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FÖLD
TULAJDONOSOK

Nem kell túlságosan jó l informált- 
naK lenni ahhoz, hogy tudjuk: meg
változott körülöttünk a világ. Régeb
ben elegendő volt fejet hajtani a MA- 
VOSZ direktíváinak, betartani a ha
szonbérbeadó szerényen megfogal
mazott kéréseit. Azóta a MAVOSZ- 
ból védegylet lett. s mint az önállóvá 
váll megyei szövetségek szövetségé
nek. nem lehetnek kötelezően végre
hajtandó utasításai. Más lett a fe lá l
lás. Sok szempontból. Ma már a ha
szonbérbeadók nem kémek, diktál
nak. És a vadásztársaság, ha nem 
akarja elveszíteni a területét, ha nem 
akar lemondani a vadászati lehető
ségéről - kénytelen beleegyezni az ul
timátumok pénzhajhászó feltételeibe. 
Nem minden haszonbérbeadóra 
igaz. de sajnos jellemző, hogy az el
múlt években alaposan feltornázták 
a bérleti dijakat. Azt a bérleti dijat, 
amit tovább kellene adniuk az ön- 
kormányzatoknak. de nem adták. 
Volt olyan haszonbérbeadó, amelyik 
azt „kérte" a vadásztársaságtól, 
megköti vele a szerződést - egy évre!

ha segítséget nyújt ahhoz, hogy a 
kétharmados szavazati többséggel el
fogadott törvényt, amely az önkor
mányzatokhoz juttatja a bérleti dija
kat. elsumákolhassák, illetőleg mű
ködjenek közre a törvény módosítá
sában. M ivel ezt a vadásztársaságok 
többsége nem tudta vállalni, átalakí
tották a felkínált szerződést, amely
ben csökkent a bérleti dijak nagysá
ga. viszont különböző címeken - út
használat. élőhelyi hozzájárulás stb.
- bekasszirozhatják a vadászok adó
ját. Szerintünk ismét csapdába es

nek. mivel az élőhelyi hozzájárulások 
felhasználásáról valakinek előbb- 
utóbb el kell számolniuk.

És még nem beszéltünk a földtu
lajdonosokról. Azokra az újdonsült 
földtulajdonosokra gondolunk, akik 
a saját földjükön kezdtek el gazdál
kodni. A vad az állam tulajdona, 
elejtését a haszonbérleti szerződése
ken keresztül az állam engedélyezi a 
vadászok, vadásztársaságok számá
ra ... a maszek földeken is. De mit 
tegyen a vadász, ha a földtulajdonos 
birtokának, termésének védelmében 
kiáll a földje szélére és megtiltja a 
vadászatot. Lehet vitatkozni, vesze
kedni egészen a tettlegességig. E l
lentmondanak egymásnak a jogsza
bályok és nincs törvényesség, hát 
még igazság!

Ismét csak azt tudjuk tanácsolni a 
vadászoknak, vadásztársaságoknak, 
keressék az egyezséget. A földtulaj
donosok zöme. ahogy eddig nem 
akart, ezután sem akar vadászni, vi
szont a vad károsítását nem akarja 
..elviselni", a zsebére, a pénztárcájá
ra megy a játék. Amíg nem születik 
meg az új vadászati törvény, azt 
ajánljuk a vadásztársaságoknak, ke
ressék fe l a földtulajdonosokat és 
egyezzenek meg velük. E l kell ér
nünk. hogy ezeket az egy ezségeket a 
haszonbérbeadók is beszámítsák a 
vadászterület bérleti dijába, az „élő
hely fejlesztésébe", a kerítésépítési 
hozzájárulásokba... elvégre az or
szágnak csak 17 százaléka erdő.

Csckő Sándor
főszerkesztő

INGYEN ADJUK 
A LAPOT

minden olyan hivatásos vadásznak, akinek a vadásztársasága csoportos tag és címjegyzéket mellékel* 
ve tagonként 600 forintot befizet az Agrobank 219-98629/9600-5040 számlaszámra. A címjegyzékre kü
lön kérjük feltüntetni a hivatásos vadász(ok) címét. Egyéni előfizetőink lapunkat rózsaszínű postai 
utalványon rendelhetik meg, 600 forintért a jövő évre a Vadászati Kulturális egyesület címén: 1245 Bu
dapest, Pf 1209.
A  V A D Á S Z L A P  A  V A D Á S Z O K  K O M P E T E N C I Á J A !



SZERKESZTŐI
ÜZENETEK

N. M.. (névtelen) Budapest: „...T.
Szerzó! A napokban olvastam írását a 
múlt év szeptemberi számban .Nincs 
mese. lesz mise" címmel. Katolikus 
ként hitemet szívből megélő vagyok, 
igy nem ertem. hogy Krisztus által az 
utolsó vacsorán ránk hagyott megem- 
lekezési szertartás miképp lehet látva 
nyosság. mint például egy revujáték? 
Következett dr. Dékany Vilmos püspök 
úr levelének másolata. Ehhez csak 
annyit, hogy a nevezett püspök urtól e 
tárgyban. 1993 június 9-oi keltezéssel, 
nekünk egeszen más tartalmú levél 
van a kezünkben A cikkből csak az ön 
személyes nézeteinek egyik-másikára 
reagálok .Isten szolgái kozul is sokan 
hódolnak a vadászat nemes szenvedé 
lyének ' Nemes bizonyára azért, mert 
az elmúlt évszázadokban a vadaszat 
nemesi kiváltság volt. A következő for
dulatnál nem értem a gondolatmene
tét A Hubertus-misét túl profannak 
érezvén, a szintén vallásos emberek 
kérésére - mármint, hogy a megváltá
sunkra és udvozúlésunk lehetóségere 
szüntelenül emlékeztető szentmisét 
ne alkalmazzák bizonyos .szerencse 
elérésere" az égiektól - mint a .kulti
kus" időkben az ősemberek, bár azok
nak ez nem .nemes" szórakozás volt. 
hanem napi létfenntartási szükséglet

szóval erre a kérésre az a reakció, 
hogy .búnös nemzet"-et kiált?

Ne keverjen össze - tudatosan - 
mindent. Mivel ma is .nemes" szóra
kozás a vadászat, mi tudjuk, hogy a 
nemzet lényegesen nagyobb resze so
hasem vadaszik, tehát a .búnos nem
zet' kifejezést ön honnan és miért vet 
te etó. és hozta kapcsolatba önnönma- 
gukkal? Nem értem.

Én például - aki vallásom gyakorié 
Sábán nagyon megbotránkoztatónak 
találom ugyanazt a szertartást alkal
mazni a pogány szerencse kieszkozlé- 
séhez is - soha nem is gondoltam (!) 
azt. hogy .aki nem olyan mint en, az 
elítélendő, sót gyilkos'

önmaga szórja a rágalmakat saját 
fejére, de vele a másképp gondolko 
dók ellen ön .kelti a gyűlölködést". A 
felhőtlen együttélés ön szerint azt je 
lenti, hogy a vadászok 0%-ban. mi vi
szont 100%-ban alkalmazkodjunk? Ér
dekes megközelítése a toleranciának 

Irasa vegén végképp elszaladt a tol 
la. .Százezer év" vallásából mazso- 
Iáz3za ki az önnek megfelolót Krisztus 
alig 2000 éve rendelte el a szentmisét, 
kizarólag üdvözülésünk érdekében 

ön melyik vallást vallja magáénak? 
Nem értem.

Még sok mindent nem értek a gon
dolkodásmódjából. de helyhiány miatt 
már csak arról, amit nagyon is egyér
telműen kozol: nevezetesen, aki a va
dászat .nemes szórakozásával" (értsd- 
állatok leölése, hála a technika fejlóde- 
sének. időnként helikopterről, lézer - 
puskával) nem tud azonosulni, vagy 
csak az azt szentositó Hubortus-misot 
tartja pogány kultusznak - az barom.

Köszönöm, hogy nevemen nevezett, 
buszkén viselem - hiszen az Isten Ba- 
ránya hasonlat is a barmok kozúl véte 
tett.

Szentet azonban bátorkodom ma
gam választani: Szent Ferencet, aki Is- 
ton minden teremtethet - a barmokat 
is - testvérének tudta.

Tisztelt H Zs I Én megértem, hogy 
önnek és családjának egzisztenciális 
kérdés a .tisztelendő, nemes vadá 
szók" mellett kiállni, de szépén kérem, 
máskor, a másság iránti valamivel 
több megortéssel es tisztelettel tegye 
Felebaráti szeretettel: egy a barmok 
közül..."

Elég késön esett le a tantusz... 
Maradva annyi információnál, 

amennyit önmagáról adott, szíve
sen vitatkoznék, de ez nem megy 
anélkül, hogy nevét, törzskönyvi 
számát és istállójának pontos el
mét megadná, mert túl nagy az Is
ten állatkertje.

Mire szabad vadászni?
Gímszarvas tehén, iinö. borjú (február IS-éig). ö/sula és gida 

(február 28-áig), há/i görény és n>est (február 15-éig). balkáni gerle 
(február 15-éig), erdei szalonkára március l-jctöl. csak a hajnali 
és esti húzásokon, alkalmanként 2 ejthető el. A fentieken kívül 
löhetők a/ egész évben elejthető szőrmés és szárnyas kártevők.

FEBRUÁR
Télutó, vagy Böjtelö hava

Dátum Hoidtaz.s A Nap
kelte nyuyia

A Hold 
kelte nyugta

10C ev ntlaqos 
hőmérsékleté 

Celsius fokban

1 Kedd 7.11 16 45 23 18 909 2.1
2 Szerda 710 1647 _  — 9 41 2.4
3 Csütörtök C 906 7 08 16 48 033 1017 2.7
4 Pontok 7 07 16 50 1 45 11 00 2.8
5 Szombat 706 16 51 251 11 50 2.8
6 V a s á rn a p 704 16 53 350 12 48 3.1
7 Hetid 7 03 16 54 440 13 51 2.7
8 Kedd 701 16 56 521 1458 2.6
9 Szerda 700 16 58 556 1606 3.2

10 Csütörtök • 1530 658 1659 6 25 17.13 3.2
11 Pentok 657 1701 651 18 19 3.2
1? Szombat 655 17 02 7 15 19 23 3.6
13 V a s á rn a p 654 1704 7 37 20 26 3.8
14 H é tfő 6 52 1705 800 21 29 3.6
15 Kedd 650 1707 8 24 22 30 36
16 Szerda 6 49 1709 850 23 31 4.1
17 Csütörtök 6 47 17 10 9 20 ---- 4.4
18 Pontok l  1847 6 45 17 12 954 0 31 4.4
19 Szombat 6 43 17 13 1035 1 29 4.9
20 V a s á rn a p 6 42 17 15 11 24 2 24 4.9
21 Hétfó 640 17 16 1220 313 5.2
22 Kedd 638 17 18 13 24 358 5.7
23 Szerda 636 17 19 14 33 4 37 5.7
24 Csütörtök 635 1721 15 47 5 12 6.0
25 P«ntek 633 17 22 1704 5 43 6.1
26 Szombat O 215 6 31 17 24 18 22 612 6.6
27 V a s á rn a p 629 1725 1941 641 6.7
28 Hetlo 6 27 17 27 21 00 7 10 6.7

MÁRCIUS
Tavaszelő, avagy Böjtmés hava

1 Kedd 6 25 17 28 22 18 7 42 1 2
2 Szerda 6 23 1730 23 33 8 18 75
3 Csütörtök 6 22 1731 ----- 900 7.5
4 Pontok t  1753 6 20 1733 0 43 9 49 7.5
5 Szombat 6 18 1734 1 44 10 44 7.9
« V a s á rn a p 6 16 1736 2 37 11 46 7.9
7 Hello 6 14 1737 321 1250 80
8 Kedd 6 12 1739 3 57 1357 7.9
9 Szerda 6 10 1740 428 15 03 8.3

10 Csütörtök 608 1742 454 1608 8.3
11 Péntek 606 17 43 519 17 12 8.3
12 Szombat •  8 05 604 17 45 542 18 15 8.4
13 V a s á rn a p 602 1746 604 19 18 9.1
14 Hetló 600 1746 628 20 19 9.6
15 Kedd 558 17 49 654 21 21 9.8
16 Szerda 556 1751 7 22 22 21 98
17 Csütörtök 554 17 52 7 65 2319 106
18 Pontek 5 52 17 53 833 — — 10.9
19 Szombat 550 17 55 917 0 u 11.5
20 V a s á rn a p > 13 14 548 1756 10 09 1 04 11.6

U jh o ld  -  • .  É lsó r>egy#d -  >. H o ld to lto  O : U to K ó  n<*gyed <

APRÓHIRDETES
Vásárolok csörgő-, böjti-, és barátré
ce gácsérokat, erdei szalonkát 300 Ft/ 
db. Fagyasztott expressz csomagot 
veszek at! Fizetés utólag, postai utal- 
ványonl Szabó Dezsó. 8800 Nagykani
zsa. Levente u. 7.

22 éves, jó szervezókészségú. szóki
mondó. agilis, állami vadászvizsgával 
és számitógépes programkezelói is
meretekkel rendelkező agrármérnök 
lány vadgazdálkodási érdeklődéssel 
munkát keres elsősorban dunántuli 
nagyvadas területen, rugalmas vezetö- 
ségú, jó kedélyű erdészetnél. Érd.: Gi- 
mesi Túnde, 8000 Székesfehérvár. 
Horváth I. út 2/A. VII/1.

Garanciális 30 06 os CZ 537 es 
Steyer csővel eladó. Bukta László er 
dész, 8542 Vaszar.

Eladó kétéves, 7,62-es golyós (műsza
ki: 2001). hárompontos patentszorolék- 
kel. lámpával, lószerrel 40 000 Ft-ért, 
esetleg hozzá való 6 x 42 Schmidt und 
Bender céltávcsó. valamint alig hasz 
nált ejektoros. 16-os Merkel sörétes

(múszaki: 1998 ). Érdeklődni Fabó Fe
renc, 2400 Dunaújváros. Kodály u. 1. 
Telefon: delelótt 25/310 611. 7-11 órá
ig

Külsökakasos Tula 12 es kaliberű 
megkímélt állapotban igényesnek, 
sporttársnak eladó, telefon: 37/373- 
191 vagy 37/373-288

Eladó igényesnek 7,62 luxuskivitclezc- 
sú golyós vadászfegyver, japán céltáv 
csővel, tokkal Érd.: 271-3908 telefo
non. dr. Hatalyák.

9,3 x 62-es Mauser 6 x 42 es Zeis táv
csővel és 308 W  cal. Sako 3-9x32 es 
távcsővel eladó. Dr. Zakupszky Endre. 
6344 Hajós Temető u. 11.

Vadásztársak segítségét kérem! 
Csódudor miatt leselejtezték FÉG 
gyártmányú puskámat, ezért megve- 
telre keresők egy duplagolyós váltó- 
csövet 7 x 65 R kaliberben. Ajánlatokat 
.A golyós-váltócsoves" jeligére a szer 
kesztóségbe küldjék

4 hónapos szarvasbarna Hannoveri 
véreb szuka, torzskonyvel. tétováivá, 
oltva eladó, tenyésztőtől. Érdeklődni: 
egész nap 1765 694 telefonon. Takáts 
Péter.

Welsh terrier kutyakölykök aktívan 
vadászó szülőktől eladók Kiss György. 
8800. Nagykanizsa. Ráckert u. 2

Törzskönyvezett, fúltetovált. 1993 
augusztus 13-án született, magyar 
vizsla kan és szuka kölykök eladók. 
Érd 26/330-230. Folhoffer.

Vadászó szülőktől törzskönyves ír 
szetter kiskutyák eladök Érd : Székely 
Mihály. 4090 Polgár. Dózsa Gy 14 Tel.: 
52/391-051 esti órákban.

VADÁSZTÁRSASÁGUNK TAG
FELVÉTELT HIRDET, VIZSGÁZNI 
SZÁNDÉKOZÓKNAK TANFO
LYAMOT SZERVEZÜNK. ÉRD: 
HUBERTUS BVT. BP. 1068 DÓ
ZSA GY. UT 84/B FSZT 43 TEL.: 

268 1889.

Ifj. Gál Ferenc, a Barátság B é r 
k ilövő  VT. tag ja  1993. decem 
ber 31-ón hosszan tartó, sú 
lyos betegség következtében,
40 éves  korában elhunyt. Em 
léké t megőrizzük.

M é ly  m egrendüléssel tudat
juk, hogy Paye r Já n o s  vadász
társunk 57 éves  korában vá ra t
lanul elhunyt. A  szerény, csen 
des, seg ítőkész társunk em lé 
két k egye le tte l megőrizzük. 
Kutasi Kossuth  Vadásztársa
ság Tarsága.

A  Vadászati Ku ltu rá lis  Eg ye 
sü let és a M agyar VA D A SZ- 
L A P  szerkesztősége titk á r
ságvezetőt keres. Je len tkezn i 
a 131-43-68-as te le fonon  vag y  
írásban a 1245 Budapest Pf. 
1209 cím en lehet.
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1996-ban először a vadászati kiállítást tekintik meg!
A  Term észet és Vadászat '96 k iá llítás  szervező inek m egh ívásá 
ra három napos látogatásra  é rkezett M agyarországra a N em zet
közi Vadászati és V advéde lm i Tanács e lnöke  és fe lesége, v a la 
m in t a franc ia  és a m onacó i C.I.C .-delegáció vezetőjo.
A  vendégek  a P ilis i Parkerdőgazdaság gyarm atpuszta i vadász 
házában szálltak  meg, napközben vadásztak, este  különböző 
tá rgya lásoka t fo ly ta ttak  m agyar partnere ikkel.
Ja n u á r  10-ón Szabó  Já n o s  fö ldm űve lésügy i m iniszter, Bars iné  
Pa tak i E te lk a  c. á llam titkár, az Expo '96 főbiztosa. Szőke  K áro ly  
az FM  vadászatot-horgászatot fe lügye lő  h e lye ttes  állam titkára, 
a M agyarországon  akk red itá lt spanyo l n agykövet és a Te rm é
szet és Vadászat '96 k iá llítást szervező konzorcium  vezető i: 
Csányi Sándor, az OTP-bank Rt. elnök-vezérigazgatója. K o vács

A természet bölcs használata
IN T ER JÚ  N1COLAS FRAN CO  ÚRRAL, A C.I.C. ELN Ö KÉVEL

zői kiváló ötleteket, nagyszerű el
képzeléseket kívánnak megvalósíta
ni.
V A D Á SZ LA P : Hogyan látja a vi
lág vadászati és természetvédelmi 
helyzetét?
N. FRA N C O : Röviden és leegysze
rűsítve nehéz a kérdésre választ ad
ni. mivel nagyon sokoldalú a téma. 
sok mindent felölel, és esetenként 
minden országban más és más 
probléma megoldására kell választ 
keresni. Egy biztos, a vadászat ma 
már nemcsak sport, hanem egyben 
különös felelősség is. hiszen a va
dásznak többnek kell lennie elődei
nél, magasabb szinten kell gyako
rolnia tevékenységét egy megválto
zott környezetben. A változás egy
aránt igaz a természeti körülmé
nyekre. a vad életkörülményeire, s 
nem utolsósorban az emberi miliő
re.
V A D Á SZ I.A P : Spanyolon/ágban
is igy van?
N. FRA N C O : Nálunk most na
gyon jó a kormány, többé-kevésbé 
békesség van a vadászok és a ter
mészetvédők között. Kulturáltak a 
viszonyok, respektálják a vadászok 
nívós munkáját. Konfliktus azért 
akad. különösen ember és ember 
között. Ez mindenhol előfordul. 
Éppen ezért tartom nagyon fontos-

Nicolas Franco május óta a Nem
zetközi Vadászati és Vadvédelmi 
Tanács (C.I.C.) elnöke, többszőr 
járt már Magyarországon, termé
szetesen mint vadász. A neves spa
nyol üzletember - egyébként a híres 
hírhedt Franco tábornok unokaöcs- 
cse - egy holding igazgatója, koráb
ban újságíró és politikus volt. A 
magyar televíziónak adott interjújá
ban elmondta, a C.I.C. támogatja 
az 1996 augusztusában a Hungexpo 
területén megnyíló Természet és 
Vadászat kiállítás megrendezését és 
mindent elkövet annak érdekében, 
hogy minél több ország vadászati 
szervezete vegyen részt a kiállítá
son.
V A D Á SZ LA P : Amikor ’96-ban
megnyitja kapuit a Természet és Va
dászat nemzetközi kiállítás, amely 
az 197l-*s, sikeres budapesti vadá
szati világkiállítás nyitotta sorozat 
méltó folytatásának ígérkezik, már 
javában tart az Kxpo. Elnök úr, ön 
melyik kiállítást fogja elsőként fel
keresni?
N. FR A N C O : Természetesen elő
ször a vadászati kiállítást és csak 
utána a világkiállítást. Biztos va
gyok benne, hogy mindkét bemu
tatkozás érdekes lesz, rengeteg láto
gatót, köztük számos vadászt vonz 
majd a sok-sok látnivaló. F.zt nem 
udvarísságból mondom, hanem 
azért, mert mindkét kiállítás szerve-

nak a C.I.C. szerepét, hogy segíthet 
a 70 tagállamban Kisimítani a konf
liktusokat. Arra törekszünk, hogy 
az állatvilág és a biotóp, az embe
rek és az intézmények, valamint az 
ember és a természet között előfor
duló konfliktusok megoldódjanak. 
Ezekért rendezzük a konferenciá
kat, szimpóziumokat, hogy tanul
junk egymástól, képesek legyünk a 
végső következtetéseket is levonni. 
V A D Á SZ LA P : ö n  szerint a vadá
szatból mit kell megmutatni a világ
nak?
N. FR A N C O : A C.I.C. az elmúlt 
3-4 évben átfogó koncepciót dolgo
zott ki, új filozófiát alakított ki. Azt 
hirdetjük a riói és a stockholmi 
konferenciák szellemiségének meg
felelően, hogy a természetet böl
csen kell használnunk. Azt vizsgál
juk, hogy a természet és a vad vé
delmében mi mindent kell tennünk, 
mert csak ez az irány teszi elfogad
hatóvá, szalonképessé a világ leg
több országában a vadászatot.

