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Öreg barátom kicsit könnyező szemmel, szomorúan nézett a lakásának falán poroso-
dó trófeáira, a köztük elhelyezett keretes fotókra, középen egy vaddisznó kondát ábrá-
zoló festményre, majd hozzám fordult és azt mondta: ha meghalok, nem tudom mi lesz 
a trófeáim, vadászkönyveim, vadászati cuccaim sorsa? A gyerekeim nem vadásznak, 
nekik nem kell. Próbáltam ezt-azt eladni, fölajánlottam iskoláknak, múzeumoknak, de 
nem jártam túl nagy sikerrel. Szóval jó lenne, ha kezdenétek vele valamit.

Hazudnék, ha azt mondanám, ekkor indult el a „gumihangyám”, ettől kezdve fog-
lalkoztam volna a gondolattal, hogy meg kellene valahogyan menteni azt a sok-sok ér-
téket, melyet a vadászok egy életen keresztül gyűjtögetnek és amely – a legtöbb esetben 
– csak a vadásznak jelent pótolhatatlan, felejthetetlen emléket. 

Ha csak a trófeáknál – az agancsoknál, csigáknál, agyaraknál, preparátumoknál, bő-
röknél, tollaknál – maradunk, az egyéni emlékmegőrző szerepük tagadhatatlan, miköz-
ben a hozzáértők és esetleg a hozzá nem értők számára is jelentéssel bírnak, vagy bírhat-
nak. Amikor ránézünk egy száz évnél igazoltan idősebb gímagancsra, mennyi mindent 
„elmond” annak, aki veszi a fáradtságot, hogy „meghallgassa”, felfedezze az agancs távoli 
üzenetét, megértse a kor szakmai vadászati szokásait, a terület minőségét...

Nem ragozom tovább, valóban jó lenne megmenteni a magunk és unokáink számára 
a trófeák üzeneteit, az elhunyt vadászok trófea és vadászati gyűjteményeit. Sajnos nincs 
ebben a vágyakozásban semmi új, évtizedek óta foglalkoztatta/foglalkoztatja a vadászati 
kultúrájukra valamit is adó vadászokat, de megoldást eddig elméletben találtunk rá.

Az elmúlt hetekben viszont rábukkantunk egy nagyon egyszerű és nagyszerű megol-
dásra. Van egy vadásztársunk – a kérésére  még nem írhatom ki a nevet és a helyszínt –, 
aki rendelkezik egy hatalmas raktárral, amely alkalmas lenne a hagyatékok tárolására 
és a tulajdonában van egy olyan vendéglátóhely, ahol kiállításokat, egyéb vadászati 
rendezvényeket lehetne szervezni. Egyedül nem vágna bele a dolgokba, de a Vadászati 
Kulturális Egyesület égisze alatt, úgy tűnik, formálódik egy konkrét megoldás. 

A non-profi t egyesület vállalkozna arra, hogy átvegye a vadászati hagyatékokat, ka-
talogizálja, időszakosan kiállítsa, és ami a legfontosabb – minimum egy évtizedig – 
a partnerének raktárában szakszerűen tárolja. A tárolási idő lejárta után lehetne szó 
– esetleg – árveréseken történő értékesítésről. Az így keletkezett bevételből fedeznék 
a regisztráció, a publikáció, valamint a tárolás költségeit.

A hangsúly az „átvételen” van, ugyanis az nem igen várható el a VKE-től, hogy 
a fölajánlott vadászati hagyatékokat megvásárolja, mert nincs miből. Így is elég hosszú 
az értékesítési moratórium és nincs semmi garancia arra, hogy ennek letelte után meg-
térül majd az egyesület és vadásztársunk áldozatvállalása.

Tisztelt idősebb vadásztársaim! 

Remélem, hogy örömmel fogadják a jó hírt, remélem, hogy az „elherdálás” helyett a ne-
vük, az emlékeik megőrzésének ezt a módját fogják választani. És hogy jogilag is rende-
zett legyen vadászati gyűjteményük, trófeáik sorsa ... érdemes időben rendelkezni róla.

Nyilvánvalóan az elképzelés megvalósulásának időt kell majd adni. Egyik napról 
a másikra nem fog a hagyatékok átadása „beindulni”. A VKE arra számít, hogy a rak-
tározás helyszínén, egy meglehetősen nagy területen, folyamatosan kiállítja az átvett 
vadászati hagyatékokat ... és ennek a kiállításnak nagy nyilvánosságot, publicitást 
biztosít. A raktározási kapacitást fölajánló vadásztársunk – akinek személyét egyelőre 
megértő titok övezi – már azon töri a fejét, hogy a hagyatékok kiállításával párhuza-
mosan kialakít egy olyan vadász-centrumot, ahol a periodikusan sorra kerülő szakmai 
előadások, viták mellett, kötetlen beszélgetésekre, programokra is számíthatnának az 
érdeklődők. A vidéki, de a fővárostól nem távoli helyszín egyfajta állandóan nyitva tar-
tó vadászklub lenne, ahol nem csak egy üdítőt, egy pohár sört vagy fröccsöt fogyaszt-
hatnának el a látogatók, ha úri kedvük úgy tartaná, 
kedvezményesen megebédelhetnének, megvacso-
rázhatnának. Számára ebben lenne egy kis üzlet, 
a moratórium így lenne elviselhető.

Hát, ennyi. Megyek végrendelkezni.

CSEKŐ SÁNDOR

sandorcseko@vadaszlap.hu
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Barkás „bika”
A viselkedése és testalkata 

miatt igen furcsa látványt 

nyújtó szarvasbikát hozott 

terítékre szeptember 17-

én, hajnali cserkelése során 

Leposa Attila vadásztár-

sunk, Szemán Jenő hiva-

tásos vadász kíséretében. 

A vadföldön, tehenek nél-

kül felbukkanó nagytestű 

bika nyaka és tartása nem 

mutatott öreg bikára uta-

ló jeleket, ám agancsa a 

rózsától az ágvégekig na-

gyon vastagnak látszott. 

Lövés után, amikor birtok-

ba vették a vadat, azt tapasztalták, hogy az agancs végig barká-

ban van. A zsigerelés során az ivarszervek láthatóak voltak, viszont 

a heréi mindössze 2-2 cm nagyságúra zsugorodtak, ráadásul két 

csecsbimbót is fel lehetett a „bikán” fedezni. Zsigerelt testsúlya 

148, az agancsé 6,2 kilogramm.

BBO

Babos disznó
Már erősen sötétedett, 

amikor nyolc óra után 

terítékre került a ké-

pen látható babos vad-

kan az attalai határban 

(Tolna megye). Az ifj ú 

vadászt, Háblicsek Ár-

mint a vadászmester, 

Árbogást Gyula és Far-

kas Attila hivatásos va-

dász tanítja a vadászat 

mesterségre. 

A fél éve vizsgázott 

szerencsés vadász a 

tarka kant szeptember 5-én, egy Nico Stirling 6x40 céltávcsővel 

szerelt .30-06-os Zastava Mauser puskával ejtette el.

Baranyai rekord
Az idei baranyai rekordbika főbb jellemzői: hosszú, erős, 120 

centiméter feletti szárak, 30 centiméteres koszorú és 13,72 

kilogrammos trófeatömeg. 

A kapitális bikát a Mecseki 

Erdészeti Zrt. Sásdi erdé-

szetének Pajtaoldal nevű 

pagonyában a szarvasnász 

legvégén, október 4-én 

ejtették el. A szerencsés 

elejtő Csernik István, aki az 

egész bőgési időszakot erre 

a bikára szánta, hisz szinte 

naponta hallották bőg-

ni, de meglátni, egészen az elejtés pillanatáig nem sikerült. 

A sikeres hajnali cserkelésen a kísérő Martyin Csaba kerület-

vezető vadász volt.

A. G.

Néhány centivel kevesebb, mint egy méteres dárdái lettek annak 

a bal lábára sántító és „papucsos”, középkorú bikának, amelyet 

szeptember 20-án, a csákberényi határban, a Magyaralmási Vt. 

területén (Fejér megye) ejtett el a társaság tagja, Varga Norbert. 

A dárdák kialakulását valószínűleg egy korábbi sebzés, a bal váll-

ízület sérülése okozhatta.

Méteres
dárdás

A zalai Ligetfalva Vt. területén hozta terítékre egy külföldi vadász-

vendég a felvételen látható, bal szárán farkaságat hordozó arany-

érmes gímbikát. A bírálaton a 14 éves bika 228 CIC pontot kapott.

A Keszthely és Zalaegerszeg közötti területen működő vadásztár-

saság az idei szarvasbőgés alatt 27 bikát lövetett, amelyből négy 

10 kilogramm fölötti volt. Kozma József fővadász tájékoztatása 

szerint szokatlanul gyenge volt az idei szarvasnász.

11,37 kg
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VADÁSZLAP: Az a hír járja, hogy bedob-
ja a törülközőt, nem akarja tovább szolgál-
ni a Tolna megyei vadászokat.

Szabadi István: - Ezt azért árnyaltabban 
kell fogalmazni. Mindösszesen arról van 
szó, hogy a következő ciklusban nem vál-
lalok megyei intézőbizott sági tisztséget.
 
VADÁSZLAP: Miért?

Szabadi István: - Már gyerekként is bo-
londja voltam a vadászatnak. Tíz éves 
koromtól kezdődően nem volt a medinai 
társulatnál olyan társas vadászat, ahol ne 
fordultam volna elő hajtóként vagy va-
dászként. Pedig a családban nem vadászott  
senki, a keresztapám szólt egy disznóvá-
gáskor: „Te gyerek, minek mosogatod itt  
a disznót, gyere vadászni.” Én meg men-
tem, pedig amikor másodszor is meg-
söréteztek és az Apám meghallott a ezt 
a boltban, a vadászat napján az Édesanyám 
bezárt a szobába és csak nagysokára enge-
dett  ki. Rítt am, toporzékoltam, fél napig 
kerestem a vadászokat, de nem találtam 
rájuk. A következő vadászat előtt  feladta az 
anyám, „Menj, lőjenek agyon, azt csinálsz, 
amit akarsz” – mondta. Hát agyon nem 
lőtt ek, viszont a bajai vízügyi középiskola 
elvégzése után, 1974-ben még hajtóként 
felvett ek a társaságba, a vadászvizsgát utá-
na tett em le. 

VADÁSZLAP: Ez a Medinai Béke-, most 
Medina-Dalmand Vadásztársaság, amely-
nek évtizedek óta a vadászmestere. Miért 
jött  tizenkilenc éve a „csűrcsavar”, hogyan 
lett  a geodétából vadászboltos?

Szabadi István: - Ennek két oka is volt. 
Kezdett  elegem lenni abból, hogy csak a 
hétvégeken látt am a gyerekeimet, mert hol 
Bős-Nagymaroson, hol Bátonyterenyén 
dolgoztunk a vízerőmű vagy a bánya kiala-
kításán. Tizenhat évi vadászat után látt am 
az ellátási gondokat, egy doboz sörétes töl-
tényért is a fővárosba kellett  utazni. Jó egy 
évig csak kacérkodtam a gondolatt al, aztán 
1990-ben belevágtam, Szekszárdon, a Piac 
téren bérbe vett em egy boltot. Vadászbolt 
Szekszárdon? Sokan rosszallott ák, sokan 
meg sajnálkoztak. Nem tagadom, hogy 
egy jó darabig nekem is voltak kétségeim, 
de erőt adott , hogy a feleségem mellém 
állt, sohasem mondta, ne csináljam. A be-
rendezésre még futott a a családi kasszából, 
az első árukészletet baráti kölcsönből vet-
tem meg. 

VADÁSZLAP: Aztán a szekér elkezdett  
döcögni, majd lendületbe jött … és a fele-
sége is ott hagyta az óvodát, beállt a pult 
mögé. 1992-ben már saját tulajdonú épü-
letben, műhellyel és pincelőtérrel kiegé-
szítve várták a vásárlókat. Bevált a „csűr-
csavar”.

Szabadi István: - Annak ellenére, hogy 
mi a kiskereskedésen kívül minden fegy-
verre – puskákra, pisztolyokra – kiterjedő 
szolgáltatást nyújtunk, az elmúlt tíz évben 
meglehetősen stagnál a fejlődésünk. De 
nincs okom panaszkodni, megéltünk és 
megélünk belőle, felneveltük, iskoláztat-
tuk a gyerekeinket. Évike orvos, Isti ven-
déglátós lett … kett en maradtunk az 1986-
ban még kicsinek tűnő házban.

VADÁSZLAP: Egyszer azt mondta, ami-
kor a gyerekek sportolásáról beszélget-
tünk, hogy „rendesen kellett  költeni rájuk, 
néhány afrikai szafari árát biztos, hogy 
elpufogtatt ák” …merthogy mindkett en 
eredményes sportlövők. A rossznyelvek 
szerint, miatt uk vett e meg a sióagárdi 
skeet-trap lőteret…

Szabadi István: - Van benne igazság. A ko-
ronglövészet nem olcsó mulatság, viszont 
egyenes út a vadászathoz. Rendre, fegye-
lemre szoktatt a a gyerekeimet, időben, még 
a lőtereken ízlelhett ék meg a győzelem és 
a kudarcok ízét. Mindkett en vadászok let-
tek... Amikor a megyei vadászszövetség 
fölajánlott a, vegyem meg a korongdobó 
tornyokat, nem gondoltam, éveket kell vár-
nunk arra, hogy a lőtérhez tartozó területet 
is megvehessük. Öt éve ez is sikerült, mos-
tanában kezd a dolog európai szemmel is 
elfogadhatóvá válni.

Majdnem mindenki életében előfordul, hogy váltania kell. A medina-szőlőhegyi fi úcskából geodéta lett . 
17 éven keresztül mérte a földet a Szekszárd-Paksi Víztársulás alkalmazásában, aztán jött  a „csűrcsavar” 
és 1990-ben felcsapott  vadászboltosnak. Aki járt már a szekszárdi boltban, tudja, ide nem csak a választék, 
a fegyverjavító-műhely, a pince lőtér miatt  térnek be a vadászok, hanem azért is, hogy egy kicsit elbeszélges-
senek, szót váltsanak a mosolygós Éva asszonnyal, vagy az éppen nem valahová rohanó „Stefán”-nal.

Szabadi Istvánnal

Csűrcsavar
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VADÁSZLAP: Sióagárd. A nevet nem csak 
a lövész-versenyek, hanem a Tolna megyei 
vadásznapi rendezvények révén tanulhat-
ták meg az ország vadászai. És az sem titok, 
hogy ez elsősorban a Szabadi család mun-
kájának, szervezőkészségének, kapcsolatai-
nak, kitartásának az eredménye. 

Szabadi István: - Egyszer volt Dombóvá-
ron a vadásznap, tizenhétszer Sióagárdon. 
Mára már bejáratott  rendezvény, száz 
számra érkeznek az autók és ha jól tudom, 
a vadásznap helyszínén és idején csak mi 
rendezünk koronglövő versenyt. Minden-
ki elhiheti, hogy fektett ünk bele egy kis 
energiát, van benne némi anyagi áldozat és 
jócskán fáradtság is. De nem csak nekem, 
a feleségemnek és a gyerekeimnek is. 
Nagyon meghatott  és alaposan meg is 
lepett , hogy a Vadászati Kulturális Egye-
sület idén elismerte a tevékenységünket, 
a feleségem és a gyerekeim a Hubertus 
Kereszt arany-, én pedig a gyémánt foko-

zatot vehett em át. Ezt is egy csöppet jel-
zésértékűnek tekintett em, amihez hozzá 
kapcsolódott , hogy az elmúlt években ki-
csit elkezdett  hülyéskedni a szervezetem. 
Cukorbeteg lett em, két műtétem is volt, 
egy tüdőembólia majdnem elvitt … szóval 
már könnyebben elfáradok. Fel kellett  ten-
nem a kérdést: következmények nélkül ezt 
a hajtást meddig csinálhatom? Rá kellett  
jönnöm, hogy lassítanom kell, le kell zár-
nom egy pörgős, intenzív szakaszt az éle-
temben. Ezért döntött em úgy, hogy nem 
vállalok megyei tisztséget, a szövetségnél 
is lemondok az IB tagságról.

VADÁSZLAP: Csak pletyka lenne, hogy 
nézetkülönbségei is vannak a megyei va-
dászati vezetőkkel?

Szabadi István: - Nagyon valószínű, 
a sióagárdi rendezvények szervezése és 
a vadászboltoskodásom miatt  kértek fel 
és választott ak meg 1996-ban vadászati 
tisztségviselőnek. Pontosabban a megyei 
vadászszövetség intézőbizott ságában let-
tem ötödik kerék, aki a kultúrával foglal-
kozik. Igyekeztem, s élek a lehetőséggel, 
hogy nyilvánosan is megköszönjem az 
intézőbizott ság valamennyi tagjának, il-
letve a szövetség és kamara dolgozóinak 
a hozzáállását, segítségét a kulturális ese-
mények szervezésében, lebonyolításában. 
De voltak és vannak elképzeléseim az inté-
zőbizott ság munkájával, illetve a szakmai 
munkával kapcsolatban. Engem nem elégí-
tett  ki az az álláspont, ha országos szinten 
nem sikerül a szakmai gondokat megol-
dani, mit akarunk mi itt  a „végeken”? Pe-
dig, tetszik vagy nem tetszik, sok minden 
a végeken dől el. Nem vagyok sumákoló, 
se seggnyaló fazon, sokszor fölöslegesen is 
kimondom, amit gondolok. Ebből és talán 

a nyughatatlanságomból következik, sze-
retem látni, hogy a dolgok előre haladnak 
és nem egy helyben topogunk. 

VADÁSZLAP: Azért Ön egy szerencsés 
ember. Kevesen mondhatják el magukról, 
hogy az életük, a munkájuk, a szórakozásuk 
és még a családjuk is a vadászatról szól.

Szabadi István: - Tényleg így van. Akár 
boldog ember is lehetnék, ha nem bosz-
szantanának a vadászathoz, vadgazdálko-
dáshoz kapcsolódó problémák. Mindegy, 
hogy a szakmáról, az ellentmondásos jogi 
hátt érről, a vadállományunk elfi atalodá-
sáról, a fegyverek körüli macerákról van 
szó, aki benne van, annak látnia kell a vak-
vágányokat. Sajnos én akkor is látom, ha 

becsukom a szemem, hallom, amikor fül-
védő van a füleimen. Mit csináljak, ilyen 
voltam, ilyen vagyok, nagyon nem is sze-
retnék megváltozni.

VADÁSZLAP: És Erdély, a hatalmas fe-
nyők alkott a kápolna sem nyugtatja meg?

Szabadi István: - A legszívesebben oda-
költöznék. Alig várjuk Évivel, hogy elér-
kezzen az ideje, és amikor csak tehetjük 
rohanunk Erdélybe. Épített ünk egy igazi 
faházat, ahol ha egy-két napra is, de kikap-
csolódhatunk. Többször megfi gyeltük, 
hogy a hazai gondjaink, mérgelődéseink, 
a pörgés csak a Királyhágóig tart, onnan 
kezdődően „leesik” a vérnyomásunk, ne-
künk Erdély a nyugalomról szól.

VADÁSZLAP: És természetesen a vadá-
szatról.

Szabadi István: - Igen, egy kicsit a vadá-
szatról is. Most is kint voltam bőgéskor, 
másztuk a hegyeket, hallgatt uk a szarvas-
bikák csodálatos bőgését, de nem tudok 
összejönni a ház fölött i bikával. Talán 
majd jövőre.

VADÁSZLAP: Van valami vadászati vá-
gya, álma?

Szabadi István: - Kinek nincs!? Egy ál-
mom már megvalósult. Együtt  megyünk 
hajtásban a gyerekeimmel. Volt olyan 
hajtás, hogy mindhárman lőtt ünk vad-
disznót, de olyan is volt, hogy egy este 
mindhárman lőtt ünk és fel is vett ük a sza-
lonkáinkat. Aztán szeretnék egy igazán 
nagy gímbikát lőni, lehetőleg bőgésben. 
Ez egyaránt igaz az itt honi és az erdélyi 
területre. Nálunk minden tagnak van le-
hetősége bikát lőni, vannak nagy bikáink, 
nekem még nem sikerült tíz kiló fölé kerül-
ni. Igaz, a kanokkal sincs itt hon nagyobb 
szerencsém, harmincöt évi vadászat alatt  
nem sikerült 20 centis kannál nagyobbat 
lőnöm. Viszont 2006-ban fantasztikus 
évem volt, kevés vadász mondhatja el ma-
gáról, hogy egy évben lőtt  egy-egy félagan-
csú gím-, és dámbikát, egy parókás bakot 
és egy kisagyar nélküli kant.

VADÁSZLAP: Tegyük fel, hogy az életét 
újrakezdhetné. Mai fejjel, mai tudásával 
mit csinálna másképp?

Szabadi István: - Nem tudom. Annyira 
azért nem vagyok elégedetlen. Talán egy 
kicsivel gyakrabban és időben vállalkoz-
nék újabb és újabb „csűrcsavarra”…

Csekő Sándor

Balról jobbra: ifj . Szabadi István, a keresztfi ú: Koller László, dr. Szabadi Évi,
Szabadi István és Szabadiné Babruska Éva



000687

VADÁSZATI GYAKORLAT

2009. november  www.vadaszlap.hu

Csak szabályosan, szépenCsak szabályosan, szépen
Gyakorlati tanácsok társas vadászatokhozGyakorlati tanácsok társas vadászatokhoz

Végre valahára elkezdődnek a társas vadászatok, s egészen 

február végéig járják majd a hajtók, puskások, kutyák az 

erdőt-mezőt, nádasokat, hogy az egész éves vadgazdál-

kodási munka „gyümölcsét” betakarítsák. Tudjuk jól, hogy 

a hajtóvadászat számunkra az „aratás időszaka”, ám okulva 

az elmúlt esztendők szomorú statisztikáiból és tapasztala-

taiból – bár ne lenne igazam –, szinte előre borítékolható, 

hogy nem lesz zökkenő-, azaz balesetmentes az elkövetke-

zendő néhány hónap… Az alábbiakban néhány praktikus 

jó tanáccsal szeretnénk szolgálni annak érdekében, hogy 

„ügy” nélkül megússzuk a telet, s ne szolgáltassunk csám-

csogni való témát a bulvársajtónak.

F
O

T
Ó

: P
o

ls
te

r 
G

a
b

ri
e

ll
a

folytatás



688 Magyar VADÁSZLAP

Kíváncsi lennék, a sportvadászok közül vajon hányan vannak tisz-

tában azzal, hogy egy-egy meggondolatlan cselekedetükkel – le-

gyen annak „indítéka” fegyelmezetlenség, kapzsiság, telhetetlen-

ség vagy egyszerűen csak rutintalanság – nem csupán mások testi 

épségét, hanem a vadászat vezetőjének fegyvertartási engedélyét, 

vadászjegyét vagy akár a makulátlan előéletét is veszélyeztetik. Ha 

ugyanis bármi történik, a vadászatvezető felelősségét is vizsgálni 

fogja az eljáró rendőr, illetve vadászati hatóság. Nem babra megy 

a játék, könnyen tönkretehetjük valakinek az életét egyetlen, va-

dászbalesethez vezető tettünkkel – s itt most nem csak a sérültre, 

ne adj Isten: áldozatra gondolok… A vadászatvezető tevékenysé-

ge tudniillik biztosan górcső alá kerül a nyomozati szakaszban, s ha 

bármilyen szabályellenes tényezőt megállapítanak, akkor annak 

súlyos büntetőjogi következményei lesznek.

Egy társas vadászaton mindenkinek megvan a maga feladata. 

A hajtásvezetőnek, a szárnyvezetőknek, a felvezetőknek, a vad-

szedőknek, a töltögetőknek, a járművezetőknek, a fogatosoknak, 

illetve a terítékkészítőknek egy előre rögzített forgatókönyv alap-

ján, az eligazításnál, egyeztetésnél megbeszélt „menetrendnek” 

megfelelően kell végezniük a tevékenységüket. Utasítást nekik 

kizárólag a vadászat vezetője adhat, bár némi jogosultságuk – és 

ezzel együtt felelősségük – nekik is van, a hajtásvezető diktálja 

például a vonal haladási sebességét, megállj-t vezényel, és igazo-

dásra szólítja fel a hajtókat.

A vadászat vezetője azonban egy személyben felelős minden 

résztvevő tevékenységéért. Természetesen nem állhat ott min-

denki mellett, de ha az adminisztrációs, a tájékoztatási vagy a fe-

gyelmezési kötelezettségének nem tett maradéktalanul eleget, 

akkor az ő nyakán „szorul a hurok”. Neki az előkészítéstől kezdve 

a terítékig, három alapvető szempontot kell fi gyelembe vennie: 

a vadászat balesetmentes, eredményes és élményszerű legyen. Ha 

bármelyik szempont nem érvényesül, őt fogják elmarasztalni. Pe-

dig sokszor rajta kívülálló okok idézik elő a problémát…

De mi a helyzet a vadászokkal? Ők csak „sodródnak az árral”? 

Hát nem! Csak éppen azt a minimális, mindenki által közismert 

betartani valót kellene tudomásul venniük, s annak szellemében 

vadászniuk, ami majdnem biztosan szavatolhatná a résztvevők 

testi épségét. Igaz, hogy a vadászat veszélyes üzem, véletlenszerű-

en is előfordulhatnak – akár tragikus kimenetelű – balesetek, de a 

személyi sérüléssel járó ügyek többségében az emberi mulasztás 

következményei.

A terület előkészítésénél, a hajtások sorrendjének megterve-

zésénél, a forgatókönyv és a program összeállításánál számtalan 

körülményt kell fi gyelembe venni. A vad tartózkodási helyének is-

merete elengedhetetlenül fontos az eredményes vadászathoz, de 

a terepadottságok, a résztvevők száma, a várható időjárás szintén 

az előre többé-kevésbé kalkulálható tényezők közé sorolható.

A vadászat napján a gyülekezőhelyre a vadászat vezetőjének 

kell elsőként megérkeznie. Nem mindegy azonban a helyszín és 

az időpont megválasztása sem. Ne vigyük kísértésbe a vadász-

társainkat azzal, hogy egy kocsmahivatal, csárda, vagy bármilyen 

vendéglátóipari egység parkolójába tervezzük a találkozót, hiszen 

a fagyos reggeleken a kávé mellé egy-egy rum vagy konyak is „le-

lecsúszik”, s ezzel a renitensek akár máris kizárhatják magukat az 

aznapi vadászatból. Ügyelni kell ugyanakkor arra, hogy a gyüle-

kezőhelyen megfelelő számú parkolóhely álljon rendelkezésre. 

Nem mindenkinek van terepjárója, meg egyébként is felesleges 

és indokolatlan több tucat autóból álló konvojjal felvonulni a le-

vadászandó területre, így célszerű, ha többen összeülnek abba a 

pár kocsiba, amelyik hadra fogható. Fel kell hívni továbbá – főként 

a vendégvadászatok előtt – a fi gyelmet arra, ha a terep nehezen 

járható, személygépjárművel nem tanácsos nekivágni. A gyüleke-

ző időpontját a vadászat tényleges megkezdése előtt egy órával 

célszerű kitűzni, de a meghirdetett időponton túl 10-15 perc vá-

rakozást is be kell kalkulálni a késlekedők miatt. Vegyük számítás-

ba, hogy télvíz idején az útviszonyok nem mindig teszik lehetővé 

a messziről jövő vadászok számára a pontos érkezést.

A vadászok a megérkezést és egymás üdvözlését követően kö-

telesek a vadászatvezetőnél jelentkezni. A vadászatvezető kizáró-

lagos felelőssége, hogy kit enged részt venni az aznapi hajtáson, 

és kit nem. Társas apróvadvadászaton kizárólag 14 esztendőnél 

idősebbek, vaddisznóhajtáson és terelésen pedig csak a 16. élet-

évüket betöltött személyek lehetnek jelen. Még kísérőként is… Ha 

valaki gyanúsan fi atal, nyugodtan el lehet kérni a személyi igazol-

ványát vagy az úti okmányát, s még az indulás előtt ki lehet (sőt 

kell) zárni. Ha a vadászat vezetője mégiscsak kivételt tesz, és „beüt 

a krach”, akár egy hatósági ellenőrzés formájában, máris jegyző-

könyvbe kerül a neve, mint „főbenjáró bűnös”. 

Itt azonban álljunk meg egy pillanatra! A valóságtól és a gya-

korlattól teljességgel elszakadt ez a jogszabályi kötelem… Mikor 

tanulja meg az a sorsüldözött, szerencsétlen fi atal, hogy hogyan 

kell viselkedni egy társas vadászaton, ha nem a legfogékonyabb 

kamaszkorban. Mert a mai jogalkotók szerint akkor, ha már nagy-

korúvá lett és friss vadászként saját golyós puskával álldogál 

a standján. Hát, ember legyen a talpán, aki ezt felvállalja…

A gyülekezőhelyen még az eligazítás előtt be kell mutatni – 

külön kérés nélkül is – az érvényes vadászjegyet vagy vadászati 

engedélyt, a fegyvertartási engedélyt, a puska műszaki érvényes-

ségét igazoló tanúsítványt (vagy annak fénymásolatát), illetve ap-

róvadvadászaton a „kutyás dokumentumokat” (VAV bizonyítvány, 

oltási könyv).

A vadászat személyi és tárgyi feltételeinek meglétéről a vadá-

szat vezetője köteles minden esetben meggyőződni, ne vegyük 

hát zokon, ha az egyéni sebkötöző csomagunk iránt érdeklődik, 

A vaddisznóhajtás a legnagyobb A vaddisznóhajtás a legnagyobb 

balesetveszéllyel járó módbalesetveszéllyel járó mód
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ne tekintsük tapintatlanságnak, ha megszondáztat, s ne higgyük, 

hogy túlterjeszkedik a hatáskörén, ha ellenőrzi a töltényeinket és 

a fegyverünket. Minden további nélkül megteheti, hiszen az övé 

a felelősség! Persze, előfordul, hogy valakinél nincs elsősegély-

csomagocska (ez esetben nem vehetne részt a vadászaton), egy 

felkészült és fi gyelmes vadászatvezető azonban erre is gondol: 

a tartalékban nála lévő plusz felszerelések egyikét kölcsönadva, 

máris „helyzetbe hozhatja” a feledékeny illetőt.

Nem árt odafi gyelni az eligazításnál a minden részletre kiterje-

dő szentenciákra. S az sem mindegy, hogy mit és hogyan mond 

a vadászatvezető. Sok esetben csak vázlatosan ismerteti a napi 

programot, de megfeledkezik arról, hogy a fagyos talajból adódó 

fokozott balesetveszélyre felhívja a fi gyelmet. Minden esetben el 

kell mondani a töltésre-ürítésre vonatkozó tudnivalókat is.

A legcélszerűbb, ha a vadászatvezető a balesetelhárítási jegy-

zőkönyvbe beleveszi azokat a szabályokat is, amely mindenki 

számára evidencia kellene, hogy legyen. Ezzel a saját felelősségét 

csökkenti. Ha a vadászat minden résztvevője aláírásával igazolta, 

hogy büntetőjogi felelőssége teljes tudatában kijelenti: nem áll 

tudatállapotot módosító szer hatása alatt, a vadászat tárgyi és sze-

mélyi feltételeinek megfelel, megértette és elfogadta a vadászat 

rendjére vonatkozó előírásokat, akkor a vadászat vezetője – rész-

ben – mentesül a későbbi felelősség alól. Sok esetben problémát 

jelent, hogy nem szakavatott tolmácsot alkalmaznak a külföldiek 

vadásztatásánál, illetve, hogy a balesetelhárítási jegyzőkönyvet 

nem a vendégek nyelvén, hanem magyarul fogalmazzák meg. 

Ha ezt írja alá a külhoni vadász, akkor fabatkát sem ér az egész, és 

joggal mondhatja az idegen jáger: ő bizony azt sem tudta, milyen 

dokumentumra kaparta oda a kézjegyét.

