
N a sympózium a výstavu ma 
pozval priateľ Bogyai Frigyes, 
sokoliar, ktorý žije v dedinke 
Lovas pri Balatone. Od roku 

1975 sa viackrát zúčastnil na sokoliar-
skych stretnutiach na Slovensku, spo-
jených s lovom s dravými vtákmi v po-
ľovných revíroch pri Nitre a Gbelciach. 
Oslovil som celoživotného priateľa, 
zakladateľa sokoliarstva na Slovensku 
Ing. Ivana Marošiho a k Balatonu sme 
išli za Slovensko spoločne. V piatok 
17. júna nás čakalo sympózium pod 
názvom „Minulosť, prítomnosť a bu-
dúcnosť maďarského sokoliarstva“ 
v knižničnom krídle Kaštieľa Festetics. 
V sobotu 18. júna bola na programe 
vernisáž výstavy „Dejiny maďarského 
sokoliarstva“ v Poľovníckom múzeu 
v Keszthely.

Ciele podujatia
Maďarské sokoliarstvo ako starý spô-
sob lovu, ktorý je zapísaný do zozna-
mu UNESCO ako nehmotné kultúrne 
dedičstvo. Sympózium bolo zamerané 
na to, ako účastníci vidia zachovanie 
sokoliarstva v Maďarsku, jeho vývoj 
a aktuálny stav. Čo je potrebné zmeniť, 
zlepšiť, vyriešiť na profesionálnej, 
finančnej, právnej a inej úrovni, aby 
bola záruka udržania tohto výnimoč-
ného dedičstva do budúcnosti. Na 
túto tému nadväzovala výstava Dejiny 
maďarského sokoliarstva.

Čo a od koho sme počuli
Na seminári sa okrem domácich 
zúčastnili zástupcovia z Chorvátska, 
Rumunska a Slovenska. Podujatie 
viedol Duhay Gábor Antal, prezident 

Viac ako len spôsob lovu
Navštívili sme Medzinárodné sympózium a výstavu o sokoliarstve v Maďarsku
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nadácie Bechtolda Istvána. Počas dňa 
odzneli referáty popredných odborní-
kov z Maďarska:
– Sokoliarstvo očami zoológa – Dr. 

Korsós Zoltán, hlavný riaditeľ Maďar-
ského prírodovedného múzea,

– Dejiny sokoliarstva do XX. sto-
ročia, od duševného kultúrneho 
dedičstva po hungarikum – Duhay 
Gábor, prezident Nadácie Bechtolda 
Istvána,

– Dejiny maďarského sokoliarstva 
od XX. storočia do dnešných dní – 
Bogyai Frigyes, stály člen MSE,

– Skúsenosti z liečby dravých vtákov 
– Dr. Sós Endre, hlavný veterinár 
Budapeštianskej zoologickej a bota-
nickej záhrady,

– Predstavenie zahraničných hostí 
z Rumunska, Slovenska a Chorvát-
ska,

– Medzinárodné styky maďarských 
sokoliarov – Tóth János, koordiná-
tor medzinárodných stykov MSE,

– O sokoliarskych psoch – Kiss Róbert, 
vedúci Záchrannej stanice – Správa 
Hortobáďskeho národného parku,

– Rozmnožovanie poľovníckych drav-
cov – Györgyfi Villám András, diplo-
movaný agroinžinier, člen vedeckej 
rady MSE,

– Výživa dravých vtákov, zabezpe-

čenie ich zdravia – Prágai István, 
prezident Maďarského sokoliarskeho 
združenia,

– Situácia sokola rároha v Maďarsku 
– Fidlóczky József, vedúci programu 
LIFE sokol rároh,

– Tradičné spôsoby lovu, miesto 
a úloha sokoliarstva v poľovníckej 
súčasnosti – Ambrózy Árpád, pred-
seda odbornej komisie pre tradičné 
spôsoby poľovania v rámci Maďar-
skej poľovníckej komory.

– Súhrn a odporúčania zo sympózia – 
záver.

Práca aj zábava
Po referátoch nasledovala diskusia 
o sokoliarstve a poľovaní s dravcami. 
Ing. Ivan Maroši priblížil históriu soko-
liarstva na Slovensku, predstavili sme 
aj knihy v slovenčine: SOKOLIARSTVO, 
1. Diel – História sokoliarstva, 2. Diel – 
Naše dravce a sovy (autor Tomáš Kriv-
janský), a najnovšiu knihu v angličtine 
FALCONRY Past and Present, o ktoré 
bol značný záujem.

