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MEGHÍVÓ

Rókák
(Valaczkai Erzsébet)

XX. Heves megyei Vadásznap
Parádfürdõ 2011. július 9.

Fõvédnökök:
Dr. Semjén Zsolt

Miniszterelnök helyettes, OMVV Elnöke

- Horváth László
- Országgyûlési képviselõ,

- Heves m-i Kormányhivatal Vezetõje

Védnökök:

Dr. Ángyán  József
Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkára

Dr. Jung László
az Egererdõ Zrt. Vezérigazgatója

Dr. Ormossy Attila
HMRFK Megyei Rendõr Fõkapitánya

Duska József
a Bükki Nemzeti Park Igazgatója

Mudriczki József
Parád Község Polgármestere

Szabó Róbert
a Heves megyei Közgyûlés Elnöke

PROGRAMOK

2011. július 09.
 8.00  Vad és Halétel Fõzõverseny   

Parádfürdõ Kastélypark

 8.30 Meghívottak , kitüntetendõk  fogadása
Parádfürdõ Freskó Étterem

 9.40 -9.50      Vadászkürtös térzene 
Kastélypark Színpad

10.00 Zászlóbehozatal,  Vadászhimnusz

Megnyitó: Farkas László Márton a Heves megyei
Vadászkamara Elnöke

Vadásznapi köszöntõ: Dr. Jung László az Egererdõ
Zrt. Vezérigazgatója

10.15 Hubertus mise
Celebrálja: Misinger Ferenc Es peres

Kitûntetések átadása
                        
11.20 Valaczkai Erzsébet C.I.C. Nagydíjas Festõ-

grafikus Diana és Csengõdi  Ottó Természetszob-
rász kiállítása
Megnyitja:   Duska József a Bükki Nemzeti Park

Igazgatója
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11.30 Íjászbemutató 
Kastélykert

12.00 Vadászkutya bemutató         
Kastélykert                                        

Ételek zsûrizése
   

13.00 A S IRRAH hastánccsoport  mûsora    
Kastélypark - Színpad

13.30 Szarvas bõgés és állathang bemutató
Kastélypark - Színpad

16.00 Eredményhirdetés     
Kastélypark - Színpad

Folyamatos programok:

- Gyermekprogramok a Heves megyei Dianák szervezésében

Egyéb kiegészítõ programok: borbemutató, borkóstolás

-  Mátrai és Egri Borászok borainak bemutatója

Támogatók:

- OMVK HEVES MEGYEI TERÜLETI SZERVEZETE
- HEVES MEGYEI VADÁSZOK, VADGAZDÁLKO-

DÓK ÉS TERMÉSZETVÉDÕK SZÖVETSÉGE
- EGERERDÕ ZRT
- HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
- HEVES MEGYEI KORMÁNY HIVATAL FÖLD-

MÛVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG
- PARÁDI ÖNKORMÁNYZAT
- BÜKKI NEMZETI PARK
- POLÓNYI GYÖRGY
- VALACZKAI ERZSÉBET
- CSENGÕDI OTTÓ
- KO-DE-KO 96 KFT Eger
- KALIBER VADÁSZBOLT Eger
- TEKERES VADASKERT KFT
- EGRI CSILLAGOK ZRT
- A FÕZÕVERSENYEN RÉSZTVEVÕ VADÁSZ-

TÁRSASÁGOK

XXV. Palócnapok és
XX. Heves megyei Vadásznap
Parádfürdõ 2011. július 9-10.

Parád Nagyközség Önkormányzata a
Heves Megyei Vadászkamara és a

Heves megyei Vadászok Vadgazdálkodók és Természetvédõk Szövetsége szervezésében

A rendezvény fõvédnökei:
- Dr. Semjén Zsolt Miniszterelnök helyettes OMVV Elnöke
- Horváth László Országgyûlési képviselõ, Heves m-i Kormányhivatal Vezetõje

A rendezvény védnökei:
- Dr. Ángyán József Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkára
- Dr. Jung László az Egererdõ Zrt. Vezérigazgatója
- Dr. Ormossy Attila HMRFK Megyei Rendõr Fõkapitány
- Duska József a Bükki Nemzeti Park Igazgatója
- Szabó Róbert Heves megyei Közgyûlés Elnöke
- Mudriczki József Parád Nagyközség Polgármestere

PROGRAMOK

2011. Július 8. péntek
Idõpont: 21,00 �HANGÁR� � fiatal rock bandák koncertje
Helyszín: Parádfürdõ Parkoló                  GODLIKE (Parád) és LO-PUNK (Budapest)

2011. július 9. szombat

8,00 Vadételfõzõ verseny megnyitása
Helyszín: Parádfürdõ Park
Köszöntõt mond: Benke László olimpiai bajnok mesterszakács

8,30 Meghívottak , kitüntetendõk  fogadása Parádfürdõ Freskó étterem
10,00 Heves Megyei Vadásznap ünnepélyes megnyitása

Helyszín: Parádfürdõ Park
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Köszöntõt mond: Mudriczki József polgármester
 Zászlóbehozatal
 Vadászhimnusz

Megnyitó: Farkas László Márton a Heves megyei Vadászkamara Elnöke
Vadásznapi köszöntõ:

10,15 Hubertus mise � Celebrálja: Misinger Ferenc Esperes
 Kitûntetések átadása

11,30 Valaczkai Erzsébet C.I.C. Nagydíjas Festõ-grafikus Diana és Csengõdi Ottó Természetszobrász kiállítása a
Freskó étteremben
Megnyitja: Duska József a Bükki Nemzeti Park Igazgatója

11,30 Íjászbemutató                                                           

12,00 Vadászkutya bemutató                                         

13,00 A SIRRAH hastánccsoport  mûsora

14,00 A Szarvasbõgés és állathang bemutató

16,00 Vadétel-fõzõ verseny eredményhirdetés

Vadásznapi gyermekprogramok: a Heves megyei Dianák szervezésében

Egyéb kiegészítõ programok: Mátrai borászok borainak bemutatója

Idõpont: 9,00 �Jó palócok kupája�
Helyszín: Sportpálya jótékonysági labdarúgó mérkõzés

Idõpont: 10,30 � 11,30 Lovas programok
Helyszín: Cifra Istálló

Lovastorna bemutató - Lovas karusszel - Lovas ügyességi verseny -  szalagtépés �
székfoglalás - vendégek bevonása az ügyességi feladatokba - �Ló és az ember� -
bemutató

Idõpont: 11,30 � 12,30 STIHL Timbersports � �Favágás mint sport�
Helyszín: Cifra Istálló Favágóbemutató

Idõpont: 12,00 Tarnaleleszi fúvószenekar mûsora
Helyszín: Parádfürdõ Park

Idõpont: 12,30 Dorogházi Hagyományõrzõ Egyesület
Helyszín: Parádfürdõ Park huncut nóták elõadása

Idõpont: 12.00-1600 XXV. Palócnapi gasztronómiai programok
Helyszín: Parádfürdõ Park Étkek utcája � 9 falu 9 étke a Palóc úton

A bemutató és kóstoló résztvevõi, civil szervezetek, nyugdíjas klubok elkészítik
településük jellegzetes palóc étkeit, melyeket kóstolójegy árusításával kínálnak a
közönségnek a Parádfürdõi parkban felállított pavilonokban.

Idõpont: 15,00 Parádi lakodalmas menet
Helyszín: Parádfürdõ Lakodalmi menet indul a Cifra Istálló udvarából

a 24-es számú fõúton az Erzsébet Hotelig

PALÓC GÁLA

Idõpont: 16,00 Palóc Gála ünnepélyes megnyitója
Helyszín: Freskó kert
szabadtéri színpada



Heves megyei Vadász4

Idõpont: 16,10 Parádi lakodalmas népi játék
Helyszín: Freskó kert Helyi gyûjtés alapján bemutatja:
szabadtéri színpada - Palócbokréta Hagyományõrzõ Egyesület

- Parádi Nyugdíjas Klub közössége
- Tobolyka Néptáncegyüttes
Palócföld dalai - Palócföld táncai
Hagyományõrzõ néptánc együttesek színpadi forgataga

Idõpont: 21,00 � 02,00 Palócnapi  bál
Helyszín: Freskó étterem

A bál sztárvendége: Kökény Attila /Megasztár/
Zene: Gabriel - Várhegyi Gábor a Dáridó felfedezettje és zenekara, valamint vendége
Donka Nikolett
Belépõ: 1.000.- Ft/fõ

2011. július 10. vasárnap

Idõpont: 14,00 �Hang és Mozdulat�
Helyszín: Freskó kert VII. Kistérségi Táncfesztivál
szabadtéri színpada Pétervásárai kistérség óvodáinak,

iskoláinak mûvészetoktatási intézményeinek
táncmûvészeti bemutatója.

2011. július 10. vasárnap
Idõpont: 20,00 Szabadtéri színházi est
Helyszín: Freskó kert Imádok férjhez menni c.
szabadtéri színpada Somerset Maugham, Szenes Iván � Nádas Gábor

Adáshiba színjátszó kör Eger elõadása (Keresztmetszet)
Az elõadás megtekintése ingyenes

A Palócnapok programjait gazdagító események

- Július 8. � 10. túravonatozás a környéken a közkedvelt �Csucsu� túravonattal
- A �kézmûvesek utcájában� zsûrizett népi  iparmûvészeti termékek árusítása
- Les Gábor bodonyi fazekas népi iparmûvész és erdélyi  barátai fazekas
  mesterségbeli bemutatót tartanak a �kézmûvesek utcájában�
- A �könyv utcában� író � olvasó találkozóra adódik lehetõség
- Parádinform pavilonban Parád és környéke turisztikai látnivalóiról adunk
  tájékoztatást, valamint a nap eseményeirõl felvilágosítás.

TÁMOGATÓK:

OMVK HEVES MEGYEI TERÜLETI SZERVEZETE
HEVES  MEGYEI VADÁSZOK, VADGAZDÁLKODÓK ÉS TERMÉS ZETVÉDÕK SZÖVETS ÉGE
EGERERDÕ ZRT
HEVES  MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
HEVES  MEGYEI KORMÁNY HIVATAL FÖLDMÛVELÉS ÜGYI IGAZGATÓSÁG
PARÁDI ÖNKORMÁNYZAT
BÜKKI NEMZETI PARK
POLÓNYI GYÖRGY
VALACZKAI ERZS ÉBET
CS ENGÕDI OTTÓ
KO-DE-KO 96 KFT Eger
KALIBER VADÁS ZBOLT Eger
TEKERES VADAS KERT KFT
EGRI CS ILLAGOK ZRT
A FÕZÕVERS ENYEN RÉS ZTVEVÕ VADÁSZTÁRSASÁGOK

Információ
Polgármesteri Hivatal Parád
3240 Parád, Kossuth L. út 91.

Tel: 36/544-072 Fax: 36/364-525
e-mail: parad@t-online.hu

www.parad.hu

mailto:parad@t-online.hu
http://www.parad.hu
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A MEGYEI KAMARA ÉS A
SZÖVETSÉG HÍREI

Heves megyei Hölgyvadászok 2011 évi programtervezete
 
 2011.március.       FeHoVa Országos Diana találkozó
                                 Gyermekfoglalkoztatón való részvétel
 
2011.május.       Magyar Vadászati Kultúra napján való részvétel
  
2011.június.          Diana Kupa Országos Koronglövõ verseny, képviselni megyénket
  
2011.július.            Heves megyei Vadásznap.
                                 Gyermekfoglalkoztató megszervezése.
                                 A Vadásznapon a gyermekprogramban részvevõk kö ltségeihez kérnék anyagi támogatást.

2011.aug.           Vadkárelhárításra lehetõséget kaptunk Nagyrédén.

2011:szept.            Erdõtelken a Pintértanyai lõtéren koronglövési gyakorlás a Vadászhölgyek részére,  gyakorlott versenyzõk szak-
mai segítségével.

2011:okt.            Szakmai konferencia

2011 nov.              Apróvad vadászati lehetõség Nagyrédén.

2012 jan.              Õz suta, gida vadászat selejtezésre kaptunk lehetõséget Nagyrédén,
 
2012 feb.              Országos vadászbál.

Az országos rendezvényeken szeretnénk minél többen részt venni.
A programokban munkánkkal  és anyagi támogatásokkal a lehetõségekhez mérten segíteni.

                                                                                                                          Tisztelettel:   Bagi Miklósné
 

A Heves megyei Vadászkamara felkérésére
február 03.-án részt vettünk az Észak-
Magyarországi Régió Településein élõ és te-
vékenykedõ erdészek és vadászok VI. Bor-
és Pálinka Versenyén, valamint a lV.
Vadételfõzõ Versenyén. A bírálóbizottság a
vadászhölgyeket a II. helyezésben részesí-
tette.

A csapat tagjai: Bányainé Dancs Zsuzsanna
                          Lukovszki Jánosné
                          Szekeres Szilvia
                          Nagy Antalné
                          Krecz Lászlóné

                                    Heves megyei Dianák
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Megkésett beszámoló
Ragyogó szélmentes napos idõ, és az obiródi

vadászház melletti réten legelészõ néhány dámtehén
borjával köszöntötte a hivatásos vadászok országos
versenyének résztvevõit múlt év aug. 11-én. A házigazda
Gyulaj Zrt és az OMVK Tolna megyei szervezete
gondosan megtervezte, elõkészítette a versenyt, amely
végig zökkenõmentesen zajlott.

Elõször a 14 órakor kezdõdõ lövészet versenyszám
izzasztotta meg a versenyzõket, melyben 25 korongra
söréttel , majd 50 méterre céltáblára szabad kézbõl,
valamint 60 méterre álló vaddisznó alakra célzóbot
segítségével 5-5 lövést kellett leadni 0.22-es kaliberû
fegyverrel, céltávcsõ engedélyezett volt.

Másnap elméleti feladatokkal folytatódott a verseny,
melyben 100 kérdéses írásbeli teszt, majd egy videó teszt
következett. Ebben csak a vadászati kúltúra és irodalom
területén otthonosan mozgó, és a híres elõdöket szinte
személyesen ismerõ versenyzõk nem szenvedtek
fejfájástól.

Gyakorlati feladatok következtek: 10 db fa és 10 db
cserjefaj felismerése(nagyon nehéz volt) 10 db állat
hangjának felismerése. Érdekes feladatok következtek
melynek talán a vérebvezetõ vadászoknak mentek
könnyebben: szõrtérkép és csontszilánk felismerés. A
szõrtérkép õz vagy gímszarvas 5-5 bõrdarabkája
természetesen szõrzettel melyeket test tájanként
azonosítani kellett. Csontszilánk: vaddisznó vagy õz
testében a rálövés helyszínén, vagy a csapa mentén talált
csontszilánkokat kellett felismerni és test tájanként
azonosítani.(Versenyzõnk mindkettõbõl a maximális
pontszámot érte el) A trófea bírálat, mint általában, most
is életszerûtlen volt, hiszen erdõn, mezõn vadászva nem a
kikészített trófeát hanem az élõ állatot látjuk és bíráljuk
el. Itt 3 db gím, 2 db dám, 4 db õz és 1 db muflonkos
trófea volt változó távolságokban és helyzetben néha
árnyékban, félig takarva, volt felállítva. Meghatározandó
volt: a korcsoport, trófeasúly(csigahossz), lõhetõség és a
távolság.

A házigazdák programon kívüli meglepetés
feladatokat is feltálaltak, melyekre senki nem tudott
felkészülni, rögtönözni kellett és ez bizony nagyon
széthúzta a mezõnyt. Az egyik a lõszerfelismerés volt,
ahol 10 db golyós vadászlõszert kellett felismerni a
legkülönbözõbb fõleg ritka kaliberekbõl. Egyszerre csak
egyet lehetett kézbe venni, természetesen a lõszer talpa le
volt ragasztva. A másik meglepetés feladat övön aluli
ütésként ért bennünket. A világ minden tájáról
összeszedett 10 db csal sípot tettek tálcán a  versenyzõ
elé, melyeket sem kézbe venni, sem megszólaltatni nem
lehetett, viszont meg kellett mondani melyik mire való.
Õszintén megmondom nem hittem volna, hogy ezt bárki
megoldja mégis volt olyan versenyzõ aki kapásból
felismerte õket. Örök rejtély számomra hogyan...