A legsarkalatosabb kérdés az alkoholfogyasztás. Jó, ha tudjuk, 

hogy a vonatkozó rendelkezésekben nem a „zéró tolerancia” sze-

repel, hanem az „alkoholos befolyásoltság fogalma”, amely 0,5 

ezrelék véralkoholszintet jelent. Ha tehát egy rendőri ellenőrzés 

során a vadászat közben valaki megbukik a fújó-szondás vizsgála-

ton, ragaszkodjon a vérvételhez, fegyvereinek és vadászjegyének 

„megmentése” érdekében. Természetesen vadászatvezetőként 

– a tekintélyt is latba vetve – megálljt kell parancsolni az italozás-

nak, nem tudható ugyanis, hogy akár kis mennyiségű szeszesital is 

kiből milyen fi ziológiás, illetve lelki reakciót vált ki.

A kalapszalagok és hajtómellények biztosítása a Vhr. értelmében 

a vadászatra jogosult kötelezettsége, legyen tehát elegendő „kel-

lék” a helyszínen, nehogy emiatt hiúsuljon meg az aznapi vadászat.

A megfelelő öltözet, a vadászias nyelvhasználat mindenkinek 

a belső igényességéből – vagy éppen igénytelenségéből – fakad, 

ezért senkit sem lehet kirekeszteni a vadászatból, de mindenkinek 

kötelessége a súlyos etikai vétséget elkövető atyafi nak egyfajta 

„iránymutatást adni” a helyes viselkedés írott és íratlan reguláiról.

Szerencsére, egyre gyakrabban látni és hallani pozitív példákat, 

de azért még van mit tenni ezen a téren… Illik például megsüve-

gelni, jobban mondva „megkalapolni” egy-egy szép lövést, s nem 

illik becsmérelni vagy „húha-anyádozni” a hibázások után.

A léniázás, a zsákolás, a lapos lövés, a saját lőszektorok és az enge-

délyezett lőirányok be nem tartása mérlegelés nélküli kizárást von 

maga után. Jól bevált gyakorlat apróvadvadászaton, hogy csak előre 

és balra lövünk, jobbra csak akkor, ha a szomszéd már kiduplázott.

Közhely, de nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a fegyvert 

a hajtások végén, a terepakadályok leküzdésekor, illetőleg a vadá-

szatvezető utasítására azonnal láthatóan ürített állapotba kell hoz-

ni. Ha valaki ezt nem teszi meg, fi gyelmeztessük az illetőt!

A lényeg azonban, hogy nem szabad átesni a ló túloldalára, ne 

rontsa el azzal a vadászat vezetője a többiek szórakozását, hogy 

folyamatosan üvöltözik, kiabál, fegyelmez és utasítgat. Ha az elő-

zetes tájékoztatási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, 

akkor erre egyébként is csak különösen indokolt esetben van 

szükség. Ha valamilyen nem várt esemény következik be (példá-

ul, feltűnik egy autó, vagy gyalogos a vonal előtt), akkor a hajtást 

a zavaró körülmény elmúltáig meg kell állítani. 

A lőtt vad kezelése szintén a jogszabályoknak és az etikett elő-

írásainak megfelelően történjen. Az előzékenység ez esetben is 

számos konfl iktushelyzetet megelőzhet. 

Ne felejtsük el: a társas vadászat nem verseny, a teríték a csapat-

munka eredménye, nem számít, hogy ki mennyit lő! Nem érdemes 

a véletlen összelövések után vitatkozni a vad tulajdonjogán. A „fa-

sírttá lőtt” kakas azonban mindenképpen a gyorskezű elkövetőt 

illeti. Kompetenciaosztásnál se mustrálgassuk a nekünk átnyújtott 

vadat, ne cserélgessük a vadászrészünket, mert ezzel csak önma-

gunkat minősítjük...

A terítékkészítés és a végtisztesség megadása a vadászat szer-

ves része. Az „angolosan távozók”, akik idő előtt le akarnak lépni, 

nem becsülik a vadat és a vadásztársakat sem, tettük elítélendő.

A magunk szemében is vegyük észre a gerendát, ne csak a máso-

kéban a szálkát, így elsősorban a saját cselekedeteinkre fi gyeljünk, 

de ne legyünk restek, és fi gyelmeztessük az önmagukról megfe-

ledkezett vadásztársainkat, ha erre szükség van. Mindezt persze 

megszégyenítés nélkül, diszkrét formában tegyük, az esetleges 

sértődések elkerülése végett. Utasítást csak a vadászat vezetője 

adhat, de egyúttal a felelősség is az övé. Segítsük a munkáját az-

zal, hogy az írott és íratlan szabályoknak megfelelően viselkedünk, 

s buzdítsuk erre a többieket is, így a vadászat végén mindenki ép-

ségben, egészségben, újabb 

élményekkel térhet haza. 

S ha esetleg az aggatékra 

is került valami, az már csak 

„hab a tortán”…

A vonalban haladó puskásoknak 

oda kell fi gyelniük arra, 

hogy a puska torkolata csak

az ég- vagy a föld felé nézzen

WALLENDUMS PÉTER

wpeter@vadaszlap.hu
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Délalföldi Erdészeti Zrt. 
A gyulai és az ásotthalmi területeinken már szeptember közepén 

elkezdődött a barcogás, de tetőzni várhatóan október közepén 

fog – tudtuk meg Bajorhegyi Tünde vadászati előadótól. Az idény 

első napjaiban nyolc bika esett, közülük 3,5 kilogrammos a legna-

gyobb.

Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.

A Tolna megyei területen október első napjaiban 25 bikát ejtettek 

el, a „listavezető” egy 4,10 kilogrammos lapát volt. Gálos Csaba va-

dászati ágazatvezető szerint idén elsősorban a szintentartás volt 

a cél, hiszen a mérhetetlen aszály komoly visszaesést okozott vol-

na az agancssúlyokban. Emiatt egész nyáron intenzív etetés folyt 

a területen és különböző lédús takarmányokkal igyekeztek a vadat 

átsegíteni a vízhiányos időszakon.

Állománykímélő
szarvasbőgés
Talán még soha nem volt ennyi érdeklődő Szentpéterföldén, 

a Zalaerdő Zrt. által rendezett trófeaszemlén, mint idén, ok-

tóber 12-én. A nyolcadik alkalommal megtartott bemutatóra 

a nagyszámú látogatót egyértelműen a Lenti Erdészet terü-

letén elejtett 267,03 CIC pontú, páratlan 28-as bika, valamint 

a Nagykanizsai Hubertus Vt.-nél terítékre hozott 16,30 kg súlyú 

bika trófeája vonzotta. 

A megnyitón Feiszt Ottó, a Zalaerdő Zrt. vezérigazgatója 

megcáfolta a rosszindulatú híreszteléseket, miszerint az év 

bikáját kertben nevelték. Elmondta, hogy a területükön nem 

található kert, ahol ilyen bikát nevelnének, és nem is hozattak 

máshonnan, hiszen kiváló szarvasállománnyal rendelkeznek. 

Ezt a bikát évek óta fi gyelemmel kísérték, tavaly páratlan 30-as 

volt. Felháborítónak tartja, hogy egy ilyen bika láttán rögtön 

a gyanúsítgatások kerülnek előtérbe, mindenképpen tenni kell 

azért, hogy mielőbb elejét vegyük ezeknek a méltatlan híresz-

teléseknek. Ez nemcsak a Zalaerdő-t érinti, hanem valamennyi 

vadgazdálkodót, hiszen már a 16,30-as bikáról is rémtörténe-

tek keringenek, és ha ez így megy tovább, s nem teszünk el-

lene semmit, annak beláthatatlan következményei lehetnek. 

Másik fontos dologként az orvvadászat kérdését említette, 

amelyben összefogásra kérte a jelenlévőket.

A hosszas bevezető után rátért az idei szarvasbőgés ered-

ményének ismertetésére, amely elmaradt a várttól, egyrészt 

az időjárásnak, azaz a gyenge bőgésnek, másrészt a gazdasági 

helyzetnek köszönhetően. Kevesebb volt a vadászvendég, és 

a gyenge bőgésben jó pár bika „bent maradt”, amit nem is 

bánnak, mert így legalább öregedni tudnak még egy évet…

A körökön belül 99 trófeát nézhettünk meg, a belső körben 

22 aranyérmes bika trófeáját helyeztek el, a középpontban pe-

dig a lenti bika állt.

A Zalaerdő Zrt. területén a főidényben összesen 165 bikát 

hoztak terítékre, átlagsúlyuk 6,87 kilogramm, az érmesek át-

lagsúlya 8,07 kg.

P. G.
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Agancsmustra
Körbejártuk, pontosabban „körbevallattuk” az 

ország legkiválóbb dámos vadászterületeit, meg-

érdeklődvén, hogy milyen volt az idei felrakás, 

hogyan sikerült a dám vadászati idényének első 

dekádja, s hogy milyen bikák kerültek terítékre.
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 SEFAG Zrt.
Dr. Buzgó József vadgazdálkodási osztályvezető elmondta, hogy az idei évben kissé gyen-

gébb súlyokat regisztráltak. A barcogás első napjaiban 20 bika került terítékre, ami szinte 

kizárólag a lábodi erdészet területére korlátozódott. A barcogás ott korábban indult, ami 

a sűrűbb állománynak tudható be. Lábodon ebben az esztendőben 4,60 kilogrammos 

a legerősebb lapátos. Az idény elején egy igazán erős bika került terítékre a segesdi te-

rületen. Az október 10-ikén elejtett bika (képünkön) agancsa 5,62 kilogrammot nyomott 

a mérlegen. Összeállította: Agyaki Gábor

 Újpetrei Gazdák Vt.

A terület Baranya megye egyik gyöngysze-

me, ahonnan évtizedek óta világranglistás 

dámok kerülnek ki a kis létszámú populá-

cióból. Lapzártánkig egy 4,70-es bika vitte 

a prímet, de Dobos Gyula fővadász szerint 

várható még ennél erősebb is a terítékre. 

A fővadász véleménye szerint átlagosak az 

idei fajsúlyok, de sajnos az igazán kapitális 

bikákra egyre nehezebb megfelelő vendé-

get találni. 

Nyírerdő Zrt. – 
Gúthi erdészet

Bartucz Péter erdészetigazgató tájékoz-

tatása alapján idén nem rosszak a súlyok 

és az átlagosnál valamivel jobb a felrakás. 

A bikák nagyjából azt mutatják, ami a bí-

rálat alapján várható. Láttak már 5,5 kilo-

gramm körüli, szép, telilapátos bikát is, de 

a tavaly, nagy önfegyelemmel és szakérte-

lemmel megkímélt, ígéretes agancsosok 

még nem kerültek elő.

Nagykunsági Erdészeti
és Faipari Zrt.

Lapzártáig a NEFAG-nál nem esett emlí-

tésre méltó dámbika. Tóth Zsolt vadászati 

ágazatvezető szerint a súlyok jók, de az 

idény elején gyenge volt a barcogás. A fő-

idényre 32 bika elejtését tervezték.
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A hajtások helyének kijelölése

Talán nem kelt senkiben meglepetést, hogy 

parádés disznóhajtást lehet szervezni úgy, 

akár sok résztvevőnek is, hogy minden ki-

válóan elő van készítve, minden ember és 

jármű a helyén van – de disznónak írmagja 

sincs a szépen levezényelt hajtásban. (Stand-

díjas hajtásoknál van, ahol ezt nem is a vé-

letlen rendezi így...) Persze jobb, ha disznó is 

akad, még jobb, ha sok. Kellő területismeret 

és az elmúlt évek tapasztalatai alapján a jó 

vadgazdának illik tudni, hogy mely naptári 

időszakban a terület melyik részeit részesíti 

előnyben a disznó a nappali pihenőhelyei-

nek kiválasztásakor. 

Ha ez ismert, akkor már csak azt kell el-

dönteni, hogy az adott terület alkalmas-e 

hajtásra, azaz kellő számú 

puska elhelyezhető-e olyan 

módon, hogy ne csak a lövés-

re, de a találatra is legyen esé-

lyük. Mert hiába van több száz 

hektárnyi egybefüggő, elga-

zosodott, járhatatlanul sűrű 

fi atalos a területünkön, ha az 

nincs feltárva kellően széles 

nyiladékokkal, vagy körülvéve 

lövésre alkalmas szálerdővel, 

réttel, utakkal, akkor vajmi ke-

vés esélye van annak, hogy az 

ott bekvártélyozott disznóné-

pet ki lehessen onnan hajtani, 

vagy lövésre lehessen kapni. 

Az ilyen területeket vagy al-

kalmassá kell tenni a hajtásra – 

a tulajdonos hozzájárulásával 

és segítségével, vagy másik, 

alkalmasabb helyet választva, 

az itt tanyázó disznókat in-

tenzív lesvadászattal nyugod-

tabb helyre kell „szoktatni”. 

Egyszerűbb a helyzet, ha jól 

bejáratott helyeink vannak, 

s csak a hajtások sorrendjét, az 

egy – téli, rövid – vadásznapba 

beleférő számát kell eldönte-

nünk, esetleg több napra el-

osztanunk.

Szintén az előző évek tapasztalataira 

alapozva célszerű a sorrendet úgy meg-

választani, hogy lehetőleg az utolsó hajtás 

legyen a legeredményesebb, mert egészen 

más az optikája és a vendégek hangulata 

egy gyengébben kezdődő, de jól végződő 

vadásznapon, mint fordítva.

A terület előkészítése

Ha bérvadászatra készülünk, s gazdasági 

szempontok szerint is „elegendő” nagysá-

gú terítéket szeretnénk elérni, akkor min-

denekelőtt a vad helyhez kötéséről kell 

gondoskodni. A leendő hajtás(ok) terüle-

tén három feltételt kell biztosítani: a vad 

nyugalmát, azaz zavarásmentes pihenő-

helyet, a helyben maradáshoz kellő meny-

nyiségű etetést és sót, valamint ivóvizet. 

A nyugalom persze relatív, nemigen tudjuk 

megakadályozni azt, hogy a nem vadászok 

(gombász, kiránduló, stb.) ne háborgassák 

a disznók nappali pihenőhelyeit. Annyit 

mindenesetre legalább el kell tudni érni, 

hogy a leendő hajtások színhelyén, annak 

időpontjáig ne legyenek erdészeti munkák, 

tisztítás, gyérítés, szállítás, 

stb. Itt van nagy jelentősége 

annak, hogy milyen kap-

csolatot tartunk a föld- és 

erdőtulajdonosokkal, hasz-

nálókkal, egyeztetünk-e ve-

lük év közben, hogy melyik 

területrészen mikor, milyen 

módon tervezünk vadásza-

tokat, s a terület gazdája 

hogyan tud ebben segíteni 

– vagy rossz kapcsolat ese-

tén keresztbe tenni. Kevés 

bosszantóbb helyzetet le-

het elképzelni, mint amikor 

már a puskasort készülünk 

felállítani, s közben a hajtás 

területén felbőg a motor-

fűrész... Persze, nem csak 

az erdőgazdák, hanem jó 

néhány táján az országnak 

a „megélhetésinek” kozme-

tikázott fatolvajok is „hasz-

nosítják” a területet, éppen 

ezért jó, ha a szájpropagan-

da útján időben tudomásá-

ra hozzuk az ebben érde-

kelteknek, hogy mikor, hol 

lesz hajtás, majdnem biztos, 

hogy akkor más területekre 

mennek „dolgozni”. Ennek 
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Novemberben megkezdődnek a disznóhajtások, ekkorra már a ha-

tárban levágták a kukoricát, eltűnt a takarás, s a sertevad behúzódott 

az erdőkbe. Ahhoz azonban, hogy jogszerű és eredményes hajtóva-

dászatokat rendezzünk, nem elég a disznók jelenléte, a vadgazdának 

számos, a hajtásokat előkészítő tennivalója van még.

Hajtás előtt A hordozható les bármely alkalmas

ponton felállítható

A szálerdőben kijelölt lőállás a lassan 

haladó, már megnyugodott disznókra ad 

jó lövési esélyt
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bevált színtere a kocsma, ahol az előre ér-

tesített törzshajtók garantáltan megoszt-

ják az információt a közönséggel. 

Hasonlóan fontos része az előkészítésnek 

a helyben tartó és szoktató etetés. A hajtás-

ra kerülő területek vadrejtői körül már akár 

2 hónappal az esemény előtt érdemes el-

kezdeni. Nem a mennyiség a lényeg, feles-

leges tonnaszám önteni ki a kukoricát, bő-

ven elég, ha kevés szemet talál, de azt minél 

több helyen – s lehetőleg mindig. Jó megol-

dás a nyiladékokra hosszában kézzel, vagy, 

ha van műtrágyaszórós traktor, azzal kiszór-

ni. Így kettős célt érünk el, egyrészt lekötjük 

a disznókat azzal, hogy a szanaszét szórt 

szemek összeszedegetésével sokat időznek, 

és a gyengébb, a rangsorban lejjebb álló 

egyedek is táplálékhoz jutnak, ugyanakkor 

az állandó turkálással a gaz nagy részétől 

is megszabadítják a nyiladékokat és azok 

szegélyeit. Ha nagy a takarás, természe-

tesen nem kerülhető el a tisztítókaszálás, 

a vadásznak a lehető legoptimálisabb lehe-

tőséget kell adni, nem csak a lövéshez, ha-

nem az azt megelőző bírálathoz, döntéshez 

is. Ugyancsak fel kell mérjük a megközelítő 

utak állapotát, s ha kell, gondoskodni azok 

járhatóságáról a várható időjárási viszonyo-

kat fi gyelembe véve.

Ha síkvidéki a területünk, akkor az ér-

vényben lévő előírások szerint csak emelt 

lőálláson helyezhetünk el puskákat, azon-

ban hogy konkrétan mi minősül emelt lőál-

lásnak, arra nem tér ki a rendelet. Ha nem áll 

rendelkezésünkre állandó, épített magasles, 

célszerű könnyű, alacsony (1 m körüli) pad-

latú, könnyen hordozható „hajtásleseket” 

építeni, amelyeket év közben más helyeken 

vadkárelhárításkor is tudunk hasznosítani. 

Természetesen ne az utolsó pillanatban ál-

lítsuk a kinézett helyekre a leseket, amikor 

vége a vadkárelhárítás időszakának, be le-

het vinni az erdőbe, legyen ideje a vadnak 

megszokni a látványát.

A lőállások kitűzése

A hatályos jogszabályok szerint disznóhaj-

táson csak előre kitűzött, a tilos lőirányokat 

egyértelműen kijelölt módon előkészített 

lőállásba kerülhet vadász, amely lőállás fel 

van tüntetve a hajtástérképen. Célszerű 

a várható puskaszámnál több lőállást is 

kijelölni, mivel ha a vadászat reggelén de-

rül ki, hogy több vadász jött, mint ameny-

nyire számítottunk, kijelölés hiányában 

bizony a plusz létszám nem vadászhat! 

A lőállások kijelölését célszerű a hajtás irá-

nyításában, levezetésében résztvevőkkel 

– felvezetők, hajtás- és szárnyvezetők –

együtt csinálni, így mindenki tisztában lesz 

hajtás közben a puskák helyzetével, a hajtók 

mozgatása, a későbbi vadösszeszedés biz-

tonságosabban, simábban oldható meg. 

Nem szerencsés szűk, egy-két méter szé-

les nyiladékra állítani a vadászt, kicsi a való-

színűsége, hogy az átugró disznókat jól ta-

lálja el, annál több az esélye a sebzéseknek. 

Ha a megfelelő helyet kiválasztottuk, azt 

számmal meg kell jelölni valamilyen feltű-

nő, látható módon. Erdőben a fára felsze-

gelt táblácska, vagy felfestett szám, ennek 

híján egy levert karóra, magasles oldalára 

lehet a hely számát feltüntetni.

Ezek után a tilos lőirányok kijelölésének 

a felelősségteljes feladata jön, aminek meg-

létét egy nem kívánatos, de sajnos időnként 

előforduló baleseti helyzet esetén legelő-

ször vizsgálja meg az eljáró hatóság. Ha itt 

hiányosságot találnak, az nem csak a bal-

esetet okozó vadász, de a vadászat vezető-

jének, mint egyszemélyi felelős vezetőnek 

is a fegyvertartási engedélyébe kerülhet. 

A rendelet szerint a lőállástól 5-15 méterre 

kell a tilos lőirányt egyértelműen látható 

módon kijelölni, amelyet a vadász köteles 

betartani. Hogy a kijelölés módja milyen, az 

nincs előírva. Erdőben a fákra festett piros 

festékcsík vagy folt, bokrokra, fákra, vagy 

leütött karókra felerősített tarka vagy egy-

színű, de a környezet tónusától mindenkép-

pen elütő, feltűnő színű szalag, földre szórt 

szines mészcsík, hóra fújt piros festékcsík 

– mind használatos megoldás. Talán a szem-

magasságban kifeszített piros-fehér csíkos 

szalag a leghatásosabb, a mozgó vadat 

a céltávcsőben követő vadász látómezejé-

be belekerülve akkor is fi gyelemfelkeltő, ha 

másként hajlamos lenne a lövés előtti izga-

lomban a tilos irányról „elfeledkezni”.

Ekkor hasznos az, ha többen vannak ott 

a kijelölésnél, mivel az egymás közelében 

lévő  lőállások kijelölésekor azok láthatósá-

gát oda-vissza azonnal ellenőrizni tudjuk, 

s így – ha nincs közte természetes terepaka-

dály – az egymást veszélyeztető lőirányt 

mindkét állásban le tudjuk zárni. Döntés 

kérdése, hogy a hajtás irányába engedünk-e 

lőni, ha nem, azt lezárjuk, ha azonban csak 

a hajtás áthaladásának idejére tiltjuk meg 

a lövést, akkor az fi zikailag nem jelölhető. 

Ugyanez a helyzet a hajtásban elhelyezett 

standoknál is. Ebben az esetben a felvezető 

kiemelt feladata, hogy a lőállásba leállított 

vadászt eligazítsa, hogy mikor és hogyan 

adhat le lövést a hajtás felé, de valamennyi 

stand egyedi sajátosságait minden rá bízott 

puskás esetén amúgy is köteles elmondani. 

Ritkán esik szó róla, de nagyon fontos fel-

adata a felvezetőnek, hogy a tilos lőirányok 

kijelölésének meglétét ellenőrizze, és ha az 

valamiért hiányzik, azt a helyszínen pótolja 

(tartalék szalag, esetleg rövid letűzőpálcák 

a hátizsákjában). (folytatjuk) 

S. E.

A piros kalapszalag vagy sapka 

kötelező a hajtásban
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Mit tehet az őr, ha nem rendőr? Mitől verhet bilincsbe egy termé-

szetvédelmi őr adott esetben egy halvérű ho-ho-ho horgászt, míg 

vadőrünk a fegyveres rabsicra miért kénytelen könnygáz spray-vel 

célzott szisszenéseket leadni?

A vadászati törvény ugyanis igen korlátozott mértékben ad jogot, 

mit jogot, kimentési, magyarázkodási lehetőséget a hivatásos va-

dásznak, ha in fl agranti éri a fegyveres vadorzót. Bátor vadőrünknek 

a törvény alapján jogában áll hangos szóval felszólítani a mit sem sej-

tő rabsicot, hogy azonnal hagyja abba a vadorzást és mondja meg, 

hogy hívják, aztán távozzon, de szaporán ám a vadászterületről! És 

ha meg nem sérti, ugyan igazolja már a platón lévő vad eredetét, 

mert ha nem tudja, akkor ő elismervény ellenében vissza szeretné 

tartani az átvizsgált kocsiját, a puskáját, meg a lőtt vadat is.

Ha netán valaki azt hinné, hogy elment a maradék eszem is, 

akkor tájékoztatnám, hogy csak összefoglaltam vadá-

szati törvényünk idevágó passzusát. Nos, arra az 

esetre, ha mindezt vadőrünk túlélné, néhány 

dolog még van a törvényben, amivel meg 

lehet spórolni a társaságnak a koszorúra 

valót. Mert egy ilyen felszólítást – ami 

úri körökben is felér egy párbajképes 

provokációval – a leggyakrabban 

az életünk elleni gyilkos támadás 

követ. Szerintem, erre bazíroz 

a törvény. Hogy a rabsic minden 

idegét elveszítve nekitámadjon 

a hivatásos vadásznak, aki vi-

szont most már akár a szerintük 

méltó választ is megadhatja. Elő-

ször egy hangos „Most már tessék 

ezt abbahagyni, jó?” felszólítással, 

majd ennek eredménytelensége után 

a „Vigyázat, gázspray-t fogok használ-

ni!” szózattal, végül, mint magyar eleink, 

hátrafelé nyilazva, futás közben ráspriccelni 

egy keveset a kalocsai paprikából, egy jól irány-

zott szisszenéssel (ha van nála a rendőrségnél rend-

szeresített orto-klorobenzilidén-malononitril). Spray hiányá-

ban viszont, ha még mindig az életére, testi épségére törnének, 

akár kurjanthat is egy nagyot, hogy lőfegyver-használat fog követ-

kezni, majd biztonságos irányban riasztó lövést ad le, és ekkor, ha 

minden eddigi kabarétréfájának nem lett volna foganata, jogos 

önvédelemből most már, végre-valahára, tiszta lélekkel akár bele 

is lőhet az orvvadászba. Ha viszont meglőtte, rögvest részesítse 

elsősegélyben, nehogy szegény az örök illegális vadászmezőkre 

távozzon. Mindezt persze majd dokumentálni is kell a vadászati 

naplóban, meg a vadászati hatóságnak és a rendőrségi jegyző-

könyvben is. Tudják mit? Ha választani kell, az ő élete és a magun-

ké között, akkor inkább sírjon az ő édesanyja! Nagyapám, a maga 

bölcsességével ezt úgy fogalmazta meg, hogy inkább a csendőr 

kísérjen, mint a pap. Csekély vigasz lesz ugyanis az árváknak, meg 

a ház banki törlesztő részletét és autó lízingdíját egymagában to-

vábbcipelő özvegynek, hogy férjét állítólag a törvény posthumus 

védte, mivel támadóit hivatalos személy elleni erőszak miatt is el 

fogják ítélni.

De rosszul ismernének olvasóim, ha most nem következne tol-

lamból olyan – egyébként törvényes – „góbéság”, ami segítsé-

get nyújthat e vészterhes időkben a hivatásos vadászoknak. Van 

ugyanis a fegyveres biztonsági őrségről, természetvédelmi és 

mezőőri őrszolgálatról szóló 1997. évi. CLIX. törvénynek egy olyan 

passzusa (18.§ (3.) bekezdés), ami lehetővé teszi, hogy a vegyes mi-

nősítésű területeken (pl. természetvédelmi terület, helyi jelentősé-

gű védett természeti terület, erdő, mezőgazdasági terület, halastó 

stb.) a mező-, hegy-, halászati őrök, hivatásos vadászok és az er-

dészeti szakszemélyzet az egymás hatáskörébe tartozó feladatok 

ellátásával is megbízhatóak. Ha pedig vadőrünk önkormányzati 

természetvédelmi őri, mezőőri, erdészeti vagy halőri megbízással 

is rendelkezik – és tényállásszerűen e körben is cselekszik, itt az is-

en a hangsúly –, ami a polgármesternek, erdészetnek, halászatnak 

egy fi llérjébe sem kerül, akkor hivatásos vadászunk alapos gyanú 

vagy tettenérés esetén az elkövetőt (mindenkit, aki a járművön 

tartózkodik) igazoltathatja, a gyanús járművet feltar-

tóztathatja, ruházatát, csomagját átvizsgálhatja, 

a jogellenesen szerzett természeti értéket, 

terméket, terményt, tárgyat, állatot, el-

követési eszközt tőle elveheti (majd a 

rendőrnek átadja), az elkövetőt a rend-

őrségre bekísérheti. Ha pedig az el-

járás alá vont személy a felszólítás-

nak nem engedelmeskedik, testi 

kényszert (megfogásra irányuljon) 

és könnygázt is alkalmazhat. (A jo-

gos védelemre fenntartott sörétes 

lőfegyver előtt.) Fontos, hogy az 

eljárásra olyan cselekmény meg-

alapozott gyanúja esetén kerüljön 

sor, ami az illető őrzési fajtának sa-

játja (pl. természeti érték-, termény-, 

felszerelés-, hal-, falopás). Mert ha úgy 

láttuk, hogy kukoricát lopott vagy vé-

dett virágokat szaggatott, és véletlenül 

még egy nyulacska is van nála, arról mi iga-

zán nem tehetünk...

A non-plus ultra, a vágyak netovábbja az lenne, ha 

az állandó megbízási szerződést a manapság költségvetésileg 

kivéreztetett természetvédelmi hatósággal köthetnénk meg, és 

hivatásos vadászunk egyben természetvédelmi őr is lenne, tartós 

megbízási jogviszony alapján. Ekkor ugyanis a természetet ve-

szélyeztető, károsító személyt a jogellenes cselekmény abbaha-

gyására felszólíthatja, igazoltathatja, megmotozhatja, csomagját 

átkutathatja, az illetők által használt járművet feltartóztathatja, 

átvizsgálhatja, a rajta ülőket igazoltathatja. 

A tetten ért személyt, de már az alapos gyanú alá esőket is elfog-

hatja, visszatarthatja (nem megkötözni, csak kézrátétellel kúrálni!), 

a rendőrségre előállíthatja, ellenszegülés esetén kényszerítő esz-

közt is alkalmazhat, fegyvert, veszélyes tárgyat tőle minden to-

vábbi nélkül elvehet. A természetvédelmi őr kényszerítő eszközei 

körében kiemelendő: a szájkosaras szolgálati kutya, szökés ellen 

a bilincs, támadás megakadályozására, vagy az ellenszegülés meg-

törésére vegyi vagy elektro-

mos sokkoló, sőt ráengedheti 

elkövetőnkre a szájkosár nél-

küli kutyát is, igaz csak pórá-

zon. Jaj, de szép!

A hal, a vad – meg az őre

...Van néhány dolog 
a törvényben, amivel 

meg lehet
spórólni a társaságnak 

a koszorúra valót...

DR. NYIKOS ATTILA

nyikosdr@t-online.hu
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hiányosságait és pótolják a sót a vad számára.

Érdeklődjön a                 termékek
választékáról takarmányforgalmazóinknál

vagy honlapunkon,
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A tünet az agancs tövénél jelentkezik, ahol 

gennyes váladékozó sebek keletkeznek, 

amelyeket ezt követően, másodlagos fertő-

zés során húslégy lárvái károsítanak tovább. 

A folyamat az agancstövet, annak csont-

szövetét maradandóan károsítja, így az 

azon képződő agancs torz, illetve csökevé-

nyes lesz. 

A rendellenes lapátok megjelenése már 

évekkel ezelőtt megkezdődött, de ekkor 

nem okozott feltűnést, mert csak az állo-

mány néhány egyedét érintette. Sajnos ez 

az állapot pár éve megváltozott és mára 

már az elejtett bikák jelentős hányada torz 

agancsot rak fel. A térség dámállományá-

nak nagyobb hányadát a Kocsolai Földtu-

lajdonosi Közösség kezeli, így a probléma 

– ami először még csak kuriózum-bikák 

megjelenését jelentette, de mára már ko-

moly vadgazdálkodási problémát okoz – 

ezen a területen tűnt fel leghamarabb. 

A közösség vadgazdálkodási vezetői 

a problémát jelezték a vadászati hatóság-

nak. A probléma okának felderítése együtt-

működés keretében történt, amelyben 

a vadászati hatóság, a vadászkamara terü-

leti szervezete és a Szent István Egyetem 

Állatorvos-tudományi Kar, Kórbonctani és 

Igazságügyi Állatorvostani Tanszékének 

vadegészségüggyel foglalkozó munkatár-

sa vett részt.

Az első feladat volt az elváltozás okának 

kiderítése, azaz a kórokozó megkeresé-

se, ugyanis eddigre az már bizonyos volt, 

hogy ilyen tömeges elváltozást nem lehet 

mechanikai oknak tulajdonítani. Ennek 

érdekében a vadászat során elejtett dám-

bikák közül a beteg egyedekből minták 

gyűjtését kezdtük meg. A boncolások so-

rán az agancstő mellett található bőrből, 

valamint a bőr alatti kötőszövetből bakte-

riológiai és kórszövettani vizsgálat céljából 

történt mintavétel.

