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A gímszarvas és vadászata régi ké‐
peslapokon II.
Szeretném bemutatni a gyűjteményemben lévő
néhány régi képes levelezőlap segítségével a gímszarvast (továbbiakban szarvas) és annak vadászatát.
Az előző számban olvasható volt a szarvas
természetrajza, folytatásként a vadászatának
módjait és eszközeit szeretném bemutatni.
A szarvas gazdasági szempontokat nézve hazánk legfontosabb nagyvadfaja. A leggyakoribb
elejtési módjai a lesvadászat, cserkelés, barkácsolás.
A lesvadászatot a szarvas(ok) mozgási területén egy előre kiválasztott mesterséges, vagy természetes takarásban lévő helyen lehet alkalmazni. Ezek a leshelyek lehetnek a pl. bőgő terület
közelében, a vadföld és mezőgazdasági területeknél lévő váltóknál. A vadász a leshelyén a
szélirány figyelembevételével csendben, megfelelő takarásban várja be a vadat. Mikor a szarvas
kellő lőtávolságba ér a vadász meglövi az állatot.

A képen egy lesvadászatot figyelhetünk meg,
ahol a vadász egy szarvasbikát ejtett el. Színes,
osztott hátlapú, képes levelezőlap, melyet 1920.
november 10-én adtak fel Miskolcon Sátoraljaújhelyen lakó Rózsikának.
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A másik vadászati mód a cserkelés, amit lehet
kombinálni lesvadászattal is. Ez a vadászati mód
nagyobb terület bejárását teszi lehetővé, így nagyobb eséllyel ejthető el a szarvas. Szeptember
hónap a szarvasbőgés ideje. Növeli a vad elejtésének az esélyét a bőgőkürt alkalmazása. A bőgőkürt a szarvasbőgés idején a szarvasbika vadászatának eszköze. A vadász ilyenkor a bika hangját utánozza, mellyel megpróbálja az elejteni kívánt állatot közelebb csalni magához. A bőgőkürt
sok féle lehet. A klasszikus formái a tritoncsiga
házából, vagy az ökör szarvából készültek, de
alkalmaznak pl. petróleumlámpa üvegét, vagy
műanyag csöveket is. Használatuk nagy szakértelmet és gyakorlatot kíván meg. Elengedhetetlen
feltétel az eredményes vadászathoz a nesztelen
járás és a szélirány helyes megválasztása, mivel a
vad a haladási irányból igen könnyen megfutamodik.

A képen cserkelő vadászatot figyelhetünk meg.
A vadász és a kísérővadász az erdőben hallgatózva tájékozódnak a szarvas mozgási iránya
felől. Színes, osztott hátlapú, nem futott képes
levelezőlap az 1910-es évek körüli időkből.
A barkácsolás, az a vadászati mód, amikor nagy
területen lovas-fogattal, vagy terepjáró autóval

közelítik meg a terítékre hozható vadat. Mikor a
vadász a szarvas(ok) közelébe ér a lassító járműről csendben lelép, megfelelő takarást keres magának és meglövi az állatot.

A képen a vadász az erdőszéléről lövi meg a bikát. Színes, osztott hátlapú képes levelezőlap. A
lapot 1930-ban postázták Biczók Ernőné úraszszony részére Felsőgallára.
Amennyiben a vadász a vadat megsebzi és az
nem marad helyben, a vad utánkeresését minden
esetben el kell végezni (bővebb leírást lásd: Az őz
és vadászata régi képeslapokon II. című cikkben).

A képen két vadászt láthatunk vadászat közben.
A kép alján az elejtett vad trófeáját figyelhetjük
meg. A lapon a következő nyomtatott felirat található: November. Színes, hosszúcímzésű, litográf eljárással készített képes levelezőlap. A
lapot 1900.06.15-én adták fel Budapesten és
Kőbányára Zinauer Málvina tanárnőnek címezték.
Sali István /Gödöllő/

Kedves Gyűjtőtársak!

A képen az utánkeresés során megtalált szarvasbikát, elejtőjét és kutyáját figyelhetjük meg.
Színes, osztott hátlapú nem futott képes levelezőlap az 1910-es évekből.
Az elejtett állatnak meg kall adni a végtisztességet (bővebb leírást lásd: Az őz és vadászata régi
képeslapokon II. című cikkben). A szertartás után
a lőtt vad feltörését, zsigerelését is el kell végezni, nehogy a hús állagromlást szenvedjen.
Az elejtett szarvas trófeája elsősorban az agancs
(bikánál), melyet a lefőzött koponyával együtt
erre a célra készített falapra erősítenek és azt a
falra kihelyezik. Lehet még trófea pl. a kikészített
bőr, vagy a gyöngyfog is.

