
Rusi” néven, a
valamikori Nép-
gazdasági Kiál-
lítási Terület

két pavilonjában, amelyen az egyetlen magyar résztvevõ,
a Naturhun Kft. meghívásának köszönhetõen vehettem
részt. A kiállítás mintegy nyolc budapesti FeHoVa nagy-
ságú alapterületén nem csak Oroszországból vettek
részt kiállítók, hanem más, volt szovjet tagköztársaságból
is érkeztek szép számmal résztvevõk és látogatók. Töb-

bek közt az Orosz Hivatásos Vadászok Szövetségének
elnöke is meglátogatta a standunkat, (akitõl egy kiváló
kivitelû, általa szerkesztett könyvet is kaptunk ajándék-
ba) és a moszkvai Safari Club több tagjával és vezetõi-
vel is találkoztunk. Tõlük a klub saját trófeakatalógusát
vehettük át. Errõl a klubról elég annyit tudni, hogy
zártkörû, és csak az éves tagdíj 3000 dollár. 

Március 1-4. között Ukrajna fõvárosa, Kijev adott
otthont a hasonló nevû kiállításnak, amely mind alapte-
rületét, mind a kiállítói részvevõk számát tekintve mesz-
sze elmaradt a moszkvai sikertõl. Mindkét kiállítás
azonban alkalmas volt arra, hogy a számunkra távoli-
nak, egy kicsit talán misztikusnak tekinthetõ orosz és
ukrán vadászati lehetõségeket felmérjük, illetve megis-
merjük az ottani vadászok igényeit. A részvétel kimon-
dottan sikeresnek mondható, amelynek köszönhetõen ha-
marosan az orosz vendégvadászok is megismerik a Ma-
gyarország által kínált vadászati lehetõségeket.

Punk János

Lefelé a lejtõn
Az osztrák fõ-
város vásárköz-
pontjában feb-
ruár 22-tõl há-
rom napon át
várta a látoga-
tókat a
JASPOWA cí-
met viselõ va-
dászati kiállítás.
Reményekkel és
kíváncsi várako-
zással telve in-
dultunk el az autópályán Bécs felé, ám estefelé csaló-
dottan tértünk haza. A kiállítási csarnokig a parkolóból
mintegy tízperces intenzív gyaloglás árán lehetett eljutni.
A pavilonban üresen tátongó néma színpad, néhány tu-
cat lézengõ látogató, és jó néhány, igencsak kétes érté-
kû – tiltott vadászati eszközöket és agancsnövesztõ cso-
daszereket árusító – kiállító standja fogadott bennünket.
A kínálatról mindennél többet elmond, hogy röpke két
óra alatt tüzetesen végig lehetett nézni az egész kiállí-
tást. Örvendetes volt viszont, hogy a fiatalokra és a
gyerekekre igen nagy hangsúlyt fektettek a rendezõk,
lehetett magasles-makettet építeni, volt vadásztotó, ku-
tyasimogató és tanösvény. Egy családi programnak meg-
felelõ színtere volt az idei JASPOWA, de a jelentõs
számban érkezõ magyar érdeklõdõk és szakemberek
mind azzal a büszke tudattal távoztak, hogy a mi –
amúgy legalább négyszer ekkora – FeHoVa kiállításunk
sokkal színvonalasabb. Az pedig, hogy egy vadászati ki-
állítás fõ attrakciója egy élõ off-road bemutató legyen,
megkérdõjelezi a bécsi kiállítás szervezõinek hozzáértését
is. A kétévente megtartott kiállítás tehát kezdi elveszíte-
ni jelentõségét, korábbi rangját és egyre kisebb terüle-
ten, szerény látogatottsággal és a jelentõsebb kiállítók
távolmaradása mellett csupán egy a számtalan nemzet-
közi vásár között – a „futottak még kategóriában”...

W.P.



A www.vadaszlap.hu honlapon 
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:
Alexandra: A vadászat gyakorlati kézikönyve  . . . . . . . . . .8.900,-
Alexay Zoltán: Évszakok  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.980,-
Ambrózy Árpád: Amit a vadászíjász vizsgán tudni kell  . . .1.500,-
Arany Cs.: A puli tör ténete, A puli tar tása...  . . . . . . . . . . 3.500,-
Avarffy Elek: Vadászképek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.700,-
Bán István: A medve árnyékában 2.  . . . . . . . . . . . . . . . .2.500,-
Bán István: A medve karmai között 1.  . . . . . . . . . . . . . . .4.200,-
Bársony István: Fekete vér  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.000,-
Bécsy László: Magyarország állatatlasza . . . . . . . . . . . . .1.999,-
Békés Sándor: Vadászetika  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.900,-
Bertóti István: Õzhívás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.800,-
Bozóki László: Vándorvadász  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.500,-
Chapman Steve: Vallomások a vadászatról  . . . . . . . . . . .1.699,-
Damaszkin Arzén: A maszáj fennsíkon  . . . . . . . . . . . . . .3.900,-
Deák István, dr.: A nagyvad és vadászata Erdélyben  . . . .2.980,-
Dinich László „Bagomér”: Gazsi bácsi törzsasztalnál  . . .1.970,-
Dúcz László: Harmatcseppek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.500,-
Értékõrzõ Magyarország: Nemzeti parkok, világörökség  .4.820,-
Evanics Béla: Az út végén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.000,-
Fáczányi Ödön: Egy hajdani vadásztársaság  . . . . . . . . . .2.500,-
Faragó Sándor dr.: A vadállomány szabályozása  . . . . . . .3.500,-
Farkas Zoltán: Murphy horgászik . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.970,-
Fehér György: Állatpreparátumok kikészítése . . . . . . . . . .4.900,-
Festetics Antal: Konrad Lorenz világa  . . . . . . . . . . . . . . .4.750,-
Földi László: Új vadregény  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.490,-
Gálfalvi G.: Székelykeresztúr és vidéke...  . . . . . . . . . . . . 2.200,-
Gyimesi György: Ázsia végtelen vadászmezõin  . . . . . . . .6.200,-

Ázsia végtelen vadászmezõin bõrkötésben . . . . . . . . .8.000,-
Gyimesi, Dr.-Gyimesiné: Jó vadászatok, finom vadételek . . .1.980,-
Gyöngyöshalászi Takách Gyula: Vadászösvényeken  . . . .2.700,-
Halmágyi Takács István: Magasban vadásztam  . . . . . . . .3.200,-
Hangay György: Ahol még kék az ég  . . . . . . . . . . . . . . .1.870,-
Hankó László: A medvék országa  . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.000,-
Hartink, A.E.: Golyós és sörétes v.fegyverek encikl.  . . . . 6.999,-
Heltay I.: Amit a fegyverismereti vizsgáról tudni kell  . . . .3.100,-
Hidvégi Béla: Vadászálmok birodalmában  . . . . . . . . . . . .3.900,-
Ignácz Magdolna dr.: Vadásznapló  . . . . . . . . . . . .3.900-5.500,-
Iváncsics,dr-Köller, dr.: A természet harmóniája...  . . . . . 5.100,-
K. Rhédey Zoltán: Verébtõl a szarvasbikáig  . . . . . . . . . . .2.700,-
Kászoni Zoltán: Vad és vadászatok Erdélyországban  . . . .4.800,-
Klátyik József: Nemzeti kincsünk a vad  . . . . . . . . . . . . . .3.990,-
Kovács D.: A vívók apostola és a vadászat szerelmese  . .3.500,-
Kovács László: Vadászpuskák között  . . . . . . . . . . . . . . .1.600,-
Kovács-Heltay: A mezei nyúl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.290,-
Kõhalmi Tamás, dr.: Vadászati enciklopédia . . . . . . . . . . .5.900,-
Kuhnert, Wilhelm: Modelljeim földjén  . . . . . . . . . . . . . . .3.500,-
Kutyatár: A magyar vizsla, Retr., Puli, Pumi, Mudi  .1.950-1.950,-
Lakatos K.: Vadászhit, A császármadár és vadászata  . . .2.400,-
Maderspach Viktor: Havasi vadászataim  . . . . . . . . . . . . .2.000,-
Márok Tamás: A képzelet vadászmezején  . . . . . . . . . . . .2.700,-
Márton Imre dr.: A vadon hívó szava . . . . . . . . . . . . . . . .3.900,-
Matyikó Tibor: Állatok közelrõl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.800,-
McNab, Chris: A fegyverek nagykönyve  . . . . . . . . . . . .11.980,-
Mess Béla: Vadász tanmesék  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.999,-
Mezõgazd. Szaktudás Kiadó: Erdõszegélyek létesítése...  . .792,-

5800 Ft 3950 Ft
Faragó Sándor dr.: Magyar vadász enciklopédia  
Takács Viktor: Hidvégi Béla vadászélete - Volt egy álmom I.  

Takács Viktor:  A vaddisznó vadászata DVD II.  
Pomázi Ágoston: Nemzeti kincsünk, a magyar vizsla  

Szóljon a vadászkürt
A VKE Magyar Vadászkürt Egylet kottagyûjteménye

980 Ft

14 980 Ft 4800 Ft

2980 Ft1950 Ft

Micu, Ion: Hargitai barnamedve  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.500,-
Montagh András dr.: Négy földrészen vadásztam  . . . . . .1.850,-
Muray Róbert: Témám a természet . . . . . . . . . . . . . . . . .6.800,-
Münster, Georg: A szarvashívás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.200,-
OMVK: Hivatásos vadászok kézikönyve I-II. . . . . . . . . . .12.600,-
Páll Endre: Legjobb vadászni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.800,-
Rácz G.: Majdnem megmásztam a Mount Everestet  . . . .3.200,-
Rakk T.: Göröngyös égi és földi utakon Mongóliában . . . .2.500,-
Reminiczky Károly: Kassai vadászhistóriák  . . . . . . . . . . .2.700,-
Sáry Gyula: Új vadászat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.600,-
Schmidt Egon: A vadászat mellékszereplõi  . . . . . . . . . . .2.200,-
Schmidt-Kalotás: A vadludak vízre szállnak . . . . . . . . . . .2.500,-
Selous,Frederick: Természetrajzi megfigy. Afrikában  . . . .3.100,-
Sepsi-Szeley: Medvéskönyv  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.500,-
Sterbetz István: Puskával a Nagypusztán  . . . . . . . . . . . .3.000,-
Szabó József: Tallián Emil a világutazó vadász  . . . . . . . .2.500,-
Szabó Péter: Rókák és terrierek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.340,-
Különös vadászat a kotorékozás gyakorlata  . . . . . . . . . .1.800,-
Szajkó István: Sörétlövés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.200,-
Széchenyi Zsigmond: Szarvasok nyomában  . . . . . . . . . .2.499,-
Hengergõ homok  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.699,-
Ahogy elkezdõdött  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.499,-
Elefántország  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.999,-
Székely Dénes: A lõpor és a töltény  . . . . . . . . . . . . . . . .2.180,-
Szõllõsi Antal: Nyílegyenesen (íjászat)  . . . . . . . . . . . . . .1.800,-
Tabel, Carl: A mindenes vadászkutya  . . . . . . . . . . . . . . .2.240,-
Török András Mátyás: Az erdõ szabadja lettem . . . . . . . .2.800,-
Végh Endre dr.: Vadászni emberi dolog  . . . . . . . . . . . . . .2.900,-
Videcz Ferenc: Vendégkönyv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.200,-
VKE: Vadászetikett  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .700,-
Wass Albert: A titokzatos õzbak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.180,-
Wentzely Dénes: Erdõk zúgában éltem  . . . . . . . . . . . . . .1.400,-
Zalaerdõ Zr t.: Módus király vadászkönyve . . . . . . . . . . . .3.900,-
Zoltán J. dr.: A legkedvesebb vadásztársam emlékezete  .3.300,-
Zöldág László: A kutya tenyésztése és egészségvédelme 4.200,-
Zsirai László: Vadászok emlékeibõl 1. 2.  . . . . . . . .2.200-2.200,-

Kircsi László: Hubertus mise
A Baranya Vadászkürt Együttes elõadásában

150 ÉV 150 Ft

Öntapadós matrica
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Kalap-szalagok

3990 Ft

1000 Ft/
150 méter

2550 Ft

2900 Ft

Kopa János, dr.: Egyperces vadászatok   
Ferjentsik, Koloman: Vadászszótár   

Lõirányjelzõ-szalag

Farkas Dénes: Nézd és lásd!

CD-k, VHS-ek, DVD-k:
Concerto-Boldog: Vadász-zene CD  . . . . . . . . . . . . . .2.500,-
V.I.P. Art: Afrika prédái és ragadozói DVD . . . . . . . . . .1.500,-
DTS: Afrika: A Serengeti Nemzeti Park DVD  . . . . . . . .1.500,-
DTS: Farkasok DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.500,-
DTS: Medvék DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.500,-
Homoki-Nagy I.: Cimborák I., II. DVD  . . . . . . .1.280-1.280,-
Homoki-Nagy I.: Gyöngyvirágtól lombhullásig DVD  . .1.280,-
Hunting Video Stúdió: Abnormal Rocbucks DVD  . . . .8.900,-
Bow Hunting in South Africa DVD  . . . . . . . . . . . . . . .8.900,-
Ignácz Magdolna dr.: A szarvasbõgés titkai DVD  . . . .4.200,-
Világrekordok nyomában I-II. DVD  . . . . . . . . . . . . . . .6.500,-
Kossuth K.: Növénytan, Fák és cserj., Vadvir., Kutyák CD  .4.990,-
Oxigén-magazin Bt.: Csergezán Pál vadvilága DVD  . .7.200,-
Rácz Gábor: Tizenkét hónap az erdõn 2 DVD . . . . . . .2.980,-
Rockenbauer P.: Másfélmillió lépés M.-on I-II-III. DVD 2.890-2.890,-
Takács Viktor: A vadászíjász DVD  . . . . . . . . . . . . . . .5.800,-
Takács Viktor: A vaddisznó vadászata VHS  . . . . . . . .5.200,-
Welt Reisen Kft: Dél-Afrika DVD  . . . . . . . . . . . . . . . .1.500,-
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– Halló, halló – recsegi – hallom, hogy az enyhe idõ
miatt elõbb kezdõdött az idény. Jövök a hétvégére…

– Sajnos, nem lehet…
– Miért, mi a gond?
– Az új területek kialakítása még nem ért véget. Nincs

üzemtervünk, és jóváhagyott éves tervünk sem.
– Miért, maguk a szalonkára is csak tervszerûen

tudnak vadászni?
– Kértük az ideiglenes engedélyt, de nem kaptuk meg.
– Ott voltam a FeHoVa megnyitóján, és a szónok úr azt

mondta, hogy maguknál minden a legnagyobb rendben
van.

– Mi is hallottuk, de ettõl még nem esik avarra a
madár. Ott lehet szalonkázni, ahol megvan a terület
kódszáma, másutt nem. Mi ebben az érthetetlen?

– Miért nem tesz valamit a vadászok érdekképvise-
lete?

– Gõzerõvel dolgozik. Veszi és adja a „nyugtatókat”
az idegeskedõknek, és valamit szüntelenül egyeztet.
Végzi azt a dolgát...

– De én magukhoz – nem kis pénzért – egész éves
vadászati engedélyt váltottam, és senki nem szólt nekem
semmiféle korlátozásról, vagy elhúzódásról. Én 12
hónapra fizettem, nem 7-re, vagy 6-ra!

– Nincs is érvényben semmiféle korlátozás, csak
éppen nem lehet vadászni, mert nincsenek készen,
nem jogerõsek még a hatósági iratok…

– Ki ezért a felelõs?
– Jó kérdés, mert a hatóság azt mondja, hogy mi

vagyunk a felelõsek, mi meg azt mondjuk, hogy õk.
Nálunk nem lehet felelõst találni. 

– Mi lesz a bakokkal?
– A helyzet korántsem reménytelen. A bakok köszönik,

jól vannak. Vagy megkapjuk addigra az engedélyt, vagy
a golyóérettek szépen visszaraknak. De az is lehet, hogy
mégis lesz ideiglenes engedély, volt már erre példa a
törökök kiverése óta. Csak egy kicsit idegesítenek,
nehogy eltunyuljunk, mint a nálunk szerencsésebb csil-
lagzat alatt születettek. Egyébként sem a bak, hanem a
remény hal meg utoljára.

– Alig van hátra egy hónap, aláírt szerzõdések léptek
érvénybe. Mi lesz, ha nem kapják meg addigra sem?

– Akkor addig nem vadászunk, és kész. 
– És mit tesz a hatóság? Egyezség hiányában nem

tudnak határozatot hozni, nincs hatósági kijelölés?
– 1997-ben még tudtak, most már ez nem megy

olyan könnyen. Nem hoztak átmeneti rendelkezéseket.
Ezért nehezebb most „átmenni”…

– Nálunk ezért fejek hullanának. Mi van maguknál
odaát, hiszen ugyanabban az unióban vagyunk…

– Lassan a testtel, zászlón csillagokat már mi is lát-
tunk, de az elõre jelzetteknél valahogy hosszabbra 

sikeredett a „Bécsi út”. Nálunk – mivel ránk rajzolt az a
drága jó szomszéd – még nincs meg a megfellebbezett
másodfokú határozat. De ha lúd, akkor legyen kövér,
még a bíróságnál az egészet meg is lehet támadni. Ez
úgy két-három évig is eltarthat. Hunor és Magor egykor
a csodaszarvast sem érte utol a közigazgatásilag elõírt
30 nap alatt, mégsem mondtak le azonnal.

– Ilyen nincs, én ezt nem értem.
– Mi se nagyon...
– Maguknál nincs megszabott közigazgatási ügyin-

tézési, válaszadási határidõ?
– De van, csak az egyedül miránk, vadászokra

vonatkozik, és ha nem tartjuk be, az jogvesztõ. Fordítva
meg nem mûködik és kész.

– Hogy tudnak ebbe a vadászok így egyszerûen
beletörõdni?

– Az elsõ fél évszázad nem volt könnyû, de most már
a nehezen megszerzett tapasztalatok alapján lényege-
sen könnyebb. A férgese meg elhullott. Egyébként
most szólt a vadászmesterünk a mobilon, hogy tele-
fonáltak a felügyelõségrõl, hogy mégis csak lehet sza-
lonkázni, de semmi másra nem vadászhatunk. Se
dúvad, se disznó, se õzbak! Krumplink még van, a
bográcsból már csak a hús hiányzik...

– Ilyen van? Mert az EU-ban ez már a párját ríkatja.
Mindegy: akkor megyek magukhoz szalonkázni a
hétvégére…

– Csak ne kapkodjon Swarzmüller úr, még sok min-
dent kell tenni. Egy telefon még nem minden. Le kell
ellenõrizni, mert lehet az egész az ellenérdekelt fél sajá-
tos provokációja is. Aztán, ha mégis kimegyünk, feljelent
és ugrik a puska, meg a vadászjegy. A területkialakítások
során a trükkök százait ismerhettük meg. Mi már ilyesmit
nem veszünk be... Különben sem tudunk kimenni
vadászni, mert az ügyvédünk a Bahamákon nyaral és
szakmai gyakorlatként emberevõ cápákra vadászik.
Hiába, ide, a hazai vizekre aztán igazán kell a rutin. Ennyi
emberalattjáró ugyanis a vadászatban nálunk még soha
a büdös életben nem ütötte fel a fejét.

– Miért kéne megvárni az ügyvédet?
– Már egyszer megmondtam, de a gyengébbek ked-

véért megismétlem: ide a felsõfokú végzettségû hivatá-
sos vadász már rég nem elég, én a lesre a hónom alatt
CD jogtárral és laptoppal mászok fel, és óvatosságból
csak az ügyvédem jelenlétében vadászom…

Hirtelen megszólalt a vekker és
fölébredtem. Lám csak, milyen
hülyeségeket is álmodik az ember, ha
zsírosat eszik. Csakhogy… a híváskijelzõ
szerint valóban jött egy hívás odaátról!

Homonnay Zsombor

Schwarzmüller úr vagy húsz éve jár hozzánk vadászni a Lajtán túlról. Vadászati felügyelõ, persze amolyan tiszteletbeli, mert
ott ez társadalmi munka, egyfajta magas megtiszteltetés. Így az átlagnál jóval többet tud mindenrõl, és kiváló ismerõje a
magyarországi viszonyoknak is, mert mindig egész éves vadászati engedélyt vált ki. Kicsit talán - szerintem legalábbis - ne-
héz a felfogása. A bakjaira már februárban leszerzõdött, de régi szokása szerint márciusban mindig eljön szalonkázni is. Ek-
kor mindent véglegesítünk áprilisra, és a hajnali húzás után megnézegetjük a bakok fölrakását, már amennyit ebbõl ilyenkor
látni lehet. Március harmadikán megcsördült a telefon…

A vonal legvégén ülve 
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A számok tükrében

A 14. Fegyver, Horgászat, Vadászat nemzetközi szakkiállí-
tást idén közel 85 ezer látogató kereste fel. A 22 ezer
négyzetméteren összesen 413 kiállító állta az érdeklõdõk
rohamát. Az eseménydús öt nap alatt két színpadon több
mint száz elõadás, filmvetítés, verseny és bemutató zajlott.

Az OMVV elnökségi ülése

A FeHoVa elsõ, úgynevezett „szakmai napján” tartotta az
OMVV elnöksége ülését a Hungexpo elnöki termében. Az
elnökség tagjai meghallgatták Pintér István, az FVM ter-
mészeti   erõforrások fõosztálya fõosztályvezetõ helyette-
sének elõadását a készülõ Nemzeti Vadgazdálkodási Prog-
ram strukturális felépítésérõl. Benedek Fülöp szakállam-
titkár, az OMVV elnöke a vadászterületek kialakításával
kapcsolatban tartott naprakész tájékoztatót. A megjelen-
tek kérték az FVM meghívott képviselõit a vadászterüle-
tek mielõbbi nyilvántartásba vételére. Az elnökség – négy
tartózkodás mellett – elfogadta a vadászmester-képzés
tematikáját és feltételrendszerét és a védegylet ennek
alapján kezdi meg az akkreditálással járó feladatok elvég-
zését. Elfogadták továbbá az Árpádhalmi Vadgazdaság in-
gatlanjaira készített értékbecslést és az állagmegóvás mel-
lett a gazdaság szezonális mûködtetése mellett döntöttek.
Ennek alapján az állandó dolgozók munkaviszonyát meg-
szüntették és a feladatokat szerzõdéses jogviszonyú dol-
gozókkal látják el. Az elnökség felhatalmazta a felügyelõ-
bizottságot, hogy a kamara etikai bizottságával együttmû-
ködve vizsgálja felül a Punk János által vezetett vadásza-
ti információs portál mûködésének feltételeit és ténysze-
rûségét. Az ügyvezetõ elnökség a kapott felhatalmazás
alapján a vizsgálat eredményeitõl függõen dönt majd a to-
vábbi együttmûködés, illetve a támogatás vonatkozásában. 

Sajtótörténeti kiállítás

Annak ellenére, hogy – a mérete miatt – a sajtótörténeti
kiállítás kiszorult a 16-os pavilonba és közösködnie kellett
a Vadászati Kulturális Egyesület, valamint szerkesztõsé-
günk standjával – nincs okunk panaszkodni, sokan nézték
meg a magyar nyelvû sport-, lovas és vadászsajtó 150 éves
évfordulója alkalmából rendezett kiállítást. Közvetlenül a
FeHoVa ünnepélyes megnyitója után, dr.  Eötvös Pál, a
Magyar Újságíró Szövetség elnöke nyitotta meg a Török
Csaba tervezte és a veszprémi Skicc Kft. kivitelezte, so-
kak számára meglepetést tartogató, ízléses színvilágú, a
150 év alatt megjelent több mint 100 lap címlapjából, új-
ságoldalaiból összeállított és a szerkesztõségek munkaesz-
közeinek változását is bemutató, érdekes kiállítást.

A megnyitó alkalmából a kiállítás szervezõje és rende-
zõje: Csekõ Sándor, lapunk fõszerkesztõje, külön is kö-
szönetet mondott az anyagok összeállításában, kiválogatá-
sában közremûködõknek, a kiállításhoz tartozó adatbázis
készítõinek, név szerint említve dr. Szabó Lajosnak, a
Testnevelési és Sportmúzeum igazgatójának, valamint a lo-
vas szakértõnek, dr. Hecker Walternek a nevét, akik nem
hagyták magára a kiállítás szervezésében a VADÁSZLAP
szerkesztõségét. 

