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Major Richárd: Vadváltók

Egy magyar természetjáró vadász

British Columbia vadonában

(Püski, Budapest, 2000) 280 old. 1680 Ft

Egy rendkívül gazdag vadász- és termé-
szetjáró élményekkel tele könyv jelent
meg a Püski Kiadónál, ami eddig kevésbé
ismert a hazai vadászok körében. A
könyvhöz Varga Domokos írt ajánlást.

A szerzõ Sopronban 1953-ban végzett
erdõmérnök, aki 1956-ban családostól
menekült Kanadába, British Columbia
tartományba. A „sérült lelkû írónak” –
mint írja – fiatalon, olyan körülmények
között kellett megválnia hazájától, me-
lyek õt a síron túl is elkísérik. Vancouver-
ben találkozik a soproniakkal, a „Soproni
divisio” táborával. Itt a földmérés terüle-
tén talál megélhetést, késõbb további ta-
nulmányok végzésével mint elektromér-
nök épít magának biztos egzisztenciát.

Az elsõ fejezetek a fiatalkori cser-
kész-természetjáró élményekkel, majd
a soproni évekkel, a tanulmányi vadá-
szatokkal foglalkoznak. Név szerint em-
líti Fuchs Tónit, Czebe Gyulát, Suba Já-
nost, akik már fegyverrel és vadászku-
tyával bíró tapasztalt vadászok voltak.
Az elsõ õzbak és szarvastehén elejtése
is ezekre az évekre esik. Ezt követi há-
rom év erdészeti szolgálat a Bakony-
ban, ahol már lényegesen több a vadá-
szati lehetõség, de jelentkeznek a konf-
liktusok az 1950-es évekre jellemzõ po-
litikai hatalommal.

A könyv részletes leírást ad British Co-
lumbia földrajzi adottságairól, növény- és
állatvilágáról, a vadászati lehetõségekrõl.
A tartomány erdõsültsége 62%-os, dön-
tõen fenyõerdõkkel. Itt található a Szik-
lás-hegység, a Cascade- és a Parti-hegy-
ség 1500–2500 m magas vonulata,
gleccserekkel, szeszélyesen változó
idõjárással, több méteres téli hótakaróval.
Igen jelentõs a folyók és a tavak területe,
illetve a tengeri és az édesvízi halászat.

Vadászható vadfajok: fekete medve,
szürke (grizzly) medve, jávorszarvas,
Wapiti, hegyi birka (hegyi kecske, ameri-
kai antilop), öszvér, fekete- és fehérfarkú
szarvas, farkas, puma, fajdfélék.

Az anyagi lehetõségek javulása foko-
zatosan teszi lehetõvé a szükséges vadá-
szati felszerelés beszerzését (fegyver, sá-
tor, terepjáró gépkocsi, csónak stb.),
amelyekkel kezdetben csak a hétvégi,
majd késõbb hosszabb vadászatokra ke-
rül sor. Többnyire 2-3 vadász utazik

együtt, de a szerzõ jobban szereti az
egyéni vadászatot, amivel bõven él.

Az európaitól teljesen eltérõ vadászati
szervezettel és engedélyezési eljárással
találkozunk, kijelölt régiók vadászati kör-
zeteibe kiváltható lelövési engedélyek.
Az ellenõrzés viszont hatékony.

Az utazás az épített utak után az ún. al-
sótáborig felhagyott erdei közelítõ utakon
vagy lovakjárta ösvényeken gyakori kõla-
pátolással vagy csörlõk segítségével folyik.

Az alsó tábornál marad a terepjáró, in-
nen 20–30 kg-os teherrel indul meredek
oldalakon a felsõ táborhoz, az erdõrégió
felsõ határhoz a vadász. Magával viszi a
sátrat, esõruhát, hálózsákot, fõzõkész-
letet, élelmiszert, kötelet, baltát stb. A te-
repen való mozgáshoz és eligazodáshoz
rendkívüli tájékozódóképességre és ré-
tegvonalas térképre van szükség. A
szerzõt ebben a földmérési-térképészeti
ismeretei nagyban segítették. A hosszú tél
folyamán a közlekedés csak sível vagy
hóráfokkal lehetséges. Az elejtett vad ki-
zsigerelése – egyedül – vagy nyúzása, fel-
darabolása, terepjáróhoz való levitele
ugyancsak komoly feladat.