Is tván , a Hungexpo vezérigazgató ja, Tóth  Géza, a M avad  Rt. e l
nök-vezérigazgatója, Dobó István , a P ilis i Parkerdőgazdaság 
igazgató ja ta lá lkozo tt a be fo lyásos vendégekke l. A  protokoll- 
vacso ra  e lfogyasztása közben és után a vendégek  m egism er
ked tek  az 1996-os budapesti v ilágk iá llítás  e lőkészü lete ive l, v a 
lam int az Expo '96 h ivata los kapcso lódó  rendezvényekén t már 
reg isztrá lt Term észet és Vadászat Nem zetközi K iá llítás  fö  c é lk i
tűzéseive l. A  jó  hangulatú  vé lem én ycse ré t m indannyian  e red 
m ényesnek  m inősítették .
Ja n u á r  11-ón Egyed  István , a konzorcium  m enedzsere ta lá lko 
zót szervezett a vendégek  és a sa jtó  kópvise lö i számára, am e ly 
nek során  szerkesztőségünk is in terjú t kész íthe te tt m indhárom  
kü lfö ld i vendéggel.

V A D Á SZ LA P : Milyen fegyverek
kel vadászik?
N. FRA N C O : öt puskám van, de a 
legjobban a 7 milliméteres Reming- 
ton magnumot szeretem. Ennek az 
a magyarázata, hogy ez a fegyver 
igen alkalmas a hegyi terepen törté
nő vadászatra. Helyzetemből adó

dóan szerte a világban vadászhat
tam, de a legjobban a hegyi vadá
szatokat kedvelem, mindegy, hogy 
ez a Pamírban, az Altájban, a H i
maláján, az Alpokban vagy a Pire
neusokban van. A  hegyek között a 
lelkem megnyugszik, és nincs szük
ségem pszichologusra.

Szinte mindent a vadászaton 
keresztül ismertem meg

IN TER JÚ  JEA N -LU IS  CHAVANE ÚRRAL,
A C.I.C. IGAZGATÓTANÁCSÁNAK TAGJÁVAL,

A C.I.C. FRANCIA D ELEGÁC IÓ JÁN AK VEZETŐ JÉVEL

V A D Á SZ LA P : Az ön neve nem is
meretlen a magyar vadászok előtt, 
annak ellenére, hogy nem önt, ha
nem édesapját ismerték, aki neves 
vadászati szakíró volt, 1971-ben a 
C.I.C. főtitkáraként a budapesti va
dászati világkiállítás ügyét egyen
gette. M it tesz az „örökös" egy 
újabb vadászati kiállítás megvalósu
lásáért?
J-L. C H A V A N E : Folytatja az apai 
örökséget! Édesapám 23 éve meg
halt, de sosem esett nehezemre a 
folytatás. Nemcsak azért, mert egy 
kitaposott utat járhatok, hanem 
azért is, mert ez az út az én elgon
dolásaimnak is megfelel. Huszon
három év alatt sok minden megvál

tozott a világban, a vegyszerek 
használata sokkal inkább elterjedt. 
Ahhoz, hogy megteremtsük a fajok 
általános védelmét, jobban meg 
kell ismernünk az apró- és nagyvad 
táplálkozási szokásait, a biológiai 
kutatások eredményeit. Ma sokkal 
többet tudunk, mint korábban, de 
ez még mindig kevés az ökológiai 
szemléletű vadászathoz. 
V A D Á SZ LA P : Tett ezért konkré
tan is valamit?
J-L. C H A V A N E : A C.I.C. Drog- 
ramjának keretében sikeres Oryx- 
telepltési kísérletet mondhatok ma
gaménak. Hat éve kezdtük el Tuné
ziában az Oryx visszatelepítését. 
Táplálkozási szokásainak ismereté
ben olyan körülményeket teremtet
tünk, amiben korábban élt. amibe 
beleszületett, amiben élt. Most a 
személyes programom is erre kon
centrálódik. szeretném bemutatni a 
világnak a visszatelepítést filmen. 
V A D Á SZ LA P : Magyarországról
minden évben több ezer mezei nyúl 
kerül Franciaországba. Lelövik vagy 
hagyják szaporodni?
J-L- C H A V A N E : Mezei nyulat és 
szürke foglyot is importálunk 
Önöktől. Ezt tudom. Mivel a szerel
mem a nagyvad, nem foglalkoztam 
idáig a magyar mezei nyúl és a fo
goly sorsával. ígérem, legközelebbi 
találkozásunkig ennek utánanézek. 
Az biztos, hogy magyar mezei nyu
lat Franciaországban még nem lőt
tem.
V A D Á SZ I.A P : Hogyan értékeli a 
magyar kiállítók törekvéseit?
J-L. C H A V A N E : Amikor először 
meghallottam a magyarországi kiál
lítás hírét, biztos voltam benne:

(Folytatás a 4. oldalon)



1996-ban először a vadászati kiállítást tekintik meg!
a vadászat és én megismerkedhet- sét, legyen szó országokról, tájak- 
tem a fiaimmal, hogy valójában mi- ról, irodalomról, művészetről, ha
lyenek. De nemcsak a fiaim ismére- gyományokról... a vadászatnak, a 
tét, nagyon sok minden megismeré- vadászmivoltomnak köszönhetem.

Időben vagyunk
IN T ER JÚ  BO H U S LÁSZLÓ ÚRRAL.

A C.I.C. IGAZGATÓ TANÁCSÁNAK TAGJÁVAL. 
A MONACÓI C.I.C.-DELEGÁCIÓ VEZETŐ JÉVEL

(Folytatás a 3. oldalról)

ezen a kiállításon Franciaország ott 
lesz. 1971-ben is sokat közelített 
egymáshoz a francia és a magyar 
vadászat, most ez egy újabb lehető
ség. Már ez megéri. Biztos vagyok 
benne, hogy sikeres lesz ez a kiállí
tás. A  természetvédelem kérdései 
egyaránt súlyosak és megoldandók 
mind Magyarországon, mind Fran
ciaországban. A földünket benépe
sítő emberiség meggondolatlanul és 
rendkívül agresszíven zsigereli ki. 
szinte pusztítja az őt körülvevő ter
mészetet. Valamennyiünk köteles
sége, hogy megtartsuk és megóvjuk 
a magunk számára a természetet, az 
értelmetlen pusztulásra Ítélt nö
vény-, és állatfajokat. De nem csu
pán a magunk számára, hanem az 
utánunk következő nemzedékek ér
dekében is.
VADÁSZ1.AP: Vannak önnek gye
rekei?
J*L. C H A V A N E : Két fiam van, 
mindkettő vadászik, s mindkettő az 
első őzét velem lőtte. Tizenöt éves 
korukig alig ismertem őket, az 
édesanyjuk mellett nőttek fel. Ami
kor a tizenötöt betöltötték, jöhetett

V A D Á SZ LA P : ön  született ma
gyar, aki Monte-Carlóban él, de év
tizedek óta gyakran tartózkodik itt
hon. Jó l ismeri a hazai vadászat 
helyzetét és van nemzetközi tapasz
talata is. Hogyan látja a Természet 
és Vadászat Nemzetközi Kiállítás 
megrendezésének esélyeit?

L. BO H U S: A világon minden va
dászati és természetvédelmi szerve
zet támogatását meg kell nyerni, 
vagy legalább a szervezőknek töre
kedniük kell erre és akkor nem ma
radhat el a siker. A  budapesti kiállí
tás idején megrendezésre kerülő 
szakmai-tudományos konferencia 
akár egy második nagy jelentőségű

riói találkozás lehet. Rio de Janei- 
róban államfői szinten folytak a 
tárgyalások és a konferencia fővéd
nöke Rainer monacói herceg volt. 
A  herceg szeret vadászni, álláspont
ja, hogy először védjük a vadat és 
utána vadásszunk. Meggyőződé
sem, ha a herceget felkérik a kiállí
tás védnökének, szívesen el fogja 
vállalni és utána már könnyebb lesz 
védnökökre szert tenni. Időben va
gyunk, még semmiről nem késtünk 
le. Ez azt jelenti, hogy Monaco egé
szen biztosan részt vesz a kiállítá
son. Nem nagy ország, de pavilonja 
lesz, amelyben elsősorban a tenger 
védelmében tett törekvéseinket fog
juk bemutatni.

V A D Á SZ LA P : Franco úrtól meg
kérdeztem, milyen puskái vannak. 
Zárjuk a beszélgetést azzal, ön mi
lyen fegyverekkel szeret vadászni?
L. BO H U S: Nem szeretem a kara
bélyokat, a háborúra emlékeztető 
golyós puskákat, nem is vadászom 
ilyenekkel. Nálam is a 7 milliméte
res Remington magnum vált be a 
legjobban, és az a fontos, hogy bil- 
lenőcsövű legyen.

Csekő Sándor

Miről szól a törvénytervezet?
Miután egy csaknem félszáz olda
las anyagról van szó. nem lehet a 
teljesség igényével mindezekről be
számolni. Elöljáróban idézet az elő
szóból: „ . . . állatfajok egy része va
dászható, és ezért természetes 
egyensúlyi állapotának közelítése 
és megtartása emberi beavatkozást 
is igényel. A vadászható állatfajok 
állományának - a gazdálkodás és 
vadászat útján történő, egymással 
összhangban levő - hasznosítása 
során gondoskodni kell a vad, és 
annak élőhelye védelméről."

A  tervezet alternatíva nélkül 
mondja ki, hogy a vadászati jog a 
földterület tulajdonosát illeti, attól 
el nem választható. Ezzel együtt a 
jogok mellé vadgazdálkodási és 
vadvédelmi kötelezettségeket ir 
elő. A  vadászati jog önállóan ak
kor illeti meg a földtulajdonost, 
ha önálló kijelölt vadászterülettel 
rendelkezik. Jogait gyakorolhatja 
önállóan vagy haszonbérbeadás 
útján hasznosíthatja, az e törvény 
alapján a vadászati hatóság (M e
gyei FM  Hivatal) által kialakított 
(kijelölt) vadászterületen. A vadá
szati jog haszonbérlője lehet: ál
landó lakóhellyel rendelkező, ma
gyar állampolgárságú természetes 
személy: mezó- és erdőgazdálko
dási tevékenységet folytató belföl
di székhelyű gazdasági társaság: 
vadászatra, vadgazdálkodásra ala
kult egyesület; legeltetési társulat. 
Egy haszonbérlő legfeljebb egy 
apró- és egy nagyvadas területet 
bérelhet. Apróvadas vadászterüle
tek alsó határa 2500, a nagyvada
soké 4000 hektár és átmérője leg
alább háromezer méter. A  vadá

szati hatóság az alsó határ mérté
kétől ötszáz hektár területnagysá
gig eltérést engedélyezhet. Ú j fo
galom a vadaskert (területének, 
nagyságának meghatározása nél
kül, ahol a vad feletti tulajdon a 
kert tulajdonosáé) és a vadaspark, 
amelynek nagysága száz hektár 
alatti, de itt vadászni csak a vadá
szati hatóság külön engedélyével 
szabad. A vadászatra jogosult kö
teles a vad élőhelye és az élőhe
lyének megfelelő biológiai sokféle
ség , egészséges állapotú vadállo
mány fenntartásáról es megőrzésé
ről gondoskodni. A  vadászatra jo
gosult és a hivatásos vadász a va
dállomány érdekében a vadászte
rületen a felügyelet nélkül kóborló 
kutyát, macskát elpusztíthatja. Kö
teles továbbá vadászterületenként 
minden megkezdett 4000 hektár 
után egy fő hivatásos vadász al
kalmazásáról gondoskodni. A 
10000 hektárt meghaladó vadász- 
területen. illetve más különösen 
indokolt esetben felsőfokú végzett
ségű hivatásos vadász alkalmazá
sát is előírhatják. A földtulajdonos
- amennyiben önálló vadászati 
joggal nem rendelkezik - köteles a 
vad által okozott kár elhárításában 
közreműködni, a vadászatra jogo
sult kárelhárítási tevékenységét 
elősegiteni, a károkozás vagy ká
rosítás közvetlen veszélye esetén a 
vadászatra jogosultat értesíteni. A 
vadászatra jogosult kérheti a kár 
megelőzéséből származó költségei 
arányos részének megtérítését.

Erdő veszélyeztetettsége áll fenn. 
ha a vad rágása, agancsával való 
dörzsölése vagy hántása következ

tében az erdőállománvban 0,5 hek
tár nagyságban erdőfelújítás szük
séges: az erdősítés, illetve a termé
szetes felújítás az erdősítendő terü
leten a külön jogszabályban foglalt 
határidőn belül nem biztosított: er
dőtelepítés esetén a termőhelyi 
adottságoknak megfelelő idő alatt 
nem valósulhat meg: természetes 
felújításra előirt állományokban 
természetes újulat nem képződik; a 
termőhelynek megfelelő faállo
mány elegyaránya veszélyeztetett. 
Ha a vadászatra jogosult a vadásza
ti hatóság által elrendelt állomány
szabályozási kötelezettségének 
nem, vagy nem megfelelő módon 
tesz eleget, a vadászati hatóság a jo
gosult költségére elrendelheti a ha
tósági vadászatot. Újdonság továb
bá az a terv* is, hogy az út fenntartó
ja a vad által veszélyeztetett útsza
kaszokon köteles megfelelő védel
mi berendezésekről gondoskodni és 
ha mindezek megvannak, a vadá
szatra jogosult nem köteles a vad 
járművekkel való összeütközéseiből 
eredő kárt megtéríteni. A  károkat 
csak a miniszter által jogszabály
ban meghatározott képesítéssel ren
delkező szakértő mérheti fel. mind 
erdei, mint mezőgazdasági vadkár 
esetében. Ha a felek a szakértő sze
mélyében, kiválasztásában megálla
podni nem tudnak, a szakértőt a 
károsodás helye szerint illetékes 
jegyző jelöli ki.

A  törvénytervezet alkotói a vadá
szati jog hasznosításából származó 
bevételeket elsősorban az e tör
vényben foglaltak szerint, a vadál
lomány fenntartására és védelmére

kötelezik fordittatni. Bevezetnék a 
vadvédelmi bírságot egyszázezertől 
egymillió forintig, és a trófeabírálat 
elmulasztása esetén a trófeaérték 
ötszörös mértékéig terjedően. A 
vadvédelmi birság a Vadgazdálko
dási Alapot illeti. A  tervek szerint 
az eddig kiadott határozatok és ha
szonbérleti szerződések 1996. már
cius I. napjával érvényüket veszítik, 
feltéve, ha a törvényt elfogadja a T. 
Ház. Az új vadászterületek határai
nak megállapítását 1995. szeptem
ber l-jéig kellene kérelmezni, az új 
szerződések jóváhagyásának pedig 
a határideje 1995. december 31. 
volna. A  vadászterületeken koráb
ban létesített vadászati létesítmé
nyek, berendezések tulajdonának, 
használatának kérdésében az érin
tetteknek 1996. március I. napjáig 
meg kellene állapodniuk. A törvény 
hatálybalépése és az 1996. március
I. közötti időszakban csak az utób
bi dátumig érvényes haszonbérleti 
szerződést lehetne kötni.

Az utolsó - természetesen szintén 
feltételes módban értendő - pasz- 
szus mint lehetőséget említi meg a 
kötelező tagságú, köztestületi for
mában működő kamarai konstruk
ciót. A kötelező kamarai tagság kér
dése azonban - mint írják - nem az 
FM . hanem a vadászok testületéi
nek döntésén múlna, ennek létét 
külön törvénynek kellene szabá
lyoznia. A  jelenlegi érdekképvisele
ti szervek ugyanis az 1989. évi II. 
törvény szerint, egyesületként ala
kultak meg, azok nem köztestüle
tek, igy jelenleg a kötelező tagság 
nem írható elő.

H.

4
■



A Független Vadász Fórum véleménye
Amint a/t a Fórum a T. Minisztéri
umnak részletesen és több alkalom
mal kifejtette, ai  allami vadászati 
jog fenntartása mellett voksolt, bár
mennyire is divat manapság ennek 
ellenkezője. A jelenlegi szerintünk 
egyértelműen politikai döntés, mert 
szakmai érvekkel nem támasztható 
alá. A  dolgok sajátosságainál fogva 
pedig igy hosszú távon nem szok
tak beválni. A  valóban hatékony 
természet és ezen belül a vadvéde
lem mindezek nélkül nem képzelhe
tő el. mint ahogy a környezet-, táj-, 
állat-, műemlékvédelem sem „ma
gánügy". Mindenfajta védelem sa
játossága ugyanis a szigorú korláto
zások alapján történő működés. 
Olyan non profit jellegű tevékeny
ség. amelynél a képződött bevétele
ket garantáltan vissza kell forgatni 
a fenntartásra, mert a természet 
kincseivel másképpen bölcsen gaz
dálkodni. sáfárkodni nem lehet. A 
jövő útja nem ez, hanem egy olyan 
non profit jellegű, nemzeti vagyont 
működtető szervezet létrehozása, 
amely nem visszatáncolással. ha
nem jelentős előrelépésekkel nyújt 
garanciákat az egész élővilág - és 
ezen belül a vad - védelmére. Füg
getleníteni kell a piac pozitív és ne
gatív hatásaitól, mert azokat nem

viseli cl. Ha valamiben jobbak va
gyunk, és ezt az ott élők is elisme
rik, nem tudjuk miért kell a Nyuga
tot majmolni.

Jó  volna ha a T. törvénytervezet- 
készítők összegeznék és értékelnék 
az erdöprivatizáció során tapasztalt 
negatív jelenségeket, amelyekkel 
senki nem tud - egyelőre - mit kez
deni. Bátran és őszintén levonnák 
azok tanulságait és mindezeknek 
megfelelő garanciákat építenének 
be a tervezetbe, amely felelős és 
hosszú távú gondolkodásra vall. 
Nincs az az agyonmagyarázott er
dei vadkár, amely akár nagyságren
dekkel közelítené azt a vandál 
pusztítást, amely a magyar erdők
ben a télen keletkezett. Ezt embe
rek csinálták, nem állatok. Tudjuk 
nem ez volt a cél, és mint már any- 
nyiszor, az elvek jók voltak, de min
ket mindig is az eredmény érdekelt. 
A kivágott fáknak legalább a tuskói 
ottmaradnak bűnjelként, a vad vi
szont nyomtalanul tűnik e l...

Nem látjuk továbbá nemzeti ér
dekeink - értékeink - piacunk vé
delmét sem. Minden felsorolt ha
szonbérlő „társulatba" belefér a 
külföldi „strómann** és ezzel előbb- 
utóbb kiárusítják az egész országot. 
Ahol győznek a liciteken - és hol

nem - ott az fog dirigálni, aki a 
pénzt adta, és nem az első-, másod
fokú hatóság. Nincs olyan kultúror- 
szág a világon, ahol ne tartanák 
kordában a külföldiek vadászatát. 
Az olaszok vizivadra, eladó halas
tavakra „buknak**, a németek már 
ma nagyvadas területekben „utaz
nak** és az ügyintézők zsebe dagad. 
Érthetetlen továbbá, hogy egy ilyen 
vadászati múlttal rendelkező or
szágban a vadászati jog gyakorlásá
hoz, a felelősséggel számon kérhető 
kötelezettségekhez semmiféle szak
képesítésre nincs szükség. Nyugodt 
szívvel rábízzák a vadgazdálkodást 
például a legeltetési társulatra? Ta
lán nem tévedünk nagyot, ha azt 
mondjuk: legelőre leginkább mar
hák kellenének legelőször) is. Ab
ból sincs elegendő, éppen a már 
bölcsen kieszelt „vágási fejpénzek** 
miatt.

Nagyvadnál csak tájakban, járás
nyi, vagy a szarvas esetében annál 
is nagyobb területen lehet gazdál
kodni. Gyakorolni a vadászati jo
got. lőni, ami mozog. azt lehet akár 
egyetlen kukoricatáblán is, amíg 
van. Végzett valaki bármiféle hatás- 
tanulmányt, ökonómiai elemzést? 
Ahogy a vidra védelmét nem bízzák 
a halászra, a gyurgyalagokét a mé

hészekre, a növénytermesztő sem 
fog jobban vigyázni a növényevő 
állatokra, mint a kecske a káposztá
ra. A  néhány kivétel csak a szabá
lyokat erősíti. Minden gazdálko
dásnak konkrét céljai vannak, más
képp haszontalanná válik. Ha nem 
a föld tulajdonosáé a földje mélyé
nek kincse, az öntözéshez használt 
vízkészlet, a jó levegő, a bokorban 
daloló fülemüle, a tanyasi tyúkok 
közé bevágó héja, a csapongva szál
ló bíbic, akkor vajon miért birtokol
hatná. lőhetné agyon a messzi 
északról húzó vetési ludakat. erdei 
szalonkát, tőkésrécét, vagy éppen 
az odacsámborgó reményteljes 
szarvasbikát, őzbakot, vaddisznót? 
Felvetődnek ezek a kérdések min
denkiben, már csak azért is, mert 
valójában úgysem teheti meg. mert 
a legtöbbjüknek kötelező társulni, a 
jogot haszonbérbe adni. A földtu
lajdon végleges kialakulása óvatos 
szakértői becslések szerint legalább 
egy évtizedig elhúzódik. Ez a vad- 
gazdálkodásban egy üzemtervi cik
lus... Nem lehet figyelmen kívül 
hagyni, hogy az élő természetben 
végső soron senki nem tud akkora 
károkat okozni, mint az ember, a 
Homo sapiens, aki önmagát nevez
te bölcsnek. -y-

AZ O M W  VÉLEMÉNYE
Az O M W  véleményét dr. Székely 
István jogi képviselőtől kértük, aki 
dr. Zoltán Ödönnel, az O M W  Jogi 
Bizottságának elnökével több mint 
négy napon át dolgozott a legújabb 
válaszon. Dr. Székelv Istvánnal az 
FM  épületében beszéltünk, amikor 
a kitűzött határidő lejárta előtt sze
mélyesen vitte be a hatalmas paksa- 
métát.

- Észrevételeinket 12 oldalon 
részletesen kifejtettük. A megkriti
zált pontokhoz szövegjavaslatokat 
készítettünk. 11 oldalon elkészítet
tük ezen anyag mellékleteként a je
lenlegi törvénytervezet stilisztikai 
hibáit tartalmazó jegyzéket. Csak 
bízni tudunk abban, hogy mind
ezek a tervezet készítőit érdekelni 
fogják, és nem az történik, mint 
jobbára eddig, hogy a lassan meg
szokott módon figyelembe sem ve
szik. Ha mégis másképp történne, 
akkor legalább a véleményezésre

Az elsőként megkapott törvénytervezetet (kelt 1993. december 21.) az év első 
munkanapján, január 3-án kapták m*g a különböző érdekvédelmi és szak
mai szervezetek, az O M W , valamint a megyei szövetségek. A kidolgozott 
véleményeket az FM  jogi főosztálya január 5-ére kérte. Nem sokkal ezután 
(január 7-1 keltezéssel) jött az újabb tervezet, de ebből már a megyei szövet
ségek nem kaptak. Kézhezvételének dátuma január I I .  volt, mindössze 
nyolcnapos határidővel.
megküldött tervezet stilizálási. jog
szabályalkotói hibái kiküszöbölhe
tők lennének. De miután véleményt 
kértek, kénytelen vagyok kendőzet
lenül kimondani, hogy szerintünk 
elkapkodott, szövegében pontatlan, 
helyenként érthetetlen rendelkezé
seket tartalmaz. Semmiképpen nem 
alkalmas arra, hogy európai hírű 
vadállományunk sorsát megnyugta
tó módon rendezze.