Vállalt kötelezettségünknek eleget téve, ezúton is kö-
szönjük az SCI Safari Club Közép-Magyarországi Egye-
sületének, a mecénás szerepet vállaló tagjainak, a Vadá-
szati Kulturális Egyesületnek, az Országos Magyar Va-
dászkamarának a kiállításhoz nyújtott anyagi támogatását,
és köszönet a megyei kamaráknak, ahol a „150 év – 150 Ft”
szlogenû matricákat a vadászjegyet váltó vadászoknak fel-
kínálták és támogatást gyûjtöttek a félgömb alakú perse-
lyekbe.

A kiállítás – kiegészítve Keszthelyi Jenõ faintarzia port-
réival – március 23-ától május 10-éig a Vajdahunyad-vár-
ban, a Magyar Mezõgazdasági Múzeumban látható, majd
ezt követõen júniustól Keszthelyen a Festetics Kastélymú-
zeumban várja az érdeklõdõ látogatókat.

A kiállítást Benedek Fülöp, az FVM szakállamtitkára, 
az OMVV elnöke nyitotta meg

Mozaikok a FeHoVa-ról
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Hölgyrandevú

A Diana Vadászhölgy Klub idén is nagy sikerrel vett részt
a FeHoVa-n. A Diana Szakiskolával közösen felállított
standon egész nap várták a klub tagjait, és természete-
sen minden érdeklõdõt. Sokan kérdezõsködtek a Dianák-
ról, tevékenységükrõl, és szép számmal akadtak olyanok
is, akik célirányosan keresték meg a standjukat, hogy tag-
jaik sorába lépjenek. Rendhagyó módon idén nem a leg-
forgalmasabb napon, szombaton, hanem csütörtökön ren-
dezték meg a hagyományos Országos Diana Találkozót,
és talán éppen ennek köszönhetõ az, hogy minden eddi-
ginél többen vettek részt rajta. A találkozón megvitatták
az elmúlt év tapasztalatait, és megtervezték az idei évi
programjaikat, melyek között a hagyományos rendezvé-
nyek mellett (Diana Kupa, szakmai konferencia) idén
több újdonsággal is szolgálnak (táborozás az Ifjúsági Ta-
gozattal, erdélyi kirándulás, közös vadászatok).

Bomba a táskában

A VADÁSZLAP standjáról valaki ellopta egyik
kollégánk asztal alá letett aktatáskáját. Az il-
letõ valószínûleg valahol a szabadban nézte
meg tartalmát, majd miután – feltehetõleg
csalódottan – megállapította, hogy csak iratok
vannak benne, pénz nincs, bevitte a B pavi-
lonba és lerakta a Zanako standján. A tulaj-
donos, amikor észrevette az idegen táskát,
szólt a rendészeknek, akik a legrosszabb le-
hetõségre gondolva azt bombának nézték, s
azonnali intézkedésként a tûzszerészeket akar-
ták kihívni, hogy a táskát felrobbantsák.

Szerencsére ebbe Tormáné, Gyöngyösi Zsu-
zsa nem ment bele, s kinyitva a táskát, elõ-
kerültek kollégánk iratai, amelyek – szerencsé-
jére – így megkerültek, s még csak fel sem
robbantották õket…

Az elsõ szalonka és a Dianák

Március 2-án, a nyi-
táskor kis kartondo-
bozzal a kezében érke-
zett a Diana Vadász-
hölgy Klub standjára
Kovács Endre, a
Zalaerdõ Zrt. hivatásos
vadásza. Az elõzõ este
elejtett „évadnyitó”
szalonkáját felajánlotta
a jelenlévõ hölgyeknek.
A pulton azonnal
cserleveles ravatalra
fektették a hibátlan
tollú madarat, melyet
sok százan csodáltak,
sõt simogattak meg a
hátralévõ napokon.

Például...

Õsz hajú, szemüveges, zöld ruhás vadász megy elõttem
két tizenéves fiúval, feltehetõen az unokái. Beszélgetnek,
vitatják, hogy melyik pavilonban mi mindent láttak. A
vizes aszfaltúton ott hever egy eldobott cukorkás-papír.
A rövid hajú, dundi fiúcska teljesen természetes moz-
dulattal lehajol, és a zsebébe teszi… Nem bírta nézni
a szemetet.

Nem átallottam a kis csapatot megszólítani, hogy gra-
tulálhassak a fiú mozdulatához… mert ilyen is van, biz-
tos, hogy évek múlva tisztességes, igaz vadász lesz belõ-
le. Példát vehetnének róla a felnõttek. 

A kiállítás területén barangolva, a pavilonok és néhány
stand környékén, bizony jó lett volna, ha sok-sok dundi
fiúcska közlekedik! 

A VADÁSZLAP és a VKE közös standjánál sokan megfordultak. 
És ha már ott jártak, válogattak is a FeHoVa leggazdagabb 

könyv-, videó-, és DVD-kínálatából. 
A sláger Takács Viktor: A „vaddisznó egyéni vadászata” címû 

új filmje volt, melyet szinte percek alatt elkapkodtak a vásárlók
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VI. Országos Szarvasbõgõ Bajnokság

Az egyik legnagyobb közönségsikert arató kísérõ rendez-
vény az országos szarvasbõgõ bajnokság volt, amelynek
legjobb mutatója, hogy a színpad körül akkora tömeg
szurkolta végig, hogy szinte egy tût sem lehetett volna
leejteni. Mikor a Buzgó József, Zilai János, Jung Jenõ, Páll
Tamás és Guzsik Alfréd összetételû zsûri elfoglalta a he-
lyét a „vak-boxokban” az izgalom és a várakozás a tetõ-
fokára hágott. Minden versenyzõ kiválóan és látványosan
oldotta meg a feladatokat a közönség sûrû tapsviharától
kísérve. Végül az összesített pontszámok alapján, a dobo-
gós helyeken az alábbi eredmények születtek.

A versenyt Erdélyi Tamás nyerte 83 ponttal, díja egy
vaddisznó süldõ, vagy tarvad-vadászat az Ipolyerdõ Zrt-
nél, kétszemélyes vadászházi ellátással, egy tarvad-, illetve
vaddisznóvadászat az Egererdõ Zrt.-nél, és egy komplett
finn vadászruházat. A második helyen Homolya László
végzett 80 ponttal, és ezzel egy gemenci tarvad-selejte-
zést nyert kétszemélyes vadászházi ellátással, a harmadik
helyet pedig ifj. Homolya Károly szerezte meg, 70 pon-
tot gyûjtve. Teljesítményéért egy vértesi süldõvadászatra
szóló meghívást vehetett át a szervezõktõl. Az elsõ há-
rom helyezett versenyzõ indulhat majd õsszel hazai szí-
nekben a szlovákiai Szent-Antalban rendezett Szarvasbõgõ
Európa Bajnokságon.

Egy sivatagi veterán
A Schiller Opel standjára a nyitónap kora reggelén nagy
dübörgéssel állt be az a sok (por)vihart megélt Opel
Frontera terepjáró, amellyel a Szalay Csaba, Bunkoczy Ba-
lázs kettõs végigment az idei Dakar Ralin, és a gépet-
embert próbáló versenyen a 29. helyen ért célba. Mellet-

te „szerénykedik” az új modellként megjelent négykerék
hajtású Skoda Octavia, amely ha Dakarba nem is, de a
hazai csúszós, havas, jeges utakon nagy biztonsággal vi-
szi el utasait úti céljukhoz – jóval kevesebb pénzért, mint
a hasonló tudású márkák autói.

A bajnok: Erdélyi Tamás

A zsûri tagjai: Zilai János, Pál Tamás és Jung Jenõ
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Nincs esélye a vadászíjásznak

A FeHoVa-n is kiderült, hogy nem sok jóra számíthat az
a vadász, aki íjas bérvadászati lehetõségek után kutako-
dik Magyarországon.

Az ötnapos kiállításon megkérdezett vadásztársaságok
többsége nem szívesen fogad vadászíjász vendéget. Általá-
ban arra hivatkoztak, hogy még a puskás vadászok igé-
nyeit sem tudják kielégíteni, oly nagy a kereslet, és akadt
olyan kifogás is, miszerint a vadászíjászat során sok a seb-
zés, és az elveszett vad. A vadászatszervezõ irodáknál egy
kicsit jobb a helyzet. Õk már vállalnak belföldi és külföl-
di vadászíjásztatást. Az üröm az örömben az a felár, ame-
lyet a vadásznak ki kell fizetnie azért, mert nem puská-
val, hanem íjjal kívánja elejteni a vadat. A FeHoVa-n több
stand is kínált íjakat, íjászfelszereléseket. A tradicionális
íjászattól a vadászíjász kellékekig minden megtalálható volt
a kiállításon. A 16-os pavilonban felállított mini íjász-lõpá-
lyán pedig bárki tesztelhette húrfeszítõ képességét. 

A Vadászati Kulturális Egyesület „Az erdõ királynõje, 
a szalonka” címmel rendezett mûsorának részeként 

az Országos Szalonkaklub szalagját Fluck Dénes, a klub
elnöke kötötte fel a Magyar Vadászok Zászlójára

Az igényesen berendezett alkalmi lõtér vendégei több,
különbözõ lövésszámban próbálgathatták a tudásukat.

A WWF Magyarország „Miért jó nálunk a hódoknak” címû
ismeretterjesztõ elõadása bebizonyította, 

hogy a vadászok és a természetvédõk 
– legalábbis a pódiumon – 

jól megférnek egymás mellett.



214    214    Magyar VADÁSZLAP/2007. április

Kiállító Zimbabwébõl

Gale Rice – így
hívják a képen lát-
ható hölgyet, aki a
Courtney bakancs-
gyár tulajdonosa. A
negyedik generációs
angol cipészcsalád
sarja 1993-ban ala-
pította a zimbab-
wei üzemet. A tör-
ténet úgy kezdõ-
dött, hogy elkísérte
férjét, John Shar-
pot afrikai vadász-
útjára. Esténként saj-
gó lábakkal érkez-
tek vissza a szállás-
helyükre, és azon
morfondíroztak, mi
lehet az oka annak,
hogy a kísérõiknek
meg se kottyant a
többtíz kilométeres
cserkelés. Másnap

rákérdeztek, és kiderült, hogy a helybéliek titka cipõjük-
ben rejlik. Azon nyomban vásároltak egy-egy párat, és a
korábbi lábfájdalmaknak nyoma sem maradt. Hamarosan
kiköltöztek Zimbabwébe, és megalapították önálló – azóta
világszerte ismertté vált – cégüket, amelyben naponta
harminc pár kézzel varrott cserkelõbakancsot készíte-
nek. A lábbelik talpa tiszta kaucsukból, a felsõrész pedig
bivaly- és antilopbõrbõl készül. A Courtney bakancsok
manapság már nem csak az amerikai, skandináv és né-
met jágerek kedvelt viselete, hanem Magyarországon is
kapható – a fájós lábú és derekú vadászok legnagyobb
örömére...

Trófeák, preparátumok, installációk 
A korábbiaknál is látványosabb diorámákkal, gyönyörû,
élethûen kikészített preparátumokkal jelentek meg kiállí-
tók és dermoplasztikusok a közönség – különösen a gye-
rekek – nagy örömére. Egyre több állatritkaság, sosem lá-
tott egzotikus fajok kerülnek a magyar vadászok gyûjte-
ményébe. Olyanok, mint a vörös bivaly Gémesi Tamás be-
mutatóján, vagy a beceite kõszáli kecske az SCI látványo-
san elegáns standján. 

Ambrózi Árpád idõutazásra hívta a látogatókat. 
A hagyományos vadászati módok kellékeit, íjakat, 

sólymokat így testközelbõl is megismerhették 
az érdeklõdõk

A néptáncosok több-kevesebb sikerrel a közönség soraiban
békésen üldögélõ látogatókat is megpróbálták 

megmozgatni. A dunaharaszti Zipfelmütz együttes, a csol-
noki tánccsoport, valamint a Duna-menti sváb fiatalokból

verbuválódott alakulat vidám hangulatot 
varázsolt a színpadra
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Beolva-show, avagy színpadon a VADÁSZLAP munkatársai. 
Az eddig beérkezett kérdéseket már eljuttattuk az illetékeseknek, 
és májusi számunkban – színpadi fogadalmunknak megfelelõen – 

majd olvashatják is a válaszokat

A szegedi Kiss Ferenc erdészeti szakközépiskola vadászkürt együttesének
vidám színpadi „virtuális vadászata” vezette be 

a VADÁSZLAP „Beolva-show”-ját. Ez egyúttal premier is volt: 
a hazai kürtösök közül korábban még senki sem fújta el 

a „VUK” rajzfilm zenéjét...
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„Fizetsz freccs, leszelsz vadasz”– vá-
laszolt mélabús, de határozott hangon
Janó bácsi, az öreg vadász, valamikor
az ötvenes évek elején, egy szép nyá-
ri nap délutánján a sörkert hûvösében
feltett kérdésre. A kérdezõ egy fiatal,
csillogó szemû, eleddig a hajtók keser-
édes kenyerét majszolgató fiatalem-
ber volt, aki a leendõ vadásztársasági
tagság idõpontja után érdeklõdött. A
kissé magyartalannak tûnõ válasz ne
okozzon senkinek meglepetést, ekkor
még a Viharsarok apróbb-nagyobb te-
lepülésein az idõsebb honfitársaink
többsége a tót (szlovák) nyelvet job-
ban értette, beszélte, mint a magyart.

Amint a példából is kitûnik, már a
szocializmus építésének legkorábbi –
kevésbé fényes – korszakában is fel-
felbukkant a korrupció. Mára azon-
ban a korrupció rózsaszín bõrû ma-
lackája vastagbõrû kandisznóvá nõtte
ki magát, bizonyítva az alapkijelentés-
ben megbúvó rejtett tanulságokat. Az
országot járva-kelve kötésig gázolha-
tunk a vadászterületek „újraosztása”
során keletkezett korrupciógyanús
esetek tengerében.

Alig van olyan megyéje kies kis ha-
zánknak, ahol ne hallhatnánk érdeke-
sebbnél érdekesebb megtörtént szto-
rikról, lezsírozott határozatokról, és a
szakmaiság alapvetõ feltételére még
távolról sem hajazó területhatár kijelö-
lésekrõl. Hallani olyan helyi korifeus-
ról, aki ebbe a nehéz munkába úgy
bukik majd bele, ahogy hajdanán buk-
tak: felfelé; máshol a vitatott terület-
rész az egyeztetések során többször
cserélt gazdát, mint a háborúban Szé-
kesfehérvár, attól függõen, hogy melyik
földtulajdonosi közösség ígérte a na-
gyobbat a döntési pozícióban lévõnek.

Mint minden dologban, a vadásza-
ti törvény ide vonatkozó részeinek
megalkotásakor is, – jó magyar szo-
kás szerint – megint átestünk a ló
semmivel sem puhább túloldalára.

Most talán ne beszéljünk az „em-
beri tényezõrõl” – a kapcsolatokat
megtorpedózó vitákról, a földtulajdo-
nosok zömének teljes tájékozatlansá-
gát meglovagoló gátlástalan fazonok-
ról, a teljesen értelmetlen és sokszor
megalázó megbízói nyilatkozatok gyûj-
tögetésérõl. Vagy a mindenkin átgázo-
ló, a vadászathoz még csak nem is
konyító „újgazdagok” terület-többszö-

rözéseirõl, az épülõ helikopter leszál-
lópályákról stb. Hiszen a törvény sze-
rint is a legfontosabb dolog a nem-
zeti vagyon részét képezõ vadállomány,
amely ezzel éppen a leginkább káro-
sodik. Ezért szögezzük le gyorsan: a
vadászterületek ilyetén módon való
tízévenkénti felforgatása nem jó sen-
kinek és semminek.

Alapos átdolgozásra volna szükség,
amely átdolgozás legfontosabb eleme a
vadászterületi határok szakmai alapon
történõ véglegesítése! Lépten-nyomon
Európa boldogabb nyugati felére hivat-
kozó példákat ráncigálunk elõ – ez
alól talán csak a vadászat a kivétel.
Hol találunk Ausztriában vagy Német-
országban egy-egy bérleti ciklus után
ennyi nevetséges és káros megújítási
folyamatot? Ott egy adott vadászterü-
letet a bérleti ciklus lejártakor újólag
árverésen meghirdetnek és az a befu-
tó, aki a legtöbbet ígéri a terület va-
dászati jogáért! Természetesen az elõ-
zõ bérlõnek elõvásárlási joga van az
adott területre. Az is teljesen termé-
szetes, hogy a vadászterületek igen
szigorú kontroll alatt gazdálkodnak,
hiszen az ottani vadászati felügyelõsé-
gek nem szüntelen aktagyártással van-
nak lekötve, hanem a területeken fo-
lyó vadgazdálkodás ellenõrzésével. Ez a
fajta vadászati jogértékesítési gyakorlat
mindenki számára elõnyös: földtulajdo-
nos, bérlõ és – ami a legfontosabb –
a területen élõ vad számára is.

Hihetetlennek tûnik, hogy a tör-
vényalkotás nemes feladatára feleskü-
dött országgyûlési képviselõk között
lévõ gyakorló vadászok ezekrõl a gon-
dokról – legalább két protokollmeghí-
vás között – ne hallottak volna. Lép-
ten-nyomon azt halljuk, hogy a „va-
dász-lobbi” ilyen, meg olyan erõs. Hát
igaz ez, ha ennyire nem képes a leg-
alapvetõbb érdekeit valamennyire is
érvényesíteni? Azt hiszem most, a tíz-
éves ciklus kezdetén még nem késõ
mindezekrõl beszélni. Ha most azon-
nal nem történik érdemi intézkedés,
akkor sem vagyunk elkés-
ve, mert tanulva mind-
ezekbõl, a következõ ha-
tárkijelölésig éppen egy
évtized telik majd el.

FARKAS LÁSZLÓ

Gerendás

Ne legyen üres „frecsegés”
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A fõvizsga mellett elõ-
vizsga és tenyészszem-

le is szerepelt a hagyomá-
nyos Kaszó Kupa prog-
ramjában, amelyet a Ma-
gyar Véreb Egylet és a HM
Kaszó Zrt. rendezett febru-
ár 16-18. között Kaszó-
pusztán. A szombati ünne-
pélyes megnyitó után Jung
Jenõ vezetõbíró ismertette a
dél-somogyi régióban tartott
vadászatokról beérkezett
sebzésjelentéseket, ezek után
a kutyák és vezetõik hama-
rosan megkezdhették a
munkát. Az elsõ nap hét
kutya jutott munkához, és
ebbõl hat vezetõ törettel a
kalapján érkezett vissza a
kaszói bázisra. A nap leg-
eredményesebb párosa Tóth
Réka és hannoveri véreb

szukája, Fürtön Bükki Blanka lett. A munkát, mely egy lábon lõtt süldõ után
2800 méteres vezetékmunkát és 900 méteres hajszát takart, a Maróti Béla –
Egle Zoltán bírói kör 199 ponttal az elsõ díjba sorolta.

Másnap négy kutya jutott munkához és ebbõl három eredményesen tért 
vissza. Külön említést érdemel Nyúl Andrásnak, a Somogyi Erdõgazdasági Zrt.
lábodi fõvadászának hétvégi teljesítménye. A fiatal, ám mégis nagy tapasztala-
tokkal rendelkezõ fõvadász és hannoveri szukája Szarvaslesi Csilla, nehezített
körülmények között, az összesen megtalált kilenc nagyvadból hármat hozott te-
rítékre. Az elsõ nap úgynevezett kontrollkutyaként szerepeltek. Másnap a sor-
solás folytán egy rövid dermedthez vezetés következett, amely a tapasztalt pá-
rosnak nem okozott különösebb nehézséget. Csak pár óra telt el és újabb
munkára szólították õket. Valahol az erdõ mélyén egy másik sebzett vad csa-
páján már három véreb próbálkozott egymás után sikertelenül, de mindannyi-
an ugyanazon a ponton elakadtak az utánkeresésben. Ilyen elõzmények után
indult a már jól összekuszált csapán Nyúl András és kutyája. Sziszifuszi mun-
ka következett, de az eredmény nem maradt el. Ötszáz méteres vezetékmun-
ka és a rövid hajsza után már csak a végtisztesség megadása volt hátra. A
bírói kar egyhangú véleménye szerint egy ilyen hétvégi teljesítmény minden-
képpen különdíjat érdemel. A különdíj nem kevesebb, mint két nap tarvada-
zás Sellyén, melyet a Sellyei Szarvas Vt. ajánlott fel. A rendezvényen 9 kutyá-
ból nyolc sikeres elõvizsgát tett s a tenyészszemlén is 7 kutyát bíráltak.

A Magyar Véreb Egylet a fõvizsga idején a HM Kaszó Zrt. vadászházában
tartotta éves közgyûlését. Az elnöki beszámolót követõen a pénzügyi-, a tenyész-
tési-, és a felügyelõbizottsági beszámolók következtek. Ezt követõen került sor
az új vezetõség megválasztására, amely tulajdonképpen a régi vezetést jelenti,
hiszen a tagság mindenkit egyhangúlag választott meg a korábbi tisztségére.

Kaszó Kupa véreb fõvizsga eredményei:

1. Fürtön Bükki Blanka, hannoveri szuka, vezetõje: Tóth Réka, 199 pont I. díj
2. Zagrajházi Okos, hannoveri kan, vezetõje: Cseh László, 163 pont III. díj
3. Szarvaslesi Csilla, hannoveri szuka, vezetõje Nyúl András, 154 pont III. díj

AGYAKI GÁBOR

Fõvizsga, tisztújítással
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V égül is, a bírálók elsõsorban a trófeát értékelik, de
én úgy gondolom, hogy ezzel együtt magát az élõ-

helyet, a szakmai munkát, azaz valahol ilyenkor magát az
embert, a vadászt is minõsítik. Sok mindent elárul ugyan-
is már önmagában az is, hogy ki viszi bírálatra a vadá-
szat eredményét. Mindig is hibának tartottam, ha nem a
kísérõ hivatásos vadász jött mérlegre tenni munkájának
eredményét. Ilyenkor mindjárt felvetõdik a kérdés, hogy ki
vadásztatott? Vagy, ha netán hibás lelövést kell megállapí-
tani, akkor vajon lesz-e annak megnevezhetõ felelõse?

Sokan talán nem is gondolnak arra, hogy maga a bírá-
lat már akkor elkezdõdik, amikor a hivatal folyosóján fel-
sorakozva, az érkezõk a sorukra várnak. Ha valami zárt
dobozban tartják az agancsokat és kizárják a lehetõségét
annak, hogy a kollégák is szemrevételezzék trófeáikat, ak-
kor mindenki arra gondolhat, hogy valami oka csak lehet
ennek a „titkolódzásnak”. Szinte biztos, elõbb-utóbb vala-
ki mégiscsak szerét ejti, hogy megnézze a bírálandó agan-
csokat. Szerintem ugyanis kialakult nálunk az a jó szo-
kás, hogy a hivatásos vadászok keményen megkritizáljak
egymás munkáját, és hangot is adnak a véleményüknek.
Sok esetben még be sem jutott a várakozó, de már a
kollegáiktól elõre halljuk, ha valaki rossz fát tett a tûzre.
Nem egyszer megtörtént, hogy mire a delikvens behúzott
nyakkal a bizottság elé rakosgatta az agancsokat, már
mindenki tudta, jobb lett volna utolsónak maradnia. Ter-
mészetesen annak is híre megy már a bejutás elõtt, ha

valakit nagyon a kegyeibe fogadott a vadászszerencse, nem-
egyszer mentünk a folyosóra soron kívül megnézni egy-
egy kapitális trófeát.

Történt egyszer, hogy a bírálat végén az egyik fiatal,
jó képességû hivatásos vadász megkérdezte tõlem, olvas-
tam-e az egyik szaklapban megjelent õzes cikket. Annyi
mindent írnak a vadászújságokban, mondta, sokszor már
azt sem tudjuk, melyik a helyes szemlélet.