Az előzetes állatorvosi szakértői vélemény 

három beteg egyed vizsgálata alapján ké-

szült el. A bakteriológiai és az azt kiegészítő 

kórszövettani vizsgálat során mind a három 

minta esetében azonos kórokozók jelenlét-

ét mutatták ki, melyek közül egyik bakté-

rium szövetelhalást, míg a másik gennyes 

gyulladást okoz az érintett területen. Eddi-

gi vizsgálataink alapján úgy tűnik, hogy e 

két kór-

okozó bakté-

rium együttes 

j e l e n l é t e 

felelős az el-

változások ki-

alakításáért.

Az egyik 

l e g f o n t o -

sabb feladat, a kórokozók felderítése meg-

oldódni látszik, bár nagyobb mintaszámon 

PCR alapú genetikai vizsgálatokra is szük-

ség van. A következő, az előzőnél nagyobb 

munkát igénylő feladat a kórokozók állo-

mányba kerülési módjának és helyének 

a felderítése, az elváltozások kialakulásá-

nak a megértése lesz. Ezek után beszéltünk 

a kezelés lehetőségéről és kivitelezéséről, 

ami szabad területen élő állomány eseté-

ben – különös tekintettel arra, hogy kérő-

dzőről van szó – talán meg sem oldható.

A vizsgálat jelenlegi eredménye, hogy 

ezt a kórképet csak dámnál tapasztaltuk és 

azt is csak a megye e térségében, így elkép-

zelhető, hogy a probléma „csak” lokális.

Király István, Dr. Gál János

Tolna megye szabadterületi dámállományának kiváló agancsminőségű bikái 

a Kocsola-Szakcs környéki erdőkben találhatók. Az itt élő populáció több száz 

egyedből áll és több vadászterületet érint. A vadgazdálkodók pár évvel ezelőtt 

fi gyeltek fel arra, hogy az itt élő dámbikák egy részének agancsai 

ismeretlen ok miatt torz alakuláson mennek át.

A félszárúság okai

Gennyes csontelhalásos gyulladás 

nyomai az agancstöveknél

Másodlagosan megtelepedő légylárvák 

az elhalt szöveteken

A csontszövet elhalása következtében 

deformálódott agancstő

SÉGÜGY
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Kezdjük azzal, hogy ma már nincs szükség vadászati irodára ah-

hoz, hogy a terület eladhassa a vadját. Ha a vadászaton kívül más 

szolgáltatást nem nyújt (szállást, ellátást, de még járműhasználatot 

sem!), akkor „alanyi jogon”, regisztrációs bejelentési kötelezettség 

nélkül megteheti akár belföldi, akár külországi bérvadásszal. Ha 

viszont szolgáltatást is nyújt, akkor az már közvetítésnek, külföldi 

esetén beutaztatásnak minősül, regisztráltatni kell és az illetékes 

minisztérium (NFGM) ad rá tevékenységi engedélyt. Az ezzel járó 

adminisztrációt, költségeket és macerát többnyire csak az erdő-

gazdasági területek, az üzleti alapon működő (pl. Kft.) vadászatra 

jogosultak és a nagyobb tételű vadat eladó társaságok vállalják. 

A többiek inkább átadják a bevétel 3-20 százalékát egy vagy több 

közvetítőirodának azért, hogy ne kelljen a vendégfogás időt és 

költséget rabló nyűgjével kínlódni. A jutalékból élő vadászirodák 

azután rövidre zárják a kereslet-kínálat áramkörét, s biztosítják 

a folyamat zavartalanságát – vagy zárlatot okoznak...

Az irodák trükkjei

Árukeresés: Tudomásul kell venni, hogy a bérvadászatnál a „ter-

mék” a vad életének elvétele által keletkezik, ezt azonban – ritka 

kivételtől eltekintve – a megelőző fázisban kell a vendégek igénye 

szerint biztosítani, ami nem mindig könnyű. Mert lehet, hogy él 

olyan kvalitású és mennyiségű vad a területen, amilyenre igény 

van, de azt meg is kell tudni a vendéggel lövetni. A bejelentkező 

vendégnek az iroda megkeresi azokat a területeket, ahol az igé-

nyelt vad van, s megígéri a területnek, hogy a felkínált vadra fi ze-

tőképes vendéget küld. Nos, ha ezt az iroda – ugyanarra a vendég-

számra – több területen is „biztosítja”, akkor statisztikai alapon egy 

részük a főidényben vendég (azaz bevétel) nélkül marad, s akkor 

már késő fűhöz-fához futkosni. 

Amennyiben kínálati piac van – márpedig a területek többségén 

ez a jellemző – akkor a terület örül minden jelentkező közvetítő-

nek, akkor is, ha addig sosem hallotta hírét az irodának. Ígérnek is 

a semmiből felbukkanó „Fogd a pénzt és fuss Kft.” márkanév alatt 

futó egy-két személyes, tőke- és garanciabiztosíték nélküli „iro-

dák” vendéget dosztig – persze csak szóban. Éppen ezért – még 

megbízható, ismert partner esetén is – csak akkor lehet komolyan 

venni az ilyen ígéretet, ha azt legalább egy aláírt írásbeli szerződés 

alátámasztja – s amivel később baj (azaz nemfi zetés) esetén egyál-

talán jogorvoslatért lehet indulni.

Előlegfi zetés: A legbiztosabb mód, ha az iroda tisztességesen jár 

el, hogy a lekötött vadászatra előleget fi zet – a vendég, ritkábban 

a saját pénzéből. Ezt akár a vadászatokon meglövendő vadmennyi-

ség előállítására is fordíthatja a terület, az iroda így szinte az egész 

fácántenyésztést megfi nanszírozhatja. Így (majdnem) biztos lehet 

az előre bejelentkezett vendégek esélyeit illetően. Más eset, ha az 

iroda felveszi a vendégtől az előleget, de azt nem utalja tovább – 

valamilyen kifogással, esetleg anélkül – a területnek. Sok vendég 

esetén ez már milliós nagyságrendű összeg is lehet, s volt már rá 

példa, hogy az iroda éppen a vadászatok előtt ment csődbe...

Kifogások a vadászat alatt: Sokszor előfordul, hogy a „jobb” 

csoportokat az iroda képviselője elkíséri a vadászatokra. Ez az ese-

tek többségében jó is, ha ezzel segíti az eredményes vadásztatást, 

a nyelvi problémák áthidalását. A baj ott kezdődik, ha a vadászat 

és az ellátás körül minden rendben van, de a képviselő – a ven-

dégre hivatkozva – mindenbe beleköt, semmi sem jó, sőt, akár 

a vadászat, a hivatásosok irányítását is át akarja venni, esetleg 

a kísérőknek járó borravalóval együtt... 

S ha nem tudja elérni, amit akart, fogja a csoportot, s egyszerűen 

otthagyják a területet, akár fi zetés nélkül is.

Elszámolás: Mint az közismert, a vendégvadásztatásnál az el-

számolás a lőjegyzékre felvezetett tételek alapján történik, ez az 

alapja az irodai jutaléknak is. Sok panaszt okoz, hogy olyan tételek 

is rákerülnek, amit a vendég nem is vett igénybe. Minden számlára 

került tétel viseli a rá kirótt – egyáltalán nem kevés – adót, amely 

jelentősen csökkenti a vadászatra jogosultak bevételét. Ezt az 

arányt tovább rontja a közvetítőnek kifi zetendő jutalék, így a net-

Folytatva a sort, nem csak egyes területek verik át az irodákat, hanem sokszor fordítva is igaz a játék. 

S ezt még színezi, hogy a terület és az iroda is hazudik a vendégnek, az pedig – esetenként – mindkettő-

nek. A körből már csak a vadászat tényleges levezénylői, a kísérők maradnak ki – természetesen nekik is 

megvannak a maguk kis simlicskéi.
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tó bevétel alig haladja meg a vad árlista szerinti értékének a felét. 

Nos, a trükköző elszámoló nem egy esetben megpróbál egyezked-

ni a terület gazdáival, hogy ne minden kerüljön a lőjegyzékre, amit 

lehet, helyben-zsebben intézzenek, s lehetőleg a hivatalos ár alatt. 

Persze, ismerve a „kis magyar korrupciót”, kérdés, mennyi pénz 

érkezik be az ilyen elszámolásokból a terület, vagy akár az iroda 

kasszájába. Különösen így van ez akkor, ha a vadját eladni nem 

tudó, megszorult terület hajlandó jelentős árengedményt adni, 

csak hogy legalább valamennyi bevétele legyen. Az erre rájátszó 

irodák „vadászkommandói” sokszor egész megyéket végigjárnak 

az olcsó vadászatok után kajtatva akár az őzbak-, akár az apróvad-

idényben.

Fizetés: A legneuralgikusabb pontja az egész folyamatnak, ami 

ritkán megy zavartalanul – és főleg határidőn belül. Nem fi zetett a 

vendég, vagy késik az átutalása, csúszik az elszámolás, már a bank-

ban van a pénz, stb.-stb. – mind sokszor hallott és a területek által 

már jól ismert „kifogások” az iroda részéről, melyek csak egy részé-

nek van valóságalapja. A szerencsések hamar, vagy némi késéssel 

hozzájutnak a pénzükhöz, akik bekerültek valamelyik zsonglőr-

ködő iroda hálójába, akár évekig futhatnak a pénzük után. Több 

kísérlet volt már arra, hogy az ilyen, a területeknek járó pénz lenyú-

lásából jól megélő „mindenre vállalkozókról” a szakma feketelistát 

készítsen, ami óva intené a még áldozattá nem vált vadászatra 

jogosultakat ezektől, azonban ez évtizedek óta csak vágyálom. 

Állítólag egy ilyen lista még jogszabályba is ütközik. Vajon miért 

van az, hogy törvényalkotóink olyan nagy elánnal védik ezt a fajta 

„fehérgalléros” bűnözést (is) a tisztességesen élni és megélni aka-

rók rovására?

A vadászvendégek hazugságai 

Normális esetben a bérvadászatra jelentkező vendég szerződést 

köt az irodával, vagy közvetlenül a vadászterülettel, hogy mikor, 

mennyi és/vagy milyen trófeanagyságú vadra szeretne vadászni. 

Ez kötelező érvénnyel bír a benne foglaltak teljesítése esetén arra, 

hogy az általa elejtett vad árjegyzék (megállapodás) szerinti árát 

kifi zesse. Ez trófea esetén azt jelenti, hogy a szerződésben szerep-

lő alsó és felső határtól legfeljebb 15 százalékkal térhet el. Egyre 

azonban nem kötelezi a vendéget: arra, hogy lőjön, vagy hogy 

a leadott lövése találjon is. Már pedig csak az elejtett (illetve bizonyí-

tottan megsebzett) vad az, ami után fi zetnie kell, akkor is, ha esetleg 

a főidény legjobb idején foglalta le a kísérőket és a területet. 

Területfoglalás: A jónevű területeken a főidényt sokszor évekre 

előre lekötik a visszajáró vendégek vagy azok képviselői, ide ne-

héz másnak bejutni. Máshol azonban bevált trükk, hogy a terület 

által még nem ismert vendég vagy csoport bejelentkezik mondjuk 

a főbőgés idejére egy hétre, és a szerződésben leköt több olyan 

kategóriájú bikát, amire a terület hajlandó ebben az időszakban 

fogadni. Érkezés után aztán előbb-utóbb kiderül, hogy szó sincs 

nagy bikáról (bakról, kanról, kosról), legfeljebb az alsó-közepes 

méretűért hajlandók fi zetni. A tisztességesebbje ezt mindjárt ér-

kezéskor bevallja, bár ennek az a veszélye, hogy azonnal elküldi 

a terület – ha tud helyette más vendéget szerezni. A dörzsöltebbek 

valamilyen kifogással nem tesznek lövést a felkínált vadra, vagy – 

ami még rosszabb – tudatosan mellé lőnek. Így aztán élvezik a bő-

gést egy hétig, a költség csak a szállás-ellátás, kíséret – olcsóbb, 

mint egy nyaralás bárhol...

Alku: A vadászat folyamán a lövésre „beállt” vadnál elhangzik 

a jól ismert kérdés: mekkora? Miután a kísérőnek a felelőssége, 

hogy ezt korrektül állapítsa meg, mond egy számot, ami vagy be-

lefér a vendég szerződésébe, vagy nem. Ha nem fér bele, de a ven-

déget érdekli a látott vad, jön az egyezkedés, ami ha csak szóbeli, 

lehet, hogy visszaüt később. Ha hajlandó kifi zetni az árjegyzék sze-

rinti különbözetet, erre van egy – akár a kísérő zsebében is hord-

ható – nyilatkozat, amit ha a lövés előtt aláír, nincs gond. Szóbeli 

egyezségnél ha a megállapodott árat a vendég utólag letagadja, 

marad vitaalapnak a szerződés, vagy marad a trófea a területnek – 

ki nem fi zetett drága dekorációként a vadászházba.

„Zsebszerződés”: Mindig is volt, de napjainkban különösen 

gyakori, hogy a vendég megpróbálja rábeszélni a kísérőt, hogy 

az elejtendő vadat „lőjegyzéken kívül” számolják el – lehetőleg 

féláron. Ha a kísérő vevő rá, az üzlet létrejön, de az információ 

tovább megy, s lehet, hogy a célirányosan ide érkező újabb ven-

dég már csak ilyen módon hajlandó vadászni. Ahol ez „nagyban” 

megy, hamar meglátszik a kísérők hivatalos jövedelméhez képest 

feltűnően gyors anyagi gyarapodásán, miközben lehet, hogy a te-

rület a csőd szélére kerül... 

Trófea-manipulációk: Az agancsok grammokban mért súlya 

a fi zetés alapja, ezért a vendég anyagi érdeke azt kívánja, hogy ez 

minél kisebb legyen. Ennek elérése érdekében is lehet találkozni 

trükkökkel. A vendég elkéri a már lefőzött agancsot, mert „éjjel is 

látni szeretné zsákmányát”, majd szobája magányában az utolsó 

kis csontszilánkot is kifaragja a koponyából, s éjszakára felcsavar-

ja a fűtőtestet a maximumra, vagy hajszárítóval igyekszik „elűzni” 

a pénzbe kerülő víztartalmat agancsból-koponyából egyaránt.

Távozás fi zetés nélkül: A vadászirodák közvetítői díját jó néhány 

terület igyekszik megspórolni, ám ez a „takarékosság” esetenként 

sokba kerülhet. Időnként hallani nem irodán keresztül érkezett 

bérvadászokról, hogy miután meglőtték a vadat, „angolosan” 

távoznak. Nos, ebben az esetben az angolos végképp nem igaz, 

mert angol csoportról még ilyet senki sem hallott. Annál inkább 

gyakori ez az olasz, újabban egyes hazai vadászoknál, csoportok-

nál, utóbbiaknál olyan esetről is hallottam, hogy még a trófeákat 

is otthagyták. A megadott telefonszámon senki nem jelentkezett, 

s a „bemondásra” elhitt nevek és lőjegyzékszámok alapján nem 

érhetők utol. 

Pedig nagy terepjárókkal, 

drága puskákkal érkeztek. 

Nem voltak szegények. Csak 

patkányok.

SOMFALVI ERVIN

somfalvi@vadaszlap.huA gyengébb vaddisznó menekül
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Azonban ha tovább árnyaljuk apróvad- és 

őzállományunk mennyiségi problémáit, 

akkor azt is feltétlen érdemes az előbbiek-

hez hozzátenni, hogy bár őztrófeáinkkal 

kétségtelenül világelsők vagyunk, azon-

ban őzállományunkon kívül mind fácán-, 

mind fogolyállományunk egyre csökken 

és ez igaz az alföldi területek egyes részein 

a mezeinyúl állományunkra is.

Még az egyébként rendben lévő őzállo-

mányunkról is elmondható, hogy – össze-

hasonlítva állomány- és lelövési adatainkat 

a tőlünk nyugatabbra fekvő országok 

ugyanezen adatsorával – azt látjuk, hogy az 

állomány egy hektárra vetített mennyisége 

alig fele a szomszédos Ausztria őzállományá-

nak. Ráadásul a szomszédos ország jelentős 

területe a közép-, vagy magashegységi zó-

nába esik, természetesen ebből adódóan 

erdő-sültsége is jóval magasabb, mezőgaz-

dasági területe kisebb. De ugyanilyen meny-

nyiségi elmaradás látható, ha Németország, 

Belgium vagy Franciaország őzállományát 

hasonlítjuk össze a miénkkel.

Pedig vadászterületeink értékességét 

legalább annyira kellene, hogy biztosítsa 

az azon előforduló fácán-, nyúl- és őzál-

lomány, mint ahogy gondoljuk ugyanezt 

a nagyvadas területek vaddisznó- vagy 

gímszarvas állományáról.

Mi az alapvető oka annak, hogy míg a ha-

gyományosan nagyvadnak tekintett gím- 

és vaddisznóállományunk minden „erő-

feszítésünk” ellenére szinte folyamatosan 

növekszik, apróvad- és őzállományunkra 

ugyanez nem mondható el.

Ki kell mondanunk, hogy az alapvető ok 

a mezőgazdaság által okozott, az apróva-

das vadászterületek vadeltartó-képessé-

gének folyamatos degradációja.

Nyilvánvalóan ennek javarészt faji sa-

játosságai vannak. Apróvadfajaink (pl. a 

szürkefogoly), de az őz is bonyolultabb és 

igényesebb táplálkozási rendszerükkel, na-

gyobb takarmányváltozatosságot igénylő 

életmódjukkal vesztesei a modern mező-

gazdaság intenzív művelési kultúrájának. 

Azt is ki kell mondani, hogy ez az intenzív 

monokultúrás mezőgazdasági termelési 

forma addig nem fog számunkra kedve-

zőbben alakulni, amíg az Európai Unió me-

zőgazdasági támogatási rendszere szinte 

csak voluntarista szemléletű, a természeti 

környezet megóvására kevés vagy semmi-

lyen fi gyelemmel nincs.

Apróvad- és őzállományunk a természeti 

környezet állapotának tökéletes indikáto-

rai. Természetesen ugyanez mondható el 

védett madárfajaink élőhelyi körülménye-

ire is, ezért lenne fontos végre megértetni 

természetvédővel és vadásszal egyaránt, 

hogy gondjaink nagy része közös, nem 

egymásnak vagyunk ellenfelei, hanem 

mindannyiunk érdeke természeti környe-

zetünk megvédése.

Apróvadas 
vadföld-javaslatok
Bár eredményeink páratlanok és a vadállományunk összességében 

mind mennyiségben, mind minőségben fejlődik, vagy legalább stag-

nál, feltétlenül meg kell említeni, hogy ezen megállapítások inkább 

érintik nagyvadjainkat, mint apróvadas területeink állományát. Ha-

zánk vadászterületének mintegy kétharmada apróvadas jellegű, ám 

ha hozzáadjuk ehhez azokat a ma „nagy” vagy „vegyes vadasnak” ne-

vezett, jórészt dunántúli vadászterületeket, amelyeknek a nagyvad-

eltartó képessége csak a területen található iparszerű kukorica-ter-

mő területtel hozható összefüggésbe és a valóságban, hagyományos 

értelemben véve ezek is apróvadas területek lehetnének, akkor ki-

mondható, hogy az ország területének 75-80 százalékán az apróvad-

állománynak kellene meghatározónak lennie.

1,2 hektáros cirok vadföld, 

mely 3-4000 fácán teljes utóneveléséhez,

összetartásához elegendő, emellett kitűnő vadlegelő is

az aratás utáni pusztaságban
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Hogyan tudunk mi, saját eszközeink-

kel ez ellen tenni? Ez az a kérdés, mely 

mindannyiunkat kell, hogy foglalkoztasson, 

különös tekintettel arra, hogy vadászterü-

leteink jelentős hányadán földtulajdonosi 

közösségek saját maguk gyakorolják a va-

dászati jogot, azaz, hogy mindezt magyarul 

mondjam, azok vadásznak vadászterülete-

ink jelentős részén, akik a földet is művelik 

ugyanitt. Azt is jelenthetné ez ideális eset-

ben, hogy mezőgazdasági vállalkozóink 

pénzüket a földjeik „kizsigerelésével” keresik 

meg, és ebből a sokszor csak „virtuális” nye-

reségből valamennyit visszaforgatnak saját 

személyes szórakozásukra, kedvenc sport-

jukra, ideális kikapcsolódásukra, azaz a va-

dászatra, mely jelen – szerencsés – esetben 

esetleg a saját földjeiken történhet meg.

Tudom, ez sok esetben csak egy álmodo-

zó gondolatvilága. De mégis hiszem, hogy 

ha más nem, a szükség rá fogja kényszeríte-

ni vadgazdálkodóinkat arra, hogy élőhely-

fejlesztésre pénzt és energiát fordítsanak.

Vegyünk egy ma átlagosnak mondha-

tó, 5000 hektáros mezei vadászterületet. 

Mennyi takarás van ezen, mondjuk novem-

ber végén; összesen 50 hektár, vagy eset-

leg 150 hektár? Beleértve minden felko-

pott aljú akácos fasort és ezüstfás foltot is, 

esetleg le nem legeltetett szikes gyepet. És 

a takarás (búvóhely) hiánya mellett mennyi 

természetes takarmányt talál vadunk? Mi-

nimálist, csoda, ha átvészeli vele a telet.

Etetünk persze. Ez egyfajta megoldás, de 

tegyük fel magunknak a kérdést őszintén: 

a példaként felhozott 5000 hektáron hány 

helyen tudunk etetni? Öt vagy tíz helyen? 

És mi van akkor, ha leesik az első hó és az 

etetők feléhez sem jutunk el megfelelő jár-

mű hiányában?

Nyúlállományunk nem vándorol napon-

ta kilométereket, hogy a szükséges takar-

mányhoz jusson. Annak ott kell lennie a 

számára elérhető közelségben. Az 5000 

hektár vadászterület vadját nem lehet té-

len egy 50 hektáros erdőben elteleltetni 

egy, vagy néhány etető mellett, mint a le-

geltetett háziállatokat. Túléli persze a telet 

jó részük, de nem növekszik az állomány, 

nem raknak fel olyan agancsokat bakjaink 

tavasszal, mint szeretnénk.

Mi a megoldás? Ki kell mondani, hogy 

csak a megfelelő vadföldgazdálkodás. Nem 

úgy, ahogy látom sok helyen. Bemutatkoz-

nak sokan: vadászterületünk 5000 hektár, 

van vadföldünk 35 hektár. Ha megnézem, 

látom, ez is úgy helyezkedik el, hogy van 

egy 15 hektáros kukoricaföld, meg tőle 

néhány kilométerre két másik 10-10 hektá-

ros, úgy-ahogy megművelve. Ebbe teszik 

rossz esetben a „zsákos vagy ládás” fácánt 

(szép, új vadászati szakkifejezéseink), hogy 

legyen hol eltölteni azt a másfél órát, amíg 

a kompetencia a csomagtartóba kerül. Ez 

nem élőhely-fejlesztés, legfeljebb annak 

egy rossz utánzata.

Érdemleges hatást csak akkor tudunk el-

érni, ha képesek vagyunk a példaként vett 

vadászterületen ötven, vagy ennél is több 

kis, apró foltot létrehozni, ahol még van 

valami akkor, amikor a mezőgazdaság már 

a betakarítási munkálatok után van.

Hogy mit ültessünk ezekbe a foltokba? 

Ki merem mondani, hogy nem ez a lényegi 

kérdés. Talajtól, éghajlattól, helyi szokások-

tól függően számtalan növény alkalmas kis 

„gazos” foltok létesítésére.

Ideírhatom a hagyományosnak mondott 

apróvadas vadföld-növényeket: cirok, kuko-

rica, napraforgó. De ide sorolható az összes 

pillangós faj is, herék, lucerna, csillagfürt stb. 

Vagy megfelelnek a répa és káposztarepcék. 

Aki kevésbé sajnálja a pénzt, az vessen a tu-

dományos háttérrel összeállított speciális 

(10-20 növényfajt tartalmazó) vetőmagke-

verékekből – és csodát fog tapasztalni. Igaz, 

nagy költségek árán.

Területünk 1 százalékán, nem nagyobb, 

mint 1-2 hektáros foltokkal kell élőhelyet 

fejlesztenünk, az egész területen mozaik-

szerűen, egyenletesen elosztva. Hogy ez 

mibe kerül? Hozzávetőlegesen 5 millió fo-

rintba egy 5000 hektáros területen, ha min-

dent üzleti alapon számolunk. Ha azonban 

igénybe vesszük a földtulajdonos vadászok 

közreműködését, úgy ezt az összeget közel 

a felére csökkenthetjük. És hogy ez a pénz 

hol jön vissza? Ehhez is egy gyors számítás, 

például 350-400 nyúl bérvadászaton törté-

nő eladásával vagy három 500 gramm fe-

letti bak elejtésével. Ha valaki nem hiszi, ve-

gye a fáradtságot és utazzon át Ausztriába. 

A határtól néhány kilométerre megtapasz-

talhatja, hogy egy községi vadászterületen, 

2-3000 hektáron 20-25 „parasztpuskás” 

novemberben napi 500 nyulat lő. Pedig 

csoda nincs. A magyar határtól mindössze 

10 kilométerre vagyunk! Ugyanazok a talaj- 

és időjárási viszonyok, ragadozók és egyéb 

tényezők. Csak más az élőhely értéke. Nincs 

nagytáblás mezőgazdaság.

Ezen tudunk valamennyit segíteni 50 

hektárnyi, 50 darabban található vadföld-

nek „csúfolt” kis mesterségesen létreho-

zott folttal egy 5000 hektáros területen.

KANIZSAY GÁBOR

hunniavad@hunniavad.hu

Félhektárnyi, 400 méter hosszú, 5–15 méter széles, 

frissen kaszált vadföldkeverék csík szeptember végén

a hatalmas kukoricatábla szélébe vetve
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Mint általában a többi kérődző faj, úgy a szarvasfélék szerveze-

te, viselkedése és emésztőtraktusa az evolúció során alkalmaz-

kodott a geológiai, növénytani és a klimatikus viszonyokhoz. 

A kutatók nyilvánvaló fejlődést fi gyeltek meg a „pákosztos” (vá-

logató, browser BR, concentrate selector) táplálkozási típus irá-

nyából a legelő (grazer GR, nem válogatva táplálkozó) irányába.  

A hazánkban honos kérődző nagyvadfajokat, a gímszarvast és 

a dámot az átmeneti táplálkozási (intermediate IM, mixed feeders, 

opportunistic feeders) típusba sorolják.

A szarvasmarhához és a juhhoz viszonyítva a szarvasok által 

elfogyasztott takarmány rövidebb ideig tartózkodik az emésztő-

rendszerben, így szükségszerűen gyakoribb a táplálékfelvétel. 

A rostban gazdag takarmányokat rosszabbul emésztik, mint 

a szarvasmarha vagy a juh, az értékesebb növényi részeket azon-

ban jobb hatásfokkal hasznosítják.

Új-zélandi és hazai tapasztalatok alapján elmondható, hogy 

a gímszarvasok előnyben részesítik a friss, zsenge hajtásokat, 

ezenkívül nagy szerepe van a levelek szélességének is. A széle-

sebb levelű növényeket (például nádképű csenkesz) szívesebben 

fogyasztják, mint a vékony levelűeket (pl.: óriás tippan).

A gímszarvasok a bőszénfai megfi gyelések szerint a pillangó-

sokkal benőtt területeket legelték intenzíven, ezért a gím számára 

történő gyeptelepítések összetételének megválasztásakor feltét-

lenül szerepeltetni kell a gyepalkotó pillangós virágú növényfajo-

kat (vöröshere, fehérhere, szarvaskerep).

A gyep táplálóértékét befolyásoló tényezők

A gyep táplálóértékét számottevően befolyásolják a klimatikus 

tényezők, a talaj minősége, a gyep fajösszetétele, az alkalmazott 

agrotechnika, a gyepalkotók hasznosításkori fejlettsége és a hasz-

nosítás szakszerűsége.

Közismert, hogy a gyepalkotó pázsitfű fajok és fajták táplálóérté-

kében különbségek vannak. Ezt okozhatja az adott faj rostosodási 

hajlama, a levélzet és a szár arányában tapasztalható különböző-

ségek és az eltérő fejlődési erély.

A takarmány pázsitfű fajokon belül a hagyományos kromoszó-

ma számú (diploid) fajták mellett napjainkban egyre gyakrabban 

találkozhatunk a megduplázott kromoszóma számú (tetraploid) 

fajtákkal. Ezek előnye a diploid fajtákkal szemben, hogy kevesebb 

tőhajtással rendelkeznek, levelük sötétebb zöld és nagyobb felüle-

tű, sejtjeik mérete nagyobb és a sejtfal vékonyabb, így ezek a fajták 

könnyebben emészthetők. Hátrányuk, hogy táplálóanyag- és ned-

vesség-igényük magasabb a diploid fajtákénál, ezért termesztésük 

csak kedvező ökológiai adottságok és igényes agrotechnika mel-

lett javasolható. A táplálóérték alakulásában a gyepalkotó pázsitfű 

fajok és fajták hatásán kívül meghatározó szereppel bírnak a gyep-

ben található pillangós virágú növények, mert egyrészt magasabb 

nitrogéntartalmuk, másrészt jobb emészthetőségük révén növelik 

a gyep táplálóértékét.

A gyeptermesztés során alkalmazott agrotechnika, különösen 

a gyepnövényzet tápanyag-ellátása módosíthatja a gyeptakar-

mány táplálóértékét. A hasznosításkori fejlettségi állapot jelentős 

hatást gyakorol a termés mennyiségére és minőségére is. A növe-

kedés folyamán változik a növények beltartalma és zöldtömege. 

Ezt a folyamatot három szakaszra lehet bontani. Az első szakaszra 

jellemző, hogy a kevés levéltömeg miatt lassú a növekedés, kevés 

a termés, de igen jó minőségű. A második szakaszban már nagy 

a levéltömeg, gyors a növekedés, és jó minőségű a termés. Ez 

a bugák megjelenéséig tart. A harmadik szakaszban a növekedés 

üteme lelassul, főleg a növények generatív részei fejlődnek. A vi-

rágzás és magérlelés utáni hasznosítás gyenge takarmányminősé-

get eredményez.

Bőszénfai tapasztalatok

Az elmúlt 5 évben a bőszénfai vadaskert (600 ha) vadföldművelé-

sében egyre nagyobb szerepet kaptak az évelő növénykultúrák. Ez 

idő alatt több növényfajt és gyeptársulást kipróbáltunk. A legked-

vezőbb tapasztalatokat a vöröshere, a kúszólucerna, a fehérhere 

és néhány Németországból importált vadföld-keverék termesz-

tésével kaptuk. A tiszta vetésű pillangósok – főleg a kúszólucerna 

termése a legszárazabb nyarakon is kielégítő volt. A vöröshere és 

a fehérhere az üde fekvésű területeken, illetve a csapadékosabb 

időszakokban szolgáltatott kiváló minőségű takarmányt. 

A speciális vadföld-keverékek közül három fő típust próbál-

tunk ki: a pázsitfű dominanciájú „nagyvad-keveréket” (CL1050), 

a pillangós keveréket (CL1550) és a téli keveréket (CL1250). Mind-

három növénytársulás telepítése sikeres volt, bár a téli keveréket 

a gyomosodás miatt a nyár folyamán le kellett kaszálni, mégis újra 

sarjadt és kiváló legelőt biztosított a szarvasoknak a bőgési idő-

szakban. A pillangós és a nagyvad-keverék is kiválóan vizsgázott, 

sem a kemény téli fagyok, sem a hosszan tartó nyári szárazság 

nem tette tönkre a vetéseket. Vadjaink szívesen látogatták azokat, 

az állomány teljesítményére gyakorolt hatásának egyik legjobb 

bizonyítéka a 2008 szeptemberében terítékre került szarvasbika, 

amely 13,37 kilogrammos trófeasúlyával a vadaskertünk eddigi 

legnagyobb bikája lett.

