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A PROGRAMOT BÖNGÉSZVE
A szokásos vajúdás után megszü
letett az új kormány programja, 
amelyben m . sokhoz hasonlóan, a 
vadász is igyekszik valami szamá
ra biztatót ta’álni, kiolvasni helyót, 
szerepét, vagy legalábbis körvo
nalazni azt a sokat emlegetett jö
vőképet. Az utóbbit ugyan a meg 
lehetős szűkszavúság miatt még 
korántsem lehet megrajzolni, 
mégis érdemes néhány sarkalatos 
kérdést kiemelni. Egyebek kozott 
azt. hogy minden vélekedéssel, 
folyosópletykával, tenyérjósíással 
ellentétben ezek szerint továbbra 
is a mezőgazdasági tárcához tar
tozik a vadászat, vadgazdálkodás. 
Ezen belül és elöljáróban érdemes 
idézni a IV. fejezet 9.6. pontjának 
első bekezdését: ....Tiszteletben 
tartjuk az érdekképviseleti szervek 
szerzett és törvényekben garan
tált jogait. (Az utóbbira sajnos 
még várni kell. A szerk. megj.) 
Erősítjük az érdekképviseletek 
szerepvállalásának jogi garanciá
it ..."  Bízvást elmondhatjuk, mind
ezek ugyancsak ráférnek, hiszen 
az elmúlt évek .formális beleszó
lásának* csúcsa, amit már iberel- 
ni nem lehet, a legutóbbi törvény- 
tervezet .vitája" volt. Először két 
nap alatt kellett választ adni, de 
mire azt valaki is elolvashatta vol
na, már jött is a következő javított 
tervezet, amelyen nyoma sem volt 
semmiféle máshonnan jött hozzá
szólásnak, javaslatnak. Mindezek
ből egyértelművé vált számunkra, 
hogy a kért vélemény a világon 
senkit nem érdekel különösebben. 
Ez a .gesztus" nem nevezhető 
sem konstruktívnak, de még való
jában értelmes párbeszédnek 
sem. A .Haladéktalanul elvégzen
dő kormányzati teendők’ cimszó 
alatt (10.5.9) olvasható: .A  jogelle
nes erdókivágások szükségessé 
teszik a járulékok és bírságok 
azonnali érvényesítését, a fel
ügyeleti szervek szakmai és ható
sági munkájának javítását..." Te

kintettel arra. hogy a vadászok jár
nak legtöbbet kint a területen, nyi
tott szemmel, és annak idején 
számtalan fórumon szóvá is tették 
ez irányú tapasztalataikat - egye
bek között lapunk hasábjain is - a 
folyamatosan kapott ideges cáfo
latok ellenéie, jogellenes favágá
sok igenis voltak és talán a fel
ügyeleti munka színvonala sem 
verte az ebeket, ha javítása hala
déktalanul szükségessé vált. Ezek 
után már nem is lehet csodálkozni 
azon. hogy " védett természeti

területek és állami erdők privatizá
cióját a jogi garanciák megterem
téséig fel kell függeszteni". Már 
sokkal előbb is késő lett volna. És 
itt megint csak nem az elveken, 
hanem a napi gyakorlaton lehet és 
kell is vitatkozni, mert a célcso
portos állami beruházásokból te
lepített erdók aranykorona érté
ken történő kótyavetyéje. béka 
ülepe alá licitálása köztudottan 
korántsem a kárpótoltak érdekeit 
szolgálta. A természet értékeivel 
nem lehet igy (el)bánni. bárki, bár

KEZDÖDIK A VADKACSÁZÁS!

mit is mondott akkoriban. Ma már 
mindezeknek nincs gazdája.