Igen – mondtam – olvastam a cikket, amelyhez ott
csak annyit tudtam hozzáfûzni, hogy a szerzõ által a fi-
atalkori kulminációval kapcsolatban felhozott érvek, nem
hazai élõhelyekkel kapcsolatos kutatások, vagy kísérletek
eredményei. Ha nem is vadászott valaki a német vadász-
területeken, vagy nem ismeri a nemzetközi trófeakataló-
gusokban szereplõ bakok adatait, köztudott, hogy a ma-
gasabb õzlétszám ellenére – fõleg a nyolcvanas évekig –
alig voltak említésre méltó, vagy éppen kimagasló mére-
tû õzagancsaik. Nem szabad a hazai õzállomány vonatko-
zásában semmiféle párhuzamot vonni. Ha a két élõhelyet
csak gondolatban is összehasonlítjuk, igazán nem kell hoz-
zá nagy képzelõerõ, hogy a két területen élõ populáció-
kat még véletlenül sem szabad egyforma mércével mérni.
Ezzel persze tisztában vannak az ott élõ vadászbarátaink
is, és éppen ezért jönnek ide vendégvadásznak. Komoly,
tudományosan megalapozott kutatásokon alapuló takarmá-
nyozási- és vadföld-gazdálkodási tevékenységet végeznek
tõlünk nyugatabbra is, sõt próbálkoztak a magyar õzek

A pagonytól a bírálatig
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Hamarosan elkezdõdik az õzbak
vadászati idénye, ha talán 
az eddigieknél nehezebben,
„nyögve nyelõsebben” is. 
A tavalyi ár- és belvíz okozta
gondok után az aszályos 
idõjárás és a tél szinte teljes 
hiánya eltörpült a vadászok 
területgondjai mellett.

Ezért talán a trófeabíráló
szempontjai szerint adott néhány
jó tanács bizonyára nem lesz 
felesleges az idén sem. 
Ha sikerült vendéget szerveznünk,
és az rendben meg is érkezett,
majd a régi/új területre kijutot-
tunk, már csak az õzbakokon 
– és persze a célzás sikerén – 
múlik az elsõ felvonás. 
Abban, hogy a maradandó 
vadászemlékké, a trófeává 
kikészített agancsos koponyák 
a bírálók elé jussanak, persze
sok minden közrejátszik.
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megvásárlásával történõ vérfelfrissítéssel is, mégsem tud-
tak a mi õzállományunk agancsminõségének még a kö-
zelébe sem jutni.

Másik összehasonlítási alap szerint a fogságban nevelt
õzbakok agancsaiból vonnak le konzekvenciákat, amelyek
még köszönõ viszonyban sincsenek a természetes körül-
mények között élõkével. Az, hogy netán valamelyik
trófeabíráló bizottság nem valóságos paramétere-
ket tulajdonított egy vagy több háznál nevelt
baknak, az még nem feltétlenül a bizottság
tagjainak hozzá nem értését bizonyítja.
Sokkal inkább a kegyes „jobb a békes-
ség” toleranciája elvének tulajdonítható.

Több próbálkozást láttam már az
õzbak zárttéri nevelésével kapcsolatban,
és ki merem jelenteni, hogy aki azzal
a szándékkal nevel ilyen módon trófe-
ás vadat, és azt netán valamilyen fon-
dorlattal szabadterületiként lelöveti, az
nem az igaz vadászok útját járja, ha-
nem a gátlástalan kupecek közé sorol-
ható. Láttam már fiatal külföldi bérva-
dászt a föld felett fél méterre „lebegve
járni”, amikor behozták a vadászház udva-
rára a zsákmányolt, közel harminc kilós, óri-
ási agancsú bakját. Hát nem gratuláltam. Elol-
dalogtam az autómhoz, és majdnem hazáig azon
gondolkodtam, hogy ha majd ez a fiatalember otthon
a vadászszoba kandallója elõtt eldicsekszik valamelyik ta-
pasztalt, idõs vadászbarátjának, akkor majd mi lesz? Mert,
hogy nem leszünk „vadászati nagyhatalom”, az biztos.

Hiszen van számos buktatója a becsületesen járó vadász-
tatásnak is. A tõlünk 150-200 méter távolságban, sokszor
takarásban, csak pillanatokra megálló õzbak megítélésénél
a legjobb távcsõvel alaposan vizsgálgatva is bizony nagyon
„mellé lehet nyúlni”. Ha nem az általunk jól ismert, több-
ször, több oldalról is megfigyelt, ismert territóriumában élõ
bakra viszünk vendéget, hanem csak úgy a „vak tyúk is
talál szemet” módjára barkácsolgatunk, akkor is rendelkez-

ni kell az agancs, és viselõjének összhangján alapuló felis-
merés képességével. Senki ne higgye, hogy csak azért, mert
valaki valamilyen vadászati képesítést megszerzett, akkor
már birtokában is van ennek a tudománynak. A vadászat-
ban eltöltött több mint harmincöt évem alatt talán húsz
olyan tehetséggel megáldott vadõrrel találkoztam, aki pár

másodperces távcsövezés után csalhatatlan bizton-
sággal, helyesen döntött. Olyannal viszont an-

nál többször, aki akár napokig is nézeget-
hetné a bakot egyfolytában, és akkor
sem biztos, hogy megfelelõ döntést
hozna. Van, aki ezt elismeri, és nem
is vállalja a vadásztatás felelõsségét,
de sokan sajnos ennek az ellenke-
zõjét teszik. Bizonyára azt gondol-
ják, hogy nagy baj már nem le-
het, hiszen a hibás döntés miatti
szankciók eltöröltettek. Legfeljebb
a folyosón a kollégák elõtt kell le-
sütni a szemüket a vétkezõknek,
vagy a karokat széttárva éppen az
otthon maradt kísérõre kell kenni
az egészet.
Az elmúlt tíz év azért sok min-

denre jó volt. Sok társaságot összeko-
vácsolt az elmúlt idõszak, persze több te-

rület gazdái a következõ tíz évet más felál-
lásban kívánták elkezdeni. Remélem jó szakem-

berek tovább tudják szolgálni a vadászat ügyét, és  õzál-
lományukkal nem gazdálkodnak semmivel sem rosszabbul,
mint az eltelt évtizedben. Merem remélni, hogy a kilen-
gések ellenére megmaradnak a vadászgenerációk hosszú
évtizedek alatt egymásnak átadott tapasztalatai. Õrizzék
meg ami jó és szép, tiszteljék hagyományainkat, és kívá-
nom, hogy végre igazán sötét felhõk nélküli égre szállja-
nak a terítéken fekvõ õzbakjainknak a végtisztességet
megadó vadászkürtök szívhez szóló hangjai.

MÓRÉ JÁNOS
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E gész más hozzáállással tekintettek az akkori vadgaz-
dák az apróvadra, tudták, hogy az a fácán vagy fo-

goly, amelynek a fészekalja megsemmisül, már csak a ki-
sebb tojásszámú sarjúfészekkel, késõbbi kelésû csibékkel já-
rul hozzá az éves szaporulathoz. Éppen ezért sokat tettek
a költés eredményessége érdekében. Minden lehetséges
módszerrel csökkentették a fészekrabló kártevõk létszámát
és együttmûködve a földeket mûvelõ termelõvel (igaz, ak-
kor ez szinte kizárólag a Tsz-t vagy az ÁG-t jelentette!)
igyekeztek csökkenteni a gépek által a vadban és szaporu-
latában okozott károkat. Akkor még – legalábbis helyenként
– komolyan vették a termelõk azt, hogy a kaszálógép ele-
jére különbözõ megoldású (láncos, húzóköteles, drótrugós,
stb.) vadriasztókat szereltek fel. Ahol ez igazán jól mûkö-
dött, ott a vadgazda minden gépkezelõvel megegyezett, hogy
prémiumot kapnak minden egyes mentett tojás után, így
azok lettek közvetlenül érdekelve, akiken ténylegesen múlt
a veszélyeztetett vad túlélése. Ennek tudatában aztán a gép-
kezelõ megállt akkor is, ha õzgidát, nyúlfiókát észlelt a ve-
zetõfülkébõl, míg ha csak a „termelési érdek”, a minél rö-
videbb idõ alatt történõ betakarítás célja lebegett a szeme
elõtt, akkor a vad léte érdektelen volt számára.

Volt azonban ennek más kritériuma is. Az akkori idõk-
ben nemigen akadt olyan vidéki ház, tanya, ahol ne tar-
tottak volna baromfit, így nem okozott különösebb nehéz-
séget elegendõ számú kotlóstyúk összevásárlása, esetleg
„bérbevétele”. Felkészült apróvadas területek saját tyúkál-
lománnyal is rendelkeztek, mert tartásuk belefért a fácán-

törzstartás anyagi és munkaigény kereteibe. A vadõri „tu-
domány” volt, hogy lámpázással, vízpróbával meg tudták
állapítani a tojásban lévõ embrió fejlõdésének, kotlottságá-
nak a fokát, és szégyen volt, ha a lucerna elsõ kaszálá-
sa elõtt nem végezték el a kötelezõ fészekmentéseket.
Ezeket már a feledés homálya fedi. Azt azonban ma is
tudjuk, hogy micsoda minõségi különbség van a kotló ál-
tal nevelt és a „mûanyán” nevelkedett fácánok között. Ott
sem volt gond, ahol nem tudtak, vagy nem akartak kot-
lót tartani, mert a 70-es évek MAVOSZ fácánprogramja
keretében szinte minden megyének volt saját bázistelepe,
ahol kikeltették a mentett és beszállított fácántojásokat is,
s azok árát vagy kifizették az adott vadászterületnek, vagy
csibét, elõnevelt madarat kaptak cserébe. Nem is lehetett
akkoriban tíz kilométert közúton autózni anélkül, hogy
egy-egy fácánt ne láthattunk volna.

A 60-es években dr. Fodor Tamás a Budapesti Állatkert
madárosztályának vezetõjeként éppen a fácános tapasztala-
tok alapján elkezdte a kikaszált fészkekbõl mentett túzok-
tojások összegyûjtését és mesterséges keltetését. 1972-tõl az
általa vezetett Vadbiológiai Állomáson ezt a munkát tovább
folytattuk, az így összegyûjtött tojásokból felnevelt állomány
adta késõbb a dévaványai túzokrezervátum elsõ lakóit.

Szép idõk voltak, még nem kényelmesedtek el az ap-
róvadas vadászok, mint késõbb, a futószalagon gyártott
„mûanyag” tömegfácán idején. Emeljünk ka-
lapot azon igazi vadõrök, vadgazdák emléke
elõtt, akik a fészekmentést, fácánnevelést a
saját két kérges kezükkel, s nem utolsó sor-
ban szívvel-lélekkel és nagy hozzáértéssel vé-
gezték – mindannyiunk örömére.

SOMFALVI ERVIN

Valamikor, hajdanán – de még a 60-as,
70-es években is – teljesen természetes
tevékenységnek számított az apróvadas
területeken a tojás- és fészekmentés.
Mindazokban a mezõgazdasági kultúrák-
ban, ahová a fácán és fogoly fészket ra-
kott, de a költést veszélyeztetõ munkála-
tokat végeztek (kaszálás, stb.) a hivatá-
sos vadászok és segítõik jó orrú kutyák-
kal átjárták a táblákat és összeszedték a
veszélyeztetett fészekaljakat. Mivel kiseb-
bek lettek a vadászterületek, sokhelyütt ma is ragyogóan
alkalmazhatók volnának ezek az „elfelejtett” módszerek,
mert az eredményességüket soha nem vitatta senki. 
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Csökkent a „tenyésztõi kedv”

… mondják erre a közgazdászok – de mi, vadászok jól
tudjuk, hogy valójában korántsem a kedvünk csökkent,
hanem a fácánnevelésre fordítható pénzünk. Így aztán
csak annyiban igaz a hangzatos „kedvcsökkenés”, hogy a
kínzóan krónikussá váló pénzhiány önmagában sem vala-
mi derûs jelenség. Sajnos az olyan társaságok hosszú tö-
mött sora hagyta abba a nevelést, amelyeknél a pénzen
kívül pedig minden szükséges eszköze, épülete, szakem-
bere rendelkezésre állna. Elõször talán úgy gondolták,
hogy nem dõl össze a világ, ha egy-két évet kihagynak,
divatos szóval meghúzzák a nadrágszíjat, aztán majd az
új ciklusban kidolgozzák a „reformokat” és újult erõvel
belehúznak… Sajnos az esetek nagyobb részében mindhi-
ába vártak az „újult erõre”. Az okok ismertek: nem si-
került a nyúlbefogás, az õzbakvadászat eredménye a vára-
kozások alatt maradt, belharcok mételyezték az egyesületi
életet… és a kör ezzel be is zárul. Egyetlen lelkes „újí-
tóra” ugyanis manapság már legalább tíz rendkívül jól ér-
tesült „lelombozó” esik. Sokan úgy gondolták, hogy azok
járnak jobban – és csökkentik a veszteségeiket – akik a
nevelt fácánjaik egy részét kész fácánként, háló alól elad-
ják, vagy késõbb, a vadászat napján kieresztve lövetik le.
Az utóbbi, sajnálatosan egyre jobban terjedõ módszer
azonban óriási veszélyeket rejt magában. Úgy is mondhat-
nánk, hogy ketyegõ bombán ülünk, mert ahogy annak
idején közfelháborodásra az egész világon betiltották a ka-
litkákból röptetett galambokra rendezett lövészversenyeket,
a vadászat reggelén kiengedett, vagy rosszabb esetben ko-
sárból dobált fácánok „kérdését” sem képes tolerálni a ci-
vil társadalom, de még a jobb érzésû vadászok többsége
sem. Ez az út – lássuk be már végre – járhatatlan. 

Tenyésztünk, vagy szaporítunk?

Már a nyolcvanas évek elején mindenki hiányolta, hogy a
hazai fácán tenyésztelepeken nem a szigorú utódellenõr-
zés mellett végzett, a kívánatos tulajdonságokra szelektált,
szakszerû tenyésztés folyik, hanem egyszerû, mennyiségre
törekvõ, profitorientált szaporítás. Ebbõl aztán végül egy
megvásárolható, küllemileg úgy-ahogy homogénnek mond-
ható nevelési „anyag” származott, amely a vadásztársasá-
gokhoz kerülve képes volt átélni még a lehetõ leghetero-
génebb nevelési módszereket is. Így akartak belõlük va-
dászfácánt „gyártani”. Az egyénileg értelmezett „techno-
lógiai fegyelem” – amely valójában nálunk sohasem léte-
zett – odáig fajult, hogy az országban két tökéletesen
egyforma módszer soha nem is volt, ezért aztán persze
egymáshoz hasonló eredmény sem. Az igazán „vérprofi”,
hozzáértõ vadászati vállalkozók viszont a nevelési idõszak-
ban mindvégig jól megfizetett szakembereket alkalmaznak.
Nem valami „szívességi alapon”, közösségi munkában
megy a nevelés. Ha megfizetik, akkor meg is követelhe-
tik a szakszerûséget, az éber õrzést – de ami még en-
nél is sokkal fontosabb – a nevelt fácánok módszeres és
következetes „tanítgatását”. 50-90 százalékos vadászati
eredményeket is elérnek, míg a társaságoknál ez az arány
csak igen jó esetben közelítette meg a 30 százalékot. 
A számítások szerint a madarak 40 százalékos visszaté-
rülése még csak „nullszaldós” (egyebek között az ÁFA
miatt). Csak ennél magasabb visszatérülési arány felett
beszélhetünk bármiféle nyereségrõl. Ugyanakkor – és ez
általános tapasztalat – azokon a területeken, ahol évek óta
jelentõs mennyiségû kibocsátás volt – szép lassan eltûnt
a vadfácán.

Az elmúlt években a keserû megle-
petések egész sora érte azt a mára
már maroknyira apadt vadgazdát, akiket
a fácánnevelés akár egy csöppet is érdekel.
A megbolondult idõjárás bizonyára sokáig
emlékezetes õsze és tele erre még 
ráfejelt.

Az elmúlt vadászidényben azzal 
magyarázkodott mindenki, hogy az igazi
tél hiánya miatt szanaszét van 
a madár, és ezért ilyen harmatgyengék
a terítékek. Csakhogy, nem változott
ez késõbb sem. Nehéz beismerni,
hogy semmi nem fog „összejönni”,
mert egyszerûen nincs. Az ezernyi
„szakszerû” magyarázat ellenére, 
a fácán egyre fogy. A vadgazdálkodás
alapvetõ fontosságú feladatai helyett 
mindenki az új területkialakításokkal, 
vagyis a túléléssel foglalkozott, több-kevesebb
sikerrel. Meg is lett a böjtje. Mivel a 70-es
évektõl a fogolyállományunk a szemünk 
láttára omlott össze, annak, aki ezt végigélte,
igazán minden oka megvan aggódni a hazai
fácánállomány bizonytalan jövõképéért.

Végveszélyben 
a magyar 

fácán
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Dicsõ múlt, ködös jelen, sötét jövõ

Mivel ma már szép számmal akadnak egykor bõséges, de
mára már szinte „fácánmentes” területek, kezd olyan het-
venes évek második felét idézõ helyzet kialakulni, mint
annak idején a fogollyal a szemünk láttára történt. Egy
olyan országban, ahol a fácánvadászatok már a múlt szá-
zadban is Európa- és világhírûek voltak – és ettõl kezd-
ve az egész már ép ésszel igazán nehezen követhetõ –
mindenféle módszertõl függetlenül, a fácán jelenleg sem-
miféle támogatást nem kaphat, pályázni sem lehet ilyes-
mire. Többszörösen „büntetett elõéletû” madárfajjá vált,
pedig amint jól tudjuk, az elmúlt fél évszázadban csak és
kizárólag a néhai MAVOSZ szervezte fácánprogramok vol-
tak sikeresnek mondhatók. Ja, hogy ennek voltak gyerek-
betegségei? Kinek és minek nem? Mélyen hallgat viszont
mindenki arról, hogy mennyi pénz ment el mindenféle
eleve hamvaiba holt, eszeveszett célokra.

A „termelõi oldal” mellett persze az elmúlt évek so-
rán alaposan megváltozott a „fogyasztói oldal”, a bérva-
dászok igényei is. A nagyterítékû, téli hajtások helyett
sokkal inkább a kisebb, párszázas terítékekre mutatkozik
növekvõ igény. Ehhez azonban más nevelési, kibocsátási
módszerek elterjedésére volna szükség, hiszen a többszö-
ri zavarás, „piszkálás” még tovább növeli az amúgy is
igen jelentõs havi veszteséglistát. Két-három alapos „pü-
fölés” után meg nincs ember, aki a lõporfüsttel megcsa-
patott madarakat együtt tudná tartani.

Sajátos versenyfutás ez a pénzzel, az idõvel, a piaci vi-
szonyokkal… és az elõre nem tervezhetõ, folytonosan vál-
tozó világban sokan idõ elõtt föl is adják a kilátástalan
harcot. Ez számunkra az új „külvilág”, azonban – és ezt
sem hallgathatjuk el – van ennek az egésznek egy sajá-
tos és a kívülállók szerint talán teljes mértékben érthe-
tetlen „belvilága” is. Ugyanis nem csak a piaci viszonyok-
kal kell a vadászati vezetõknek az eddigieknél keményeb-
ben megküzdeniük, hanem a belsõ ellenzékükkel, az el-
lenérdekelt felekkel is, akiknek a helyzet minél rosszabb,
annál jobb. Néhány jól elhelyezett és jól idõzített „na,

ugye, elõre megmondtam” be-
szólással a keserves kudarcok-
ból is manapság lehet adott
esetben elsöprõ sikereket ko-
vácsolni. Egy percig se gon-
dolja senki, hogy ezeket a bel-
sõ vitákat és csatákat köny-
nyebb megvívni, mint szembe-
szállni, megküzdeni korunk
ökológiai – és ennél jottányi-
val sem könnyebb – ökonómi-
ai kihívásaival. A közmondás-
ban a harag, esetünkben vi-
szont a megtapasztalt gazda-
sági létbizonytalanság a „rossz
tanácsadó”. Továbbá: ki tudja
megmondani, hogy vajon mi-
ért tudtak egykor a szakmai
véleményüket mindenki által
zsinórmértékként elfogadott
néhai Nagy Öregeink „kinõni”
a sorból? Miért adtak a sza-
vukra, ma pedig miért nem

képesek erre? Korunkban összehasonlíthatatlanul nagyobb
– mind a magasan képzett vadászok száma, mind pedig
az egymásra épülõ összegyûjtött tapasztalat és tudásanyag,
– mint régen. Ma miért gondolhatják azt, hogy nem hisz
nekik senki? Az ilyen és hasonló „miértek” egész sorára
nincs értelmes válasz. Az õszinte, kendõzetlen és szakmai
vélemények nélkül pedig nem fog menni, mert régen sem
ment. 

Az új szelek szárnyán 

Az elmúlt fél évtizedben terjed az igen jól hangzó „ter-
mészetközeli” vadgazdálkodás diszciplínája, amely szinte
már egyfajta „vallássá” is vált, amelynek már önmaguk
által felkent papjai is vannak. 

Határainkon belül – valljuk már be – eddig még egyet-
len megtekinthetõ, onnan eredményes módszereket „lekop-
pintható” mintaterületünk sincsen. Nincs kézbe vehetõ, bre-
viáriumként forgatható ajánlás, technológia sem. Nem hall-
gathatunk arról sem, hogy a balesetmentes, de eredmény-
centrikus vadászatok megrendezése, szervezése terén is az
új ciklusban a szokásosnál többen küszködnek „erejüket
meghaladó kihívásokkal”. A Lajtán túl persze bõséggel lát-
hatunk – és volt is szerencsénk látni – ilyesmit, de ott
merõben mások a viszonyok, a mezõgazdasági kultúra, a
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vetésszerkezet, a mûvelési módok, de ami talán még fontosabb: a ragadozók
helyét, szerepét, számát megfelelõen szabályozó és meghatározó – divatos szó-
val – „predátor-kontroll”. Más továbbá az egész mezõgazdasági mûvelés támo-
gatási rendszere, mi még nem tartunk ott, bármennyire is szeretnénk. Tény-
kérdés, és vitathatatlan, hogy a természetes körülmények között élõ vadfácán-
nál olcsóbb, ökonomikusabb, és ökológiai szempontból is jobb fácán nincsen. Az
élõhelyi viszonyok fontosságát senki nem vitatja, de – be kell látnunk – szép-
számmal akadnak olyan területek, amelyek öntevékeny munkánk nélkül már
egyszerûen nem is alkalmasak arra, hogy egész éven át mindenben megfelelõ
élõhelyet nyújtsanak a fácánoknak. Ezt pedig nem a tudósok, hanem maguk a
fácánok bizonyították be. Tömérdek azonban az olyan terület, ahol viszont ma
is ideálisak volnának a körülmények, mégsem foglalkozik az érthetetlen módon
„lenézett” apróvaddal az égvilágon senki. Azonban arra a néhány hónapra,
amennyit a nevelt madár kint tölt, megfelelõ elõkészítéssel, erõinket a kritikus
idõkre koncentrálva, az eddigieknél lényegesen nagyobb odafigyeléssel, élõhely-
fejlesztéssel, vadföld-gazdálkodással, nevelt fácánokkal is lehet igen szép eredmé-
nyeket elérni. Azt sem szabad elfelejteni, hogy még nem is olyan régen orszá-
gos viszonylatban az apróvadból származó árbevétel nagyságrendekkel elõzte meg
a nagyvadfajokét. Akkoriban még az apróvad vonatkozásában is az állami terü-
letek jelentették a szakmai tudás és eredményesség „csúcsát”, ezért az okta-
tás, a szakmai továbbképzés színhelyei voltak. A mai helyzet pedig közismert,
mert csaknem mindenütt rég abbahagyták a fácántenyésztést, holott a terüle-
teik élõhelyi adottságai sokban nem változtak, éppúgy alkalmasak volnának, mint
annak idején. A világon szinte legmagasabb hazai nagyvad áraink ellenére min-
denki sír, panaszkodik a vadgazdálkodási ágazat folyamatos elszegényesedése, sõt
ráfizetésessé válása miatt. Nem kellene netán „több lábon” állni? A néhai
Draskovich Iván gróf, aki több mint négy évtizeden keresztül foglalkozott a szar-
vas-gazdálkodással, és aki ettõl lett európai hírnevû vadgazda, az egykori me-
sés nagyvadas területén belül korának egyik leghíresebb fácánosát hozta létre
és gondozta. Az ebbõl származó árbevételt pedig – ahogy leírta – ugyanúgy
megbecsülte, és visszaforgatta a vadgazdálkodásba, mint a fõvadéból származót.
Mindenkinek azok közül a lehetõségek közül kell a legjobbat kiválasztani, ame-

lyek az adottsága-
ival vannak össz-
hangban, s nem
pedig az álmaival.
Természetesen eb-
ben az esetben az
emberi munkának,
a naposcsibétõl
egészen a terítékig
tartó folyamatnak,
végül is egy alap-
jaitól céltudatos, a
legapróbb részlete-
iben már régen

egymásra épülõ tanítható és tanulható rendszert kellene alkotniuk. Az egész
munka irányítása pedig szigorúan egyszemélyes felelõsségû vezetést igényel, és
nem mûködik úgy, hogy mindenki beleugat, és majd éppen azt csinál, amit a
saját mély és igen sötét kútfeje szerint a legjobbnak tart.