Nagyon finom dámvadból készített ebédet kaptunk,
miközben a zsûri lázasan értékelte az eredményeket
melyek hamarosan meg is születtek.

Országos bajnok: Németh Sándor bõszénfai hivatásos
vadász lett, szûkebb hazánk versenyzõje Verebélyi
György az egerbaktai vadgazdálkodási egyesület
hivatásos vadásza derekasan helyt állva a mezõny

közepén végzett. Ez úton is köszönöm neki, hogy már
másodszor vállalta a megmérettetést, a felkészülés, az
utazás és a verseny okozta megpróbáltatásokat. Kérek
mindenkit aki találkozik vele gratuláljon neki.

A következõ országos versenyt jövõre rendezik,
szeretném, ha sok munkám lenne a jelentkezõk számára
rendezett válogató verseny megszervezésével.

Vadászüdvözlettel:   Magosi József
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VADGAZDÁLKODÁS, VADÁSZAT,

TERMÉSZETVÉDELEM

Klasszikus sertéspestis múltja és jelene Heves megyében
Szlovákiában a vaddisznókban elõforduló sertéspestis miatt
Magyarországon 2005. augusztus 17.-tõl korlátozásokat vezet-
tek be, ez Heves megyében az országhatártól számított 20 km-
es sávban (189,45 km2 területet érintett, a 23-as 25-ös út, me-
gyehatár). Az így kialakított szigorított vizsgálati övezetben
minden kilõtt vaddisznókból kötelezõ volt sertéspestis szeroló-
giai v izsgálatot végezni.

A vaddisznókban elõforduló betegség 2007-ben átterjedt Nóg-
rád megyére, és 2008-ban megközelítette Heves megye határát,
ezért 2008. jú liusában a Heves Megyei Állategészségügyi
Igazgatóság megfigyelési zárlatot rendelt el Heves megye E71
(M3 autópálya) fõközlekedési úttól északra esõ közigazgatási
területein a vaddisznóban fennálló klasszikus sertéspestis fertõ-
zöttség gyanúja miatt. A fertõzött terület kiterjesztését a Bizott-
ság 2008/631/EK határozata (2008. július 29.) hagyta jóvá, a
terület 2101,75 km2-re terjedt ki.

A megfigyelési zárlat elõírásai 24 pontban kerültek leírásra a
vadászatra jogosultak számára.
Az elõírások érintették a társas vadászatot, valamennyi kilõtt
vaddisznó teljes folyamatos mintavételezését, GPS koordináták
meghatározását, a belsõségek fóliazsákba gyûjtését és
beszállítását, a tisztítást és fertõtlenítési elõírásokat, a
metapopulációkról történõ nyilvántartásokig.

Az Állategészségügyi Igazgatóság 2008. november 10.-tõl heti
egy alkalommal minden hétfõn, majd 2009. június 5.-tõl min-
den csütörtökön is külön mintaszállítást indított be a kijelölt
mintagyûjtõ helyekrõl.

Az Igazgatóság az eredményeket 2008. augusztus 12.-tõl a
fertõzött területrõl származó beküldött vaddisznó minta sertés-

pestis vizsgálati eredményét a Heves Megyei MgSzH honlap-
ján közzétette (hu)

A vadhús forgalom borzasztóan nehézkessé vált, ezt tovább
nehezítette, a 2010. július 25-én kiadott 2010/354/EK határo-
zat, amely megt iltotta a vaddisznó testek fertõzött területrõl
való kiszállítását a negatív laboratóriumi v izsgálat megérkezé-
séig, továbbá a rendeltetési hely szerint illetékes állategészség-
ügyi hatóság elõzetes befogadó nyilatkozatát is elõ írta.

Az Európai Bizottság Élelmiszerügyi és Állategészségügyi
Hivatala 2010. július 19-23. között helyszíni ellenõrzõ látoga-
tást folytatott le Magyarországon. Különösen a hatóság által a
vaddisznók között elõ forduló klasszikus sertéspestis megelõzé-
sére tett intézkedésekre, a fertõzött területeken kívülre terjedé-
sének megelõzése érdekében hozott intézkedésekre. Heves
megyében július 20-án került sor a helyszíni ellenõrzésre, ami-
kor az Apci-hús Kft. vágóhídján, a Gyöngyöspatai VT vadbe-
gyûjtõjén, majd egy gyöngyöspatai kis létszámú sertésállo-
mányban tettek látogatást az EU ellenõrök.

KSP-vel kapcsolatos vizsgálatok vaddisznóban
Heves megye

Szerológiai vizsgálat
Vadászati év

Összes Negatív Pozitív
2005-2006 735 721 14

2006-2007 690 644 117

2007-2008 869 752 117

2008-2009 2256 2167 89

2009-2010 4429 4355 74

2010-2011 4740 4722 18
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Virológiai pozit ív (kimutathatóan vírushordozó) vaddisznót
Heves megyében ez idõ alatt nem találtak.

A Heves megyei Vadászkamara és a Heves megyei Vadászok,
Vadgazdálkodók és Természetvédõk Szövetsége, továbbá az
MGSZH Heves megyei Vadászati és Halászati Felügyelõsége
nehezen tudta elfogadni, hogy az Európai Unió Szakbizottsága
ráerõltette Heves megyére a KSP monitoring vizsgálatot, abból
az apropóból, hogy ha Szlovákiában van sertéspestis, akkor
Heves megyében is kell, hogy legyen virológialag pozit ív
egyed az állományban. Szerencsére az élet minket igazo lta
mikor azt mondtuk, hogy a Heves megyei vaddisznó állomány
egészséges, mint a táblázatból kitûnik, a többi vizsgálat anya-
gában alig volt szeropozitív, illetõleg jelentõsen csökkent ezek
száma is. Az is valószínûsíthetõ, hogy ezek az egyedek ván-
dorlás útján Szlovákiából jutottak Heves megyébe, és miután
Szlovákiában vakcinázzák a vaddisznót, és az is lehet, hogy
ezek vakcinázott egyedek voltak. Mit tett Heves megye szak-
vezetése azzal kapcsolatban, hogy megszûntetésre kerü ljön a
KSP monotoring?
Elõzetes egyeztetés alapján 2010. november 24.-én a Vidék-
fejlesztési Min isztériumban Dr. Bognár Lajos Úrral a Vidék-
fejlesztési Min isztérium szakirányú helyettes Államt itkárával
részletes megbeszélést tartottunk, és kértük a KSP monotoring
mielõbbi leállítását mivel az eredmények minket igazo ltak.
Erre a megbeszélésre, egy részletes munkaanyagot vittünk, a
KSP járványügyi intézkedések Heves megyében történõ meg-
szüntetésének indokai, illetve egyes intézkedések módosítási
javaslatairól.

Munkaanyag!
2010. november 24.

Járványügyi szempontok:

 Heves megyében az intézkedések bevezetése óta, vala-
mint azokat megelõzõen a monitoring vizsgálatok során
sem volt beteg, víruspozít ív egyed.

 A szeropozitív esetszám fo lyamatosan csökken 2008 óta
(1. számú melléklet).

 A jogszabályi háttér által meghatározott (75/2002. (VI-
II.16.) FVM rendelet 18. § (4) bekezdés p) pont) két év
Heves megyében 2010. júliusában letelt.

 A vaddisznó állomány a térségben folyamatosan nõ (2.
számú melléklet). Igazolja az állománynövekedést az,
hogy az I/1. vadgazdálkodási körzet - a  kijelö lt fertõzött
területtel határos � apróvadas jellegû vadászterületein is
egyre nagyobb számban ejtenek el vaddisznót
/expanzió/ (2. számú melléklet).

 Az állománynövekedés olyan állománysûrûséghez ve-
zethet, ami jelentõsen megnöveli a járványügyi kocká-
zatot. (2010. év i becsült adat a II/2. vadgazdálkodási
körzetben 1, 65 egyed/100 ha szemben a 2009 évi 1,49
egyed/100 ha sûrûséggel).

 A diagnosztikai kézikönyv szerint (2002/106/EK Bi-
zottsági Határozat) elég lenne a mintaszámon alapuló
vizsgálati rendszer. (3. számú melléklet)

Gazdasági szempontok:
 A térségben nyomott ára van a vaddisznó felvásárlási

árának.
 A vadászat a sportvadászok részére rekreációs tevé-

kenység. A vaddisznó vadászat azonban egyre inkább
munka és teher a térségben élõ vadászok részére. A va-
dásztársadalom nagy része nem hajlandó a vaddisznó

vadászatával kapcsolatos többletmunkát elvégezn i. En-
nek két következménye lesz: 1. a  vadász nem fogja
meglõni a vaddisznót a lesen, lõ helyette más vadat
vagy inkább nem is lõ; 2. a vaddisznó elejtésével jelen-
tõs többletmunka hárul a  szakszemélyzetre, aminek
költségét viszont nem vállalja fel senki. Minden olyan
tényezõ, ami a vadászat = állománycsökkentés ellen hat,
növeli a járványügyi kockázatot.

 Megnövekedett a térségben a vadkár. A mezõgazdasági
károk mellett nõtt az erdei vadkárok mennyisége. Je-
lentõs szemmel látható probléma a közutak mentén a
vaddisznó károkozása, az utak szélének feltúrása. Sok a
lakossági panasz a belterü leti kertekben történõ károko-
zás miatt is.

 A 2010/354/EU Bizottsági Határozat miatt korlátozódik
a fertõzött területrõ l kiszállítható vaddisznó mennyisé-
ge. Ennek áthidalására és a belsõ felhasználás ösztönzé-
sére szükség van jogszabályi módosításra, elsõsorban a
141/2009. (X.29.) FVM rendelet módosítására.

 Jelentõsen csökkenthetõek a vadászatra jogosultak és el-
sõsorban az állam költségei, ha a mintaszámon alapuló
vizsgálati rendszer lenne életben (kevesebb minta = ki-
sebb vizsgálati, logiszt ikai és kártalan ítási kö ltség).

Élelmiszerbiztonsági szempontok:
 A belsõ felhasználás fokozásával csökken az élelmi-

szerbiztonsági kockázat is.
 A vad illegális úton történõ felhasználása kiemelkedõ

élelmiszerbiztonsági kockázatot jelent. A vaddisznó ál-
lománynövekedése miatt nõhet �külsõ� orvvadászat, a
malac és süldõ (hátizsákos vad) esetében, az intézkedé-
sek elkerülésének szándékából a �belsõ� orvvadászat.

Javaslatok:

1. A fertõzött területek meghatározásának mielõbbi
felülvizsgálata. Heves megye mentessé nyilvánítása.
Indok: Sem a jogszabályi, sem a járványügyi helyzet
nem teszi indokolttá az intézkedések további fenntartá-
sát, így az intézkedések visszavonása az állategészség-
ügyi fõhatóság egyedüli mérlegelési és hatáskörébe tar-
tozik.

Egyéb javaslatok a probléma kezelésére:

2. A diagnosztikai kézikönyv szerinti mintaszámon
alapuló vizsgálati rendszer soron kívüli bevezetése.
Indokok: Járványügyi, jogszabályi és gazdasági szem-
pontok együttes figyelembevétele.

3. A 141/2009. (X.29.) FVM rendelet mielõbbi  módosí-
tása az alábbi pontokban:
 A kis mennyiség meghatározása (4. § (3 ) bekez-

dés) ne vadászatra jogosultanként, hanem elejtett
vadmennyiség arányában kerüljön meghatáro-
zásra. Indok: A belsõ felhasználás fokozása.  A me-
gye legnagyobb vadgazdálkodója az Egererdõ Zrt.
indokolatlanul kis mennyiséget adhat el helyben a
terítékre hozott vadmennyiséghez képest.

 A jogosulti állatorvos kapjon vizsgálati jogosult-
ságot a 6. § (4) bekezdés vonatkozásában. Indok:
A belsõ felhasználás fokozása. Az állatorvosi hús-
vizsgálat sokkal rugalmasabban történhet.

 A kis vadhús vizsgáló helyek engedélyezésének
egyszerûbbé tétele. Indok: A belsõ felhasználás fo-
kozása. A vadhúsvizsgáló helyek s zámának növeke-
dése a helyi felhasználást segíti elõ.
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 A vadkísérõ jegy MgSzH-ba történõ visszaküldé-
sének megszüntetése. Indok: Járványügyi és szer-
vezeti indokok. A vadkísérõ jegy sok esetben vérrel,
bélsárral szennyezett, ezáltal vektora egyes fertõzõ
állatbetegségeknek, illetve zoonózisoknak. A vadá-
szati hatóságoknál, akik jelen leg a befogadói a visz-
szaküldött vadkísérõ jegyeknek, nem áll rendelke-
zésre sem, személyi sem technikai háttér a szennye-
zett jegyek megfelelõ fertõtlenítésére és tárolására.
Emellett nem indokolja semmi a vadkísérõ jegyek
havonta történõ visszaküldését. A vadfeldolgozók,
és a vadászatra jogosult a többi vadászati okmányá-
val együtt ezeket öt évig megõrizhetné.

 A vadkísérõ jegy jelenlegi formátumának módo-
sítása a korábbi  rendszer felé. Az azonosító jel
korábbi  formátuma mellett megfelelõ lenne egy a
jogszabályban meghatározott kötött tartalmú
formátum, melyet a vadászatra jogosult tud sok-
szorosítani. Indok: Az egybe szerkesztett vadkísérõ
jegy a gyakorlat i életben nem váltotta be a hozzá fû-
zött reményeket. A vadászok részérõl igen sok kriti-
ka éri. Mérete és formája miatt tárolása nehézkes
vadászaton. A vadászat során történõ kitöltése és le-
vágása problémákat okoz nappali fényviszonyok
mellett is, de különösen éjszaka. Az apróvad gyûj-
tõigazoláshoz hasonló kötött formátum megfelelõ
lenne a nagyvad vadkísérõ jegyének. Ezzel az állam
is mentesülne a vadkísérõ jegyek központi beszerzé-
se alól.

4. A sertéspestis diagnosztikai vizsgálatainak ered-
ményközlése 2011. január 1.-tõl egységesen, elektro-
nikusan, központosított formában, a vadászatra jo-
gosultak által is hozzáférhetõ módon történjen. In-
dok: A Heves megyében kitalált és jó l mûködõ elekt ro-
nikus úton történõ eredményközlés gyors és hatékony.
Azonban 2011. január 1.-tõl az MgSzH-t  érintõ szerve-
zeti változások miatt a honlap üzemeltetése, így az
adatok közlése kérdésessé válik. Céls zerû a jól bevált
módszert központi formában tovább vinni, kiterjesztve
valamennyi érintettre.

5. A hullákhoz történõ azonosító jel (vadkísérõ jegy)
felhasználás bevezetését le kell állítani, illetve a fel-
használást meg kell szüntetni. Indok: Gazdasági és
jogszabályi. Ha a vadászatra jogosulnak egy 600 Ft/db
áras vadkísérõ jegyet fel kell használni a  hullához, ak-
kor inkább �nem talál hullát�. Ezáltal a hullák vizsgálat-
ra történõ bemutatása még inkább el fog maradni.
Emellett a vonatkozó jogszabály (1996. évi LV. Tör-
vény 57. § (2) bekezdés) szerint az elejtett, illetve elfo-
gott vadat kell az azonosító jellel megjelölni. Az elhul-
lott vad azonosító jellel való megjelölését a jogszabály
nem írja elõ. A 141/2009. (X.29.) FVM rendelet is az
elejtett, illetve lõtt nagyvad megjelölésére kötelezi a
vadkísérõ jegy felhasználóját.