A világ számos országában „zöld aranynak” hívják 

a gyepeket. Ezt a tényt támasztja alá, hogy még 

a miénknél lényegesen szárazabb éghajlatú Auszt-

ráliában is igen komoly jelentősége van a gyep-

gazdálkodásnak. Magyarországon indokolatlanul 

háttérbe szorult ez a korántsem könnyű gazdálko-

dási forma a szántóföldi kultúrákhoz képest. A vad-

gazdálkodás terén pedig ritkaságszámba mennek 

azok a vadászterületek, ahol fontosnak tartják az 

észszerű gyepgazdálkodást. Változást talán az egy-

re szélsőségesebb időjárási és nehezebb gazdasági 

viszonyok hozhatnak. 

A gyepek szerepe 
a szarvas-gazdálkodásban
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A költségadatok elemzéséből világosan látszik, hogy a lecsök-

kent földművelési, vetési és növényápolási munkák miatt – az 

egynyári növénykultúrákkal szemben – sokkal gazdaságosabb 

az évelő növények, gyeptársulások létesítése. Ezzel évente akár 

15-20 százalékos költségmegtakarítást is el lehet érni, mindemel-

lett a gazdálkodás egyszerűbbé, áttekinthetőbbé válik. 

Az eddigi eredmények jelentősége nem csak a pénzügyi muta-

tókban jelentkezik. 

A munkaerő kihasználásában, a fenntartandó géppark csökken-

tésében, az egész termelési technológia leegyszerűsödésében 

is komoly előnyök rejlenek. Nem lehet megfeledkezni azokról a 

pozitívumokról sem, amelyek a környezeti terheléssel függnek 

össze. A kisebb időtartamú géphasználat következtében csökken 

a károsanyag-kibocsátás, megszüntethető a vegyszerfelhasználás, 

valamint jelentősen mérséklődik a műtrágyaigény is.

Az évelő takarmány- és gyepalkotó növényfajok, -fajták, illetve 

hibridek köre folyamatosan bővül, számos lehetőséget tartogatva 

számunkra a különböző termőhelyi adottságok minél ésszerűbb 

kihasználására. Fontosnak tartom azonban megjegyezni, hogy ki-

elégítő minőséget és hozamot csak akkor érhetünk el, ha betart-

juk a termesztési technológiákat és rendszeresen gondoskodunk 

gyepjeinkről.

Nagy János, Bokor Julianna

Kaposvári Egyetem EC Vadgazdálkodási Tájközpont
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A természet attól csodálatos, hogy mindig 

olyat produkál, ami előtt igenis fejet kell 

hajtanunk, el kell gondolkodnunk, hogy 

mennyit tudunk róla, és vajon a tudásunk 

helytálló-e. Ezek a gondolatok jártak a fe-

jemben, miközben néztem és fotóztam a 

terítéken fekvő fenséges vadat. Akkor még 

csak találgattuk a súlyt, a legmerészebb 

tipp is 15 kilogramm volt, mert az agancs 

nem mutatta a 16,30 kilogrammos 24 órás 

fi zető súlyt. Az áprilisi hullottagancs-szem-

le „sztárja” volt ennek a bikának a párban 

megtalált, 12,80 kg-os agancsa, és a társa-

ság tagjai bizakodva mondták, ha minden 

jól megy, meglövetik ezt a bikát. No igen, 

ha, mert az elmúlt négy-öt évben csak 

néhányszor látták, hangját sem sokszor 

hallották, ezért a szerencsének is segítenie 

kellett. Az elejtését megelőzően mindösz-

sze háromszor mutatkozott az „öreg”, nem 

lőhető körülmények között. Diana nap-

jának reggelén azonban kevéssel hat óra 

után, egy vegyes erdővel határolt vadföld-

re sétált ki a bika… Az elejtő Kurt Alexan-

der Michael német vadász hét éve szeretne 

Magyarországon nagy bikát lőni, amely 

a kísérőjének, Gémesi Attila vadásztársasá-

gi tagnak köszönhetően most sikerült. 

A Nagykanizsai Hubertus Vt. alakulásától 

kezdve – ez a hetvenes évek elejére tehe-

tő – a mai napig Zala megye egyik legjobb 

adottságú területének, jól gazdálkodó va-

dásztársasága, amely mindig is jó minősé-

gű vadállománnyal rendelkezett. Jelenleg 

12  760 hektár vadászható területük van, 

amelynek 28 százaléka elegyes erdő, de 

főleg lomberdő, 5 százaléknyi a nádas be-

rek rész. Fekvését tekintve az új M7-estől 

északra terül el Nagybakónak, Orosztony, 

Kilimán, Gelse, Zalaszentbalázs vonaláig. 

Erdők közötti és takarmány céljából össze-

sen 71 ha vadföldet művelnek saját gépek-

kel, főleg zabot, napraforgós csalamádét és 

kukoricát vetnek. A 87 főből álló társaság 

a vadászati jogot 1 200 hektáron a Zalaer-

dő Zrt.-től, a fennmaradó 11 560 hektáron 

a földtulajdonosi közösségtől bérli, ez idáig 

jó együttműködésben, vitamentesen.

Bevételük java részét természetesen 

a szarvasbika vadásztatásból nyerik, de szá-

mottevő a tavaszi őzbak, valamint a tarvad 

Rövid időn belül kétszeresen is a fi gyelem középpontjába került 

a Nagykanizsai Hubertus Vadásztársaság. Először a Zalai Évadnyitó 

ünnepségen, ahol átvehették a Gróf Nádasdy Ferenc Emlékplakettet 

kiváló vadgazdálkodásukért, amit hamarosan bizonyítottak is, hiszen 

szeptember 18-án, Diana napján terítékre hozták az idei szarvasbő-

gés legnagyobb súlyú és legöregebb bikáját.

Például...

Kiefer Károly,

Gémesi Attila,

Kurt Alexander Michael,

Hans-Georg Teske,

Balogh József

és Bekő Gábor
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és vaddisznó egyéni vadásztatásból, a téli 

terelő vadászatokból és a vadhúsból befo-

lyó összeg is.

- A kiadásaink valamennyivel keveseb-

bek, mint a bevételeink. Igyekszünk úgy 

gazdálkodni, hogy a vadállománynak és 

a társaságnak is jó legyen, de főleg szem 

előtt tartva, hogy a területünkön élő kiváló 

adottságú gímszarvas megfelelően fejlőd-

hessen. Van még a területünkön testvé-

re ennek az öreg nagy bikának – mondja 

Kiefer Károly, a társaság elnöke.

- Október első hetéig 25 bikát lövettünk, 

ebből három agancs volt 10 kilogramm 

feletti. A tavalyi idényben 44 bikát, 30 te-

henet és 48 borjút hoztunk terítékre, az 

agancsok átlagsúlya 7,5 kilogramm volt. – 

ismertet néhány terítékadatot Bekő Gábor 

vadászmester, hivatásos vadász. Mindket-

tőjük véleménye szerint a jó gazdálkodá-

suk alapja a jó közösségi élet, az összetartó 

erő, amely a társaságukat jellemzi. A tagok 

közösen döntöttek arról, hogy nem adható 

el tagságuk, az új vadász felvételéről pedig 

a taggyűlés határoz, amit egyéves jelöltség 

és társadalmi munka előz meg. Minden 

évben rendeznek vadászbált, valamint 

juniálist az újudvari Tv-torony szomszéd-

ságában 1985-ben felépített vadászház-

nál, részt vesznek és többnyire nyernek is 

a vadásznapi főzőversenyeken. Tavaly kis 

ünnepség keretében kopjafát állítottak 

halott vadásztársaik emlékére. Támogatják 

gyerektáborok megrendezését, és min-

den olyan dologban számítani lehet rájuk, 

amely a vadászat ügyét szolgálja. Említésre 

méltó még, hogy az eddigi megyei, abban 

az évben országos rekord gímbika is náluk 

került terítékre 2000-ben 14,40 kilogram-

mal és 263,30 pontszámmal.

POLSTER GABRIELLA

polster@t-online.hu

A terület és a vadászház Szidnai László és Szabó Zoltán a bírálaton

A nagy bika előző évi hullajtott agancsa



706 Magyar VADÁSZLAP



000707

VÉLEMÉNY

2009. november  www.vadaszlap.hu

A Nadler-képlet és a mai CIC bírálati rendszer kétségtelen érde-

me, hogy mindkettő „szintetizáló” metódus, azaz a trófeáknak 

nem egy (vagy néhány) értékmérő tulajdonságát veszi fi gyelem-

be, hanem lényegesen többet. Mindkét módszernél használatos 

méretfelvételi helyek és az alkalmazott szorzók erősen biológiai 

– ezen belül etológiai – jellegűek. A rangsorrend kialakításában, 

a természetben minden faj kerüli, illetve végső megoldásnak tart-

ja a fi zikai harcot. Jó példa erre a nekünk oly nagyszerű élményt 

jelentő küzdelem a szarvasbikák, őzbakok, vagy vadkanok között. 

Ezt – a gímszarvas példájával élve – az agancs „bemutatása”, egy-

más „méregetése”, az úgynevezett „párhuzamos menetelés” előzi 

meg. Ebben az agancsnak a másik bika által is látható hossza és 

vastagsága a meghatározó. Nem véletlen, hogy ezek a tulajdon-

ságok adják a szarvasagancsok pontszámának közel 70 százalékát. 

Ezzel szemben a ma szinte egyedüli jelzőként használt agancssúly 

mindössze 8-10 százalékos arányban részesül a pontszámból.

Természetes az is, hogy a hosszú és vastag agancs könnyű sem 

lehet, de ehhez elég – és egyben indokolt is – a kilogrammonkénti 

2-es szorzó. Ugyanakkora külméretek mellett a nagyobb súly az 

optimális, egészséges csontanyagra enged ugyanis következtetni, 

ezért a súlymérést egy biológiai szemléletű bírálati rendszer nem 

nélkülözheti (ez nem üzleti megfontolásból került bele, mivel tró-

feasúly alapú elszámolás csak 1956 óta létezik).

Ugyancsak a rangsorrend kialakulásában játszik szerepet az 

agancs köbtartalma. Ez az értékmérő az őzagancsnál közvetle-

nül mérhető, viszont a szárvastagság nem. Vegyük észre, hogy 

a szarvasagancs 3 helyen mért körmérete tartalmában áttételesen 

ugyanerre enged következtetni, csupán a – faji sajátosságoknak 

megfelelő – méretfelvételezés technikája más.

Úgy gondolom, hogy a különféle bírálati rendszerek közül csu-

pán a Nadler-, valamint az ebből kifejlesztett CIC-képlet nyugszik 

biológiai alapokon! A vad, mint élőlény elsősorban a biológiai 

törvényeknek, és nem az antropomorf formalizmusnak kell, hogy 

megfeleljen.

A végleges összpontszámból mindössze 7-8 százalékban része-

sedő „szubjektív pontok” korrektségét a pontos szabályzatok és 

a bírálatban résztvevő legalább három bizottsági tag, hozzáértő 

szakember közösen kialakított álláspontja garantálja.

Véleményem szerint tisztázni kellene a trófeabírálat alapve-

tő célját is! Tapasztaljuk – ki megdöbbenve, ki örömmel –, hogy 

a vadászat kezd versenysporttá válni, s a cél egyre inkább a rekord-

hajhászás, a személyes dicsőség, a maximális méretekre törekvés, 

akár úgy is, ahogy az már nem felel meg a vad faji sajátosságai-

nak, valamint a vadászati etika írott és íratlan törvényeinek. Ennek 

a felfogásnak a mentén tehát akár a torz, abnormális agancsok is 

előnyös helyzetbe kerülhetnek… 

Az alapcikk szerzője nagyon helyesen leszögezi: „Az SCI bírálati 

képlet … a középkorú korosztályt előnyben részesíti…” Igazolja 

tehát az amúgy is elfi atalodott állományszerkezet további rontá-

sát, a „méretes” bikák, bakok idő előtti lelövését!

További helyes állásfoglalása: „… A nagyvadállománnyal való 

gazdálkodás … egyik alapja a trófeaminőséget megmutató tró-

feabírálat…”

A minőségi nagyvadgazdálkodás kikényszerítésének eszköze-

ként jogi módszereket ajánl. A visszasírt minuszpont a gyakorlat-

ban nem a terület kezelőjét, hanem – hibásan – az elejtőt szankci-

onálta. Sajnálatos tény, de igaz, hogy idáig süllyedtünk: a vadászat 

szellemiségén, erkölcsi és szakmai alapjain nyugvó önkontroll 

helyett kizárólag a különféle szankciók, büntetések vezethetnek 

eredményre.

További ésszerű javaslat a szerző részéről a szabad területről és 

a zárt kertből származó trófeák elkülönítése. A probléma nem új ke-

letű, az Egerváry Gyula által kiadott „Agancs album az 1902. évi bu-

dapesti Agancs-kiállítás emlékére” című katalógus már szintén ezt 

követeli. További bizonyítéka ennek a régóta jelenlévő igénynek, 

hogy a Nemzeti Vadászati Védegylet 1925-1944 közötti trófea-be-

mutatói is elkülönítették a szabadterületi és vadaskerti trófeákat!

Befejezésül személyes válaszom a cikkben feltett kérdésre: „Me-

lyiket válasszuk?”

Ha vadászterületeink jelenlegi helyzetét és bizonytalan jövőjét 

(Nemzeti Vadgazdálkodási Programunk még mindig nincs) a fo-

lyamatosság kívánalma szerint szeretnénk értékelni, szükség van 

a múlt eredményeinek ismeretére, tehát a Nadler – CIC rendszer 

folytatása elengedhetetlen az összehasonlíthatóság miatt. Ha 

a „trófeabírálat” csupán személyközpontú regisztrációs rendszer, 

egy versenysport zsűrije, akkor bírálatra nincs is szükség, csak mé-

résre, aminek a vadgazdálkodáshoz alig van köze. Az SCI rendszer 

kizárólag a vadászban és a trófeaméretben gondolkodik, vadgaz-

dálkodásban azonban nem! 

További kérdésként merül fel bennem, hogy az európai gímszar-

vast, európai őzet és eurázsiai dámot ugyan miért kellene amerikai 

elvek szerint bírálni? Javaslom, hogy a Nadler- és CIC rendszereket 

a vadászati kultúránkra való tekintettel is kövessük. Ne felejtsük 

el, hogy pár évtizede hazánkban volt egyedül az egész vadászvi-

lágban központi és megyei teljes körű trófeabírálat. Egyik vadász-

etikai alapelvünk a hagyományok tisztelete, beleértve elődeink 

megbecsülését is. Ennek megfelelően, úgy érzem kötelességünk 

továbbra is Nadler Herbert, Zsindely Endre, Szederjei Ákos, Bakkay 

László, Szidnai László nyomdokain járni…

Ha pedig bizonyos köröknek az áll érdekében, hogy sajátos 

igényeik szerint más módon, ilyen-olyan rekordlistákat állítsa-

nak össze, annak se legyen 

semmiféle akadálya, ezekből 

azonban véletlenül se von-

junk le komoly szakmai kö-

vetkeztetéseseket.

Nagy érdeklődéssel – és bevallom: izgalommal – 

olvastam Turóczi Anett „Trófeabírálati módszerek” 

című cikkét a Magyar VADÁSZLAP szeptemberi 

számának 554-555. oldalán. A témát annyira aktu-

álisnak tartom, hogy egy szerény hozzászólással 

másokat is szeretnék vélemény-nyilvánításra ösz-

tönözni. Pályafutásom legszebb feladatának tartot-

tam (az oktatás mellett) a trófeabírálatot: az ezzel 

eltöltött 20 év (1973-1993) alatt több ezer somogyi 

szarvas-, őz-, és dámagancsot, valamint vaddisznó 

agyarat bíráltam el a kollégáimmal. Ez a (talán ta-

pasztalatnak is nevezhető) rálátás bátorít fel, hogy 

gondolataimat megosszam az Olvasókkal.

DR. BOD LAJOS

nyugalmazott erdőmérnök

„Vagy-vagy” helyett „és”
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Gyomaendrődtől jó tíz kilométerre, a pusz-

ta közepén, a Berettyó partja mellett ku-

bikgödrökből kialakított tavakon sok ezer, 

mesterséges tenyésztésből származó vad-

kacsa szűri a vizet. Feléjük közeledve, egy 

részük nagy robajjal szárnyra kap, felcsava-

rodik a magasba, s eltűnik valahol a pusztá-

ban, a többi beljebb úszik a tóba. 

A tavak között több száz méter, olykor 

több kilométer a távolság, a kacsák egyikről 

húznak a másikra – napközben is. A tavak 

között természetes takarásként kukorica és 

napraforgócsíkok, a köztük kikaszált nyila-

dékon nádból készített lőállás-falak, ame-

lyek a vadászt hivatottak elrejteni az etető-

helyekről a vízre visszaszálló récék elől. 

Az egyik tó sarkáról búzával, vegyes 

kukoricával felszórt takarmánysáv vezet 

a több száz méterre levő etetőhelyekre, 

ahová a kacsák kirepülnek, vagy kiballag-

nak, amikor megéheznek a vízen. 

- Ma három csoport érkezik esti húzásra, 

azoknak az elhelyezését kell megoldani. 

Most arattak le két nagy tábla kukoricát és 

napraforgót a tavaktól jó kilométernyire, 

a kacsák azokra a tarlókra repülnek ki enni, 

nem a megszokott útvonalukat tartják – mu-

tatja a távolban repülő récecsapatot Vaszkó 

Imre, miközben körülautózzuk a tavakat. 

A nagy szárazságban hatalmas porfel-

hőt kavar a terepjáró, annyira nem termett 

kaszálni való fű az itt még szép mennyi-

ségben tartott számosállatnak, hogy idén 

a kukoricaszárat is felbálázták. Az egyik 

bála tetejéről közeledésünkre fi atal parlagi 

sas száll fel, ahol épp egy vadkacsát tépett. 

A távolban két rétisas ül egy száraz fán. 

- Jó pár sas telepszik meg a környéken, 

a vadászatok során megsebzett, majd ké-

sőbb elpusztuló kacsákat eszik. Van, ami-

kor húsznál több telel át itt nálunk, január 

végéig szokott kitartani a kacsánk, addig 

abból élnek. A szomszédos gyepterüle-

tek a Natura 2000 hálózathoz tartoznak, 

ott csak biogazdálkodás folyik, birkával, 

szürkemarhával hasznosítják.

Utánfutós terepjáró húzza maga után 

a porcsíkot, a kacsatelepre felügyelő mun-

katárs hozza ki a nádat, hogy néhány új 

lőállást építsen a tarlókra kihúzó récék re-

pülési útvonalába. Oda kerül majd az egyik 

olasz csoport, amelyik 5 órára érkezik.

- Nem napközben vadásszák a befogók-

ból kiengedett kacsát? – kérdem.

- Nem bizony, itt hajnalban és este sza-

bályos húzás van majd másfél óra hosszan, 

arra jönnek a vendégek. A befogókat csak 

akkor használjuk, ha olyan vadászok jönnek 

– főleg amerikaiak –, akik egész nap folya-

matosan vadászni akarnak. Idén korábban 

kezdődött a vadászat, kevés a kacsa az or-

szágban, sokan jelentkeztek már augusztus-

ban, nehogy kimaradjanak. Már ötezernél 

több réce került terítékre, a maradék 10-12 

ezerrel óvatosan kell bánni, mert még ja-

nuárra is vannak lekötött vadászataink visz-

szajáró csoportoknak. Örvendetes, hogy nő 

a hazai vendégek száma, a vadászoknak már 

több mint a fele magyar.

Hangos „bravó” kiáltások hangzottak el az olasz vendégvadászok 

szájából, amikor a magasan húzó, szélcsavarta récékből egyik társuk 

kiduplázott kettőt. 

„A vadászat szépnek ígérkezik, de a tervezett terítéknek alighanem 

híja lesz” – mondta Vaszkó Imre, a terület gazdája, az erős szélben se-

besen szárnyaló kacsái láttán.

Égbe szálló kacsák
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Délután feltámad, majd megerősödik 

a szél, borzolja a vizek tetejét, a kacsák át-

repülnek a több takarást nyújtó tavakra. 

A vadászat előtt már várja a csoportokat 

14 vizslás vadász, és ifj abb Gróf András hiva-

tásos vadász irányításával mindegyik be lesz 

osztva egy-egy érkező vendég mellé.

A húzás hat óra előtt megindul – és min-

den képzeletet felülmúl! Több mint egy 

órán keresztül dől a kacsa mindenfelől, 

szinte nincs üres perc, hogy valahol ne 

szólna a 14 puska valamelyike. Alkonyat-

ra vége a vadászatnak, a két terítéken 261 

kacsa – az elpufogtatott töltények számát 

fedje jótékony homály. Most már elhiszem, 

amit kissé kétkedve fogadtam Vaszkó Imré-

től, hogy itt egy jó puska meg tud lőni na-

ponta 100-150 kacsát...

Somfalvi Ervin

Vaszkó Imre várja az esti húzás kezdetét

Magasan és több irányból húznak a kacsák

Az etetőhelyek befogóként is működnek
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A társasági tagság nem eladható
Azt mondják, a vadásztársasági tagság megvásárolható 300-500 

ezer forintért, ám ez teljesen jogellenes. Vagyonuk alapján szinte 

gazdasági társaságnak tűnnek, működésükre azonban az egyesü-

lési jogról szóló törvény vonatkozik. Az egyesületi tagsági viszony 

személyes jellegű, személyhez kötődő, a jogutódlás formája kizárt. 

Az egyesületi tagsági viszonyt tehát nem lehet örökölni, s az sem 

ingyenesen, sem lemondással, sem ellenérték fejében másnak 

nem adható át. Alapvető szabály, hogy sem a magasabb belépési 

díj, sem a közbeni vagyoni hozzájárulás teljesítése nem biztosíthat 

a tagok számára többletjogokat. A vadásztársaság tagjai nem tu-

lajdonosok, őket semmiféle vagyoni jogosultság nem illeti meg. 

(1999)

Vadgazdálkodást érintő alapvető kérdések 
A Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Kamara szerint célszerű lenne 

működtetni egy köztestületet a vadgazdálkodás érdekképvisele-

tére. E testület hivatott lenne arra, hogy a vadgazdálkodás érde-

keit a kormányzati szerveknél képviselje, egyben részt vegyen 

a tervezésben, a vadászat területén etikai normákat állítson fel és 

tartasson be... (1994)

Mindezek szellemében 11 éve alakult meg az Országos Magyar Va-

dászkamara, de sokak véleménye szerint nem váltotta be a hozzá 

fűzött reményeket... 

Győzött (?) a józan ész
Szeptember utolsó hetében futótűzként terjedt a hír, amely szerint 

egy képviselői indítvány alapján alapjaiban megváltozhat a vadá-

szati törvény. 

A puccs-szerűen készített törvénymódosítás kétségkívül alaposan 

fölborzolta a kedélyeket, nem marad meg szinte semmi, hiszen 

minden mindennel összefügg. A legfontosabbak: a vadászterüle-

tek alsó határa: apróvadas 300 hektáros, vegyes vadas 800 hektá-

ros, nagyvadas 1500 hektár lenne, a vad pedig uratlan jószág (res 

nullius)... és sorolhatnánk, hiszen a változásokat 29 paragrafusba 

szedték.  Az előterjesztést a képviselők részéről módfelett heves 

vita követte, pro és kontra. A szélsőségektől sem mentes véle-

ményütköztetések, éles pengeváltások után került sor a szavazás-

ra, melynek eredménye: 13 elutasító állt szemben 11 támogatóval, 

kettő tartózkodás mellett. Így a módosító indítvány egyelőre nem 

kerül(t) az országgyűlés elé. (1999)

Vadőrökből orvvadászok
Orvvadászokat lepleztek le Győr-Moson-Sopron megyében a 

rendőrök. A korábban hivatásos vadászként dolgozó „jómadarak” 

előző év januárjától engedély nélkül lőtték a vadat, melyet maguk 

dolgoztak fel és értékesítették a vadhúst. Ez két év alatt 25 milliós 

bevételt jelentett nekik. A házkutatás során valóságos profi  vad-

feldolgozó műhelyt találtak a rendőrök. Ezenkívül lefoglaltak több 

lőfegyvert, csapdát és egy mázsa 

fagyasztott vadhúst, valamint több 

mint 30 millió forint értékű trófeát és vadbőrt. (1999)

Megalakult a Magyar Vadászati Kollégium
Az idei év október 6-án végre egy asztalhoz ült a vadászat érdek-

képviseleti és szakmai szervezete, ezzel együtt e napon megala-

kult a Magyar Vadászati Kollégium. Hét szervezet (OMVV, Vadcoop 

Vt., Független Vadász Fórum, VKE, OVK, Vadvédelmi és Vadgazdál-

kodási Kamara és Országos Bérkilövő Vadásztársaságok Szövetsé-

ge) küldöttei vettek részt az ülésen, azzal a nem titkolt szándékkal, 

hogy egységesen, összefogva képviseljék a vadállomány védel-

mét, és hogy a magyar vadászok érdekeit szolgáló kérdésekben 

döntést hozzanak. (1994)

Interjú Pechtol Jánossal (részlet)
„- Miért kellett önnek a főtitkárság?

- Nem kapaszkodtam érte, de felkínálták, és én elfogadtam. Ez egy 

kicsit fellengzősnek hangzik, de akkor is igaz. 

- Az elmúlt 10 évben – nekem legalábbis úgy tűnt – a székbe ka-

paszkodáson kívül nem volt koncepciója, elképzelése a MAVOSZ 

védegylet főtitkárának. Önnek van?

 A magyar vadászat-vadgazdálkodás jelenére és jövőjére, valamint 

a szervezeteire, működésére vonatkozó, úgynevezett átfogó kon-

cepcióm – azt kell, hogy mondjam: csak volt.

Többet vadászik-e a főtitkár, mint vadászott a főosztályvezető?

Vadászati lehetőségem annyi, amennyi régen volt, saját területre 

koncentrálódik. Ami a vadászati meghívásokat illeti, néhány éve 

még pár helyre hívtak, de csak kizárólag baráti meghívásokat fo-

gadtam el. Ezeket most is elfogadom”. (1994)

Az 1993. évi vadgazdálkodás eredményei
1993-ban első ízben készítették el az éves vadgazdálkodási tervüket 

a vadászatra jogosultak, úgy, hogy azokat a megyei földművelés-

ügyi hivatalok hagyták jóvá. Ebben az évben a gímszarvas-teríték 

a ’80-as évek második felének szintjére, 30 ezer alá csökkent, az 

előző évhez viszonyítva 9 százalékkal. Ezen belül jelentősen csök-

kent a bikák aránya. A dámteríték tovább emelkedett, mintegy 15 

százalékkal meghaladta a 1992. évit. A terítékre került 38 ezer őz 

a becsült 236 ezernek csupán a 16 százaléka, amely a hasznosítá-

si arány további csökkenését mutatja. A vaddisznó-teríték közel 

azonos az előző évivel, 43 ezer. A mezei nyúl állomány hasznosítási 

aránya 28 százalékos a becsült létszámhoz viszonyítva. A mester-

séges fácánkibocsátás emelkedett, 1 400 000 került kihelyezésre. 

A fogoly mesterséges tenyész-

tése minimális, 1993-ban 10 

ezer került kibocsátásra, mely-

ből 2300 darabot ejtettek el 

külföldi bérvadászok. (1994)

Visszapillantó
Rovatunkban a VADÁSZLAP 15 és 10 évvel ezelőtt, novemberben megje-

lent írásaiból szemezgetünk, amelyek aktualitásukkal, különlegességük-

kel, mondanivalójukkal talán még ma is érdekesek lehetnek.

mázsa

nt több

MÉSZÁROS JUDIT

mjudit@vadaszlap.hu
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Szeptember 25-én újabb rendezvénnyel folytatódott a „A tudo-

mány eredményei, az eredmények közlésének tudománya a Szent 

István Egyetemen” című TÁMOP-4.2.3-08/1/KMR-2008-0004 jelű 

európai uniós pályázat programsorozata. Az Intézet ezúttal a ko-

rábbi évtizedek kutatási programjainak támogatóit hívta meg. A 

résztvevők között ott voltak többek között a Földművelésügyi és 

Vidékfejlesztési Minisztérium Természeti Erőforrások Főosztálya, a 

Pilisi Parkerdő Zrt., a Gemenc Zrt. és a Gyulaj Zrt. munkatársai, a 

Magyar VADÁSZLAP és a Nimród újságírói, valamint több vadász-

társaság képviselői. 

A vendégeket Dr. Heltai Miklós köszöntötte, majd ismertette 

a TÁMOP pályázat legfontosabb céljait. Kiderült, hogy a támo-

gatásnak köszönhetően a következő egy évben szakmai napok 

programsorozatában a mezei nyúl gazdálkodással, az őzgazdál-

kodással és a vadgazdálkodás felsőfokú oktatásával kapcsolatban 

rendeznek majd tanácskozásokat. Megjelentetik a „Vadbiológia” 

című újság következő számát és egy ismeretterjesztő kötet kiadá-

sára is sor kerül majd. 

Dr. Csányi Sándor egyetemi tanár előadásában ismertette a 

Vadbiológia (a VadVilág Megőrzési Intézet közkedvelt rövid neve) 

történetét és a vadbiológiai kutatásokban és oktatásban betöltött 

szerepét. Előadásából kiderült, hogy az Intézet jelenkori törté-

netének kezdődátuma 1991, amikor a korábbi Állattani és 

Vadbiológiai Intézetből kiválva megalakult a Vadbioló-

giai Oktató és Kutató Állomás. Ebből jött létre előbb a 

Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék (1994), majd 

2007-ben a Vadvilág Megőrzési Intézet. Szerinte a 

vadbiológus legfontosabb feladata a tudományosan 

is megalapozott gazdálkodási módszerek alapanyagá-

nak létrehozása (kutatás), biológiailag megalapozott és 

költséghatékony módszerek fejlesztése, valamint az isme-

retek és a szaktudás terjesztése (oktatás). A Vadvilág Megőrzé-

si Intézet felsőfokú oktatás minden szintjén, a vadgazda mérnök 

alap- és mesterszakon, valamint a PhD képzésben is fogadja a 

hallgatókat. Az Intézet és képzései egyre népszerűbbek. 2007 óta 

a képzési területen a legtöbb első helyes jelentkező és a legtöbb 

felvett hallgató jelzi ezt.

Dr. Heltai Miklós egy új tudományterületre, a városi 

vadgazdálkodásra hívta fel a fi gyelmet. Kiemelte, hogy

 a városban beköltöző vadászható, vagy korábban vadászha-

tó fajok kezelése lehetőséget ad a képzett vadgazda mérnökök-

nek, hogy tudásukat új körülmények között, a városi élőhelyeken 

is kamatoztassák. E tudományterület oktatása Magyarországon 

először a Vadvilág Megőrzési Intézetben kezdődött meg.

Dr. Katona Krisztián a növényevő vadfajok táplálkozási szokása-

iról és ezen ismeretek vadtakarmányozási, vadföld-gazdálkodási 

felhasználási lehetőségeiről beszélt. A gyakorlati szakembereket 

különösen felcsigázó előadásában rámutatott, hogy a vadföldeken 

termesztett kultúrnövények, vagy az etetőkbe kijuttatott takarmá-

nyok csak kiegészítői a természetes úton felvett tápanyagoknak. 

A vizsgálatokból az is kiderült, hogy egy-egy etető 1-1,5 kilométe-

res körzetből vonzza a szarvasokat magához.

Lehoczki Róbert a közelmúltban „Edmond Blanc diplomával” ki-

tüntetett Országos Vadgazdálkodási Adattár működésébe vezette 

be a hallgatókat. A résztvevők megismerhették a térinformatikai 

adatbázis felépítését, az OVA adattartalmát és az adatszolgáltatás 

menetét is.

Az előadások után a résztvevők csatlakozhattak a Kutatók Éj-

szakája forgatagához. Az érdeklődés minden képzeletet felülmúlt. 

A vadászkutya-bemutató, az állatfelismerés, a vadászati fegyverek 

és vadbiológiai kutatási eszközök kipróbálási lehetősége összesen 

469 látogatót vonzott. Az utolsó látogatók éjfél körül hagyták el 

az Intézetet.