Az apróvad gazdálkodásnak – mesélhet bárki, bármit – csak maga a terí-
ték lehet a végeredménye. Most új ciklus kezdõdik, az „elesett” kigolyózotta-
kon kívül már döngetik az ajtót a „revírharcokban” alaposan megedzõdött if-
jú „titánok”, akik most aztán a terítékeknél mutathatnák meg igazán, hogy
ki a rátermettebb, ki a hozzáértõbb. A terület ilyen-olyan kialakítása ugyanis
lehet térképészetileg bármilyen „szép”, és hatóságilag bármilyen üzemtervezet-
ten „gömbölyû”, csak akkor ér valamit, ha lesz is majd azon a puskát mire
fölkapni. És ebben kérdésben talán már nem csak és kizárólag a mindenha-
tónak tûnõ pénz számít, mert ész nélkül „költeni”, azok is tudnak, akiknek
„ab ovo” tollas a hátuk.

HOMONNAY ZSOMBOR
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A z idei évtõl – rövid átmeneti idõszak mellett – meg-
szûnik az erdõgazdálkodás néhány részterületének

normatív támogatása. Eddig erdõfelújításra és ápolásra
rendszeresen kaptak erre a célra az erdõfenntartási alap-
ból támogatást, akik ilyesmivel foglalkoztak. Mostantól az
állami tulajdonú erdõgazdaságok csak közcélú tevékenysé-
gük végzésének támogatására pályázhatnak. Az is hátrá-
nyosan érinti az erdõgazdaságokat, hogy állami tulajdonú
cégként az Új Magyarország Fejlesztési Program sok jog-
címébõl viszont nem tudnak támogatáshoz jutni.

Jelentõsebb dotációt uniós alapokból csak új erdõ tele-
pítésére lehet igényelni. Ehhez azonban terület kell, már-
pedig az állami erdészetek, mint gazdasági társaságok
nem vásárolhatnak földet, az általuk kezelt állami földek
nagy részét már betelepítették. A kiesõ forrásokat vala-
honnan pótolni kell. Az egyik ilyen lehetõség a vadgaz-
dálkodási tevékenység bõvítése. A vadászat-vadgazdálkodás
az Európai Unióban azon kevés mezõgazdasági ágazatok
egyike, amelyekre semmilyen korlátozás nem vonatkozik.

A DALERD Délalföldi Erdészeti Zrt. is ezen az úton
indult el. A vadászat árbevételének emelésére egyik elmé-
leti lehetõség a szabadtéri vadállomány növelése lehetne.

Ennek azonban gátat szab a létszámnövekedéssel együtt
felszökõ erdei- és mezõgazdasági vadkár, valamint az,
hogy a szabad területen élõ nagy létszámú állomány az
élõhelyét kiéli.

Ezért a DALERD Zrt.-nél vadaskertek kialakításával
próbálják biztosítani a szükséges árbevételt – úgy, hogy
az ott végzett intenzív élõhely-fejlesztéssel, és takarmányo-
zással a környezetet nem terhelik meg túlságosan. 

A Csongrád és Békés megyében mûkö-
dõ erdészeti társaság elõször Ásotthal-
mon létesített egy disznóskertet, amely
jelenleg 735 hektáron mûködik. Ezek
után Gyula mellett, sarkadremetei va-
dászházuk tõszomszédságában alakítottak
ki egy 670 hektáros dámkertet, ahol
azonban disznó is van szép számmal.
Legutóbb pedig Körösladányban létesítet-
tek egy 418 hektáros disznóskertet. A va-
dászkerteket egy 110 hektáros tenyészkert
„szolgálja majd ki” Derekegyházán. 
A kertek mintegy 1900 hektáros területe
a DALERD Zrt. által kezelt területnek 
7 százalékát jelenti. A szabad területen
tartott vadlétszám nem haladja meg az

élõhely vadeltartó képességét. Ezzel a szemlélettel sikerült el-
érni, hogy a cég évente csak mintegy 8-900 ezer forintos
vadkárt fizet. Más erdészeti társaságoknál ez az összeg akár
40-50 millióra is rúghat. Igaz, a Dél-alföldön lényegében
nem él gímszarvas és a szabad területeken a vaddisznóállo-
mány is sokkal kisebb, mint például a Dunántúlon.

A vadaskerteket olyan helyen alakították ki, ahol nin-
csenek védett természeti értékek, és a földúsított vadállomány

Erdészek 
a természetért
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a folyamatos, és állandó takarmányozás miatt kevéssé terheli meg a környezetet.
Az ásotthalmi homokon telepített fenyõerdõkben a vad nem tesz kárt,
Körösladány környékén pedig a gyenge termõhely miatt semmilyen fafaj nem
ad kielégítõ gazdasági eredményt. A fák itt egy fél évszázad alatt sem érik
el a 20 centiméteres törzsátmérõt, a terület nagy része csak áthatolhatatlan
bozót. Ezen a gyenge, szikes termõhelyen megfelelõ eredményt csak a hagyo-
mányos legeltetõ állattartással lehetne elérni, és a zárttéri vadtartás lényegé-
ben ugyanezt jelenti. Ami az élõhelyben hátrány erdészeti szempontból, az

kedvezõ élõhelyet nyújt a vaddisznóállománynak és elõnyös a környék számá-
ra is, mert munkalehetõséget nyújt a hátrányos adottságú térségekben élõk-
nek. A takarmányt a környékbeli gazdáktól vásárolja az erdõgazdaság. Ha pe-
dig vendégvadászok érkeznek, szálláshely, étkezés, ellátás kell, aminek eredmé-
nyét a helyben lakók élvezik.

A kertekben való vadászatot nem mindenki tartja vadásziasnak. Ám egy
nagy területû kertben nincs olyan érzésünk, hogy zárt területen járunk, kerí-
téssel a vendég nem is találkozik. A kertekben jól szervezhetõ a vadászat, és
biztos a vadászélmény. Tény, hogy igény van rá, jól eladható, s egy nyereség-
érdekelt cégnek ez is fontos.

Egyaránt szolgálja a vadászati árbevétel növelését és egy veszélyeztetett faj
megmentését a DALERD Zrt. derekegyházi területén folyó fogoly-visszatelepíté-
si program. Õsi vadmadár fajunk természetes szabad területi állománya annyira
lecsökkent, hogy sok apróvadas területrõl már teljesen eltûnt. 1976 óta csak ott
lehet fogolyra vadászni, ahol kibocsátás történt. A soproni egyetem kutatásai és
visszatelepítési kísérleti programjai megmutatták, hogy az egyszerû kieresztés
nem sokat ér, ha az nem jár együtt az élõhely fejlesztésével. A DALERD Zrt.
egy 500 hektáros területre koncentrálta a telepítést. Ehelyütt intenzív ragadozó-
gyérítést végeznek, az élvefogó csapdákkal megfogott védett ragadozókat a nem-
zeti park felügyelete mellett egy másik területen szabadon engedik.

A gazdákkal egyeztetve változatos mezõgazdasági kultúrákat hoztak létre, s
egy 50 hektáros parcellában költési idõben egyáltalán nem kaszálnak. Ez pe-
dig nemcsak a fogolynak, de a fácánnak és a mezei nyúlnak is jobb élõhe-
lyi körülményeket nyújt. Az ekképpen kezelt élõhely nemcsak a vadászható,
hanem a védett fajoknak is kedvez. A cél egyelõre az életerõs törzsállomány
kialakítása, de természetesen a vadászati bevétel sem mellékes. A Tisza ára-
dásakor a hullámtérrõl kiszoruló vaddisznók rendszeresen megjelennek a te-
rületen, veszélyeztetve így a földön fészkelõ foglyok fészekaljait. A derekegy-
házi erdõtömbben maradó vaddisznókat befogják, és karanténozás után vér-
frissítésként a nevelõkertbe helyezik.

Vass Sándor vezérigazgató úgy véli, a leírtak igazolják, hogy meg
lehet találni az intenzív vadgazdálkodásnak azokat a formáit, ame-
lyek a környezeti szempontoknak megfelelnek, a közvélemény szá-
mára elfogadhatóak, ugyanakkor meghozzák a kívánt eredményt is.

MÁROK TAMÁS
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A természetfilmezés külön szakma.
Az állat- és növénytan alapos isme-
retét követeli meg, speciális felszere-
lés kell hozzá, no és rengeteg idõ.
Míg egy-egy jó snitt összejön,
rengeteg fölös-
leges órát tölt-
het el az ope-
ratõr magaslesen
vagy sátorban.
Az Erdõ P.R. Bt.
a dámról 52 per-
ces, a gímszarvas-
ról 65 perces fil-
met forgatott.

Ez elsõ látásra
talán hosszúnak tûn-
het, ám ha tudjuk,
hogy mi van mögöt-
te, azaz megnézzük
az alkotásokat, észre
sem vesszük, hogy re-
pül az idõ...

„A magyar erdõk kirá-
lya” és a „Dámszarvasok
földjén” címû film hason-
ló erényekkel is hibákkal
rendelkezik. 

A filmek képi világa
egységes és magas
színvonalú, nem látha-
tó egyetlen életlen,
vagy rosszul megvilá-
gított snitt sem. 

Egyvalamit tudni
kell: az alkotások
nem vadászfilmnek
készültek, ennek
megfelelõen egyetlen puskalövés sem
dördül el. Megismerhetjük viszont a
vidék történelmét, a környék turiszti-
kai nevezetességeit, az élõhelyet –
annak növény- és állatvilágát, valamint
az ott folyó erdõ- és vadgazdálkodást.

A narrátor szövege idõnként vitat-
ható, szakmailag pontatlan, de talán
nem is az volt a cél, hogy egy tö-
kéletességre törekedõ száraz, tudo-
mányos mû jelenjen meg a képer-
nyõn. Az a megállapítás, hogy a
vaddisznókondában kizárólag rokonok
élnek együtt – „vadászfüllel” hallva
legalábbis – kissé idegesítõnek tûnik.

A film alátámasztja viszont, amit
már sokszor próbáltunk bizonyítani:
a dám a Kárpát-medencében már a

jégkorszak elõtt is jelen
volt, tehát õshonosnak
tekinthetõ. Lenyûgözõek
és hatásosak a narrá-
torszöveg nélküli,
barcogással, agancs-
csattogással „illuszt-
rált” képek.

Amit látunk, általá-
ban összhangban van
azzal, amit hallunk,
de a magyarázó
szövegeken érzõdik,
hogy „laikusok”
készítették „laiku-
soknak”, azaz va-
dásznyelv kin-
csünk kifejezései

egyszer sem hangza-
nak el.
Bravúros

felvétel, és az
operatõrt di-
cséri például,
hogy amikor
az õsi hiedel-
met idézve, a
szarvas agancsá-
val segíti fölkelni
a napot, egy
gyönyörû, ellen-
fényben tündöklõ
fiatal bika látható. 
Összességében

elmondható a két
filmrõl, hogy kelle-
mes alkotások, me-

lyek – kisebb hibáikkal együtt –
szakmailag is elfogadhatók. 

Aki egy egyórás, kellemes kikap-
csolódást, és hasznos idõtöltést ígérõ
ismeretterjesztõ-természetfilmre vá-
gyik, bátran üljön le a televízióké-
szülék elé, és nézze meg az Erdõ
P.R. Bt. alkotásait. Garantálom, nem
fog csalódni benne.

M. T.
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Papa, mama, gyerekek, pontosabban három fiú, akiknek
közös „jellegzetessége”, hogy mindannyian vadászok. Illet-
ve a mama csak eljár velük.

Dr. Soós László Hódmezõvásárhelyen közismert orvos,
évtizedek óta a helyi kórház neves sebésze. 1974 óta va-
dász, és sok éve fest is, képeivel Csergezán-diplomát ér-
demelt ki. Hivatásában egyik fia sem követte, de mind-
hárman követték kedvtelésében, mindannyian vadászok.
Ráadásul kettejüknek ez a szakmája is. A legidõsebb, La-
ci vadgazdálkodási szakmérnök, márciusig a Hódmezõvá-
sárhelyi Elõre Vt. vadászmestere volt, Zoltán, a legifjabb
pedig erdõmérnök, a Dalerd Zrt. Szegedi Erdészetének
mûszaki vezetõje. Csak a középsõ, Gábor „fajzott el”, jo-
got végzett Szegeden, és ügyvédként dolgozik. 

– Valakinek pénzt
is kell keresni a
családban – indokol-
ja döntését, és mo-
solyogva teszi hozzá,
hogy most az új te-
rületkialakításoknál
volt dolga bõven.

Eddig mindannyi-
an az Elõre Vadász-
társaságban vadász-
tak és sokat jártak
ki együtt. Tavaly a
területük nem keve-
sebb, mint hat részre szakadt. Soós doktort és Gábor fi-
át a mártélyi társaságba vették föl, a másik két fiú egy-
elõre „hontalan”. Ám Laci is reménykedik, hogy elõbb-
utóbb õ is bekerül, elsõsorban azért, mert a területen a
családnak 100 hektár földje van.

Mindannyian itt, a Tisza ártéren szeretnek a leginkább
vadászni, ahol a nagyvad is honos, mert mindannyiuk ked-
vence a vaddisznó. Ezen a területrészen februárig kilenc
éven át Laci volt a hivatásos vadász, s a 2000 hektáron
évente 25 õzbak, 35 disznó esett, és mindig akadt néhány
gímszarvas bika is. Ma már állandó nagyvadállomány 
él ehelyütt, persze, ha az árvíz ki nem kergeti õket. 

A tavaszi áradás természetesen a szalonkázási esélyeket is
erõsen befolyásolja.

– Pár éve hárman kimentünk Mártély mellé, esti hú-
zásra – meséli Zoli. A barátnõm is velünk volt, no és a
két kutyánk. Amikor mentünk befelé, még fél lábszárig
ért a víz, a húzásidõ végére azonban jócskán megemel-
kedett. A üdülõterülettõl vagy száz méterre Laci lendüle-
tesen belehajtott az áradó vízbe. A Niva egy ideig ment,
de miután a hullámok átcsaptak a motorháztetõn, sötét
lett, mert már a lámpákat is ellepte a víz, majd a kocsi
leállt. Amint kinyitottuk az ajtót, ömlött be a jéghideg víz,
mire kiszálltunk, már derékig ért. Én a nyakamban vit-
tem ki a barátnõmet, meg a mobil telefonokat, aztán hár-
man nekiveselkedve szinte centiméterenként toltuk ki a

Nivát. Az 50-60 méteres
utat több mint egy óra
alatt tettük meg. Az au-
tót nem hagyhattuk ott,
mert elvitte volna a víz,
és a segítség se tudott
volna a közelünkbe jön-
ni. Közben a kutyák a
kocsi körül úszkáltak vi-
dáman. Amikor a kipu-
fogó már nem ért bele a
vízbe, kipucoltuk, az el-
osztót kitöröltük, és a
motor néhány próbálko-

zás után elindult. Nagy kaland volt! Ja, és elõtte a húzá-
son egy lövéssel két szalonkát lõttem, igazi kontárdublét
– teszi hozzá Laci.

Az édesanya, Marika is szívesen kijár velük. Zoli a kö-
zelmúltban nõsült, Laci évek óta együtt él barátnõjével,
most jön az elsõ unoka. Gábor jelenleg még „magánzó”.
Az apa festõi vénáját Zoli örökölte valamelyest, mert ko-
rábban ügyesen rajzolt. Most azonban – mondja – nincs
rá ideje. Soós doktor 62 éves, szeretne még néhány évet
a szakmájában dolgozni. Utána bõven marad majd ideje
a vadászatra és a festésre is.

már-ta-

Minden a családban marad
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Egy vadászcsalád, két elejtett vadkannal, három
évtizedes különbséggel. Az elsõ felvétel Mártélyon készült
1976-ban, a másik Kisgeresden, harminc évvel késõbb
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A z igazgató-fõrvos a magas földszinten lakik, melyet
a biedermeier-bútorok, a régi könyvek és az értékes,

szép képek igényes polgári otthonná nemesítettek, a ta-
nyasi nagyszülõk unokája, a pirtói tanító nagyon is „ter-
mészetközeli” fia pedig a mélyföldszinten, ahol minden
együtt van, ami a gyökereihez, a tovatûnt múlthoz köti.
Ez a két személy persze egy és ugyanaz.

Kiskunhalason vagyunk, a város nyugati  peremén, a
Natakai sziget nevû zöldövezet közvetlen közelében, amelyet
a várost körülölelõ Dong-éri fõcsatorna választ el a
Felsõöreg szõlõktõl. Itt, a közelben vannak a védett, több
száz éves mocsári tölgyek is.

– Még az én gyerekkoromban is nád, sás és víz vette
körül a várost. Száraz lábbal csak az országutakon lehetett
elhagyni Halast – mondja dr. Zsubori Zoltán, miközben szé-
lesre tárja elõttünk különbejáratú kis világának az ajtaját.

Belépünk az elõtérbe, mely berendezését és hangulatát te-
kintve egy vadászkunyhó, és egy meglehetõsen jól felszerelt
konyha különös ötvözete. Vendégváró asztal, fegyverállvány,
trófeák. Egyszerû és rusztikus minden.
Ám a tér belsõ fele csempézett, szag-
elszívóval szerelt, patika tisztaságú
konyha. Kondérok, kések. Az egész he-
lyiséget füstölt húsáruk diszkrét illata
lengi be. Erre egyelõre nincs magyará-
zat. Már csak azért se, mert máris a
tulajdonképpeni vadászszobába lépünk.

Itt minden együtt van, amirõl ka-
maszkorában álmodni szokott az em-
ber.  Könyvek, szobrocskák, képek, va-
dászkések, öreg pisztolyok, szarvas- és
õztrófeák, horgászbotok, preparált hal-
fejek, egy kanadai fekete medve falra
szerelt termetes bõre, egy muflon kos,
egy kardszarvú antilop Namíbiából – és
az asztalon két öreg, míves, különleges
puska. Az egyik egészen kicsi, a má-
sik pedig éppen tekintélyes méretei ál-
tal oly szembetûnõ.

– Ez egy közel száz éves, belga gyártmányú kisasszony
puska – mondja dr. Zsubori Zoltán, kezembe nyomva a
kisebbik puskát. – A csöve hatszögletû, 0,22-es kaliberû,
a fémrészek szépen cizelláltak és olyan könnyû, mint egy
pille…

– Ez a hosszúpuska pedig nyilván Sólyomszem híres
fegyvere…

– Ez egy afrikai elõkelõség fegyvere lehetett... Elöltöl-
tõs, kovás elsütõ szerkezetû és minden porcikájában olyan
precízen kidolgozott, mint egy mûtárgy…

– És hogyan került ide?
– A bátyám, aki tengerész kapitány, Kamerunból hozta…
Ez az elsõ kovás puska, amelyet közelebbrõl is meg-

vizsgálhatok. A kovás gyújtókészülékkel szerelt puskákat
Franciaországban fejlesztették ki, valamikor a XVII. szá-
zad végén. A csõ oldalába gyújtólyukat fúrtak, amely elõtt
kis vasserpenyõ van a finom szemû lõpor számára. 
A kakas szorítócsavaros befogókörmeibe kovát, azaz tûz-
követ illesztettek, amely a ravasz elhúzásakor az „üllõhöz”

csapódva szikrát vetett…
– Egyszerûen zseniális…
– A bátyám szerint Afrika számos

vidékén még ma is használnak ilyen
puskákat…

Dr. Zsubori Zoltánt egy újságíró
kollegám Bujtor István-i alkatként írta
le. Magassága, testsúlya, szakálla min-
denesetre megvan hozzá. És a tempe-
ramentuma, vállalkozó kedve is. Az el-
múlt évtizedek ismert és elismert ha-
lasi sebésze már jó ideje a szegedi Or-
vos Szakértõi Intézet igazgatója, ám itt
és most, ebben a sajátos hangulatú
helyiségben, szeretett tárgyai által kö-
rülvéve inkább egy múlt századi, ka-
landkeresõ, az életet magas hõfokon
élõ és élvezõ vidéki nemes úrra hason-
lít, mintsem egy steril környezetben
élõ, fehérköpenyes városi fõorvosra.

Bizonyos értelemben örökké
gyerekek maradunk. Minden
gyerek álma és vágya egy külön kis
világ, egy saját kis kuckó. Az én
„bungim” annakidején egy üresen
álló udvari deszkabódé volt, melyet
én akkor indián sátornak láttam.
Dr. Zsubori Zoltán igazgató-fõor-
vos „kuckója” pedig alighanem egy
olyan ember szállását mintázza,
aki a vizek és nádasok által
meghatározott, vadban és halban
gazdag pirtói tájon élt valamikor.
Mert hogy ezt a puritán, sajátos
lakrészt a vadászat, a halászat és
a népi konyhamûvészet rekvizitu-
mai uralják…V
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Kovás puska, bogrács, sonka…
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– Édesapám Pirtón volt igazgató-tanító. Ez a kis tele-
pülés akkoriban Kiskunhalas közigazgatási területéhez tar-
tozott, amely a maga 67 ezer hektáros kiterjedésével a
történelmi Magyarország hatodik legnagyobb városa volt.
A pirtói tájat a Homokhátságra oly jellemzõ homokbuc-
kák mellett borókások, nyírfaligetek, no és a ren-
geteg víz és nád határozta meg. A „Halas” név is
az egykori vízi életre utal. A hal és a vad hozzá-
tartozott az emberek mindennapi életéhez. De lo-
va is volt szinte minden családnak, így aztán a ló,
a hal és vad közelségében és bûvöletében telt a
gyermekkorom. És a mai életem is…

– A Bács-Kiskun megyei Millenniumi Almanach-
ban  egy 1940-ben készült fotón Zsubori Károly
tanító úr is látható néhány puskás vadász, egy cso-
mó gyerek és féltucatnyi elejtett nyúl társaságá-
ban…

– Vadásztársaságunk, a kiskunhalasi „Diana” jog-
elõdje, 1916-ban alakult. Birtokomban vannak kora-
beli jegyzõkönyvek, alapszabályok, fotók. A vadászat
gondjai, a társaságok belsõ problémái már akkor is
a maiakhoz hasonlóak voltak.  De elõdeink a gondok el-
lenére szebben, okosabban éltek! Ha Halasról indult a haj-
tás, Pirtón, az iskolánál volt a zárás. De ott, akkor már
készen volt az ebéd... Ha pedig Pirtóról indultak, édes-
anyám tojásrántottával várta a társaságot. Hatvan tojásból
készült a rántotta. Ma is érzem az illatát…

Eljött hát az ideje, hogy szót váltsunk a kondérokról.
– Még az én idõmben is úgy ment a vadászat, hogy

az elsõ néhány nyulat és fácánt kora reggel átadtuk a ki-
jelölt fõzõmesternek, aki aztán a vadászat végére pompás

étellel várta a társaságot. Minden alkalommal más fõzött,
és ahogy az ilyenkor lenni szokott, az összehasonlítás, a
vetélkedés se maradt el. Persze, hogy nem akartam szé-
gyenben maradni. Az igyekezetbõl aztán szenvedély lett…

Megszemléljük a tucatnyi kondért, mert hogy egyálta-
lán nem mindegy, hogy melyikben mit fõz az ember. A
gulyásfõzõ bogrács kifelé szélesedik, hogy semmi se áll-
jon a párolgás útjába, ami által aztán sûrûsödik a szaft.
A halfõzõ bogrács pedig felfelé szûkül, mert hogy a gyors
párolgás éppen a lé ízét ragadná magával. A különleges-
ségnek számító Zsubori-féle üst titkára is fény derül: ez
az edény ugyanis dupla fenekû.