6. A korábbi  jogi szabályozásnak megfelelõen az el-
hullott és beteg vad hatósági állatorvosi igazolásának
formátumát meg kell határozni . Indok: A 9/2002.
(I.23.) FVM rendelet 3. § (3) bekezdés, valamint a jog-
szabály 3. számú melléklete megfelelõ jogi hátteret
adott a beteg és elhullott vad vizsgálatának, illetve az er-
rõl szó ló igazolást egységesítette.

1. számú melléklet

2. számú melléklet

3. számú melléklet

Kivontat a 2002/106/EK Bizottsági Határozat mellékletébõl

IV. FEJEZET Ellenõrzési és mintavételezési eljárások

H. Szerológiai monitoring és mintavételi eljárások olyan terü-
leteken, ahol a  klasszikus sertéspestis gyanúja vaddisznókban
merült fel vagy a fertõzést azokban megállap ították

1. Azon területeken, ahol a klasszikus sertéspestist megállap í-
tották, vagy annak gyanúja fennáll, a vaddisznók szerológiai
monitoringja során elõre meg kell határozn i a mintavételre
kiválasztott célpopuláció méretét és földrajzi elhelyezkedését a
leveendõ minták számának meghatározásához. A minta nagy-
ságát az élõ, és nem a kilõtt állatok becsült számának függvé-
nyében kell meghatározn i.

2. Amennyiben az állomány sûrûségérõl és nagyságáról adatok
nem állnak rendelkezésre, azt a földrajzi területet kell meghatá-
rozni, amelyen belül a mintavételezést végzik, figyelembe véve
a vaddisznók folyamatos jelen létét és azon természetes vagy
mesterséges akadályok meglétét, amelyek hatékonyan megaka-
dályozzák az állatok nagymértékû és folyamatos mozgását.
Amennyiben ilyen körülmények nem fordulnak elõ, illetve
nagy területek esetén javasolt a legfeljebb 200 km2-es minta-
vételi területek megállap ítása, ahol rendszerint 400�1000 vad-
disznó élhet.

3. A 2001/89/EK irányelv 15. cikke (2) bekezdésének c) pontja
rendelkezéseinek sérelme nélkül a kijelölt mintavételi terü leten
a mintavételnek alávetett sertések számának lehetõvé kell ten-
nie 95 %-os biztonsággal 5 %-os elõfordulási gyakoriság ki-
mutatását. E célból legalább 59 állatból kell mintát venni min-
den egyes kijelölt terü leten.
Ajánlott továbbá, hogy:

Vaddisznó klasszikus sertéspesti sre vonatkozó vizsgálati mintákból a 
pozitív minták ará nya (%) Heves  megyében
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- az olyan területeken, ahol intenzív és rendszeres vadászat
folyik, vagy ahol a betegségek ellen i küzdelem érdekében
vadállomány-szabályozó vadászatot folytatnak, a mintavétele-
zett állatok megközelítõleg 50 %-a tartozzon a 3 hónap és 1 év
közötti, 35 %-a az egy és két év közötti, illetve 15 %-a a 2 év
feletti korosztályba,
- azon területeken, ahol nem vagy csak ritkán foly ik vadászat,
minden egyes korosztályból legalább 32 állatból vegyenek
mintát,
- a mintavételt rövid idõ alatt végezzék, lehetõleg nem több
mint egy hónap alatt,
- a mintavételezett állatok életkorát a fogváltás alapján határoz-
zák meg.

4. Az elejtett vagy elhullottan talált vaddisznókból viro lógiai
vizsgálatokhoz történõ mintagyûjtést az V. fejezet B. szakaszá-
nak 1. pontjában meghatározott módon kell végezn i.
Amennyiben szükségesnek tartják a lõtt vaddisznók virológiai
monitoringját, azt alapvetõen a három hónap és egy év közötti
életkorú állatokon kell végrehajtani.

5. Valamennyi laboratóriumba kü ldendõ mintát a 2001/89/EK
irányelv 16. cikke (3) bekezdésének h) pontjában említett kér-
dõívnek kell kísérnie.

Ebbõl a munkaanyagból érzékelhetõ, hogy rendkívüli módon
felkészültünk arra, hogy minden területen tudjuk bizonyítani a

klasszikus sertéspestis monitoringnak a fölösleges voltát. Dr.
Bognár Lajos Úr a Vidékfejlesztési Minis ztérium helyettes
Államt itkára a tárgyalás során úgy nyilatkozott, hogy Heves
megyében és Borsod megye egy részén várhatón a szezon
végén, azaz 2011. február 28.-án feloldásra kerül a  KSP
monotoring.
A novembertõl meginduló vaddisznóhajtások, illetve az itt
elejtett jelentõs vaddisznó mennyiség vizsgálata is minket
igazo lt, mivel a közel 3000 db-ban egyetlen egy szeropozitív
vaddisznó esett.

Heves megyei szabadterületi vaddisznó állomány és hasznosítás 2007-2011
Becslés Hasznosítás Hasznosítási arány

2007 3328 5234 157%
2008 3451 3558 103%
2009 2929 4228 144%
2010 3181 4918 155%
2011 3106

2011. február 24.-én a Heves megyei Vadászkamara részérõ l a
Vadászkamara Titkára levelet intézett Dr. Bognár Lajos he-

lyettes Államt itkár Úrhoz. Az elkü ldött levél az alábbiakat
tartalmazta:

Vaddisznó hasznosítási adatok Heves megye
 I /1. vadga zdá lk odási körze tében
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Dr. Bognár Lajos Úr Vidékfejlesztési Minisztérium Helyettes
Államt itkára részére
 
A Minisztériumban történt korábbi személyes tárgyalásunk
során, kérésünkre azt a  választ kaptuk, hogy Heves megyében a
klasszikus sertéspestis monotoring 2011. február végével felol-
dásra fog kerülni.
A korábbi vizsgálatok, és az év végi vizsgálatok is azt mutatták
- amikor hétvégenként közel 270 -300 db vaddisznó esett -,
hogy nincs probléma a Heves megyei vaddisznóállományban.
Dr. Semjén Zsolt Min iszterhelyettes Úr is tárgyalt Dr. Fazekas
Sándor Miniszter Úrral, és azt az ígéretet kapta, hogy a koráb-
ban bevezetett korlátozásokat, az eddigi monotoring vizsgála-
tokat figyelembe véve, fel fogják oldani.
Mellékelem Dr. Semjén Zsolt Úr levelét Dr. Fazekas Sándor
Miniszter Úrhoz, amiben a korlátozás feloldását leírta és sür-
gette.
Ön is a szaksajtóban nyilatkozta, hogy várhatóan, hamarosan
feloldásra kerül a klasszikus sertéspestis monotoring, fõleg
azokban a megyékben, ahol korábban nem volt probléma, így
Heves megyében is.
Tisztelettel kérem Helyettes Államt itkár Úr mielõbbi válaszát,
hogy Heves megyében 2011. február 28.-al felo ldásra kerül-e a
zárlat, a  klasszikus sertéspestis tárgyában.

Eger, 2011. február 24.

Tisztelettel: Prezenszky János Heves megyei Vadászkamara
Titkára

A válaszlevél 2011. március 1.-én érkezett az MGSZH Köz-
pont Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóságtól.
Ezt a választ is részletesen közreadjuk.

Prezenszky János Úr
Heves megyei Vadászkamara Titkára részére

Tisztelt Titkár Úr!

Hivatkozva a Heves megyei Terület i Vadászkamara nevében
2011. február 24.-én írt levelére, amelyben, a vaddisznó állo-
mányában elõfordult klasszikus sertéspestis (KSP) járvány
miatt Heves megyében elrendelt járványügyi intézkedések,
feloldását kéri Dr. Bognár Lajos helyettes Államtitkár Úrtól, az
MGSZH mb. Elnökétõl, az alábbiakról kívánom tájékoztatni.

A fenti kérdéssel kapcsolatban a helyettes Államtitkár Úr janu-
ár végén tájékoztatta Dr. Semjén Zsolt Minis zterelnök-
helyettes Urat, illetve Igazgatóságom 02.3/1862/1/2010. számú
ügyirattal múlt év novemberében Kovács István Urat, a Heves
Megyei Területi Vadgazdálkodási Tanács Elnökét. Mindkét
anyagban azt a tájékoztatást adtuk, hogy a Nemzeti KSP Szak-
értõi Csoport döntése alapján a Heves megye és Borsod-Abaúj-
Zemplén megye mentessé nyilvánítására, azaz a járványügyi

korlátozó intézkedések feloldására legkorábban az idei vadá-
szati év végével kerülhet sor, ha a járványügyi helyzet nem
válik kedvezõtlenebbé.
Ugyanakkor a korlátozó intézkedések feloldásához nem ele-
gendõ a Magyar Hatóság akarta, ezt a döntést, el kell fogadtatni
az EU Bizottsággal, és a többi EU Tagállamnak az Á llandó
Élelmis zerlánc és Állategészségügyi Bizottságába delegált
képviselõivel is, melyre legkorábban az ide vadászati év végét
követõen lesz reális lehetõség.
Mindezek alap ján az, hogy korlátozó intézkedések 2011. feb-
ruár 28.-val feloldhatóak legyenek félreértésen alapul.
A korlátozó intézkedések feloldására vonatkozó szándékunkról
az EU un. �Task Force� csoportja KSP alcsoportja decemberi
budapesti ülésén és a KSP tárgyában tartott szlovák-magyar
kétoldalú találkozó kapcsán is tájékoztattuk az EU Bizottságot.
Annak érdekében azonban, hogy az Állandó Élelmiszerlánc és
Állategészségügyi Bizottság döntése számunkra kedvezõ le-
gyen, átfogó járványügyi anyagot kell összeállítani, amelyet
még februárban megkezdtünk, és március elején küld jük meg
Brüsszelbe. A tényleges feloldásra csak az Állandó Élelmi-
szerlánc és Állategészségügyi Bizottság kedvezõ döntése után
történhet meg. Az, hogy ez milyen határidõt jelent a gyakorlat-
ban, attól függ, hogy a kérdést mikor tûzik Brüsszelben napi-
rendre, de várhatóan ez április közepéig meg fog történni.

Budapest, 2011. február 28.

Üdvözlettel: Dr. Nemes Imre Igazgató Fõállatorvos

Tájékoztatásul kapja:

1. Dr. Kardeván Endre Államt itkár Úr, Orszá-
gos Fõállatorvos

2. Dr. Bognár Lajos mb. Elnök Úr
3. Dr. Zsigmond Richárd Igazgató Úr, MGSZH

K Földmûvelésügyi Igazgatóság

Mint látható, menet közben is próbáltuk sürgetni a KSP mon i-
toring mielõbbi feloldását, de jelen napjainkban sem érkezett
meg Brüsszelbõl a válasz, holott a feloldásban minden minket
igazo l.
Rendkívül nagy terhet rótt, a vadászatra jogosultakra a moni-
toring véghez vitele, jelentõs volt a vaddisznóhús árának a
csökkenése, jelentõs mennyiségû bérvadászat elmaradt, jelen-
tõs volt a szemes termények árnövekedése, így mindösszesen
kb. 100-120 millió fo rintos kieséssel, kell számolni a megye
északi részén M3-as fölött lévõ vadászatra jogosultaknak.

Az évek óta tartó eredményesnek minõsíthetõ küzdelem jelen-
legi állása szerint reméljük, hogy hamarosan válasz érkezik a
KSP monitoring felo ldásáról.

PREZENSZKY JÁNOS
HEVES  MEGYEI VADÁSZKAMARA

TITKÁRA

Kiad ja: Az OMVK Heves megyei Területi Szervezete
Szerkesztette és a kiadásért felelõs: Farkas László Márton

NY.SZ: 2.2/6792/2000.
Készült: Pap Nyomda Kft., Kompolt
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2010. évi Vadászati Alkalmassági Vizsgák.
Vizslák részére 2010. évben vadászati alkalmassági vizsgát, és egyben megyei v izslaversenyt  rendeztünk Hevesen október 2.-án a
hevesi Forrás Vadásztársaság területén. A meghirdetés szerint az elsõ három legtöbb pontot elért vizsla tulajdonosa szép díjat ka-
pott. Az eredményesen vizsgázott kutyák megkapták az alkalmas minõsítést és a Vadászati Alkalmassági Vizsga Igazolványt. A
versenyre 18 vizslát vezettek fel, többségében magyar vizslafajtákat. Egy kutya kivételével, valamennyi v izsla eredményesen vizs-
gázott.
           A verseny gyõztese: Dr. Harangozó Imre Heves Ari nevû rövidszõrû magyar vizsla kanja 176 pont
           Második helyezett:   Újházy András    Hatvan Kajla nevû rövidszõrû magyar v izsla kan ja 161 pont
           Harmadik helyezett   Zimány Attila  Domoszló Dzseni nevû rövidszõrû magyar v izsla szukája 155 pont 
Vezetõ

Október 10.-én Vaddisznós kutya volt Mátrafüreden. Ezen inkább a szomszédos megyékbõl vettek részt a v izsgán. A vizsga nyílt
volt. A kutyáknak vaddisznóval kellett dolgozniuk. Feladatok és bírálat i szempontok: keresési mód, orrhasználat, fogósság, hang-
adás, viselkedés lövésre, viselkedés lõtt vadnál. 16 kutyát hoztak el a v izsgára, különféle fajtához tartozókat, voltak jagdterierek,
foxik, tacskók és különféle keverékek is melyeket a vadászok vadászatra használnak. 9 kutya vizsgázott eredményesen. A vizsga
szervezõje  Karsai Henrik volt.

A vadásznyílvesszõ
A nyíl teste

Az íjas vadászatot alapvetõen meghatározza a vadászat esz-
köze, az íj. Aki annak korlátaival még nem szembesült, azaz
nem próbált íjjal vadat elejteni, nehezen értheti meg, miért
olyan fontos a vadászíjász számára a �tökéletes felszerelés�
összeállítása. (Ilyen felszerelés persze nem létezik, de annak
megalkotására illetve összehangolására folyamatosan törekedni
kell!) A legnagyobb kih ívást az jelenti, hogy nagyon közelrõ l �
ca. 20 méterrõl � kell a vadat elejteni. Ez az a távolság, amely a
természetben a nagyragadozók utolsó rohamának felel meg,
mielõtt leterítik áldozatukat � ,ha elég ügyesek!

 A nyílvesszõ illetve annak hegye, a pengékkel ellátott va-
dászhegy az, amiben a vadász teljes tudása, lõkészsége és az
íjból kilõtt vesszõ energiája összpontosul � az íj nem a sokk-
hatással öl, mint a puska lövedéke, hanem a nyílhegy pengéi
által okozott erõs vérzéssel.  Ha a vesszõ nem jó, akkor a vadat
nem tudjuk leteríteni, értelmetlenül megsebezhetjük azt. Bõgõ
bikára sem s zokás 0.22 puskával vadászni! Épp ezért fontos
nem csak a vadásznak, hanem a vadásztatónak/vendégül látó-
nak is, hogy tisztában legyen vele, milyen felszereléssel � eb-
ben az esetben vesszõvel � lehet az adott nagyvadat a leghatá-
sosabban elejteni.

Mibõl készül? :

Az õskori barlangok falán látható rajzok egyértelmûen bi-
zonyítják, hogy elõdeink íjjal is vadásztak nagyvadakra. A fa
vesszõk lét jogosultsága � sok tévhittel ellentétben!- a mai na-
pig nem kérdõjelezhetõ meg! Persze nem mindegy milyen íjból
lõjük ki azt! A hagyományos íjak esetében (pl. egyszerû bot íj)
nem is lenne igazán �szép dolog� karbon vesszõkkel lõni. An-
nak, hogy miért használunk fából készü lt nyilakat azonban nem
esztétikai, hanem technikai oka van. A hagyományos íjak
igénylik a nehezebb vesszõket, mert ha nagyon könnyû vesszõt
lövünk ki belõ lük, akkor megsérülhetnek: megrepedhetnek
vagy esetleg el is törhetnek! Bármilyen furcsa, az üresen (nyíl-
vesszõ nélkül) elsütött íj nagy valószínûség szerint szintén az
elõbb említett sérüléseket fogja elszenvedni. Igen, ennyit jelent
az a. 2-3 dekagrammnyi tömeg, amely az íj idegének kioldás-
kor �ellenáll�!