Csupán a legfontosabbakat ki
emelve:

- a jelenleg tisztességgel vadá
szók további Tehetőségeit gyakorla
tilag ellehetetleníti.

- a természetvédelem nem jele
nik meg a tervezetben, amely ma 
már megengedhetetlen,

- nem jó a földtulajdonosnak 
sem, mert jelentős mértékben korlá
tozzák a jogait.

- nem jó továbbá az állam szem
pontjából sem, mert visszalépést je
lent. Egyfelől elveszíti a sok tízmil
lió dolláros árbevételét, másfelől 
szinte megvalósíthatatlan mennyi
ségű ellenőrzési, beleszólási jogot 
hárít az amúgy is anyagi gondokkal 
küszködő vadászati hatóságok ré
szére.

Ezek után önként vetődik fel a 
kérdés: kinek jó ez a javaslat? Arra 
azonban feltétlenül alkalmas, hogy 
a jelenlegi struktúrát szétzilálja és a 
magyar vadállomány igen rövid 
időn belül értékét veszítse.

A magam részéről tragikusnak 
tartom, hogy egy polgári társada
lom kialakulásának időszakában 
olyan javaslat lát napvilágot, amely 
a meglévő és még működő - az ál
lampolgárok alkotmányban biztosí
tott egyesülési jogán alapuló - ér
dekképviseleti szerv-eket még csak 
meg sem említik. Egyedüli megol
dásnak egy „vadászkamara** elne
vezésű szervezetet tartanak, amikor 
kamarai törvény még nincs. A ka
marák egyébként is alapvetően azo
nos foglalkozási ágak képviselőit - 
orvos, ügyvéd stb. - tömöríti. A va
dászok pedig a legkülönfélébb fog
lalkozásokat űznek.

A TÖRVÉNY REALITÁSA
Ismerjük el, a szándék, hogy rendezzék végre a föld, a természet, az erdő és a va
dászat helyzetét - dicséretes. Azt is elismerésre méltónak tarthatjuk, hogy - ki 
tudja hányadik „nekifutásra” ? - a Földművelésügyi Minisztérium munkatervéböl 
nem maradt ki a vadászati törvénytervezet megfogalmazása. Hogy milyen tör

vény kell? Elméletileg könnyű a válasz: ésszerű és végrehajtható! Ám amikor el
készül valamilyen tervezet rögtön kiderül, hogy már a papírravetésének pillana
tában bebizonyosodik róla: minden igényt nem tud kielégíteni. A „miért?” -jéröl 
váltottunk szót dr. Mikó Zoltánnal, az FM jogi főosztályának helyettes vezetőjével.

-  Köztudott, hogy a parlament még 
nem fogadta cl a földtörvényt, jogi
lag részben tisztázatlan a tulajdo
nosok szerepe... miközben megál
líthatatlanul zajlik a földek privati
zálása. Ezzel párhuzamosan elfoga
dásra vár az erdőtörvény és a vadá
szati törvény is. Az élet kényszerít

bennünket arra, hogy ezeket a tör
vényeket minél előbb megalkossuk. 
Kedvenc cápahasonlatom érvényes 
a jogi szabályozásra. Nagyon gyor
san kell úsznunk, hogy kiérjünk a 
partra, mert tudjuk, hogy 5 perccel 
utánunk indították a cápákat. M in
denki még a/ úszni tudók kö/ül

sem én cl a partot, mert akit a cá
pák utolérnek, azt felfalják. Ezt a 
hasonlatot a jelenlegi vadászati jogi 
szabályozás ellentmondásaira értet
tem.
Szabó János miniszter az Ország
gyűlés őszi időszakán látja esélyes
nek a vadászati törvény elfogadását.

Ez azt jelenti, hogy „ús/ci tu
dunk**... ha viszont figyelembe vesz- 
szük az országgyűlési képviselők 
májusi újraválasztását, minden bi
zonnyal egy új koalíció kialakulását, 
nem sokat ér az „úsznitudásunk**,

(Folyta!ás a ó oldalon)



A TÖRVÉNY REALITASA
(Folytatás 02 5. oldalról)

mert - a példánál maradva - nem 
tudjuk, mikor indulnak a „cápák” , 
ön  szerint mi az esélyünk?
- Nekünk az a feladatunk, hogy 
szakmailag korrekt javaslatot állít
sunk össze. Az időzítés már a kor
mány és a parlament dolga. 
Értesüléseink szerint a Környezetvé
delmi és Területfejlesztési Miniszté
rium ragaszkodik hozzá, hogy a 
föld-, az erdő- és a vadászati tör
vénytervezet a természetvédelmi tör
vénytervezettel együtt, egy időben 
kerüljön megvitatásra.
-Van ebben logika, hiszen az 
együttes, összehangolt szabályozás 
hoz majd megoldást. Konkrétan 
csak az a gondom, hogy szeretném 
látni a KTM  tervezetét, hogy a kap
csolódási pontokat megtaláljuk, 
enélkül ugyanis nincs mit összehan
golnunk.
Németh János, az E L T E  jogi pro
fesszora harmincéves kodifikációs 
gyakorlatára hivatkozva azt mondta, 
még ilyen zavaros, pontatlanul meg
fogalmazott törvénytervezettel nem 
találkozott, mint az érdekvédelmi 
szervezetekhez, megyei vadászati 
szövetségekhez elküldött legújabb 
vadászati törvénytervezet.
- A legújabb meghatározásra rea
gálnék először. Amit kiküldtünk.

már régen nem a legújabb, ugyanis 
hetente-kéthetente fogalmazzuk át a 
javaslatokat. Szakmailag a kritiká
kat, észrevételeket nem tudom mi
nősíteni, mert nem vagyok vadász. 
Ami a jogalkotási oldalt illeti, szá
momra egyre nyilvánvalóbbá válik a 
szituáció. Négy-öt érdekvonal kibé
kíthetetlen ellentmondásait kell fel
oldani. Mert a vadászatot illetően 
más az érdeke az államnak, a földtu
lajdonosoknak, a természetvéde
lemnek, az erdőgazdaságoknak és a 
vadászoknak. Ezt úgy próbáljuk 
meg feloldani, hogy nem kerettör
vényt, hanem a részletekre is kitérő 
törvénytervezetet javasolunk, 
amelynek a szerkezete, szisztémája 
azonos, amit nem lehet majd többfé
leképpen értelmezni, ami stabilizál
ja az egész szabályozási rendszert. 
Általában mindenki egyetért a sza
bályozás szükségességével, a konk
rétumok megfogalmazásánál kez
dődnek a viták. Ezért - még a tárca
közi egyeztetés előtt - igyekszünk 
összegyűjteni a véleményeket, mi 
tetszik és mi nem az általunk java
solt legalább 100 paragrafus közül. 
Mindenféleképpen vadászati törvény 
kell? Egy „okos" miniszteri rende
lettel nem lenne célszerűbb a vadá
szat-vadgazdálkodást szabályozni? 
A rendelet mégiscsak könnyebben, 
rugalmasabban alkalmazható a vál

tozásokhoz, mint a mindig parla
menti többséget kívánó törvény.
A Földművelésügyi Minisztérium
ban legalább 15 törvénytervezet 
összehangolt rendszerén dolgo
zunk. A rendelet azért nem jó meg
oldás, mert nem képes stabilizálni a 
helyzetet. Mondok erre egy példát. 
Ha törvény mondja ki a föld tulaj
donosának jogait, a birtok védel
mét, egy miniszteri rendelet nem 
engedheti be az adott területre a va
dászokat, hogy ott jogszerűen va
dásszanak. A télen részt vettem éle
tem első vadászatán, mint hajtó... 
és nagyon sokat tanultam, tapasz
taltam belőle. A mai szabályok nem 
rendelkeznek arról, hogy a tulajdo
nos elzavarhatja a földjéről, vagy 
nem, a vadászokat. Már várom azo
kat a pereket, amiket a földtulajdo
nosok indítanak a vadászok ellen, 
hogy a tulajdonos hozzájárulása 
nélkül beléptek a területére, vadász
tak. Ezt az ellentmondást csak azo
nos szintű jogszabállyal, tehát tör
vénnyel lehet feloldani.
Az Önök álláspontja szerint már 
nincs „A ”  meg „B "  variáció, azaz 
hogy a vadászati jog az államé ma
radjon vagy a föld tulajdonjogához 
kötődjék. Egyértelműen a vadászati 
jogot a föld tulajdonosának biztosít
ják.
- Igen, de a vadászat joga egyben

kötelezettséget is jelent! A vadá
szatra jogosultnak kötelessége a 
vad védelme, a vaddal történő gaz
dálkodás és a vad elejtésének, mint 
feladatnak a teljesítése. Mindezt 
összhangba kell tennie a térségi 
üzemtervekben és a vadászati ter
vekben meghatározott szabályok
kal. Ha nem ezt teszi, kemény bün
tetés elé néz.
Mindannyian tudjuk, akármilyen va
dászati törvénytervezet kerül majd 
valamikor a parlament elé, előkészi- 
tése-elfogadása nehéz szülés lesz, 
mert nemcsak szakmai, gazdasági, 
jogi szempontokat, hanem politikai 
érdekeket is képviselnie kell.
- Tisztában vagyunk ezzel, mint 
ahogy azzal is, hogy a jelenlegi ma
gyar jogi. gazdasági és politikai 
helyzetben egy vadonatúj vadászati 
törvényt kell megfogalmaznunk. 
Ha csak a tulajdonviszonyokat néz
zük, belátható, hogy ilyen viszo
nyok még sosem voltak ebben az 
országban, kezdve a magántulaj
donnál. a közős tulajdonon keresz
tül az állami tulajdonig. Rengeteg 
zsákutca, tévút van a tervezetünk
ben, amelyből csak közös összefo
gással, közös akarattal kerülhetünk 
ki. Ezért ezúton is köszönöm a se
gítséget, amit az érdekeltektől ka
punk. és továbbra is várjuk a véle
ményeket. ess

A politikai pártok véleménye a vadászatról
Ezúttal a Magyarországi Zöld Párt 
(M ZP ) véleményét közöljük, amelyet 
szinte azonnal, postafordultával, kö
szönettel megkaptunk. Annak idején 
közzé tett elkepzeléseik és programjuk 
meglehetősen nagy feltűnést keltett, 
hiszen a természetes életmód híveiként
- egyebek között - azt javasolták, 
hogy egy egészséges férfiembernek na-

Kta legalább háromszor kellene - 
y is mondjuk vadásznyelven - „cél

ba lőnie". Leven ez vérmérséklet és 
magánügy, ezen nem nyitunk vitát, 
bármennyire is sokakat érdekelne. Az 
átfogó egészségmegőrző programból 
maradunk szükebben a vadászatról ki
alakított rövid álláspontjuknál.

A  Magyarországi Zöld Párt az 
életért, a természetért politizál, így 
nagy jelentősége van az olyan em
bereknek, akik mint a vadászok, 
szoros kapcsolatban állnak a termé
szettel. Hosszú időn keresztül ma
gam is a természetjáró vadászem
ber hitvallását tartottam magamé
nak, szinte faltam a Kittenberger 
Kálmán-, Széchenyi Zsigmond-, 
Molnár Gábor-könyveket. Ijesztő 
az a változás, amely gyermekkorom 
fogoly-, fácán-, nyúlbőségéből a 
mai napra szinte semmivé változott. 
Nem bukkannak föl előttem a Du
na menti mezőkön sétálva fogoly-

és fácáncsapatok, a fürjek plity-pa- 
lattyozását is már évek óta nem hal
lottam, a mezei nyúl is ritkaság
számba megy a környékünkön. Sze
gényebb lett a világ. Végezetül azt 
vallom, hogy nem a zöld párt tagsá
gi könyv, nem is a zöld egyenruha 
teszi igazán „zölddé" az embert, ha
nem a szive, amely együtt érez, él és 
dobog a természettel. A  Magyaror
szági Zöld Pártnak semmi köze az 
úgynevezett Zöld Alternatíva moz
galomhoz.

1994-cs országgyűlési képviselő- 
választásra a párt színeiben induló 
zöld jelölteket (vadászok, erdé

szek), továbbá támogatókat keres. 
A Magyarországi Zöld Párt nem 
jobboldali, de nem is baloldali 
párt. Az élet, a természet, az egész
séges életmód és a környezet meg
védését tűzte ki célul, mindezt a 
gazdaságosság és a szociálpolitika 
függvényében. Várjuk tehát azok
nak a természetet és a vadászatot, 
mint ősi hivatás becsületét védő 
személyeknek jelentkezését, akik be
látják mind e hivatás szakmai becsü
lete. mind pedig a természeti kör
nyezet megvédésének a fontosságát.

Medveczki Zoltán 
elnök

A Magyarországi Zöld Párt vadászati programja
1. A  vadászat joga - kivételes esetektől eltekintve - állami 

tulajdonban legyen.
2. Az elmúlt 40 év során a vadgazdálkodás területén elért po

zitív eredmények állandósítása.
3. Felvilágosító propaganda a vadászatot gyilkolásnak és lu

xusnak kikiáltó liberális médiák lejárató hírverésének az 
ellensúlyozására.

4. A  vadászatból és vadgazdálkodásból származó jövedel
mek - mivel környezetbarát tevékenységnek minősülnek - 
legyenek adómentesek.

5. A  vadászat és vadgazdálkodás exportbevételeivel a jöve
delmet termelő ágazatot kell fejleszteni.

6. Az erdők sokoldalú hasznosítása az egyoldalú fakitermelé
si hajsza helyett.

7. Önellátó hazai termelési rendszerek kialakítása a vadász
eszközök. felszerelések gyártása területén.

8. A  vadászterületeken a vegyszeres rovar- és gyomirtás fo
kozatos felszámolása.

9. A  hazai repülőtereken irtószerek helyett solymászattal 
egybekötött madárriasztás.

10. Az apróvadgazdálkodás fejlesztése kisüzemi módszerek
kel (pl. kotlóstyúkkal történő keltetés).

11. A vadhússal, mint vegyszermentes táplálékkal a hazai la
kosság táplálékigényét kell elsősorban kielégíteni.

12. A hazánkból kipusztult vadfajok (bölény, hód stb.) vissza
telepítése.

A Magyarországi Zöld Párt azt az ajánlatot teszi a Magyar Vadá
szoknak, hogy ha 17 országgyűlési képviselőjelöltet kiállítanak a 
tagjaik sorából, akkor 1 jelöltet az országos lista olyan helyére he
lyezünk, hogy az -5% határ elérése esetén a vadászok jelöltje 
100%-osan bekerüljön a parlamentbe.
A jelentkezésüket várjuk hétköznap 9 és 18 óra között az alábbi címen: 
1036 Budapest III. kér.. Kiskorona u. 3. Telefon: 188-6122 és 133-5492

(x)



Kereszt egy 
francia erdőben

Buta közhely, de így igaz: nincs az életnél leleményesebb, kifogyha
tatlanabb fantáziájú rendező. Elindult Franciaország északi részébe 
egy Jász  Nagykun Szolnok megyei delegáció, hogy kapcsolatot te 
remtsen kórházakkal, iskolákkal és a vadászturizmus híveivel. Nem 
új ez a kontaktus, hiszen tíz esztendővel ezelőtt már picardiai lova
sok keresték a szakmabeliekkel az együttmúködést. és találtak is 
partnereket a megyében. így hát az úti beszámolónak arról kellene 
szólnia, milyen vendégszeretettel öveztek a szívélyes házigazdák, 
és minő készséget bizonyítottak az együttműködésre. Sajnos azon
ban a program utolsó órájában - ami egy vadászat volt a Buironfesee 
kórüli erdőkben - eldördült egy puskalövés, amelynek egy karcagi 
fiatalember, Medgyesi Mihály lett az áldozata, őrá kell tehát, hogy 

emlékezzünk, ha ez az utazás szóba kerül.

FOTÓ. PO LSTER G ABR IELLA

Ha van barátság a/ első látásra, úgy 
az ismeretségem Medgyesi Mihály- 
lyal ilyen volt. A 42 esztendős ben
zinkútkezelőt nem volt nehéz meg
szeretni. Fiatalabbnak látszott ko
ránál. arcát nemes vonalakkal raj
zolta meg a Teremtő, és ő volt az, 
akire azt szokták mondani: a szive 
arany. Elmondta, hogy őseinek a 
családfája valahol Erdélyben gyö
keredzik, és grófi címeket is „ter
mett" ez a családfa.

Essék most szó a franciák vadá
szati szokásairól. Ez a ceremónia 
valamiféle történelmi etikett szerint 
zajlik. Hatalmas tablók jellemzik a 
vadűzést, melyet akár Pietcr Brue- 
ghel is festhetett volna. Gyülekezés
kor negyven-ötven vadász tipródik 
egy vadászházban, és nagyjából 
ugyanennyi hajtó hangoskodik. M i
közben a kopók már extázisbán 
csaholnak, a vezérek a térképeken 
mutogatják a haditerveket, alapo
san. körültekintően, ahogyan az 
Napóleon leszármazottjaihoz illik.

Aztán elindul a hosszú-hosszú 
kocsisor, és a térképek kockái meg
elevenednek; lábas erdőkké lénye
gülnek át. ápolt utakkal, szépen ha
lomba rakott ölfákkal. Az erdőkben 
pedig vadak: disznók, őzek, és a he
lyiek állítása szerint szarvasok. A 
fegyver, melyet ilyen alkalmakkor 
használnak, számunkra kissé szo
katlan: kétcsövű vadászpuska, lő
szernek pedig egyetlen nagy ólom
darab. a breneke. A hajtők hatal
mas zajjal, szinte vásári ricsajjal ve
rik fel az erdőt és kiabálják, mikor 
mi ugrott fel előttük. Szabad tüzel
ni a futó vadra, amely ilyen tömeg
ben semmiképp nem veszélytelen.

A7 első vadászati napon - ez va
sárnap volt - rengeteg vad rohan
gált keresztbe-kasul az erdőkön, 
több mint száz lövés dördült, ennek 
ellenére a terítékre mindössze öl őz 
került. Misi ezen a napon egy ter
metes vaddisznót hibázott el, amin 
ugyancsak kesergett a vacsora alatt. 
Érthető, hiszen köztudott róla, 
hogy félelmetes lövő volt, Karcag 
környékén évről évre ő nyerte a ko
ronglövő versenyeket.

A hétfői vadászau-már egy ráadás 
volt, amolyan kárpótlás lett volna a 
csalódottak számára. Szükebb volt 
a vadászok kőre, úgy harminc-har
mincöt puska állta el az erdőt, és a 
hajtők is kevesebben voltak. Mikro- 
busszal mentünk a helyszínre, Med
gyesi Misi mögöttem ült, s ezúttal 
ugyancsak filozófikus hangulatban 
volt.

-Gyerekek, ha megöregszem. 
Karcagon építek egy tanyát kemen
cével, kiköltözöm oda, és írni fo
gom az életem regényét.

- Csak aztán megérd az öregsé
ged - tette hozzá a barátja, a tisza- 
szentimrei Nagyfejed János.

- Hát az már igaz - hümmögőtt 
Misi, de azért ebben a hümmögés- 
ben benne volt az optimizmus, 
hogy ö csak megéri a pihenésre 
szánt emberi kort.

ö t óra múlva hatott volt.
Az az igazság, hogy ezen a hétfői 

napon nem kedvezett különöseb
ben senkinek sem a vadászszercn- 
cse. A fegyverek csak ritkán dur- 
rogtak, arra is úgy tizenhat óráig 
kellett várni, hogy előbb egy csatta
nó lövés hangozzék el. majd egy 
duplázással folytatódjon. Misi a 
sor végén állt, mivel kihozta a

messzehordó távcsöves puskáját, 
így terjedelmes szabad helyet ka
pott mindig vadászhelyül. Az első 
lövést neki tulajdonítottuk, és jól
esett arra gondolni, hogy nem volt 
hiábavaló a nagy gyürkőzése. Az
tán csend lett, és mi, akik a hely
színtől meglehetősen távol álltunk, 
már a kocsik felé indultunk. És ak
kor rohant keresztül a tocsogókon

a házigazdánk, Pierre. és kézzel- 
lábbal integetett: „Baleset, bal
eset!”  Az ember - és ez már a szer
vezet egy Önvédelmi reflexe - elő
ször arra gondol, hogy talán a sze
mébe csapódott valamelyik hajtó
nak a gally, netán a bokája ficamo
don ki, de a kétségbeesés valahogy 
nem volt arányban egy ilyen beje
lentéssel. Később a hangzavarból 
inkább kiéreztük, mintsem értettük, 
hogy halálos tragédia történt. 
Nagyfejcő János leült az iszamos 
fűre, mi pedig egymást támogatva 
falfehéren hallgattuk az informá
ciókat.

- Michel kaput - magyarázták 
amolyan nemzetközi konyhanyel
ven.

Medgyesi Mihályhoz Jakó Tibor 
állt legközelebb, úgy százhúsz-száz- 
harminc méterre, így öt és még a 
néhány közeli elállót a rendőrségre 
vitték. Megkezdődtek a kihallgatá
sok, órák alatt harminc-negyven 
csendőr és nyomozó állt munkába, 
és olajozott gépezetként dolgoztak 
egymás keze alá. Volt. aki a fegyve
reket szedte Össze, mások a jegyző
könyveket gépelték, többen pedig a 
lőszerekből gyűjtöttek mintát. Érez
tük, hogy a hatalmas nyüzsgés mö
gött egy még nagyobb szakmai bá
zis áll, amely Párizsig ér.

A  tragédiára többféle variáció is 
született. Egyik, hogy valamelyik 
közelben állónak elsült a puskája, 
és véletlenül ugyan, de mégis oly 
szerencsétlenül ért célba, hogy ha
lált okozott. Ezt senki nem vállalta 
cl. A másik verzió szerint a közel
ben orvvadászok ólálkodtak, akik a 
kitörő vadakra lőttek rejtekhelyük
ről. és a tettest esetleg közöttük kell 
keresni. A  hazaindulásunk tervezett 
időpontja természetesen csúszott, 
hiszen a vizsgálat sikere érdekében 
az előzetes letartóztatást meghosz- 
szabbitották. Aztán szerdán, késő 
este Laonban, ebben a történelmi 
levegőjű, amúgy kedves városban a 
vizsgálóbíró és az ügyész összegezte 
a nyomozati anyagokat. Jakó Tibor 
ellen nem emeltek vádat és hazaen
gedték. A  csendőröktől kértünk in
formációt, ám ők elmondták, hogy 
a bírói ítéletig nem nyilatkozhat
nak. Erre néhány hét vagy hónap 
múlva kerül sor, amikor vala
mennyi puska ballisztikai elemzése 
elkészül. így hát az a paradox hely
zet állt elő, hogy egy fényes nappal, 
valójában nagyközönség előtt le
adott lövésnek, mely emberéletet 
oltott ki, jelen pillanatban nincs 
gazdája...