– Egy bajai mester készíti a számomra… Ennek a
megoldásnak az a lényege, hogy a bográcsban lévõ anyag
sohasem találkozik közvetlenül a lángok által áttüzesített
fenéklemezzel, így aztán nem is ég le. A bõrös húsok
esetében ennek különösen nagy jelentõsége van…

Dr. Zsubori Zoltán specialitása a kakas-pörkölt.

– A pörkölt nem paprikás! – figyelmeztet felemelt uj-
jal. – A pörkölt, ahogy a neve is mondja, a hús megpör-
kölése által lesz az, ami. A bogrács aljában maximum egy
kanálnyi baromfizsír van, víz semmi. A befûszerezett húst
megállás nélkül forgatjuk a bográcsban, de nem ám jobb-

ról-balra, hanem újra meg újra átdobva! Ez egyébként
igazi férfimunka. Ha ritkán csinálod, fel is hólyagosodik
a kezed. De ez is hozzátartozik a szertartáshoz. A meg-
pörkölõdött hús levet ereszt. Ekkor teszem bele az apró-
ra vágott hagymát, zöldpaprikát, paradicsomot. Persze ez
is levet ereszt, amit aztán a hús szép lassan magába szív.
Ezt követõen lehet vízzel felereszteni, attól függõen, hogy
ki milyen sûrû szaftot szeret. A pirospaprikát pedig ak-
kor tesszük bele, amikor már bugyog…

A receptismertetést szemléletes mozdulatok kísérik, így
aztán könnyen beleéljük magunkat, hogy rövidesen
a tálalás következik. Én már a pompás étel illatát
is érezni vélem. Ám dr. Zsubori Zoltán újabb meg-
lepetéssel szolgál. Kinyit egy ajtót, mely mögött
egy kis helyiségben sonkák, kolbászok, szalámik
gyönyörû sokasága függ alá a mennyezetrõl. Innen
erednek a finom, füstös illatok! Hirtelenjében ti-
zenhat sonkát számolok össze. Füstölteket és spa-
nyol sonkákat vegyesen.

A spanyol sonkát sózással tartósítják. Legalább
kétezer éves ez a különleges technológia, melynek
eredményeképpen a sonka nem csupán ízt, de
egyéniséget is kap. Mint a jól kezelt borok.

– Az étkezés nem csak arra szolgál, hogy kalóriát vi-
gyünk be a szervezetünkbe – mondja dr. Zsubori Zoltán,
miközben vékonyka kóstoló szeleteket nyes egy erre a cél-
ra szerkesztett ügyes kis vágógépezettel. – Az étkezés lel-
ki igény és élmény is, különösen, ha családi, baráti kör-
ben kerül rá sor…

– Vannak még igaz barátságok?
– Ha igényli és ha õrzi, ápolja az ember. Aki mindig

csak kapni akar, annak legfeljebb ideig-óráig tartó kapcso-
latai lehetnek, de barátai soha. Én a vadászatnak köszön-
hetem, hogy „természeti lény” maradhattam és azt is, hogy
kiváló emberek sokaságát ismerhettem meg.

– Mint ahogy nyilván sok antipatikust is…
– Csalódás mostanság is ért, nem is ke-

vés. Taszít és elkeserít, ha valaki megígér va-
lamit, kezet ad valamire, ám aztán mégis ép-
pen az ellenkezõjét teszi…

BÉKÉS SÁNDOR
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T eljesen természetes, hogy egy állatokat szeretõ gye-
rek minden idejét a szabadban tölti, így mire felnõtt-

sorba cseperedett, ismerte a környezõ hegyek minden
zeg-zugát. 1966-ban a helyi vadászok bevették maguk kö-
zé hajtónak. Hat év után, 1972-ben kapott lehetõséget a
szomszéd területen, Aparon, hogy beléphessen a vadász-
társaságba. Ekkorra már saját lovai voltak, és mindig ren-
delkezett nagyvadra beidomított kutyákkal, még a vizslá-
kat is bedolgozta vércsapára, így a meglehetõsen szabdalt,
árkokkal, vízmosásokkal átszelt területen szinte nélkülöz-
hetetlenné vált, ha sebzettet kellett utánkeresni, vagy „ke-
serves” helyen eldõlt vadat kellett kihúzni.

1974-et mutatott a naptár, amikor a helybéli csapat, a
nagyhírû Pécsváradi Zengõ felvette tagjai sorába. Akkoriban
a téli idõszak szinte minden hétvégéjén hajtottak egy-egy te-
rületrészt, így bõven volt alkalma meglábalni a hajtók irá-
nyítójaként a mások által alig-alig ismert rejtett katlanokat,
szakadásokat. A civil életben az akkoron még virágzó me-
cseki szénbányáknál dolgozott a brikettgyárban, emellett
kõmûveskedett, így a hagyományos, szép, tornácos paraszt-
házát is saját kezûleg újította fel, s építette át a garázst,
a pincét – de elsõsorban is a lovak istállóját.

A hetvenes években elvégezte a vadõriskolát, s majd öt
évig volt hivatásos vadásza saját társaságának. Amikor 1997-
ben szétment a Zengõ, maradt a helybéli, váraljai csapat-
ban, s újabb két évet vadõrként dolgozott. Ekkor vette iga-
zán hasznát jól idomított lovainak, amikor a takarmányt
kordéján és szekerén hordta ki a más jármûvel járhatatlan
etetõhelyekre, szórókra, s huzatta ki, szállította be a lõtt
vadat a könnyen megközelíthetõ helyekre. 

A vadászat átalakult, már nem hajtják a területet szin-
te minden hétvégen, s õ sem megy már benn a hajtásban,
mint akkor, amikor még „bírták a hegyet” a lábai. Min-
denkinek saját szórója van, sajátjának feltöltésére, a nyomok,
csapák felderítésére fájós lábbal is kikocsizik. 

Saját nevelésû két és hároméves csikója szinte hihetetlen
fegyelemmel húzza a vadászatra átalakított szekeret, s tart-
ja vissza a meredek partokban, vízmosásokban. 

Hazaérve, az udvaron felépített, kiszállításra váró magas-
les alatt lelkes csaholással fogadja a négy tacskó és a véreb-
németvizsla keverék – s a nagy örömbõl idõnként kiveszi a
részét a Zalában élõ három lányunoka is.

S.E.
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Ló nélkül soha

Hoffmann János 1946 ban született Váralján, abban a lankák ölelte varázslatos hangulatú baranyai kis faluban,
ahol ma is él. Apró gyerekkorától bolondult a lovakért, minden szekérre felkapaszkodott, mindegy volt, 

hogy kié és milyen ló, netán szamár húzta. Saját lóról, szekérrõl nem álmodozhatott, 
mert sváb származású családját – édesanyja kivételével – kitelepítették Németországba.
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A karakál, azaz a vörös afrikai hiúz vadászata vonzott
ezúttal Afrikába, ott is a Dél-Afrikai Köztársaság

keleti és déli partjára. Régi barátság fûz ottani vadászok-
hoz, néhányszor meglátogattak engem és én is viszonoz-
hattam kedves meghívásukat. Ezúttal Pongolába és Fok-
földre terveztük a vadászatokat, elsõsorban karakálra, de
ezúttal is sikertelenül. Pongola és környéke az ország ke-
leti oldalán, 1000 méteres tengerszint fölötti magasságban
fekszik. Kisebb hegyek borítják, sok mezõgazdasági terü-
let, ültetett eukaliptusz- és fenyõerdõk, nagy kiterjedésû
cukornádültetvények övezik. Kedvezõ
hely különbözõ antilop- és disznófajok
vadászatára.

A vadászat errefelé kicsit hasonlít a
nálunk megszokotthoz. A vadfajok
többsége – bozóti bak, nádibak, bozó-
ti és varacskos disznó, nagykudu – vi-
szonylag jól tartja a kicsinek nem
mondható területét és a helyi vadászok
ismerik is ezeket. Vadászatukhoz ele-
gendõ a területhatárhoz kiautózni, és
onnan, hagyományos módon –
cserkelve – bejárni a területet. Kora
reggel és késõ este jó eséllyel lehet va-
dászni bozóti disznóra, amely formára,
színre és viselkedésre is hasonlatos a
mi vaddisznónkhoz, csak jóval kisebb
testû. Éjszakai vad, rettentõen óvatos,
nagy szerencse kell az elejtéséhez. Er-
refelé elsõsorban a hatalmas, több
száz hektáros cukornád ültetvényekben
található nagy számban. Ezeket há-
romévente aratják, így hosszú idõre

betelepedhetnek és kedvükre, nyugalomban élhetnek. Elej-
tésükre a legnagyobb esély a vizek mellett kínálkozik, de
kitartás és nagy türelem kell hozzá. Egyszer megpróbál-
tunk kutyákkal meghajtani egy ültetvényt, kevés sikerrel.
A nagytestû kutyáknak nem volt sok esélyük a fürge disz-
nókkal szemben, így inkább abba is hagytuk.

A varacskos disznó viszont nappali állat, éjszakára be-
farol a maga kaparta üregekbe, innen még a leopárdnak
sincs sok esélye megszerezni. Viszont nappal a füves te-
rületeken „térdre” ereszkedve legel, ilyenkor eléggé óvat-

lan. Vizek közelében már sokkal óva-
tosabb, lesrõl viszont jól vadászható,
igaz így kisebb a vadászati értéke is.

Egy másik alkalommal a dél-afrikai
jó barátom meghívására a zimbabwei
határ közelében lévõ burgonyatermesz-
tõ farmján próbálkoztam. Vadkárelhárí-
tó vadászat keretében vadászhattam
mindkét vaddisznófajra. A folyamato-
san zaklatott vad azonban olyannyira
óvatossá vált, hogy az autó motorjának
hangjára már messzirõl elugrott, vi-
szont a cserkelõ vadász szokatlan volt
számukra, így az eredmény sem ma-
radt el. A bozóti és a varacskos disz-
nó – és azok különbözõ alfajai – gya-
korlatilag Afrika egész területén meg-
találhatók, vadászhatók, és ahol sûrûb-
ben elõfordulnak, ott bizton lehet szá-
mítani olyan nagyragadozókra is, mint
például a leopárd, és az oroszlán. A
varacskos húsa kiváló, sok esetben
csak a friss hús igénye miatt lõttük.

„Ismerõseink” a fekete földrészrõl

A karakál, az összes afrikai
macskaféléhez hasonlóan
szerepel a CITES listáján

A 150 ÉVES SAJTÓTÖRTÉNETI

KIÁLLÍTÁS TÁMOGATÓJA



Nádi bakokkal (a közönségessel és hegyivel) naponta
találkoztunk. Afrika-szerte széles körben elterjedtek, va-
dászatuk nem tér el a többi antilopfajétól. A hegyi
nádibak 30 kilogramm körüli súlyt ér el, míg na-
gyobbik rokona akár a 70 kilót is meghaladja.
Harmadik változat a Bohor-nádibak kevésbé elter-
jedt, csak Közép-Afrika füves, szavannás területe-
it kedveli, súlya 50-60 kilogramm között változik.
Egy szép hegyi nádibakot sikerült elejtenem, stí-
lusosan fenn a hegyen. Zsákmányomat a fekete
kísérõm – számomra szokatlan módon – lábait
összekötve, „hátizsákként” hozta le.

Fokváros közelében, egy katonai gyakorló terü-
letté nyilvánított helyen alkalmam volt egy igen
ritka, a lantszarvú antilopok családjába tartozó
vadfajra, a tarka hókaantilopra, a bontebokra va-
dászni. Kizárólag ezen a területen él, „törzsköny-
vezett” faj, vagyis az itt elejtett egyedekhez iga-
zolást adnak, hogy fajtiszták. Rokona a közönsé-
ges hókaantilop, vagy blesbok, viszont Afrika-szer-
te elterjedt, farmokon is könnyen tenyészthetõ.
Többen próbálkoznak keresztezni a bontebokkal,
az így született példányok viszont nem „fajtisz-
ták”, tovább nem tenyészthetõk, tehát egy „igazi”
bontebokért el kell utazni Fokföldre. Vadászata
nem túl nagy kihívás, de a trófea a gyûjtemény
igazi csemegéje.

Az impalák Afrika egyik legelterjedtebb antilop-
fajai. Jól szaporodnak, kiváló tûrõképességük révén
pedig gyakorlatilag bárhol megtalálhatók. Húsukat
a helyi lakosság mellett a ragadozók is kedvelik,
ennek ellenére egyáltalán nem fenyegeti õket a ki-

pusztulás veszélye. Szarvuk mutatós, vadászatuk nem kü-
lönösen nehéz, így közkedveltek a sportvadászok között.
Nevük a Zulu nyelvbõl ered, szavannás, füves részeken,

csapatosan élnek. Kelet-afrikai alfaja a méretesebb szar-
vairól híres, Tanzániában ejthetõ el. Másik ilyen elterjedt
vadfaj a vándorantilop, vagy springbok. Természetesen az
impalákkal nem összehasonlítható a mennyiségük és az
élõhelyük nagysága, de Namíbiában és a Kalahári siva-
tagban nagy tömegben élnek. Volt szerencsém részt ven-
ni - fotósként - egy, a Zöld-Kalahári területén történõ,
rezidens vadászaton és tapasztalni, hogy milyen nagy tö-
megekben fordulnak elõ. Egy rövid délelõtti cserkelés
alatt száznál több egyedet láttam.

Zebrák és gnúk nélkül Afrika nem is igazi Afrika.
Még a nem vadászó emberek is jól ismerik õket. Na-
míbiában szabad területen is vadászható. Tudnunk kell
azonban, hogy a hegyi, vagy hartmann zebra védett,
CITES engedély szükséges a behozatalához. Nem köny-
nyû a vadászata, mert rendkívül óvatos állat. Csapato-
san él, gyakran a csíkos gnúkkal együtt. A legnagyobb
testû, kihalófélben lévõ zebrafaj a Grevy's zebra, vadá-

A varacskos disznó nappal a füves területeken
„térdre ereszkedve” legel, ilyenkor eléggé óvatlan

A nádi bakok Afrika-szerte 
széles körben elterjedtek

A bontebok természetes állománya Fokváros
környékén található
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szati szempontból teljesen
érdektelen. Zebrákat – a
farmokon kívül – Zimbab-
wében, Tanzániában, Bots-
wanában találhatunk és
vadászhatunk rájuk. A csí-
kos-, vagy kék gnúk vadá-
szata nem jelent komo-
lyabb feladatot, jól becser-
kelhetõ, szarvaik jól meg-
különböztethetõk. Többfelé
vadásztam rájuk, de a leg-
emlékezetesebb vadászata-
im Zimbabwében és Tan-
zániában voltak. A fehér
farkú vagy más néven fe-
kete gnú teljesen eltér csí-
kos rokonától. Nem vélet-
lenül kapta az ördög ne-
vet. Egy pillanatra sem áll
meg, örökös mozgásban
van. Különösen nehéz a
nyelvet nem beszélõ va-
dásszal tudatni a tolmács-
nak, hogy melyik a lõhetõ
bika. Mire a tolmács lefor-
dítja és a vadász megérti,
addigra a kiválasztott bika
már rég a csapat másik
oldalán vágtat. 

A „közönséges” vadfa-
jok közül az õzantilop, a
bontebok és a

hartman zebra vadászata jelenthet kihívást egy magyar vadász szá-
mára. Ezek farmokon nem nevelhetõk, muszáj tehát elutazni ere-
deti élõhelyükre. A többi vadfaj mind szabad területen, mind pe-
dig farmokon egyaránt megtalálható, kinek-kinek vadászati ízlése
szerint vadászható.

KOLLÁTH JÓZSEF
SCI tag

A vándorantilop (springbok) fekete és fehér 
színváltozatban is elõfordul

Terpesztés

Fehérfarkú gnú

Kék gnú

Az egyszerû szarvalakulású-
aknál (vándorantilop, tehén-
antilop, bozóti bak stb.) az
SCI bírálati képlet összpont-
számát mindkét szarv hossza
és bázison mért körmérete adja.
Jelentõs különbség csak a fehérfarkú gnúnál 
és a kék gnúnál van. A fehérfarkú gnúnál a végsõ
pontszámot a szarvcsúcstól szarvcsúcsig görbület
mentén mért hossz és a két bázis legszélesebb pont-
ján mért értékek összege adja. A kék gnúnál pedig 
a szarvcsúcstól szarvcsúcsig görbület mentén mért
hossz és a bázisok körmérete a legszélesebb ponton
adja a végsõ pontszámot.

A KÖVETKEZÕ SZÁMUNKBAN AZ AFRIKAI TÖRPEANTILOP
FAJOKRÓL OLVASHATNAK.
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A bak újra felemelte a fejét és nyakát elõrenyújtva a
harmatos fûszálakat próbálta megnyalni. Pokoli

szomjúság gyötörte. Erejével teljesen elkészült, s már
percek óta nem próbált meg újra lábra állni. Több
száz métert rohant még az erdõ felé, miután az iszo-
nyatos erejû lövés szétszaggatta a bendõjét. Ahogy elér-
te a sûrût, lábai nem bírták tovább, mintha csak ki-
hullottak volna alóla. Így telt lassan már egy óra is.
Rettegett, védtelennek érezte magát, tompuló érzékszer-
veivel még kutatta a hangokat és a szél mozgását.
Hátsó lába öntudatlan remegéssel rázta egész testét.
Lassan ráborult az éjszaka.

Egy autó bukdácsolt elõre a kerékvágta kanyargós
erdei ösvényen. A motor mély morgása végighömpölygött
a fák között. A legyezõformájú fénynyaláb balra-jobbra
pásztázta a talajt, ahogy az autó követte az út vonalát.
Fém a fémhez csikordulva állt meg a fák lombkoronájá-
ba simuló magasles alatt. A magasból szuszogva egy
testes ember kászálódott lefelé. A vadõr leállította a gé-
pet és az autó mellett várta a vadászt. Nem örült en-
nek a megbízatásnak. Nem szerette ezeket a harsány
embereket. Nem a pénzükkel, vagy a drága fegyverük-
kel volt baja, még azzal sem, hogy szerettek vadászni.
De valahogy hiányzott belõlük az alázat, a vad tisztele-
te, és az a tudatosság, amivel valaki lövészbõl vadásszá

válik. Mert a fene bánja, hogy kinek mire van tehetsé-
ge az életben, de itt az erdõben már más világ járja.

– No végre, hogy megjött! Tán elaludt? – berzenke-
dett lihegve.

A vadõr elakadt lélegzettel hirtelen nem is tudta, mit
válaszoljon. Dehogy aludt õ el, még korábban is jött a
vendégért, hiszen megbeszélték, hogy 10 óra körül ér ide.

– Fiam, menjen fel a puskámért, mert azt nem tud-
tam lehozni ebbõl az istenverte toronyból!

A szavak jégesõként verték a szikár vadõr arcát. Bele
is pirosodott, ami nem gyakran történt meg vele. Ez az
ember még tán fiatalabb is mint õ, mégis úgy beszél

mintha a kapcarongya lenne. A falusi kocsmában azon-
nal pofonnal torolta volna meg ezt az arcátlanságot,
már ha bárki vette volna a bátorságot, hogy ezt a bá-
ránylelkû, ám igen erõs embert megbántsa. A vadõr
gyorsan felkaptatott a létrán. A lesen szétdobált zseb-
kendõket és két üres sörösüveget talált. Szó nélkül vál-
lára vette a sarokba támasztott fegyvert és lemászott. 
A vadász zsákját a hátsó ülésre dobta és nagyot nyögve
beült. A vadõr, bizonytalanul a fegyver zárjához nyúlt,
hogy kiürítse és tokba rakja, azonban a vendég idege-
sen kiparancsolta a fegyvert a kezébõl, mintha csak at-
tól félne, hogy összepiszkolják vagy elrontják a míves
szerkezetet.
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Attila
Bûdi Gábor
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– Mire tetszett lõni? – kérdezte csendesen a vadõr.
– Nem tetszett itt nekem semmi sem. Nincs ebben az erdõben semmi.

Ide se jövök többet!
– De hát egy bõ órája innen hallatszott lövés!
– Hát akkor maga álmodott, de ha még egyszer megpróbál meghazud-

tolni, akkor megnézheti magát!
Az autót lassan fényestül-zajostul elnyelte az erdõ.

* * *
A bak orrát veszélyes szag csapta meg. Felemelte a fejét és igyekezett

minél többet elkapni a levegõben szálló információkból. Egy pillanatra mint-
ha rókaszagot vélt volna felfedezni. Igen, róka közeledik...

* * *
A vadászházból vidám hangzavar szûrõdött ki. A gyalult asztal körül

nagyhangú emberek töltögették poharaikat és egymás szavába vágva disku-
ráltak. A vadász belépve az ajtón ledobta felszerelését és közéjük roskadt.

– No mi a helyzet, mit lõttél, hol a kan?
– Milyen kan? A rosseb egye meg!
– No, csak ugratsz

minket, annyi itt a vad,
hogy egymás lábát tapos-
sák. Meg aztán hallottuk,
hogy lõttél is!

– Dehogy lõttem, a
vadõr is ezzel jött, hogy
lõttem. Nem volt ott sem-
mi, csak én meg a söröm.

– Mindenesetre furcsa…
A nagyhatalmú ember

italt töltött magának és
nem mondott semmit,
csak szúrósan nézett kör-
be. A vadõr a sarokban
ülve a tenyerét nézegette.
Kérges markában a ba-
rázdák sötétlettek. Nehéz
belõlük kimosni a gyantát
és a vért. Az bizony
gyakran megtörténik,
hogy a konda más váltót
talál magának, vagy a
szél megtréfálja a vadászt
és a lestõl eltéríti a va-
dat. Még az is megeshet, hogy az ember csap zajt, amivel leleplezi magát,
de ebben az ártéri erdõben igen ritkán fordul elõ, hogy valami meg ne
mozdulna és ne mutatná meg magát.

– És, Attilát sem látta? – szólt közbe a vadõr.
– Milyen Attilát?
– Van ott egy igen jó hatos bak, azt hívom Attilának. Az a terület

büszkesége. Nem lõhetõ, de egyszer kapitális golyóérett bak lesz belõle.
Mindig kiáll, mindig mondják a vendégek, hogy látták.

– Hát nekem sem Attila, sem Sanyi vagy Pista nem állt ki, disznó meg
fõleg!

A vadõr hátrahagyta a vendégeket. Tanácstalan volt. Nem volt jártas ilyen
helyzetek kezelésében. Az erdõ más világ volt. Azon könnyen eligazodott.
Amit elültetett, az kinõtt, amit kivágott, az kidõlt, amit megetetett, az jólla-
kott, szóval tette a dolgát. De az emberekkel nem tudott mit kezdeni. Az
irigység, a kapzsiság, a hazugság mind-mind idegen volt az õ világától, hát
nem is tanulta ki a szakmáját.

* * *
A sötétben két róka állt megfeszült testtel elõreszegezett tekintettel. 

Az õz vérének édeskés illata és a friss hús szaga felborzolta idegeiket. 
Már csak a feltartott agancsos fej fékezte õket.
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A Nagy Kevély tövében

Jó néhány masinát volt alkalmunk eddig tesztelni, hogy elõnyeit és hátrányait bemutassuk Olvasóinknak,

de olyasmi még nem történt, hogy egyszerre három autót és három quadot tehettünk próbára

Pilisborosjenõ határában, egy elhagyott murvabányában és környékén. A Csiki-Bege Autoplaza 

úgy döntött, hogy nagyobb érdeklõdést tanúsít a vadászok iránt, igyekszik bennünket megnyerni 

vásárlóinak, ezért – alig fél napos elõkészítés után – bõghettek a motorok, lehetetlennél lehetetlenebb

helyen billeghettek a quadok … s mint felvételeinkbõl kiderül, 

fröcskölhetett a sáros dagonya barna pocsolyája.
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A 11-es úton, a békás-
megyeri közlekedési

lámpánál szinte naponta
kinézek a kocsim ablakán,
így tanúja lehettem a
Csiki-Bege Autoplaza mo-
dern és a mai építési
technológiák minden kor-
szerû eszközét felvonulta-
tó üvegpalotája rendkívül
gyors építésének. Aztán,
amikor a három emeletes
épületet felavatták, a
kívácsiságom arra sarkalt,
nézzem meg belülrõl is a
különbözõ márkákat be-
mutató autószalonokat.
Van itt új és használt autó,

személy és kis teherautó, motor és kerékpár, a Fiat, a
Mitsubishi, az Alfa Romeo és a szívem csücske: a Subaru
minden típusa. Tavaly bõvítették a kínálatot, s már a
SsangYong is megtalálható az autóválaszték színes palet-
táján. 