A mai favesszõk már marógépen készülnek, jóval precízeb-
ben, mint az õskorban, vagy a középkorban. Elsõsorban apró-
vadvadászaton használatosak, mert v iszonylag olcsók. Mint
említettem még a mai napig vannak, akik ilyen vesszõvel lõnek
� például az autentikus íjászok és vadászok , akik nem csak
favesszõket, hanem kõbõl pattintott hegyeket használnak, min-
den korszerû anyagot mellõznek íjuk és nyiluk elkészítésénél -
a kõbõl készült hegyeket pl. fenyõgyantával ragasztják a vesz-
szõbe. Csodálatos dolgokat tudnak a �mai õsemberek� a lkotni!
(Ezeket az eszközöket látva nem lepõdik meg a modern kori
utód azon, hogy az emberi faj a mai napig létezik!) Hogy el
lehet-e ilyen vesszõvel egy nagyvadat ejteni, az nem kérdés.
Hogy van-e olyan íjász a 21. században, aki ilyen felszereléssel
is képes biztonsággal leteríteni egy nagyvadat, az már kérdéses.
Ahhoz, hogy valaki ezt meg tudja tenni, �együtt kell éln ie� az
íjjal és a nyíllal, nap mint nap órákat kell gyakorolnia, hogy
készségszinten menjen a vadászat ezzel a  felszereléssel.

A legjobban elterjedt alapanyag manapság az alumínium és
a karbon (szénszál). Az elsõ alumínium vesszõket az USA-ban
gyártották néhány évtizeddel ezelõtt. Kezdetben tiszta alumíni-
umot (�pure aluminium�) használtak. Nagy elõnyük volt, hogy
könnyebbek és egyenesebbek voltak a fánál és hogy nem ke l-
lett õket olajozn i vagy lakkozni megvédendõ az idõjárás vi-
szontagságaival szemben. Volt v iszont egy hátrányuk: nem
voltak forma illetve alaktartók! Nagyon könnyen elgörbültek és
úgy is maradtak � ellentétben a fával, amely ha meghajlott is,
vissza lehetett egyengetni. (A kyudoban (japán íjászat) használt
favesszõket például mai napig forró kövön hajlítják egyenesre
a japán mesterek!) Ezt a h iányosságot azonban nem hagyhatta
annyiban a modern ipar! A repülõgépgyártásban is használt
anyagok (Mg,Si) hozzáadásával sikerült rendkívül rugalmas és
alaktartó vesszõket alkotni. Ezek csúcsát képezik az ún. XX78-
as anyagból készült csövek. Ma is közkedveltek és kiválóan
megfelelnek vadászatra. Tapasztalataim szerint azonban ezek
�parázs� anyagúak, azaz hajlamosak a repedésre illetve erõsebb
behatásra több darabra törnek. A nyílhegyet ezeknél a  vesszõk-
nél a csõ elejébe ragasztott kis menetes adapterbe az ún. inzert-
be kell becsavarni � ez lehet karbon, mûanyag, alumínium.

A legmodernebb nyílvesszõk anyaga szénszál és kevlár
ötvözete (pl.Carbon Express Aramid KV). Egy rúd alakú nega-
tív formára feltekert szén-kevlárkeverék szál van igen erõs
mûgyantával összeragasztva. A szénszálas nyíl 5X erõsebb,
mint az acél és sokszor könnyebb annál! Az egyik ilyen típusú
vesszõket gyártó cég tesztfelvételein magam is meglepõdtem.
A csövet csaknem U alakúra hajlítva (két végénél feltámasztva



Heves megyei Vadász14

és a közepét lenyomva), majd is mét elengedve, az egyenesség
ellenõrzésen a mikrométer mérõórájának mutatója tulajdon-
képpen nem mutatott a hajlítási próba elõtti á llapothoz képest
semmilyen eltérést! Betontéglába lõttek az ominózus nyíllal és
azt is kib írta! A fából és alumín iumból készült társaik meg-
buktak a vizsgán. Igen meggyõzõ, de én filmtrükköt sejtettem,
tehát kipróbáltam! Nem tört el!

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egyazon nyíllal egymást
követõen akár több vadat is elejthetünk, anélkül, hogy ki kelle-
ne cserélni azt. Jómagam egy ugyanazon vesszõvel lõttem
disznót, borzot, szarvasünõt, borjút, muflont. Bár a tollazást
javítani kellet és egy-egy penge is kicsorbult, a vesszõ teste
nem sérült meg. Persze nem mindig ilyen szerencsés az ember!
Amikor a karbon vesszõgyártás még gyerekcipõben járt én is
beszereztem közülük párat. Egy alföld i kukoricatábla mellett
lõttem meg egy rókát, amely a gyalogúton baktatott. A vesszõ
abban a pillanatban, ahogy átrepült a vadon és a földhöz csa-
pódott darabjaira tört. Anyaghibás volt.

A vadászíjászatban is, mint minden vadászat esetében, ahol
az ember �protézist� használ, nagyon fontos a felszerelés mi-
nõsége és természetesen annak összehangoltsága. Hiába egy
mívesen megmunkált puska, ha nem az ahhoz megfelelõ lõ-
szert használjuk, nem leszünk sikeresek. Így van ez az íjakkal
is! Ha nem megfelelõ rugalmasságú vesszõt használunk, akkor
nem fogunk pontosan lõni. Az alkalmas nyíl kiválasztásához
meg kell értenünk a szaknyelven íjászparadoxonnak nevezett
jelenséget. Azaz (kézzel való oldást és jobbkezes íjat feltéte-
lezve), ha nem elég merev a vesszõ, akkor tovább fog az hajla-
ni és emiatt nem talál célba, ha v iszont túl merev, akkor ki fog
térni balra és ez lesz a hibázás oka. (Itt szeretném megjegyezni
� Dr. Hotváth László barátom nyomán -, hogy a görög nyelv-
ben a hibázásra, a �nyíllal a  célt elvéteni� kifejezésre, majd
késõbb magára a bûnre ugyanazt a szót használták, használják!
Ebbõl is látszik, hogy mennyire fontos szerepe volt az emberek
életében ennek a méltatlanul elfeledett eszköznek!)

A nyílvesszõ többi része (tollazás, nock, maga a vadász-
nyílhegy, a wrap) szintén �megér egy misét�! Terveim s zerint
következõ írásaim valamelyikében kü lön ki fogok térn i az íjak
és egyéb felszerelések mellet  ezekre is.

            Nagy Barna
Nemzetközi vadászíjás z oktató
Magyar Vadászíjás z Egyesület

Maxima Hunter vesszõ átütõ erejének növelése mûanyag betétcsõvel

Vadásznyilak (felü lrõ l lefelé haladva):
- Terminator Hunter 6075-ös karbon nyílvesszõ
- EastonX7 Eclipse (XX78 anyagból készült) alumíni-

umvesszõ
- �klasszikus� favesszõ pl. nyúlvadászathoz
- Easton SuperSlam! alumín iumvesszõ XX78 anyagból

     -legalul az ún. flu-flu tollazású favesszõ szárnyas vad vadá-
szatához

Karbon nyílvesszõk övre csatolható tárban � az éles vadászhe-
gyeket habszivacs rejti el

Modern csigásíj, egy mozdulattal leszerelhetõ vesszõtárral
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Egy szál nyíllal �

Jó tanács vadászoknak vizslatenyésztéshez.
Mi lehet a célja a vizsla tenyésztésének? Csakis minél

jobb küllemû és használható vadászkutyát tenyészteni
vadászatra. 2002. óta a vadászati alkalmassági vizsgát
eredményesen teljesített vizslák 30%-a szakemberek által
nem ellenõrzött tenyésztésbõl származik. Ha megbecsül-
nénk vadászati használhatóságukat, akkor az állomány
alkatilag kissé heterogén, használhatóság szempontjából
jó közepes. Ez a véletlenszerû spontán tenyésztés ered-
ménye. Nem rossz ez, de lehetne jobb is.

Az állattenyésztésnek megvannak a tudományosan
megalapozott szabályai, melyeket ha megtartunk ered-
ményesebb lehet a tenyésztés. Elég, ha utalok az angol
lótenyésztésre- melynek Magyarországon is vannak ha-
gyományai, vagy más vonatkozásban utalhatnék a ma-
gyar búzanemesítõk eredményeire is.

A Federation Internationale Kynologike, ismertebb
rövidített nevén F.C.I. melyet 1911-ben alapítottak abból
a célból, hogy segítse és szervezze az ebtenyésztést. En-
nek tagja a Magyar Ebtenyésztõk Országos Egyesülete
rövidített nevén MEOE, mely szakmai klubjain keresztül
irányítja az ebtenyésztést. Ezek közül az egyik legismer-
tebb például a Német Vizsla Klub Egyesület, vagy a Ma-
gyar Vizsla Klub. Ezekben a klubokban szakmai szem-
pontok szerint történik a tenyészegyedek kiválogatása, 

Milyen vizslája legyen a magyar vadásznak? Kér fõ
szempontot kell szem elõtt tartani, egyik az alkat, a másik
a használhatóság.

Alkatilag legyen erõs, izmos jól felépített testû, hogy
birja a kemény téli vadászatokat. Marmagassága 60-64
cm, fontos a szabályos erõs végtag, a jól izmoltság. Az
alkat legyen kvadratikus, vagyis egy négyzetbe beilleszt-
hetõ. Fontos az erõs, jól izmolt nyak, széles szügy, jó
szögellésû végtagok. Arányos arc és agykoponya, erõs
arci rész a fang, mely fontos a lõttvad megragadásához és
a vad viteléhez. Fontos még a jó tömött erõs szõrzet is
különösen a nádban, vizes területen dolgozó kutyánál. .A
jó fogazat és harapás nem kevésbé foltos. A csípõizület

legyen jól fejlett, /diszpláziamentesség/, mert a
diszpláziás csípõjû kutya hamar lesántul. / A tapasztalat
szerint ezek a kutyák bírják a legnagyobb megterhelést.
Utalok Skopalra és más tapasztalt kynológusokra./

Használhatóság szempontjából kívánatos a jó orr.
Nem minden kutyának egyformán jó az orra. A rossz orrú
kutya nem fogja megtalálni a vadat. Fontos a szilárd ki-
egyensúlyozott idegrendszer. Gyenge idegzetû kutya
félénk, dúvadakkal szemben gyávaságot mutat, nem fo-
gadja a parancsot stb,. Az ilyen egyed nehezen idomít-
ható, és nem mindég lehet számítani munkájára. Vannak
csak szaladgáló a vadászat iránt nem igazán érdeklõdõ
flegmatikus önfejû egyedek is. Szeresse a gazdáját, le-
gyen ragaszkodó, gazdája parancsát végrehajtó

Mindezek után mit tegyen a tenyésztõ? Fogadja meg
az alábbi jó tanácsokat és még ha kell toldja meg mások-
kal is.

1. Párosítani csak egészséges, jól táplált és testi és
ösztönéletbeli hibáktól mentes egyedeket szabad.

2. Két éves kor elõtt ne párosítsunk, de kívánatos
megvárni a második vagy harmadik  ivarzást. Addig
ugyanis még kölyök, legalábbis fiatal és még nem fejlõ-
dött ki a szervezete.

3.  Ne akarjunk kis termetû szukára nagy testû kant
tenni abból a célból, hogy nagyobb egyedek szülessenek.
A kis termetû szukát inkább hagyjuk ki a tenyésztésbõl.

4.  Tartózkodjunk közeli rokon egyedek pároztatásá-
tól, igy szülõt gyermekével, testvért testvérrel. Rosszul
járhatunk. Ez ugyan a nemesítésben, a vonaltenyésztés-
ben járható út, de ehhez nagy ismeret és gyakorlat kell.
Nemcsak a jó tulajdonságok, de a rosszak is öröklõdhet-
nek és összeadódhatnak és nagy meglepetést okozhatnak.

5.  Ne párosítsunk eltérõ fajtákat, például magyar
vizslát némettel. Ez nem célszerû. Mindkét fajtában talá l-
hatók kiváló egyedek. Vannak akik esküsznek hogy ez jó
mert egyszer ilyen kutyájuk volt. Ez lehet véletlen, de
nem okos dolog.
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6.  Legjobb a tavaszi alom, szülessen meg márciusban
a kis kutya. Késõõszi almok gyengébbek, télen sok baj
van velük. Kevés a napfény stb. pedig ez is nagyon fon-
tos.

7.  Háromévenként legfeljebb kétszer szüljön a szuka.
Évenkénti szülés nagyon megviseli az anyát, és az alom
egyre gyengébb lesz. Hat kölyöknél többet ne hagyjunk
az anya alatt, és jól nézzük meg nincs-e valamelyiknek
sérve, vagy egyéb rendellenessége.

és az ilyen hibás egyedeket távolítsuk el. 
8. Az anya kutyát a várható pároztatás elõtt két hó-

nappal tanácsos jól táplálni. Nem meghizlalni, fehérjével
vitaminokkal ellátni. Vemhessége alatt úgyszintén. A
szoptatás alatt és utána legalább két hónapig gondos táp-
lálás szükséges. Ez összesen egy szülési ciklusban fél
év.!

9.  A megszületett kicsik három hetes korukban már
nagyon étkesek, és tej-hozzátáplálást kívánnak. Nyolc
hetes koruk elõtt nem szabad az anyjuktól elvenni, de
addig féregteleníteni és védõoltani is kell, ezt bízzuk az
állatorvosra.

10.  A hygienes szabályok megtartására nagyon
ügyeljünk. Ne engedjünk senkit az alom közelébe két
hónapos koruk elõtt. Fertõzést vihetnek rájuk és az alom
el is pusztulhat. A kis kutya nem játékszer.

Ne felejtsük el, hogy a kiváló, hibátlan egyedek esetén
nagyobb az esélyünk, hogy jobb egyedek szülessenek.

/F. SKOPAL mesélte, hogy a kiválasztott és párosított
szukának még a sétáltatását is úgy szervezte, hogy a vár-
ható alomban legyen olyan egyed, amelyikkel õ minden
versenyt megnyerjen. Ez így is történt./

Dr. Harangozó Imre

VADÁSZATI KULTÚRA

OKTATÁS

Gyenes István:

DIÁNA MOSOLYA

Kárpát medence atyáink kedvence
vagy a magyarnak jó haza.

Gazdag földeden virágzik az áldás
bérceiden csillog Diána mosolya.

Zöld ruhádon, ha játszik a nyár
kitárja karját a napsugár,

Hubertus öleli áldott népét,
magasba emelve fényes keresztjét.

Szarvas, ha iramlik csodáljad Õt
fején a tündöklõ korona,

Tiszteld a vadon sokszínû világát
tiéd lesz hazád bizalma.

Kárpát medence magyarok kedvence
vagy a vadaknak jó haza,

Dicsõ földeden virágozzék áldás,
bérceiden csillogjon Diána mosolya!

Gyenes István

MADARAK SZÁRNYÁN
-Muray Róbert emlékére-

Duna felõ l, madár szárnyakon
érkezett hozzánk Õ,
Ki életét adva a természetnek
csodát teremtõ erõ.

Csodát a csicsergõ madarak adták
csõrükben a színes ecset.
A mûvész, ki megkapta ecsetét
szívbõl festette a kéklõ eget.

Ott fenn a sólyom, a repülõ sas,
erdõ lombjain a kis madarak,
Énekelnek, dicsérik az embert,
ki szeret i õket, a  jó lelkû mestert.

A természet v ilága áldott szép világ
zöldellõ erdõ, sokszínû virág.
Õzek s zökellnek, vaddisznó dagonyán,
róka szimatol a vad territóriumán.