Misi nem szenvedett sokat. Sőt, 
semennyit. A  golyó a halántékán 
érte, így még a puskalövés hangját 
sem hallhatta. Azonnal meghalt. 
Mielőtt hazaindultunk volna, ki
mentünk az erdőszélre, ahol a bal
eset történt. Ágakból egy keresztet 
eszkábáltunk, leszúrtuk az emléke
zetére. Nyugodjon békében!

Palágyi Béla



VADÁSZATI ÖKOLÓGIA 15.
Befolyásoló tényezők kapcsolatrendszere

Régóta vitatkoznak az ökológusok a 
természete* állatpopulációk lét
számdinamikáját szabályozó mecha
nizmusokról. Századunk kezdeti ével 
óta a populációdinamikai elméletek 
egész légiója látott napvilágot anél
kül, hogy a kérdés nyugvópontra ju
tott volna. Főleg 3 kérdéscsoport kö
rül folyik a vita:

- van-e olyan ökológiai tényező, 
amely egyedül felelős az egyedsürű- 
ség szabályozásáért avagy mindig és 
mindenütt a tényezők kisebb-na- 
gyobb csoportja hat és közülük hol 
az egyik, hol a másik tényezőnek 
(vagy tényezőcsoportoknak) na
gyobb a jelentősége.

- vannak-e olyan külső és belső 
tényezők, amelyek az egyedsűrűség- 
től függően hatnak (tehát visszacsa- 
tolásszer üen szabályozzák az egyed- 
tűríiséget) vagy csakis a sűrűséget 
közvetlenül módosító hatások érvé
nyesülnek anélkül, hogy szabályo
zásról lehetne beszélni.

- végül, ha a szabály ozó és módo
sító tényezők egyaránt részt vesznek 
a vadpopuláció egyedsürűségének a 
szabályozásában, akkor ezek egyen- 
rangúak-e vagy a körülményektől 
függően változik-e a két tényezőcso
port jelentősége s ha igen, akkor ho
gyan.

két egymá>hoz kapcsolva tekintjük 
át (Salamon 1955 és Jermy 1967 
nyomán), akkor meggyőződhetünk 
arról, milyen komplex hatásrend
szer befolyásolja térben és időben 
különböző módon és hatásfokkal a 
természetes populációk cgyedsűrű- 
ség-dinamikáját, amit a sokféle el
mélet felett folytatott viták tanulsá
gaként kialakított szintetikus szem
lélettel lehet csak érthetővé tenni és 
hasznosítani.

A szintézisben még a földrajzi el
terjedés is hatótényezőként szerepel 
(eszerint a sűrűségtől függő ténye
zők szerepe a faj elterjedési terüle
tén belül a szaporodást kedvezően 
befolyásoló helyektől az e szem
pontból kedvezőtlen földrajzi tájak 
felé haladva megváltozik). Fzt tük
rözik az erősen egyszerűsített grafi
kus ábrák is.

Az itt vázoltak látszólag elméleti 
fejtegetések és az olvasótól sok tü
relmet igényelnek. Ugyanakkor bi
zonyos, hogy nem felesleges isme
reti alapot nyújtanak a következő, 
vadbiológus kutató által megfogal
mazott gyakorlati szempontok meg
értéséhez és a vadgazdálkodás sike
re érdekében javasolt módszerek 
végrehajtásához.
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Az egyedszámot szabályozó mechanizmusok váltósa az egyedszám
és idó függvényében

Vadjaink viselkedése 
a vadpopuláció túlélését szolgálja

E kérdések felvetődésének jobb 
megértése érdekében javasoljuk az 
előző cikkek fellapozását (ahol a 
sűrűségtől függő és attól független 
tényezőkről közöltünk táblázatos 
áttekintést). A sokféle elméletet itt

a sűrűségtől független tényezőknek 
tulajdonit nagyobb szerepet a lét
számbeli változásokban. Ma a leg
több ökológus az egyoldalú megíté
lés helyett a komplex és szintetikus 
elméleteket tartja leginkább clfo-

Közismert. hogy az élőlényekben 
az evolúció során sokféle élettani és 
viselkedésbeli alkalmazkodásforma 
jött létre, amelyeknek révén az élő
lény kedvezőtlen környezeti hatá
sok ellenére is fenn tud maradni. A 
túlélést veszélyeztető káros környe
zeti hatások jelentős része az élette
len (abiotikus) környezettől szárma
szik. Közülük is leggyakoribb a hő
ség és a dermesztő hideg, a tikkasztó 
szárazság és a hirtelen fellépd árviz, 
az élőhelyek talajának, illetve vizte- 
rének túl magas sótartalma és az em
ber okozta elszennyeződése. De az 
együtt élő fajok egyedeinek kölcsön- 
kapcsolata is gyakran okoz a túlélés 
esélyeit kedvezőtlenül befolyásoló 
(biotikus) hatásokat. Ilyen a populá
ción belüli, ill. az együtt élő külön
böző fajú egyedek közötti vetélke
dés és versengés (kompetició, kon
kurencia) továbbá a táplálékhiány 
és a kórokozók, paraziták és ragado
zók okozta veszély is.

Az élőlényeknek az életben ma
radás esélyeit javító életmódját tú
lélési stratégiának szokták nevezni.

Ennek főbb megnyilvánulási for
mái:

- a környezeti hatások változása
ihoz való rugalmas idomulás, al
kalmazkodás (ez a konformitás)

- a környezet örökösen ingadozó 
vagy egy irányban változó hatásai
tól való függetlenedés (ez az eman
cipáció)

- a kedvezőtlen hatások elől tér
ben és időben való kitérés, mégpedig 
az élőhely keretein belüli helyváltoz
tatással (ez a deviáció v. avoidáció)

- a kedvezőtlen hatások kivédé
sét szolgálja a szervezet energiata
karékos anyagcseréjű (takarékláng
ra kapcsolt) nyugalmi állapotú idő
szak közbeiktatódása (a téli idő
szakban körülöttünk sok állat és 
növény él ezzel a lehetőséggel, amit 
összefoglaló néven dormanciának 
nevezünk)

- a megszokott élőhelyről való 
elvándorlás (migráció) s végül

- az új élőhely felkutatása, ottani 
megtelepedése és az adottságokhoz 
való végleges alkalmazkodás (ez az 
opportunizmus) p r. Széky Pál

o változók közötti 
korreláció foka

s.c•>>»O*

------  .. .. kedvezőtlen
(stabil) koruimenyek (ingadozói

Az egyedsúrúsegtól függő és független (.formáló*) tényezők fontosságának 
változása kedvező és kedvezőtlen életkórulmenyek között

teoretikus felső határ
fajon belüli 
konkurencia 
Járványok

specializált
ellenségek

po lifág*
ellenségek

A fontosabb szabályozó mechanizmusok kapcsolata a földrajzi
elterjedésen belül

nem taglalhatjuk, csak annyit jegy- gadhatóknak. Ha a legfontosabb
zünk meg, hogy ezek egy része a sü- sűrűségtől független abiotikus és
rűségtól függő, másik része inkább sűrűségtől függő biotikus tényező-

egyedsJrűségtői; függő tény#z8k
szabályozó y
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TENYLEG MEGÁLL AZ ESZ!
Nap mint nap fölmerül a kérdés 
vadászasztaloknál zajló beszél
getéseink során az egyre elszo
morítóbb méreteket öltő vador- 
zás-orvvadászat lassan drámai
vá váló helyzetéről, a vadászok 
és hatóságok dühítő tehetetlen
ségéről. Bosszankodva kérdez
zük egymást: Hová jutunk így?

1993. december 17-én bizo- 
, nyára több vadásztársam is ta

núja volt a Magyar Televízió 2- 
es csatornájának ..Megáll az 
ész”  című műsorában, egy va
dorzóbanda ..munkája szépsé
geinek”  (?). Az „észbontó”  stáb 
ezzel a riportfilmmel az egész 
ország előtt bemocskolta min
den magyar vadászember be
csületét. Vélem és tudom, hogy 
vadásztársadalmunk 95 százalé
ka nem tartozik a riportban 
megszólaltatott senkiházi, aljas 
bűnözők táborába, ahogyan ezt 
ők állították. Minden igaz va
dász nevében kikérem magam
nak ezt, és felhívom minden va
dásztársamat, hogy szűrjük ki és 
közösítsük ki azt a néhány, a ri
portban látott gazemberekhez 
hasonlót, aki sajnálatos módon 
valahogyan közénk kerülhetett.

Megdöbbentett az O M W  jo
gi szakértőjének véleménye is. 
Nem vagyok jogász, így jogi is
mereteim is meglehetősen hiá
nyosak, azonban azt hiszem, a 
kővetkezőre fel kell hívnom 
mind a „Megáll az ész”  című 
műsor munkatársainak, mind 
az O M W  megszólaltatott kép
viselőjének, és ezúton minden 
vadásztársamnak a figyelmét:

A riportban elhangzott, hogy

P o 's te r G abrie lla  fe lvétel©
(Az illusztráció ncm a holysz.non készült)

sajnos az orvvadászat nem minő- követett (különösen engedély
sül bűncselekménynek „csak" nélküli lőfegyverrel, ahogyan ezt
szabálysértésnek. Ez valóban hallhattuk is) vadorzás nem mi
igaz, azonban a lőfegyverrel el- nősül-e lőfegyverrel való vissza

élés bűncselekményének?! Leg
jobb tudomásom szerint a vad „le- 
puskázása” , az orwadászat (sza
bálysértés), azonban a vad eltulaj
donítása már lopásnak minősül, 
ami 2000 forintos értékhatár fölött 
bűncselekményként esik elbírálás 
alá. (A  filmben látható szarvas hú
sának értéke ennek többszöröse, 
az eszmei és tenyészértékéről nem 
is beszélve.) A  köztulajdon rongá
lása és eltulajdonítása nem bűn- 
cselekmény? Ha emlékezetem 
nem csal, a magyar törvénykezés
nek van egy rendelete a bejelentési 
kötelezettségről. Laikus lévén ezt 
úgy értelmezem, hogy minden be
csületes állampolgár köteles jelen
teni a hivatalos szerveknek, ha 
bűncselekmény (vagy akár annak 
gyanúja) tudomására jut. Ennek 
elmulasztása nem bűnpártolás vé
letlenül? S talán egy bűncselek
mény figyelemmel kísérése - ne 
adj Isten filmezése - és maga az a 
tény, hogy végig jelen voltak, s az 
elkövetők személyét titokban tart
ják, nem minősül esetleg bűnró- 
szességnek?!

Meg kell mondanom, nagy 
akaraterőt igényelt részemről, 
hogy indulataimat fékezve, 
nyomdafestéket tűrő módon rea
gálhassák a látottakra. Szóval idá
ig jutottunk! A magát közszolgá
lati médiának nevező Magyar Te
levízió egyenesben közvetíti egy 
bűnbanda ténykedéseit. Talán 
legközelebb egy nemi erőszak, 
vagy ne adj Isten gyilkosság hely
színi közvetítését láthatjuk vala
melyik sikátorból? A nézőszámot 
biztosan növelné, hiszen valóban 
„megáll tőle az ész” !

Vcgh András

1024 Budapest, Retek u. 34.
Levelezési cim:

1536 Budapest, 114. Pf. 375.

Telefon: 115-2403.115-2281. 
135-2313 

Telex: 22-7800 
Telefax: 135-2356

BUDAPEST

Nagyvadas Vadásztársaságok figyelem!
Nyugati vadászvendőgek nagyvadas területet vadászházzal, éves kilövéssel keresnek. 

Fizetés egy összegben, áprilisig. Mielőbbi jelentkezésüket várjuk.
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RENDKÍVÜLI AJÁNLATUNK!
Összehúzható szárú zöld PVC csizma, 40-től 46-os méretig

béleletlen 1940 Ft 
bélelt 2700 Ft 

bélelt, kivehető béléssel 2800 Ft
MEGRENDELHETŐ CSOMAGKÜLDŐ SZOLGÁLATUNKNÁL 
1701 BUDAPEST, PF. 67. TELEFON: 163-3004, 183-1970

VALAMINT SZAKÜZLETEINKBEN: .
BUDAPEST VI., ANDRÁSSY U. 12. TELEFON: 132-3180 
MISKOLC ADY ENDRE U. 5. TELEFON: 06-46/343-701 
PÉCS, BAJCSY ZS. E. U. 3. TELEFON: 06-72/313-904 

ZALAEGERSZEG, TOMPA U. 1. TELEFON: 06-92/313-523 
SZEGED, STEFÁNIA U. 9. TELEFON: 06-62/312-782 
GYÖNGYÖS, RÓZSA U. 2. TELEFON: 06-37/311-898 

MEZŐKÖVESD, DÓZSA GY. U. 2. TELEFON: 06-40/312-011

Több mint félszázezer látogatója volt Dort- 
mundban, a január 18. és 23. között rende
zett vadászati kiállításnak.

A rendkívül igényes, látványos kiállítás 
egyfelől felvonultatta a vadászatot segítő 
ipar legújabb és hagyományos eszközeit, 
másfelől a vadászati turizmus széles körű 
börzéje is volt. Manapság azonban bizonyára 
inkább az utóbbi információk a lényegeseb
bek, hiszen a vadászfelszerelések között 
mindenki a pénztárcája szerint válogathat.

önálló standdal mutatkozott be a Pannon
vad, a MAVAD, a VADEX, a Mistral-Hungaria, 
a Hubertus Bt. és a Kettner-Pílis Vadászat
szervező Iroda, és kínálatukat a hagyomá
nyoknak megfelelő érdeklődés kísérte. Mind
ezek ellenére egyhangú a kereskedők vélemé
nye: valami változott, amire nagyon oda kelle
ne figyelni. A magyar vadászatoknak meg van 
még a nimbusza, mégis a régi vendégek, akik 
évtizedek óta járják a magyar erdőket, azzal a 
kérdéssel kezdték, hogy van-e még vad, jó bi
ka Magyarországon? Furcsa módon megnőtt 
az érdeklődés a muflon iránt, mérséklődött az 
ózbakok irányában. Közepes, 250-300 gram
mos agancsú bakot szép számmal lehet lőni a 
volt NDK területein, de a majd mindenütt Né
metországban sok az óz. A németek maguk 
mondják, hogy a magyar ózállomány elfiatalo
dott, kimondottan jó ózbakokat nevelő terüle
tek ma már nincsenek. Hasonló a véleményük 
a gímszarvas esetében is. ahogyan kategori
kusan kijelentik rengeteg a vadorzó, mindent 
agyonlőnek, elfiatalodtak a bikák. Nem tetsze
nek az áraink sem, lényegesen olcsóbb Romá
nia, Bulgária. Lengyelország. Főként a kapitá
lis bikák esetében nagy az eltérés, a mi ká
runkra. Túlzás nélkül általános a vélemény.

Dortmund

18th-23rd January 94
AVtttMfvtrum I i OorfcTtoAd

hogy inkább oda kellene menniük a bórvadá- 
szoknak, ha valóban jó, öreg bikát szeretné
nek a terítéken látni. Nem tetszik az új bürok
rácia sem. Nem a beutazással, hanem a ha
zatérésről szólnak a rémmesék. a határgon
dok. Ahogy mondják a régi bürokráciához 
hozzájött az új, a kettő együtt sok. Nem jobb 
a hírünk, mint a délkeleti határokéi.

A  vaddisznó, külön történet, minden jár- 
ványrémhír ellenére rendkívül elszaporodott a 
disznó. Frankfurt környékén. Észak-Rajna- 
Vesztfáliában, ahol gyakori a napi húsz feletti 
vaddisznóteriték a hajtásokon. Nálunk - amint 
mondják -, a lesvadászat túl drága, Romániá
ban, Bulgáriában ugyanez pausálé árban tör
ténik. öreg. erős kanokat csak igen nagy sze
rencsével lehet lőni, lámpával, amellyel német 
vadász nem szívesen vadászik, nem tartják eti
kusnak. Főként nem a szarvasvadászatot fegy- 
verlámpával, amelyre sok helyütt próbálják a 
vendéget rábeszélni. A német vadászok fúr- 
ton-fúrt kérdezik: mire való még ezek után is 
az úgynevezett erőteljes apasztás, a „starkre- 
dulció" erőltetése, a nyári tehén-, ünó-, borjú- 
lövés? Kérdik, hogy mit egyen a vad, ha sehol 
egy használható, idejében feltöltött nagyvade- 
tetó, a vadföldeken vagy semmi, vagy a kukori- 
ca nem éri el a csizmaszárat sem?

Sajnos igy látnak minket kívülről azok, akik 
hozzánk jártak, járnak. Új keletű jelenség ez. 
mert a hozzáértést a legteljesebb mértékben 
elismerik, csak gazdasági gondokkal és az el
uralkodó fejetlenséggel magyarázzák. Egy- 
egy kiállítás arra is kiváló alkalom, hogy a vá
sári forgatagban a szakemberek találkozza
nak, eszmét cseréljenek, és ami talán ennél is 
fontosabb, levonják a tanulságokat, még ak
kor is. ha esetleg nem tetszik mindenkinek.
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A Hubertusz Kereszt sikere
Ha las>an is, de egyre szélesebb 
körben kezdik megismerni a vadá
szok az új, többfokozatú kitünte
tést. Az eltelt időszak végül is iga
zolta elképzeléseinket, amely az új 
erkölcsi elismerésforma alapító ok
iratában részletesen olvasható. Ter
mészetesen sok vita volt eleinte, hi
szen eddig még hasonló sem volt a 
vadászatban, hiszen egy-egy társa
ság. vagy annak res/e, csoportja - 
azok. akik e kitüntetettet legjobban 
ismerik - tarthatják arra érdemes
nek vadás/társukat. Függetlenül hi
vatali cimtől, rangtól, kizárólag a 
vadászati érdemekért adható. Nem 
csak airól van*szó, hogy a becsüle
tes, sportszerűen viselkedő, etikus 
vadászra felfigyelnek a társai, érté
kelik törekvéseit, hanem ezt nyilvá
nosan valakinek ki is kell mondani, 
leírni, az egyetértő véleményeket 
össze kell gyűjteni, a javaslókkal 
alá kell íratni, ha úgy tetszik, hiva
talossá kell tenni. Végtére is adni és 
kapni egyformán öröm mindenki
nek.

Aki ismeri a vadásztársaságok 
belső életéi, az tudja, milyen fontos 
az elismerés, hiszen korlátozások
ból, fegyelmezésekből, tilalomfák
ból akad éppen elegendő. Észre 
kelJ vennünk es szóvá kell tennünk 
a jót. a helyzetet is, mert ennek ta
lán sokkal nagyobb a véleményfor
máló ereje, „húzóhatása", mint a 
folytonos büntetéseknek, fegyelme
zések nek. A növekvő népszerűség 
arról győzte meg az alapítókat, 
hogy jó úton jártak, kétségtelenül 
sikerült egyfajta hiányt pótolni.

Egyre több vadásztársaság él is a 
lehetőséggel és a példás vadászélet 
egy-egy emlékezetes évfordulója 
kapcsán nagyrabecsülését a kitün
tetés ünnepélyes átadásával igyek
szik emlékezetesebbé tenni. Talán 
senki előtt nem kétséges, hogy va- 
dásziasabb módja ez, mint egy por
celánváza, vagy az úgynevezett 
tárgyjutalom, netán a vásárlási utal
vány. Éppen a beküldött tapaszta
latok. vélemények, hozzászólások 
alapján a Vadászati Kulturális 
Egyesület vezetősége úgy döntött, 
hogy az alapító levelet az igények
hez alkalmazkodva részben módo
sítja. így a jövőben nemcsak az Or
szágos Vadásznapon, hanem ünne
pélyes események alkalmával, köz
gyűléseken. megfelelő külsőségek 
között lehet majd átadni. Ez a ke
vésbé merc\ meghatározás bizonyá
ra jobban megfelel a vadászközös
ségek igényeinek, vagyis: Önök 
akarták, mi döntöttünk. Éppen 
ezért a fentiek értelmében várjuk 
további javaslataikat, előterjeszté
seiket a kitüntetettjeikre, amelyeket 
Öt vadász javaslatával és aláírásával 
kell a szerkesztőség címén a Vadá
szati Kulturális Egyesület irodájá
ba megküldeni. (1054 Budapest, 
Honvéd u. 8.) A megrendelőben 
kérjük feltüntetni az átadás terve
zett időpontját, alkalmát is. hogy a 
küldemény időben megérkezzék, 
éremmel, oklevéllel együtt. Várjuk 
jelentkezésüket!

I)r. Bor/sák Benő
a V K E  ügyvezető igazgatója

& VADÁSZBÁL '94
N ew  York Kávéház 1994. március 11.

Tudjuk, hogy nem mindenki számára elérhető az idői vadászbál, részben mert korlátozott a helyek száma, részben mert nem 
minden vadász engedheti meg magának a bálozást... de azt is tudjuk, hogy az idei vadászbál nagyobb élmény lesz minden eddigi 

vadászbálnál. Tud|uk. mert a Vadászati Kulturális Egyesület szervezi, s mert a vadászok körében is egyre jobban ismert és a vacsora
alapjául szolgáló vadhúst is szállító Green Bullett Kft. vállalta el a bál megrendezését.
Anélkül, hogy a részletekbe bocsátkoznánk, néhány - reméljük vonzó - érdekesség:

- a vadászbál főszponzora a Zwack Unicum Rt., amely igen kedvezményes áron teszi lehetóvó a bálozóknak,
hogy az általa gyártott italokat fogyasszák.

- a menüt Tauzm Miklós az olimpiai szakács volt csapatkapitánya felügyeli.
- a zenét több zenekar szolgáltatja, a vacsorát például eredeti barokk vadászzenével .tálalják’ fel a vendégeknek.

- a végleges műsor szereposztását egyelőre nem áruljuk el, ami biztos, hogy meglepetésekkel tarkított igazi .nagy durranás" lesz, 
s hogy a konferálást a humoráról is jól ismert Homonnay Zsombor - a VADÁSZLAP felelős szerkesztője vállalta el.