Ahogy sok vadász, én is némi fenntartással nézegettem
az egyik emeletet szinte teljesen elfoglaló, öt márkát kép-
viselõ quadokat. Mivel fogadalom köt, hogy nem ülök mo-
torra – sihederként nagyot borultam, amikor ezt megfogad-
tam – nehezen gyõzött meg a quadok vadászati használha-
tóságáról Fülöp Péter értékesítési vezetõ. Egészen az idei
FeHoVa-ig, ahol megegyeztünk, legalább nézzem meg a te-
repen ezeknek a sokat tudó járgányoknak a viselkedését.

Lássuk a medvét – gondoltam – és egy egész kis kon-
vojjal kiautóztunk a Pilisbe, a Pilisborosjenõ és Csobánka
közötti meglehetõsen vad, autó és motoros utakkal szab-
dalt területre, a Nagy Kevély erdõkkel, bokrokkal, szik-
lákkal tarkított vidékére.

Fülöp Péter és Tóth Péter gyorsan motoros ruhába bújt
és felpattant a trélerrõl legurított quadokra, s mint mond-
ták: egy nagyon szolid bemutatót kezdtek el elõadni.

Kezdjük mégis az autókkal, döntöttük el, mert
Blahó Áron marketing menedzsernek vissza kell men-
nie a céghez és mivel én meglehetõsen bénán vezet-
tem a SsangYong Rextont az automata sebváltó miatt
(idõ kellett volna, hogy a sebességváltást megszokjam),

ezért õ fog vele navigálni. Lehet, hogy szemétség
tõlem, de megkönnyebbülten vettem tudomásul,
hogy Áron is rendesen leizzadt, amikor egy mere-
dek, mély vízmosásokkal gödrös, köves lejtõ köze-
pén vissza kellett fordulnia … és az autó nem
mindig állt a négy kerekén. 

Miután a Rexton fotózásával végeztünk, a
SsangYong Actyon pick-upja következett, amelynek
a vezetésére már vállalkoztam. Nem ragozom a ko-
csik tesztelését, erre majd az elkövetkezõ száma-
inkban visszatérünk, de annyit elõre kell bocsáta-
nom, okozott meglepetést a 2000-s Mercedes dízel
motorral meghajtott, brutális megjelenésû Actyon,
amelyet már jó néhány vadász vizslathatott a

FeHoVa B pavilonja mögötti szabad területen.
Polster Gabriella a fotós szerepét vállalta ezen a na-

pon, s látván a „Péterek” quadozását, hozzám hasonlóan
nem akarta a világ legkeményebb quadjait kipróbálni. Elõ-
ször csak Varjas Krisztina, értékesítési tanácsadó mellé
merészkedett fel a Polaris Rangerre, mondanom sem kell,
a végén egyedül motorozott az 500-as Polaris quaddal, és
„ez marha jó” kiabálta széles mosolyok kíséretében.

Késõ délután fejeztük be a hat masina fotózását, utol-
jára került sor a Mitsubichi új L200-asára, amelyet szin-
tén bemutatunk majd lapunk hasábjain, annak ellenére,
hogy a márka már évek óta szolgálja a vadászokat.

CSEKÕ

F
O

T
Ó

K
: 

P
O

L
S

T
E

R
G

A
B

R
IE

L
L

A



H
ír
e
k
, 

tu
d

ó
s
ítá

s
o

k
A képen látható nyestkutyát a kisújszállási Nagykun
2000 Mg. Zrt. területén, tavaly decemberben, egy hajna-
li les alkalmával lõtte Balogh József hivatásos vadász. A
nyestkutya jövevény fajnak számít és Jász-Nagykun-
Szolnok megyében ez volt az elsõ bizonyító példány. A
terítékre került nyestkutya idõs szuka volt, amelynek az
egyik felsõ szemfoga tõbõl hiányzott.

Március 10-én a Pilisben, Ispánhegyen, a Zotyi-kõnél
rendezte meg hagyományos szalonkanyitányát a Va-
dászati Kulturális Egyesület. Az ünnepség kezdetét a
Kamara Vadászkürt Együttes szignálja jelezte. A
szépszámú vendégsereget - vadászokat és család-
tagjaikat - Oláh Csaba, az egyesület elnöke köszön-
tötte, majd a házigazda, a Pilisi Parkerdõ Zrt. szent-
endrei erdészetének vezetõje, Petrik János üdvözölte
az egybegyûlteket, és meghívta a jelen lévõ vadászo-

kat az esti húzásra. Földi László színmûvész Avarffy
Elek "Oculi" címû novellájából olvasott fel egy részle-
tet. Ezt követõen a hozzátartozók, a barátok és a né-
hai megszállott pilisi szalonkavadász tisztelõi helyez-
ték el az emlékezés virágait, koszorúit Sánta Antal
kopjafájánál. A bensõséges hangulatú szalonkanyi-
tány a Terítéken a szalonka címû szignállal ért véget.
Miután elhallgattak a kürtök, ki-ki elfoglalta a megszo-
kott helyét - vagy éppenséggel a régi, tapasztalt pilisi
szalonkázók által javasolt standot - és várta a hosszú-
csõrûek felbukkanását. Az alkonyi erdõn hat óra után
néhány perccel eldördült az elsõ lövés...

W.P.

A fehérfarkú szarvas finnországi állománya 40-50
ezerre tehetõ. A fajt Amerikából telepítették be a har-
mincas években Tampere környékére, és ennek során
több alfaja keveredett. Ezek után a Safari Club a finn-
országi fehérfarkú szarvasokat elkülöníti minden más
alfajtól, külön ranglistán vezeti a trófeaméreteket és a
pontszámokat. Finnország alig néhány éve vált a vi-
lágutazó vadászok kedvenc célpontjává és máris han-

gos magyar vadászsikernek örülhetünk. Pataki Zsolt
pécsi vadász, az SCI tagja, tavaly november 6-án egy
kapitális példányt hozott terítékre. Már az elõzetes bí-
rálatnál tudni lehetett, hogy ez a fehérfarkú szarvas-
agancs mindenképpen aranyérmes lesz. A méretfel-
vételeknél látszott az is, hogy a bikát nemzetközi zsû-
rinek is látni kell. Mint utólag - a nemzetközi bírálaton -
kiderült, ez a trófea a méretei és pontszáma alapján az
SCI európai ranglistáján hivatalosan is világrekordnak
minõsül. A bírálatot Boros Zoltán közremûködésével
február 10-én, Pécsett végezte a zsûri. A világelsõ fe-
hérfarkú szarvasagancs pontszáma: 159,6.

A.G.

Új világrekord Nyitány - puskaszóval
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S orozatunk elsõ részében a vadászok által közkedvelt,
népszerû típust vesszük alaposan górcsõ alá, hiszen

az egyik legelterjedtebb terepjáróról, a Niváról lesz szó.
Az orosz terepjárók közül ez a legalkalmasabb modell,
amely a közúti és a terephasználatra egyaránt megfelel.
Természetesen csodákat nem várhatunk a mára már kis-
sé elavult technikától és a felhasznált anyagok minõségé-
tõl. Ár-érték aránya azonban mégis piacvezetõvé teszi, és
egy olyan jármûvet kaphatunk a pénzünkért, amely bár-
milyen terepi körülmények között megbízhatóan viselke-
dik. A Lada Niva mind használtan, mind újonnan a leg-
olcsóbb, közúti forgalomban is használható terepjáró.

Az elsõ Lada Niva 31 évvel ezelõtt gördült le a gyári
futószalagról. Akkoriban rendkívül modernnek számított a
terepjárók között az önhordó karosszériájával, spirálrugó-
ival, független elsõ felfüggesztésével, valamint állandó
összkerékhajtásával. Az eltelt több mint három évtized
alatt azonban csak szinte „jelképes” fejlesztések történtek
rajta, így tehát az idõ elszállt felette. Ennek ellenére a
konstrukció még ma is megállja a helyét, igénytelen, meg-
bízható jármû, házilag is könnyen és olcsón, különleges
szerszámok nélkül javítható.

Az utakon futó modellek átlagos életkora 8-10 év és
futásteljesítményük meghaladja a 100 ezer kilométert.
Többségük valamelyik szervezettõl, vagy vállalattól került
magánkézbe, elõre meghatározva a motor és egyéb alkat-
részek állapotát, hiszen a tankoláson kívül jó, ha az alap-
vetõ karbantartásokat idõnként elvégezték rajtuk.

A meghibásodások elsõrendû forrása a nem megbízható
alkatrészekbõl és azok hanyag beépítésébõl adódik. Egyes
kereskedõk a nagyobb haszon reményében olcsón vett, si-
lány minõségû, utángyártott, vagy sok esetben gyárinak fel-
tüntetett hamisított alkatrészeket árulnak, a felhasználó pe-
dig hajlamos kifizetni az eredeti árát, ha néhány cirill be-
tût lát a csomagoláson. Orosz alkatrészrõl lévén szó, nem
érdemes spórolni, az eredeti is megfizethetõ, néhány alkat-
rész pedig pótolható drágább, nyugati gyártmányúval is.

Amit minden Lada-tulajdonos elõször észrevesz, a nem
kis fogyasztás, fõleg ha figyelembe vesszük a kategóriához
képest szerény teljesítményt. Ez normál használat mellett
100 kilométerenként 10-16 liter. Ennek oka, hogy a techni-
kai fejlõdés bizony komoly léptékben elhagyta a régi fejlesz-
tésû Lada motort. A nagy fogyasztásért részben az állan-
dó összkerékhajtás, részben a gyári gumi a felelõs.
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A szerkesztõségünkbe beérkezõ sorozatos olvasói véleményeknek köszönhetõen, és az egyre fokozódó 
igényeknek megfelelõen új rovattal bõvül a VADÁSZLAP repertoárja. Sorozatunkban hónapról-hónapra egy-egy, 

a vadászok által is gyakran használt terepjárótípust mutatunk be. Emellett alkalmanként vezetéstechnikai 
jó tanácsokkal szolgálunk, segítve és könnyítve ezzel a terepjárást.

Alapvetõ szándékunk, hogy ne csak egy száraz teszt-egyveleget nyújtsunk át önöknek, hanem a praktikus 
oldaláról közelítsük a témát. Ennek érdekében típusonként külön kitérünk az otthon is elvégezhetõ karbantartási

és javítási teendõkre, valamint tájékoztatást adunk a legfontosabb alkatrészárakról. A típustörténeti részek minden
bizonnyal azoknak is sok újdonsággal és érdekességgel szolgálnak, akik a terepjárók szerelmeseiként úgy érzik,

hogy mindent tudnak ezekrõl a „járgányokról”.
A rovatot a „4x4 magazin” címû lap avatott tollú munkatársaival készítjük, és segítségükkel gondozzuk.

Lada Niva
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A típus hibája, hogy normál használat mellett is már
30-50 ezer kilométernél elõfordulhat, hogy a motorban ki
kell cserélni a szelepszár szimeringeket. Ötvenezer kilo-
méterenként ajánlatos a vezérmû-lánc, valamint a hozzá
kapcsolódó fogaskerekek cseréje is. Az olajpumpa fogas-
kereke és tengelye is gyakran tönkremegy.

A gyújtóberendezés, mint megannyi más alkatrész el-
avult, de megfelelõen karbantartva megbízhatóan mûkö-
dik. Érdemes jó minõségû elosztófedelet és gyertyakábe-
leket használni, hogy ne nagyon ázzon be a gyújtás. Mi-
vel régi Lada-betegség, hogy ha vízbe ér, a hûtõventillá-
tor pont a gyújtásra veri a vizet, ha lehet, alakítsuk át
kikapcsolhatóra a ventillátort. A Niva elektromos rendsze-
re kaotikus, a kábelkötegek kuszasága laikusoknak átlát-
hatatlan, de szakember számára ez azért kezelhetõ.

A kuplung gyárilag tökéletesen megfelel, de a kinyo-
mó csapágy megszorul, ha belemegy a víz vagy a sár. Et-
tõl megéghet a tárcsa, és az egész szerkezet tönkreme-
het. A megszorult kinyomó csapágy jele, ha alapjáraton
üresben kinyomott kuplung mellett szembetûnõen leesik
a fordulatszám vagy le is fullad a motor.

Az erõátviteli berendezések élettartamát is jelentõsen
lerövidíti a bekerülõ víz. A terepváltó remegésének oka a
váltótartó szilentblokkok „kilágyulása”, a szoruló kardán-
keresztek és a nem megfelelõ vonalba állítás pedig a fe-
néklemez és a terepváltó közti hézagoló lemezekkel köny-
nyen és pontosan beállítható. A rossz csapágykonstrukci-
ók miatt nem megfelelõ olajozás mellett káros rezonan-
ciák keletkeznek a váltóban, amik a fogaskerekek sérülé-
seihez vezetnek. Típushiba, hogy az 5 fokozatú váltóknál
az utolsó fokozat fogaskerekei gyakran hibásak.

A differenciálmûvek hosszú
élettartamúak lehetnek, ha az
elõírt szervizciklusokat betartjuk.
A féltengelyekkel vigyázni kell,
mert elõfordul, hogy a gyári is
rosszul összeszerelt. Nézzük meg,
hogy könnyen mozog-e minden
irányban és van-e benne elegen-
dõ mennyiségû zsír.

A kormánymûnél nagyon jó
szolgálatot tehetne a szervo ráse-
gítés, de ezzel sajnos nem szol-
gál a Niva, így a terepi kormány-
kezelés komoly erõkifejtést igé-
nyel. A kormánymûnél a segéd-
irányító karok lóghatnak, ami to-
vább növeli az erõszükségletet.

A futómû egyik kényes pontja
a gömbfej, ha jó minõségû, ak-
kor holtjáték-mentesen közvetíti a
kormánymozdulatokat. Az elsõ
futómû másik problémája, hogy
az alsó trapéztengely nagyon ki-
lóg elõre, és az elsõ kerékre ha-
tó nagyobb erõ (pl. ha beleme-
gyünk egy gödörbe vagy nekiüt-
közünk egy tuskónak, kõnek) kö-
vetkeztében elgörbülhet.

A fékberendezésnél nincs gya-
kori hiba. A fékbetétek sokat ki-
bírnak, és egyébként is olcsók.

Az elsõ tárcsafék az egyik legmodernebb, oldalanként
négy munkadugattyú található. Ilyen egyébként csak a
legjobb terepjárókban van.

A karosszéria merev, teteje is nagyon erõs, viszont az
átlagosnál jobban rozsdásodik, mert többrétegû, sajtolt le-
mezbõl van. A nem megfelelõ megmunkálás és korrózió-
védelem következtében a rétegek közé könnyen beszivá-
rog a víz. Szakszerûen csak drágán javítható, mivel a Ni-
va önhordó szerkezeti felépítésû, ezért a rozsdafoltokkal
és esetleges lyukakkal célszerû minél hamarabb felkeres-
ni a karosszérialakatost.

A belsõ tér spártai körülményeket biztosít, hosszú út-
ra kényelmetlen, bár a maga korában elõremutatónak szá-
mított a „személyautós” belsejével. Az ülések nagyon ros-
szak, a kárpitozás gyenge. Ami igazán kiváló, az a fûtés
és az automata hidegindító berendezés. G.I.

Modelltörténet

A Lada Nivát 1976-ban kezdték el gyártani. Ez a modell akkoriban egy korszerû felépítésû autónak
számított és méltó lett volna arra, hogy Nyugaton is képviselje hazáját, származása miatt ez azonban
nem sikerült neki.

Az elõremutató mûszaki megoldások, mint az önhordó karosszéria, elöl független kerékfelfüggesz-
tések, állandó négykerékhajtás, még ma is megfelelõek. A Nivát eredetileg inkább polgári használatra
szánták, ezért a tervezésekor a személyautós igényeket is figyelembe vették. Külsõre nagyon jó meg-
jelenésû autót hoztak létre, amit az akkoriban rendelkezésre álló legmodernebb technológiával láttak el.

A kezdetektõl beleszerelt 1,6 literes benzines motort 1995-ben váltotta fel a 100 köbcentivel nagyobb
hengerûrtartalmú erõforrás. Nem sokkal késõbb központi befecskendezõ is társult hozzá, így sikerült a
teljesítményen javítani, és az elviselhetetlenül magas üzemanyag-fogyasztás is mérséklõdött valamelyest.

Késõbb megjelent két dízelmotoros változat is, az egyik eredeti orosz fejlesztésû, a másik a Peu-
geot 1905 köbcentis, 64 lóerõs motorjával készült.

A Lada Niva külsõleg sem sokat változott az idõ múlásával, csak az autó hátulja lett más, ott is csak
a hátsó fekvõ lámpatesteket cserélték le, illetve a könnyebb be- és kirakodás érdekében lejjebb került
a csomagtartó ajtó alja. Hogy a fejlesztéseknek csak a pénzszûke szab határt, bizonyítja, hogy szám-

talan evolúciós változat született már meg a tervezõasztalokon,
némelyik makettben, de olyan

is akad, ami sorozatgyártás-
ra érett. Ma már nálunk is

kapható az ötajtós Ni-
va pick-up.

Kormánymû . . . . . 19190
Fõfékhenger. . . . . . 6240
Elsõ fékbetét . 1670-2100
Féktárcsa . . . . . . . . 4790
Fékpofa . . . . . . . . . 2490
Elsõ féltengely . . . 35490
Hátsó féltengely . . 17800
Kardánkereszt . . . . 4200
Kuplung tárcsa. . . . 3140
Kinyomó csapágy . 1040
Sebességváltó . . 139990
Terepváltó. . . . . . . 94080
Levegõszûrõ . . . . . 1250

Olajszûrõ . . . . . . . . . 1650
Üzemanyagszûrõ . . . 510
Olajszivattyú . . . . . . 4700
Tömítésgarnitúra . . . 4900
Vezérmû-lánc. . . . . . 3875
Fõtengely . . . . . . . . 28300
Szelepszár szimering 170

Karburátor . . . . . . . 19400
Kipufogódob . . 3880-7150
Hûtõ . . . . . . . . . . . . 15400
Csomagtér ajtó . . . 78000
Szélvédõ . . . . . . . . 11080

Jellemzô alkatrészárak forintban:
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A Magyar VADÁSZLAP fotópályázatot hirdet az alábbi témakörökben: Va-
dászható vadfajaink; Vadászképek, hangulatok; A vadászó ember; Képri-
port szabadon választott vadászati témáról (6-10 képben). Pályázni digitáli-
san feldolgozott képekkel lehet, amelyek minimális mérete 300 dpi (3
megapixel). A képeket e-mailben, illetõleg postai úton, CD-n vagy DVD-n
kérjük a szerkesztõségbe eljuttatni (név és elérhetõség feltûntetésével). A
beküldött fotókat nem áll módunkban visszaküldeni. A legjobb képekbõl a
VKE május 19-ei rendezvényén kiállítást rendezünk.
A helyezettek értékes díjakat kapnak. Az alkotásokat a vke@vadaszlap.hu
postafiókra, vagy postán a VADÁSZLAP Kft. 1031 Budapest, Pákász u. 7.
címre várjuk. Beküldési határidõ: 2007. április 20.

Februárban a Bakony-
ban, Ajka közelében
egy hód által épített gá-
tat találtak. A patak 100
méter hosszan, az ere-
deti vízszint 2-3 szorosá-
ra volt felduzzasztva. A
vadászok elõször azt
hitték, hogy csak a víz
sodorta oda az uszadék
fákat, de aztán több, jel-
legzetes módon kirágott
fát is találtak a közelben.

Mivel hódot nem telepítettek a közelben, valószínûleg valahonnan elkóbo-
rolt példány lehetett. Késõbb megtalálták a hód tetemét, amelyet a hollók
és a rókák addigra már teljesen lecsupaszítottak. A gerincoszlopa mintegy
90 centiméter hosszú lehetett. Varga Márió

Áprilisban:

erdei szalonkára

(10-éig) –

õzbakra (15-étõl)

Májusban:

Õzbakra – 

vaddisznóra 

Egész évben

vadászható:

vaddisznó kan,

süldõ, malac –

róka –

pézsmapocok –

nyestkutya –

mosómedve.

Mire szabad
vadászni?

2006 ÁPRILIS 30 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 Vasárnap 5 24 18 13 17 10 4 51
2 Hétfõ 5 22 18 14 18 16 5 05 18 15 O
3 Kedd 5 20 18 16 19 22 5 18
4 Szerda 5 18 18 17 20 30 5 34
5 Csütörtök 5 16 18 19 21 40 5 52
6 Péntek 5 14 18 20 22 49 6 15
7 Szombat 5 12 18 21 23 55 6 46
8 Vasárnap 5 10 18 23 – 7 26
9 Hétfõ 5 08 18 24 0 54 8 18

10 Kedd 5 06 18 26 1 43 9 23 19 04 C
11 Szerda 5 04 18 27 2 22 10 37
12 Csütörtök 5 02 18 28 2 52 11 57
13 Péntek 5 00 18 30 3 16 13 19
14 Szombat 4 58 18 31 3 36 14 42
15 Vasárnap 4 57 18 33 3 54 16 06
16 Hétfõ 4 55 18 34 4 12 17 33
17 Kedd 4 53 18 35 4 31 19 01 12 36 I
18 Szerda 4 51 18 37 4 54 20 31
19 Csütörtök 4 49 18 38 5 24 21 59
20 Péntek 4 47 18 40 6 02 23 19
21 Szombat 4 45 18 41 6 53 –
22 Vasárnap 4 44 18 43 7 57 0 23
23 Hétfõ 4 42 18 44 9 10 1 10
24 Kedd 4 40 18 45 10 25 1 44 7 35 D
25 Szerda 4 38 18 47 11 38 2 09
26 Csütörtök 4 37 18 48 12 48 2 29
27 Péntek 4 35 18 50 13 56 2 45
28 Szombat 4 33 18 51 15 02 2 59
29 Vasárnap 4 31 18 52 16 07 3 12
30 Hétfõ 4 30 18 54 17 13 3 26

ÚJHOLD l ELSÕ NEGYED D
TELIHOLD O UTOLSÓ NEGYED C

Bakonyi hód

Fotópályázat



Február 17-én, a Hotel Unióban hagyományteremtõ szándékkal vadászbált
rendeztek. A jelenlévõk állva hallgatták végig a pontban 19 órakor vadászkür-
tökön felcsendült a vadászhimnuszt. Kári János, a Hotel Unió igazgatója üd-
vözölte a megjelenteket, majd Ádám Jenõ Áprily Lajos „Szalonkales”, valamint
Fekete István „Egyedül” címû versét szavalta. Nehezen bírt magával a táncos
lábú ifjúság, mert már vacsora elõtt birtokba vették a parkettet. A zenét a pusz-
tavacsi Somogyvári László és fia szolgáltatta. A vadétel-különlegességek
egész sorát felvonultató svédasztalos vacsora után mindenki a szakácsot di-
csérte. Az egyébként is gazdagon terített asztalokat éjfélkor a séf különlege-
sen finom korhelylevessel koronázta meg. Ezután hajnalig táncolt a nagyérde-
mû, nem engedték hazamenni a zenekart. Jó buli volt, lesz még folytatása...

A Somogy megyei vadászka-
mara - a vadászszövetséggel
közösen - könyvbemutatóra
invitálta a vadászokat a me-
gyei könyvtárba február 21-
ikén. Megnyitóbeszédében dr.
Diviánszki János, a kamara el-
nöke hangsúlyozta, hogy a
két szervezet továbbra is a
Magyar Vadászati Kultúra tá-
mogatója kíván maradni.
Pomázi Ágoston, a "Nemzeti
kincsünk a magyar vizsla" cí-
mû kötet szerzõje kutyás múlt-
járól, a kutyázás szépségeirõl,

nehézségeirõl beszélgetett Kemenszky Péter kamarai titkárral. A beszélge-
tésben aktívan részt vett a szép számban megjelent közönség is.
A szerzõ - a megyei vadászkamara kynológiai bizottságának elnökeként -
azonnal választ adott az aktuális kynológiai témákat feszegetõ kérdésekre.
A rendezvény kulturális élményét fokozta, hogy a bemutató ideje alatt
Darkó-Apor József kaposvári festõmûvész vadászati témájú alkotásait is
megtekinthették a megjelentek. Az esemény kötetlen, baráti beszélgetéssel
fejezõdött be, ahol a szerzõ elsõ önálló kötetét dedikálta. K.P.