A 11.3.10. pont az 1994. évi ága
zati törvényalkotási feladatok kö
zé sorolja az alábbiakat: .Haladék
talanul meg kell kezdeni a tör
vényelőkészítő munkát az erdő-, 
vadászati, természetvédelmi, 
állat-egészségügyi, az élelmiszer
ipari. a halászati, a takarmányozá
si és a hegyközségekről szóló tör
vények mielőbbi megalkotása ér
dekében..." Szól a program to 
vábbá a sokat vitatott földtulaj
donszerzés lehetőségéről jogi 
személyiséggel rendelkezők ese
tében. mert ezt eddig többek kö
zött a vadásztársaságok részére 
tiltotta a jogszabály, még a vad
földvásárlást is, holott mennyisé
gét, művelési kötelezettségét a 
felügyelet számonkérte.

Minden többi, végsősoron a jö
vő zenéje, és bizonnyal sokat kell 
tenni azért, hogy világoljon végre 
a kotorék vége. Bőségesen ren
delkezésre állnak tehát a leszűrhe
tő tapasztalatok, amelyek tisztes
séges értékelése után, a fogatlan 
prókátorok önjelölt lángolását ta 
karékra állítva, egyre inkább kiraj
zolódhat az az ösvény, amely 
mentén talán lassan megtanulha
tunk természeti értékeinkkel oko
san, tartamosén, a politikai áram
latoktól függetlenül, idótállóan és 
elszámoltatható felelősséggel 
gazdálkodni. Ma már ugyanis sen
ki előtt nem kétséges, hogy a ter
mészeti erőforrásokat is ugyan
úgy ki lehet meríteni, mint bármi 
mást, ha az emberi kapzsiságnak 
az ésszerűség nem szab pontos 

o  határokat. Ebben a hosszú távú.
*  értékmegőrző munkában minden- 
akinek akad kisebb-nagyobb tenni- 
ő valója, jókedvvel, bőséggel, akár a 
ómegáénak érzi a programot, akár 
“ az ellenzéki oldalon áll.

H o m o n n ay  Z so m b o r  
**■ felelős szerkesztő
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Epyf* kszünk a nevűnkön, s mss>kk*l pe&g esküre
elvetve moodjíA örömmel vettük. hogy nem nui 
reőt teljese^ .pusztáto9 kiáltott szó ' elózó vám unk  
néhány siőstzenete Kát teve! é§ érkezett sierkesi 
tőségünkbe mrrtfkettőt véltoitátás né* ül kólójuk

Or. O fO t r i  S á n d o r ,  Budapest .A Vftdo4xdé%odé 
!• Alap pé^ioir^ 9ko*i\é*éb*n mmd * i •t«*é\r+\ 
történeti Körtemécyek*. m.od U  érténél* btblog 
réfi#. m«nd a vtttttiofc által umogatétr* érckwnio 
len. c»H az tag*«gébo4lekeöó
•Irrttantó p^kJM tzereoelr+k Csekó Sándor a Hm 
tén'iut é<d«kéb#n k»*i e»fcet. ö* lettehetöen ó 
mag# t#m Ut turtán ugyanit c/ókf*g** i*n 
r* tmami a/ •mlriatt k*t kiadván moĝ lóxó ua 
mail. am#*v^b#n - a i#gtUbb
«  - » vadiaiat v»<*e«xd*Uux*é*. *óc termésistvé 
delem tegő'sbb ♦gŷ amvad részben warap#l Vajon 
«x tvne^thatjék a vadászat. vadéutt
történet* kiadványokat de a vadatiok terrm* ô yan 
ft nam adKatrvak p*n*t. am-bw ai .•fóé*2*T wö 
sx#r«0*l? Ajr hogy ai említett ki+óvényofc/vjk a ci- 
ma ax erdéuetrt utal. a; örökség Annak az Oróksé 
ga hogy a lege'tó erdészeti txbteogréfitk nem ér
őét tett vdészsti dm alatt fentek meg de sí 
Egyetemet Tizedet OtztAlyozéi (ETO) eUpfén tér 
met re teten meg ólban foglalták a vadátzatot >t 
Arról nem tet'eUnk ugyanit hogy évtizedekkel ez- 
elótt vaiak«k Onlordben a tudományok besorolása 
ko' az erdészet mef*é tettek a vadátzatoz is Tê át. 
aki egy kicsit .t iáratoe e b.Wog/áf.ák a könyvtárak 
világában, az tudja, hogy áz .erdészeti* a vadászat* 
tóf haláizeu termétzetvédelmé tUágok /etentós re 
tzát it takarja