- a hagyományos tombola mellett a bálozók .puskaszelvényt' is vásárolhatnak, 
amive! egy 8 x 57-es kaliberű Voere golyóspuskát lehet nyerni.

Az idei vadászbál belépőjegyének ára: 4000 forint + Áfa.
Asztalfoglalás - a jelentkezés sorrendjében - a Green Buliét budapesti irodájában lehetseges

Cím: 1085 Budapest. József krt. 53.
Telefon: (36 1) 113 9414.134-0715; Telefax: (36-1) 113 9414

JÓ  MULATÁST KÍVÁNUNK!



NAGY MAGYAR VADÁSZOK
„Sokáig nagyúri luxusnak tartották a vadászatot, 

valami excentrikus szórakozásnak.
Még a kabaréban is kigúnyolták a vadászni járó 

pesti embert. És nagyon sokan azt hirdették, 
hogy vadászni kegyetlenség, megölni az ártatlan 

nyulat kegyetlenség. De akik az állatbarát 
jelmezébe öltözve ezt hangoztatták, ugyanakkor 

az ártatlan liba combját ették a vendéglőben 
uborkasalátával, vagy az ártatlan nyúl gerincét 
áfonyával. És megfeledkeztek arról, mit jelent 
a kártékony vadfajok elpusztítása. No, de nem

akarok a vadászat sportjának propagandát 
csinálni, nincs is annak erre szüksége. De mégis 

leszögezem néhány tapasztalatomat, bár 
egyik-másik közhelynek hangzik. Városi 

embernek hatalmas konzerváló erőt nyújt 
a vadászat. A friss levegő, a természet fenséges 
nyugalma jó közérzetet, jó étvágyat és derűlátást 

eredményez. A „vérengző" vadászok sokkal 
szelidebb emberek, mint azok, akik borzongva 
gondolnak arra, hogy vadászpuskát vegyenek

a kezükbe."

RÓZSAHEGYI KÁLMÁN

Rózsahegyi Kálmán
(1873-1961)

1873. október 6-án született Endrő- 
dön (Békés vm.). Alsóbb iskoláinak 
elvégzése után a budapesti színi- 
akadémiára jelentkezett. Színészi 
pályáját 1892-ben •; kezdte meg, 
majd később Debrecenben és Ko
lozsvárott működött. 1898-ban a 
Magyar Színházhoz szerződött. A 
Nemzeti Színháznak 1900-tól tagja, 
1923-tól örökös tagja lett. Bírálói, 
kritikusai szerint: „ . . .A  realista 
színjátszás egyik legjelentősebb 
képviselője volt a magyar színpa
don/*

A vadászattal már igen korán - 6 
éves korában - kapcsolatba került, 
„az ádámcsutkás kántortanitó*' haj
tójaként. E  tanítója szenvedélyes 
vadász lévén, gyakran az óra köz
ben is hazaküldte a gyereket csak 
azért, hogy nyúlra és fogolyra va
dászhassanak. Szegény gyerek lé
vén jól jött neki a hajnaltól estig 
tartó hajtás után kapott 20 fillér! 
Vadászéletének erre a szakaszára 
így emlékezett vissza: „Sokat fa- 
gyoskodtam vékony gúnyámban a 
hidegben és őszintén mondom, 
mint az uraság egyik legifjabb haj
tója, határozottan a nyulak pártján 
voltam." Idővel a letöltött „vadászi
nas" évek után egy ráhagyott egy
csövű, elöltöltős, kapszlis puskával 
vadász lett.

Szenvedélyes vadász vált belőle, 
mégis azt tartotta: „Az igazi va
dászember szereti a vadat, de nem
csak úgy, hogy pusztítja, elsősor
ban úgy, hogy tenyészti, eteti, ápol
ja és megóvja a ragadozóktól.”  
Hosszú éveken keresztül a zsámbo- 
ki vadásztársaság tagja volt, de 
gyakran vadászott a Börzsönyben, 
sőt Csík megyében medvére is cser- 
kelt.

Szerette a vadászokat, akikről 
visszaemlékezéseiben több helyen 
is irt. Egyik vadászata alkalmával 
egyedül járta a területet és régmúlt 
idők felejthetetlen vadászataira és 
vadászbarátaira gondolt:.....elme
rülve gondoltam a múltra. Régi, 
vidám vadászatokra. Vadászpajtá
saimra. Megjelent előttem az ar
cuk. Azoké, akik már a mennyor
szágban vadásznak, aranypuská
val, amivel már nem lehet ö ln i... 
És azoké is. akik élnek. Akikkel 
most együtt vadászom. Gondolat
ban mindegyiknek megszorítottam 
a kezét és megköszöntem nekik, 
hogy olyan kedvesek, figyelmesek 
és jók hozzám."

Meggyőződéssel vallotta, hogy 
szellemi, lelki és fizikai frissességét 
a vadászatnak köszönheti, amelyet 
testet-lelket felüditő sportként gya
korolt. Elsősorban nem a zsák
mányszerzés csábította, hanem a 
természet szeretete és a vadászok 
között eltöltött derűs és vidám órák 
öröme.

Befejezésül egy szomorú, de 
örökérvényű gondolatával búcsú
zom: „M ilyen kár, hogy egyszer el
múlik minden. A valóságból emlék 
lesz, amelyet féltve őrzünk néhány 
évig, s ezután az emlék is eltűnik 
velünk együtt."

1961. augusztus 27-én. 88 éves 
korában, Budapesten hunyt el a 
nagy művész, aki közvetlenségével, 
humorával, vidám adomáival a \a- 
dászok népes táborában is közked
velt volt.

Műve: lö rög a haraszt (1942)

Bányai József
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VADÁSZATTÖRTÉNET

A soproni parókás bika
A terület egy részét képezte a mai 
„Roth Gyula" Vadásztársaság sop
roni hegyvidéki területének, mint
egy 2500 hektár kiterjedésben.

A terület - a két világháború kö
zötti időben - az akkori Erdőmér
nöki Főiskola (Műegyetem) tanul
mányi céljait szolgálta, felügyelete 
Roth Gyula tanszékvezető egyetemi 
tanár hatáskörébe tartozott.

A bikát 1929 őszén látta először a 
soproni erdőség úgynevezett ..Har
madik-halom" vidékén, hét tehén
nel. A tél véeén már 1930-ban meg
kapta az első levetett agancsát, 
mégpedig annak jobb szárát. A  má
sik nem kerüli elő. A rákövetkező 
(1931) év telének végén megtalálták 
mind a két levetett agancsszárát az 
úgynevezett Tolvajárokban. 1932- 
ben ismét megtalálták mind a két 
hullott agancsszárat a Várhely terü
letrészen.

Az év (1932) folyamán és bőgés- 
kor is nyomára bukkantak, de se 
nem látták, se nem hallották. 
Ugyanezen év novemberének végén 
kapta meg az utolsó levetett bal 
agancsszárát, amely akkor 3.85 kiló 
súlyú volt. Feltűnően korán vetette 
le. A levetés nem is mehetett simán, 
mert a rózsatőnek egy darabja rajta 
maradt. A  leválás helyén két csepp 
friss vér is volt. ami jele annak, 
hogy közvetlenül levetés után talál
ták meg. Ettől kezdve a bikának 
nyoma is veszett.

Roth professzor 1933 májusában 
vette a hírét annak, hogy parókás 
bika jár a soproni erdőkben. A vá
ros mögötti területrészeken 
(Deákkút, Fáberrét, Muck) látták 
is. de igencsak rejtett életet élt. 
Másfél év alatt mindössze négy Íz
ben kapott felőle hírt.

A parókás bika meglelésének és 
preparálásának körülményeit Roth 
professzor a következőképpen irta 
le:

„Október végén jött egy jelentés, 
hogy a Büdöskútnál, közel a határ
hoz, fekszik egy sebzett bika, még 
él, de nem tud felkelni. Magam 
nem voltam Sopronban, a vad
őrünk - Hammer János - bár már 
esteledett, menten elindult egy 
munkással és kézikocsival, hogy be
hozzák. A helyszínen megtalálták a 
bikát, a földön fekve. A vadőr látta, 
hogy a parókás bika. amelyre 
egyébként kiadtam volt a személy
zetnek a rendelkezést, hogy aki ta
lálkozik vele, lője meg. Amikor 
hozzámentek, a bika felugrott és 
menekülni próbált. A munkás meg
fogta a bika lábát, hogy lehúzza. 
Kapott oly alapos rúgást, hogy fel- 
hömbölyödött. A bika tántorogva 
ugyan, de járt, csak körben moz
gott. többször is, amíg a vadőr el 
tudta helyezni a kegyelemlövést. A 
körben forgásnak nyilván az volt az 
oka. hogy hiányzott a jobb szeme. 
A jelek után ítélve, póstalövést ka
pott jobbról, a lövés az - éppen fej
lődésben lévő - egyik agancsot tel
jesen szétroncsolta, a másikat se
bezte, egyúttal a jobb szemét is ki
vágta. A herén sérülés nem volt. A 
vesében találtunk köképződéseket.

%

A testén semmi (más) sebet nem ta
láltunk. Úgy tudtuk, hogy az egyik 
lábára sántított. Ennek semmi nyo
mát látni nem lehetett, sem amikor 
felugrott és kirúgott (vajon melyik 
lábával?), sem amikor körben for

gott. de akkor sem. amikor a Mű
egyetem udvarán kiterítettük a 
fényképezéshez és forgattuk, moz
gattuk. Még a hentes sem vette ész
re, aki pedig a két hátsó lábára fel
akasztotta a nyúzáshoz és feldara-

v;
i ,

boláshoz. Csak amikor ki akarta 
fejteni a combcsontot, akkor látta, 
hogy annak jó darabja hiányzik. A 
hiányt fehér, eléggé kemény olyan 
anyag töltötte ki, amilyen a csont
hánya. A  hús pedig annyira hozzá
nőtt a csonthoz, hogy azt arról le
fejteni csak kifőzés után lehetett. A 
lábsebet valószínűleg golyó üthette, 
de beforrt annyira, hogy a bika ki
fogástalanul használhatta a lábát. 
A betegséget - amint a vizsgálat 
mutatta - az okozta, hogy a paró
kás daganat belül teljesen megtelt 
gennyel, ez már a homlokcsontot is 
kirágta volt vékonyra és nyilván 
nyomást gyakorolt az agyra. A 
gennyedés mértékét mutatja, hogy 
Barsi Adolf preparátorunk - bár o 
maga kérte, hogy kidolgozhassa a 
fejet - másnap visszahozta avval, 
hogy nem bírja a bűzt. A lehető ki
mosás után elküldtem Budapestre 
Fába mesterhez, ő készítette el. Saj
nos a parókát rosszul helyezte rá, 
mert eredetileg a két rész teljesen 
egymáshoz feküdt, most pedig hé
zag volt közöttük.

A bika aránylag elég jó húsban 
volt, még háj is volt rajta, kizsige
relve és fej nélkül 135 kilogrammot 
nyomott. Az 1932-ben megtalált, 
3,85 kiló súlyú bal agancsszár bi
zonysága szerint a bika nagykopo- 
nyás agancsának súlya 9 kiló körül 
lehetett. Ilyen „derék”  szarvastró
feáról azóta sincs tudomásom. 
Napjainkban pedig a 6-7 kiló körü
li agancssúly már ritkaságszámba 
megy a soproni erdőkben. Igaz. el
tűnt az egykor - a két háború kö
zött még - honos siketfajd is az élő- 
helyromlás, a nagyarányú ökoló
giai változások következtében... 
(A parókás bika hullott agancsszá
rai, törött lábcsontja és kipreparált 
feje az Erdészeti és Faipari Egye
tem Vadgazdálkodási tanszékének 
gyűjteményében látható.)

A fenti torz (parókás) agancs elő
fordulása és ennek hiteles leírása 
vadbiológiai (egészségügyi) szem
pontból is tanulságos. Rámutat ar
ra (is), hogy milyen szoros össze
függés van az állat (bikabak) egész
ségi állapota és az agancs minősége 
között. Ezért a fejlett, ép trófea el
érésére irányuló céltudatos munka, 
így a selejtezés is, nem öncélú tö
rekvés, hanem a vadállomány mi
nőségi megőrzésének egyik fontos 
előfeltétele.

Dr. Bencze Lajos
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VADÁSZOK A SAJTÓBAN
A  vadászterü letek bérleti joga 
körüli hercehurca, a privatizá
ció okozta vadászgondok so- 
kasodása is jelzi: mind sürge
tőbb a vadászati és erdőtör
vény m egszületése. A  vadász- 
társaságok é le té t bem utató 
írások m ellett m ind több. e té 
m ákat körüljáró c ikk  jelenik  
meg a sajtóban.

.A vadászterületek bérleti joga körüli 
egyezkedés, megállapodás nchany va
dásztársaság eseteben már megtör 
tént, de az már nem jó hir. hogy azo
kon a területeken, amelyeket az erdő
gazdaságok nem bocsátottak újonnan 
bérbe a régi bertóknek. az eddigi bér
lők »alaposan kihasználták* a már 
csak rövid ideig tartó vadászati lehető 
ségeiket* - olvasható a Kisalföld Va
dászgondok cimü jegyzetében - .A 
nagyobb gond azokon a vadászterüle
teken van. amelyeken az erdőgazda
ság már felbontotta a bérleti jogot es 
a liciteredmények, valamint a benyúj
tott pályázatok alapján hozza majd 
meg a döntést, hogy ki lesz a vadász
terület ú| bérlőié Addig is szabad az 
üt 4 haszonlesők, a vadászni szerető 
műkedvelők es a »husvadaszok« szá
mára. mert az erdőgazdaságoknak se 
pénze, se embere nincs arra. hogy 
megvédje az erdőt az illegális garáz 
dálkodókkal szemben A vadásztársa 
Ság tagjai viszont a jogviszony meg
szűnése miatt nem mehetnek ki a terű 
letre.'

.Ügy tumk. némiképp tűlértdkeltek a 
rendszerváltást kővető döntési jogko

rúket - s egyszersmind alábecsültek a 
vadászlobby erejét - az erdőgazdasá
gok. amelyek megpróbálták megrefor
málni a honi vadászati gyakorlatot' 
szögezi le a Népszava A vadAsz- 
lobby és erdészet című riportjában
- .A »négyek« - élükön a gyón koz- 
pontü Kisalföldi Erdő és Fafeldolgozo 
Gazdasággal - szerettek volna felszá 
molm a még a Kádár-korszakban ala
kult vadásztársasagok elojogait Elkép
zelésük az volt. hogy a nagyvadas te
rületek javát saját kezelésbe veszik, s 
a társasági területek többi részét licit 
alapján adják bérbe. A régi kiváltsága
ikhoz makacsul ragaszkodó tárasá
gok azonban hevesen tiltakoztak az el 
képzoles ellen S ellentámadásukhoz 
befolyásos parlamenti képvisolóket. 
sót minisztereket is sikerült megnyer
niük Ha vadaszatról van szó. a jelek 
szerint nem számit a pártbéii hovatar
tozás. Az MDF os Schamschula 
György. Jozsa Fábián vaoy Bánffy 
György. a kisgazda Nagy Ferenc Jó 
zsef es Zsiros Géza egy emberként 
fúrta az erdőgazdaságok elképzelését
S a földművelésügyi miniszter Szabó 
János nem tudott ellenállni kepvisoló- 
tarsai »kéresének* Olyan döntést ho 
zott. amely a vadászlobby győzelmét 
jelenti. Döntésé megtiltja, hogy a lóg- 
ertekesebb vadászterületeket erdő
gazdaság* kezelésbe vegyek, s kötele
zett valamennyi vadásztársasági terü
let palyazati kiírására Csontos István, 
a gyón erdőgazdaság helyettes vezér
igazgatója szerint: - Az új berlók szer- 
zodese meghatározatlan időre szól. A 
vad kímélését pedig szigorúan ellenő
rizzük. ennek a biztosítását a szerződé
sekbe is belevettük De az igazi megol

dást majd a várva várt vadászati tör
vény hozhatja magával, amely vélhető
en kimondja: a vadászat joga azé. akié 
a föld A minisztérium ezt az elvet tá
mogatja Megeshet persze, hogy azt is 
megtorpedózzak majd a befolyásos 
vadaszok...*

A privatizáció más-k oldalát mutatja 
be a Jászkun Krónika Lőtt seb a 
vadásztársaságokon? című írása 
.A besenyszogi vadásztársaság is ha- 
sonlo gondokkal küzd. mint a többi föl
dterülettel rendelkező társaság A pri
vatizáció által kialakult kisparceüak tu
lajdonosaival gyakran kerülnek konflik- 
tushelyzetbe - Sokan sajnos azt hi 
szik. hogy azé a vad. akinek a földjen 
tartózkodik - tájékoztatott K>ss Ernő. a 
vadasztarsaság titkára - A vad nem
zeti tulajdon es a társasagok megvá
sárolják a vadászat jogát Ezt sokan 
nem hajlandók tudomásul venni. Ez 
idáig kiváló búvóhelyet jelentettek az 
állatoknak a gödrök a határban, de 
most az új tulajdonosok folégetik an
nak sűrű növényzetét, a fákat kiirtják, 
az ott elő állatok nem érzik tobbo biz
tonságban magukat, és ez könnyön az 
őzek eltűnéséhez vezethet Ebben a 
tekintetben pillanatnyilag áldatlan álla
potok uralkodnak, várjuk a vadaszati 
és erdőtörvényt.*'

.Magyarország évtizedekig vadasz 
paradicsom volt. mert az órendszer fő- 
elvtársai, akik maguk is szívesen va
dasztak. rájöttek. ho<jy puskával járni 
az erdót nemcsak jó szórakozás, ha 
nem olyan áru is. amelyet eladni - jó 
üzlet Ma még évente ötvenmillió már
kát hoz a bérvadaszat. de ha rövidesen 
nem lesz szigorú törvényi szabályozás.

másodosztályú vadászpiaccá zsugo
rodhatunk. A többi volt szocialista or
szág ugyanis hatalmas propagandaval
- és a mienknél alacsonyabb arakkal - 
csalogatja magához a jól fizető vadá
szokat Ak.k pedig tolunk egyre több
ször mennek haza uros kézzel. Sok va
dásztársaság ugyanis a pillanatnyi tú
lélés érdekében szinte kirabolja terüle
tét. minden elejthető vadat a puskák 
elé hajt. Emiatt az állományban mind 
tóbb a trófeagyujtóknek értéktelen fia 
tál állat'  Dr Palkovics György, a Ma 
gyár Vadkereskedelmi Szovetseg el
nöke arról beszél a Griffbon Vadá- 
szésszol cimmel megjelent interjú 
bán. hogyan lőhet megelőzni a vadál
lomány véglegos leromlását, a vadász- 
üzlet ellehetetlenülését .Az okok gyö
kere a törvényi szabályozás hiánya - 
állítja - A vadászati torvény legalább 
három éve vajúdik, a régi vadászati 
szerkezet mindinkább roskadozik a rá 
zúdult piacgazdaság terhe alatt Az 
alapvető baj a tulajdonviszonyok és a 
vele együtt járó érdekviszonyok tisztá 
zatlansága. ( . . . )  A nagy értékű vadai 
lomany akár továbbra is maradhat ál 
lami tulajdon, csak végre találjon ma
gának újra valódi gazdát Olyat, aki ké 
pes betartani a szakmai követeimé 
nyéket Olyat, akinek erdeke a hosszú 
távú Btartamosc vadgazdálkodás. Ezt 
egy biztonságot és tiszta érdekviszo
nyokat teremtő »jó törvénnyel* lehet 
leghamarabb elérni. Olyan torvennyel. 
amely az új gazdasági környezet reali
tásait is figyelembe veszi, es megte 
remti a vadállomány, valamint az er 
dó és mozógazdaság egyensúlyát.'

összeállította: K. E.

KÖNYVJELZŐ
BIZONYÁRA MINDEN VADÁSZEMBER SZÁMÁRA ÖRÖM. HOGY 
TALÁN SOHA ANNYI VADÁSZKÖNYV NEM JELEN T MEG. MINT 

A MÚLT ÉVBEN. EZÚTTAL NÉGY ÚJDONSÁGRA HÍVJUK FEL 
TISZTELT OLVASÓINK FIGYELMÉT

V É G E S  V A D Á SZ M EZ Ő K Ö N
Szerző Balogh Gábor 

(Győr, szerzői kiadás 129 p.)

A szerző neve nem ismeretlen 
lapunk olvasói előtt, hiszen iro
dalmi pályázatunk díjazottja. 
Első ónálló novelláskotetével 
jelentkezik ezúttal, amelynek 
sajátos világát, hangulatát a 
mozgalmas események teszik 

olvasmányossá.

V A D Á S Z B IB L IO G R Á F IA
Szerzője Adámfi Tamás 
(Terraprint Kiadó. 94 p.)

A teljességre törekvő, egyszerű 
köntösben megjelentetett 
munka 1992 végón zárult. 
Rendkívül sok segítséget adhat 
a vadászkönyvek gyújtóinek, 
magánkönyvtáraknak, de min
den bizonnyal a könyvkereske
déssel hivatássszerúen foglal
kozóknak is A könyvecske 
egyedülállóan mutatja be azt a 
rendkívül gazdag szellemi ha
gyatékot. amelyre joggal lehe 
tünk büszkék. Á féltett ritkasá
gok könyvtárakból így köny 
nyebben kereshetők, pótolha
tatlan segítséget adva azoknak, 

akik szívesen búvárkodnak

ID EG EN  T Á JA K O N
(Több, ismert és ismeretlen 

szerző elbeszélései.
Nimród Alapítvány. 401 p.)

A régmúlt elbeszólésgyújteme 
nye kerül az olvasóhoz. Szer
zők a teljesség igénye nélkül: 
Hermán. Maderschpach, Sze 
mere. Geleta. Kittenberger, 
Vojnich. Károlyi és mások ka
landjai Amerika. Ázsia. Afrika 
akkoriban még jobbára isme 
retlen tájaira kalauzulja a ka

landok kedvelőit.

A  KÖ ZÖ TTÜN K ÉLÓ 
T U R U LM A D Á R

Szerzője Dúcz László 
(Antológia Kiadó, 
Lakitelek 111 p.)

Az ősi magyar turulkultusz ere 
detét több mint két évtizedes 
gyújtómunkával és rendkívül 
nagy műgonddal dotgozta fel 
Az olvasmányos stílusú, színes 
felvételekkel, gazdag abra- 
anyaggal ellátott könyvből sok 
újat tudhatunk meg népünk 
eredeti mondavilágáról, általá 
bán a ragadozó madarakról és 

azok kultuszáról.