Könyvbemutató Kaposváron

Megható születésnapi ün-
nepséget tartottak Pécsett,
a Baranya megyei Vadász-
kamara székházában febru-
ár 22-én. A megyei kamara
vezetése dr. Mess Béla or-
vosprofesszort köszöntötte
80. születésnapja alkalmá-
ból. Béla bácsi 53 éve vadá-
szik és a mai napig jó erõ-
ben, egészségben járja a
vadászösvényt. Mint azt el-
sõ vadászati témájú köny-
vében írja, családjában a vadászat „genetikai ártalom”, mert bizonyítható-
an ötödíziglen minden felmenõje vadász volt. Az ötvenes évek derekán a
vadászati közéletben is tevékenykedett, mint a MAVOSZ Baranya megyei
intézõbizottságának a vadászmestere. Öt földrészen vadászott, szakírói
munkássága a vadászlapokban, az orvosi szaklapokban, valamint az ed-
dig megjelent 10 orvosi szakkönyvében és hét vadászati témájú köteté-
ben nyomon követhetõ. A.G.

Mess Bélát köszöntötték

Vadászbál az Unióban 





A kora tavaszi idõre való tekin-
tettel idén korábban, február 10-
én hívta természettakarításra
tagjait a Buzsáki Cseralja Va-
dásztársaság. 2002 óta minden
tavasszal „szemétvadászatot”
tartunk a terület nagy részén,

közel kétezer hektáron. 13 vadász vágott neki a hulladékgyûjtésnek, hogy
összeszedje az illegálisan kidobott, környezetszennyezõ szemetet. Döbbe-
netes, hogy éppen az idén találtuk a legtöbbet. Konyhai hulladék, rossz ru-
ha, mûanyag flakonok sokasága, mûtrágyás zsák, rossz bútor, autógumi,
valamint emberre és állatra egyaránt veszélyes törött üvegek kerültek a zsá-
kokba, majd pótkocsira és végül a gyûjtõkonténerbe. Érthetetlen, hogy mi-
ért pont a fiatal fenyvest, az út menti fasorokat, vagy a lakott területtõl távol
lévõ sûrûket választják, amikor a környezõ községekben mindenhol szerve-
zetten elszállítják a hulladékot. Munkánk eredményeként most már tiszta
környezetben várhatjuk a szalonkákat, és fogadhatjuk az õzbakra érkezõ
vendégeinket. A zöldruhás takarítóbrigád a jól végzett munka után elége-
detten és vidáman koccintott a helyi vendéglõben. Kollman Ferenc

A fenti címmel hirdette meg a
Nemzetközi Vérebszövetség
(ISHV) 29. nemzetközi verse-
nyét november 9-13. között. A
német-francia határ környékén
zajló verseny rendezõje a Klub
für Bayerische Gebirgsschweiss-
hunde volt. Ez idõ tájt mindkét
országban nagy létszámú tár-
sasvadászatokat szerveznek.
Adódott olyan eset, hogy az
egyik vérebvezetõ a bírókkal

350 kilométert utazott a rálövés helyéig (a bírók részére a legismertebb né-
met autógyárak külön terepjárókat adtak). 
A vadászati módszer teljesen eltérõ az itthon megszokottól. Nem ritka, hogy
egy-egy vadászaton a résztvevõk száma megközelíti a százat. Napi két haj-
tást szerveznek, egyet délelõtt, egyet délután. Elõfordul, hogy egy napon
több száz lövést adnak le.  Így érthetõ, hogy a rendezvény ideje alatt 48
szarvas és 312 vaddisznó került terítékre. Ilyen körülmények között óhatat-
lanul adódnak sebzések...
A megnyitón Thomas Wengert, az ISHV soros elnöke köszöntötte a részt-
vevõket, majd bemutatta a huszonkét vérebvezetõt és kutyáikat. A magyar
vérebvezetõket Jung Jenõ és Tóth Pál képviselték, akik idehaza a legfelké-
szültebbek és a legeredményesebbek közé tartoznak. A delegációt dr. Buz-
gó József, a Magyar Véreb Egylet elnöke, Böhm István tenyésztési felelõs
alkotta, míg Maróti Béla, Nyúl András, Varga Aladár és Zilai János bíróként
vett részt a versenyen.
A szerencse sajnos elpártolt a magyar kutyásoktól. Mindketten olyan mun-
kát kaptak, melyeket - annak ellenére, hogy eredményesen teljesítették a
feladatokat - csupán egy-egy harmadik díjjal lehetett jutalmazni.
Werner Pietzsch hannoveri vérebével szerencsésebb volt. Egy álkapcson lõtt
disznó csapáján indult 36 óra elteltével. Az elsõ kilométeren még bõven volt
vér, a többi haton nem. Ehhez jött még egy kiváló hajsza és a kitartó állítás,
majd a kegyelemlövés. Véreb hiányában valószínû, hogy nagyon hosszú idõ
alatt és keserves kínok között pusztult volna el a sebzett vad. Az már termé-
szetes, hogy ilyen teljesítményt minden bíró maximális ponttal jutalmazott.
Werner Pietzsch így elnyerte az 1957-ben alapított, majd késõbb Walter
Frevertrõl elnevezett vándordíjat. Zilai János

Utánkeresés határok nélkül

Szemétre vadászva





Zsupos Gábor, a hosszúpályi Liget Vt. (Hajdú-
Bihar megye) sportvadásza január 30-án esti
lesen ejtette el a képen látható kant, melyet ko-
rábban senki sem látott, csak a nyomát ismer-
ték. Egy óra elteltével neszezést hallott a szóró

felõl, majd kilépett a várva várt disz-
nó, és eldördült a lövés. Az agyarak
kifõzésénél derült ki, hogy a felsõ
állkapocsban, a kisagyarak vonalá-
tól hátrafelé hiányzott a szájpadlás
egy darabja, amely valószínûleg
egy régi lövésnek az eredménye le-

hetett. A sérülés teljesen beforrott. A szájpad-
lással együtt az orrsövény és az elõzápfogak is hiányoztak. Az orrsövény he-
lyét összerágott makk és egyéb növényi maradványok töltötték ki. A kan zsi-
gerelt súlya 114 kilogramm volt, a bal (ép) nagyagyar 28,6 a jobb (törött) 18,7
centi-méter hosszú. A kisagyaraknak egy-egy darabkája volt csak az ínyhez
feltapadva. Azok fõzéskor egyszerûen leváltak arról. Fekete Zoltán

A hosszúpályi remetekan

Az utóbbi idõk legnagyobb
szabású orvvadász csapatát
sikerült leleplezni Nógrád me-
gyében. Február 7-én bujáki
rendõrök járõrözés során fi-
gyeltek fel a hegy túloldaláról
látható lámpázásra. Odasiet-
tek és tetten érték a vadorzót,
aki zavarában bevallotta,
hogy mások is folytatnak orv-
vadászatot a területen. Az

egyenruhások elindulva a forró nyomon, még éjszaka felkeresték a „va-
dásztársakat", és begyûjtötték a náluk talált trófeákat (4 gím-, 29 õzagan-
csot, 3 mufloncsigát és 5 vaddisznóagyarat), vadászati eszközöket, tizen-
két fegyvert, valamint a hozzájuk tartozó több ezer lõszert. Ezen túlmenõ-
en elkobozták a megtalált különbözõ védett állatok (vadmacska, vidra,
nyuszt, lángbagoly, erdei fülesbagoly, holló, vetési varjú, karvaly) nyers és
kikészített bõreit, preparátumait is. A rendõrség egyelõre hét személy el-
len kezdeményezett eljárást, akik közül ketten rendelkeznek állami va-
dászjeggyel. Az okozott kár meghaladja az ötmillió forintot. Az elkövetõk
ellen lõfegyverrel-lõszerrel való visszaélés, nagy értékû lopás, természet-
károsítás, jogosulatlan vadászat és állatkínzás ügyében nyomoznak.

Rottenhoffer Attila

Trófeasúly (g) ezerFt Ft/g EUR EUR/g
149 alatt 17-22 – 50-110 –
150-199 20-22 200-250 100-150 1
200-249 30-35 400-500 130-210 1-3
250-299 35-58 500-750 145-315 2-5
300-349 50-90 1000-1500 270-460 4-8
350-399 110-170 2000-2500 470-860 8-14
400-449 220-240 2500-3600 950-1510 12-22
450-499 380-415 4750-7000 1550-2610 20-37
500-549 625-765 6250-8300 2800-4165 25-45
550 fölött – – 4050 25

Mikor-mi-mennyiért?         Õzbakvadászati árak

Orvvadászok a Bujáki Csirke-hegyen…





B e vagyok oltva rendesen, ez nem vitás. A vadászíjá-
szat, amely hobbiként indult számomra, majd lassan

az életformámmá vált, tudom, hogy síromig el fog kísér-
ni. Visszagondolva az eltelt néhány évre, rá kellett jönnöm,
hogy a véletlenek összjátékának, na és természetesen egy
megmagyarázhatatlan tudatalatti erõnek köszönhetem,
hogy a magyar vadászíjászok táborába tartozhatok. A tör-
ténet kezdete egészen hétköznapi: egy barátom születés-
napi mulatságán megismerkedtem egy sráccal, aki abban
az idõben az egyik budapesti íjászlõtér vezetõje volt. Né-
hány órás beszélgetés után megegyeztünk abban, hogy el-
látogatok hozzá, és megmutatja, hogyan kell használni a
magyarok õsi fegyverét. A következõ héten elsétáltam ab-
ba a fõvárosi kis íjászklubba, ahol aztán éveket töltöttem
el, és ahová a mai napig is szívesen lejárok. Az íjászat
szerelmesévé váltam. Ez lassan hat éve történt. 

Egyik barátom egyszer lehozott a lõtérre egy könyvet a
vadászíjászatról. Saxton Pope „Vadászat íjjal és nyíllal” címû
mûve volt az.  Beleolvasva, szinte magával sodortak azok a
lendületes és igaz hittel leírt sorok, amelyek a vadászat
szépségét és nehézségét ecsetelték. A könyvet kétszer olvas-
tam végig egy hét alatt. Ekkor még fogalmam sem volt ar-
ról, hogy Magyarországon is vadászhat íjjal az ember. Sze-
rencsémre Saxton Pope könyve nem csak rám tett mély be-
nyomást, hanem két másik íjásztársamra is. Egyik délután
az íjászklub „füstölõs helyiségében” arra lettem figyelmes,
hogy barátaim arról vitáznak, mikor is kellene befizetniük
a vadásztanfolyam díját. Mondanom sem kell, még aznap
elhatároztam, csatlakozom hozzájuk. Hárman vágtunk neki
az állami vadászvizsga, majd az íjász kiegészítõ vizsga leté-
telének. Együtt magoltuk a vadászidények dátumait, és tesz-
teket oldattunk meg egymással. Három hónapig mást sem
tettünk lent a lõtéren, mint bújtuk a jegyzeteinket és a va-

dászvizsga tételeit. Meglepõen könnyen
vettük az akadályokat, bár akkor még
nem sejtettük, hogy ahhoz, hogy va-
dászíjásszá váljunk nem elég az, hogy
jól lövünk az íjjal, s hogy papírunk van
arról, hogy ismerjük a vadászható vad-
fajokat. 

Jó néhány eredménytelen hónap
után rá kellett jönnöm, hogy az elmé-
letben megszerzett tudás csupán egy
jó kiindulási alap a vadász számára, de
önmagában nem sokat ér. Erdõjáróként
el kellett sajátítanom az állatok gon-
dolkodásmódját, meg kellett tanulnom
azok természetét, viselkedéseinek min-
den apró jelentését. Ebben Kolek Ákos
barátomnak nagy szerep jutott. Ha õ
nincs, talán leragadok annál a „ha be-
jön és nem vesz észre, lelövöm, ha
észrevesz, akkor nem lövöm” vadászál-
lapotnál, amely vajmi kevés élményt és
izgalmat tartogatott volna számomra.
A vadászíjászat szépsége abban rejlik,
hogy a vadat közelrõl, az esetek nagy
többségében huszonöt méteren belül
ejti el az ember. Ehhez viszont elen-
gedhetetlen az, hogy beleolvadva a
környezetbe, együtt lélegezzen, együtt
mozduljon a vadász az állatokkal.

Kezdõként még egy nem várt aka-
dállyal kellett szembenéznem: a vadász-
íjászat magyarországi ismeretlenségével.

Bérvadászati lehetõség után kutakodva azt kellett tapasztal-
nom, hogy sok helyen nem ismerik, és ennél fogva nem is
engedik a vadászíjászatot. Nem egy helyen még azt is két-
ségbe vonták, hogy az íj törvényes vadászati eszköz. Elein-
te nagyon dühített, hogy egy olyan gát áll a vadászíjász lé-
tem kibontakozása elõtt, amely ellen egyedül szinte semmit
nem tudok tenni. De kitartó keresésem, és egyre bõvülõ
baráti kapcsolataimnak hála, kezdtek szaporodni lehetõsége-
im, ahol bizonyíthattam rátermett vadász mivoltomat. 

Tudomásul vettem, hogy a vadászíjászat csak most
kezd meghonosodni Magyarországon, és a létjogosultságá-
nak megerõsítése bizony annak a maroknyi vadásznak a
kezében van, akik húrfeszítésre adták a fejüket. E kis
csapat dolga az, hogy jó hírét keltse a vadászíjászoknak,
és megnyissák azokat a kapukat, amelyek érthetõ módon
a bizonytalanság lakatja alá kerültek. Szerencsére a va-
dászemberek alapvetõen nyitottak és kíváncsiak. Mindig
jólesõ érzés fog el, amikor egy puskával vadászó társam
érdeklõdéssel fordul vadászeszközöm felé. Kivétel nélkül
minden alkalommal beszélgetõpartnereim ráébredtek arra,
hogy az íjas vadászat nem varázslás és szemfényvesztés,
hanem éppen úgy, mint bármely más vadászati forma,
igenis megtanulható és eredményesen alkalmazható tech-
nika. Az íjász is éppen úgy olvas a nyomokból, és épp-
úgy remeg a vadászláztól, mint puskás társai.

A vadászíjászok nem többek, de nem is kevesebbek bár-
mely más vadászati formát ûzõ társaiknál. Mind a túlmisz-
tifikálás, mind a kritizáló megjegyzések azt tanúsítják, hogy
ma még hazánkban csak kevesen ismerik a vadászíjász le-
hetõségeit, esetleges korlátait. Ezen szeretnénk változtatni.
Jó volna, ha az olvasó is olyannak látná a vadászíjászatot,
amilyen az valójában, se többnek, se kevesebbnek.

SZABÓ ZSOLT

Mindig is irigyeltem a szomszédban lakó Laci bácsit az olajos piszkos 
mûhelyéért. No, nem azért, mert annyira vágytam a géplakatosi szakmába,
hanem azért, mert õ nem csak munkát, hanem örömet is látott a forgácsoló
gépekben. Tíz éve az újságírói pályát azért választottam, mert úgy éreztem,

hogy ez az én mûhelyem. S most, hogy szenvedélyem, a vadászíjászat 
is hivatásom „áldozatául” eshet itt a VADÁSZLAP hasábjain, úgy hiszem 

Laci bácsihoz hasonlóan, igazán szerencsés embernek mondhatom magam.
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B evallom, nem nagyon hiszek a reklámoknak. Minden
cég azt állítja magáról, hogy az õ terméke a leg-

szebb, legjobb, legtartósabb, legolcsóbb. Szuperlatívuszok-
ban és öndicséretben nincs hiány. A fogyasztó pedig haj-
lamos óvatlanul beballagni a zsákutcába, és megvásárolni
mindent, amirõl a marketing és PR-szakemberek giccses
ideológiát gyártottak. Természetesen nem gondolom, hogy
a reklámozott produktumok másként eladhatatlanok len-
nének, de azért abban a magyar szállóigében mégiscsak
lehet valami, hogy „a jó bornak nem kell cégér”.

Sokak, sokunk véleménye szerint mindennél fontosab-
bak az objektív, egymástól hallott tapasztalatok, vagyis az,
hogy mit mondanak azok az ismerõseink, akikre hallga-
tunk, akikben megbízunk, és akirõl tudjuk, hogy nem
fognak becsapni bennünket, ellentétben a gyakran meg-
tévesztõ reklámokkal.

Valahogy így van ez a vadászruhák piacán is...
Amikor 2005 novemberében elõször láttam a Börzsöny

Vadászati és Kereskedelmi Bt. által forgalmazott Jahti Jakt
márkájú – csomagban kínált, és meghökkentõen olcsó –
öltözéket, rögtön arra gondoltam, hogy ennyi pénzért biz-
tosan valami „egyszer használatos” kabátot, nadrágot, sap-
kát, hajtómellényt, termoruhát és még ki tudja, mi min-
dent kap majd a szegény vásárló.

Azután telt-múlt az idõ, és egy-két hónapra rá egyre
többen jelentek meg ezekben a finn ruhákban a reggeli
gyülekezõnél társasvadászatok alkalmával, azok is, akikrõl
tudom, hogy viszonylag tehetõsek, és nem az alacsony ár-
fekvése miatt választották maguknak a Jahti Jakt-ot.

Az akkor még újdonságnak számító viselet pedig kiáll-
ta a próbát. Amíg én egy-egy hajtás lefújását követõen,
kiizzadva, csuromvizes ingben, saját levemben fõve léptem
ki a nyiladékra, addig a Börzsöny Bt.-féle termoalsóban
és felsõruházatban lévõ vadásztársak mosolygós arccal be-
szélgettek a csodatermékrõl...

Ma már tudom, hogy csodáról szó sincs. A titok nyit-
ja egész egyszerûen abban rejlik, hogy egy többéves ku-
tatómunka eredményeképpen kikísérletezett, kiváló minõ-

ségû, kipárologtató tulajdonságú air-tex anyagot
használnak a gyártók. Emellett még olyan apró-
ságokra is odafigyelnek, hogy a varrást egy tex-
tilcsíkkal belülrõl eltakarják, nehogy kidörzsölje
az érzékeny területeken a vadászok bõrét.

A két évvel ezelõtti ruhadarabok azóta tovább
fejlõdtek, és némileg külsõre is átalakultak, de az
igények is folyamatosan változnak. Több praktikus
zseb, lekapcsolható csuklya, megerõsített man-
dzsetták, kényelmi szempontokat is figyelembe ve-
võ újdonságok jelzik azt, hogy a gyártók a töké-
letességre törekednek, és a fejlesztések során fi-
gyelembe veszik a vadászok speciális igényeit is.

Ami viszont sehogyan sem fért a fejembe: ho-
gyan tudják ennyire kedvezõ árfekvéssel kínálni
a rövid idõ alatt hihetetlenül népszerûvé vált kol-
lekciót. Sok más céggel ellentétben nem az az
alapvetõ célkitûzés, hogy amíg bevezetik a piac-
ra az adott terméket, addig mesterségesen ala-
csonyan tartják az árat, kihasználva a „mézes-
madzag-effektust”, majd drasztikusan árat emel-
nek, hanem az, hogy minden igényt kielégítve, a
közbeesõ kereskedelmi árréseket megspórolva,
egyetlen közvetítõ közbeiktatásával a gyártótól

egyenesen a fogyasztóig juttatják el a megrendelt árut.
Ez a közvetítõ Magyarországon a családi vállalkozás-

ként mûködõ, Zebegényi illetõségû Börzsöny Bt. A cég
alapítója Sukerek János, aki 1962 óta maga is vadászik.
Tulajdonképpen szenvedélyének köszönheti, hogy a hazai
vadászruhákat forgalmazó cégek között piacvezetõ szere-
pe lett. 13 éve ugyanis Svédországban vadászott és ott fi-
gyelt fel a kitûnõ minõségû Jahti Jakt vadászruhákra. No-
sza, vett is egy garnitúrát, amely azután még hosszú ide-
ig kiszolgálta. Itthon azután elkezdett gondolkodni, hogy
hogyan lehetne kis hazánkban is hozzáférhetõvé tenni a
vadászok számára ezt az öltözéket. Nem sokat tétlenke-
dett, felvette a kapcsolatot az Eratukku nevezetû finn
céggel, és Magyarországon kizárólagos forgalmazóvá vált.

A Jahti Jakt termékeket egyébként Európa számos or-
szágában és a tengerentúlon is sokan vásárolják. Az egyes
ruhadarabokat külön-külön nem lehet megvenni, azok
csak csomagban hozzáférhetõk. Ha az ár-érték arányt fi-
gyelembe vesszük, rögtön szembeötlõ, hogy egyetlen ka-
bát áráért szinte egy teljes ruhatárat tudunk vásárolni,
amely minden fontos kiegészítõt tartalmaz, amire egy va-
dásznak akár lesen ülve, akár cserkelve, akár a sûrû bo-
zótot bújva hajtás közben szüksége lehet.

Sukerek Jánosnak több közületi megrendelõje is van,
erdészetek és vadásztársaságok egyaránt. Ez nem véletlen,
hiszen ennyire olcsón nem lehet rajta kívül sehol felru-
házni egy hivatásos vadászt sem.

A Börzsöny Bt. mára kinõtte a családi házat, ahol ko-
rábban fogadták az érdeklõdõket, így Nagymaroson, a Vá-
ci út 96. szám alatt februárban megnyílt az a bemutató-
terem, ahol a kollekciók teljes méretskálája rendelkezésre
áll, és minden ruha felpróbálható, megrendelhetõ, ha pedig
éppen raktáron is van, akár azonnal elvihetõ. A bemutató-
terem ünnepélyes átadására a finn kapcsolattartó, Marcus
Österberg, az Eratukku marketing igazgatója is ellátoga-
tott, megtisztelve ezzel a magyar vadászokat, és jelezve azt,
hogy Finnországban igenis komolyan veszik az üzletet.

W.P.

A puding próbája...
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Húsvéti népszokásaink részben vallásos, részben pogány
eredetûek.

A keresztény vallásban a Húsvét a megváltó Jézus föl-
támadásának ünnepe, de az ünnepeket megelõzõ cselekvé-
sek sora: takarítás, tisztogatás, állatok megtisztítása õsi, po-
gány elemeket is hordoz. Ilyen célt szolgált a nagypénteki
folyóvízben mosdás, a nagyszombati tojásfestés és az ün-
nepi ételek elkészítése is. A húsvéti ünnep nem véletlenül
esik egybe a természet és a Nap erejének megújulásával.

A húsvéti tojás olyan szimbolikus, különleges bûverõvel
rendelkezik, amelyet azért fogyasztanak, készítenek, aján-
dékoznak és õriznek meg, hogy az embereket védje a baj-
tól, a betegségtõl.

Szokás volt az is, hogy a templomban megszentelt to-
jást a család közösen fogyasztotta el. Ez a szétvá-
laszthatatlan egységet, az összetartozást jelképezte. 

A tojás a keresztény vallásban új eszmék
szimbólumaként jelent meg, Jézus Krisztus
feltámadásának lett a szimbóluma. A tojás
elsõsorban a római katolikus, a görög ka-
tolikus és a görögkeleti egyház gyakorla-
tában jelentõs, míg a protestáns világban
csekély. Ennek megfelelõen a tojásdíszítés
szokása Középkelet-Európában a legel-
terjedtebb.

A piros szín részben vallási indítta-
tású, részben a pogány idõkbõl ránk
maradt hagyomány. A piros szín a kez-
detektõl az élet színe az emberiség szá-
mára. A pirosról faluhelyen úgy hitték,
hogy elûzi a bajt, a betegséget, ezért a
kisgyermek nyakára piros szalagot kötöttek
vagy piros gyöngysort akasztottak. A népi
mondás úgy tartja, hogy aki tavasszal, még
Szent György napja elõtt színpompás lepkét fog,

egész évben egészséges lesz. A kereszténység a piros szín-
ben Krisztus kiömlõ vérét látja, azért van az, hogy a
megírt húsvéti tojásokon is ez a szín fordul elõ a leg-
gyakrabban. A piros az öröm, a feltámadás színe is.