H. M.

Nappal és éjszaka

A nap házigazdája: dr. Heltai Miklós

A „Kutatók Éjszakája” rekord látogatottsággal zárult

és 

e- vad
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- Még csak három éve voltam vadász, amikor kartonos puská-
val – mert még saját golyós puskám se volt –, meglőttem életem 
első vaddisznóját. Egy kant. A nagyagyarak 21 centisek voltak, 
a zsigerelt test 154 kilót nyomott…

Leemeljük a falról a szépen faragott alátétre szerelt trófeát – az 
elejtés éve 1983 –, és beszélgetésünk egész ideje alatt a kezünk 
ügyében is tartjuk. Az egyik kisagyar sajnos törött, a nagyagya-
rak azonban épek, erősek, tekintélyes fenési síkkal és görbület-
tel, ami a „nagyúr” előrehaladott életkorára utal. Az elejtés helye 
Kisszékely, ahol Soós József a gyermekéveit élte, ahol most is 
vadásztársasági tag, s ahol azóta se ejtettek el ekkora kant.

- Egy évre rá, 1984-ben, akkori vadászmesterünk, Machner 
Tibor társaságában és puskájával terítékre hoztam életem első 
gímbikáját – meséli tovább vadászélete indulásának nem minden-
napi történetét. - Egy domboldalon pillantottuk meg, a szomszéd 
vadásztársaság területéről közelített felénk. Úgy jött, mint aki 
küldetést teljesít. Belecsobbant a határpatakba, és akkor észleltük, 
hogy a jobb első lábára sántít… A trófea súlya meghaladta a nyolc 
kilót, páratlan tizenhatos, ezüstérmes. Az életbikám…

Soós József ötvenhét éves, foglalkozására nézve gépész, a he-
lyi vízmű művezetője. Simontornyai háza a Malom utcában 
áll, a Simon alországbíró által az 1270-es években épített vár 
közelében. A ház udvaráról jól látszik a magasba nyúló lakó-
torony, mely a Sió-parti kisváros jelképe. De kéznyújtásnyira 
van az egykori simontornyai bőrgyár hatalmas épületegyüttese 
is, ahol Soós József évtizedekig dolgozott. Az épületek már jó 
ideje némák és üresek. A termelés megszűnt, a gépeket elszál-
lították, a betört ablakokon át belátni a kriptaszerű termekbe. 
Simontornya azon települések egyike, melyek egy motor nélkül 
maradt mutatós autóhoz hasonlatosak. Talpon maradni se köny-
nyű, nemhogy érvényesülni. Mindez annak okán kerül szóba, 
hogy a vadászok köreiben se mindenki milliomos. Szerencsére, 
nem minden élmény kerül sok pénzbe…

BÉKÉS SÁNDOR

bekes.sandor@chello.hu

A vadászat mibenléte és vonzerejének titka felett  el-
mélkedve, Soós József gyakran hasonlítja azt a hegy-
mászáshoz. A vadásznak is lépésről-lépésre, meg-
fontoltan kell haladnia, meg-megállva, értékelve és 
élvezve az adott  magassági szint nyújtott a szépsé-
geket és örömöket. A türelmetlenség és féktelenség 
a vadászat terén is élményektől, hasznos tanulságok-
tól foszt meg, és előbb-utóbb megbosszulja magát. 
Ez szent meggyőződése. Ámde a véletlennek köszön-
hetően az ő vadászútja a hegy csúcsáról indult…

A vadász-
kürt szava

„A kürtös tudomány is örökös gyakorlást feltételez...”

„Életem első vaddisznójának agyarai 21 centisek voltak”
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- Mostanság például a vadászkürt által érnek újabb és újabb 
élmények – mondja Soós József, és mindjárt invitál is az udvarra, 
hogy előbányászhassa a Niva terepjáró belsejéből a hangszert. 

- A kövestetői tanfolyamon sajátítottam el az alapokat, de ez 
a tudomány is örökös gyakorlást feltételez. Gyakorolok is, ahol 
és amikor csak lehet. Ezzel kapcsolatban van is egy szinte hihe-
tetlen történetem…

- Elmondható?
- Vadászatról tartottam egy szép holdvilágos éjszakán autóval 

hazafelé. Üres volt az út, csillogott a táj. Különös hangulata volt 
ennek az éjszakának. Szinte ösztönösen hátranyúltam a kür-
tért, és fújni kezdtem, miközben komótosan haladtam tovább. 

Egyszer csak azt vettem észre, hogy rám ragad egy nagy terep-
járó, sőt mellém is hajt. Mi az istent akar..?! Le akar szorítani 
az útról..? Nagyon rossz érzés volt. Ám ekkor a terepjáróban is 
megszólalt egy vadászkürt. Gurultunk egymás mellett, fújtuk 
a kürtöt, és alighanem mind a ketten ugyanazt éreztük. A kürt 
is el tudja mondani, amit mi nem…

- Kiderült, ki ült a terepjáróban?
- Persze, Buzgó Józseff el adtuk elő ezt a különös duettet…
Ha már az udvaron vagyunk, körülnézünk a portán. A tolnai 

dombság jellegzetességei a magas löszfalak. Soós József kertjé-
nek a végén is egy ilyen fal magasodik. A part tetejét birtokba 
vették a fák, a fák mögött pedig már egy másik utca háztetői 
látszanak. A löszfalakba errefelé mindenütt pincéket vájtak. Itt 
is van egy, meg is szemléljük. Amikor 1944-ben Simontornyát is 
elérte a front, ide menekültek a környező házak lakói. Aztán az 
orosz katonák vették birtokba: néhányan bele is vésték az agyag-
falba a nevüket.

A pince közelében Soós József idős édesanyja hajladozik 
a kertben. Paprikát szed, mielőtt megcsípné a dér. Sebes lábai 

befáslizva, járókerettel vonszolja magát. Egyik kezével a keret-
be kapaszkodik, a másikkal szedi a paprikát. Köszöntjük, örül 
nekünk. Be kell néznünk az udvarról nyíló kis külön szobájába 
is: a bőrétől megtisztított, friss dióbelet kapunk. Megmutatja 
kisszékelyi házuk fotóját is, mely már nem az övék: eladták, egy 
németországi úr a tulajdonos.

- De azért gyakran elmegyünk – mondja. - Elvisz a fi am…
- És mit csinálnak?
- Leülünk a ház előtti kispadra, mint annakidején, régen, 

a napi munka végeztével…
Soós József közbeszól:
- Kisszékelyiek voltunk, azok is maradtunk, hisz minden ott 

kezdődött, ami aztán fontossá lett 
az életünkben.

- A vadászat például hogyan 
kezdődött?

- Légpuskával, mint akkoriban 
szinte mindenki esetében. Az első 
veréb felvétele életre szóló élmény 
volt. Sajnálom azokat, akik ma-
napság gímbikával, vagy afrikai 
nagyvaddal kezdik vadászpályafu-
tásukat. Egyébként máig megvan 
az a régi, öreg, lámpagyári légpus-
kám! A gyártási száma 3411…

Kisszékely községhatárát érint-
ve – Tolnanémedi Egyetértés Va-
dásztársaság néven –, 1957-ben 
jónevű budapesti személyiségek, 
többségben híres orvosprofesszo-
rok alakítottak vadásztársaságot 
a térségben. A kisszékelyi halasta-
vakon is gyakran pufogtattak ré-
cékre. Soós József kíváncsiskodó 
gyerekként gyakran állt mögöt-
tük, ámulva a lőtudásuk láttán. 

- Amikor véget ért a vadászat, 
összekapkodtam a töltényhüvelye-
ket. Ezek a színes papírhüvelyek 
voltak az én kincseim. Nem azt 
mondom, hogy ma is úgy legyen, 
mint régen volt. De azt állítom, 
hogy amit készen kap, vagy meg-

vehet az ember, azt nem is becsüli igazán…
„Beszélgetőtársakat” kapunk, mert séta közben túl közel ke-

rültünk a kennelhez. Három kutya egyszerre jelentkezik szó-
lásra. Fickó, a kilencéves magyar vizsla halkan vakkant, majd 
nyüszít: ő már csak kér. Kidugja az orrát a kerítésen, meg kell 
simogatni. Az arca ősz, a szeme szomorú. Zöld ruhás embereket 
lát, emlékezik. Matyi, a négyéves vizsla két lábra áll, csahol, kö-
veteli, hogy a „rangján” kezeljük végre. Tele van energiával, szin-
te szétfeszíti az öntudat. Megfeszülnek az izmai, csillog vörös-
be hajló szőre. Lütyő, a foxi félrehajtott fejjel néz. Távol marad 
a tülekedőktől. Nem tudja, kik vagyunk, mit akarunk, mit vár-
hat tőlünk. De az ő szemében is ott csillog a remény, hogy észre-
vesszük, megsimogatjuk, sőt más egyéb módon is egyértelművé 
tesszük, hogy fontosnak és hasznosnak tekintjük őt. Soós József 
elárulja, hogy epilepsziás…

Egy kürtös fotót szeretnénk készíteni, Soós József beáll hát 
a lugas sorai közé. Megfújja a kürtöt, s ettől hirtelen csend lesz 
a kennelben. Mind a három kutya mozdulatlanul áll, hallgat, 
fi gyel. A kürt szava számukra is valami fontosat mondhatott…
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A simontornyai házban lévő trófeagyűjtemény egy része



714 Magyar VADÁSZLAP

Az őzhívás titkai

Erdőn, mezőn járva (falinaptár)

CD, DVD
Balogh István: Vértelen vadászat DVD  . . . . . . . . 4 680,-

Baranya Kürtegyüttes: Vadászüdv CD . . . . . . . . . 3 100,-

 Hubertus mise CD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 100,-

Blaumann Ödön: Vad és vadászat DVD . . . . . . . . 2 500,-

 Vadászévad 2006-2007-2008. DVD . . . . .2 500,-/db

 Vaddisznó hajtások I-IV. DVD . . . . . . . . . . .2 500,-/db

 Száz őzbak DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 500,-

Erdő P.R. Bt.: Solymászat Magyarországon . . . . 3 150,-

Heltay I.: Amit a nagyvadról tudni illik DVD . . . . 5 550,-

Hunters: Traumtrophäen in Ungarn DVD . . . . . . 8 900,-

Ignácz: Őzhívástól a vaddisznóhajtásig DVD . . 6 500,-

 Vaddisznóhajtástól... DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 500,-

 Világrekordok nyomában I-II. DVD  . . . . . . . . 4 500,-

Magyar Közlöny: Muzsika Mo.-ról CD . . . . . . . . . . 1 800,-

Média Art: Vérebvezetők nyomában DVD . . . . . 6 250,-

Naturhun: Hunting in Hungary I-II. DVD . . . .5 900,-/db

Nova Toma: Dél-Afrika 1-2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 900/db

 Big Five Safaris DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 900,-

 Safari Zimbabe DVD 1-3.  . . . . . . . . . . . . . . . . 6 900/db

Select Kft.: A csuka horgászata DVD . . . . . . . . . . . 1 560,-

 A St. Helens hegy kitörése DVD. . . . . . . . . . . . 1 560,-

 A tenger óriásai DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 560,-

 Ausztrália DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 560,-

 Bálnák DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 560,-

Takács Viktor: A nagyvad találatjelzése DVD  . . 5 800,-

 A vadászíjász 1-2. DVD  . . . . . . . . . . . . . . . . .5 800,-/db

 Európa terítéken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 800,-

 A vaddisznó vadászata 1-2. DVD . . . . . . . .5 800,-/db

Természetfi lm: A kormorán zátony... DVD . . . . . 1 990,-

 Természetvédelem a Hortobágyon DVD  . . 1 990,-

 Antarktisz (Az élet fagyos szigete) DVD . . . . 1 990,-

 Árpi bácsi fi ókái DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 990,-

 Budapesti vadon DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 990,-

 Daruvonulás a Hortobágyon DVD . . . . . . . . . 1 990,-

 A globális éghajlatváltozás DVD . . . . . . . . . . . 1 990,-

 

KÖNYV 
Ambrózy: Egy vadászíjász kalandozásai . . . . . . . 1 800,-

 Nimród csillaga alatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 400,-

Andrésiné-Andrési: Az erdészmester könyve . . 2 490,-

Avarff y Elek: Vadászképek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 700,-

Bakonyi Gábor: Állattan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 500,-

Bán István: A medve árnyékában. . . . . . . . . . . . . . 2 500,-

 Az X-es  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 000,-

Barassó P.: Vadőr voltam, vadőr lettem újra  . . . 2 400,-

Bársony István: Az elveszett Paradicsom . . . . . . 2 450,-

 Vadászhangok, hangulatok . . . . . . . . . . . . . . . 2 100,-

Bartha Dénes: Fa- és cserjehatározó  . . . . . . . . . . 4 200,-

Békés Sándor: A természet bűvöletében  . . . . . 1 590,-

 Elröppent évek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 680,-

Békés-Körtvélyesi: Vadászotthonok . . . . . . . . . . . 2 800,-

Bérczy Károly: Vadász műszótár . . . . . . . . . . . . . . . 2 980,-

Bicsérdy-Egri-Sugár: Vadbetegségek  . . . . . . . . . 3 200,-

Bornemisza Péter: Varázslatos vadászatok . . . . 3 990,-

Capstick: Az utolsó elefántvadász . . . . . . . . . . . . . 4 800,-

Czibulyás-Tóth: A japán fürj és tenyésztése . . . . 1 650,-

Csányi Sándor: Vadbiológia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 900,-

Cser Kiadó: Kis Gomba ABC receptekkel . . . . . . . 1 498,-

Csiák Gyula, dr.: A pagony dalnoka . . . . . . . . . . . . 2 100,-

Deák I.: Az apróvad és vadászata Erdélyben . . . 2 980,-

Degenfeld: A vadászszenvedélyről . . . . . . . . . . . . 3 490,-

Dinich László: Gazsi bácsi törzsasztalnál   . . . . . 1 970,-

Dúcz László: Harmatcseppek  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 500,-

Eibhisberger: nagy nevek-híres vadászok . . . . . 1 680,-

Elek: A vadászszenvedély bűncselekményei  . . .3 213,-

Elektra Kiadó: Bambi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890,-

Fáczányi Ö.: A népiskolától az akadémiáig  . . . . 3 500,-

Faragó István: Kápolna a hegytetőn  . . . . . . . . . . . . 590,-

Faragó S.: A vadállomány szabályozása  . . . . . . . 3 900,-

Faragó-Náhlik: Vadászati állattan . . . . . . . . . . . . . 5 200,-

Fekete István: Zsellérek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 500,- 

Festetics Antal: Konrád Lorenz világa . . . . . . . . . 5 700,-

Fuchs Antal: Trilógia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 500,-

Gerhardt, Ewald: Gombagyűjtés okosan  . . . . . . 2 499,-

Gyimesi: Ázsia végtelen vadászmezőin (bk) . . . 8 000,-

Gyöngyöshalászi T. Gy.: Vadászösvényeken   . . 2 700,-

Halmágyi T. I.: Vadászatok idegen tájakon . . . . . 6 400,-

Hankó László: A medvék országa  . . . . . . . . . . . . . 3 000,-

Hartink: Sörétes és vegyescsövű puskák  . . . . . . 4 990,-

Határozó kézikönyvek: Lovak . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 800,-

Hecker, Frank: Az erdő állatai és növényei . . . . . 2 680,-

Heltay I.: Amit a fegyverismereti vizsgán...  . . . . 3 100,-
Vadriasztó síp

980,-
Hespeler-Krewer: 

Fiatal vagy idős? 3200,-
Dr. Elek Balázs:
Orvvadászok
nyomában

3980,-

A szerző, Graf Georg zu Münster – mint azt 

a könyv elején is tisztázza 

– nem a tapasztalt vadá-

szokat akarja beavatni az 

őzhívás titkaiba, sokkal 

inkább a kezdő vadászok 

számára akarja megköny-

nyíteni ennek az egyre nép-

szerűbb vadászati módnak 

az elsajátítását. Gróf Münster 

tanácsai azonban még a gya-

korlott jágereknek is biztos 

tartogatnak újdonságokat. 

Azoknak, akik már tudhatják, 

hogy sokszor milyen apró fi -

nomságokon múlik a siker. Nem 

mindegy a hangszín, a stílus, a ritmus –

és maga a helyszín, a hívás ide-

je, meg természetesen maga az 

eszköz sem. A sípok bemutatá-

sa és helyes használata, az őzek 

különböző hangjainak felis-

merése és jelentésük megér-

tése, az őzhívás, a vészsirám 

bemutatása mellett a kötet 

tapasztalt írója saját élmé-

nyeivel is színesíti a művet, 

még hitelesebbé téve az 

általa javasolt tanácsokat. 

Igazi hiánypótló munka, 

hiszen korábban kizárólag 

dr. Bertóti István tollából 

olvashattunk erről a „mesterségről”. Igazán 

hasznos, olvasmányos kiadvány.

Valaczkai Erzsébet 1958-ban szü-

letett Orosházán. Gyermekkorát 

a pusztaföldvári tanyavilágban 

töltötte. Rajzolni már ekkor is 

szeretett, céltudatosan azonban 

csak 16 éves kora óta veti vászon-

ra az élővilág apró titkait. Dip-

lomáját a szegedi Juhász Gyula 

Tanárképző Főiskola rajz-biológia 

szakán szerezte meg. Az ALTAMI-

RA képzőművész egyesületnek 

a megalakulása óta tagja. 

Tehetségének, szorgalmának kö-

szönhetően 2000-ben elnyerte 

a Csergezán-díjat, 2001-ben pe-

dig a Nemzetközi Vadvédelmi Tanács (CIC) 

Kulturális Bizottsága neki ítélte a „Vadászat 

a művészetben” díját. 1984 óta rendsze-

resen állítja ki képeit, és illusztrál szakmai 

könyveket, és a Magyar VADÁSZLAP-ban 

megjelenő irodalmi alkotásokat is. A mű-

vésznő – mint ahogyan évek óta, így év 

vége felé már megszokhattuk tőle – egy 

igen színvonalas, igényes kivitelű A3 for-

mátumú falinaptárral örvendeztette meg 

a vadászokat. Az idei, 12 alkotást tartalma-

zó kiadvány az „Erdőn, mezőn járva” címet 

kapta.

Megfelelő és szép karácsonyi ajándék a va-

dászati kultúra iránt érdeklődők számára. 

ÍZELÍTŐ KÍNÁLATUNKBÓL:
1500,-

2700,-

ÚJ

ÚJ

ÚJ
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A 210 oldalas, A/5-ös méretű, keményborí-

tású kötetben huszonhét év 

tapasztalatát osztja meg az 

olvasókkal a szerző, Siegfried 

Erker. Több évtizedes aprólé-

kos terepi munkával, hivatá-

sos vadászként megfi gyelte, 

majd az adatokat rögzítette, 

s ezzel bebizonyította azt, 

hogy az erdőt, mezőt járó 

gyakorló vadász, vadgaz-

dálkodó is tud kutatási, va-

lamint tudományos mun-

kát végezni.

A Zalaerdő Zrt. gondozá-

sában az idei évben látott 

napvilágot ez a Bőhm István, nyugalmazott 

vadászati ágazatvezető által német nyelvről 

lefordított szakkönyv. A tananyagnak is beil-

lő kiadvány körülbelül 60 százaléka fotókból 

áll, ezzel szemléletesebbé téve, s mintegy 

alátámasztva a komoly szakmai állításokat. 

A mű a maga nemében 

egyedülálló a hazai piacon, 

sajnos sehol nem található 

ennyire részletes, szakmai-

lag hiteles, átfogó irodalom, 

amelynek a központi témája 

az őz viselkedése, valamint 

az őz hívása, s ezen keresztül 

a bírálat, továbbá a különböző 

kormeghatározás módszerei. 

A szerző 28 különféle hívóesz-

közt mutat be, s használható 

gyakorlati tanácsokkal is ellátja 

az olvasót. A szakmailag magas 

színvonalú könyvet ajánljuk min-

den kezdő és gyakorló sport- és hivatásos 

vadász számára, aki szeretné megismerni az 

őzbakvadászat minden apró fortélyát. 

Kemény János prózaíró, a komikum és gyön-

gédség, a bölcs világlátás mestere. Ha az 

idei évben kiadott legújabb kötetét kézbe 

veszi az olvasó, a szerzőtől megszokott, ám 

nem sablonos hangvételű alapossággal le-

írt táj-, kor- és természetrajzzal találja magát 

szembe. A 250 oldalas keményborítású mű 

húsz kisebb-nagyobb fejezetet tartalmaz. 

A szerző, gyermekkorától – a „patkányva-

dász” avatástól – a pár oldalas novellákon 

keresztül jut el a már-már öregesen „szíve 

választottjával ballagó, megfáradt vadász 

magasleséhez”, ahova már nem az elejtés 

vágya viszi fel, hanem a természet, s a vad 

szeretete. Az erdélyi prózaírótól, szerkesztő-

től, irodalom- és színházszervezőtől váloga-

tást kapunk azokból a halász-, vadász és ma-

darász-emlékekből, melyek hangvételüknél 

fogva hol tréfás, hol drámai, ám mindig ta-

nulságokkal 

teli fordula-

tokkal örven-

deztetik meg 

az olvasót. 

A választékos 

nyelven meg-

írt vadászel-

b e s z é l é s e k 

segítségével 

megismerjük 

Erdély hegye-

it, a havasok 

növény- és ál-

latvilágát. Kemény János írásait jóízű humor, 

a természetszeretet és a vándorlásai során 

megismert szereplők iránt érzett tisztelet 

jellemzi. Ajánljuk mindazoknak, akik szeret-

nek megismerni új tájakat.

Eredményes őzhívás

Medvekaland

Heltay I.: A vadászvizsga tesztkérdései  . . . . . . . 3 050,-

 Vadásziskola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 550,-

Horányi-Pivárcsi: Magyar világjárók... . . . . . . . . . 2 960,- 

Horváth L.: Halbiológia és haltenyésztés . . . . . . 4 800,-

Igali M. József: A hal, a horog és az ember . . . . . 3 100,-

Iglói P.: Perőcsényben puskával és fakanállal . . 2 480,-

Iváncsics-Köller: A természet harmóniája… . . . 5 100,-

Juhász Lajos: Természetvédelmi állattan . . . . . . 4 200,-

Kászoni Zoltán: Székelyföldi vadászatok . . . . . . 4 300,-

Király Klára, dr.: Jagdterrier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 490,-

Kopa János, dr.: Egyperces vadászatok . . . . . . . . 3 990,-

Kovács D.: A vívók apostola...  . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 500,-

 Billenőcsövű golyós vadászfegyverek . . . . . 4 800,-

Lajkó István: A halászmester kézikönyve . . . . . . 2 490,-

Lazi Kiadó: A szarvasok háreme . . . . . . . . . . . . . . . 2 200,-

 Harmat és vér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 400,-

Lükő Sándor: Kalandos vadászatok  . . . . . . . . . . . 2 990,-

Maderspach V.: Az oláhok vérnyomában . . . . . . 3 490,-

 Havasi vadászataim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000,-

 Medve!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 400,-

Magyar Közlöny: Jogszabálygyűjtemény . . . . . . 2 490,-

Makay Béla: Hegyen-völgyön . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 900,-

Márok Tamás: A képzelet vadászmezején  . . . . . 2 700,-

Márton Imre dr.: A vadon hívó szava  . . . . . . . . . . 3 900,-

Matyikó Tibor: Vallomás a természetről . . . . . . . 4 000,-

McNab Chris: A fegyverek nagykönyve . . . . . . . 11 980,-

Merán Fülöp: Az emlékek nem hazudnak  . . . . . 2 400,-

Mercz-Kádár: Borászati kislexikon . . . . . . . . . . . . . 4 200,-

Mess Béla: Két szenvedély rabságában . . . . . . . . 2 499,-

Molnár Gábor: Dráma az őserdőben . . . . . . . . . . 2 500,-

Móra Kiadó: Állat- és növényhatározó . . . . . . . . . 4 990,-

N. Nozdroviczy Lajos: Vadászemlékeim . . . . . . . 3 200,-

Nadler H.: Cserkészeten és lesen Nagymo.-n . . 4 200,-

Papp Károlyné: Vízről, halról horgászoknak  . . . . . 950,-

Pomázi: Nemzeti kincsünk a magyar vizsla . . . . 3 990,-

Prohászka Ferenc: Szőlő és bor  . . . . . . . . . . . . . . . 3 500,-

Rácz Gábor: Majdnem megmásztam... . . . . . . . . 3 200,-

Rakk T.: Göröngyös utakon Mongóliában  . . . . . 2 500,-

Reminiczky Károly: Kassai vadászhistóriák  . . . . 2 700,-

Rimóczi Imre, dr.: Gombaválogató 1-9. . . . . .2 690,-/db

Rothweiler-Steidl: Szetter és pointer . . . . . . . . . . . . 699,-

Sáry Gyula: Az elveszett erdőről... . . . . . . . . . . . . . 2 500,-

Schmidt E.: Hétköznapok a természetben . . . . . 3 500,-

Schneidermann, Brigitte: A retriever . . . . . . . . . . 1 995,-

Schwartz Béla: Mister KUDU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 200,-

Soós Béla: Kezdő kertészek könyve  . . . . . . . . . . . 1 980,-

Sütő András: Hargitai vadászkalandok . . . . . . . . 2 500,-

Szabó Péter: Rókák és terrierek  . . . . . . . . . . . . . . . 3 360,-

Szajkó István: Sörétlövés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 200,-

Szálka Róbert: Topi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 280,-

Szász Imre: Basa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 900,-

Széchenyi Zsigmond: Két kecske . . . . . . . . . . . . . . 2 499,-

 Nahar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 499,-

Székely Dénes: A lőpor és a töltény  . . . . . . . . . . . 2 180,-

Szentesi Gy.: Egy vadászgörény naplójából. . . . 1 790,-

Szilárd Ferenc dr.: Ébredés az erdőn . . . . . . . . . . . 3 800,-

Szőllősi Antal: Nyílegyenesen (íjászat)  . . . . . . . . 1 800,-

Szy Ferenc: Vadászéletem Kanadában  . . . . . . . . 2 200,-

Tanos Pál: Erdőzúgás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 900,-

Természet Búvár: Perzselő napsütésben  . . . . . . 3 990,-

Tóth Sándor, dr: Nyitány a hírnévhez . . . . . . . . . . 3 500,-

Török: Vadászataim napfényben-árnyékban . . 3 600,-

Végh Endre, dr.: Megvadult szótár  . . . . . . . . . . . . 4 990,-

Videcz Ferenc: Zsugorított görbetükör. . . . . . . . 1 700,-

Vörös István, dr.: A teremtő tenyerén . . . . . . . . . . 2 990,-

Vuray: A magyar vadászirodalom könyve  . . . . . 5 400,-

Wass Albert: A funtinelli boszorkány I-II-III. . . . . 5 000,-

Zákonyi-Gyulai: Horgász zsebkönyv  . . . . . . . . . . . . 500,-

Zichy Kázmér gróf: A Guaso Nyiro mentén . . . . 4 400,-

Zoltán János dr.: Gödöllő és a főúri vadászatok 2 800,-

 Emlékek Éváról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 900,-

 Legkedvesebb vadásztársam emlékezete . 3 300,-

Zsigárcsik Gyula: Diana másként akarta . . . . . . . 3 200,-

Bársony István:

Nyomról nyomra 2730,-
Hidvégi Béla

DVD-k 2900,-/db
Fekete István:

Éjfél után 2600,-

Web-áruházunk kínálata 

a www.vadaszlap.hu honlapon található!

Valamennyi árucikk megrendelhető:

Vadászlap Kft.

1031 Budapest, Rozália u. 59/a.

Telefon: 06-70/702-5000,

Tel./fax: 06-1/242-0042

e-mail: info@vadaszlap.hu

Megrendelését

postai utánvéttel szállítjuk.

2500,-

3500,-

ÚJ

ÚJ

ÚJ
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Már a meghívó is fl ancos volt, bár az öltözködésre és megje-
lenésre ezúttal semmi nem utalt. Úgy gondoltam, a délutáni 
partira elég lesz egy márkás galléros póló világos nadrággal, de 
mint kiderült, a trend teljesen más. Ma már ugyanis bevett szo-
kás, hogy a VIP-nél van még VIP-ebb is, és ez nem más, mint 
a VIP-GOLD. Itt a férfi ak egytől-egyig rózsaszín vagy világoskék 
hosszú ujjú inget viselnek, a mandzsettánál visszatűrve. Rövid 
ujjú inget állítólag roppant ciki felvenni a délutáni partikra: így 
csak a „parasztok” öltözködnek. A hölgyek – és itt értettem meg, 
mi is az igazi VIP-GOLD – kalapkölteményekben pompáznak, 
és büszkén hirdetik Schäff er doktor utolsó remekműveit, mert 
a mellbőség bizonyosan minden esetben eléri az ilyen helyen kí-
vánatos, előírt kilencven centit. 

Ezek után el lehet képzelni, hogy mutattam a sok előkelő ven-
dég között pólóban. Tudtam, nem kell sokáig várnom, hogy ki-
szúrják kakukktojás mivoltomat…

Miközben a parti folyt a maga szokásos, puszilkodós és par-
fümszagú medrében, én már kezdtem magam nagyon egyedül 
érezni. Ekkor lépett hozzám egy nagydarab kopasz fi ckó. Hosz-
szasan végigmért, majd a vállamra csapva megkérdezte:

- Te vadász vagy?
- Az – válaszoltam felvidult ábrázattal. Örültem, hogy végre 

van valaki, akivel tudok beszélgetni és talán „céhbeli” az illető.
- Hol bérelsz? – faggatózott újdonsült vadásztársam.
- Hol bérlek? – értetlenkedtem.
- Igen-igen, azt kérdezem, hogy hol bérelsz vadászterületet…
- Hát tulajdonképpen többen béreljük – válaszoltam, most 

már halkabban.
- Az nem jó – kezdte a kopasz. Ha már ketten vagytok egy 

területen, az roppant ciki. Akkor osztozkodni kell a vadon és 
annak már eléggé szegény szaga van. Én pedig nem bírom a sze-
gény szagot...

- Mesélj már, hol bérelsz és hányan vagytok? – kezdte újból.
Ezek után nem maradt más, mint hogy előadjam a szürke va-

lóságot: tulajdonképpen nem a bérlő vagyok, csupán hivatásos 
vadász, jelen pillanatban ötvenen (haszon)béreljük azt a vadász-
területet, ahol vadászom, és ezt konkrétan vadásztársaságnak 
hívják. Ennek vagyok a tagja és egyszersmind a vadőre is.

- Hát öcsém, ha ez igaz, akkor te nem csak szegény vagy, ha-
nem hülye is! Ezek szerint szerelemből, éhbérért dolgozol? Elfo-
gadsz tőlem egy jó tanácsot? 

- Persze, az mindig jól jöhet – biccentettem.
- Idefi gyelj, add meg a számodat és majd hívlak, aztán leme-

gyünk hozzád néhány jó baráttal, olyannal, akiknek van mit 
a tejbe aprítani. Lövünk nálad ezt-azt, téged felébe kifi zetünk, 
aztán meglátod, hamarosan te is mehetsz a családdal valami eg-
zotikus helyre nyaralni vagy az Alpokba síelni.

- Ez valóban jónak tűnik, de még gondolkodnom kell, hogy 
egyáltalán mit és mennyit veszíthetek ezzel – feleltem foghegy-
ről a komának. 

- Mit veszíthetsz? Mit ve-
szítenél? Semmi egyebet, 
legföljebb az állásodat, te 
hülyegyerek.