Sz ntén nem a mi hibánk, hogy tisztán tVadá 
tzattórteneti Közlemények* nem léteinek. i  így a 
vadátzanórténetek m jve!ó« *á az iErdétzettórténeti 
Közlemények* ben pubkkátnek Ennek a megfen 
tat été nem tzerzóc jogágakat. tót nem 4 szerketz 
tói honoránjmot tartalmai (mert art .tártedeim. 
munkában* végezz oki), hanem etek az egytzerű 
nyomd* toktzorotiUt költséget Amihez most a 
Vadgazdálkodás. Alep révén a vedátzok it hozzájá rukvak

Tehát fel feiszOtazenhetúnk. de az erdétzet et a 
vadászat mind • tudományban, mtnd a kuftúrében 
egymét mellé kenjtt. t talán ezen sem kellene ép 
pen ebben a tzferában az indulatokat feleslegesen 
ai/tsné*

Véleményét köszönettel vettük, m^ket meg
gyózon. mindenféle indulatok nélkül Az vitzont to 
vábbra it kérdés vBfon mmöezeket megtudhMuk 
volna e. ha nem .tzóezógunk'?

Véleményét kosiőn/oK $ kólón óhjkmk ismerete 
tok bővítésének A lt csupán lárófeiben /egyenók 
* * 9 -  * *  vgyrm^iétt ÍT O - r o n ő u t  nem toőo
kot/á. á pén/ oóáitéi&iéosk a ,Mki* rrund&n leírha
tó ben na - tiámokkái Féifértés ne essék, n#m 
ra*>c* ^f^epetneA a/ fd éw h  tobtogntié fca- 
d#aa kőttséffn+k támoQétását. nem **r ét nem ÜT 
Uánőékunkbán az jnrfurfafaftaf uintánt. s í sriésssk 
és s vsdásiok koiott smvgy ts msgiévó é'óék+fisn- 
téteket hét*m> de sgyttee. mindegy hói. veret
nénk máf s ít i$ látni obssné. hogy s í sföétisk 
snysgtfsg tánogst/ák s vsöásistt kuttufét Ugysmt 
erre ts lenne lehetőség

Pechtol Jánoe. aj O M W  mb. főtitkáré mA 
Vedátziap alózó azámében Ctekó Sándor ur »Elfo 
gutttágom tzottzeneteia cím alatt a Vadgazdaiko 
dáti Alap odetté\ését. felhasználását elemezte, 
nem rejfve véka a«á a saját tKSézóieiet megjegyzé 
te*t« melyekból a »jó uéndék* ét az »e*foguhtág« 
valóban kiérezhetó volt

Nem tudom, hogy a Vadgazdálkodási Alap eiosi 
tatánál a pályázatok e*birái*táné< múkódó szakbi 
rotttági tártain hogy reagáltak Ctekó \r megjegy 
léteire, de a Védegylet ét a magam nevében v*tz 
azautatHom azokat a kinyifvámtátoket. amelyeket a 
fótzerk#tztó ur a b* zott tág munkáfáról »kitzrvérog 
tacotte hírek aUp»an mondott Cgyáttaián nem ér
tem azt aem. hogy a bizottság munkájáról M. kinek, 
mit szivárogtatott ki.