FeHoVa

TISZTELT
LEENDŐ

KIÁLLÍTÓNK! urjfurist
BUDAPEST

A HUNTURIST RT.
A 3. NEMZETKÖZI FEGYVER-, 

HORGÁSZ-, VADÁSZKIÁLLÍTÁS 
ÉS VÁSÁR (FeHoVa)
MEGRENDEZÉSÉRE KÉSZÜL

A  KIÁLLÍTÁS HELYSZÍNE: 
BUDAPEST SPORTCSARNOK 

IDEJE: 1994. ÁPRILIS 7-10.
A  K IÁ L L ÍT Á S  T É M A K Ö R E :

-  terepjáró autók
-  vízi járművek
-  erdészeti gépek
-  fegyverek
-  lőszerek
- feg yve rszek rén yek
-  vadász és sportijak
-  vadászati kiegészítő 

eszközök
-  fémtisztitők
-  optikai tárgyak
-  lámpák

JELENTKEZÉSI

- kések
- bőrtermékek
- ruházat
- vadvédolmi berendezések
- környezetvédelmi 

berendezések
- horgászati felszerelések
- vadászati, 

horgászati 
turizmus
és szolgáltatás

- preparátorok
HATÁRIDŐ: 1994. FEBRUÁR 28.

A Z  1994-ES K IÁ L L ÍT Á S  Á R A I:
Fedett terület: 6 900 Ft/m* + áfa
Szabad terület 2 700 Ft/m* + áfa
1/1 oldalas hirdetés a katalógusban: 99 000 Ft + áfa

Jelentkezés és bővebb felvilágosítás a Szervezőirodánál: 
H U N T U R IST  RT. H 1024 Budapest. Retek u. 34 

Tel.: 115-24 03. 115-82-60 Fax: 135-23 56
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BAKONYI KUDARCEMLÉK
Szent Hubertusz mégis meghallgat
ta fohászunkat, a vadászatra virradó 
reggelen tizcentis porhó takarta be 
a Bakony hegyeit. Disznóhajtáshoz 
a legideálisabb időjárásra ébred
tünk, amelyet bemutató jelleggel 
soproni erdómérnók-hallgatók ré
szére rendeztünk.

A Hubertlaki vadászházban a kis 
vadászcsapat feszülten hallgatta 
Fuchs Tóni bácsi eligazító szavait. 
Tóni bácsi, akkor már nyugdíjas fő- 
vadász. országos hírnévre tett szert 
nemcsak a vérobtenyésztés és -ve
zetés tudományában, hanem a 
hegyvidéki disznóhajtások szervezé
sében is. Évtizedeken keresztül élt 
és szervezte a hajtásokat ugyanazon 
a területen a Bakony szivében. Kivá
lóan ismerte a területet, a vaddisznó 
természetrajzát és szokásait. Az el
igazítást a kővetkező bölcs megálla
pítással kezdte. .A vaddisznó soha 
nem arra megy. amerre hajtani akar
juk. hanem arra. amerre ó akarl" - 
Tehát azt kell kitapasztalnunk, hogy
ha megzavarjuk a nappali nyughe
lyén, merre szokott menekülni. Biz
tosan tudta tapasztalatból, hogy 
bármely súrú megzavarásánál me
lyik másik sűrű felé menekülnek a 
disznók és melyik útvonalon. Tóni 
bácsi szervezési módszere abban 
különbözött a szokványos síkvidéki 
lineáris hajtásoktól, hogy az egy
mástól távol eső sűrűket pontos in
dulási időpontban indította egy-egy 
kerületvezetó vadász vezetésével, 
kevés, de begyakorolt hajtóval és ki
váló disznós kutyákkal.

Tapasztalatból tudjuk, hogy a 
megzavart disznó, amikor egy más 
szerkezetű erdőállományba ér (sűrű
ből szálerdőbe), általában rohan. 
Aztán pár száz méter után meg
nyugszik, poroszkálva. meg-megáll- 
va lassan vonul az általa biztonsá
gosnak vélt súrú felé. Ide kell állítani 
a puskásokat. Lényegesen köny- 
nyebb ugyanis meglőni a poroszká
lót. mint a sűrűből kivágtázó disz
nót. A puskásokat soha nem állította 
a mozgatott súrú közvetlen szélére, 
hanem a vonuló disznók váltóira, 
ahonnan minden irányban jó kilátás 
és lóvési lehetőség volt. Az egymás
tól távol álló puskások sem a hajtó
kát, sem egymást nem veszélyeztet
ték. minden irányban nyugodtan lő
hettek. A puskások az egész vadá
szat folyamán nem változtatták állá
saikat. Inkább amolyan terelésjelle- 
ge volt a vadászatnak.

A lóállások sorsolása után nagy 
izgalommal ültünk a szánokra és in
dultunk különböző irányokba. Tóni 
bácsi, aki a vérebtenyésztés folytán 
apámnak is barátja volt, maga mellé 
ültetett a szánra Egy enyhén emel
kedő völgyben gyönyörű bükk szál
erdőn keresztül kapaszkodott szá
nunk a szúz hóban. Nagy áhítattal 
szemlélük a havas hegyoldalakat. 
Utunk sűrűn keresztezte az éjszakai 
vadnyomokat. Szarvasok, ózek. disz
nók egyes vagy csoportos nyomai 
jelezték az éjszakai mozgásukat. 
Mindkét oldalban friss túrások for
gatták fel a szűz havat. Időnként 
megálltunk, hogy a lovak kifújják 
magukat. Egy egyedül vonuló disz- 
nócsapánál Tóni bácsi megállította

Bem utató vaddisznóhajtást szerveztünk a soproni 
erdőmórnök-hallgatók részére. M inden a legtökéletesebb volt 

egy téli disznóhajtáshoz, csak a hó hiányzott. Igaza volt 
Studinka Lacinak, amikor úgy jellem ezte a hó nélküli hajtást: 
„O lyan  a téli disznóhajtás hó nélkül, mint a falusi lakodalom

cigányzene nélkül."

a szánt és megjegyezte: .Aki ezt 
meglövi, nem akármilyen agyar tu
lajdonosa lesz!" - Hamarosan kiér
tünk a szálerdőből egy nagy kiterje
désű vágás szélére. A vágás oldalá
ban állt egy magasles. Tóni bácsi 
részletes útbaigazítással oktatta ki 
a fiatal vadászt, kijelölve számára 
az oldalban álló magaslest. Mi balra 
fordultunk a szálerdő és a vágás kö
zött és még mindig felfelé kapasz
kodtunk. Végre felértünk a gerinc
re. Csodálatos panoráma tárult 
elénk. Mintha gyémántországba ér
keztünk volna. A  kimagasló ormo
kon egy -egy magasles volt. Tóni bá
csi a vágás közepén álló magaslest 
szánta nekem a következő meg
jegyzéssel: .Fiam! Ez nem hétköz
napi lóállás. A  háború előtt ennek a 
magaslesnek az elődjéről lőtt Szé
chenyi Zsigmond 14 disznót és egy 
rókátl Legyél méltó követője, az 
sem lesz baj, ha az ó eredményét 
megjavítod. Minden irányból várha
tó disznó!' Kölcsönösen kalapot 
emeltünk, és indultam a cserké
szösvényen a híres magasles felé. 
Már nem emlékszem, hogy a va 
dászizgalom, avagy a megható- 
dottságom volt-e nagyobb, de na
gyon boldog voltam. A sok cók- 
móktól megizzadva foglaltam el 
helyemet a magaslesen, óvatosan 
lesepertem a havat az ülőkéről, 
holmimat elrendezve töltöttem 
meg Mauseremet. Nem tudtam 
betelni a csodálatos panorámával. 
Szemlélődésemből nagyon távoli 
kürtszó zökkentett ki, majd mint
egy válaszként különböző távol
ságról szintén kürtszók törték meg 
a tomplomi csendet, jelezve a haj
tások indulását. Fent a magasban 
vadlibák vonultak dél felé. nem lát
tam őket, csak gágogásukat hallot
tam. Téli álmát aludta az erdő a 
friss hótakaró alatt. A  szálasból 
nyolc bika ügetett a vágás felé. A 
szarvasok meg-megálltak. ezeket 
már a hajtók zavarták meg valahol. 
A  bikákat nézegettem, amikor mö
göttem egy halk ágroppanásra fi
gyeltem fel. A dombélen mint a 
szellem jelent meg a rudas erdő
ben egy fekete disznó kontúrja. 
Lassan óvatoskodva meg-megáll- 
va vonult tőlem vagy százhúsz mé
terre a rétegvonal mentén, ö t sül
dő követte libasorban. Ha ezt az 
irányt tartják - gondoltam -. éppen 
előttem vonulnak el a domboldal
ban. A magammal hozott gyapjú
takarót óvatosan a magasles kor
látjára csúsztattam. Könyökömet 
kitámasztva kibiztositott fegyver
rel vártam a legalkalmasabb pilla
natot a lövéshez. A  koca után vonu
ló süldőt néztem ki és a céltávcsó 
keresztjével kísértem. Egy füves

tisztás szélében megálltak. Behúz
tam a gyorsítót és lőttem. A konda 
a lövésre szétugrott, majd tanács
talanul megálltak. Gyorsan ismé
teltem és tekintve hogy golyóval is 
két szemmel lövök, jól láttam, hogy 
a süldő felett porzott a hó. A vissz
hangtól a disznók még mindig té 
továztak. egy helyben forgolódtak. 
Ismét lőttem, de ismét hibáztam. 
Megsokallták a közeli durrogást, 
lassan elindultak a völgy felé. Még 
kétszer lőttem a távolodó disznók
ra, de mind a hat sértetlenül tűnt el 
a völgykanyarban.

Értetlenül kerestem magyaráza
tot a sorozatos hibázásra. Annyit 
éreztem és láttam, hogy lövéseim 
jó irányúak, de magasak voltak. 
Csak magamban kereshettem a hi
bát, mert a puskát az indulás előtti 
napokban lőttem be és mindent 
rendben találtam. Körülöttem kö
zelebb és távolabb lövések dördül
tek. és minden irányból kutyauga
tás hallatszott. Nem volt idő a hibá- 
zásaimon töprengeni, mert egy jó
kora disznó jelent meg a tőlem bal
ra eső hajlatban két kutyától körbe- 
ugatva. óvatoskodva meg-megáll- 
va figyelt, nem sokat törődve a kö
rülötte ugató kutyákkal. A  szálke
reszt már a lapocka mögött ült. de 
vártam, hogy kilépjen a bokrok ta 
karásából. Végre egy fűszál sem 
takarta, ideális célpont volt a ke
resztben álló óriási kan. Lövésemre 
megugrott, de a szederbokrok kö
zött még egyszer rálőttem. Bíztam 
a találatban, mert úgy láttam, mint
ha megrogyott volna, ám hamaro
san láttam, hogy az ón kanom sér
tetlenül. felálló farokkal üget a szá
lasban. Körülöttem egy időben há
rom irányban láttam mozgó disz
nókat. A  kudarcok miatt teljesen el
bizonytalanodtam. Nem tudtam el
dönteni merre lőjek? Négy jókora 
disznó rohant keresztbe előttem 
közel a súrú szélén. Nyúltam a letá
masztott puskámért. A  távcső egy
szer csak lebillent a puskáról, sze
rencsémre a hátizsákra esett. Nem 
volt időm a távcsövet visszahelyez
ni, és távcső nélkül kapásból lőt
tem. A célgömböt az elöl rohanó 
disznó orra elé téve lőttem. A disz
nó karikázva gurult, majd elterült. 
Gyorsan ismételtem, az utolsó 
disznót a sűrű előtt érte el a lövé
sem és az is karikázott. Újra akar
tam tölteni, de üres volt a tár. Ide
gesen tapogattam végig zsebei
met, megdöbbenve vettem tudo
másul, hogy elfogyott a töltény.

Közben már jó ideje, fölöttem 
egy mély árokban, állóra csaholt 
egy kutya. Hiába meresztettem a 
szememet, nem láttam be. Emlé
keztem. hogy a nagy lövöldözésben

volt egy csütörtökös patronom, 
amit az üres hüvelyekkel együtt a 
magasles padozatára dobtam. A 
hóban kotorászva próbáltam meg
találni. Végre megkerült, a hótól 
megtisztítva dugtam a csőbe.

Már több kutya érkezett az ed
dig egyedül csaholó kutya segít
ségére. Rettenetes hangzavar volt 
az árok mélyén. A  hangokból Ítél
ve lassan közeledtek. Egyszer 
csak tőlem egy kőhajitásnyira kibi
cegett egy óriási kan. Hátsó lába 
tehetetlenül lógott, minden pár lé
pés után leült. Szabad szemmel is 
jól látható volt megvillanó agyara, 
ahogy a támadó kutyák felé vá 
gott. Célzás közben fohászkodtam, 
hogy elsüljön a csütörtökös töl
tény. Vagy tízszer próbálkoztam, 
hiába csettegett a fegyver, néma 
maradt. Sehol a közelben egy pus
kás. akinek jelt adhattam volna, 
hogy szabadítsa meg szegény 
állatot a szenvedéstől. Ezután min
den erejét összeszedve elindult a 
gerinc felé. Már nem láttam, csak 
az egyre távolodó kutyaugatásból 
sejtettem, merre vonult.

Egyre sűrűbben szállingózott a 
hó. Ritkultak a lövések, a kutyák is 
elhallgattak. Több irányból láttam a 
szálerdőben közeledő hajtókat 
Megszólaltak a vadászat végét jelző 
kürtök.A céltávcsövet próbáltam 
visszahelyezni a puskára, de a hát
só tartólábakat nem tudtam bekat- 
tintani a helyükre. Hamarosan rá
jöttem a sorozatos hibázásaim 
okára. A  távcső egyik hátsó lábtar
tó résébe egy kis szemét került, 
ami megkadályozta a hátsó lábak 
helyreilleszkedését. Emiatt a cső- 
tengely és a távcső optikai tenge
lye keresztezték egymást, amely a 
magas lövéseket eredményezte. Is
mét. mint annyiszor, saját káromon 
tanultam, összeszedtem a holmi
mat. búcsúpillantást vetve a havas 
bakonyi erdők felé. indultam a ta
lálkozóhelyre.

Tóni bácsi elém ballagva már 
messziről kérdezte az eredményt 
Mutatom az ujjaimmal: kettő. 
.Legalább tizenöt lövést hallottam 
tőled!" Sajnos, sokat hibáztam. 
Nem magyarázkodtam hibázásaim 
igazolására. Magamban mindig 
megvetettem azokat a vadászokat, 
akik hibázásaikat próbálták külön
böző. rajtuk kívülálló okokkal kima
gyarázni.

Végül is kilenc disznó feküdt terí
téken az égő máglyák között.

Még a hatvanas években egy 
Uzsapusztán rendezett disznóhaj
tás alkalmával elmeséltem Széche
nyi Zsiga bácsinak a fent leírt sze
replésemet. Mosolyogva, nagy ér
deklődéssel hallgatott végig, majd 
bozontos szemöldökét összehúzva 
annyit mondott. .Akkor még egye
nesen tudtam küldeni a puskago
lyókat, no meg nem mindennapi 
volt a szerencsém. Neked pedig ku
darcod volt. mert ilyen a vadászat."

Bulin István
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Sorako/ó, eligazítás elótt

VADÁSZAT 
EZ IS (?)

LAPUNK KIEMELT FELADATÁNAK TEKINTI A VADÁSZATI KULTÚRA ÉS 
ETIKA ÁPOLÁSÁT. A SZABÁLYOS ÉS FEGYELMEZETT VADÁSZATNAK 
SZERETNÉNK, HA ÚGY TETSZIK REKLÁMOT CSINÁLNI. ÉPPEN EZÉRT 
NEM MEHETÜNK EL SZÓ NÉLKÜL LÉTEZÓ ÉS EGYRE TERJEDŐ J E 
LENSÉGEK MELLETT, AMELYEK EGY RÉSZÉT A JELEN LEG  ÉRVÉNYES 
JOGSZABÁLYOK ÉS ETIKAI NORMÁK IS  TILTANAK. ITT ÉS MOST NEM 
AZ A LÉNYEGES. HOGY HOL TÖRTÉNT. KI KAPTA LENCSEVÉGRE. HI
SZEN EZÚTTAL NEM EGYES SZEMÉLYEKET VAGY TÁRSASÁGOKAT 
SZERETNÉNK PELLENGÉRRE ÁLLÍTANI. HANEM A JÓ  ÉRZÉS ÉS A 
T ISZTESSÉG NEVÉBEN M EG ÁLUT PARANCSOLNI A KAPZSI LÓDÜH
NEK £ HELYÜTT 3000. HÁLÓ ALÓL. 60 METERRÓL RÖPTETETT FÁCÁNT 
HAJTOTTAK A KÖZÚTON ÁT A LÓVONALRA 10 NAPON ÁT, ÉS MIND A 
RÉSZTVEVŐK, MIND A VENDÉGLÁTÓK IGENCSAK ELÉGEDETTEK 
VOLTAK A TÖBB MINT 80 SZÁZALÉKOS TERÍTÉKKEL MINDEZEKNEK - 
NEVEZZÜK BÁRHOGY - A VADÁSZATHOZ, AZ IGAZ VADÁSZEMBER
HEZ VA JM I KEVÉS KÖZE VAN. EZ NEM VADÁSZAT. NAGY ELŐDEINK A 
S ÍR JU KBA N  FOROGNAK...

Nincs gond, mert a kontrában újra próbálkozhat mindenki 
(Az autók .modern díszletek*, de a távolsági busz. már nem mert kockáztatni)

A kocsik mögött is álltak, ha nem is hosszú, nem is méla lesben

Az átrepülő .bádogkakas' az össztűz ellenére tovaszállt 

Lapos szembelövésnól a fotóst is .elhibázták'
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LASSÚK A MEDVET
Sokat hallottam és olvastam 
már a szép, vadregényes, zord 
erdélyi havasokról, az ott élő 
kedélyes és mindig talpraesett 
székelyekről. Elhatároztam, 
hogy a legrövidebb időn belül 
elutazom Erdélybe. No persze 
nem olyan egyszerű furikázásra 
gondoltam, hanem arra, hogy 
végre egyszer láthassam a Har
gitát, hatalmas erdeit és igen jó 
volna egyszer már nem csak fil
men, hanem ott a rengetegben 
egy igazi medvét látni.

Ha valamit elhatároz az em
ber, akkor még a véletlenek is se
gítenek megvalósítani. A vadá
szember meg főleg nem tudja ki
verni a fejéből a minden vadász 
álmát, a medvevadászatot. Per
sze, hogy kerestem a lehetősége
ket, mely elég gyorsan megada
tott, tagja lehettem egy kisebb 
vadászati szakembercsoportnak, 
akiknek az volt a feladatuk, hogy 
az erdélyi vadászati lehetősége
ket tanulmányozzák.

Az Állami Erdőgazdaságnál 
várt ránk a főmérnök és a román 
fovadász, akit csak Nikunak szó
lítottak, de választékos, szép ma
gyar nyelven társalgón velünk. 
Később az igazgató úr lemondta 
bukaresti útját és átvette a 4 fős 
csapatunkat a további megbe
szélésre és kalauzolásra.

Szikrázó napsütésben indul
tunk a terepjárón a Hargita 
hegység Madarasnak nevezett 
részére.

Útközben csodáltuk a hóföd* 
te szép lankás, dimbes-dombos 
vidéket, no meg a távoli, zor
dabb hegyvonulatokat.

A Hargita lábánál magyar va
dászcsoporttal találkoztunk, 
nyúlhajtás közben. Megismer
kedtünk velük is, no meg az ízes 
beszédű székely hajlókkal. Ke
vés nyúl és egy szép róka volt a 
zsákmányuk, de kitűnő volt a 
hangulat. Új ismerőseink foly
tatlak a 30-40 centis porhó tip- 
rását, mi meg határozott irányt 
vettünk a Hargita fele. Innét 
már ugyancsak fokozódott iz
galmunk, mert az igazgató úr 
„kivette** a nyúlhajtásból And
rás bácsit, a medvék szakértőjét, 
és vele kibővítve társaságunkat, 
nekiindultunk a beígért medve
les felé. Rövid kocsikázás után 
egy körülbelül 30x60 méteres 
tisztásra értünk, ahol már nem 
vezetett tovább az út, meredek 
volt a hegyoldal. Alig vettük 
észre, hogy a tisztás jobb olda
lán álló hatalmas fenyő alatt 
kocsibeálló hely van és a fenyő 
által takarva ott van az egyeme
letes építmény, a ..medveles".

András bácsi figyelmeztetésé
re csendesedtünk. A vadászab
laktól jobbra-balra egy-egy 
20 x 20 centis figyelőablak volt 
a kísérők számára.

Mondanom sem kell, hogy 
bent hidegebb volt, mint kint, 
ezért András bácsi begyújtott a 
kályhába. A percek gyorsan 
múltak, amikor kiballagott egy 
mackó. Ugye el tudják képzelni, 
milyen megdöbbentő hatást vál
tott ki bennünk a látvány, de 
még András bácsi is izgalomba 
jött. Kisvártatva ugyan megálla
pította, hogy a medve valami 
csapdába, hurokba mehetett.

mert a bundáján a nyaknál és az 
első lábához vezetően szőrzethi
ányosság volt, mintha egy kötél- 
bevágódás lett volna. Azt már 
nem tudtuk eldönteni, hogy ez 
örökös „hibája** lesz a szőrzet
nek vagy csak átmeneti és friss 
sebesülés. Nemsokára megjött a 
nagy medve, és a kisebbik tisz
telettudóan elment a vályútól, 
talán egy méterre. A később jö
vő azonnal nekifogott lakmá- 
rozni. A  kisebb közelebb húzó
dott. de a nagyobb haragosan 
feléharapott. Ekkor láttam egy 
pillanatra a hatalmas fogait, 
ugyanis a két medve nekünk ol
dalt, egymásnak szemben állt, 
és a meredek havas hegyoldal 
kitűnő háttér volt. Végre a na
gyobbik úgy belemerült a csám- 
csogásba, hogy a kisebb is bát
ran lakmározott mellette. Mi. 
vadászok közben halkan megvi
tattuk, hogy milyen lövedékkel 
és melyik testrészre célozva le
hetne a medvét elejteni, és ezt 
elméletben többször megismé
teltük. A nagy ábrándozásban 
majdnem megfeledkeztem a fo
tózásról. Az ablakot óvatosan 
kinyitottam, és még figyelme
sebben vizsgáltam a két medvét. 
A fényképezőgépek kattanása 
úgy látszott, nem zavarja a két 
lakmározót, de egyszer csak 
mégis gyanús lehetett valami. 
Medvénk, a nagyobbik, fölkap
ta a fejét, mereven fülelt, egy 
kissé felénk is fordította hatal
mas fejét, és mintha azt mondta 
volna; „na, nekem ebből elég**, 
és kimérten, nem futva, de elég 
tempósan elindult a havas hegy

oldalon fölfelé. Hogy bátorsá
gát még jobban fitogtassa, hatá
rozottan az óriás fenekét mutat
ta felénk, mindaddig, mig úgy 
10-15 méter után el nem nyelte 
az ősfenyves. A kisebb medve is 
tiszteletben tartotta a nagyobb 
testvér határozatát, és haladék 
nélkül eloldalgott.