AGYAKI GÁBOR

agabor@digistar.hu

VIP-Gold

Elegant 12/76, 1bill., csere choke, 71 cm cső
 267 750 Ft267 750 Ft
Elegant 20/76, ejektor, 1bill., csere choke, 71 cm cső
 297 200 Ft297 200 Ft
Elegant Extra 20/76, ejektor, 1bill., csere choke, 71 cm cső
 326 550 Ft326 550 Ft
Leader 12/76, ejektor, 1bill., 71 cm cső, fi x choke
 267 750 Ft267 750 Ft
Style 12/76, ejektor, 1bill., 71 cm cső, fi x choke
 385 400 Ft385 400 Ft
Style 12/76, 1bill., 71 cm cső, csere choke
 357 000 Ft357 000 Ft
Style 20/76, ejektor, 1bill., 71 cm cső, fi x choke
 387 500 Ft387 500 Ft
Albion 12/76, ejektor, 1bill., 71 cm cső, csere choke
 326 550 Ft326 550 Ft
Compact Trap 12/70, ejektor, csere choke, 76 cm cső
 451 000 Ft451 000 Ft
Hombra 20/70, ejektor, 2bill., 71 cm cső
 237 000 Ft237 000 Ft
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Más szentek életében, más összefüggések-

ben is előfordult a csodás üzenetet hordo-

zó szarvasbika a feszülettel, de ezekben 

a legendákban a szarvas megjelenésével 

egy új kolostor alapításának a helyét jelöl-

te ki. Egyes feltételezések szerint a szarvas, 

mint csodás hírvivő, Indiából származó 

buddhista jelkép. Szent Eustachiust a mai 

napig Ausztriában (és még sok más ország-

ban) a vadászok védőszentjeként tisztelik, 

s emlékére szeptember 20-án ünnepi misé-

ket tartanak.

Szent Hubertus és Szent Eustachius mel-

lett ugyancsak a vadászok védőszentjeként 

tisztelik a Kr. u. 378-ban született és 418-

ban püspökké szentelt Auxeri German-t. 

A „vadászszentek” között kell említeni 

a bencés rendi Szent Egyedet, aki Provance-

ban élt és a legenda szerint erdei magá-

nyában egy szarvastehén táplálta tejével. 

A katolikus egyház őt szeptember 1-jén 

ünnepli. A nyugati gót király, Wamba tá-

mogatásával – akinek vadászkísérete egy 

alkalommal, íjával megsebezte a reme-

tét – alapította St. Gilles kolostorát. Ennek 

köszönhető, hogy a XV. század kezdetétől 

Szent Egyedet szarvastehénnel és nyíllal 

ábrázolták.

Szent Hubertus és Szent Eustachius sze-

mélye több XV. századi festőt, így Pisanello-t 

és Rogier van der Weiden-t is megihlette, 

de érdekes módon a fl amand festő képén, 

amely Szent Hubertus exhumálását ábrá-

zolja, semmilyen vadászatra utaló motívum 

nem szerepel, míg Pisanello Szent Eustachius 

látomását, az általunk ismert formában, 

a szarvasbikával mutatja be, amelyet a va-

dász köztudat napjainkban Szent Hubertus 

látomásaként ismer. A pogány és keresztény 

motívumok és csodás jelenések, látomások 

ilyen keveredése után érdemes behatób-

ban foglalkoznunk a VII.-VIII. században élt 

Hubertus püspök személyével és cseleke-

deteivel. Történelmi tény, hogy Szent Hu-

bertus (655-727) valójában nem vadászott, 

mindezek ellenére mégis a IX-X. század óta, 

mint a vadászok védőszentjét tisztelik a Raj-

na alsó folyása mentén. Egyes vélekedések 

nevét a „Hupe” szóból származtatják, amely 

németül kürtöt jelent, azonban később már 

egyáltalán nem használták ezt a kifejezést. 

Mások a nevet a „Huntbert” névből szár-

maztatják. Az angol „hunter“ szó jelentése: 

vadász. Valószínűbbnek tűnik azonban, 

hogy a Hubertus név az ófelnémet „hugu” 

szóból eredeztethető, amely értelmet, szel-

lemiséget jelent. Életrajzírója 744-ben, ha-

lála után 17 évvel szintén a „Hugbert” név-

alakot használta. Származása sem mentes 

ellentmondásoktól, egyes források szerint 

apja Bertrand, Aquitania hercege volt, míg 

mások szerint alacsony sorból származott, 

az viszont tény, hogy fi a, Floribert követte 

a lüttichi (Liege) püspöki széken. Nyughe-

lyét, Szent Hubertus kolostorát, az 1568-as 

hugenotta lázadás idején felégették és ez-

zel sajnos számos pótolhatatlan oklevél is 

megsemmisült.

Ezek után joggal merül fel a kérdés: ho-

gyan lesz a köztudatban egy nem vadászó 

szentéletű püspökből a vadászok védő-

szentje?

Hugbert püspök lüttichi egyházmegyéje 

magában foglalta az akkoriban még átjár-

hatatlan rengetegnek számító Ardenneket, 

ahol az őslakos vadászok sikeres vadászataik 

után még a rómaiak hatására Dianának ál-

doztak. Okos ember lévén tudta, hogy ezeket 

a pogány szokásokat nem lehet egyik nap-

ról a másikra erőszakkal megváltoztatni és 

inkább megpróbálta rávenni a vadászokat,

Nincs olyan vadász, aki ne ismerné a vadászok védőszentjének, Szent 

Hubertusnak a legendáját, akinek egykoron vadászat közben megje-

lent az agancsai között fénylő keresztet viselő szarvasbika. Eredeti-

leg azonban Szent Eustachius, a Kis-Ázsiában szolgált és keresztény 

hitre tért, majd ezért mártírhalált halt római tiszt, Placcidus – aki a ke-

resztségben kapta az Eustachius nevet – lett a vadászok védőszentje. 

Legendájában történik először említés a különös égi jelet hordozó 

szarvasbika csodálatos megjelenéséről.

Tényleg úgy volt?
Adalékok a Szent Hubertus legendához

Rogier van der Weiden: Szent Hubertus exhumálása
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hogy ezentúl Szent Péternek mutassanak be 

áldozatot. A püspök pogány vallással szem-

ben tanúsított türelme páratlan népszerűsé-

get eredményezett, és toleráns magatartá-

sával elkerülte a többi korabeli mártírhalált 

halt hittérítő sorsát. Nem sokkal halála után 

a vadászok már nem Szent Péternek, ha-

nem egyenesen a püspök andaini kolostor-

ban lévő sírjánál mutatták be áldozatukat. 

A kolostor nevét később a szerzetesek St. 

Hubert-re változtattak. Exhumálása 743. no-

vember 3-án történt meg, egy évvel később 

pedig szentté avatták. Egyes korábbi ma-

gyarázatok a dátumok egybeesése okán fel-

tételezték, hogy a kereszténység Uller észa-

ki vadászistent, Thor mostohafi át sajátította 

ki. A kelták számára november első napjai 

szentek voltak, a kelta mitológia szerint ez 

a hónap Uller hónapja volt.

Szent Hubertus hihetetlen gyor-

sasággal terjedő kultuszára jó példa 

a Nagy Károly nevéhez fűződő tör-

ténet, aki egy vadászaton egyma-

gában eltévedt a sűrű erdőben és 

azon a helyen, ahol végre kivergő-

dött a rengetegből, Szent Hubertus 

tiszteletére egy kápolnát emelte-

tett. A helyi vadászokkal szemben 

tanúsított barátságos viselkedése 

azonban önmagában nem lenne 

elég magyarázat kultuszának ilyen 

gyors terjedésére. 

A korabeli szokásoknak megfele-

lően a pápa a püspökké szentelése-

kor egy aranykulcsot ajándékozott 

az újonnan beiktatott egyházi elöl-

járóságoknak, amelybe belefoglal-

tak egy fémforgácsot Szent Péter 

rabláncából. A misztikus hit ennek 

a kulcsnak gyógyhatást tulajdoní-

tott a nyavalyatöréssel, valamint a 

tébollyal szemben. Életrajza szerint 

Hubertus püspök ezzel az arany-

kulccsal eredményesen gyógyítot-

ta a veszettséget oly módon, hogy 

a tüzes kulccsal kiégette a harapott 

sebet. Az égetéssel való fertőtlení-

tésnek és a fertőzött hámszövetek 

ilyen módon való eltávolításának kétségkí-

vül van tudományos alapja; megakadályoz-

hatja tudniillik a veszettség kórokozójának 

szétterjedését a vérkeringésben. A mód-

szer eredményességét bizonyítja, hogy 

a Hubertus-kulcsról másolatok készültek, 

ehhez a Hubertus-rendi szerzetesek veretes 

német nyelven írásos használati utasítást is 

mellékeltek. Gyógyító erőt tulajdonítottak 

még Szent Hubertus stólájának, a harapott 

sebet a stóla arany bojtjaival tartották 40 

napon keresztül nyitva. Azt tartották, hogy 

a megharapott áldozatnak a gyógyulás 

érdekében 40 napon belül kell elzarándo-

kolnia St. Hubertbe. Kölni források említik 

még a veszettség ellen a vadászok gomb-

lyukában viselt birkabőrből készült Huber-

tus-szalagot is, amelyet a vadászok Szent 

Hubertus napján hordtak. Szokásban volt 

a középkorban a beteg gyermeknek Szent 

Hubertus napon az alsó-rajnai St. Hubert-

ben megszentelt kenyeret adni. A belgiumi 

St. Hubertben a zarándokok a megáldott 

Hubertus-kenyeret a házi állataikkal azok 

nyavalyáit megelőzendő etették meg. Fej-

fájás ellen segített a szent stólájához érin-

tett Hubertus-gyűrű viselése vagy a gyű-

rűnek a homlokhoz nyomása. Feljegyzések 

ismerik még a patkányok távoltartására 

szolgáló Hubertus-vizet is.

A Hubertus-rendi szerzetesek eredmé-

nyes vadászkutya tenyésztést is folytattak, 

s ezek az ebek nem hiányozhattak a kö-

zépkorban egyetlen német vadász házá-

ból sem. Sajnos, a fajtát elnyelték az idők 

viharai, talán a Pisanello képen ábrázolt 

négylábúakat fogadhatjuk el történelmileg 

hiteles ábrázolásnak. A barátok az általuk 

tenyésztett kutyákat, egyrészt a veszett-

ségtől megóvandó, másrészt az eredeti-

séget bizonyítandóan a homlokukon egy 

vadászkürtöt formázó bélyeggel látták el. 

Egészen az 1870-es évekig szokásban volt 

Szent Hubertus napján a róla elnevezett 

apátságban a vadászkutyák homlokára 

nyomni a tüzes bélyeget.

Röviddel a II. világháború előtt még 

akadt egy Aachen-környéki erdész, aki a 

helyi újságokban hirdette a veszettséget 

ily módon megelőző kezelést!

II. Gerhard, Jülich és Berg hercege 1444. 

november 3-án, Szent Hubertus napján, 

Linnich mellett győztes csatát vívott Arnold, 

Geldern hercege ellen. A csata másnapján 

II. Gerhard megalapította a Szent Hubertus 

lovagrendet. A történetet olvasván jogosan 

merülhet fel az újabb kérdés: hogyan cserélt 

helyet Szent Eustachius Szent Hubertussal? 

A dátumok véletlen egybeesése nem lenne 

elegendő magyarázat, de azt tudjuk, hogy 

a II. Gerhard uralta területen volt a Szent Hu-

bertus kolostor és így kézenfekvőnek látszó 

ok, egy karnyújtásnyira lévő szent megléte, 

de talán a legnyomósabb ok: II. Gerhard 

maga is szenvedélyes vadász volt, erről ta-

núskodik korabeli ábrázolása is. Ettől fogva 

a Szent Hubertus lovagrend tagjai terjesz-

tették észak-német területeken a már álta-

lunk ismert, eredetileg Szent Eustachiushoz 

fűződő Szent Hubertus legendát. 

A Szent Hubertus lovagrend kiváltságait 

utoljára I. Miksa bajor király erősítette meg 

1800. május 30-án kiadott oklevelében. 

Az idők során azonban több, egymástól 

független Szent Hubertus lovagrend is 

alakult több országban. Egyik ilyen a sváj-

ci Küssnachtban bejegyzett, 1695-ben 

alapított Nemzetközi Szent Hubertus Lo-

vagrend, amelynek tagjai vadászok és ha-

lászok. Jelmondatuk magyarra fordítva így 

hangzik: „Tiszteljétek a Teremtőt teremt-

ményei tiszteletével”.

Pisanello: Szent Eustachius látomása

BÁLINT ELEMÉR

Balint-Elemer@t-online.de
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Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy Po-

roszország. Ezt az országot tehetséges em-

berek lakták, vegyészeik kitalálták a porosz 

kéket, katonái az egyszerre lépést, tanárai 

az érettségi vizsgálatokat. (Ez így szerepel 

a gimnáziumi bizonyítványokban!) Ne ke-

resd a térképeken ezt az országot, kedves 

olvasó, mert elsodorta a XX. század törté-

nelme. Kicsiny ország volt ez a Balti-tenger 

mellékén, ember nem lakta nagy kiterjedé-

sű mocsaras erdőségekkel – ezt ma jávor-

szarvas-élőhelynek mondanánk. Ebben az 

országban éltek-éldegéltek háborítatlanul 

a XVIII. század közepéig a jávorszarvasok. 

Ekkor azonban a poroszok királya tengelyt 

akasztott minden burkusok királyával és az 

ideális biotóp hadműveleti területté vált, 

aminek árát – mint oly sokszor az idők fo-

lyamán – a szegény ártatlan szarvasok fi -

zették meg. 

A háborúskodás végeztére alig egy fél 

tucat szarvas maradt hírmondónak. Az 

okos porosz vadászok azonban vigyáztak 

jávorszarvasaikra és az állomány szépen 

gyarapodott egészen az 1848-as polgá-

ri forradalomig, amely sok egyéb mellett 

német területen rendezte a vadászat kér-

dését is, s már nem csak a főnemesség 

előjoga volt fővadra cserkelni. Az ostor 

ismét a jávorszavasokon csattant, az új 

lehetőségeket kihasználva vadászta őket 

boldog-boldogtalan, mígnem már ismét 

a tönk szélére jutottak, de ekkor lépett 

közbe a porosz király, aki – maga is szen-

vedélyes vadász lévén – megtiltotta vadá-

szatukat. A porosz királyi ukáz hamarosan 

meghozta áldásos gyümölcseit és az ál-

lomány újra növekedésnek indult. Ekkor 

azonban közbeszólt a kegyetlen történe-

lem és a szarajevói merényletet újra csak 

az ártatlan jávorszarvasokon torolták meg, 

az állomány drasztikusan lecsökkent. 1921-

ben a szociáldemokrata porosz miniszterel-

nök – civilben szenvedélyes vadász – elren-

delte a jávorszarvasok fokozott védelmét 

és élőhelyük javítását. 

Így teltek-múltak az évek, a szarvasok 

szépen gyarapodtak, a bikák egyre mu-

tatósabb agancsokat növesztettek. Erre 

a jávor-paradicsomra azonban szemet 

vetett a Német Birodalmi Vadászmester, 

mellékállásban Birodalmi Légi Marsall, 

Hermann Göring és egy 100 ezer hektár 

nagyságú revirt nyilvánítatott Birodal-

mi Természetvédelmi Területté, Német 

Jávorszarvaserdő néven. 

A birodalmi vadászmester és társai fék-

telen lövödözésének csak a bikák gyors 

fogyása vetett véget. Az 1939/40-es vadá-

szati évben az állományt 1300 példányra 

becsülték és 63 bikát ejtettek el, akadt 

közöttük érmes is. A II. világháború után 

Poroszország eltűnt a térképről, területén 

új határok húzodnak, egykori fővárosát 

Königsberget, ma Kalinyingrádnak hívják. 

A háborús és az azt követő zavaros idők-

nek ismét csak a vadállomány látta kárát. 

Szerencsére a jávorszarvas hajlamos a ván-

dorlásra, és a politikai határoknak fi ttyet 

hányva elfoglalta régi élőhelyét, állománya 

a határok szabdalta egykori Kelet-Porosz-

ország területén a nyolcvanas évek végére 

4000-re emelkedett.

„Visszatér a jávorszarvas” – címmel 

örömmel tudósított a német sajtó az általa 

„Knutschi” névre keresztelt ifj ú jávorbika 

felbukkanásáról Szászországban, vándor-

lásait hónapokon át kísérte lélegzetvissza-

fojtva a közfi gyelem. Szászországon kívül 

Brandenburgban, az Odera-Spree körzet-

ben, valamint Bajorországban fi gyeltek 

meg csekély számban jávorszarvasokat. 

Az alapos bajorok azonnal reagáltak és 

a farkas bevándorlásához hasonlóan, egy 

Jávorszarvas Kezelési Tervet is készítettek. 

Jelen pillanatban e tervhez Bajorországban 

már csak a jávorszarvasok hiányoznak. 

A fenti örömhír kapcsán merül fel a kér-

dések kérdése: van-e „helye”, illetve élőhe-

lye az amúgy tágas élőhelyet igénylő, nagy 

területeken vándorló jávorszarvasoknak 

a mai német kultúrtájban? A tapasztalatok 

szerint erdei kártevése jelentős lehet és ha 

módja nyílik, akkor nem veti meg a mező-

gazdaság által nyújtott táplálkozási lehe-

tőségeket sem, a svéd tapasztalatok sze-

rint gyengéje a repce és a rozs. Az egykori 

NDK-ban – talán éppen ezért – a jávorszar-

vas nem élvezett egész éves védettséget, 

1982-1990 között 28 elejtést jegyeztek fel 

az évkönyvek.

Bálint Elemér

Mese a német
jávorszarvasról

Tájékoztatjuk ügyfeleinket,Tájékoztatjuk ügyfeleinket,
hogy vizsgálóállomásunkhogy vizsgálóállomásunk

2009. december 23-tól2009. december 23-tól
2010. január 3-ig zárva tart.2010. január 3-ig zárva tart.

Nyitás: 2010. január 4-énNyitás: 2010. január 4-én

(A Wild und Hund, 2009/17. száma nyomán)
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Jávorvadászat
Ontarioban

Ismét úton voltunk, mint minden évben ilyentájt. Elhagytuk 

Torontót, majd lassacskán elmaradoztak a lakott területek. 

Jávorszarvas-vadászatra indultunk, mint a Torontói Magyar 

Vadászklub tagjai. Ez egy 55 tagot számláló szervezet, amely 

nagyon hatékonyan fogja össze az itt élő magyar vadászokat, 

immáron több mint 55 éve. Kevés ilyen jellegű klub található 

itt, mert a kanadaiak egyénileg vadásznak, úgy, mint barátok 

és ismerősök. A mi klubunk tagjai nagyon „sokszínűek”, van-

nak itt erdélyiek, újvidékiek, itt születettek és magyarországi 

magyarok is. Itt megtörtént a magyarság egyesülése. Van egy 

szép területünk vadászházzal, alig 300 kilométerre Torontótól, 

ez nem olyan nagy távolság amerikai mértékkel mérve.

folytatás
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A jávorszarvas (moose) vadászat itt a társas vadászat csúcsa. 

Féltucatnyi ember áll össze, hogy vadászjegyet kérvényezzenek 

szarvasra, ami bika is, tehén is lehet. Az engedélyt nem könnyű 

megkapni, mert számítógéppel történik a sorsolás, és a sok jelent-

kező közül kevesen kerülnek sorra, bizony így nagy szerencse is 

kell hozzá. Maga a jegy nem drága, 40 dollár, itt a vadászat úgy 

általában nem egy költséges szórakozás, bárki számára elérhető. 

Külföldieknek a jávorszarvas- és a medvevadászat csak outfi tter-el 

(hivatásos vadásztató) lehetséges.

Tájékoztatásképpen a jávorszarvas-vadászatot 2500 dollárból, 

a medvevadászatot a feléből ki lehet hozni, de ehhez az kell, hogy 

valakinek legyen itt ismerőse, aki elintézi az adminisztrációt. Máskü-

lönben, hivatalosan 10-12 000 dollárba kerül, ha valaki szervezőiro-

dán keresztül intézi a vadászatát. A többi vadat, fehérfarkú szarvast, 

farkast, madarakat, apróvadat egyénileg is lehet vadászni, ez már 

nem olyan drága. Ezek a szabályok Ontario államra vonatkoznak. 

Egész éjszaka folyamatosan mentünk, felváltva vezettünk két 

társammal, István szomszédommal és Robi barátommal. A táv, 

amit meg kellett tennünk, körülbelül 1000 kilométer, egy Wawa 

nevű kisvároska volt az úti célunk, onnan szállítottak kisrepü-

lőn a vadászat helyére. Második éve mi is vezetővel vadászunk, 

így nagyobb az esély a sikerre és kényelmesebb is. A másik mód 

a jávorszarvas-vadászatra, ha a csapat letáborozik a kanadai ren-

getegben. Ez hangulatos, de napközben sokat kell keresni a vadat 

és bizony nagy a konkurencia is. Nem is beszélve arról, ha bejön 

a havas, hideg idő, mert akkor nagyon nehéz a közlekedés az er-

dőkben. Reggel öt körül érkeztünk meg Wawaba, 7 órára ott vol-

tunk az outfi tter telephelyén. 

Az outfi tter-től kaptunk egy bikára és egy tehénre elejtési en-

gedélyt. Az adminisztráció elrendezése után vártuk, hogy mikor 

visznek be bennünket. Először a felszerelés megmérése követke-

zett. Személyenként 100 kilogrammot lehet bevinni, a többlet-

súlyért fi zetni kell. Ezúttal is túlléptük a keretet jó magyar szokás 

szerint, mivel sok minden kellett. Puskák, ruhák, élelmiszer és per-

sze megfelelő „védőitalok” is, ami ilyen mostoha helyen elenged-

hetetlen. Végre elindultunk. Még a magasból kíváncsian néztünk 

körül, hogy milyen a ház. Nem volt olyan elegáns, mint a tavalyi, 

annak még egy kis fürdőháza is volt meleg vízzel. Ez bizony egy ki-

csit lerobbant volt, de hát vadászni jöttünk, nem nyaralni. Később 

megtudtuk, hogy eredetileg itt aranybányászok laktak, és csak két 

éve vették át és használják vadászházként. Bepakoltunk és elren-

dezkedtünk, majd elindultunk felderíteni a tavat és a környéket. 

Ezen a részen csak mi voltunk, más ember nem járt a területen. 

Találtunk nyomokat és ürüléket is bőven. A hangulat mindjárt bi-

zakodóbb lett. Amikor visszaértünk a házhoz, a legelső dolgom az 

volt, hogy felhúzzam a viharvert magyar zászlót, azt, amelyet már 

hat éve minden alkalommal fújja a szél és veri a hó.

Másnap korán keltünk, reggeli, aztán indulás a vadászatra. Min-

denkinek jutott egy motorcsónak, a tó különböző partrészein he-

lyezkedtünk el. Aggasztó volt, hogy 20 °C körüli volt a hőmérséklet, 

ami a jávor szempontjából nem ideális, mert nem szereti a mele-

get, ilyenkor elhúzódik. Kikötöttem a csónakot és elmentem vagy 

300 méterre a tótól és ott elfoglaltam egy jónak tűnő helyet. Vár-

tam és hívtam az állatot. A világ legnagyobb szarvasfajának nem 

a legércesebb a hangja, inkább a szamár ordítására emlékeztet. 

Így telt el a nap és nem történt semmi. Este Robi mesélte, hogy ő 

a folyótorkolatnál hallott egy moose-t, ami elfutott 

az ő érkezésére. Ez jó hír volt számunkra, mert azt 

jelentette, hogy a térségben van jávorszarvas. A rá-

következő két nap szintén eredménytelenül zárult. 

Kedden már hűvösebbre fordult az idő. Kimentünk 

és elfoglaltuk a helyünket, úgy 9 óra tájt lövést hallot-

tam. Azonnal a rádión keresztül megkérdeztem, hogy 

mi volt az. Robi válaszolt, medvére lőtt, de nem tud-

ta megmondani, hogy eltalálta-e vagy sem. Mondta, 

hogy vár még fél órát és aztán megnézi mi történt. 

Na, gondoltam ez már valami. Robi korábban már lőtt 

egy medvét a területünkön, de ennek a mostaninak 

a húsa jó lenne a klub vadászvacsorájára. A medvehús 

nagyon ízletes, de a talpán a hiedelmekkel ellentét-

ben jóformán semmi hús sincs. 

Én továbbra is fi gyeltem, hívtam a moose-t, de nem 

jött semmi válasz. Úgy 20 perc múlva megroppant egy 

ág, hallgatóztam, hogy mi volt az. Lélegzetvisszafojt-

va füleltem. Néhány perc múlva váratlanul kicsörtetett 

az erdőből egy hatalmas bika, óriási aganccsal a fején. 

Megállt tőlem körülbelül 30 méterre. Célba vettem, lőni akartam, 

de a puska nem sült el. Mi lehet itt? Újra fel-le húztam a biztosítót, 

elhúztam a ravaszt, megint semmi. Egy világ dőlt össze bennem. 

Hét éve járok vadászni jávorszarvasra, de még soha nem jártam si-

kerrel, nem került a puskám elé moose. Most ott állt előttem a hatal-

„A húsa télen a vadászvacsoránk”

Repülő nélkül sose jutnánk ide
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mas bika, a vaksi szemeivel csak nézett (a moose-nak rossz a látása).

Hogy mi minden, kétségbeesés és düh futott át rajtam azalatt 

a pár pillanat alatt, azt nem kívánom senkinek. Végül visszahúztam 

a závárt félig, s újra betoltam a lőszert a csőbe. A lövésre a jávor 

megfordult és elfutott, körülbelül 60 méterre állt meg, a hátából 

a bokrok közül egy rész kilátszott. Még kettőt odalőttem, mire 

a bika a bokrokat törve elfutott. Ott álltam megsemmisülve. 

Na, ezt elszúrtam – gondoltam. Csúnya magyar szitkok kavarog-

tak bennem. Azonnal megszólaltak a rádiótelefonok... 

- Mi történt? – kérdezték a társaim. 

- Rálőttem egy bikára – mondtam lesújtva.

- És megvan?

- Nem tudom – feleltem.

- Megyünk oda hozzád – válaszolták.

Röviddel később felbőgtek a motorcsónakok a tó két végén. Tele 

voltam kétségekkel, amikor elkezdtünk keresni, de olyan 50 méter 

után vért találtunk és alig 20 méterre ott feküdt a gyönyörű bika. 

Elég nyugodt természetű ember vagyok, de akkor úgy ugráltam 

örömömben, mint egy kisgyerek. Végül is utólag kiderült, hogy az 

első lövésnél az állat szívcsücskét lőttem át. 

Ezután fényképezés, felavatás, ünneplés következett, majd utá-

na jött a neheze, a hatalmas állat kizsigerelése és 

öt darabra vágása, majd a csónakhoz húzása. Ret-

tenetesen fárasztó volt, egy ilyen bika súlya 900 

kilogramm körüli, akkora, mint egy hidegvérű ló. 

A háznál felhúztuk az akasztóra, hogy egy kicsit 

száradjon ki, aztán elmentünk a medvéért, ami 

még messzebb volt, és a terep is nehezebb volt, 

kidőlt fák, bokrok mindenütt. De végül a medvét 

is kihoztuk és bizony besötétedett, mire minden-

nel elkészültünk. Nehéz, de sikeres napot tudtunk 

a hátunk mögött. Mondanom sem kell, hogy este 

méltón megünnepeltük. 

A hátralevő 3 nap már nyugodtan telt el, nagy 

sétákat tettünk, horgásztunk és próbáltunk mada-

rakra is vadászni. Aztán elérkezett az utolsó nap, 

jött értünk a repülő. Bepakoltuk az állatokat és 

a felszerelésünket, és amikor a gép felszállt velünk, 

körülbelül két kilométerre a tábortól egy szép bi-

kát láttunk, le is fényképeztük. Amint leszálltunk 

a bázisra, az outfi tter lemérte az agancsot, és közöl-

te, hogy a miénk a legnagyobb, 130 centiméteres. 

Itt Kanadában a két szár közötti legnagyobb tá-

volságot mérik. Azt is elmondta még, hogy a tizenkét táborból 

eddig hétben lőttek jávorszarvast. Nem túl sikeresnek ítélte meg 

a szezont, ő a meleg időjárást 

okolta ezért. Berakodtunk az 

autónkba, befi zettük a követ-

kező évre a foglalót és elin-

dultunk hazafelé. 

KOMLÓDI LAJOS

zkomlodi@cogeco.ca

„Hűtőszekrény” a vadonban

A terítékfotó és az avatás után jött a neheze: a hatalmas állat kizsigerelése, darabolása, majd a csónakhoz húzása



724 Magyar VADÁSZLAP

Az alkony mintha megszeppent volna, és némaságát egy cinke 
izgatott ciccegése tette hallhatóvá. Így a csend szinte sikoltott! 
Pedig semmi nem történt, csak egy pici hímkarvaly vacsorázott. 
A világ egyik legtermészetesebb dolga, de az élet ezt észre sem 
veszi: a szórón turkáló magányos disznó meg sem rezdült. Fülei 
egy pillanatra a sikoltó cinke felé fordultak, de látszólag végtelen 
nyugalommal szedegette a szétszórt kukoricaszemeket. Farka 
ütemesen billegett, és a karvaly villanása mintha nem is történt 
volna meg. A zsákmány sikolyára egyetlen ütemkimaradással 
reagált az öreg kan: – „Mi történt? Ja, csak a karvaly vacsorá-
zik. Hiszen neki is enni kell! Ez egy életbe került? Igen. Ez így 
van!” – gondolta a vaddisznó és nyugodtan evett tovább. Nem az 
ő élete ért véget. Semmi köze hozzá.

…és fogalma sem volt róla, hogy a céltávcső tüskéje a szívén 
nyugszik…

A tél hamar köszöntött ránk. Szinte észre sem vettük. Teg-
nap még ingujjban szaladgáltunk, ma meg már akár korcsolyáz-
hatnánk. Az idő derült, de a napnak csak világítani volt ereje. 
A hideg uralkodott fölötte. Keményen nézett ránk az október, 
s a néhány napja még színesen szikrázó levelek barnán bénultak 
az ágakon, megadva magukat a visszafordíthatatlannak, az idő 
és az élet múlásának.

A kukoricát délelőtt szórtam ki a tegnap még sáros, ma 
kopogósra fagyott szóró talajára. A sötétszürke, disznó- és 
szarvasnyomokkal teletűzdelt talajon aranyló mosollyal villantak 
a kövér kukoricaszemek az ég felé, szinte biztatást kiáltva: „Jön az 
öreg kan, gyere nézd meg!”…és hittem a sárga szemeknek.

Ősszel a hegyek megnőnek és az ég kékjén hamarabb takarják 
el a napot, ami gyorsan úszik tova a sötét semmibe. Ezért idő-
ben kell felülni a magaslesre, ha látni akarunk valamit a közelgő 
alkonyból.

Nem láttuk iderepülni a karvalyt csak a verebeket meg né-
hány cinkét. Pedig a szajkó riasztott, de nem törődött 
vele senki. A látvány nem is ő volt, 
és azt hiszem ennek 
örült. 

Egy koca a négy süldőjével rohant még alkony előtt a sárgán 
világító szemek közé, de néhány pillanat múlva el is ugrottak. 
Aztán kijött a kan. Flegmán és önzőn, nem adva lehetőséget 
másnak, mert övé a terített asztal! Nem tudta, hogy ez lesz az 
utolsó vacsora…

Évek óta ott aludt a Morgó oldalában, megtévesztve szinte 
mindenkit. Hiába keresték a vadászok a sűrűkben, ő a száler-
dő átlátható világát választotta és néhány szál fagyal tövében, 
a meredek oldal felső harmadában túrt magának vackot, ahon-
nan jól látott mindent. Látta, amikor az öreg bika elesett a ná-
szán, mert egy szekérről meglőtte egy vadász, de nem mozdult. 
Látta, ahogy egy sérült bakot kutyák rántottak le és téptek szét, 
de akkor sem mozdult, mint ahogy akkor sem, amikor a hajtók 
beszélgetve és kiáltozva átvonultak a szálason, belenyugodva: 
üres az erdő. Csak bölcsen lapult és nem mozdult.

De mindez most más volt. Csontjaiban érezte a közelgő hideget 
és a nászt, amire fel akart készülni. Ennie kell, mint mindenki 
másnak, mint ennek a karvalynak is! Úgy vágódott a feje fölött 
a verebek és a cinkék közé, mint egy odahajított zsebkendő. Be-
zuhant a szóró melletti erdeifenyőről, szürke szárnyát lebbentve, 
a sűrűn, a bozóton keresztülvillanva. A zsákmányejtés pillana-
tát észlelni sem lehetett, csak az elnémult verebek látták, akik 
a szürkület előtti csalóka fényeket kihasználva még néhány szem 
gabonát vagy törtszemű kukoricát a bögyükbe préselve akar-
ták a közelgő telet túlélni. A cinkepár meg csak ott nézelődött. 
A gyász mégis őket érte. Az ijedtség a közelgő est fölé dermedt és 
egy cinkével kevesebb lett. A kan úgy tett, mintha semmit sem 
látott volna a történtekből, pedig nagyon jól tudta, hisz’ ő is az 
erdő része volt. Ott élte át élete minden pillanatát, az enyhülő 
tavaszt, a kemény teleket.