A magam rétzérói e*ogedom. hogy lobbyztam a 
vadásztartatégok ét az OMW pályázatai mellett, 
ha azok szakmai elveimmel találkoztak, a vadai'-o 
mány ét a vadgazdálkodás vede'met. fejlesztését 
szolgálták igyekeztem képviselni a vedásztérseaá 
gok érdekeit, de ki tegye ezt. ha nem az OMW kép 
vitelóje? Az egétz bizottságra sértő az az alepteU” 
megjegyzés »ha ti megszavazzátok amit én kérek, 
én is megszavazom armt ti kértek A dolog »gy mű 
kod-k • Tájékoztatom a fószeckesztó urat. hogy a 
dolog nem így r'ukód* A pályázatok elberálata to
rén a bizottságon belül n voltak véleménykulonbsé 
gek. ét a 7 tagú bízott ség szavazással döntött vala
mennyi pályázatot illetően, azt *s elárulhMom. hogy 
nem mindig teljes egyetértésben

Nem akarom védem a bizottsági erdesztarsai- 
met akik a fóizerketztó úr szerint akkor téppen az 
erós f*úk voltak*, de valamennyi témában nagyon 
korrekten nyilvánítottak véleményt

Nem szándékom Csekó ur valamennyi .szösszé 
netéra* reagálni, csupán tájékoztatni krvánom azo
kat a vadásztársaimat, akikben a fószerkesztó úr 
okke netán okyen gondolatokat ébresztene, hogy a 
vedgazdá%odát« szakbízottsag feladatat nem tudta 
e*iatm. azaz ott a vadgazdáikodéshoz nem értó. 
megbizhatatJan. részrehajló emberek dc^otnénsk 
Nem itt van a probléma, nem ennál a 20 m.M*ó fo 
nnt elosztásánál, melynek pályázatok alapon törté 
nő odaítélésére ez a bizottság tesz javaslatot 

A gond ott van. amiben viszont egyetértek a fó 
szerkesztő úrra*, hogy a Vadgazdálkodási Alap a 
pályázatokon krvul is szépen csordogál kifelé Maga 
a szakbuottség aem kapott még soha egy tete es 
írásos elszámolást az elózó évekről, hogy az alap 
tóbbi része azaz közel 7SVe milyen célra, hova ke
rült. kirek. ki diszponálta Tud,ok. hogy ennek jelen 
tós részét a tro*eab*aUt és a togotyprogram teszi 
ki Voltak és vannak azonban olyan kifizetések is. 
amiben a baottségot meg sem kerdeztek. vagy a 
pályázatot a bizottság elutasította de később meg
tudtuk. hogy a pénz mégis oda került

Az ez évi első bizottság* ülést azzal kezdtem, 
hogy mtg az elózó évről az ÍM illetékesei a bizottsá
got rém tájékoztatják, addig az ez évi pályázatokkal 
ne foglalkozzunk A vá asz az volt. hogy a bizottság
nak csak javaslattétel joga van Az ez évi pályáze 
tok viszont döntést várnak Elbíráltuk tehát a közel 
100 pályázatot Akik elnyertek egy egy Összeget 
azok nyilván őrültek, akik nem. azok .elfogultak let 
tek* Tehát ók lettek elfogultak es nam a bizottság 

Végezetül még egyszer hengtufyozom. hogy a 
szakbizottságnak csak pveslettéteii joga van. úgy. 
mmt ahogy ezeo jogával Csekó úr is élt c*kében 
Javatietot tett az új rrwnéazterne*. vizsgálja feM a 
Vadgazdálkodási Alap szakbizottságának osszeté 
telet és jOvOre olyen bizottság tegyen jevesletot a 
pályázatok támogatására, amelyben a vadaszok és 
a vadászati szervezetek vannak képviselve

A mmitzter úr tehát megfontolhatja a főszer 
kesztó javaslatát és é*>et azzal a lehetőséggel, 
hogy a szakbizottságot megváltoztassa, melynek 
bizonyára a jelenlegi szakbizottsági tagok is őrülné
nek Megszabadulnának egy olyan hálátlan faladat 
tói. amelyet ha lelkiismeretesen is végeznek, ki van 
nak téve annak a veszélynek, hogy az újságírók toll
hegyre veszik őket. rontva szakmai hitelüket