A szarvas sem tágít, muflon is figyel
merre, és hol van a nyugalmas liget.
Élhet nyugodtan, ne zavarja senki,
csak a mester, ki a természetet festi.

Festi a világot a Földet átölelve,
Afrikát, Európát, Ázsiát szeretve.
A béke ecsete sok színben ragyog,
a mester élete csak jó példát adott.

A Duna felõ l érkezett hozzánk,
életmûve a világot járja.
Természetszeretetét példaként adja,
Hazánknak, s az alkotó mûvészvilágnak.
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A Vízhordó
A következõ történetem nem tartozik
szigorúan a vadásztörténetek közé, de a
magam emlékeztetésére egy töredékét
kívánom megörökíteni.
A hosszú évek elteltével lassan kezde-
nek ködössé válni gyermekkorom ese-
ményei.
A ködbõl, mint fénylõ csillag ragyog elõ
egy év, illetve egy iskolaév mit nem a
szülõi háznál töltöttem el.
A negyedik elemi iskolát kellett volna
elkezdenem, mikor megtudtuk, hogy
drága jó Anyámnak kórházba kell men-
nie egy nagy mûtétre. Apámnak dolgoz-
ni kell, így senki nem marad, aki gon-
domat viselje, és naponta ellásson.
Összeült hát a családi kupaktanács, akik
elhatározták, hogy a negyedik elemit
Mikebudán, Apám testvériéknél fogom
elvégezni.
Apám testvére Dezsõ bátyám ott volt
igazgató- tanító.
Apámmal vonatra ültünk, aki felkísért
Pestre a kelet ibe, onnan átvitt a nyugati-
ba és felültetett a Cegléd, Szolnok felé
közlekedõ vonatra és megkérte a kala-
uzt, hogy Albertirsán figyelmeztessen,
hogy száljak le.
Megérkezve A lbertirsára leugrottam a
vonatról és egybõl meg láttam Dezsõ
bátyámat és a nagyobbik lányát.
Kerékpárral mentünk Albert irsáról,
Mikebudára. A család fogadott bennün-
ket nagy ovációval.
Sárika néni Dezsõ bátyám felesége, a két
lány Sara és Juditka, továbbá Dedike az
ötéves unokaöcsém s végül Elza néni a
szigorú tekintetõ nagymama Dezsõ
bátyám anyósa.

Az iskola épülete egyedül állt a nagy
homokpusztaságban körülötte elszórtan
közelebb - távolabb voltak a tanyák,
ahonnan bejártak a gyerekek az iskolába,
gyalogosan, biciklivel, vo lt, aki lóháton.

Dedike azonnal végigkalauzolt  az épü-
leten, megmutatta a tantermet majd a
tanítói lakást.
A hálószobába érve azonnal megláttam a
Dezsõ bátyám ágya mellett a falnak
támasztva egy kétcsövû vadászpuskát.
Dedike figyelmeztetett , hogy nem sza-
bad hozzányúlni.
Telt múlt az idõ megkezdõdött az iskola.
Az elsõ napon összegyûlt harminckét
tanuló az elsõ osztályosoktól kezdve a
hatodikig. Délelõtt tanítás, délután játék,
este tanulás. Itt jegyzem meg, hogy
nekem az iskolában sohasem kellett
felelnem, mert Dezsõ bátyám minden
este végig hallgatta, ahogy felmondtam a
leckét Sarának, az unokanõvéremnek.

Az én beosztásom volt, hogy minden
héten egy üst krumplit fõzzek a d isznók-
nak.
Egyik alkalommal mikor kihozták az
üstházat az udvarra o lyan közel, helyez-
ték el a kifeszített ruhaszárító kötélhez,
hogy amint raktam a tüzet kukoricacsut-
kával meg kukoricaszárral, a  hátul lévõ
rövid kályhacsövön kicsapódó méteres
láng belekapott Dezsõ bátyám száradni
kiakasztott két ingébe, ami p illanatok
alatt el is égett.

Mivel az iskolába nem vo lt vízvezeték
az osztály bejárati ajtaja mellé ki volt
téve egy vödör, mellette egy bádog bög-
re és odajártunk szünetekben vizet inni.
Egyik alkalommal már nem volt víz a
vödörbe így a mellettem ü lõ gyerekkel
átmentünk a másik udvaron lévõ kerekes
kúthoz vízért .Én kezemmel fékezve a
nagy vaskereket leengedtem a vödröt ,
mikor megmerült és mivel a  keréken
lévõ a forgás folytán olyan magasra
került a  hajtókar , hogy nem érhettem el
a vaskereket fogva és azt hajtva húztam
fel a  teli vödröt . Mikor felért , szóltam a
gyereknek , hogy akassza be a horgot a
kerék küllõjébe.
De az olyan ügyetlenül akasztotta be a
horgot, hogy az nem fogta meg a kereket
és az elkezdett visszafelé fo rogni. Mikor
a hajtókar alúra kerü lt a hajtókar engem
úgy hókon nyomott, hogy hasra estem és
két métert még csúsztam a fö ldön. Mi-
kor szédelegve felültem óriásit csattanva
ért le a  kútba a vízzel telt vödör.
Visszamenve az osztályba már akkora
púp volt a fejem hátulján, hogy a gyere-
kek rögtön el is neveztek kontyosnak.

Egy délután Dezsõ bátyám azzal jött be
a lakásba, hogy borzasztó, amit ezek a
disznók csinálnak a disznóólban. He-
gyeket és mély gödröket túrnak, felfor-
gatják az egész ólat, a karámban össze-
törik a favályút. Holnap megkarikázom
az orrukat.
Alig vártuk a másnapot, délután már ott
kóvályogtunk Dedikével a dis znóól
körül.
Majd megjelent Dezsõ bátyám Sárika
nénivel együtt egy harapófogóval a
kezében, egy jó darab drót és egy jó erõs
kötél.
Sárika néném addig kapargatta a disznó
oldalát, míg az nyögdécselve elfeküdt.
Ekkor Dezsõ bátyám betette a szájába a
kötél végén lévõ hurkot és elkezdte
húzni a d isznót a karám oszlopa felé. A
disznó megvetette mind a négy lábát, és
sivalkodva húzta visszafelé magát.
Dezsõ bátyám odakötötte az oszlophoz,
átvetette rajta a lábát, így lovagló ülés-
ben átszúrta a drótot az egyik orr luka

fölött a két végét összetekerte és a fe-
lesleget elvágta. Ugyan ezt csinálta
másik orr luka felett is. Aztán kész volt.

Ugyan ez történt a másik disznóval is.
Dedike a karám deszka résén figyelte a
mûveletet a d isznó fara felõ li oldalon.
Egyszer csak a nagy erõlködéstõl és
kín jában a disznó egy hatalmasat fosott,
ami ki spriccolt a  karám résén egyenesen
Dedike mellét találva el és ott szétfröcs-
csent. Dedike végig nézve magán keser-
ves arccal és sírásra görbülõs szájjal
nézet rám ezt látva belõlem kirobbant
gurgulázó hahotázás. Eldobtam magam
a homokos földön és fetrengtem a ki � ki
törõ nevetéstõl.

Elkövetkezett az október mikor is egy
vasárnap reggel hangos nótaszóra és
kürtölésre ébredtünk. Dezsõ bátyám
akkorra már fel volt öltözve , vállára
vette a kétcsövû puskáját és elindult
vadászni. A ház elõtt egy különösen
hosszú szekér állt két tüzes lóval. A
kocsin ülések voltak azon már a környe-
zõ tanyákról felvett gazdagabb tanya-
gazdák foglaltak helyet és jó hangulat-
ban üdvözölték a nagybátyámat, a tanító
urat.
Lassan eltelt a nap majd késõ délután
messzirõl hallatszó éneks zóval, nagy
kiabálással, erõsen borgõzös állapotban
megérkeztek a vadászok. A kocsis a
saroglyában horkolt hulla  részegen. A
lovakat az egyik földesúr hajtotta veszett
iramban.
A ház elõtt megállva Dezsõ bátyám
kibújt a  meleg rackabõr suba alól, a
sorogjából elõhúzott két darab nyulat,
majd köszönt az uraknak majd további
jó mulatást kívánva bejött a házba. Le-
hajigálta magáról a  vadászgúnyát hatal-
mas étvággyal megvacsorázott, megivott
még egy jó pohár bort és lefeküdt aludni.
Így ment ez egész télen, mi meg nem
gyõztük enni a vadnyúlhúst, bár Sárika
néném ragyogó, finom vadnyúlpástéto-
mot tudott csinálni, amit kenyérre kenve
reggelire és uzsonnára a bögre friss tej
mellé szívesen fogyasztottuk.

A tavasz beálltával megjöttek a fecskék.
Egy fecskepár az istállóba fészkelt és
elhatároztuk Dedikével , hogy megfog-
juk az egyikfecskét. Befedtük egy zsák-
darabbal az istálló ab lakát, résnyire
nyitva hagytuk az ajtót és két délután
lesbe ültünk az istállóban a fecskékre
várva.
De azok megneszelték, hogy valami
veszély van. Ott keringtek de, nem jöttek
be  .
Sárika néném azonban észrevette, hogy
mit akarunk. Ránk szó lt , hogy ne üldöz-
zétek a fecskéket, mert véres tejet fog
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adni a tehén. Szó lt a Dezsõ bátyámnak
is, hogy tiltsa meg nekünk a fecskék
üldözését, mert véres tejet fog adnia
tehén.  �Honnan veszi maga ezt a mar-
haságot, kérdi Dezsõ bátyám ��Ez népi
hagyomány �felelte Sárika néném.
Másnap reggel nagy riadalomra, kiabá-
lásra lettünk figyelmesek. Sárika néném
kiabált az istállóban, hogy �Megmond-
tam ugye, elõre megmondtam, hogy ez
lesz �.
Rohantunk az istállóba, ahol Sárika
néném rémülten mutatott a sajtárban
/fejõedény / lévõ tejre, amiben, hosszú
csíkokban úszott a pirosló vér. Meg-
szeppenve , hitetlenkedve bámultuk a
vércsíkos tejet, amit végül a  disznók
ettek meg.

A baromfiudvaron rengeteg csirke ka-
pirgált, köztük egy kétszer akkorára
fejlõdött kendermagos tyúk, mint két
tyúk együttvéve. Hatalmas csõre, nagy
bütykös lábai, amivel szétrúgta a trágya-
dombot nagy testével uralta az egész
baromfiudvart. Még a libákat is megza-
varta, azok sziszegve feneküket húzva,
oldalazva menekültek elõle.
Sárika néném egyik délután azzal jött be
a lakásba, hogy kotlik a  kendermagos
tyúk. Szalad jatok át a szomszéd tanyák-
ra, kérjetek friss tojásokat. Estére össze
is gyûlt tizenegy darab tojás. Egy fonott
kosárba szalmát tett , majd arra rongyo-
kat , abba helyezte a tizenegy darab
tojást. Behozta a hóna alatt a kotyogó
tyúkot és óvatosan ráhelyezte a tojások-
ra. A kosarat betolta a konyhában lévõ
tûzhely / sparhelt / alá. ,
Na ettõl kezdve a tyúk volt az úr a
konyhában.
Senki nem közelíthette meg a tûzhelyet,
már mindenkinek a lába szárán meg volt
a csípés helye, amit a tyúk csinált. Oltári
nagy krítyogás, kurrogás közepette.
Egyik délután Dezsõ bátyám meggon-
dolatlanul közel ment a tûzhelyhez, mire
a tyúk váratlanul akkorát csípet a lába
szárába, hogy az azonnal vérezni kez-
dett. Nagybátyám az ajtóból annyit szólt
vissza a tyúk felé �azt a  büdös kurva
anyádat, megállj es zek még én tebelõled
fõzött tyúkhúslevesbõl. �

Majd egy reggel azzal jött be Sárika
néném a szobába, hogy csipogást hal a
kotlós alól.
Délutánra már tizenegy darab sárga
pelyhes aranyos kis csirke szaladozott a
konyhába.
Köztük egy jóval kisebb, szinte fehér
pelyhes kis csirke, apró kis szárnya
végein fekete pelyhekkel. Azonnal el is
lett nevezve �vízhordónak �
Harmadnap már a ház elõtt lévõ e lkü lö-
nített udvaron kapirgált a kis társaság, a

kotlós vezetésével. A bejárat elõtt lévõ
lépcsõ szegélykövére ülve gyönyörköd-
tünk bennük.
Egyszer csak távoli morajlás hallatszott,
majd váratlanul megdördült az ég. Erõs
szélroham söpört végig a homok puszta-
ságon, sebesen hajtva maga elõtt a
pusztaságra, annyira jellemzõ király-
dinnye elszáradt labdáit. Várat lanul
elsötétült az ég, óriási fekete viharfelhõk
takarták el a  napot. Fázósan pucoltunk
be az épületbe, Dedikével azonnal e l-
foglaltuk az udvarra nézõ ab lakot és
láttuk, hogy a kotlós a fal mellett lévõ
orgonabokrok alá húzódva, maga alá
gyûjti a kis csirkéket. Majd meg nyíltak
az ég csatornái, nagy cseppekbe ömlött
az esõ. Majd minden átmenet nélkül dió
nagyságú jegek kezdtek potyogni, egyre
sûrûbben. A jég bevert az orgonabokrok
alá is, mire a kotlós felugorva otthagyta
a kis csirkéket. A sûrûn hulló jégesõben
elindult elõre nyújtott nyakkal, szárnyá-
val verdesve a jégesõ zúgását túlkiabál-
va a szembe levõ fal melletti e lhagyott
kutyaól felé. Félúton egy hatalmas jég
fejen csapta, mire hajított egy bukfencet
majd felugorva rohant tovább. Elmond-
ható, hogy ennek nem árt a jégesõ sem.
Visszapillantva a kiscsirkékre láttuk,
hogy azok is készü lnek az átkeléshez.
Meg is indultak libasorban, egyenként
nekidurálva magukat. Ves ztükre.
Egymásután kólintotta õket fejbe egy �
egy jégdarab, egymásután bukfenceztek
fel és maradtak ott a csöpp sárgapihés
madarak a jeges udvaron. A tizenegy
kiscsirkébõl, hat darab lett a v ihar áldo-
zata.
Észrevettük, hogy a �vízhordó �még a
bokor alatt van. De egy hirtelen elhatá-
rozással õ is elindult. Rohanva igyeke-
zett átérni az udvaron, fejét fö ltartva,
csõrét kitátva csöpp kis szárnyaival
evezve, csapkodva, mint egy kis prima-
donna, ide � oda ugorva rebbent fel egy-
egy diónyi jégdarabtól megijedve. És
csodák � csodája a kis primadonna
szökdécselve, csõrét kitátva segítségért
kiáltva, sértetlenül átjutott az udvaron. A
túloldalon fázósan bújt a kotlós meleg
tollai alá.
A vihar multával Sárika néném kiment
az udvarra és egy kis kosárba össze-
szedte a halott kis csirkéket, amiket
felrakott a lépcsõ melletti szegélykõre.
Aztán a kotlós alól is kivette az élve
maradt öt darab fázósan csipogó kiscsir-
két, és a kotlóstól kisérve bejött a kony-
hába.
Négy darab csirkét egy meleg rongyba
fektetve, elhelyezte õket a  tûzhely alatti
kosárba, a vízhordót külön egy meleg
kendõbe takarva elhelyezte a tûzhely
mellett lévõ szék ülõkélyén.

A kotlós járt kelt a  konyhában, majd
észrevette, hogy a kiscsirkék ott
csiporognak a kosárban. Azonnal fellib-
bent a kosár szélére és Sárika néném
zavarása, hussolása ellenére belépett a
kosárba egyenesen a rongycsomó tetejé-
re. Hatalmas bütykös lábaival, körbe.
körbe topogva igyekezett elhelyezkedni
.Végre a seprõvel sikerült leverni a fé-
szekrõ l , de akkora hatalmas súlyával és
lábaival mind a négy darab kiscsirkét
agyontaposta.
Sárika néném könnyes szemmel ezekez
is, kivitte a szegélykõre a  többiekhez.