Hazafelé útközben megtud
tuk, hogy ahol voltunk, az a les 
is az egykori nagy román vezető 
részére készüli, aki ugyan nem 
gyakran, de évente legalább 
egyszer itt is megjelent. A med
vetrófea ára a pontszámtól, a 
pontszám pedig a medvebőr 
méretétől és egyéb jellemzőitől 
függ. A kisebbik medve 10 000, 
a nagyobbik kb. 14 000 DM-ba 
került volna. Furcsa kikötés, de 
Romániában a vadászati szerző
dés megkötésekor 50 százalékos 
előleget is kérnek, mondván, 
hogy a medvevadászat előkészí
tése nem kis idő és pénz, ezért 
nem akarnak esetleg hoppon 
maradni. A terület egyharma- 
dán vadásztársaságok vadász
nak, kétharmadán az erdőgaz
daság gazdálkodik a vaddal. Az 
egykori „nagy vadász** kiszolgá
lása miatt csak nagyon kevés 
medvét ejthetett el más földi ha
landó, ezért elég magas még ma 
is a medvék száma. Hargita me
gyében 600-800-ra becsülhető 
az állomány.

Ajánlom minden magyar tu
ristának, hogy fedezze fel Er
délyt, kívánom minden magyar 
vadásznak, hogy vadásszon a 
Hargitán.

Dr. Války István

AZ FWI SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJÁRÓL
Zsúfolásig megtelt az FM ta
nácsterme január 19-én, dr. 
Szabó János földművelésügyi 
miniszter sajtótájékoztatóján. A 
tárca első embere értékelte a 
múlt évet és részletesen beszélt 
a mezőgazdaság 1994. évi úgy
nevezett kitörési pontjairól, az 
ágazat lehetőségeiről, amelye
ket az eddigieknél jelentős mér
tékben jobbnak ítélt. Többen is 
rákérdeztek a készülő vadásza
ti, erdészeti törvénytervezetre. 
A miniszter válaszában részle
tesen beszámolt a tervezetről.

amelynek jelenleg tárcaközi és 
érdekegyeztetése folyik. Szólt 
arról is, hogy a közelmúltban 
tárgyalt Nicolas Franco úrral, a 
C.I.C. elnökével, aki a magyar 
vadgazdálkodás eredményei
nek legteljesebb elismerése 
mellett a rendkívül körültekintő 
szabályozásra hivta fel a figyel
mét olyan modon, hogy az elért 
eredmények drasztikusan ne 
csökkenjenek. A VADÁSZLAP 
kérdésére amely egyfelől az er- 
dóprivatizációk során tapasztalt 
káros jelenségekre, másfelől a

törvénytervezet sorsára irányult 
a miniszter azt a választ adta, 
hogy szeretné a törvényt mie
lőbb beterjeszteni, legkésőbb a 
parlament ószi időszakában 
várható döntés. A  választ kiegé 
szítette Dauner Márton, az Er
dészeti Hivatal elnöke, aki egy 
felöl biztosította a kérdezőt az 
új tulajdonosok szigorú szá
monkéréséről, másfelől az erdei 
lopások ügyében, a büntetőeljá
rások megindításáról. Vajai 
László, a Vadászati és Halászati 
önálló osztály vezetője arról

számolt be. hogy a PTK módosí
tásával szigorú számonkérés le
hetősége alakul ki. az orwadá- 
szat bűntetté válik, öt évig tartó 
börtönbüntetéssel sújtható, de 
ha mindezeket bűnszövetség
ben követik el, a büntetés elér
heti a 8 évet is. Mindezek jog
szabályi hátterének kidolgozása 
folyik. Mindezek mellett a BM- 
mel is megállapodtak abban, 
hogy a lőfegyvertartási engedé
lyeket a jövőben jelentős mér
tékben megszigorítják, a már 
meglevőket ellenőrzik. H.
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LEVÉLVÁLTÁS
Örömmel olvastam a lapban a 
„Nagyvadgazdálkodás kerítés nél
kül” című cikkel. Jó  hír, hogy a 
HM Budapesti Erdőgazdaság Rt. 
Bujáki Erdészete a szerző irása sze
rint annyira nyitottá vált. hogy 
helyt adott a Nógrád megyei vadá
szok. vadőrök, vagdazgák szakmai 
tapasztalatcseréjének.

Üdvözlendő az is. hogy már min
dennemű akadály nélkül, gyalogo
san. gépkocsival el. lehet érni Bujá- 
kot a közelebbi útvonalakon is. A 
korábbi években ugyanis a katonák 
útját állták mind a vadőröknek, 
mind a turistáknak. A kerítésekkel 
kapcsolatban bizonyára másokban

is felvetődtek gondolatok. Különö
sen a velük szomszédos vadásztár
saságok tagjai körében okozott örö
met. hogy végül is nem került sor a 
kerítések felépítésére, amelyekről 
sokat hallottunk. A T. szerző írja. 
hogy a vadgazdálkodásuk kerítések 
nélkül is eredményes. Van azonban 
mindezeknek egy szépséghibája. 
Például 1987. február 24-én 20.40 
és 21 óra között vagy 30 lövést ad
tak a PV 62-32 fr. számú Ladából, a 
kútásói út elágazásánál, Heren- 
csény községig, nyilván riasztási 
céllal. Ez az út választja el a HM 
Erdőgazdaságot a Hollókői Va
dásztársaság területétől. Ez éppen

olyan időpontban történt, amikor a 
szarvasok és vaddisznók a helyüket 
változtatják. A gépkocsi oda-vissza 
járkált, majd Kútásó Bokor (Szilas) 
irányába elkanyarodott. 1991. au
gusztus közepétől a bőgés végéig 
vadkárelhárításként a délutáni 
óráktól hajnalig olyan robbanásos 
módszert alkalmaztak kisebb meg
szakításokkal, Bokor község hatá
rától öt kilométerre, ahol ugyan 
már nem volt termőföldterület, de 
volt két társaságot elválasztó határ
út. Ilyen helyen a robbantásos 
módszert etikátlannak tanom, rá
adásul zavarták a község lakóinak 
nyugalmát. Található még eseten

ként szalmabála-kötöző műanyag 
kötél is. ruhadarabokkal ..díszítve” 
a területet elválasztó út mentén, a 
vadváltókon. Utalnék itt a Vadásza
ti Szabályzat 29. paragrafus (2) be
kezdésében foglaltakra, amely sze
rint ez nem megengedett. Tilos to
vábbá az FM-rendelet szerint a ha
tártól 300 méteren belül magaslest 
építeni, amely például az úgyneve
zett Vakarási részen van. Azzal feje
zem be. hogy aki nem hiszi, győ
ződjön meg róla. Van. ami régeb
ben történt, de akad ami jelenleg is 
gond.

Terjákí Nándor
a hollókői Petőfi Vt. tagja

V Á L A S Z A D Á S R A  EM L ÍT ET T  C IK K Ü N K  J E L E S  
S Z E R Z Ő JÉ T , K A R D O S  FER EN C ET . A  B U JÁ K I  E R D É S Z E T  

IG A Z G A T Ó JÁ T  K ÉR T Ü K  FEL.

Tisztelt Vadásztárs!

Örülök, hogy észrevették, s pozití
van értékelik a HM Budapesti Er
dőgazdaság Rt. .nyitását", azaz 
megszűnt a terület zártsága, autó
sok. gyalogosok szabadon közle
kedhetnek a területen. De ez csak 
az egyik oldala a nyitásnak - má
sik oldala, amit talán kevesen tud
nak, hogy megszűnt a területen 
folyó vadásztatás protokoll jel
lege. s 1989 óta kimondottan bér- 
vadásztatás folyik a területen - el
sősorban külföldiekkel.

Ez annyit is jelent, hogy a '89 
előtti években a vadászati ágazat
nál mutatkozó nullás vagy negatív 
eredmény nem fogadható e f- en

nek az ágazatnak is eredményt 
kell produkálni, s produkál is.

'89 óta folyamatosan nótt az ár
bevétel - s ebben az évben már 
elértük a 10 millió forintot, termé
szetesen 9 millió költség mellett, 
így az ez évi eredmény 1 millió fo
rint körül alakul a vadászatnál.

S  itt jón tisztelt vadásztársunk 
felvetéseire a válaszom.

Az ön által említett 1987-es dá
tummal (30 lövés a müűt mellett) 
kapcsolatban, nem látom értelmét 
a magyarázkodásnak. Ennyi erővel 
visszamehetünk megint akár az 
1848-as forradalomig is.

Az 1991-es vadriasztásnál alkal
mazott „robbantásos módszer" 
közönséges karbidágyú volt, amit 
a szőlősgazdák kérésére - seregé

lyek ellen - néhány napig valóban 
.bevetettünk" a bokri szólóhegy
ben - hangsúlyozom, néhány na
pig. s a gazdák kérésére

A rongyokkal feldíszített bála
zsinórokat pedig nem mi helyez
tük ki.

Tisztelt vadásztársam hivatkozik 
a paragrafusokra, de abban az is 
benne van, hogy a gazdálkodó fe
leknek egyenlő arányban kell ki
venni részüket a vadkármogelő- 
zésből. Ezt a parcellák tulajdono
sai is jól tudják, s ezért helyezik ki 
a zsinórokat.

Egyébként ha egy kicsit figyel
mesebben el tetszik olvasni még 
egyszer a cikkemet, én nem azt ír
tam. hogy a vadászterület határán 
nem tűrjük meg a vadat, hanem

azt. hogy olyan fiatalosokban, 
ahol még nagy kárt tehetnek, és 
onnan mozdítjuk ki, ott igen is lö
völdözünk - de ésszel, egyébként 
hogy tudnánk a bérvadásztatás
nak maximálisan, azaz eredmé
nyesen eleget tenni.

Végezetül továbbra is várom 
tisztelt vadásztársaimat tapaszta
latcserére. de nemcsak a kerítés 
nélküli nagyvadgazdálkodással 
kapcsolatban, hanem azzal is. ho
gyan kell hasonló adottságú, 
nagyvadas területek után évente 
10 millió forintot devizában letenni 
e szegény ország asztalára.

Vadásztársi üdvözlettel: 
Kardos Ferenc

erdészeti igazgató

Ülésezett az Országos Választmány
Az új év első hetében a Központi 
Statisztikai Hivatal Tanácstermé
ben tartotta 1994. évi első ülését az 
Országos Választmány.

Bánffy György elnök újévi jókí
vánságai után a napirendnek meg
felelően, a következő témakörök 
kerültek megvitatásra:

- 1993. év vadászokat érintő leg
fontosabb eseményei

-az 1994. évi költségvetés
- intézkedés az orvvadászat visz- 

szaszoritása érdekében
- a magyarországi gímszarvas 

helyzete és jövője
- a vadásztársaságokat érintő 

biztosítások
- a Természet és Vadászat Buda

pest '96 kiállításról tájékoztató.
Fenti témakörök közül a tájékoz

tató jellegű anyagokat, mint pl. az 
1993. év legfontosabb eseményei.

az orvvadászat kérdése, a biztosítá
sok és az 1996-os kiállítás, a köz
gyűlés néhány kiegészítéssel tudo
másul vette.

A legnagyobb vita az 1994. évi 
költségvetés tárgyalása során ala
kult ki, a legnagyobb elismerést pe
dig a gímszarvas-anyag kapta, me
lyet dr. Fatalin Gyula elnökségi tag 
készített.

A költségvetés körül kialakult vi
ta egyértelműen tükrözte a vadász- 
társaságok, a megyei szövetségek és 
az Országos Védegylet egyre nehe
zedő gazdasági helyzetét. Néhány 
megye képviselői kifejezetten ag
gódtak a Szövetség vagyonának fel
élése miatt. Hosszas vita után a vá
lasztmány elfogadta ugyan az 1994. 
évi költségvetést, de egyúttal hatá
rozatot hozott arra, hogy hat megye 
képviselőiből, valamint az Orszá

gos Elnökség egy tagjából és az Or
szágos Ellenőrző Bizottság elnöké
ből alakult bizottság a következő 
választmányi ülésre vizsgálja felül a 
szövetség vagyonszerkezetét és en
nek ismeretében tegyen javaslatot a 
tagdíjra és a vagyon utáni osztalék
ra vonatkozóan. Ugyanakkor a Szö
vetség apparátusa február végéig 
dolgozza ki a vadgazdaságok haté
konyabb működésének lehetőségeit.

A 4. napirendi pontként tárgyalt 
gímszarvas-anyag kapcsán a vá
lasztmány állást foglalt abban, 
hogy nem ért egyet a túlszaporo
dott szarvasállomány általános 
hangoztatásával. Ajánlja a vadász- 
társaságoknak, hogy tilalmi időben 
csak ritka kivétel és ne általános 
gyakorlat legyen a szarvas vadásza
ta. Határozottan lépjenek fel az 
egyébként rendeletben tiltott, de

egyre inkább eluralkodó éjszakai 
lámpás vadászat és az orvvadászat 
ellen.

A választmány támogatja azokat 
a kezdeményezéseket, amelyek a 
természeti értékek. így a magyaror
szági gímszarvas minőségének me
góvására irányulnak. A választ
mány javasolja az OMVV-nek, 
hogy vizsgálja meg, és amennyiben 
van realitása, vesse fel egy gim- 
szarvasvédelmi terület - génbank - 
világörökségként való kezelésének 
gondolatát.

A választmányi ülés befejezése
ként az „Egyebek”  napirendi pont 
keretében a választmány hozzájá
rult, hogy a vadgazdaságok ered
ményesebb működése érdekében az 
O M W  megkérje az önálló export- 
jogot. Pechtol János

szóvivő
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Várja Önt a

GA-TS Kft.
VADÁSZ-FOTÓ BOLTJA az ERZSÉBET ÁRUHÁZBAN

1203 Budapest XX., Kossuth Lajos u. 33.
Tel.: 127-8602/22. Fax: 149-0671. Rádiótel.: 06-60-321-470

ÁRUSÍTUNK:
Új és használt, sörétes és golyós vadászfegyvereket; 

Önvédelmi (éles), gáz és riasztó marok lőfegyvereket, légpuskákat, 
légpisztolyokat és lőszereket; Vadászati felszereléseket; 

Golyóálló mellényeket, sokkolókat;
Porst fotó termékeiből különböző áruféleségeket, egyben kínáljuk

fénykép-kidolgozási szolgáltatásainkat.

Nyitva: keddtől péntekig: 10-18 óráig, szombaton: 9-13 óráig

ŐZBAK FELAJÁNLÁSAIKRA 
DORTMUNDBAN ÉS SALZBURGBAN 
PARTNERT SZERVEZÜNK. MIELŐBB 

JELEZZE KOBELA ANDRÁS  
MUNKATÁRSUNKNAK LEVÉLBEN 

VAGY FAXON.
Címünk: Hubertus Bt. 1051 Budapest,

Nádor u. 34.
Tel/fax: 131 -4790. telefon: 111 -9608.

DIANA
Kereskedelmi és Szolgáltató Szövetkezet

DIANA TRADE KFT.
CSAK NÁLUNK:

Bizományos értékesítésre leadott sörétes és golyós vadászfegy
verek újszerű állapotban, nagy választékban •  Gáz- és riasztó- 
pisztolyok. légpisztolyok, légfegyverek, hatástalanított fegyverek 
engedély nélkül •  Fegyverjavító műhelyünkben vállaljuk a va
dászfegyverek szakszerű javítását, belövését, bevizsgálását és 
céltávcsó szerelését, valamint fegyverek hatástalanítását •  Fegy
verboltunk es műhelyünk címe: 1077 Budapest. Wesselényi u. 74 
Telefon: 122 4002 •  Nagykereskedők, viszonteladók és egyéni 
vásárlók figyelmébe ajánljuk DISZKONT részlegünket Budapest 

X . Szacsvay u. 44. Telefon 147 2516

A KETTNER CÉG MUNKATÁRSAINAK ÉVTI
ZEDES TAPASZTALATAI MOST A MAGYAR 

VADÁSZOK SZOLGÁLATÁBAN IS.

VALÓSÍTSA MEG ÁLMAI VADÁSZATAIT 
AFRIKA, ALASZKA, KANADA, SKÓCIA, TU

NÉZIA CSODÁLATOS TÁJAIN.

KÉRJE MINDEN KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL 
INGYENES KATALÓGUSUNKAT AKTUÁLIS 

AJÁNLATAINKRÓL.

KETTNER-PILIS KFT. 
1125 BUDAPEST, SZILÁGYI E. FASOR. 8.

T EL : 155-5246. 155-5282; FAX: 155-4037



TR Ó FEA  KFT.
Vadászati felszerelések széles választékával várjuk viszonteladóink jelentkezését 

a gödöllői nagykereskedelmi raktáron

Februári ajánlatunk:
Norconia légfegyvertávcső 4 x 1 5  szerelékkel 
Norconia légfegyvertávcső 4 x 20 szerelékkel
Norconia fegyvertávcső 4  x 40
Norconia fegyvertávcső 6 x 40
Norconia fegyvertávcső 3 - 9  x 56

1190  Ft + áfa 
1600  Ft + áfa 
4 160  Ft + áfa 
4 900  Ft + áfa 

12300  Ft + áfa

Várjuk Kedves Vásárlóinkat a Gödöllő, Isaszegi úti telephelyen működő raktárban 
Nyitva tartási idő: 7 .3 0 -1 5  óráig 
Telefonszámunk: 06-28/330-291  
Telefaxszámunk: 06-28 /320-760

_ M I S T R A L - M V N G A R I A
Vadászatszervező és K ü lke reskede lm i Kft. - In tem ationa /es Jagd bu ro

Vadászat 4 földrészen!
SPECIÁLIS CSOMAGPROGRAMOK MAGYAR VADASZOK RÉSZÉRE IS ELÉRHETŐ 

ARAKON AUSZTRIAI IRODÁNK TÖBBÉVES TAPASZTALATA GARANCIA
A KIVÁLÓ SZERVEZÉSRE

K ÍN Á LA TU N KBÓ L:
OROSZORSZÁG:

1 SIKETFAJD ÉS 1 NYIRFAJDKAKAS 5 VADÁSZNAP 2100 DM + REPÜLŐJEGY 
1 EURÓPAI BARNAMEDVE 5 VADASZNAP 4250 DM + REPÜLŐJEGY

KANADA:
1 FEKETEMEDVE 6 VADASZNAP 3200-3550 DM 4- REPÜLŐJEGY

NAMÍBIA:
1 NAGY KUDU. 1 ORYX. 1 VÁNDORANTILOP. 1 VARACSKOSDISZNÓ

6 VADÁSZNAP 4320 DM + REPÜLŐJEGY

TOVÁBBI VADÁSZATI LEHETŐSÉGEK SZIBÉRIAI ÓZ. KÓSZÁll KECSKE. JÁVOR- 
SZARVAS. FARKAS. GRIZZLY ÉS ÓRIÁSMEDVE. VASTAGSZARVU JUH. KARI8U 
(RÉNSZARVAS). PUMA. FEHÉRFARKU SZARVAS. AUSZTRÁLIAI VIZIBIVALY. KAF- 
FERBIVALY. OROSZLÁN. LEOPÁRD. ELEFÁNT. ZEBRA. ZSIRÁF. AFRIKAI ANTILOP

FAJOK STB
S7ÍNES. NÉMET NYELVŰ KATALÓGUSSAL ES AZ EGYES VADÁSZATOKRÓL 
RESZLETES FELVILÁGOSÍTÁSSAL KÉSZSÉGESEN ÁLLUNK AZ ÉRDEKLŐDÖK

RENDELKEZÉSÉRE
Címünk MISTRAL-HUNGARIA KFT 1122 Budapest.

Városmajor u 50/A Tel/Fax 155 2262

Mindent egy helyen a STEFÁN KFT.-NÉL,
Szekszárdonl 7100 Szekszárd, Kossuth Lajos u. 32. Telefon: 74/19-609

VADÁSZBOLT:
VADÁSZFEGYVEREK. ÖNVÉDELMI FEGYVEREK. LÓSZEREK. FEGYVEREK

BIZOMÁNYOSI ÁRUSÍTÁSA 
TRÓFEABÍRÁLAT • FEGYVER JAVÍTÁS • BELÓVÉS • VIZSGÁZTATÁS •

TÁVCSÓSZERELÉS
1904 I4rxj.tr 1 j t t o l  lé d é i t  lo p jly d  k e l ő i *  m e g  O p y tn ilt

Ny«tva ű r t* *  t e t k o m s p  8  17 o**»g u o "> b * to n  9  12 o^a^j

A DEBRECENI TRÓFEA 
NAGYKER AJÁNLATAI:

SÖRÉTES ÉS GOLYÓS FEGYVEREK 
RÉSZLETRE! 

SÖRÉTESLŐSZER-VÁSÁR: 14,50 FT-TÓL 
NAGY TELJESÍTMÉNYŰ. FÓKUSZÁLHATÓ, 

KÜLÖNLEGES VADÁSZLÁMPÁK  
MEGRENDELHETŐK UTÁNVÉTTEL!

„Dublé" Vadászbolt, 4033 Debrecen. Budai Nagy Antal u. 175.
Tel./fax: 52/416-916 

TRÓFEA Vadász- és Iparcikkbolt. 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 3.
Tel.: 42/315-789

Ajánlatunk: márkás

SAUER
golyós vadászfegyverek.