Po oficiálnej časti nasledovalo 
ubytovanie v Hoteli Helikon, priamo 
na brehu jazera Balaton, a slávnostná 
večera, pri ktorej si účastníci v družnej 
debate vymieňali sokoliarske zážitky 
a skúseností.
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inzercia

Naprieč stáročiami
Na druhý deň sme sa stretli pred 
Poľovníckym múzeom v Keszthely. 
Premiestnili sme sa pred výstavnú sieň 
maďarského sokoliarstva na prvom 
poschodí múzea, kde som vystavoval 
aj moje knihy. Po slávnostnom otvore-
ní vernisáže, aj za účasti verejnosti, nás 
expozíciou sprevádzal p. Duhay.

Od roku 1942 ide o prvú výstavu, 
ktorá poskytuje prehľad o posledných 
1500 rokoch maďarského sokoliarstva. 
Začína sa Hunmi, pokračuje históriou 
migrujúcich maďarských sokoliarov 
a zaujatím Karpatskej kotliny. Zbierka 
artefaktov ilustruje význam sokoliar-
stva v maďarskej histórii, a to sláv-
nych kráľov, kniežat a iných známych 
osobností sokoliarstva. Zaoberá sa aj 
Tureckom po Suleimanovom víťazstve 
v bitke pri Moháči. Sokoly z Maďarska 
boli slávne a žiadané vtáky. Sokoliars-
tvu sa venovali napríklad Balassi Bálint 
II., Imrich Thököly ako „Kurucký kráľ“, 
ďalej Mária Terézia a jej syn Jozef. 
Neskoršie Miklós Horthy, taliansky 
kráľ Victor Emmanuel s manželkou, na 
ktorých počesť bolo sokoliarstvo or-

ganizované v okolí Gödöllő. Expozícia 
histórie maďarského sokoliarstva ďalej 
pokračuje obdobím medzi dvoma 
svetovými vojnami, a od roku 1945 po 
súčasnosť. Materiály expozície doku-
mentujú historické udalosti prostred-
níctvom farebných obrázkov, kresieb, 
fotografií a informatívnych textov. Vo 
vitrínach sú tematické články a publi-
kované historické listiny o sokoliarstve 
aj z Árpádovej éry, aj mince, dokumen-
ty a bohato ilustrované knihy, popisu-
júce udalosti maďarského sokoliarstva. 
Zaujímavé je dioráma dvoch postáv 
sokoliarov. Jeden v dobovom oblečení 
zo XIV. storočia a druhý v súčasnom 
odeve, ktorých obklopujú sokoliarske 
pomôcky, posedy pre dravce a ďalšie 
vybavenie. Nad tým všetkým sa vznáša 
vo výške pod stropom sokol sťahovavý.

Expozíciu zriadila Nadácia Bechtol-
da Istvána za podpory Ministerstva 
pôdohospodárstva MR. 

Rýchlosťou vetra
Po skončení vernisáže pre nás orga-
nizátori pripravili recepciu. Na záver 
sa popoludní o program pozvaných 

hostí a širokú verejnosť postarali dvaja 
členovia MSE Győrffy Villám András 
a Lóky György. So sokoliarskymi 
pomocníkmi predviedli v priľahlom 
parku sokoliarske letové ukážky. 
Najprv prílety na rukavicu s kaňúrom 
okrúhlochvostým a potom útoky na 
vábitko so sokolom sťahovavým, lieta-
júcim rýchlosťou vetra.

Za všetkých účastníkov už môžem 
pripojiť len slová vďaky organizáto-
rom za úspešné a pre maďarské, ale 
aj európske sokoliarstvo prospešné 
podujatie.� n FO
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Aké sú ciele nadácie

Nadácia Bechtolda Istvána pre 
kultúru maďarského sokoliar-
stva a ochranu prírody vychádza 
z toho, že sokoliarstvo je súčasťou 
nehmotného kultúrneho dedičstva 
UNESCO. Jej cieľom je koordinovať 
domáce i medzinárodné vzťahy 
v rámci Maďarského sokoliarske-
ho združenia (Magyar Solymász 
Egyesulet – MSE). Ďalej sa snaží 
o zachovanie sokoliarskych tradí-
cií, ochranu a rozvoj sokoliarstva, 
jeho podporu, vedecký výskum 
a vzdelávanie, zvyšovanie povedo-
mia vo verejnosti, zachovanie lovu 
s dravými vtákmi, dodržiavanie 
kultúrnych tradícií a profesijnú po-
vesť v súlade so zásadami Európ-
skej únie – EÚ, Dohovoru o ochrane 
nehmotného kultúrneho dedičstva 
– UNESCO a Medzinárodnej asociá-
cie pre Sokoliarstvo – IAF.

sokoliarstvo
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