Közben eljött az uzsonna ideje Sárika
néném hársfateát fõzött, a házikenyérbõl
mindenkinek vágott egy darabot, vasta-
gon megkente szilvalekvárral, öntött egy
- egy csésze teát és az uzsonna majszo-
lása közepette igyekeztünk elfelejteni a
délutáni tragédiát.
Egyszer csak nyílt a szoba felõ li ajtó és
kijött rajta suhogó fekete selyem bõ
szoknyájában, felü l fekete blúz / pruszlik
/ fehér gallérral Elza mama, a szigorú
tekintetû nagymama.
Odament a kenyérhez, vágott belõle egy
nagy karajt. Vastagon megkente szilva-
lekvárral. kezébe fogott egy csésze teát ,
odament a tûzhely melletti székhez ,
hatalmas fenekét ráhelyezte és nagyot
harapott a lekváros kenyérbõl.
Dedike aki a  konyhában tekergett látta
az egészet és csak annyit tudott ki nyög-
ni �Ráült � ráü lt � . Sárika néném észbe
kapva odaugrott és  � ja j a  vízhordó �
kiáltással elkapta Elza mama lekváros
kenyeret tartó csuklóját , azon egy ha-
talmasat rántva , lerántotta tátva maradt
szájú nagymamát a  székrõl .A hirtelen
rántástól a lekváros kenyér kirepült  a
mama kezébõl egyenesen a Dedike ké-
pén csattanva, gellert kapott és
besanyarúlt a vízlóca alatt lévõ Dezsõ
bátyám  házi papucsára.
Persze a lekváros felével lefelé fordulva.
Sárika néném felkapta a laposra nyomott
kendõt, kibontotta és a vékonyka kis
sárga lábainál fogva felemelte a papír-
vékonyságúra kivasalt vízhordót. Csöpp
kis szárnyai a feje mellett lógtak, kis
sárga csõrét még egyszer kitátotta, majd
lassan összecsukta.
Akkor s zállhatott el belõle az élet. Aztán
õ is kikerült a szegélykõre a  többi mellé.
Ez lett a sorsa a tizenegy kiscsirkének.
A nagymama még mindég ott állt a
konyha közepén, szájából kiesett a lek-
város kenyér és remegve megszólalt
�leányom, Sárikám nagy baj van. Mi baj
van anyám �Mama reszketõ szájszéllel
�Úgy megijedtem, hogy bepisiltem �
Ez volt a  viharos nap története. A sze-
gélykõre kirakott kiscsirkéknek, reggelre
hûlt helye volt, csak a vízhordó maradt
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ott árván, aki még a macskáknak sem
kellett.
Eljött a nap mikor ki lett mondva a
szentencia, hogy vasárnap megesszük a
kendermagos tyúkot. Be is végeztetett a
sorsa, és nagynéném aranyló sárga fel-
séges illatú húslevest fõzött belõle.
Vasárnap délbe körülültük az asztalt,
majd Sárika néném behozta a páro lgó
húslevest, mindenkinek szedett a tá-
nyérjába aztán fogtuk az evõkanalat és

mindenki kutyulta a levest a tányérba, de
senki nem vette szájába az elsõ kanál
levest. Végül Dezsõ bátyám felugorva az
asztaltól �a fene egye meg a tyúkját
�megjegyzéssel kirohant a szobából. A
lányok és Sárika néném könnyezve
csendesen felálltak az asztaltól. eltûntek
a belsõ szobába. A finom jó tyúkhúsle-
vest a disznók ették meg.
Lassan vége lett az iskolaévnek, megkö-
szöntem az ott létemet. Mindenkitõl

búcsút véve , még rengetek élményt
otthagyva elindultam haza. Dedike p i-
tyergett mikor eljöttem. Én is majdnem
sírva fakadtam, de vígasztalt hogy haza
jöhettem, és oda bújhattam drága jó
Édesanyám szoknyájához, akit egy éve
nem láttam.

Eger, 2011.03.14.
Pók István

Podlaviczki László

Kan a kukoricásban

Habcsomó esett le a vadkanagyarról,
véres-habos, utolsó hörgés.
Elhalt az élet a bodzabokor alatt,
mint völgybe húzódó kocsizörgés.

Elhalt a h ívó kocaröfögés,
malacvisítás egy gilisztán,
csendes dagonya a patakmederben,
s a dalt költõ rigó a ringó ághintán.

Óvatlanul lépdelt a szántóföld szélén -,
csábító a tejes kukoricaillat-,
csámcsogva tépte a hajas csöveket,
s az ég felõl ekkor valami villant.

Kínzó fájdalom marja o ldalát,
futna a rejtõ, árnyas erdõ felé ,
de összerogy odább, a bodzabokor alatt:
a lenyugvó napkorong véres felhõbe lép.

Gyöngyös, 2011. febr. 5.

Itt  vannak  a  szalonkák. . . .
Elment a tét. Magával v itte a havat nemcsak a déli, hanem

az északi fekvésû hegyoldalakró l és azok völgyeibõl is. A mély
fekvésû utak kerékvásásaiban vagy apróbb gödreiben megma-
radt víz tetején reggelente néha-néha még vékony jégrétegek
látszódhattak, de pár óra alatt azokat is eltûntette  az egyre
melegebbet adó napsugár. A délrõl jövõ, meleget hozó lég-
áramlatok életre keltették a földben alvó növény és bogárvilá-
got. Kidugták fejüket a tavasz növényei, virágai. A bokrok
ágvégein lévõ rügyek elõször megduzzadtak, késõbb egyre
nagyobbakra nõttek és esténként megjelentek az apró fehér
lepkék is. Az erdõ téli csendjét a délen telelõ, de egymás után
érkezõ, nálunk költõ és itt tartózkodó madarak csivitelése vál-
toztatta meg. Barázdabillegetõk megjelenése után, egy-két nap
múlva megjönnek a szalonkák, azok a szerény madarak, me-
lyekrõ l az emberek oly keveset tudnak, ritkán láthatják és
hangjukat is csak késõi szürkületben vagy kora reggel, még
virradat elõtt hallhatják. Március közepétõl az érkezésüket a
vadászok már nagyon várják és a meglátásuk reményében
esténként az erdõ szélekrõl, erdei utakró l, esetleg fiatal vágá-
sokból nézik az eget, hallhatják-e, láthatják-e már a fák fölött
repülõ szalonkát. A vadászok s zámára ö röm e hangok hallása,
nagyobb öröm a hang adójának meglátása, de a legnagyobb
öröm, ha egyet-egyet lõhetnek, terítékre is hozhatnak.

A társaságunk 6 -8 tagú szalonkavadász csapatának tagjai,
minden évben hol  naponta, hol kétnaponta jártuk, járjuk a
területet és igyekeztünk a tavaszi esték hangulatát, levegõjét
magunkba szívni. A húzás után egymást megvárva beszámo l-
tunk a látottakról, hallottakról és ha volt közöttünk eredményes
vadász, gratuláltunk sikeréhez. Mi, akik a repülõ vad lövésében
nem rendelkeztünk o lyan rutinnal, mint a néha vendégségben
feljött alfö ldi vendégeink, bizony többet is hibázunk.

Idén, az évek óta megszokott helyeken, már mindenki lõtt
egy- két szalonkát. Egyik este a húzás befejezése után elhatá-
roztuk, másnap este új helyen, az aszfalt keverõ telep kerítésé-

nek felsõ sarkánál találkozunk. Azon a részen is szétnézzünk,
mert az idén arra még nem voltunk. Igaz, ebbe az elhatározásba
az is közrejátszott, hogy esténként az ottani társaság területe
felõl  sûrû lövöldözéseket hallottunk.

Akkor este hatan jöttünk össze. Még beszélgettünk, mikor
februárban felvett vadásztársunk � Miklós, aki korábban bér-
kilövõ vadásztársaságnak volt tagja � váratlanul megérkezett.
Új tag létére - ahogy közö lte - szeretne szalonkát lõni. Miután
megtudta, hogy ide jöttünk, ezért jött Õ is ide. Örömmel vettük
megjelenését. Persze nem a korábbi vadászatairól, hanem arról
érdeklõdtünk, a Vt-nél történõ bemutatkozása után, a vadászat
végén, melyik italboltba mutatja meg, ki is �Õ� aki �önként�
megvált ja a szalonkavadászok csoportjában való belépését.
(Hirtelen más indokot nem tudtak kitalálni a  közös koccintás
indokolására). Javasolták a PAD-ot ( ÁBC fö lötti, italkimé-
rést), az hazafelé jövet útba esik, vagy a falu más italmérõ
helyét, ahová meghívhatja a jelen lévõket..

Rövid beszélgetés után félrehívott, ahogy mondta, szeretne
velem valamit megbeszélni.

Én még nem láttam sem közelrõl sem távolró l  repülõ sza-
lonkát, kezdte mondóját Szeretném vagy inkább kérem, v ilágo-
sítson már fel, milyen is az a szalonka, mit kell nézni, hogyan
lehet felis merni, adta elõ megbeszéln i valóját.

Meglepett a kérése. Nem volt idõm gondolkodásra, zava-
romban azt kérdeztem, van-e jól világító elemlámpád és milyen
söréttel töltött töltényt hoztál.

A lámpámba ma ú j elemet tettem, kip róbáltam, nagyon jól
világít. Télrõl megmaradt 10 darab 8-as és 8 darab 6-os söréttel
töltött töltényt hoztam. Remélem ma estére elég lesz, válaszol-
ta.

Ezekkel a  töltényekkel télen nyulat, rókát szoktunk lõni és
nem szalonkára vadászni, mondtam. Adtam neki 6 db skeet
töltényt, amikkel én vadászom. Ma este ezekkel  lõjél, ennyi
bõven elég lesz. Az általad hozottakat pedig dug el, senkinek
meg ne mond, ha kérdezik, milyen töltényid vannak. Majd
ismertettem a szalonka vadászattal kapcsolatos fontosabb tud-
nivalókat. A szalonkák este, meglehetõsen késõn kezdik el
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tavaszi nászrepülésüket. Ezeket húzásnak nevezzük. Ritkán
hang nélkül, de ha hanggal repül, akkor a  korrogó hangot adó,
rendszerint kakas, a pisszegve repülõ rendszerint tojó. Az is
lehet, hogy mindkét hangot hallatja. Ilyen esetben lassú korr-
korr, utána gyors két csipsz-csipsz hallatszik. Ezek nem hango-
sak, szinte  belevegyülnek az esti madárcsivitelésbe, éppen
ezért ezekre a hangokra nagyon kell figyelmed, ezeket a han-
gokat kell kiszûrnöd az egymásután nyugovóra térõ  madarak
esti búcsú dalaiból. Ha hosszú lelógó csõrüket látod, akkor
lõheted. Távlövésektõl tartózkodjál. Repülésük rendszerint
egyenes, nem gyors, sõt csepergõs idõben még lassúnak is
mondhatók. Ha kergetik egymást, erõs csipogó hangot hallatva
gyorsabban és cikázóbban repülnek mint a denevérek. Ezeket
nevezzünk cv ikknek. Ha ketten vannak kettõs, ha hárman van-
nak, hármas cvikknek mondjunk. Ha lövésed után hirtelen
levág, figyeld, hogy milyen hanggal ér a fö ldre. Ha puffanást
hallasz, vagy lövésed után a fejét leejtve esik, akkor eltaláltad,
azért esett le. Ha földre esés hangját nem hallod, akkor csak
leszállt, de másodperceken belül, esetleg tovább repülhet. Ezt
akkor teszi, ha a sörétraj közel elõtte zúgott el, úgy is mond-
hatnám, sokat tartottál elé. Persze ezek nem törvényszerûek, de
ezeket már sokéves gyakorlatomból, tapasztalatombõl tudom.
Ha leesik, jól figyeld meg hová esett, men j azonnal oda, keresd
meg és vedd fel, az a b iztos. Ha késõbb, vagy sötétben keresed,
az irányt is meg a távolságot is könnyem eltévesztheted. Akkor
már jó szem és jó világító lámpának fénye kell ahhoz, hogy az
avar színével megegyezõ tollú szalonkát megtaláld. De adok
még egy jó tanácsot. Elõször úgy lõdd, hogy a két szárnyát
találd el, hogy ne tudjon tovább repülni, azután azonnal a két
lábát lõdd el, ha leesett, ne tudjon elszaladni, mondtam moso-
lyogva, hátha nem veszi észre a ravaszságomat. Ha az elmon-
dottakat betartod, akkor sem b iztos, hogy felveheted, de van rá
esélyed.  Ha lassú a repülése rövidebbet, ha gyorsan jön, többet
kell elélõnöd. Ez a lényeg.

Ezeket komolyan mondta, vagy csak viccel velem, kérdez-
te.

Természetesen komolyan is, meg v iccelve is, válaszoltam
mosolyogva.

Miután megkapta és megköszönte a kioktatást, visszamen-
tünk a többiekhez, akik már készültek az indulásra.

Én a Tarkõ lápán az összekötõ útig mentem fel, ott álltam
meg. A többiek eloszlottak, ki hová akart menni, oda ment.
Miklós a többiekkel ment.

Az elsõ lövés a domb túloldaláró l jött. Egyes lövés volt,
valószínû az ott állónak sikerült egyre rálõni. Nem sokkal utána
abból az irányból, magasan felém repülõ s zalonkára. úgy lõt-
tem, ha eltalálom elém essen. Nem találtam el, utána fordulva
pedig már nem akartam lõni. Elhangzottak még lövések, egye-
sek is meg duplák is, de felém a további idõben szalonka nem
repült. Jól besötétedett, mikor a  felsõ tó irányából gyors repü-
léssel 6 vadkacsa szelte  a levegõt. Már elrepültek elõttem,
mikor egy szimpla, majd egy duplázó lövés hangzott el. Nem
láttam - ahhoz már sötét és távol volt - hogy a kacsák közül
valamely ik leesett volna.  Pers ze az is lehet, hogy nem a ka-
csákra lõttek. Ezután is elhangzott még pár lövés.

A puskám csövén már nem láttam végig, ezért visszaindul-
tam a gyülekezõ helyre. Nevetgélésüket már messzirõ l hallot-
tam. Hozzájuk érve három büszke társunknak az eredményes
lövésekért gratuláltam. E közben, hogy Miklós ne vegye észre
megsúgták, fölötte repülõ kacsákra lõtt, kérdezzek rá.

Gratulációk után Miklóstól külön is érdeklõdtem az elsõ
szalonka vadászat élményérõl, teljesítményérõl.

Rálõttem az egyikre mert  több is repült felém, de nem esett
le, válaszolta Miklós. Maga azt mondta kettõ vagy három,
esetleg több is repülhet együtt, ezért mertem lõni, meg Zoli is

mondta, lõ jem. Úgy gondoltam, ha nekem a rutinos vadász
mondja lõdd, én lövöm, de sajnos egyiket sem  találtam el..

Te egyáltalán tudod mire lõttél? Kérdeztem.
Szalonkára, mert Zoli mondta, hogy lõjem. Biztos voltam

benne nem csap be, azért lõttem
Én a felõ led jövõ szalonkára mondtam, hogy lõjed, vágta rá

Zoli, de Te a feletted repülõ kacsákra lõttél, mert azok többen
voltak meg nagyobb volt a testük, mondta nevetve.

Lett is ebbõl hatalmas nevetés. Most már nemcsak a bemu-
tatkozásra, hanem - mert t iltott, idõben tiltott vadra, igaz ered-
ménytelenül de lõtt- ezért is kellett fizetni. A szándékot is
büntetni kell. Ebben az esetben egy kör kevés, mert duplázott
is, két kört kell fizetni, döntött a többség.