Sajnos szomorú híreket kell közölnöm.
Fogy a lelkes gyűjtők tábora! Az elmúlt
időszakban több gyűjtőtársunk is itt hagyott bennünket, és már az égi utakon
figyelnek ránk.
Gyászol a Hódmezővásárhelyi
Képeslevelezőlap gyűjtők Klubja
Ördög István 1919 december 14-én született,
2013 november 25-én 94.
születésnapja előtt pár
nappal, életének 94. esztendejében elhunyt. A hódmezővásárhelyi képeslapgyűjtők alapító tagja, egyben nagy gyűjtői egyénisége, mindenki Pista bácsija.

A vásárhelyi klub 1992 évi megalakulásától
fogva rendszeresen és szorgalmasan, alapos tudással gyűjtötte a képeslapokat.
Számtalan kiállításon részt vett Hódmezővásárhelyen - Szombathelyen, de az ország
több településén is. Kitartó és elmélyült gyűjtő volt, aki numizmatikával és bélyeggyűjtéssel is foglakozott. Remek verstudásával és
előadásával többször megörvendeztette a
Szombathelyi és Hódmezővásárhelyi gyűjtői
közönségét. Sajnos az utóbbi hónapokban
már nem tudott eljönni közénk. Számunkra
hirtelen jött betegség után eltávozott közülünk. Kedves,közvetlen személyisége hiányozni fog.Emlékét szeretettel megőrizzük.
nyugodjon békében!
(Soós Péter Hódmezővásárhelyi Képeslapgyűjtő- klub vezetője )

Negyven éve ismertem meg Erzsit. Ő a zalai
szakszervezeti könyvtár (SzMT) vezetője volt, én
pedig a vasi szakszervezeti könyvtárban dolgoztam. A két megye szakmai-baráti találkozóján
fedeztük fel közös hobbynkat. Ő is régóta gyűjtötte a képeslapokat. Ő nekem adta a szombathelyi lapjait és én neki adtam az egerszegi városképeimet. Aztán 25 éve mindketten csatlakoztunk a Képeslap-gyűjtők lelkes táborába.
Akkor még nagyon lelkes csapat volt – és sokkal
többen voltunk. Most negyven év alatti alig van
tagunk - akkor mi negyvenesek voltunk a derékhad. Az internet leköti a fiatalok szabad idejét és
a google-ban mindent megtalálnak (szerintük)
Zalaegerszeg főutcáján a Nyugdíjas Házban
lakott éppen 25 éve. Aki egyszer látta, nem
felejti, hogy abban a kicsi 32 négyzetméteres
lakásban hogyan fért el százezernél is több képeslap.
Közeledve a 70 év felé tűzte ki célul a 100.000
lap elérését - és már pár éve túllépte ezt az álmát.

A képek 2009 –évi jubileumi kiállításunkon
készültek, amikor Pista bácsi 90 évesen a
megnyitón egy hosszú verset szavalt el.
2014. január 14-én, hosszan tartó, súlyos
betegségben elhunyt Kisgyörgy Erzsébet.

Búcsú Kisgyörgy Erzsébettől, akinek a képeslapok hosszabbították
meg az életét.

3 éve kínlódott egy gyilkos kórral , akkor tűzte ki
az új célt, megérni a nyolcvanat! Nyolc hónap
híján sikerült …. Fanatikusan szerelmese volt
minden képeslapnak. A magyar és külföldi városképek mellett ő aktív gyűjtője volt a karácsonyi, húsvéti lapoknak és a reprodukciós képeknek is.
Könyvtáros volt – a gyűjtemény minden darabja
szerepelt a katalógusában és bármit kerestünk
azonnal elő tudta venni az előszobájában kialakított polcrendszerről.
Fordított életet élt .– Délben kelt, megfürdött,
lement ebédelni, elvitte a postára az éjjeli „termést” (cserelevelezés és rejtvények beküldése )
Délután még kölcsönzött a Nyugdíjas Ház
könyvtárában – és gyakran kanasztázott a
klubban és este visszavonult. A televízióban
csak a sportot nézte (különösen a teniszt) ez
adta a hátteret a hajnalig tartó képeslaprendezéshez és rejtvényfejtéshez. Minden barátja tudta, hogy Őt fel lehet hívni hajnali kettőkor is, mert
akkor is telefonközelben van.
Színes egyénisége, lelkesedése a zalaegerszegi
régi lapok iránt és az éjszakai telefontárs hiányozni fog gyűjtőtársaimnak is.

2014. január 18.
Pittmann Ildikó
A Zalaegerszegi 7 nap újság 2013.december
13-i számában „Képeslapokon őrzi az
egész világot” címmel megjelent újságcikk
a képeslap gyűjtök facebook oldalán olvasható.
Az alábbi írást Horváth József küldte
Szabadkáról.
A Nők Lapja karácsonyi számában egy kétoldalas
cikk jelent meg a karácsonyi képeslapokról. A
cikk végén köszönetet mondanak Juhász Árpád
képeslapgyűjtőnek (Hegyfalu)
(A cikkre Horváth Zoltán hívta fel figyelmünket a
facebookon)

Debrecentől Európáig címmel Dr. Nagy
Attila és Bencze Tamás régi képeslapjaiból
volt kiállítás Debrecenben (Malompark bevásárlóközpont főépület, Füredi út, I. emelet)
2014. január 9-től február 2-ig)

Pécsi Sándor bátonyterenyei gyűjtőtársunk
2013. december 31-én hunyt el. Erről leánya
Dr. Györgyné Pécsi Magdolna tájékozatott.