K é t  t íp u s : S a u e r  90 és  Sauer200  
.30-06 .30-06

8 x 68S
7 m m  Rém . M ag n u m

Cím: Budapest X I I IM Kádár u 3. Telefon: 132-6566



NIKE

SPORTING-AMMUNITION LTD. 
SPORTLŐSZERGYÁRTÓ KFT.
H-8184 FÜZFÓGYÁRTELEP Pf 22. TEL : 36 (88) 351 -310 
• TELEX: (61) 32-223, (61) 32-535 • FAX: 36 (88) 351 -091

VADÁSZLŐSZEREK 12-16-20-AS KALIBEREKBEN, 
KÜLÖNBÖZÓ SÖRÉTSÚLLYAL 2-4,5 MM-ES SÖRÉT- 
MÉRETTEL •  SPORTLÓSZEREK SPECIÁLIS ÉS EXT 
RA KIVITELBEN •  KÜLÖNLEGES LŐSZEREK: (FÉNY
JELZŐ, NYOMJELZŐ, MADÁRRIASZTÓ, ÖNVÉDELMI 
RIASZTÓ, ÓLOMLÖVEDÉKES) •  22-ES KISPUSKA 
LŐSZEREK •  POLGÁRI FELHASZNÁLÁSÚ PYRO- 
TECHNIKAI TERMÉKEK (FÁKLYÁK, FÜSTÖK STB.) • 
NAGY-KÖZEPES ÉS KERTI TŰZIJÁTÉKOK TERVEZÉ
SE, GYÁRTÁSA. SZERELÉSE, ÉS LEJÁTSZÁSA •  Fl- 
OCCHI GYÁRTMÁNYÚ SÖRÉTES VADÁSZ- ÉS 
SPORTLŐSZEREK •  FIOCCHI GYÁRTMÁNYÚ PISZ- 

- TOLY- ÉS REVOLVERLÓSZEREK.

TERMÉKEINK AZ ALÁBBI C ÍM EN  
RENDELHETŐK MEG:

8184 Fűzfögyártelep, Pf 22. Telefon: 88/351 -310. 
Telefax: 88/351 -091. Kereskedelmi iroda 1015 

Budapest, Donáti u. 5/D. Telefon: 201-1655. 
Telefax: 201-1881

AZ ÉRTÉKESÍTÉS NAGYKERESKEDŐINKEN  
KERESZTÜL TÖRTÉNIK

t. Kettner-N im ród  Kft.
1149 Budapest.
Kövér L. u. 23. II. em. 
Telefon: 1633 004 
Telefax: 1831-970

2. HUNO Kft.
8184 Fűzfögyártelep, 
Munkás tér 4.
Telefon: 88/352 011/26-64. 
sz mellék.

3. „D u b lé "  Vadászbo lt
4033 Debrecen,
Budai Nagy Antal u. 175/A 
Tel /Fax: 52/416 916

4. H A R M Ó N IA  Vadászbolt
4032 Debrecen.
Hatvani István út 13/B 
Telefon: 52/344-111.
Fax: 52/412 633

5. KÁTA I-PÁL LÁ SZ LÓ
5900 Oroshaza, Könd u. 44. 
Telefon: 68/311 612

6. FRA N K Ó N IA  TRÓ FEA  Kft.
2101 Gödöllő, Isaszegi út 
Telefon/Fax: 28/330 291

7. Ja g d - S a v á r ia  Kft.
9700 Szombathely,
Thököly út 33.
Telefon/Fax: 94/312-981

<M L RevierS. Wasser A
11.-13. FEBER 1994

VADON ÉS V ÍZ
A VADÁSZAT, HALÁSZAT ÉS MÉHÉSZET 
SZAKKIÁLLÍTÁSA 1994. FEBRUÁR 11-13.

A FÓ TÉMÁKAT - ÚGY MINT TERMÉSZET. VADÁSZAT. HALÁSZAT ÉS  M É
HÉSZET - HOZZÁÉRTŐ SZAKEM BEREK MUTATJÁK BE KIÁLLÍTÓNKÉNT, 
EZZEL GARANTÁLVA. HOGY A SZAK- ÉS  A NAGYKÖZÖNSÉG IS  ÁTFOGÓ 
AJANLATOT KAPJON AZONFELÜL. HOGY A VÁSÁR MEGTEKINTÉSE 
KELLEM ES KIKAPCSOLÓDÁST IS JELENT. MINDEZEKEN TÚL. HOGY A
k ín á l a t  m é g  é r d e k e s e b b  l e g y e n , a  s z e r v e z ő k  a  s ú l y p o n t i  t é 
m á k o n  FELÜL KÜLÖN KIÁLLÍTÁSOKON ÉS  ÉRDEKES K ÍSÉRŐPROGRA

MOKON IS  DOLGOZNAK. VALAMENNYI FÓ TÉMAKÖRBEN.

H A LÁ S ZA T
- külön kiállítások
- Stájer-tavak
- Hal-trófea bemutató díjazással
- fotókiállítás
- Halászmúzeum

- Kísérőprogramok
- A stájer halgazdaság
- A .szálkamentes' steier hal. 

konyhatechnikai bemutató
- Az optimális csali
- Bórnadrág halborból

VA DÁ SZA T
- Kulón kiállítások
- Vadászat Stájerországban
- A .vadászterület' mint az ember 

és állat élőhelye
- Apróvad. óz. szarvas, zerge
- Preparált állatok
- Solymaszat
- Művészet és zene a vadászatban
- Orwadász fogyverbomutató

- Kiséroprogramok
- Az omber .bofolyása* az állatok 

élőhelyére
- Dij céllövészet, ijászbemutató

Ezen kiállítással egy időben kerül sor a Nemzetközi szabadidóvásárra is, 
ahol úgy az idegenforgalmi szakemberek, mint a szabadságukat tervező 
nagyközönség - a 15 országból jovó több mint 120 kiállítótól - érdekes 
programokat és ajánlatokat kapnak.

Általános információ: SOPTOUR Sopron •  Tel/Fax 99/313 000/108

c o K l ^ íORDC TRAV EL

AZ 0N0K SZOLGALATBAN
ÜZLETI UTAZÁSOK SZERVEZÉSE KÜLFÖLDRE ■ REPÜLŐJEGY-, 
ILLETVE SZÁLLODAFOGLALÁSOK ■ SZAKVÁSÁROKRA. KIÁL
LÍTÁSOKRA UTAZTATÁS ■ UTASBIZTO SÍTÁSO K ■ KÜLFÖLDI 

PARTNEREINEK M AGYARO RSZÁGI SZOLGÁLTATÁSOK

(SZÁLLÁS. SZÁLLÍTÁS. TOLMÁCSOLÁS)

Budapest VI kér. Andrássy ut 58 Telefon: 153 0935. 269 5447. Telefax: 153 0417

t  

'■ W /
^ B E R V ^

VADÁSZBOLT

9400 SO PRO N , LACKNER U. 6. T E L : 99/314-317 
VA D Á SZFELSZERELÉSEK . VADÁSZ- ÉS SPO RTFEG YVE
REK, LÉGFEGYVEREK, ÍJA K , ÍJÁ SZ FELSZ ER ELÉSEK , 

A JÁN D ÉKTÁRGYAK. RUHÁZAT. KÖNYVEK STB.

NYITVA TARTÁS: H-P 9-12* 13-17r‘ SZÓ : 9-12"



BELFÖLDI VADÁSZATI
r  r

ARTAJEKOZTATO
VERGA Rt 

(Ft)
Gyulaji Állami EVAG 

(Ft)
HM Budapesti EVAG 

(Ft)

ózsuta 2000 1000 1500

gida 2000 1000 1200

+ 25% áfa + 25% áfa

R EC EP T EK
ŐZRAGU

H o zzá v a ló k :  1-1,5 kg  őzhús. só, 
ece t, 1 db c itro m , 2 szem  szeg- 
fűbors . 3 szem  b o ró k ab o g y ó , 1 
b ab érlev é l, 1 db vöröshagym a,
1 csom ag veg yes  zö ldség . 2-3 
db m o kka cu ko r.
Az óznyakat. bordát, felsó gerincet 
megtisztítjuk. 2 napra pácba tesz 
szűk. A páclébe tegyünk kevés sót. 
ecetet, citromhéjat. 2 szegfübor 
sót. 3 borokabogyót. 1 babérleve 
let

A húst a pádéból kiemeljük, jé 
nai talba tesszük, kevés paciét on
tunk alá ja. 1 vöröshagymát es aprí
tott zöldségét teszünk melleje Az 
egészét puhára pároljuk

A húst felszeleteljük, tálra rakjuk 
és a paszirozott. jól felfózott és ke 
vés citromlével kevert mártással le 
öntjük

Körítésnek zsemlegombocot 
adunk A maradék mártást külön 
tálkában szervírozzuk

ŐZPÖRKÖLT
H o zzá v a ló k :  1 kg  özhús, 2 db  
nag yobb  vöröshagym a, 2 e v ő 
kan á l p iro sp ap rika . 1-2 gorezd  
fo kh ag ym a , 1 m o kká skan á l k ö 
m énym ag , 1 db kö zép n ag y  p a 
rad icsom . 1 db zö ld p ap rika , só. 
bors, ízlés szerin t. 15 d kg  zsír.
A lehártyázott és felapritott ózhúst 
hideg vízben áztatjuk. Közben 2 na
gyobb fej vöröshagymát zsírban 
halványsárgára pirítunk, majd 2 
evőkanál pirospaprikával megszór
juk A paprika lehet többféle, igy 
izesebb lesz a pörkölt

Ezután felengedjük rövid lére. és 
beleteszünk 1-2 gerezd finomra vá
gott fokhagymát, pár szem ko 
ménymagot. és a lecsurgatott, fel 
kockázott húst 

Ha a hús felfótt. gyengén meg 
sózzuk, s hozzáadjuk a zöldpapri
kát és a paradicsomot egészben. 
Lefedve tartjuk, és közben szükség 
esetén a levét feltoltogetjuk.

Galuskával vagy sós vízben fótt 
burgonyával tálaljuk.

Dr. N agyné  Lendvay G abrie lla

Jó  lesz...
...h a  mindenki megnézi fegy
vertartási egészségügyi alkal
masságának határidejét, mert 
sokunknak, a sokat vitatott 40- 
60 évesek kategóriájának „első
fokú szavatossági'* ideje febru
árban lejár. Igaz, hogy később 
már két év helyett négyet „ad
tak” , de a legtöbben a módosí
tás előtt voltak orvosnál, igy 
még a régi szerint veszíti cl az 
érvényességét. Bács-Kiskun me
gyében a határidő lejárta előtt 
egy hónappal minden vadászt 
egy külön udvarias levélben fi
gyelmeztetett a rendőrség mind
ezekre. Sokan nem tudják mi a 
teendő, így nem árt az ismétlés.

A  határidő lejárta előtt el kell 
menni a szabadonválasztott 
körzeti orvoshoz és kifizetni az 
1000 Ft vizsgálati dijat. Az or
vos a vizsgálat elvégzése - eset
leg szakorvosi vélemények be
szerzése - után külön igazolja a 
fegyverviselésre az egészségügyi 
alkalmasságot. Az igazolványba 
a jogosítványhoz hasonlóan 
nem írhat, nem érvényesíthet. 
(K i tudja miért?) Az igazolással 
el kell ballagni a rendőrkapi
tányságra, ahol újabb 1000 fo
rintos okmánybélyeg fejében az 
illetékes tisztviselő az orvosi 
igazolás alapján az engedélyt 
érvényesíti.

KÉT MONDÁS EGY ÁLLAT
D ugonics A ndrás 10,182 m ondásá
ból k e t tő  van  e lre jtv e  (1.). Függő
leges 1., v ízszin tes  7.. (2.) O ly a n ...  
fü g g ő le g e s  24., v ízszin tes  2.

V ÍZ S Z IN T E S : 1. Rangjelző 2. Füg- 
goleges 24 folytatása. 7. D ugonics  
A ndrás eg y ik  m ondása (első rész). 
8 Idegen pénznem. 9. Vízinövény. 10 
Vasútállomás röviden. 12. Helyhatáro 
zó. 14. Féja Géza monogramja. 15. 
Szaglószerv. 17 Nem barna, nem fe 
kete. 18. Pallasz és Sztüx gyermeke 
volt 19. Drágakő. 21. Német filozófus 
és természettudós volt (1724 1804) 
22. Egyike a Jegélóbb" népviseleti 
községeknek. 25 Erdei nimfa a Tiberís 
partján. 26 Könyoradomány. 27. Kétes 
(I). 29. Ausztriai es thaiföldi gépkocsik 
jelzései 30 Toronyóra teszi. 31 Ilyen 
szomszédság is létezik. 32. Számnév 
(vissza). 34. Lóbiztató eszkoz 37 Ilyen
háború van Jugoszláviában. 38___ Ká
roly festőművész volt. 40. Maró anyag.
41 Bortermő vidék. 42. Dátumrag 43. 
Kertet müvei. 45. Olasz síkság. 46. 
Azonos a 31. vízszintessel. 47. Rossz
májú. 49. Ragadozó. 51. Núbia vedóje. 
52 Sporteszköz.

FÜ G G Ő LEG ES: 1. D ugonics
A ndrás ogy ik  m ondásának (máso

dik része). 2. Létezik ilyen vadászat is. 
sajnos. 3. Renium vegyjele 4. Nyom
dai alkalmazott (1 kockába SZ írandó). 
5. Azonos a 43 vízszintessel. 6 No 
vény. 11. Becézett férfinév. 12 Ipari 
városunk. 13. Létezik ilyen fotó is 14. 
Egy ország. 16 Keret 18. . . .  Margit 
színművésznő 20 Becézett leánynév. 
21. Azonos a vízszintessel 23. ókon 
római szenátor 24. D u gon ics  A n d 
rás m ásik  m ondásának (első része). 
25. Tágas gazdasági épület 28 Jeru  
zsalem egyik dombja 31 Ilyen karcsú 
nó is van. 33. Ketté (!) 35 Azonos a 27 
vízszintessel. 36 Félt. 37. Bolt egyik 
fele 39. Rossz tojás. 41. Fanyar gyü
mölcs. 44. Veszprémi folyó 46. ...gél. 
csapolást végez 47. Fordított kicsinyi- 
tóképzó 48 Tagadószó. 49 Pályaud
var röviden. 50. Arzén vegyjele.

Beküldendő sorok (1) függőleges
1.. vízszintes 7. (2) függőleges 24 . víz
szintes 2 Beküldési határidó: február 
20

S zerencsés n ye rto se in k : Földos  
P éter, G ö d ö llő ; N e m e s  G áborné, 
V ácszen tlászló  és K ovács G ábor, 
Pécs. G ra tu lá lu n k , n y e re m é n y e i
k e t  postázzuk.

M o k o s  Is tván

FIATALOK FIGYELEM!
Az iskola kérésére közöljük, hogy a hajdúböszörményi 
Széchenyi István Mezőgazdasági Szakközépiskolába 

is jelentkezhetnek azok a hivatásos vadász szakma iránt 
elkötelezettséget érző fiatalok, akik az általános iskolát 

elvégezték. A felvételi intelligenciateszt kitöltéséből és szóbeli 
elbeszélgetésből áll. Ha többszörös lesz a túljelentkezés, akkor 
matematikából, magyarból és biológiából kell felvételi vizsgát 
tenniük. Felvétel esetén az iskola kollégiumi elhelyezést tud 

az érdeklődők számára biztosítani. Cím: 4220 
Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 3. Telefon: 52/371-072.
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KOLLER MIHÁLY
1924-1994

HÍREK HÍREK

Szűk korben. családja 
és néhány munkatársa 
kisérte utolsó útjára 
február 14-én szúlófa- 
lujában, a Bács-Kiskun 
megyoi Ladánybenen 
dr. Kollár Mihályt, a 
MAVOSZ nyugalma
zott főtitkárát, hosszú, 
túrelemmel viselt be 
tegség után.

A vadászat, termé 
szét iránti érdeklődésé 
kora gyermekkorában 
kezdődött, de hivatalosan csak az öt
venes években kezdett vadászni. A jo
gi végzettségű fiatalember a hatvanas 
évek elején lépett be. s volt tagja a 
mendei (Pest megye) vadasztársaság- 
nak egészen a hetvenes évek középé 
ig. amikortól az üllői Magnezit Vadász- 
társaság tagja volt. egészen betegsé
ge előrehaladásáig. Vadászati közéleti 
tevékenységet a hatvanas évek elején

HÍREK

a Pest megyei intéző 
bizottságnál mint pro- 
pagandafelelós kezdte. 
1966 bán az Országos 
Intéző Bizottság tagjá
vá, 1967 tavaszán a 
MAVOSZ főtitkárává 
választották

Az agilis, kiválö szer- 
vezóképességú főtit
kárnak nagy szerepe 
volt a sikeres fácán
programban. amelynek 
során jószerint az 

egész országban széles körben elter
jedt a fácántenyésztés, és a hetvenes 
évek második felében már csaknem 
minden vadászterúleten volt képzett 
szakember, és az erodmények nem is 
maradtak el.

1984-ben. megrokkant egészségi ál
lapota miatt kérte nyugdíjazását, és a 
közéleti szerepléstől visszavonult.

Emléket kegyelettel megórizzúkl

HÍREK
Úgy tűnik, mindenképpen érde
mes volt egy egy megyének - 
ahol megtették - .értelmezni', le
írni és megpróbálni meghatározni 
a golyóérett ózbak (bika) fogal
mát. Bács-Kiskun megyében szá
mitógépes értékeléssel határozták 
meg a paramétereket évekre visz- 
szamenö adatsor alapján. Miklós 
Károly megyei fóvadász tájékozta
tása alapján az MTB mintegy 800 
ózagancsot bírált, ez a szám az 
elózó évihez hasonlóan alakult. 
Hatalmas a különbség azonban a 
hibás lelóvések számaiban: az eló
zó évi 14 százalékos minuszpon- 
tos arány 3.8 százalékra csökkent. 
Érdemes tehát tájegységenként 
meghatározni 8z érett és selejt fo
galmát. mert így egységes szem
lélettel folyhat a selejtezés, véd- 
hotók a reményteljes egyedek.

Új gazdára tatéit az egykori Kun
bajai ÁG több mint harmincezer 
hektáros vadászterülete. Ezzel 
hosszú évek óta húzódozó ügy 
végére került pont. A  területet 
pályázati úton ötfelé osztották, 
kapott az erdőgazdaság, maradt 
a gazdaságnak és a többit három 
bérkilövó vadásztársaság között 
osztották szét.

Hazai és külföldi hallgatókkal ja
nuár 24-én tizenegyedik alkalom
mal nyitotta kapuit a Vadászati 
Téli Egyetem a Pannon Agrártudo
mányi Egyetemen, Keszthelyen. 
Dr. Szelestei Tamás polgármester

üdvözló szavai után Bánffy 
György, az O M W  elnöke tartott 
megnyitóbeszédet, amely során 
méltatta azt a rendkívüli érdeklő
dést. amely Magyarország vadá
szata és vadgazdálkodása iránt 
megnyilvánul. Vajai László, az FM 
vadászati és halászati önálló osz
tályának vezetője megnyitó elő
adásában részletesen elemezte a 
hazai vadgazdálkodás eredménye
it, és szólt a várható változásokról 
is. A téli egyetem szervezői ezút
tal is kitettek magukért, mert a hó
nap végéig tartó továbbképzési 
időszak alatt rendkívül gazdag 
programot állítottak össze a hall
gatóság részére.

A nyomok alapján nem a vadá
szati kultúrszomj vezérelte azo
kat a hívatlan látogatókat, akik 
január 17-ról 18-ra virradóra be
törtek a Vadászati Kulturális 
Egyesület és a Magyar Vadász
lap irodájába. Az anyagi kár je 
lentős, a rendőrség munkáját - 
ha nem is a forró, de - „még me
leg” nyomokon kezdhette meg, 
mert a nagy sietségben a tette
sek a helyszínen felejtették a 
pénzkazetták feltörésére hasz
nált sárga műanyag nyelű csa
vart! úzóju kát.

kétmillió forintot ér az a régi fegy
verekből álló kollekció, amelyet a 
Magyar Mezőgazdasági Múzeum
ból zsákmányoltak. Ez - természe
tesen - nem piaci ár, mert azóta

egyik gyűjtőnél megkerült az ara
nyozott. múlt századbéli pisztoly, 
amely magában megér vagy fél
milliót. Később még a bizományi
ból előkerült egy ezerhétszázas 
évekből származó lőportartó, ame
lyet egy régiségkereskedő adott el. 
aki szintén vásárolta. Megkezdőd
hetett a felgöngyölítés, .a szálak 
elvarrása', amely során a gyanú a 
múzeum alkalmazásában álló 
fegyveres biztonsági őrre terelő
dött, akinek orgazda társa is koráb
ban hasonló beosztásban, ott dol
gozott. Az enyveskezú éber őr 
csaknem egy éven keresztül hord
ta haza sportszatyrában az értékes 
történelmi fegyvereket, de a ház
kutatás alkalmával már csak né
gyet találtak nála. A tárgyak nem 
voltak kiállítva, hanem a múzeum 
zárt raktárából tünedeztek sorra 
el. Az érvényes rendeletek szerint 
ugyanis tízévente kötelező a leltá
rozás, a következő csak 2001-ben 
lett volna esedékes. így volt esé
lye az elkövetőnek arra. hogy csak 
jóval az események után kerülhet 
sor a hiány észlelésére. Ám. hogy 
nem így történt, az csak egy jó 
szemű, a tárgyakat rajongásig 
szerető muzeológus éberségén 
múlott.

Ülést tartott a C. I. C. Kiállítási 
és Trófea Szakbizottsága a 
csehországi Zidlehovicében ja
nuár 20-tól 23-ig. Az értekezlet 
témái között kiemelt szerepet 
kapott az 1990-es expo hivata
los kísérőrendezvényeként elfo

gadott Nemzetközi Természet
védelmi és Vadászati Kiállítás 
tervezete. Ezenkívül az őz- és 
jávorszarvasagancs bírálati kép
letének módosítási tervét tár
gyalták, valamint a ragadozóko
ponyák eddig is használatos 
képleteinél az értékhatárokat 
egy ponttal felemelték. A nem
zetközi zsűri ez alkalommal is 
elbírált két kiváló trófeát, a 
cseh nemzeti rekordnak minősí
tett 236 pontos gímszarvasagan
csot és egy 6 kilogrammos 
dámlapátot.

Ünnepélyes közgyűlést tart a Va
dászati Kulturális Egyesület febru
ár 24-én. csütörtökön az FM 187- 
es tanácstermében. Az egyesület 
első alkalommal adja át a Huber
tus Kereszt arany fokozatát a ma
gyar, vadászati kultúráért és otiká- 
ért életművük alapján legtöbbet 
tevőknek: dr. Bencze Lajosnak, dr. 
Csőre Pálnak, Kotlár Károlynak, 
Szabolcs Józsefnek, dr. Sterbetz 
Istvánnak, dr. Pataky Ernőnek, dr. 
Nagy Lajosnak, dr. Zoltán János
nak és Váry Józsefnek. Eördögh 
Tibornak betegsége miatt az 
egyesület vezetősége a kitünte
tést külön adta át.

Korengedményes nyugdíjazását 
kérte dr. Sinkovits Miklós, az 
O M W  főtitkára. A  kérelmet az 
Országos Elnökség elfogadta, 
így a főtitkár az év második felé
től nyugdíjba vonul.

m s s m

M EG JELEN IK  HAVONKÉNT 
A HÓNAP ELSŐ  KEDDJÉN
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