A karvalynak pedig ennie kell!
Az ütés az oldalán éleset csattant, de mintha észre sem vette 

volna, össze sem rezdült, úgy ugrott be a sűrű-
be. A lövés hangja ide-oda gör-

dült a hegyek között. 
Ez a visszhang 
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hangossá tette a csendet. Még az elugró vad csörtetése sem hal-
latszott, csak néhány pillanat után reccsent a bozót kétszer, há-
romszor egy helyről. Vendégem kérdőn nézett rám, amire né-
mán bólintottam, de nem szóltam. 

Először a cinkét hallottam meg, aki még mindig a párját szó-
longatta. Aztán az ágak recsegésének helye felől egy szajkó szólt 
rekedten. A csend ismét közénk telepedett. A társam meg akart 
mozdulni, de a karjára tettem a kezem és hallgatóztam - néma 
maradt minden. Néhány pillanat múlva egy macskabagoly li-

begett el a fejünk fölött és a fenyőre ült, oda, ahol néhány perce 
a karvaly ülhetett. Fejével bókolva pislogott felénk, mintha azt 
kérdezte volna:

- Mi történt? Ja, az öreg kan? Hát igen, öreg és már… fi gyel-
metlen. Bizony ez várható volt… na de nem rám tartozik… Me-
gyek, keresek egy pockot, mert éhes vagyok.

Néma röptével egy kört írt a fejünk fölött, majd a még kék 
égen távozott a rét irányába pockozni. Az eredményt valahol 
messze, halkan egy égre fagyott pocoksikoly nyugtázta…

A Hortobágy perifériáján élő vadászok a hatvanas-hetvenes 
években ma már elképzelhetetlen mennyiségű vadrécére vadász-
hattak. Sok mezőgazdasági nagyüzem rá volt kényszerítve a rizs 
termesztésére, sok volt a tocsogó mindenfelé a magas talajvízál-
lás miatt, volt hát élő- és költőhelye a réceféléknek.

Nagy ünnepnek számított hát az augusztus elseje, abban az 
időben még akkor kezdődött az idény. Kisebb, összeszokott cso-
portok már július 31-én este kimentek a kiszemelt terület köze-
lébe, főtt a slambuc, vagy más bográcsos étel, evés után éjfélig 
tartott a beszélgetés, adomázgatás, vagy csak egyszerűen a friss 
szalmán hanyatt fekve, a hullócsillagokat lestük. Aztán pár óra 
alvás után ment mindenki az előző nap elkészített lőállásába.

Ahogy kezdett virradni, átláttunk egymáshoz, és együtt örül-
tünk a cimborákkal egy-egy parádés lövésnek. Miután kezdett 
a nap felemelkedni, be is lehetett fejezni a vadászatot, hiszen 
mire összeszedtük a zsákmányt, megcsináltuk a terítéket, majd 

az esti táborhelyről elindultunk, bizony igyekezni kellett, külö-
nösen, ha valaki még időre munkába is akart érni.

Akkoriban, ha külföldi vadászvendég jött kacsára vadászni, 
szinte mindig a Hortobágyon kötött ki. Nagyon jó szakember-
gárda dolgozott akkoriban az Állami Gazdaságnál, a legtöbb 
vadőr két-három kutyával váltva dolgozott, hogy valamennyit 
pihenni is tudjanak egy kiadós vadászat után. Elkelt hát a se-
gítség, így szívesen fogadták a barátomat is. Ment is, ha tehette, 
vitte magával Barát nevű fáradhatatlan drótos német vizsláját.

Vele együtt nagy reményekkel indultunk a kukorica-tarlóra 
húzó kacsák vadászatára. Már kora délután kimentünk a kifi -
gyelt területre. Megkerestük, hogy melyik részen van a legtöbb 
elhullajtott kacsatoll, na meg egyéb jelként az elpotyogtatott 
ürülék. Oda rakta ki a német vendégvadászok által ajándékba 
itthagyott csalikacsákat a haver, aztán visszamentünk a tábla 
széli fasorhoz, és szalonnasütéshez fogtunk.
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Egyedül ült a lesen. Holdfény ringatózott a dagonya ezüst tük-
rén, mögötte pityegve megszólalt egy éjszakára készülő madár. 
A tisztás túloldalán megzörrent az avar, aztán távolodtában egy 
őz riasztott. Mindez nem érdekelte most Dezsőt. A barátjára 
gondolt, aki hónapokig küzdött a betegségével. Az első sugárke-
zelések után biztató módon javult a közérzete, s az elolvadt ki-
lókból is visszaszedett néhányat. Akkor hetekig bódultan járták 
az erdőt, s hittek a gyógyulásban...

Aztán ismét burjánzani kezdtek a sejtek, s a megismételt ke-
moterápia már eredménytelennek bizonyult.

A temetésről csupán emlékfoszlányok maradtak meg Dezső-
ben: a tömjén gyantás füstjére, az orgona tétova hangjaira, aztán 
a koporsó fanyar szagára emlékezett.

Szinte megint hallotta, ahogy a kötelek korrogva belemartak 
a fenéklapokba, miközben lassan leengedték a koporsót a kis te-
mető agyagos földjébe. A rögök dörömbölve hullottak a fekete 
deszkákra, s ő arra gondolt, milyen semmivé fogyasztotta a kór 
szegény Ferit…

Özvegye, aki sem a vadászatot, sem a vadászbarátokat nem 
szívlelte, szétszórta a vadászkuckó évek alatt összegyűjtött kin-
cseit. A még használható ruhadarabokat odaadta a kórház se-
gélyszolgálatának, míg a kinyúlt és színehagyott darabokat egy-
szerűen zsákba tette, s levitte a szemetes konténer mellé.

Itt bukkant rájuk Dezső, szinte véletlenül. Az elnyűtt zsinóros 
vadászkalapot már a kukákat böngésző gyerek fejéről vette le. 
A kis roma zaftos káromkodásainak egy kisebb címletű bankó-
val szegett határt, mire a megbékélt purdé további, a szemétben 
fellelt kincseket mutatott:

- Nézzse ezeket a fütyülőket! Ha ád értük egy ezrest, a kizs 
fekete labdát ráadáskint kapja.

A „fütyülők” Faulhaber sípok, míg a kicsi fekete labda egy 
Buttoló volt. Dezső fogcsikorgatva fi zetett, aztán kettesével vet-
te a lépcsőket, ahogy felrohant az özvegyhez.

- Vali, te normális vagy? Kihajigálod Ferike holmiját? Miért 
nem rakod el inkább a fi adnak, vagy – csendesedett meg – leg-
alább adnád oda a vadászcimboráknak.

Értetlenkedve rázta a fejét, ahogy körbepillantott a szobán.

- Mi van a fegyverekkel? – folytatta.
- Nézd Dezső! Csak a koporsó száznyolcvanezerbe került. 

A ruhák, koszorúk, a pap, meg a mise másik kétszázezerbe.
- És a puskák? – kérdezte ismét, ezúttal talán hangosabban, 

mint ahogy kellett volna.
- Velem ne kiabálj! – vágta fel a fejét az asszony. A puskákat 

beadtam bizományba a vadászboltba, ezeket a lomokat meg vidd 
el, ha akarod, mert én bizony kihajítom a többi után. Viheted 
azokat a gusztustalan halálfejeket is – intett a fejével a tucatnyi 
őztrófea és néhány gímagancs felé.

Dezső szuszogva lecipelte autójához a dobozt. A marokra fo-
gott trófeákkal hármat is fordult, aztán fejét csóválva hazain-
dult. Útközben megállt a vadászboltnál, ahol az öreg Márton 
múlatta zöld posztós pultjára könyökölve az időt.

- Jó, hogy jössz Dezsőkém – fogadta. Tudod, hogy ide kerül-
tek Feri fegyverei?

Dühösen legyintett. 
- Most hallottam, s azonnal idesiettem. Hol vannak?
- Nem raktam még ki az eladó fegyverek közé őket – válaszolt 

az öreg, miközben előhozta a puskákat. Koros, alig használt sö-
rétes és egy gazdagon vésett, patinás duplagolyós hevert egymás 
mellett a pulton.

- Mennyit akar kapni értük Vali? – kérdezte Dezső, végigsi-
mítva a golyóson.

- Te is tudod fi am, hogy ez a sörétes – bár szinte még új –, nem 
sokat ér – válaszolta Márton. Az érték a golyósban van. A kettő 
együtt négyszázezerért kerül holnap a kirakatba.

- Nagy pénz lesz az Marci bácsi!
Az öreg elrakta a fegyvereket.
- Tudom, de Vali ennyit szeretne. S mi tagadás, a duplagolyós 

maga is megér ennyit.
Dezső töprengve ült vissza az autójába. Az öreg golyós furcsa 

gondolatokat ébresztett benne. Tíz-egynéhány éve ezzel a puská-
val lőtte az első disznóját, amikor kezdő vadászként elkísérhette 
Ferit egyik esti leskelődésére.

Néhány pillanatra nagyon nagy vágyat érzett arra, hogy fe-
ledve minden józanságot, valahogy megszerezze a fegyvereket. 

Mire megettünk mindent, az októberi rövidülő napoknak kö-
szönhetően igyekeznünk kellett a lőállás elfoglalásához. Össze-
raktuk a cókmókunkat a motor köré, és már indulni akartunk 
befelé, amikor a tarló felől két gyors duplát hallottunk, szin-
te közvetlen egymás után. Egy kis magaslat takarta a kilátást 
a tarló közepének irányába, de éppen ráláttunk a laposra, ami-
kor egy hajlott hátú, esőköpenyes alak a harmadik duplát lőtte 
ki. Rádöbbentünk, hogy itt alighanem a haver csalikacsáit va-
dássza le valaki. Futásnak eredtünk hát, és kiabáltunk, ahogy 
a torkunkon kifért.  

Mint kiderült, a Tsz öreg, sokdioptriás szemüveget viselő mező-
őre őgyelgett a tarlón, valóságos háborút indítva a műrécék ellen.

- Csak a patront sajnálom, bár gondolhattam volna, hogy nincs 
már októberben lohos kacsa, ami el ne repülne, meg amúgy is, 
hogy kerülnének ide. Minden huncutságot kitaláltok ti is, még 
a szemetek sem áll jól, ellövettétek velem a sok jó töltényt!

Az esti húzás már csak kevés eredményt hozott, de annyi még 
összejött, hogy az öreg kárpótolva lett a sok elpocsékolt patro-
nért. A barátom csak azon mérgelődött, hogy a kilyuggatott ka-
csákat ezek után már vízen nem lehetett használni.

A barátság emlékére
Pintér Norbert
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De nem magának! Ferike fi ának. Azon a napon született, amikor őt vaddisz-
nóvadásszá avatták. A kis Feri még nem vadász, s ha az anyján múlik, nem is 
lesz az…

Dezső egész délután csak lézengett otthon. Nem tudott magával mit kez-
deni, így aztán nekilátott, hogy átnézze a barátjától váratlanul megörökölt 
dolgokat.

Az újságok alatt kis dobozokban gyöngyfogakat, néhány hüvelybe ragasz-
tott vaddisznósörtét, s egy üveglap alá szorítva, zöld fi lclapra varrott ecsettol-
lakat talált. Mind-mind kedves emlékei egy elmúlt vadászéletnek.

Aztán a trófeákat rakta sorba, s ahogy rendezgette őket, egy nedves szivacs-
csal óvatosan áttörölgette valamennyit. Egyiknél, másiknál elidőztek a gondo-
latai. Néhányuk elejtésének csak a történetét ismerte, de olyanok is akadtak, 
amelyek terítékre hozásánál maga is jelen volt.

Az őzkoponyák sorát három gímagancs követte. Nem nagyok, inkább külön-
legesek voltak. Különösen ez a gyilkos döfésűre silányult, visszarakott dárdás.

Érdeklődve körbeforgatta. 
- Még így is lehet benne legalább hat kiló – latolgatta.
A fehér csont egykedvűen nézett rá vissza, s homloka mögött minden forga-

tásnál, tompán zörrent valami.
- Vajon mi lehet az? – kérdezte magától Dezső, aztán csavarhúzót keresett.
A faragott tölgylap hamarosan levált, s az öreglyukon bekukucskálva, egy 

összehajtott boríték tűnt elő. A csavarhúzó csak a harmadik próbálkozásra 
akadt bele – kicsit meg is tépte a papírt –, de aztán sikerült kihalásznia.

Óvatosan széthajtotta. Látszott, hogy hosszú hónapok óta porosodott már 
a rejtekhelyén, rajta Feri nagy, szarkaláb betűivel: Temetésre.

Mint a szélütött forgatta, aztán ujját beleakasztva feltépte a kopertát. Nagy 
címletű bankjegyek csúsztak az ölébe. Tétován beletúrt, aztán reszkető kézzel 
megszámolta:

- Háromszázezer!
Egyedül ült a lesen. Az őz riasztását már elfeledte az erdő. Mögötte titok-

zatos csapongással, két lappantyú űzte egymást a sötétben. Barátjára gondolt, 
aki már nincs, s a pénzre, ami van.

- Mit csináljak? Adjam oda Valinak? – mert az eszébe sem jutott, hogy meg-
tartsa. Gondolatai Ferikéhez ugrottak. Maga előtt látta, ahogy lehorgasztott 
fejjel, ott állt a temetésen az anyja mellett. Vajon mi lesz vele? 

S ezen rágódott még másnap is, amikor sétálni invitálta a gyereket.
Ahhoz a leshez mentek, ahol az első disznóját lőtte. A lesen ülve, hosszan 

mesélt a gyereknek arról az estéről, s az azóta eltelt évekről.
Aztán elsétáltak a patakpartra, ahol Ferivel rendszeresen megpihentek, és 

hallgatóztak, amikor cserkelés közben arra vetődtek. Megmutatta a régi tűz-
rakó helyet, s a mogyoróbokrok mögül előkereste a nyársakat, amiket még 
a tavaszon együtt faragott itt a barátjával.

Felcsapta a tarisznya tetejét, s mint ahogy azt az elmúlt években rendszere-
sen tette, megterített az öreg nyárfatuskón. A szalonna zsírja sercegve rácsor-
dult a kenyérre...

Később, amikor becsattintotta a bicskáját, várakozóan a gyerekre nézett. 
A kérdés percek óta ott lebegett a tűz felett: 

- Mi legyen hát a pénzzel, Ferike? Adjam oda édesanyádnak?
A gyerek elgondolkodva nézte a lángok játékát, s gondolatai tétován csa-

pongtak a lehetőségek között. Fejét lehajtotta, s öklével megdörzsölte a szeme-
it. Már reggel óta ott motoszkált a fejében egy gondolat, de olyan merésznek, 
s olyan hihetetlen tűnt eddig.

- A puskákat nem lehetne, Dezső bácsi?
Dezső nagyot nyelt, aztán megtörölte az arcát.
- Milyen nagy füstje van ennek a hitvány kis tűznek. Egészen könnybe lá-

bad tőle az ember szeme.
Ahogy egymásra pislogtak, mindkettőjük szeme vörös volt már. Talán tény-

leg a füst miatt.
- Holnap hazahozzuk őket. – dörmögte.
- De ahhoz kevés lesz az Apu pénze. 
- Nem baj Kis Feri – mosolyodott el hetek óta először Dezső – majd én 

kiegészítem!
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A vadászkürt egy olyan köralakban meghajlított rézcső, mely-
nek az egyik végén egy tölcsér, a másik végén pedig egy elhi-
vatott ember van…. Agyaki Gáborral, a tizenöt éves Baranya 
Vadászkürt Együttes vezetőjével a megalakulás körülményeiről 
és a megtett útról beszélgetve fogalmazódott meg bennem ez 
a tréfás, ám mégis komoly „terminológia”. Vadászkürtösnek len-
ni küldetés, már-már missziós munka…

Régi ismerősök, barátok voltak az alapítók 1994-ben. Az 
Agyaki Gábor, Gáspár Géza, Jung Jenő, Korb Zoltán, Lovas 
Tibor, Rakovics Róbert összetételű csapat „székhelye” Sellye, 
a körcsönyei vadászház volt…

Az elmúlt tizenöt év három fejlődési szakaszra osztható. 
Az első és egyben a leghosszabb szakasz a megalakulástól 

2004-ig tartott. Ennek az időszaknak kiemelkedő eredménye 
volt az együttes „Vadászüdv” című CD-jének a megjelenése. 
A kürtösök akkoriban Agyaki Gábor, Gáspár Géza, Egle Zol-
tán (aki az 1998-ban elhunyt Rakovics Róbert helyére lépett), 
Jung Jenő, Korb Zoltán és Kovács Krisztián voltak. Szakértő 
segítőként ott állt mögöttük Szilágyi Lajos zeneszerző, a Pécsi 
Tudományegyetem Művészeti Karának oktatója.

A második szakaszt akár az új hangzás kezdeteként is értel-
mezhetjük. Három hölgy csatlakozott a csapathoz: Babirád 
Ferencné, Hómann Ferencné és Videcz Virág. A Hans Henrich 
Pless hercegről, a német császár egykori fővadászmesteréről elne-
vezett, B-hangolású Pless-kürtök mellé Esz-hangolású Parforce-
kürtök kerültek. Emberi és zenei értelemben is megkezdődött 
tehát a „többszólamúság” kora. Irodalmi estek és vadgazdálko-
dási szakmai előadások követték egymást országos hírű és rangú 
szaktekintélyek közreműködésével. A tizenhárom kövestetői, 
majd az azt folytató martonfai tanfolyamokon közel hatszázan 

vettek részt. Az együttes második fejlődési szakaszában Horváth 
Zsolt és Partos Péter csatlakozott a kollektívához.

Nem csupán az együttes, de a hazai vadászkürtölés egésze 
szempontjából is kiemelkedő jelentőségű esemény volt a VKE 
Magyar Vadászkürt Egylet megalakulása 2006-ban.

Sokáig álomnak tűnt, hogy új, mai szerzők által komponált 
művekkel gazdagodjon a vadászkürtre írt zenedarabok szerény 
tárháza. A Baranya Vadászkürt Együttes felkérésére Kircsi Lász-
ló komponálta az OMVK, az OMVV, a VKE és a Magyar Vér-
ebegylet szignálját, majd az első magyar, natúr kürtökre írt Szent 
Hubertus misét is, melynek hanganyaga CD-n is megjelent.

A fejlődés harmadik szakaszát 2007-től számíthatjuk, amikor 
kiléptek a nemzetközi porondra. Az ausztriai Mürzzuschlagban 
rendezett nemzetközi versenyen – melyen nyolcvan csapat kö-
zel ezer kürtöse vett részt –, ezüstminősítést szereztek, majd egy 
évre rá a St. Florianban (Ausztria) szervezett versenyen az arany 
minősítést is megkapták. 2008-ban, Várpalotán, a Vadászati 
Kultúra Napján a Hubertus Kereszt gyémánt fokozatával tün-
tették ki az együttest. Beérett a termés…

Az együttes személyi összetétele is változott közben, néhányan 
elmentek, helyettük újak jöttek. Hári Béla, Elter József, Hubert 
Heidenreich (hazánkban élő német állampolgár) csatlakozása jel-
zi, hogy az együttes vonzó, rangot jelent tagnak lenni. Megalakult 
a gyermek- és ifj úsági csoport is, melynek jelenleg 14 tagja van.

A tizenötödik születésnapon a Baranya Vadászkürt Együttes 
ajándékozásra készül. A Baranya megyei Hubertus-ünnep kere-
tében november 14-én, a most ezeréves pécsi egyházmegye köz-
ponti templomában, a Pécsi Bazilikában a közreműködésükkel  
Hubertus-misét adnak elő, majd azt követően az együttes hang-
versenyt ad. Békés Sándor

Messzi zengő szülinap
Balról jobbra: Csernavölgyi András, Babirád Mónika, Gergácz Péter, Jung Jenő, Videcz Virág, Partos Péter,
Hubert Heidenreich, Gáspár Géza, Hómann Ferencné, Oláh Csaba a VKE elnöke, Hári Béla, Korb Zoltán, Agyaki Gábor
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Ha valaki sportszerűen, a szabályok betar-

tásával, a versenytársak, az ellenfelek tisz-

teletben tartásával versenyez, azaz tisztes-

ségesen viselkedik az adott versenypályán 

– azt mondjuk rá, hogy fair play, etikus volt 

a magatartása. 

De mit mondjunk arra a jó nevű, nagy-

menő, válogatott sportlövőre, aki ulibuli 

versenynek tekintette a görbeéri lőtéren 

megrendezett háromtusa országos baj-

nokságot? 

2009. szeptember 20-án mégis elindult a 

vadász-skeetből, trapból és toronykakasból 

álló versenyen. Aztán, amikor nem sikerült 

nyernie, a szétlövésben több koronggal alul 

maradt... jól hallhatóan mindenkire gusztus-

talan megjegyzéseket tett, 

majd bevágta magát az új 

BMW-jébe és köszönés nélkül 

távozott... ezért az eredmény-

hirdetésnél üresen maradt 

a dobogó második foka.

Becs’ szóra mondom, kisfi -

únak nem volt ilyen, tudom, 

hogy a szülői házban jó ne-

velést kapott... ezért én kérek 

elnézést, és én szégyellem 

magam helyette. Sajnálom, 

hogy rossz példát mutatott 

a junioroknak. 

Egyébként a női versenyt 

Szabó Krisztina, a juniort 

ifj . Németh László nyerte és 

hosszú évek után újra versenyeztek a ve-

teránok és a szuper veteránok is. A veterán 

kategóriában szétlövés után Rónai Rudolf 

állhatott a dobogó felső fokára, míg a szu-

per veteránoknál a győztes Szterényi Jó-

zsef lett. A csapatversenyt a visegrádiak „A” 

csapata nyerte: Rózsás György, Mayer Zsolt 

és Hutyka Zoltán összeállításban. -dor
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Fair play... ?!

Az egyéni győztes Rózsás György, ,

a harmadik helyezett Mayer Zsolt

Az országos háromtusa versenyen a legtöbb lövő 

a legeredményesebben a trap-pályán teljesített
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„Egyedül nem érdemes örülni!” 

Ezzel a mondattal kezdte beszédét Perger 

István elnök, a Diósjenői Vadásztársaság 

trófeaszemléjének megnyitó ünnepségén, 

október 10-én. Idén harmadik alkalommal 

mutatták be egymásnak és az érdeklődők-

nek, valamint a meghívott vendégeknek az 

adott idényben zsákmányolt trófeáikat a 

2000 hektáron gazdálkodó társaság tagjai.

A kiállított agancsok és agyarak mind 

arról tanúskodtak, hogy komoly szakmai 

munka folyik a területen. Persze, 

a válogató vadászat és a tagok 

hozzáértése önmagában még 

nem szavatolná a helyi viszonyok 

között kiugrónak tekinthető tró-

feaminőséget. Ahhoz megfelelő 

élőhely is kell…

Mondhatni, szerencsés adottsá-

gokkal rendelkeznek, hiszen nyu-

gatról az Ipolyerdő Zrt.-vel hatá-

rosak, s az erdőgazdaság területe 

kiváló vadkamrát jelent, ahonnan 

rendszeresen érkezik az után-

pótlás, legyen szó gímszarvasról 

vagy vaddisznóról. A természetes 

vízellátottság ugyancsak hozzájá-

rul ahhoz, hogy a vad megmarad 

a vadásztársaság területén. Még a 

legnagyobb aszályban sem kellett 

mesterséges vízpótlásról gondos-

kodni. Az erdősültség 30 százalék 

fölött van, az összesen 700 hektár 

erdőnek mintegy a fele fi atalos. Ez 

persze jelentős vadkár-kockáza-

tot rejt magában, de a kemencei 

erdészettel ápolt, felhőtlennek nevezhető 

kapcsolat révén mindig találnak kompro-

misszumos megoldást.

Jó élőhely ide, mozaikosság oda, a vad 

„komfortérzetét” és az állomány minősé-

gének fejlődését biztosítandó 20 hektár 

vadföldet is művelnek, melybe zabot, ko-

pasz búzát és kukoricát vetnek.

Az éves tervben 21 gímbika és 60 tarvad, 

25 bak, 50 suta, valamint 100 vaddisznó 

szerepel. A mufl on csak váltóvad, egy fi atal, 

egy középkorú, valamint egy idős kos és 

három mufl on tarvad elejtésére azonban 

van lehetőség.

Vaddisznóhajtást és terelővadászatot 

nem rendeznek, apróvadra azonban tarta-

nak társas vadászatokat, ám a bokrászáso-

kon nem a teríték nagysága a lényeg...

Itt mindent a harminchárom, zömében 

földtulajdonosokból álló tagság lő, nem 

adnak el egyetlen vadat sem. Mindenki 

kétévente ejthet el őzbakot vagy gímbikát.

A területen 100 les, 30 szóró, valamint 

hat automata etető található. Magánszóró 

nincs, bárki bárhová beiratkozhat. A beirat-

kozás 12 órától lehetséges, ám bőgés ide-

jén először csak a bika-engedélyes tagok 

„foglalhatnak területet”, a többieknek csu-

pán 17 órától van lehetőségük erre. Május 

1-jétől erdőben nem vadásznak, augusztus 

végéig kizárólag a vadkár-veszélyes terü-

letrészekre szabad kiülni.

S hogy minderről a saját szemével is meg-

győződhessen a látogató, csaptunk egy kört 

a területen Marton Zoltán vadászmesterrel 

és Drojkó Csaba hivatásos vadásszal. Miköz-

ben a vadgazdálkodásról és a pezsgő társa-

sági életről beszélgettünk, alaposan szem-

ügyre vehettem a példásan karbantartott 

cserkelőutakat, nyiladékokat, leseket. Egy-

általán nem éreztem azonban, hogy amo-

lyan Potemkin-falu jelleggel kozmetikázott 

részeken járnánk. Rend honolt mindenütt. 

Látszik, hogy mindennek van gazdája, min-

denki tudja a dolgát, azt csinálja, amihez ért 

és egyben érzi a saját felelősségét is. Csak 

így működik, nem szólunk bele a másik dol-

gába – állítják kísérőim, hozzátéve, hogy 

a pénzügyek a gazdasági felelős hatáskör-

be tartoznak, a szakmai munka irányítása 

a vadászmester kompetenciája, a gyakorlati 

oldallal a vadőr foglalkozik, a „suszter tehát 

mindvégig megmarad a kaptafánál”…

Kérdésemre, hogy hogyan lehet kétezer 

hektáron a vadászati jogot gyakorolni, 

Szánóczki László titkár a következőt felelte:

A miénk és egy másik vadásztársaság 2-2 

ezer hektáron, egymástól függetlenül, egy 

Kft. égisze alatt gazdálkodik. A bejegyzett 

jogosult a gazdasági társaság, mely bérbe 

adja a két Vt.-nek a vadászat lehetőségét.

A trófeaszemlének, azon túl, hogy lehet 

belőle tanulni, közösségformáló szerepe 

is van. A vadásztársak egymás történetét 

türelmesen végighallgatva mesélik el az 

elejtés körülményeit.

Az agancsbemutató közös ebéddel zárult. 

A máshol oly gyakran tapasztalható széthú-

zás helyett itt igazi csapatszellem uralko-

dik. A legfontosabb számukra a barátság, 

melynek ékes példája, hogy tudnak örülni 

egymás sikerének. A sikerhez vezető út 

azonban a közös célok mentén folyó munka, 

a vadásztársak feltétlen tisztelete – és nem 

utolsó sorban a vadászat szeretete.

Wallendums Péter

Látogatóban a Diósjenői Vadásztársaság hagyományos trófeaszemléjén

Együtt – egymásért

Szánóczki László titkár, Perger Isván elnök, Marton Zoltán vadászmester, 
és Horváth Imre gazdasági felelős
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Diana vadászbál
A Vadászati Kulturális Egyesület Diana Vadászhölgy Klubja tisz-

telettel meghívja Önt, hozzátartozóit és barátait a VII. Országos 

Diana Bálra, melyet 2010. február 6-ikán, Zalakaroson rende-

zünk meg. A báli programról és a szálláslehetőségekről részle-

tes információt következő lapszámunkban olvashatnak.

Mire szabad vadászni?
Novemberben: gímszarvasra (golyóra érett bika kivételével) – dámra – mufl onra – őzsutára és gidára – vaddisznóra – szikaszarvasra 

– mezei nyúlra – üregi nyúlra – fácánra – fogolyra – vetési lúdra – nagy lilikre – tőkés récére – csörgő récére – kercerécére – szárcsára – 

balkáni gerlére – borzra – aranysakálra – házi görényre – nyestre – dolmányos varjúra – szarkára – szajkóra

Decemberben: gímszarvasra (golyóra érett bika kivételével) – dámra – mufl onra – őzsutára és gidára – vaddisznóra – szikaszarvasra 

– mezei nyúlra – üregi nyúlra – fácánra – fogolyra – vetési lúdra – nagy lilikre – tőkés récére – csörgő récére – kercerécére – szárcsára – 

balkáni gerlére – borzra – aranysakálra – házi görényre – nyestre – dolmányos varjúra – szarkára – szajkóra

Egész évben vadászható: vaddisznó kan, süldő, malac – róka – pézsmapocok – nyestkutya – mosómedve

 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 06.27 16.26 15.19 04.53

 2 Hétfő 06.29 16.25 15.45 06.08 20.14 O

 3 Kedd 06.30 16.23 16.19 07.25

 4 Szerda 06.32 16.22 17.02 08.41

 5 Csütörtök 06.33 16.20 17.58 09.51

 6 Péntek 06.35 16.19 19.06 10.50

 7 Szombat 06.36 16.18 20.23 11.36

 8 Vasárnap 06.38 16.16 21.43 12.12

 9 Hétfő 06.39 16.15 23.03 12.40 16.56 C

 10 Kedd 06.41 16.14 --.-- 13.04

 11 Szerda 06.42 16.12 00.21 13.25

 12 Csütörtök 06.44 16.11 01.38 13.45

 13 Péntek 06.45 16.10 02.53 14.05

 14 Szombat 06.47 16.09 04.09 14.28

 15 Vasárnap 06.48 16.08 05.24 14.54

 A hó A hét Nap Hold
 napja napja kel nyugszik kel nyugszik fázisai
    (h min) (h min) (h min) (h min) (h min)

 16 Hétfő 06.50 16.06 06.37 15.25 20.14 I

 17 Kedd 06.51 16.05 07.47 16.04

 18 Szerda 06.53 16.04 08.49 16.51

 19 Csütörtök 06.54 16.03 09.42 17.47

 20 Péntek 06.56 16.02 10.25 18.49

 21 Szombat 06.57 16.01 10.59 19.53

 22 Vasárnap 06.58 16.01 11.26 20.59

 23 Hétfő 07.00 16.00 11.48 22.05

 24 Kedd 07.01 15.59 12.07 23.10 22.39 D

 25 Szerda 07.03 15.58 12.25 --.--

 26 Csütörtök 07.04 15.58 12.42 00.15

 27 Péntek 07.05 15.57 13.00 01.22

 28 Szombat 07.07 15.56 13.20 02.31

 29 Vasárnap 07.08 15.56 13.43 03.44

 30 Hétfő 07.09 15.55 14.13 05.00

2009

ÚJHOLD   I TELIHOLD   OELSŐ NEGYED   D UTOLSÓ NEGYED   C

30 napNovember

Mikor – mi – mennyiért?
Mufl onkos vadászati árak:

Csigahossz EUR EUR/cm ezer Ft Ft/cm

50 cm-ig 450-600 - 100 -

50-60 500-1100 10-55 100-196 500

60-70 650-1300 50-90 170-210 13000-21000

70-80 1250-2200 92-180 300-420 25000-26600

80-90 2200-4000 120-300 550-686 30000-32200

90 cm fölött 4060-5000 190-250 1008 50400

Mufl onkos sebzés:
a becsült csigahossznak megfelelő ár 50 százaléka

Mufl on juh és jerke elejtés: 50-130 EUR, illetve 20 000 Ft
Mufl onbárány elejtés: 30-100 EUR, illetve 20 000 Ft

Őzsuta, gida elejtés: 30-80 EUR, illetve 10 000-11 000 Ft

Fácánkakas (elvitellel): 18-21 EUR, illetve 3500-5000 Ft
Mezei nyúl (elvitellel): 30-40 EUR, illetve 7000-9000 Ft
Tőkés réce, csörgő réce, kerceréce (elvitellel): 12-19 EUR
Vetési lúd, nagylilik (elvitellel): 35-38 EUR

Dr. Balázs István

Félévesek lettünk
Minden kezdet nehéz – szokták mondani, és ez a Jász-Nagy-

kun-Szolnok megyei Dianákra is érvényes volt. Nehezen, bi-

zonytalanul indultunk, kóstolgatva a vadászhölgyek közös-

ségi lehetőségeit, de a célkitűzéseink és hitünk erőt adott a 

folytatáshoz. Lelkes tagjaink segítségével rendezvényeinket 

nagy sikerrel bonyolítottuk le. Az elmúlt hat hónap alatt részt 

vettünk egy szakmai napon Szolnokon, a milléri lőtéren jó 

hangulatú közös koronglövészetet szerveztünk, és több alka-

lommal lehetőségünk volt közös vadászatra is. A karcagi va-

dásznapon szintén derekasan helyt álltunk: gyerekprogramo-

kat szerveztünk, ráadásul a főzőversenyen az előkelő második 

helyet szereztük meg. Programjainkat baráti hangulat jellem-

zi, a vadászatért és egymásért való tenni akarás összetartja, 

erősíti szervezetünket.
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A Lovászi Olajbányász Vadásztársaság ok-

tóber 11-én tartotta trófeabemutatóját, 

amelyen tizenöt, a főidényben elejtett gím-

szarvas agancsát, és a bemutató reggelén 

terítékre hozott bikát láthatták az érdeklő-

dők. A kiállított trófeák közül egy ezüst- és 

öt bronzérmes volt. A szemle ünnepélyes 

megnyitójának részeként az Életfa megko-

szorúzásával emlékeztek meg a társaság 

elhunyt tagjairól. A szép őszi nap közös va-

csorával zárult.