Minden kedves gyűjtőtárs figyelmébe ajánlom
Gondos Béla által szervezett gyűjtőtalálkozókat
és egyben képeslapos cserenapokat. A találkozók
több évtizedes múltra tekintenek vissza,
kezdetben Kovách László fotóssal közösen
rendezték azokat, az utóbbi években már csak
Bélát vagy nejét lehet reggel ott látni nyitni a
kaput - és persze a korábban kelő gyűjtőket.
A találkozók helyszíne az V. kerület, Molnár u. 5.
szám alatti E. M. E. székház (Erdélyi Magyarok
Egyesülete), s ideje minden hónap harmadik
szombatja, július-augusztust kivéve. Béla vagy a
felesége már 7-7:30 között nyitja a kapukat,
tehát ennél korábbi kezdés nem várható, 1010:30 és cca. dél között már csak azok vannak,
voltak évekkel ezelőtt is, akik jobban ráértek
(persze egy jó beszélgetés a lapok alapos
átnézése közben megéri az ottmaradást), így
mindenképp érdemes 8-9 között ott lenni! Az
idei időpontok: január 18. február 15. március
15. (noha nemzeti ünnep, de ugyanúgy ekkor
lesz megtartva!) április 19. május 17. június 21.
szeptember 20. október 18. november 15.
december 20.
Aki korábban nem volt, annak praktikus
információul szolgálhat, hogy az általános, régi
magyar városképes kereslet-kínálat mellett itt
sok régi gyűjtőtárs keres - és szintén kínál modern, magyar és külföldi, nem csak
városképes lapokat. Érdemes ezeket is elhozni

otthonról!
A rendezvény minden alkalommal ingyenes, aki
mégis támogatná az egyesület fűtésszámláját és
villanyköltségét, akár "cserébe" a helyszín
folyamatos biztosításáért, az helyben megteheti.

Fotó: Horváth Zoltán

100 év szerelem' címmel nyílik kiállítás
Kecskeméten Sebestyén Imre képeslapjaiból
február 13-án.

Acsádon a Szociális Otthon Kastély
épületében 2014. február 5-től március
végéig Sárosi István budapesti gyűjtőtársunk
által összeállított kiállítási anyag Vietnamot
mutatja be.
Vietnam szocialista köztársaság az
indokinai-félsziget keleti részén. Területe
331 ezer km2.

A vietnámi táj változatos és csodálatosan szép.
Az ország északi és középső része hegyekkel
borított, csupán a keskeny tengerparti sáv és

a Vörös folyó alföldje jelent sík vidéket. Déli
részét Mekong delta foglalja el. Tengerpartja
több mint 2 ezer km hosszú

A halakban gazdag tenger, folyók és tavak
mellett sokan foglalkoznak horgászattal,
illetve halászattal, melynek többféle formája
alakult ki.
Tavi horgászat, az evőzőket lábbal hajtják

„Kakas” sziklák

szántás bivalyokkal
„Halászfalu” Hanoi mellett a Vörös-folyón

Aratás után a cséplés érdekes módját
alkalmazzák, ahol az infrastruktúra
megengedi.
A kalászt kiteszik az utakra és az áthaladó
autók verik ki a szemeket. Egy idő után a
szemeket összegyűjtik, a rizsszalmát pedig
külön összegyűjtik

Sziklák a barlang bejáratából

elnöki palota

Hanoi utcarészlet

pagoda

Székesegyház Saigon

sárkánytánc

kerékpár „taxik”

A képen a Képzőművészeti Kiadó, Füzesi
Zsuzsa által rajzolt "hónapos" sorozatának a
FEBRUÁR hónapja látható

szalmakalap árus

"Betegség miatt igényes gyűjtőnek eladnám SZABADKA PALICS RÉGI KÉPES
LEVELEZŐLAP GYŰJTEMÉNYEMET.
Modern lapok nagyobb mennyiségben
eladók jutányos áron"
Érdeklődni Horváth József telefon 00 381
24 552 248 Szabadka.
2 db MOSON vármegyei lapot keresek, az egyik
a címeres, a másik a térképes. Czirók Dénes
8900 Zalaegerszeg Pacsirta u. 9/1.
Czirók Dénes czirok.d@t-online.hu

kerékpáros „utánfutók”

Felelős kiadó: lovag Kőszegfalviné
Pajor Klára elnök
9700 Szombathely, Pf. 233
telefonszám:
20/2865806
e-mail: pajor.klara@ gmail.com