A tojásfestés ideje általában nagyszombat volt, a locsol-
kodásé pedig a húsvét hétfõ. 

A fiúk legelõször édesanyjukat és lánytestvéreiket lo-
csolták meg, utána következett a keresztanya. A locsolá-
sért a fiúk festett tojást kaptak ajándékba.

A beképzelt, pökhendi lányokat úgy büntették meg a
fiúk, hogy a tojást összetörték, a törött tojáshéjat pedig a
kapu elé szórták. De a lányok sem maradtak adósok. Ha

egy fiúra megharagudtak, olyan tojást adtak ne-
ki, amelyet kifúrtak és homokkal töltöttek

meg. Nagy szégyen volt ilyen tojást
kapni.

Húsvéti szokások

Gyenes István:

ERDÕSZÉLEN

Zsenge levegõ illatot áraszt,
arcomon játszik a napsütés,
ülök a tönkön az erdõ szélén,
mellettem cikázó zöld vetés.

Tavasznak illó, élõ kertje
most körülöttem a világ,
zöldellõ fáknak élete mámor,
rügyekben csillogó virág.

Madarak szöknek föl és alá,
virradnak dalos hangjaik,

feledve minden némaságot,
feledve téli napjaik.
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Tedd magad próbára! Vajon tudod-e a helyes választ?
Karikázd be a szerinted helyes válaszok betûjeleit, 

és végül olvasd azokat össze!

1.) Egyetlen, hazánkban fészkelõ, védett vadlúdfajunk,
amelynek tojója április végére már ki is költi 5-7 kislibáját

Á) a nyári lúd,
B) a nagylilik,
C) a vetési lúd.

2.) A mezei és az üregi nyúl szaporulatait vadásznyelven 
N) kisnyulacskáknak nevezik,
O) nyúlgyerekeknek nevezik,
P) nyúlfiaknak nevezik.

3.) A természetben élõ mezei nyulak 1 évben többször,
akár 3-4 alkalommal, átlag 38 naponként is fialnak. 
Egy-egy alomba átlagosan 

R) 2-4 nyúlfi születik, 
S) 1-2 nyúlfi születik,
T) 8-12 nyúlfi születik.

4.) A rókák 56 napos vemhesség után, április-május
környékén 4-6 vak kölyköt hoznak világra a földalatti
rókavárba. A kölykök 

H) 4 hetes korukig szopnak
I) 2 hónapos korukig szopnak,

J) 4 hónapos korukig szopnak. 

5.) A vaddisznó kocák február végétõl április közepéig
terjedõ idõszakban ellenek, „malacoznak”. A koca a
fialás idõszakára kicsinyei számára nagy mennyiségû
száraz aljnövényzetbõl épít, úgynevezett

J) „ellõ fészket”,
K) „fialó odút”,
L) „malacozó vackot”. 

6.) A muflon juhok 150-160 nap vemhesség után, április
tájékán, a nyájtól félrehúzódva hozzák világra 

G) egyetlen bárányukat
H) 3-4 bárányukat
I) 1-2 bárányukat.

7.) A muflon bárányok születésük után már 
R) 1 nappal képesek anyjukat követni,
S) néhány órával képesek anyjukat követni,
T) azonnal képesek anyjukat követni. 

Játék

Április a megújuló élet hónapja, amely a szerelem isten-
nõjérõl, Aphroditérõl kapta a nevét. Aphrodité léptei nyomán
virágba borul a természet, s megújul az élet. Eredetileg
Aphrodité személyéhez, de mára már a tavasz legnagyobb
ünnepéhez, a Húsvéthoz kapcsolják a dalra fakadó
madarakat, a szorgos méheket és a szapora nyulakat.

Az év ezen idõszakában az emberiség õsidõk óta ter-
mékenység-varázsló ünnepeket tart. Több ezer évvel
ezelõtt a nagy istenanyát, a gabonaanyát és a virágisten-
nõt ünnepelték ilyenkor. Az április végi keresztény búza-
szentelés szokása is ebbõl ered.

Április a madarak fészekrakásának az idõszaka is, de
van néhány korábban költõ madárfaj, amely ekkorra már
a tojásait melengeti.

A szintén tavaszt jelképezõ nyulak elsõ szaporulatai, a
nyúlfiak áprilisban már a szántások buckái között ker-
getõznek. Egy anyanyúl tavasztól õszig akár 3-4 alkalom-
mal is fialhat. 

Április hónap termékeny mivoltát igazolják a sorra
kikelõ madárfiókák. 

Zöldül a rét, az erdõ, életet ébreszt a Nap újult
ereje, zsongással telik meg a táj.

(Megfejtés: „ÁPRILIS”)

Tavaszi zsongás

Összeállította: CS. GYENES EMESE
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Talán tizenöt éve lehet, hogy elõször jártam a Duna-deltá-
ban. Horgászfilmet forgattunk az egyre népszerûbb Sulina-
ágról, a belõle nyíló csatornákról, kisebb-nagyobb tavakról.
Már akkor sem voltunk kevesen, akik csukázással, süllõzés-
sel, harcsázással múlatták az idõt, de Gorgován, a Sulina-
ág legfelkapottabb helyén akkor még csak egy horgászta-
nya adott szállást, információt és csónakot a horgászathoz.

Az utazás sem volt olyan komfortos, mint manapság,
amikor Budapestrõl menetrendszerûen viszik a pecásokat a
deltába. Tíz év nagy idõ, fõleg román viszonylatban, új utak
épülnek jó minõségben, a pályák mellett egyre több a szín-
vonalas étterem, aki nehezen bírja az egész napos autózást,
elfogadható áron megszállhat félúton valamelyik panzióban.

Emlékszem, mennyire vágytam Tulcea-t megismerni, élt
bennem egy romantikus kép korábbi olvasmányok alapján.
Kiskocsmákra, hangulatos lebujokra, brágafõzdékre, halpia-
cokra, kockaköves kisutcákra, egyszerû hajójavítókra vágy-
tam. Ami igazán elvárható volt a hét halomra épült hírhedt
kikötõvárostól. Ma már tudom, jól volt megírva a deltáról
szóló könyv, csak az idõpontot néztem el hetven-nyolcvan
évvel. Tulceában van a román óceáni halászflotta bázisa, és
a személyforgalmi kikötõ is olyan forgalmat bonyolít le,
hogy jobb, ha menekülõre fogja az ember. 

A 63 kilométer hosszú Sulina-ágban emeletes hajók járnak,
csónakból nézve félelmetes monstrumok, amelyeknek a tolóhul-
lámai a frászt hozzák a békésen horgászóra. Kirándulóhajók is
szép számmal közlekednek rajta, viszik a kíváncsi turistákat
Maliucra, a Fortuna-tóhoz, Crisan faluba vagy a Mila 23 
nevû településre, a deltai halászat egyik központi helyére.

Remek süllõ állománya volt akkoriban az ágnak, nem volt
ritka a 7-8 kilós példány, kisebbeket meg fogtunk számolat-
lanul. Igaz akadt, szakadt is a zsinór meg az ólom rende-
sen, de hát a süllõnek már csak ilyen a természete, búvik a
gyökér közé, tartásba, gödörbe, kisebb-nagyobb szakadásokba.

Az évek múlásával változott a helyzet. Sokan átpártoltak
a Szent-György-ágba, amely az eredeti szépségét nagyjából
megõrizte, de az utóbbi években már ott is teret nyert az
a fajta horgász turizmus, ami nincs az ínyemre.

Mindez annak kapcsán jutott eszembe, hogy már a Chilia-
ágban is lehet horgászni, amely határos Ukrajnával, ahová an-
nak idején nemhogy horgászt nem engedtek be, de még a
pelikánok is csak suttyomban repülhették át a határt.

A deltában sok minden változott, de hogy milyen lehetett
a vidék száz évvel ezelõtt, arra választ kaphatunk, ha úti cé-
lul a Chilia-ágat választjuk. Chila Veche faluban magyar ér-
dekeltségû horgásztanya várja az idelátogatókat komfortos fa-
házakkal, csónakokkal, profi horgászvezetõvel, akire bizony
szükség is van, hiszen a vidék elzártsága, kevésbé ismert ta-
vai, csatornái, és a 117 kilométer hosszú élõ Duna szakasza

fegyelmezett horgászatot kíván. Legendás halállománya volt
hajdanán és van ma is. Egy régi, de megdöbbentõ adat: az
1400-as években Chilia Veche környékérõl évi kétszáz szekér
(egy szekér = 444,8 kg) halat és ikrát szállítottak Lengyel-
országba, Magyarországra, Konstantinápolyba…

Az 1600-as évek közepén a világjáró török, Evlia Cselebi
megemlékezik a chiliai vizafogóról, ahol napi 1000-2000 külön-
bözõ tokfélét fogtak. Azóta nagyot fordult a világ kereke, már
ami a vizák, és más tokfélék halászatát illeti. Megszûntek a
régi ívóhelyek, nemcsak hozzánk nem jutnak föl a tokfélék,
az ottani vízierõmûvek is meggátolják a halak feljutását. Fog-
nak ma is tokféléket, hiszen a deltából hazafelé vezetõ úton
manapság is kint állnak a tokot és kaviárt kínáló kétes figu-
rák, de hát ez már csak töredéke a hajdani szép fogásoknak.
Arról nem beszélve, hogy a horogra akadt szerencsétlen tokok
hasába belenyomnak a ravasz halkufárok néhány nagyobb
ólomdarabot, hogy az eladásnál súlyosabb legyen.

Szerencsére más a helyzet a harcsákkal, süllõkkel, csu-
kákkal, nyurga pontyokkal. Az élõ Dunán Chila Veche és
a Periprava közti szakaszon tizenöt méter mély szakadások
vannak a mederben, háborítatlan búvóhelyet kínálva a har-
csáknak. Rengeteg a jó süllõ, a balin és az a fajta dunai
nyurga ponty, amelynek horgászata emlékezetessé teszi a
deltai kirándulást. Csuka mindenütt van a környezõ vizek-
ben, ami nem csoda, hiszen a sekély vizû lagúnák, csator-
nák, tavak rengetege van arrafelé. A tavak kiváló
ívóterületeik miatt rengeteg csukát tartanak, évrõl évre biz-
tosítva van az utánpótlás nagyja.

Chilia Vechében található a deltavidék legnagyobb és leg-
magasabb tornyú temploma, amely egyszerûségében, szépsé-
gében szimbóluma is a vidéknek. Néhány évtizeddel ezelõtt az
itt élõknek még személyi igazolványuk sem volt, egymást iga-
zolták a delta rengetegében élõk. Nem túlzás azt írni, hogy
aki eljut ide, vagy még lejjebb egészen a torkolatig, az meg-
tapasztalhatja, hogy jelenleg itt ér véget Európa. De ez nem
baj, és a jelzõ nem elmarasztaló, inkább figyelmeztetõ, hogy
van még érintetlen természet, amit védeni kell.

Nem csak halai híresek a deltának, de különleges ece-
tes hallevese is, amely számos halból készül. A Szent-
György-ági halászok úgy mondják, hallal csak akkor lakik
jól az ember, ha elbújhat a kiköpött csontok halma mögött.
Ebben van igazság, tanúsíthatom. Remek halételeket készí-
tenek a vendégszeretõ lipovánok, de nem árt,
ha van nálunk mindig egy flaska pálinka. Mert
ami a lipován gyomornak megszokott Duna-víz,
az nekünk kissé szokatlan, szükség van a pá-
linkára, amely felveszi  a harcot a váratlan has-
csikarással.

ZÁKONYI BOTOND

A Duna-delta varázsa





A borsodi Vadászkamara által szervezett két kihelyezett
tanfolyam sikere után több vadász-szakoktatási intéz-

mény kereste meg a Diana Szakképzõ Intézetet azzal,
hogy náluk is lehetõség van a vadászatvezetõ tanfolya-
mok megszervezésére és lebonyolítására. A tárgyalások
eredményeképpen azok az intézmények, ahol ennek az
akkreditált (államilag elismert bizonyítványt adó) képzés-
nek a szakmai, személyi és tárgyi feltételei megfeleltek a
képzés követelményeinek, megkapták a jogot önálló tan-
folyamok elindítására. Természetesen ennek elsõdleges
kritériuma, hogy a képzés mindenhol azonos tematikával
és módszerrel történjen és megfelelõ gyakorlati oktatási
terület álljon rendelkezésre. Az egységesített (franchise)
rendszerben történõ oktatás kontrollját a vizsgabizottság
garantálja, mely mindenhol azonos összetételû (az elnök
az FVM képviselõje, egyik tagot a Vadászkamara, mási-
kat az adott oktatási intézmény adja, míg a három
kérdezõbiztost a Diana SZKI delegálja). A tanfolyamok
díja a helyszíntõl függetlenül egyforma, szállás és az el-
látás lehetõségeirõl az adott intézmény ad felvilágosítást.

Gyõr-Sopron-Moson megye: április 2-tõl 6-ig
Feltétlenül a képzés szakmai elismerésének minõsíthetõ,
hogy a soproni Nyugat-magyarországi Egyetem
Vadgazdálkodási Intézete is indít tanfolyamot, a
létszám beteltéig jelentkezni lehet dr. Sándor
Gyula egyetemi docensnél (06-30-4485-971)

Somogy megye: április 16-tól 20-ig
Somogyzsitfa-Szõcsénypusztán a Széchenyi
Zsigmond Szakközépiskolában (ahol a feb-
ruári kollégiumtûz okozott csúszást a kép-
zésben) lesz az elsõ megyei tanfolyam. Je-
lentkezni lehet Soós András gyakorlati okta-
tásvezetõ szaktanárnál (06-30-5772-773), illetve
az iskola központi telefonszámán (06-85-312-051)

Baranya megye: április 23-tól 27-ig
Sellyén lesz vadászatvezetõ képzés a Sellyei Mezõgazdasá-
gi Szakiskolában. Jelentkezés Pék Mónika igazgatóhelyet-
tesnél (06-73-480-234).

Csongrád megye: május 14-tõl 18-ig
A Diana Szakképzõ Iskolában ez már a nyolcadik csoport
lesz, ugyanakkor itt természetesen bármelyik kihelyezett
tanfolyamra is lehet jelentkezni Bozó Gábor igazgatónál
(06-30-4370-923), illetve az iskola 06-63-483-790-es telefon-
számán. (www.dianaszki.hu)

Hajdú-Bihar megye: május 21-tõl 26-ig
A Széchenyi István Mezõgazdasági Szakközépiskola ad
otthont a tanfolyamnak Hajdúböszörményben. Jelentkezés
Fekete Zoltán szaktanárnál (06-20-4248-019).

Békés megye: június 4-tól június 8-ig
A megyei Vadászszövetség székházában (Békéscsaba, Baj-
za utca 11.) lesz az elméleti képzés. Jelentkezés Zuberecz
Tibor megyei titkárnál (06-30-239-4917), illetve a Békés
megyei Vadászszövetségnél (06-66-321-234).

–SOM

A vadászatvezetõ tanfolyamokra való 
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.
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A vizsgázott vadászatvezetõk száma már jóval meghaladta a háromszázat. A tanfolyamokon résztvevõk egyöntetû
véleménye, hogy sokkal többen szereznék meg ezt a végzettséget, ha nem kellene az ország távoli részeirõl is
Csongrádra utazni. Ezzel párhuzamosan folyamatosan bõvül azon oktatási intézmények száma, amelyek országszerte
jelentkeztek azzal, hogy részt kívánnak venni a vadászatvezetõk képzésében.
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FEGYVER

Egyedi agyazású, kiváló állapotú .222
Rem. IZS 18 E gavallér puska, 6 x 42
MOM távcsõvel szerelve, 200 db töltény-
nyel, vadásztársi áron sürgõsen eladó.
Telefon: 06/70/702-5004.

Osztrák Voere Mauser 7 mm-es Rem.Mag.
vadászfegyver, 3-12 x 56-os Kettner
Variabel céltávcsõvel, Svenk montázzsal
300.000,- Ft-ért eladó. Tel.: 06/20/452-3548.

R 93 Blaser .22-250 Rem. És 9,3 x 62-es
váltócsövekkel, 5-15 x 42 Zeiss Diavari
VM távcsõvel, kofferral, akár külön-
külön is eladó. Tel.: 06/30/9-374-374.

Ferlachi .30-06-os ejektoros, nyolcszögle-
tû, billenõ csövû, ZEISS 2,5 -10×50-es
világító szálkeresztes céltávcsõvel,
négykörmös suhl-i szerelékkel, kauká-
zusi dió aggyal, állatfigurás mélyvésett
rendszerkamrával, aranyozott billen-
tyûkkel eladó. Telefon: 06/20/555-4859.

Duplagolyós Merkel, .30-06-os, 2 céltáv-
csõvel (futóvadlövõ + 2,5 -10x50) sze-
relve eladó. Telefon: 06/20/555-4859.

7 x 64-es Mauser, végig agyazott, 1,5-6 x
42-es Docter A4  céltávcsõvel, kifordít-
ható szerelékkel 350 eFt, és 12-es
ezüstberakásos duplapuska 250 eFt el-
adó. Telefon: 06/20/555-4859.

Eladó 16-os Browning automata. 
Telefon:06/30/509-4901.

Original Mauser S 66 típusú, 7 x 64-es, 1,5-
6 x 42-es Zeiss Diavari céltávcsõvel, ki-
fordítható szerelékkel, max. 30 lövéssel,
valamint 2000. évjáratú Brno 502/10 tí-
pusú, .30-06/12-es, 5,6 x 50R betétcsõ-
vel, 12-es ejektoros sörétes csõvel, 
3-12 x 56-os távcsõvel, feketedió agy-
gyal, újszerû állapotban eladó. 
Érdeklõdni: 06/20/411-9717.

Eladó Carl Zeiss 4,5-14 x 50 MC Target cél-
távcsõ 4-es szálkereszttel (nem világító
pontos), ára: 230 eFt. Továbbá eladó 1 db
3-9x56-os Carl-Zeiss céltávcsõ 4-es szál-
kereszttel (nem világító pontos), ára 280
eFt. A távcsövek gyári csomagolásban,
használatlan új állapotban vannak, örök
élet garanciával. Érd.: 06/20/911-7375, 
E-mail: olivadsz1@yahoo.com

Eladó Remington sörétes 20/76, 870.
Mag.Pump. 20/76 váltócsõvel 80 eFt,
Merkel sörétes dupla, 16/70 60 eFt,
Savage Bock Büchs 20/76 .22 Win.Mag.
40 eFt lõszerekkel. Érd.: 06/94/368-160.

Browning 12-es skeet puska, 7 x 64-es
Frankonia Mauser, 8 x 56-os Zeiss Diatal
céltávcsõvel, MC 21-es 12-es félautoma-
ta cserélhetõ szûkítésekkel és egy La
Porte kézi felhúzású korongdobógép áll-
vánnyal eladók. Érd.: 06/20/599-7761.

KUTYA

Jack Russel terrier kölykök, vadászó szü-
lõktõl eladók, érdeklõdni lehet: 
Fehér Péter 06/30/901-4226.

Hároméves, törzskönyvezett hannoveri
véreb szuka, elõvizsgával eladó. 
Telefon: 06/70/702-5228.

Kitûnõ küllemû és munkateljesítményû
szálkásszõrû tacskók elõjegyezhetõk a
Von AIltenburger kennelbõl. Maros-
menti-Rudifogó Miku Soma 2 x HPJ fiatal
klubgyõztes, 2 x R. CAC, 5 x CAC,  2x
CACIB, 2 x HFGY BOB D.K. Európa Kupa
gyõztes, tenyésztésre javasolt kannal fe-
deztetünk. Tel.: Szarka, 06/30/961-9481.

Drótszõrû magyar vizsla kölykök és fiata-
lok kaphatók a „Hejõcsabai” kennelben
Miskolcon. Telefon: 06/46/304-175,
06/30/322-9991.

Cesky Fousek vizsla kölykök többszörö-
sen gyõztes szülõktõl eladók. 
Telefon: 06/30/239-6977.

Aktívan vadászó, ÖTV, VAV, Int.CH,
HGRCH,ROCH,HSCH POINTER szülõk
kölykei eladók! Tel.: 06/20/490-9940,
www.posteleki-pointer.fw.hu Baukóné.

Weimari vizsla hosszúszõrû kiskutyák aktí-
van vadászó szülõktõl eladók. Tel.:
06/30/231-8388, www.weimarivizsla.uw.hu

Rénusi Vadász kennelbõl rövidszõrû ma-
gyar vizslák kitûnõ pedigrével kaphatók.
Tel: 06/30/619-0287.

Rövid-, illetve drótszõrû magyar vizsla köly-
kök és 10 hónapos rövidszõrû magyar
vizsla kan eladó. Tel.: 06/70-702-5415.

Európa és Világgyõztes BKHCH õsöktõl
magyar agár kiskutyák eladók. Tel.:
06/70/289-2351.

ÁLLÁS

26 éves vadgazdálkodási technikus nagy-
vadas területen szerzett gyakorlattal ál-
lást keres. Lakás szükséges. 
Telefon: 06/30/650-5745.

Vadgazdálkodási technikus 6 év vegyes
vadas gyakorlattal, német nyelvtudás-
sal, B és C kat. jogosítvánnyal vadõri ál-
lást keres. Szolgálati lakás szükséges.
Telefon: 06/30/411-0378.

Hivatásos vadász, vadász-vadtenyésztõ
végzettséggel, 22 éves vegyesvadas gya-
korlattal állást keres, feleség, ha kell gond-
noki munkát ellátja. Tel.: 06/30/356-2236.

VEGYES

Vadászkönyvet tavasszal is! – A Diana Vadász-
Horgász Antikvárium ingyenes árjegyzéket
küld vadászkönyv készletérõl! – 6900 Ma-
kó, Zrínyi u. 34. Tel.: 06/62/211-561,
www.dianaantikvarium.hu

Eladó kétszintes, 140 m2-összterületû
épület Zalaszentbalázson, a 74-es fõút
mellett, Nagykanizsától 18 km-re, a hoz-
zá tartozó földrész 475 m2. 
Érd: 06/20/938-8210.

Automata vadetetõ beállítható szórási idõ-
vel és szabályozható mennyiséggel el-
adó. Telefonszám: 06/30/467-0123.

Éjjellátó keresõ távcsõ eladó. Telefon:
06/30/467-0123.

Nagyvadas vadásztársasági tagságot kere-
sek két fõ részére, Nógrád, Heves me-
gye elõnyben. Minden megoldás érde-
kel. Tel.: 06/70/702-5259.

Vadásztársaságok, földtulajdonosi közös-
ségek, erdõgazdaságok figyelem! Kizá-
rólagos vadászati joggal, hosszú távra
bérelnénk kb. 1000 ha nagyvadas jelle-
gû területet. Telefon: 06/20/916-5947.

Vaddisznót vásárolnék. Tel.: 06/20/ 425-8703.

Kiváló tenyészállományból (12-14 kg-os bi-
káktól) ígéretes fiatal gímbikák eladók.
Telefon: 06/20/425-8703.

Õztrófea-gyûjtemény eladó. 35 db, 150-tõl
300 g-ig. 120 eFt. Érd.: 06/70-382-4254.

A Mátrában festõi várrom alatt 3000 m2-es
panorámás építési telkek eladók. 
Telefon: 06/30/933-1714.

A Hunnia Vadgazdálkodási Kft.
apróvadgazdálkodásban jártas 

hivatásos vadász munkatársat keres
Somogy megyei területére. 

Érdeklõdni: Nagy Zsolt ágazatvezetõ-
nél a 06/30/235-09-03 telefonszámon.

Információ: 06/30/499-2299.

A nagy érdeklõdésre való tekintettel
idén újra megrendezzük  8-13 éves

gyermekek részére Lánycsókon 
a vadgazdálkodó- és környezetvédõ
tábort, július és augusztus hónapokban,

egy hetes turnusokban.
Neves elõadók részvételével 

a gyermekek megismerkedhetnek 
a vadászat, a természet elméleti 

és gyakorlati tudnivalóival. 
Elhelyezés: állandó felügyelet 

mellett, komfortos vadászházban,
teljes ellátással. 

(A korábban részt vettek számára emelt
színtû tábort júniusban szervezünk).

Információ: 06/30/499-2299.

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.