Pschtot János sitssienése tovább erós/tt ben. 
nőnk s ít s hitet, vsgy tévhitet, hogy nemetek mi. a 
Vsőgsidá!kod4st Aisp siskbuottságs sem képes 
belelátni s í fM  vs<fásish heüsisb onáüo ositá+y 
kártyé*bá Mtkóiben s houéféfhetó sóstóké vrtst 
koitunk - h*ngs\j*yoiom krmonóottsn eMogvttsn. 
úgy ft m tnt ekmek pátyáistát nem ő>)Siták - az sisp 
nsgroöő* résiét# nem sitvárognsk ki s í *>form á
ciók

. Végeietor . sierketitóségunkben átvehető az 
s negyoöö mennyiségű pep*risebkenóő. smeiyet 
fstsjántunk s/oknek. skfk nem tudták $ tisktxiott 
ság siskms» hiteiének totthegyre vétele mistt k/tőrt 
zokogásuk könnyért tehetni

Mire szabad vadászni?
özbak (frrtt és s*lf Jl), raddtanó, lökés-, böjti-, barátréce és szárcsa 

(augusztus I5*«, hétfőtől, húzásonként 8 példány), balkáni gerle, önösgalamb, 
seregély, valamint az egész évben elejthető szőrmés és szárnyas kártevők. 

Augusztus 15-étöl lőhető a fogoly azokon a vadászterületeken, ahol
• vadász idény kezdete előtt foglyot bocsáitottak ki. A teríték nem haladhatja 

meg a kibocsájtás 40 százalékát.

A U G U S Z T U S
Augusztus, vagy Kisasszony hava

Dátum Holdfázis A Nap 
kelte nyugta

A Hold 
koite nyugta

100 öv átlagos 
hőmérséklete 
Celsius fokban

2 Kedd 423 1917 1528 27.7
3 Szerda 4 24 19.16 033 1816 27.5
4 Csütörtök 425 19 14 1 28 1701 27.3
5 Péntek 428 1913 225 17.40 27.3
6 Szombat 428 1911 330 1815 27.3
7 Vasárnap •  945 429 1910 438 1846 27.2
8 Hétfő 430 1908 550 1915 26.9
9 Kedd 4 32 1907 7 02 1943 26.9
10 Szerda 433 1905 816 2011 27.0
11 Csütörtök 434 1904 930 20 41 27.0
12 Péntek 436 19 02 1045 21.13 26.8
13 Szombat 437 1900 11 59 21.51 26.3
14 Vasárnap J  6 57 438 18 59 1311 22 35 26,2
15 Hétfó 4.40 18 57 14 18 23 27 26.8
16 Kedd 4.41 1855 1517 — — 25.8
17 Szerda 4 42 1853 1608 0 26 25.8
18 Csütörtök 444 1852 18 51 1.31 26.0
19 Péntek 4 45 1850 17 28 240 26.3
20 Szombat 4 48 1848 1759 350 263
21 Vasárnap © 7.47 448 1846 18 26- 4 59 26.0
22 Hétfó 449 18.44 18 51 606 25.7
23 Kedd 450 1842 1916 7.12 24.9
24 Szerda 4.52 1841 1941 817 25.0
25 Csütörtök 453 1839 2007 9 20 25.2
26 Péntek 454 18 37 20 35 10.21 25.1
27 Szombat 458 1835 21 07 1122 25.2
28 Vasárnap 457 1833 21 44 12 20 25.1
29 Hétfó (  741 458 18 31 22 26 13 15 25.1
30 Kedd 500 1829 2315 14 06 25.1
31 Szerda 501 1827 ----- 1453 24.3

S Z E P T E M B E R
őszelő, vagy Szent Mihály hava

1 Csütörtök 502 1825 011 1634 24.0
2 Péntek 504 18 23 1 13 16.11 24.0
3 Szombat 505 1821 2 19 1644 24.5
4 >/B*órn»p 508 1819 329 1715 24.3
5 Hetfó •  19 33 508 1817 442 1744 24.1
6 K«dd 509 1815 5 57 1812 23.9
7 Szerda 5.10 1813 7 13 1842 23.7
8 Csütörtök 512 1811 830 1915 23.6
9 Péntek 513 1809 948 19 52 23.7