A vadászathoz rendszeresen csatlako-
zik a pisztrángozás is, ehhez a csónakot
egy utánfutó szállítja. A szerzõ beszámol
a gleccserek megmászásáról is, kötelek-
kel és speciális felszerelésekkel. Részt
vesz többedmagával vadevezõs túrákon,
ismeretlen patakokon. Egy alkalommal
felborultak a csónakok, egyik útitársat a
zúgó folyamban a fatorlaszok alól az utol-
só pillanatban sikerül kimenteni. A jéghi-
deg vízben való kényszerfürdõt súlyos
izület- és csonthártyagyulladás követi,
kórházi kezelés és két évig bottal való já-
rás. Hajmeresztõ események sora olvas-
ható. Önkéntelenül felmerülnek Mader-
spach Viktornak a déli-kárpátoki vadá-
szatai, ahogyan a nevezett vadász írta,
amikor a vad és a vadász életben maradá-
sának az esélyei igen közel állnak egy-
máshoz.

Ami a vadászetikát illeti, ebbõl kiváló-
an vizsgázik a szerzõ. A sportszerûség és
az etikus magatartás kicseng a sorokból.
A nyugdíjas éveiben járó szerzõ – mint ír-
ja – már inkább a természetjárást ûzi és az
élményekbõl él.

A könyv vadászati nyelvezetéhez csu-
pán kisebb észrevétel tehetõ. A zsigerelés
helyett következetesen a „tisztítás” szót
használja. Ugyancsak szokatlan a
150–200 kg-os Mule deer-t (öszvér-szar-
vas) õznek nevezni. A könyvet remek szí-
nes fotók és térképek zárják. Aki a köny-

vet elolvassa, az rendkívüli vadászélmé-
nyek és egzotikus környezet ismereteivel
lesz gazdagabb.

Dr. Erdõs László

Mihály Botond – Botta-Dukát Zol-
tán (szerk.): Biológiai inváziók Ma-
gyarországon. Özönnövények. – A
KvVM Természetvédelmi Hivatalá-

nak tanulmánykötetei 9., 
2004, 408 o.

A biológiai környezetszennyezés érték-
ben kifejezett mértéke a Föld számos te-
rületén már meghaladja az ipari környe-
zetszennyezés mértékét. Az õshonosság-
idegenhonosság kérdésköre elsõsorban
érzelmi alapon érinti a hazai szakközön-
séget, s a szubjektív értékítéletek mellett
kevés objektív érv kerül felsorolásra. Az
egyik fõ veszedelmet, s jelentõs pénzbe-
li ráfordítást az ún. özönnövények (csú-
nya és kerülendõ, bár elterjedt idegen
szóval az invazív növények) jelentik.
Özönnövény az az idegenhonos nö-
vényfaj, amely egy adott területen robba-
násszerûen terjed, s agresszivitása folytán
sokszor az ott élõ növények egy részét
kiszorítja, a növényzetet átalakítja. Ma-
napság a probléma ökonómiai vetülete is
egyre jobban elõtérbe kerül, elég, ha
csak a parlagfû visszaszorítására tett
erõfeszítésekre és anyagi áldozatokra
gondolunk. A Természetvédelmi Hivatal
támogatásával most megjelent könyv 13
szerzõ (köztük 4 erdész) jóvoltából
összefoglalja az özönnövényekkel kap-
csolatos eddigi fõbb ismereteket. Így tisz-
tázza a növényi invázió fogalmát, bemu-
tatja az özönnövényekkel kapcsolatos
hazai és nemzetközi aktvitást, felsorolja
az invázióra képes növényfajokat, érté-
keli az inváziós tulajdonságokat, az öko-
lógiai és zöld folyósok szerepét, az ezen
növények elleni védekezés elvi
lehetõségeit. A kötet további részében 11
özönnövény (amerikai kõris, bálványfa,
bíbor nebáncsvirág, gyalogakác,
japánkeserûfû-fajok, kaukázusi medve-
talp, kései meggy, magas és kanadai
aranyvesszõ, selyemkóró, parlagfû, zöld
juhar) részletes bemutatását találjuk,
majd a 10 nemzeti park igazgatóság az
özönnövények megfékezésére tett
erõfeszítéseibe kapunk bepillantást. A
tervek szerint hamarosan elkészül a má-
sodik kötet is, melyben újabb fajok jel-
lemzését találhatjuk majd meg.