A beharangozott esős, rossz idővel ellen-

tétben nagyon kellemes őszi napsütés-

ben kezdődött meg a Zalamenti Vadászklub 

trófeabemutatója október 10-én, Zalabéren, 

a Szent Antal fogadó kertjében. 

– Területükön ebben a vadászidényben 27 

gímbika került terítékre, amelyből 2 arany-, 

3 ezüst-, és 10 bronzérmet kapott, ami kima-

gaslónak mondható – emelte ki Badacsonyi 

Lajos ügyvezető beköszöntőjében.

Az átlagsúly 6,55 kg, az átlagos életkor majd-

nem 8 év. A legnagyobb, 11,03 kilogrammos 

trófea 222,45 pontot kapott a bírálaton. 

A rövid értékelést a zalabéri plébános, Kiss 

János által celebrált Hubertus-mise követ-

te. A klub 25 trófeája mellett a szomszédos 

vadásztársaság, a Zöld Erdő Vt. 5 trófeáját is 

bemutatták. Az ünnepség végén a résztve-

vőket a klub tagjai ízletes vadpörköltre lát-

ták vendégül.

Október 2-án a Drávasztára Ftk. taggyű-

lésén értékelte a szeptemberi bikava-

dásztatás eredményét, melyet igen jónak 

ítélt. A taggyűlés után a halászlé és kemen-

cében sült vadmalac elfogyasztása közben 

beszélgettek a múltról, valamint a közeljövő 

feladatairól. 

Polster Gabriella,

Wallendums Péter

A Nógrád megyei, közel 6700 hektáron 

gazdálkodó Lókosvölgye Vadásztársa-

ság október 10-én, Rétságon mutatta be az 

idei bőgésben zsákmányolt bikák agancsait. 

A 16, többségében nem tipikus börzsönyi 

jellegű agancs közül hat kapott érmet a bírá-

laton, a legnagyobb egy 8,70 kilogrammos 

trófea volt. Machás Mihály elnök és Kötél 

Miklós vadászmester elmondta, hogy ez az 

első alkalom, amikor az adott évben teríték-

re került bikákból kiállítást rendeznek. Az el-

ejtők ünnepélyes keretek között vehették át 

a bírálati lapot, melyhez – a vadásztársaság 

vezetőségének fi gyelmessége révén – egy 

színes, kinagyított terítékfotót is kaptak.

Az erdőgazdaságok közötti idei lövészverseny 

a tizedik fordulóval ért véget Érsekcsanádon, 

október 9-én. A márciusban kezdődött ver-

senysorozat során az erdőgazdaságok csapatai 

trapban, korongvadászatban, toronykakas-, 

futóvad- és állóvadlövésben mérték össze 

tudásukat. Az egyik legrangosabb lövészver-

seny-sorozat más-más helyszíneken, de mindig 

remek hangulatban zajlott. 

Összesített eredmények csapatban: 
I. Gyulaj Zrt.:
 Bölcskei Gábor, Csapó Károly,
 Kalauz Csaba, Király Attila, Tóth Péter
II. Gemenc Zrt.:
 Genáhl Krisztián, Gyöngyös István,
 Györök Lajos, Kovács Ignác, Kovács Gábor,
 Szabó Barnabás, Csonka Tibor
III. Zalaerdő Zrt.:
 Bárdosi András, Gróf András,
 Karikó Róbert, Mátó Elemér, Radics Péter,
 Sohár Dezső

Egyéni összesített eredmény: 
I.  Dobos József – Nefag Zrt. 93 pont
II.  Tóth Péter – Gyulaj Zrt. 81 pont
III.  Genáhl Krisztián – Gemenc Zrt. 80 pont
IV.  Kovács Ignác – Gemenc Zrt. 65 pont
V. Karikó Róbert – Zalaerdő Zrt. 63 pont
VI. Őss László – Sefag Zrt. 61 pont

Trófeaszemlék

Erdőgazdaságok közötti lövészverseny

Lovászi Olajbányász Vt., 2009

Dobos József Tóth Péter Genáhl Krisztián

A Zalaerdő Zrt., a Gemenc Zrt., a Befag Zrt.,
a Pilisi Parkerdő Zrt. és a győztes Gyulaj Zrt. csapata
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Ha meghökkentő és érdekes történeteket szeretne olvasni, vagy csak meg akarja 

tudni a legfrissebb híreket, esetleg szívesen értesülne az aktuális vadászrendez-

vényekről, programokról, akkor nem kell mást tennie, mint feliratkoznia a www.

vadaszlap.hu internetes oldalunkon működtetett hírlevél-szolgálatunkra. Ne fe-

ledje, az információ házhoz jön…

Túl vagyunk három kerekasztal-beszélgetésen, amelyen a Környezetvédelmi- és Vízügyi-, 

valamint a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumok, a Nyugat-Magyarországi-, 

és a Szent István Egyetem, a Vadászkamara, a Védegylet, a VKE, illetve a Magyar Madártani 

és Természetvédelmi Egyesület képviselői vettek részt szeptember 1-jén. A téma az erdei 

szalonka hazai vadászatának rendezése volt. Most ott tartunk, hogy elkészült a szalonka-

monitoring első összefoglaló tanulmánya és a két minisztérium egyeztette álláspontját 

a tavaszi szalonkázásról. Ha azt kérdezik tőlünk, hogy 2010 tavaszán vadászhatunk-e sza-

lonkára vagy sem, arra egyelőre nem tudjuk a választ...  (III/34. szeptember 22.)

  
A vadászok értesítették a rendőrséget szeptember végén, hogy Ravazdon (Győr-Moson-

Sopron megye), a földtulajdonosi közösség területén ismeretlenek lövöldöznek. Amíg a 

pannonhalmi rendőrőrs munkatársai a helyszínre értek, a vadászatra jogosult tagjai visz-

szatartották a négy feltételezett elkövetőt. A gépkocsi átvizsgálásakor csak egy fegyver-

tokot találtak, mert a lőfegyvert időközben elrejtették. Végül az egyik gazos területről 

előkerült egy .22-es kaliberű kispuska. A fi atalokat előállították, akik meghallgatásukkor 

elmondták, hogy ők csak papírlapra lőttek célba. A rendőrség vizsgálja a fegyverhasználat 

körülményét.  (III/35. október 1.)

  
Meghalt egy 36 éves vadász Rezi-hegyen, a Szent Miklós-völgyben (Zala megye) október 

11-én kora délután, amikor egy vizes erdei földúton felborult terepjárójával és alászorult. 

Az autó utasa agyrázkódást szenvedett, miután magához tért, ő hívott segítséget tele-

fonon. A kiérkező mentők kórházba szállították. A helyszíni tudósításból kiderült, hogy 

a Suzuki Samurai típusú terepjáróval két helybéli vadász indult vadat beszállítani, ám 

az eső áztatta földúton valószínűleg megcsúsztak, az autót megdobta a magas rézsű, 

s a kocsi fejre állt. A sofőr sérülései halálosak voltak. A baleset körülményeire jellemző, 

hogy a mentők és a temetkezési vállakozó dolgozói is csak a vadászok terepjáróival tudták 

lehozni a sérültet és a tragédia halálos áldozatát.  (III/36. október 15.)

  
Egy szarvas volt az ötödik utasa az orvvadászok gépkocsijának. Október 11-én, késő 

délután állították meg az autót a rendőrjárőrök egy közúti ellenőrzés során Lábod és 

Rinyabesenyő között. Azonnal látták, hogy a Suzuki ötödik, „különös” utasa semmiféle 

okmánnyal sem rendelkezik, ugyanis egy 5-7 éves dámbika foglalt helyet a hátsó ülésen, 

összekötözött lábakkal és letakarva. Az állat még élt, vélhetően hurokkal ejtették el, nem 

sokkal korábban. Az autóban ülő férfi ak egyike úgy védekezett, hogy ő csak stoppos, és 

amikor beszállt, fel sem tűnt neki a szarvas. A vad értéke félmillió forint. A nagyatádi rend-

őrkapitányság lopás miatt indított eljárást a tettesek ellen.  (III/36. október 15.)

Ha tudunk egymással beszélni...

A Hódmezővásárhelyi Hód-Vad Vadász és Természetvédő Közhasznú Egyesület október 10-

én szervezte meg az „Összefogás a mezei nyúl kártétele ellen” című szakmai megbeszélését. 

A rendezvényre meghívást kaptak a helyi és környékbeli (Mártélyi, Mindszenti, és Székkutasi) 

vadásztársaságok vezetői és földtulajdonosi közös képviselői is. A megbeszélésen minden-

ki elmondta eddigi tapasztalatait és hogy eddig milyen megoldásokat alkalmaztak (több, 

kevesebb sikerrel) a vadásztársaságok. Az elhangzottakból megállapítható, hogy a föld-

tulajdonosokkal való aktív és sikeres kapcsolattartáshoz elengedhetetlen a jó kommu-

nikáció. Célszerű a földtulajdonosoktól előre megtudni a tervezett napraforgó vetés he-

lyét, nagyságát. A vadásztársaságok, így tervezni tudják az őszi-téli nyúlhasznosításukat 

– a törzsállomány biztonságos megmaradását fi gyelembe véve – az érintett területekre 

koncentrálva.  Balogh János

Bensőséges ünnepség keretében avat-

ták fel szeptember 26-án a Pest me-

gyei Szentmártonkáta határában azt az 

emlékfát, amelyet az elmúlt 10 évben 

elhunyt vadásztársaikra emlékezve állí-

tott vadászházánál a Tápiómenti Szikra 

Vadásztársaság.

Az erdő közepén álló egykori tanyaépü-

letből kialakított vadászház udvarán 

kőből épített talapzat tartja a jó 5 mé-

ter magas lekérgezett fatörzs-torzót, 

amely az örök vadászmezőkre távozott 

vadászok emléktábláinak hordozója. 

A vadásztársaság elnöke, Kurunczi Já-

nos vezette végig az eseményt, több 

ünnepi beszéd maghallgatása után 

Czoch Árpád, a korábbi elnök és dr. 

Grónás Tibor vadászmester koszorúzta 

meg az emlékfát. A helyi közösségek és 

a családtagok koszorúinak elhelyezése 

után minden jelenlévő gyertyagyújtás-

sal emlékezett az elhunyt vadásztársak-

ra. Végül az 1848-as szabadságharcban 

használt ágyú működő másolatának 

elsütésével koronázták meg az ünnep-

séget a tüzér egyenruhába öltözött 

Nagykátai Tüzér Egylet tagjai. -som

Ágyúszó
a Tápió mentén
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A fűszer- és gyógynövények, vagy régies nevükön a „füvek” összeköt-

nek bennünket a múlttal, a jelennel és a jövővel egyaránt. A növények 

felhasználása a gyógyításban csaknem egyidős az emberiséggel. 

A világon több mint 20 000 féle fűszer- és gyógynövényt tartanak 

számon, melyek közül egyedül Indonéziában 7500 faj őshonos. 

Sok évezreddel ezelőtt ismerték fel a növények gyógyító hatását, 

és jegyezték fel korabeli kínai füveskönyvekben.

Gyógynövények

Kankalin
Számos vadvirág hordoz rég elfeledett titkokat. A tavaszi kankalin szárított vagy friss virá-

gából például nyugtató hatású teát készíthetünk.

Helyi titkok
Minden kultúra felfedezte a maga szépítkezésre alkalmas növényeit. Peruban a ratanhia 

gumiszerű nedvet tartalmazó, szárított gyökerét fogápolásra, a fogkövek eltávolítására 

használják. A karnaubapálma levélrügyeiből nyert, édeskés illatú karnaubaviaszt pedig 

haj- és arckrémekhez adják. Sok népcsoport tagjai növényi eredetű festékekkel 

díszítik, színezik testüket. Peruban például a Genipa americana nevű fa 

nedvéből kék színű testfestéket vonnak ki.

Füveskönyvek
A füveskönyvekben, mint ebben a canterburyi szerzetesek által, 

1100 körül másolt Apuleius szövegben is, a növények gyógyító 

hatására vonatkozó ismereteket terjesztették. A hiányos botani-

kai tudás ellenére ezek az írások igen színvonalasak voltak.

Gyógyító fűszerek
A kínaiak régen felismerték, hogy a gyógynövények jótékony hatása az ételekben is 

megmutatkozik. A zsírtartalom csökkentésére datolyát, zabot, katjánbabot, lótuszt használ-

nak. Az öregedés ellen jónak tartják a zellert, a lótuszmagot, a galagonyát és a petrezselymet. 

Henna
A Lawosonia inermis leveléből nyert 

festékkel díszítik a menyasszonyok 

kezét Indiában, mely körülbelül 2-3 

hétig marad meg.

A növénygyűjtés szabályai
A virágos növények mindössze 5 százaléká-

nak gyógyhatásairól vannak pontosabb isme-

reteink, ráadásul ezeknek a fajoknak jó részét az 

50 éven belüli kihalás veszélye fenyegeti. 

Először mindig határozzuk meg a növényt. Soha 

ne gyűjtsünk ritka, védett fajokat. A növénynek csak 

azt a részét gyűjtsük, amelyre szükségünk van. 

Ne tegyük tönkre a növények élőhelyét!

Tavaszi kankalin (Primula veris)
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Aranyfácán (Chrysolophus pictus)

Eredeti hazája Kína. Félénk és visszahúzódó, territoriális, 

a nemek csak párzáskor találkoznak. A kakas tollazata 

színpompás, feje és szárnyfedője sárga, nyaka sárga, 

fekete mintával, a többi szín: piros, zöld, fekete, barna. 

A tojó tollazata sárgás-barna. E madarak a talajon 

élnek, bogyókkal, magvakkal, virágokkal, pókokkal és 

rovarokkal táplálkoznak. A költési időszak április-május 

között van.

Szarka (Pica pica)

Mindkét nemnek fekete-fehér tollazata és hosszú, 

ékalakú szárnya van. A szarka bokrokkal és fákkal tarkí-

tott kultúrtájak, facsoportok és bozótosok, parkok lakó-

ja. Mindenevő, a magoktól és rovaroktól kezdve a dögö-

kig mindent megeszik, néha nagyobb emlősöket tisztít 

meg a parazitáktól. Vadászható vadfajunk, idénye július 

1-étől február 28-ig tart.

Csörgő réce (Anas crecca)

Egész Európában, Ázsia és Észak-Amerika jelentős ré-

szén elterjedt, a Kárpát-medencében rendszeres fész-

kelő. Tápláléka változatos, főleg magvakat, növényi 

részeket, gerincteleneket, apró halakat és ebihalakat fo-

gyaszt. Sás- és fűszálakból, száraz nádlevelekből készült, 

mohával és pihetollakkal bélelt fészkét a talajra építi. 

Vadászati idénye szeptember 1-jétől január 31-ig tart.

Hossz: 20-22 cm

Szárnyfesztávolság: 40-45 cm

Hossz: 80-110 cm

Szárnyfesztávolság: 65-75 cm

Hossz: 34-38 cm

Szárnyfesztávolság: 58-64 cm

Az augusztus hónapban

meghirdetett játékunk nyertese: 

Szemán Szimonetta 

Pálháza

( A könyvnyereményt

postán küldjük a nyertesnek.)

KIVÁGHATÓ MADÁRLEXIKON 

A gyepűrózsa termése

a csipkebogyó,

más néven hecsedli

(Rosa canina)

Színezd ki!
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Vadászataim előtt kerülök minden olyan 

helyet, eszközt, ételt, amely plusz szaggal 

„töltené fel” bőrömet, ruházatomat. Bár jó 

szél esetén az irritáló szagok nem jutnak 

a vad orrába, azonban soha nem lehetünk 

biztosak abban, hogy egy véletlenül az al-

karunkkal végigdörzsölt fatörzs, vagy egy-

egy pillanatra megforduló szél nem vágja 

ketté aznapra felállított vadászati straté-

giánkat. Minél eredményesebben tudjuk 

szagterheléseinket csökkenteni, annál sike-

resebbek lehetünk vadászataink során.

A vadászat előtti nap már nem haszná-

lok semmilyen illatosító anyagot (arcszeszt, 

dezodort). Ügyelek arra is, hogy nagyon 

fűszeres ételt se fogyasszak a vadászat 

napján, mert például egy jó fokhagymás 

sült után az ember az illatanyagokat kiiz-

zadva bizony már méterekről szaglik. (Arról 

már nem is beszélve, hogy amikor kifújjuk 

a levegőt, szagmolekulák ezreit juttatjuk 

a levegőbe, s egy fokhagymás sült, vagy 

egy jó füstölt csülök ezen a fronton is csak 

ront a helyzeten.) Amúgy sem szerencsés 

tele gyomorral vadászatra indulni, hiszen 

a vadászíjászat sokszor komoly fi zikai meg-

terheléssel jár, és jóllakottan bizony nem 

túl kellemes a földön kúszva becserkelni egy szarvasrudlit.

Az indiánok vadászataik előtt izzasztókunyhókban imádkoztak 

a szellemekhez a siker érdekében. Ezután tiszta vizű patakban 

lemosdottak és úgy indultak íjaikkal, lándzsáikkal vadat űzni. Ezt 

a szertartásos megtisztulást érdemes ma is alkalmazni. Bár egy 

szaunázást elég körülményes kivitelezni közvetlenül a vadászat 

előtt, de a tiszta vizes zuhanyozásnak semmi akadálya.

A ruházat szagmentesítéséről is gondoskodni kell. Az otthoni 

mosógép használatát, ha tehetjük, mellőzzük, ugyanis hiába in-

dítjuk el mosószer nélkül a programot, a gép mindig tartalmaz az 

előző mosáskor használt mosószerből, öblítőszerből egy keveset 

(hacsak nem futtatunk végig két-három üres mosóprogramot 

előtte). A legjobb, ha a tiszta fürdőkádban kézzel kiöblítjük, ki-

súroljuk az elszennyeződött ruhadarabjainkat. A vadászruháimat 

egy lyukacsos ládában tartom a szabad levegőn (természetesen 

fedett helyen), s véletlenül sem teszem az öblítővel kezelt ingeim 

közé azokat. Az üzletekben kaphatók nagyméretű, szagmentesen 

záródó nylonzacskók. Van, aki ebben tartja a vadászruháját.

Az autómban már évek óta nem használok illatosítót. Nagy do-

hányos sem vagyok, így viszonylag kevésbé szagterhelt autóval 

rendelkezem. Ennek ellenére a vadászat helyszínére való utazás 

alatt sem az erdőjáró ruhámban vagyok, azt a megérkezésig egy 

zárt táskában tartom.

Vadászboltokban méregdrágán vásárolhatunk úgynevezett 

szagblokkolós ruhákat. Én nem hiszek ezekben, bár nem is hasz-

náltam soha őket. Szintén léteznek a piacon olyan szagsemlegesí-

tő anyagok, amelyekkel befújva a ruhát, csizmatalpat, blokkolják, 

elnyomják a nemkívánatos emberi szagnyomokat. Ezek haszná-

lata törvényességi határokat feszeget. Ma Magyarországon nem 

alkalmazható semmi olyan mesterséges szaganyag, amely a vadat 

megtévesztheti. Hogy ez a szagtalanító kiveri-e a törvényi bizto-

sítékot, az már jogszabály-értelmezési kérdés, ahogyan vélemé-

nyem szerint az ánizsos, szarvasgombás sópaszta, vagy az alma-

aromás illatanyagok esetében is az.

Ha tehetem, tavaszi lesvadászataim alkalmával igyekszem olyan 

helyet választani, ahol a természet erőteljes illata elnyomhatja 

a nemkívánatos szagomat. Előszeretettel tanyázok ezért például 

galagonyabokor tövében, amikor az virágzik.

A jó széllel történő vadászat elengedhetetlen. Azzal, hogy gátat 

szabunk az irritáló szagoknak, elősegítjük a vadászat sikeressé-

gét. Ha homlokon csap a szél, akár pipa is lóghat a szánkban, ha 

azonban a hátunkon szárítja 

az izzadtságot, akkor még a 

legmodernebb szagblokkoló 

ruha sem menthet meg ben-

nünket a kudarctól.

A vadászíjászat fertőző betegség. Ráadásul gyógyíthatatlan. A betegség egy-két éven belül olyan szö-

vődményeket okoz, amely károsítja az ember tecnikalizált, kemikalizált kényelmi szféráját. A mindenna-

pi rutinfeladatok kezdenek a vadászíjászat alá rendelődni.

SZABÓ ZSOLT

ijaszat@vadaszlap.hu
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Szagmentesen – jó széllel!

Ha rossz a szelünk és a vezértehén 

szagot kap, az egész rudlit elviszi 

magával
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2010. január elsejétől a Tisza-tavi Sporthorgász, Természetvédelmi 

és Környezetvédelmi Közhasznú Nonprofi t Kft. lesz a halászatra jo-

gosultja a Tisza-tónak. Korábbi tulajdonosa a Mohosz volt, akivel 

még rendezni kötelesek az új halászati jogtulajdonosok a bíróság 

által megítélt kártérítést, amelynek nagyságáról természetesen vita 

van. Hozzáértők szerint a Mohosz követelése irreális, de ez majd 

a tárgyalóteremben kiderül. Kívülálló horgászként számomra en-

nél fontosabb, hogy mire számíthatnak a Tisza-tavon horgászók. 

A kulcskérdés mindig az, hogy mennyi lesz a hal, milyen lesz az el-

lenőrzés, hogyan tud hatni a természetes szaporulat megtartására 

az új halászati hasznosító (tárgyalások a Vízüggyel, Természetvé-

delmi Hivatallal stb.), hogy oldja meg a kormoránkérdést? Az új 

tulajdonosok egyben biztosak lehetnek, a Tisza támogatni fogja 

őket. Emlékezzünk csak, a tragikus ciánszennyezést követő eszten-

dőkben olyan áradásokkal jött a folyó, melyhez hasonló évtizedek 

óta nem volt. Meg is látszott a szaporulaton, hemzsegett a folyó az 

ivadékoktól, jelentős részük vissza is térhetett a tartós áradás miatt 

az anyafolyóba. Nagy a várakozás a Tisza-tó környékén, nemcsak 

a horgászok, de sokan mások, csónakkikötő tulajdonosok, horgász-

boltosok, horgásztatók, szobakiadók, kempingesek remélik, hogy 

a Tisza-tó partján új időszámítás kezdődik. A halasítási terv adott, de 

azon belül tág mozgástere van azoknak, akik ismerik, értik a tavat és 

a Tiszát. Felelős gazdálkodással, a nyilvánosság biztató és megtartó 

erejével (a haltelepítések mindenki számára megtekinthetők legye-

nek) nemcsak híveket nyerhetnek maguknak, de közüggyé tehetik, 

hogy a Tisza-tó kiemelt fi gyelmet kapjon. Amit meg is érdemel, 

hiszen a Kárpát-medence második legnagyobb állóvize, melyben 

a Tisza 33,6 kilométer hosszan halad. Magyarország egyik különle-

ges horgászvizéről van szó, melynek voltak olyan évtizedei, mikor 

ezrek zarándokoltak el horgászni a partjára, és voltak olyan eszten-

dők, amikor már csak lézengtek a horgászok. Az új tulajdonosok 

még 1999-ben adták be pályázatukat, amely ugyan nyert, de a pe-

reskedések miatt csak 2010-től vehetik kezükbe a tározó sorsát. Az 

ilyen és ehhez hasonló elhúzódó perek nem tesznek jót 

a tulajdonnak. Reméljük, hogy a Tisza-tó sorsa végre ren-

deződik, és hozzáértő kezekben újból olyan halgazdag 

lesz, mint a korábbi évtizedekben volt.

2009. november 14–15-én Budapesten, a Budakalászi 

Sportcsarnokban először lesz Ponty-show Magyarorszá-

gon. Hasonló rendezvény már van a világ nagy pontyos 

országaiban, Angliában és Franciaországban, s lám a fej-

lődés megállíthatatlan. Miben más ez a rendezvény, mint 

a FeHoVa vagy a Hit gyülekezet csarnokában megtartott 

nagy horgászcikk vásárok és árubemutatók? Abban feltét-

lenül, hogy a legnépszerűbb hazai horgászhalra, a pontyra 

összpontosít. Éppen ezért hívja meg vendégelőadóknak 

a világ leghíresebb pontyhorgászait, Frank Warvick-ot, 

Andy Chambers-t, Ross Honey-t, Michael Komuczki-t, 

Ardy Weltkamp-ot és persze neves hazai horgászokat, 

többek közt Döme Gábort és Schlott Christiant.

A kétnapos rendezvényt számos esemény színesíti, táv-

dobó verseny a közeli Omszki tavon, fi lmvetítések, egész 

napos jutalomjátékok, tombolák. Fellépnek népszerű 

és nagyszerűen horgászó színészbarátok, itt lesz Ross 

Honey, a World Carp Classic verseny kitalálója és tulajdo-

nosa. 11 éve rendezik már meg ezt a különleges halfogó 

versenyt, melyen 130 csapat indul a világ szinte valameny-

nyi pontyos országából. Érdekesség, hogy egy csapatban 

különböző országokból érkezettek is pecázhatnak. Jó hír 

a magyaroknak, hogy jövőre már nálunk is lesz három 

selejtező versenye a következő évi nagy eseménynek. 

A hazai versenyek szervezője a Carplove nevű cég, veze-

tője Kracsál Ferenc ismert és elismert pontyhorgász. 

Az idei franciaországi versenyen a magyar csapat 

a negyedik helyen végzett, ami óriási eredmény! Az sem 

lebecsülendő, hogy a mieink által felajánlott szektordíj – 24 kará-

tos arany svinger – annyira elnyerte a rendezők tetszését, hogy 

a győztes csapatnak adták oda!

A World Carp Classic nagy sikerét többek közt annak köszön-

heti, hogy a verseny előtt két nappal már találkoznak a résztve-

vők – majdnem azt írtam, hogy pálinkát cserélnek – nagyot bu-

liznak, majd horgásznak életre-halálra. A beszámolóikat olvasva 

a különféle külföldi horgász honlapokon, – mind kihangsúlyozzák 

a sportszerű és baráti légkört, amelynek minden perce jellemző

 erre a versenyre!

Fontos, hogy élőcsalit (gi-

liszta, csonti, pinki, szúnyog-

lárva) nem lehet használni, 

annál inkább kukoricát, tigris-

mogyorót, pelletet és bojlit.

ZÁKONYI BOTOND

zakonyi.botond@gmail.hu

A karaván halad...

A bojlival lényegesen nagyobb esélyünk kínálkozik kapitális méretű 

ponytok fogására. Képünkön Kracsál Ferenc látható.
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Napelemes vaditató, amellyel 
itathat és dagonyát vízzel 

elláthat egyszerre!
Automata vadetető beállítható 
szórási idővel és szabályozható 

mennyiséggel.
Éjjellátó kereső távcső eladó.

Telefon: 06-30/467-0123

Eladó LR Defender terepjáró 

(2db 90-es és 2 db 110-es) tgk.! 

Ár: 1 390 000 Ft + áfa
Minden autó

friss műszakival rendelkezik, 

átvizsgált, csörlővel,

tetőcsomagtartóval szerelt!

Érdeklődni:

06-30/998-2638

Baja

Továbbtenyésztésre alkalmas,

immunizált üregi nyulak

megrendelhetők.

Üregi nyúl vadászati lehetőség, 

cserkeléssel vagy görényes

ugrasztással:

06-30/855-1828
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Jack Russel terrier kis-
kutyák, kiváló, vadászó 
szülőktől, sporttársi 
áron eladók.
Telefon: 06-20/935-2799  

Kocsolai kutyás hajtó-
csoport minimum há-
rom fővel, hat kutyával 
bérhajtást vállal.
Telefon: 06-30/635-3157

Drótszőrű magyar vizs-
la kölykök – az egyik 
alom sötét zsemleszínű, 
rövidebb szőrzettel – 
értékes szülői pároktól 
kaphatók a Hejőcsabai 
kennelben, Miskolcon. 
Telefon: 06-46/304-175 
és 06-30/322-9991

Vadászkutyák tanítását, 
vizsgáztatását vállal-
juk! Rövidszőrű, illetve 
drótszőrű német vizsla 
növendékek eladók, ta-
nításra visszatarthatók!
Telefon: 06-70/292-7863

Csicsókagumó őszi tele-
pítéshez, téli etetéshez 
eladó.
Telefon: 06-20/995-8526

Bajor hegyi véreb kisku-
tyák eladók. Érdeklődni: 
06-70/967-5908

Vadászkönyvet télen-
nyáron! A Diana Vadász-
Horgász Antikvárium 
nagy könyvkínálatából 

kedvére válogathat! 
Ingyenes árjegyzéket 
küldünk! 6900 Makó, 
Zrínyi u. 34. Telefon: 
06-62/211-561. www.
dianaantik varium.hu 
és www.vaterabolt.hu/
dianaantikvarium

Régi vadászfestmények 
igényesnek eladók.
Telefon: 06-20/462-3867

Vadászati címerek olaj-
festményen.
Telefon: 06-30/835-4412

Ordacsehiben, vegyes-
vadas vadásztársaság 
hivatásos vadászt keres.
Telefon: 06-20/937-5394

Szomorú szívvel tudat-
juk, hogy Molnár Gábor 
vadásztársunk – társa-
ságunk alapító tagja, a 
Hubertus Kereszt bronz 
fokozatával kitüntetett 
vadászunk – életének 
48. évében, szeptem-
ber 15-én, hosszantartó 
betegségben elhunyt. 
Emlékét vadászias ke-
gyelettel megőrizzük. 
„Diana” Bérkilövő Va-
dásztársaság, Marcali

Német-angol-francia 
nyelvtudással, vadgaz-
dálkodási-erdésztech-
nikusi végzettséggel, 
vadgazdálkodási gya-
korlattal állást keresek.
Telefon: 06-70/649-8711 
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