A kocsmai bemutatkozása jobban sikerült. A második kör
után Zoli elmondta a történetet. A leshely felé együtt mentünk,
egymáshoz közel álltunk le. Útközben  Miki bevallotta, sem
szalonkára sem egyéb repülõ vadra eddig nem lõtt. Remélte ma
este ez sikerülni fog. Sajnos szalonkák nem repültek felénk,
tehát lõni sem tudott. Mikor a közeledõ kacsákat észrevettem,
azért lõttem a levegõbe és szóltam hangosan Mikinek lõjed !
mert abba biztos volta, ha szólok rá fog lõni. Vaktyúk is talál
szemet alapon, arra gondoltam - mert szalonkát nem látott, nem
is lõhetett rá - ezért legalább vadkacsát lõjön ha már kijött. De
tévedtem, mert azt sem esett le, azt is elhibázta, pedig azoknak
nagyobb volt a testük, meg többen is voltak. De az egész, tette
hozzá nevetve, jó móka volt.

Persze Miki részérõ l sem volt harag, vele együtt jót nevet-
tünk az egészen, his zen a tandíjat, tandíj ma este ez volt, a
vadásznak meg kell fizetni.

A mai kellemes tavaszi estén így alakult át a s zalonka vadá-
szat egy hangulatos baráti összejövetelé, közben uj szalonka-
vadász tag belépése.

Szalonkára  vadásztam.
A városban járva össze találkoztam Sz. Jancsival. Beszél-

getésünk közben megkérdezte, esténként járok-e szalonka
vadászatra.

Igen járok, ebben a hónapban már 7 tölténybõl 5 szalonkát
lõttem, válaszoltam.

Azért kérdezem, folytatta mondandóját, mert hallottam,
hogy ilyenkor van a szalonkák vadászatának ideje. Ha Te is
kijárs z, engedd már meg, hogy egyszer, amikor kint létem nem
zavar, kimehessek veled, hagy lássam, hagy tudjam, milyen
annak vadászata. Élõben még szalonkát nem láttam, ezért sze-
retném megnézni, vadászatával megis merkedni. Ha kimehetek
úgy induljunk, hogy elõtte szalonnasütésre legyen idõnk. Úgy
hallottam, ha a vadászat elõtt szalonnát sütnek, utána a vadá-
szat sokkal hangulatosabb, sikeresebb lesz.

Nagyon szívesen kijöhetsz, sõt szalonnát is süthetünk, mi
is, igaz ritkán, de szoktunk, ám attól a  vadászat semmivel sem
lesz hangulatosabb, mint a nélkül. Lehet, azért mondják, vagy
gondolják, mert a téli á llandó szobában tartózkodás után, kint a
szabadban a kellemes tavaszi levegõn felszabadultabban érzi
magát az ember. A tavasz lehelete, a lassan zöldbe boruló
környezet, a  madárdaltól hangos erdõszél és a közeledõ alkony
elõsegíti a derültséget, a sütés utáni gyakori koccintások pedig
fokozzák a jókedvet. Persze a húzáson látott, esetleg lõtt sza-
lonkák a vadászok kedvét, örömét, boldogságát, még jobban
emelik, válaszo ltam. Mindjárt meg is egyeztünk, holnap a saját
kocsijával kivisz.

Másnap a megbeszélt idõben valóban jött. A noszvaji út 7-
es kövénél, az autóval a szokott helyre álltunk be. Kipako lás
közben a tömött hátizsákját meglátva, annak tartalma felõl
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érdeklõdtem. Ebben cserfából vágott apró fadarabokat és faha-
sábokat hoztam, hogy ne keljen a tûzrakáshoz szükséges fa
keresésével az idõt eltölteni. Ugyanis szalonnát cser vagy
tölgyfa parazsa fölött kell sütni, az adja meg a kicsöpögõ zsír
kellemes ízét. Ezért a cser, vagy tölgyfa a sütés elengedhetetlen
kelléke. Hû micsoda szakember, Õ valóban a természetjárás és
szalonnasütés igazi mestere lehet, gondoltam. De hangosan
nem mondtam.

Az autótól a Határ-lápa kelet re nézõ  oldalútján mentünk a
szokott leálló helyem felé. A leshely elõtt kb. 80 méterre � kis
placcon � régi tûzrakás helye látszódott. Télen valószínû kirán-
dulók raktak itt tüzet. Odaérve közö ltem, mi is itt rakunk tüzet
és itt sütjük meg szalonnánkat. A hátizsák kipakolása után
szétnéztünk. A hegy mögött lement napot már nem láttuk,
árnyékban voltunk, de szemben, a bércen álló fák még nap-
fényben fürödtek. Amíg a nyársnak valót kerestem, majd he-
gyeztem, addig Jancsi tüzet gyújtott. Mialatt sütéshez készü l-
tünk � kenyeret, hagymát szeleteltünk � majd a szalonnát
nyársra, nyárs végére kolbászt is húztunk, már lángolt a fa.
Megvártuk még a lángok megszûnésével a fa izzani kezdett,
akkortól kezdhettük parázs fölött forgatni a nyársat, kenyerünk-
re csöpögtetni a szalonnából kicsöpögõ zsírt.

A közútról felhallatszódó gépkocsik zúgása és madárdal
töltötte be a völgyet. Élveztük a jó levegõt a madarak énekétõl
hangos alkonyatot és a sülõ szalonna illatát. Mirõl is lehet
ilyenkor beszélgetni? Természetesen a vadászatról, vadászél-
ményekrõl. A nyárs forgatása és a  zsír csöpögtetése közben
meséltem vadászélményeimet. Jancsi nem igen tudott ilyenek-
rõl beszámolni, talán még vadászni sem volt. Amiket mondott,
azokat hallomásból tudhatta, némelyiket mintha valamelyik
vadászkönyvbõl én is olvastam volna. A zsíros kenyérrel meg a
sült szalonnával hamar jó llaktunk. Jancsi a magával hozott bort
evésközben kóstolgatta. Ami kóstolás után megmaradt, azt a
sütés után itta meg. (kínálta de nem ittam). A hátralévõ kis
idõben a mai vadászat kapcsán - a szalonkavadásznak legalább
ennyit illik tudni - a szalonkák életérõl, szokásairó l és az este
várható eseményeirõl adtam rövid ismertetést. Elmondtam az
erdei szalonkákról, azokró l a t itokzatos, nagyfejû, fekete kerek-
szemû hosszúcsõrû, avarszínû madarakról oly keveset tudunk.
Rendszerint a Földközi tenger északi part jától vagy Franciaor-
szág felõl, a tavaszi meleg légáramlatokkal jönnek és orszá-
gunkat átrepülve érik el  a Szlovák vagy a Lengyel Kárpátok
déli lejtõin lévõ költési helyüket. A délrõ l késõn indulók eset-
leg a mi északi erdõségeinkben is költenek. Repülésük éjszaka
történik, amiknek fáradalmait nappal a  bokrok alatt pihenik ki,
és akkor szerzik meg táplálékukat is. Egy - két napos itt tartóz-
kodás után tovább repülnek. Este sötétedés elõtt 30-40 percig,
reggel napkelte elõtt 20-30 percig tartó nászrepülésüket nevez-
zük húzásnak, mely idõben párjukat keresve majd megtalálva a
földön tesznek eleget fajfenntartási ösztönüknek. A vadászok
ezeket  a nászrepülésüket használják ki arra, hogy e szerény,
szerelemittas madarakat lelõ jék. Tavasszal ritkán hang nélkü l,
gyakran korrogó vagy pisszegõ, esetleg mindkét hangot hallat-
va repülnek. Hangjukat kevesen ismerik, mert az belevegyül az
esti madárdalba.  De akik is merik, azoknak e hangok hallatán
hevesebben kezd dobogni a szívük, erõsebben markolják meg
puskájukat és a hang irányába fordulva, szemüket az égfelé
emelve figyelik és várják megjelenésüket. Magányosan repül-
nek, de repülés közben, ha párjukat megtalálták, vagy vetély-
társra akadtak, denevérek gyorsaságával és cikázásával, erõs
csipogó hangot hallatva szelik a  levegõt. Az ilyen repülésüket
cvikknek, ha hárman repülnek hármas cvikknek nevezzük. Jó
és biztos kezû lövõnek kell lenni annak, aki nemcsak lõni akar,
hanem eredményes is szeretne lenni. Õsszel délfelé vonulásuk
közben, ami szintén alkonyatban és éjszaka történik, akkor már
hang nélkül repülnek.

E rövid ismertetés után összepakoltunk, hogy visszaindulá-
sunkkor ne sötétben kelljen azzal foglalkozni. A hátizsákot egy
bokor tövéhez tettük. Visszafelé jövet vesszük fel, mondtam.

6 óra lehetett (akkor még nem lépett életbe a nyári idõszá-
mítás), mikor elinduljunk leshelyünk elfoglalására. Nem a
szokott helyemre, hanem a tûzhelytõl egyenesen felmentünk az
oldal felsõ harmadába. Szerintem nagyon jó helyen �ez késõbb
be is igazo lódott - megálltunk és a kellemes estében, jóllakot-
tan vártuk a szalonkák jöttét.

Az alkony közeledtével egymás után tértek nyugovóra és
csendesedtek el a madarak, de ritkult a  gépkocsik zúgása is.
Mikor az égen megjelent a Vénusz, az est-hajnal csillag, fi-
gyelmeztettem Jancsir, mostantól már jöhetnek a szalonkák.
Negyed hét elmúlt, mikor az elsõ szalonkahangot meghallot-
tam. Jancsitól kérdeztem hallod a hangot?

Valamit hallok, de nem tudom mi az, válaszo lta.
No akkor - mutattam a hang irányába - nagyon figyelj. De

abban a pillanatban a fák felett már meg is jelent a szalonka. A
nyugati, valamivel világosabb égbolton a repülése nagyon jó
látszódott A repülõ madár felé mutattam és súgva csak annyit
mondtam, annak a madárnak a röptét figyeld és a felõle  jövõ
hangot jól jegyezd meg, mert ez az a madár - a  szalonka �
aminek a vadászatára jöttünk, amit megismerni akartál. A sza-
lonka jobbról  jött, gyakran korrogó hangokat hallatva repült és
a fák gallyai fölött tûnt el a távolba.  Nem lõttem,  hagytam
minél tovább láthassa és hangját hallva megjegyezhesse.

Eltûnése után megkérdeztem, most láttad, hangját is hall-
hattad, ezek után már megis mered?

Igen, mondta határozottan. Mindent jól megjegyeztem, nem
fogom elfelejteni, eltéveszteni.

Nem telt el öt perc, mikor ismét jobbról közeledõ szalonka
hangja hallatszott. Jancsi már mondta, jön a szalonka, hallom a
hangját. És valóban, az elõzõnek majdnem a nyomán újabb
szalonka közeledett. Arra már természetesen rálõttem. Elsõ
lövésemre leesett. Jancsi boldogan ment, hogy felvegye, majd
kezében tartva nézte, forgatta. Hát ilyen, mondtam, mikor visz-
szaért.

Akkor este még három szalonkát hallottunk, láttunk, de ah-
hoz hogy rálõjek mindegyiket messzinek találtam.

Miért nem lövöd? kérdezte.
Ilyen messzirõ l azért nem lövöm, mert ha eltalálva leesne

is, ebben a sötétben nem találnánk meg, éjszaka pedig a róka
megenné. Azért, hogy értelmet lenül lelõ jem, életét elvegyem,
és még fel sem vehetem, azt vadászhoz nem méltó cselekedet-
nek tartom.

Mikor a vállhoz vett puskacsõ hegyét már nem láttam, kö -
zöltem, befejeztük a vadászatot, indulhatunk haza. Útközben
Jancsi a hátizsákot felvette, de a szalonkát a kezében hozta.
Leérve a kocsihoz arra kért , a gépkocsilámpa fényében mutas-
sam meg hol vannak  azok a kis tollak amiket a vadászok a
kalap jukhoz tûznek. Ne vegyem ki csak mutattam meg. Miután
megnézte, arra kért a szalonkát kistollal együtt adjam neki, Õ
vihesse haza. A feleségének azt mondja, átadtam neki a  puskát,
õ lõtte le, a  kistollát azért nem én, hanem õ vitte haza, mert az,
az elejtõt illeti. Bizonyíték címén azt is megmutatja, melyik
tollat, honnan kell kivenni. De arra nagyon megkért, az igazsá-
got a feleségének soha ne mondjam meg.

Neki ajándékoztam úgy ahogy volt. Azt is megígértem, ez
kettõnk titka marad. Had legyen boldog, had büszkélkedhessen,
hogy Õ lõtte.

Hazaérve, mielõtt kiszálltam a gépkocsijából  nagyon meg-
köszönte a lehetõséget amiben részesítettem, azt az is meret
anyagot amit elmondtam és a szalonkát amit neki adtam. Biztos
vagyok benne, hogy a mai estét nagyon sokáig legszebb emlé-
keim között fogom megtartani, mondta búcsúzóul.
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Én tovább is kijártam, de ettõl a naptól kezdve errõl a hely-
rõl, vagy az általam megszokott, szerintem jó bevált helyekre
leállva, - miközben az idény végéig 18 töltény lõttem el - nem
tudtam egyetlen szalonkát sem lõni. Vagy tõlem távol repültek,
vagy ha közel voltak, sorban elhibáztam azokat. Súlyos árat
fizettem, hogy madárral együtt a kistollakat is arra illetéktelen-
nek elajándékoztam. Megbüntettek a szalonkák, vagy szent
Hubertusz a könnyelmû cselekedetemért, Azóta hiába jött ki
velem bárki, vagy kérte el ajándékba a szalonkát, csak a kis-
tollak nélkül voltam hajlandó neki ajándékozn i..

Nem vagyok babonás, de saját káromból tanultam.

SZALONKÁZÁS � 1994
Részletek a vadásznaplómból

Március 9.
Ma este a Mátra északnyugati részén fekvõ dorogházi terü letre
mentünk fel esti húzásra. Kissé korainak találtuk még a márc i-
us eleji idõt, ami szokatlanul enyhe volt, épp ezért egymást
rábeszélve � könnyû Katit táncba vinni, ha maga is akarja �
korán indultunk. Én nem láttam szalonkát, Pista lõtt egy mada-
rat, de a hosszas keresés ellenére � amibõl mi is kivettük a
részünket � nem tudta felvenni. Ákos is látott három szalonkát,
lõtávolságon kívül.

Március 11.
Ismét a tegnapelõtti területre mentünk, a Büdöskúti vágásba,
ami nagy kiterjedésû cseres-tölgyes fiatalos. Igen szép szél-
csendes, hûvös csillagfényes tavaszi estén vártuk a madarakat.
Szalonkát mindegyikünk látott, késõn kezdtek repülni, terítékre
nem került egy sem, én nyolc szalonkát láttam, egyet hibáztam.

Március 13.
Esti húzásra voltunk h ivatalosak az egyik jó cimboránkhoz, a
Vácszenlászló-i Kossuth VT. terü letére. A Turához közeli
Honvéd erdõben heten foglaltunk el lõállást. A Honvéd-erdõ
akácos, homokos talajú itt-ott kisebb cserje fo ltokkal, viszony-
lag száraz terü let, de hagyománya van az itteni szalonkahúzás-
nak; minden évben terítékre kerül néhány.
Honvéd-erdõ a következõ eseményrõl kapta a nevét:
1849 július 19-én ezen a helyen a magyarok részérõ l Perczel
Mór tábornok által vezetett honvédhuszár csapattest, amely
Wisocki lengyel dzsiddás egységeivel volt kiegészítve, vívott
csatát az orosz To lsztoj tábornok csapataival, többek között az
Olga ezreddel.
A csata a huszárok visszavonulásával ért véget, magyar részrõl
száz, orosz részrõl pedig hatvan halott maradt a harctéren.
Az itt eltemetett Szele Andor huszárõrmester és 17 hõs társa
tiszteletére, 1888-ban emlékmûvet állítottak a Honvéd-
erdõben. Az emlékmû még ma is látható, de sajnos a többszöri
felújítás ellenére is igen rossz állapotban van.
Összesen ketten láttak szalonkát, de csak az egyikük tudott
rálõni. A szép enyhe idõben történt vadászat után jól estet a
baráti társasággal elfogyasztott egy-két pohár ital.