A kötetet a TermészetBúvár
Szerkesztõségénél (Budapest, V. ker.,
Arany J. u. 25.) lehet megrendelni vagy
megvásárolni, ára 2940,- Ft.

Dr. Bartha Dénes

Könyvismertetések
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A leghosszabb fél évszázad
Újabb érdekes kötettel ismerkedhetnek
meg a magyar erdészet története után
érdeklõdõ olvasók. Tartalmára az alcíme
utal – Erdészetünk a kormányjelenté-
sek tükrében 1899–1941. A könyv anya-
ga egy 1897-ben született törvény, a Köz-
ponti Statisztikai Hivatalról szóló, XXXV tc.
5. §-a rendelkezésének köszönhetõ, mely
szerint „az egyes minisztériumok adjanak

számot mûködésükrõl; az igazgatásuk,
felügyeletük alá tartozó ügyekrõl és a „köz-
állapotokról”. Ezeket a jelentéseket évente,
a költségvetéssel együtt kellett az ország-
gyûlés elé terjeszteniük.

A könyv az 1899 és 1941 közötti
idõszak kormányjelentéseinek erdészetre
vonatkozó anyagát tartalmazza. Ebben az
idõszakban az erdészeti ügyek a Földmû-
velésügyi Minisztériumhoz tartoztak,
fõosztály-szintû irányítás mellett. Az erdé-

szeti közigazgatás óriási létszámú szerve-
zeten keresztül mûködött. Erdõtisztek,
erdõmérnökök, erdõõrök, jogászok, köz-
igazgatási- és közgazdasági tisztviselõk
végezték ezt a munkát.

Aki elmélyül a könyv lapozgatásában,
bizony sok érdekes adattal találkozik. Ez
érthetõ, hiszen abban a bizonyos „leg-
hosszabb fél évszázad”-ban volt az elsõ
világháború, a trianoni békediktátum, va-
lamint a keleti, erdélyi és délvidéki terület
visszacsatolása. De ekkor lépett hatályba
az 1935. évi IV. tc., azaz a Kaán-féle
erdõtörvény is. E történelmi tények, ese-
mények bizony rányomták bélyegüket az
erdészetre is, ami jól nyomon követhetõ a
jelentésekben.

A kormányjelentések alcímei jól mu-
tatják az ismertetett témák sokszínûségét:
Erdészeti szakoktatás, Erdészeti kísérleti

ügy, M. Kir. Ornitológiai Központ, Az ál-
lam által kezelt községi és némely más
erdõk és kopár területek, Kincstári
erdõrendezõségek, Kincstári erdõmû-
velés, Építkezés, Területváltozások, Ha-
vasgazdasági berendezések, Faértékesí-
tés, Birtokrendezések, Kegyúri építkezé-
sek, Erdõsítések, Erdõkárok, Erdõrendé-
szeti áthágás stb. 

Segíti a témában való eligazodást a
könyvben megjelent két tanulmány is: A
magyar erdészet, 1899-1941 (Oroszi
Sándor), Erdészeti közigazgatás (Kollega
Tarsoly István).

A vaskos kötet az Erdészettörténeti
Közlemények sorozatban jelent meg,
szerkesztette Kollega Tarsoly István, meg-
jelenését az FVM Erdészeti Fõosztálya tá-
mogatta.

Detrich Miklós

A Szeniorok Tanácsa 
megbeszélésén fogadta Cserép Jánost, az
Egyesület elnökét. A megbeszélésen szó volt
szakmánk aktuálpolitikai kérdéseirôl. 
Álló sor balról jobbra: 
Tollner György, Haják Gyula, Köveskuti
György, dr. Járási Lôrinc, Németh Ferenc,
Tokodi Mihály, dr. Balogh Ferenc, Mitnyik
László, dr. Jereb Ottó, dr. Király Pál, Varga
Béla, dr. Ghimessy László, Zathureczky Lajos.
Ülô sor balról jobbra: 
Halász Aladár, Pandura Zoltán, dr. Szász
Tibor, Cserép János, az OEE elnöke, S. Nagy
László, dr. Erdôs László, dr. Madas András
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