Március 14.
A már korábban említett Büdöskúti fiataloshoz mentünk esti
húzásra, amely erdészeti terü let és közvetlenül az Ágasvár alatt
van. A környezetet nyugodtan nevezhetjük festõinek. Öten
mentünk a húzásra, öt lövés hangzott el, és fel tudtunk venni
két madarat.
Négy madarat láttam, kettõre tudtam lõni és Vendéglátóm
segítségével az egyiket sikerü lt meg találni. Az elejtés részletes
története a következõ:

Reggelre v iharos erejû, o rkánszerû, fadöntögetõ � az embert a
lakásba kényszerítõ � szél támadt. Egész nap fú jt, de estére
lassan mérséklõdött, a régi közmondás szerint: A reggeli ven-
dég nem szokott meghálni! Így történt ez most is. Ezért re-
ménykedve ültünk a kék mercedesbe és indultunk a vadászatra.
Az egyik kerítésoszlophoz épített, ferde három �négy fokból
álló �létrán� másztunk be a fiatalosba, amely akkor átlag em-
bermagasságú volt � a kerítés ellenére tele nagyvaddal, fõleg
disznóval. Elhelyezkedésem után nem sokkal messze az erdé-
szeti magánút felett láttam egy szalonkát, amely a vágás szélén
levõ hagyásfánál fordult és jött szépen felém. Kisvártatva gyors
duplát hallok a szomszédom felõl, odakapom a fejem, látom,
hogy a madár sértetlenül repül tovább.
Ekkor jött a völgy felõl alacsonyan a cserjés fölött egy szalon-
ka, kb. 40 méterre, rálõttem � leesett � de láttam hogy szárnya-
zott. Már egészen sötét volt mikor szólt a társam: �Vigyázz
megy a szalonka!�  A sörétlövés határán lehetett, rádupláztam a
16-os Frommer-ommal, de elh ibáztam. Ezután szóltam a bará-
tomnak, hogy jöjjön, segítsen a madarat megkeresni. Amióta az
elsõ lövést leadtam, a helyemrõl elmozduln i sem mertem. Pró-
báltam a leesés helyét pontosan megjegyezn i, ami sikerült is
két jellegzetesen álló bokor miatt. Oda tudtam irányítani Ákost
ahová kellett. Ekkor én is indultam segíteni a keresésben, de
Barátom rám szó lt, hogy álljak meg, maradjak csendben, mert
valami zörög elõtte. Szerencsére meghallotta a szalonka vergõ-
dését és most már igen rövid idõ alatt sikerült megfogni a ma-
daramat. Nélküle aligha lett volna az enyém a már régen óhaj-
tott SZALONKA, melynek vadászata nagyon-nagy élményt
jelent a számomra. Szerencsém volt, hogy helyben maradt a
sebzett madár, mert saját tapasztalataim igazolták már, hogy ez
nincs mindig így.

Március 15.
Saját társaságom területére mentünk, a  Zagyvavölgye VT.-hoz.
A terület legészakiabb részére, a Szilváskõ alá, amely közvet-
lenül a Szlovák határnál van. Hárman indultunk az esti húzásra
az igen szeles idõben. Én nem láttam szalonkát, Ákos lõtt egyet
az új húszassal, Pista barátunk pedig két madarat hibázott.

Március 17.
Ma megint a Büdöskút-hoz mentünk esti húzásra. Az idõ sze-
les, az Ágasváron ismét hó van � az éjjel esett és kellõképpen
hûvössé tette a levegõt. Összesen öt madarat láttam, egyet
hibáztam. Három szalonka repült együtt, tart már a nász.

Március 19.
Zagyvavölgye VT. esti húzás a Peres háta mögötti vágásban. A
Peres-pusztai erdészházat ma már nem lakják. Szép
lábaserdõben áll, majd egy kb. 200 méter széles Észak-Déli
irányú kb. 800 méter hosszú vágás következik, ami után egy
szintén cseres-tölgyes rudaserdõ. Személyautóval is megköze-
líthetõ egész évben, kedvelt szalonkázó hely és a dózer utak
által jól feltárt terület cserkelésre is alkalmas. Három szalonkát
láttam, a többiek hibáztak. Pista látta, hogy egy macskabagoly
üldözte a szalonkát!

Március 20.
Esti húzáson voltunk az Alsó-Galgamenti VT. Tura területén.
T. Feri barátom hívott meg bennünket. Homokos aljú, ritkás
akácosban vártuk a madarakat. Én egész este nem láttam sem-
mit.

Március 21.
Az este a MÉMOSZ VT. Püspökhatvan egyik területrészén,
Püspökszilágyiban talált, ahol Cs. Sándor vendége voltam.
Öreg erdõk között, bekerített csemetekertben állítottak fel,
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amely nagyon esélyes helynek tûnt szalonkahúzás szempontjá-
ból. Várakozásom beigazo lódott, három madarat láttam, egy
szalonkát teljes világosban, kb. negyven méterrõl nagyon szé-
pen- ahogy kell � le lõttem. Társaimmal együtt szisztemat ikus
keresésünk ellenére is csak sokára találtuk meg a madarat �
annál nagyobb volt az öröm.

Március 24.
A Kohász VT. területére h ívott meg a Géza esti húzásra, ideális
, enyhe, csepergõs idõben a Mátraszelei határba. Nem messze a
Zagyva mellett foglaltam el helyemet, aminek v izét itt még át
lehet ugrani. Legalább tíz szalonkát láttam, háromra lõttem
�szerencsésen�
elhibáztam õket.

Március 25.
Az esti húzás is mét az Ágasvár alatt, a Büdöskúti fiatalosban
talál bennünket. erõs szélben várjuk az estét, szalonkát nem
láttam, de társaim láttak néhányat, de lövéshez nem jutottak.

Március 26.
Otthon a Zagyvavölgye VT. területén, a Major �völgy 18-as les
mellett állva várom �ezúttal egyedül a húzást. Az este során
kilenc-tíz szalonkát láttam, ebbõl a  tetemes mennyiségbõl
egyet lõttem.

Március 27.
Ma estére az Abasári Rákóczi VT. területére vagyok meghívva
a Sár-hegyre. Szeles, v iharos � csepergõs idõ, de az ilyen le-
hetõséget nem illik elutasítani! Megyek is határozottan, lõttem
már régebben ott szalonkát, ennek az emléke is visszahív.

Amúgy is szeretek ide menni, mert a szalonkahúzásra alkalmas
standok sorszámozással (!) jelö lve vannak � ami Vadásztársa-
sági szinten egyáltalán nem általános. A hely Szekrényes Pista
barátomat vagy valamely ik elõdjét d icséri � mindegy � az a
lényeg, hogy így van. A rövid eligazítás után a vadászháztól
indulok a részemre kijelölt standra. Ma este szalonkát nem
láttam, de ez nem baj egyáltalán.

Március 29.
Ismét a Dorogházai VT. terü letén vagyunk. Az enyhén szeles,
de egyébként nagyon jó meleg idõben hat db szalonkát láttam a
részemre kijelö lt standról. Kettõ kivételével, igen alacsonyan  -
szinte földszint � repültek, nem lõttem rájuk.

Április 01.
Megint itthon vagyok és egyedül várom a madarakat a Major
völgyben, esti húzáson.  A múltkor jó l bejött nekem ez a hely
és azt sem tartottam utolsó szempontnak, hogy a Szõrös-
pusztai leírónaplóhoz közel van. Összesen egy szalonkát láttam
és hibáztam.

Április 02.
Géza és én disznóra próbálkoztunk a Szilváskõ alatt de nem
sok sikerrel. Pista barátunk kitartott a szalonkahúzás mellett.
Esõ esett, megállt, pára, újabb esõ. Pista biztosan sz...rba lépett,
kb. 14-15 db szalonkát látott, hét darabra lõtt, kettõ leesett, de
egyet sem tudott felvenni

Számomra ezzel az estével ért véget az élményekben, fordula-
tokban gazdag 1994-es szalonkaszezon.

NAGY ÚR AZ
ÉHSEG

A napokban felhívott telefonon a
vadásztársaság elnöke, hogy Szar-
vaskõben az erdõ melletti búzatáblát
sûrûn látogatja egy malacos vaddisz-
nó, tetemes kárt okozva a gazdának.
A vadkárt a társaságnak kell megté-
ríteni, ezért gyakrabban menjünk ki a
területre, és próbáljuk visszazavarni
õket az erdõbe.

Csendes, eseménytelen vasárnap
van. A nap számolatlanul szórja su-
garait a hetek óta esõt nem látott
tájra, fokozva a már amúgy is nagy
szárazságot.

Nem szeretek ilyen idõben órákat
ülni a magaslesen, mert amíg süt a
nap, az óriási bögölyök támadásai
miatt állandóan hadonászni kell.
Amikor végre a bögölyök nyugovóra
térnek, átveszik helyüket a vérszívó
szúnyogok, akik már rá sem
hederítenek a riasztókrém illatára, sõt
sûrû rajokban indulnak támadásra.
Persze ilyenkor el kell viselni a kel-
lemetlenségeket, mert fontosabb a

kenyérnekvaló megmentése, vagy
legalább a kár csökkentése.

Elhatároztam tehát, hogy mit ne-
kem a szokatlan hõség és a vérszívók
hada, estére kiülök a búzatábla szélén
álló magaslesre.

Már rutinszerûen pakolom a háti-
zsákba a szükséges kellékeket. Táv-
csõ, szúnyogriasztó és természetesen
egy jól mûködõ lámpa. Ez utóbbinak
a megléte szigorúan kötelezõ. Egy-
részt azért, hogy késõ este, amikor
elhagyom a lest én is lássak, de lé-
nyegesebb, hogy engem is lássanak.
A sötétben botorkáló vadászt a ke-
véssé figyelmes társak könnyen néz-
hetik vadnak, és bekövetkezhet a
tragédia. Vállamra vetem a hátizsá-
kot, a zsebembe csúsztatok két töl-
tényt, mert most csak riasztásra fo-
gom használni a puskámat. Már in-
dulnék, amikor a feleségem egy kis
csomagot csúsztat a kezembe azzal,
hogy az ebédrõl megmaradt
rántottcsirke-darab a lesen majd elûzi
az éhségemet.

Délután négy óra van. Ez elvileg
korai még a vaddisznólesre, de tu-
dom, hogy a malacos koca a mindig

éhes kicsiket igyekszik minél hama-
rább a terített asztalhoz vezetni.

Meg kell akadályozni, hogy a
disznók bemenjenek a búzatáblába,
mert onnan már szinte lehetetlen
Õket kizavarni. A búzában sokkal
nagyobb kárt tudnak csinálni, mint
amit valóban elfogyasztanak. A koca
ugyanis nagy területen letapossa a
kalászokat, hogy a kismalacok is
hozzájussanak a finom csemegéhez.

Már egy órája ülök a lesen. Az
idõ múlását a homlokomon szaporo-
dó izzadságcseppek és az agyoncsa-
pott bögölytetemek száma mutatja.

A szokatlanul nagy csendet oly-
kor-olykor a száraz avar zörgése
zavarja meg. Kíváncsi vagyok, mi
lehet a zaj okozója. Végre meglátom,
hogy egy éhes sündisznó turkálja a
falevelekkel borított sárga fûcsomó-
kat. Szorgalmasan dolgozik abban a
reményben, hogy talál valami vacso-
rára való bogarat vagy gilisztát. A
mai vacsora valószínûen elmarad,
mert ebben a szárazságban hiába
keresgél.
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Hat óra lehet, ugyanis a távolból
harangszót hoz a bágyadt nyári szel-
lõ. Lelki szemeimmel látom, amint
feketeruhás nénikék csoportba ve-
rõdve és beszélgetve mennek a litá-
niára, ahol remélhetõleg az esõért is
elmondanak egy esti imát.

Az erdõ a csend köpenyébe bur-
kolódzik. Néha-néha egy kósza
szellõ halk zenéje hallik a sárguló
lombok közül. Nem jönnek a disznók
sem. Messzirõl meg lehetne õket
hallani, mert a lehullott száraz ágacs-
kák hangosan roppanva törnének el a
lábuk alatt, és ez elárulná közeledé-
süket. Egyébként a kismalacok még
eléggé óvatlanok és hangosak, ahogy
játékos verekedéseikkel próbálják
kialakítani a rangsorban késõbb el-
foglalandó helyeiket.

Szép lassan lopakodik az alkony.
Már a szúnyogok sem támadnak
olyan hevesen, mint eddig. Az erdõ-
ben egy láthatatlan karmester ve-
zényli a madarak kórusát. Elõször
csak szórványos szólókat lehet innen-
onnan hallani. Ahogy azonban csök-
ken a világosság, egyre hangosabban
adja tudtára a kórus a világnak, hogy
lassan vége felé közeledik ez a nap,
és ideje minden halandónak nyugo-
vóra térni.

Nekem is eszembe jut, hogy a fi-
nom rántott csirke ott lapul a hátizsá-
komban. Kibontom a gondosan be-
csomagolt vacsorámat. Nem tudom,

mi lehet az oka, de most még ízlete-
sebbnek tûnik, mint délben volt. Ta-
lán az alkony varázsa, vagy az érett
búzakalász illata hozta ajó étvágyat,
mely tengerként hullámozva hajlik
meg az esti szellõnek engedelmes-
kedve. Már csak a csont van a ke-
zemben, amit ledobok a búzatábla
szélébe.

Néhány perc múlva látom, hogy
az úton, amerrõl én is jöttem, ballag
egy róka. Látszott rajta, hogy több
kölyköt is nevelhet, mert szinte meg
lehetett számolni a bordáit. Valami
gyanúsat észlelhetett, mert lelassí-
totta a lépteit, és feszült figyelemmel
szagolt bele a levegõbe. Megérez-
hette a nemrég ledobott csirkecsont
szagát, mert mintha zsinóron húzták
volna, arrafelé vette az irányt. A
csont elõtt fél méterre megállt, és
mint egy szobor, teljesen megmere-
vedett. Biztosan csiklandozta az orrát
a csont csábító illata, de ugyanakkor
megérezhette az emberszagot is.
Nem tudta eldönteni, hogy mit te-
gyen. A gyomrát mardosta az éhség
és azt is tudta, hogy a csemetéit is jól
kellene lakatni. A félelem és az éhség
küzdött egymással.

Hosszú másodpercek teltek el eb-
ben a vívódó mozdulatlanságban.
Végre az volt az érzésem, mintha
mozdult volna a csont felé. A lábai
lecövekelve maradtak, de a teste
gumiból lehetett, mert egyre csak

nyúlt, nyúlt, aztán egy óvatlan pilla-
natban felkapta a csontot, és besza-
ladt vele a búzába. Néhány méter
után a sûrû vetésben már biztonság-
ban érezhette magát, mert a lesen is
hallhatóan ropogtatta a finom cseme-
gét.

En hosszú perceken át a lenyûgözõ
látvány hatása alatt voltam és arra
gondoltam, milyen érzésekkel vívód-
hatott ez a róka. Mit élhetett át, míg
végül az éhség legyõzte a félelmet, és
gyõzedelmeskedett az óvatosság vele-
született ösztönén.

Lassacskán a sötétség lett úrrá a
tájon.

Úgy döntöttem, hogy még várok
egy fél órát. Gondoltam, hogy ha
késéssel is, de meg fognak érkezni a
disznók, és akkor még feladatom
lesz. Közben a csend és a sötétség
összeölelkeztek, de a vadmalac csa-
lád nem jött. Nem akartam tovább
várni, lemásztam a magaslesrõl, el-
telve a természet közelség okozta
csodálatos érzéssel, amely mindig
eltölt ilyen alkalmakkor és mindig
hasonló és mégis mindig más, új és
új találkozásokat ad. Ennek az esté-
nek minden pillanata feledhetetlen
élményként, élénken él még ma is az
emlékezetemben.

Dr.Gyula Zoltán
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