10 Szombat 514 18 07 11.00 2035 23.6
11 Vasárnap 516 1806 12.10 21 24 23.1
12 Hétfó í  12 34 517 1803 1312 22 21 23,0
13 Kedd 6.18 ts 01 1405 2324 22.2
14 Szerda 520 17 59 1450 — _ 22.5
15 Csütörtök 621 17 57 1528 031 22,6
16 Péntek 522 17 55 1600 1 39 22.0
17 Szombat 5 24 1753 16 28 247 21.4
18 Vasárnap 525 17 51 16 54 354 21.5
19 Hétfó © 21 01 5 26 1749 17 19 459 21.4
20 Kedd 528 17 47 17.44 604 21.3

Ujhold - • ; £K6 negyed - I>. Holdto)?<? - ), Utolsó negyed cl

MIRE SZABAD VADÁSZNI KÜLFÖLDÖN? 
(RÉSZLETES INFORMÁCIÓ A 10. OLDALON)

APRŐHIRDETHS
BERETTA. félautomata sórétw puska. 20- 
as kaliberben eladó Érdeklődni: hétlón és 
szerdén 8-15 óráig a 62/314-382 es telefon- 
számon.

Új. alig hacxnélt MERKEL-16 os kaliberű, 
sörétes vadészfegyver szép kivitelben, bőr
tokkal eladó. Érdeklődni: 271-3908-as telefo
non, dr. Hatalyétc

M O SSBERO  500 típusú 12 es félautomata 
sörétes fegyver 3 db cserélhető choke-kal. 
golyós véltocsóvet (bren«kkéhez) alig hasz
nait állapotban »gényesr>*k eladó Érdeklőd
ni: 58/375-458 os telefonszámon.

W IN C H ESTER  1400-aa automatámat. 
mely 12-es, garanciális és 3 db szűkítő van 
hozzá, vegyescsóvú Bock fegyverre szeret
ném cserélni értékegyeztetesseJ Elképzeié

sem hibátlan német, vagy cseh fegyver: tusi elvitellel, valamint egy 1 éves szuka et-
7 x 84 (vagy 85) és 12/70-es csővel Áron Jó- adó. torzskonywet. vadászó szülőktől, fülte-
zsef. Kisaposteg. Petőfi u 82 telefon: 14. tovélva. Érdeklődni: Sebestyén Lajos. 7100

Szekszérd. Toldi u. 10., telefon: 74/316 490 
(hétköznap).

Ígéretes alomból áprilisban született erdé
lyi kopó kiskutyák eladók vadászoknak, 
törzskönyvivel, tetoválva Érdeklődni Varga 
Mátyás. 5435 Martfű. Hósok tere 1., telefon 
56/450 146

Drótszörfl magyar vizsla, törzskönyvezett, 
július eleji születésű kiskutyák eladók Apa 
többszörösen kitűnő, anya kiválóan vadászó 
munkavusgás kutya Érdeklődni Tóth Lajos. 
5100 Jászberény, Bárány u 23 sz., telefon 
57/312 298

Drótszóra német vizsla kiskutyák augusz* Szeptember végén vadászatra, továbbte-

. . . . .  BRO W N IN G  félautomata sórétes 
puska 16x65 kaliberben eladó. Érdeklődni: 
Haskó János. 6200 Kiskőrös, Szőlő u. 24. sz.

Lőfegyver betovéséhez optikai htdegbeiö- 
vó kapható. Gyári termék 2500 Ft + posta- 
kóltsőg. Tóth László. 8800 Nagykanizsa, Tég
lagyári u. 43 sz.

Rendkívül jó  vadászadottságú
>k A szülők szá-

szulóktól
német vizsla kiskutyák eladók 
razon és vizen nagyszerűen vadásznak. Ér
deklődni: Szabó Attila. Hódmezővásárhely. 
Ady É u. 5. sz telefon: 62/348 968

nyésztésre 600 db kiválóan repülő fogoly el
adó. Érdeklődni: teleton/fax: 98/316 982. 19 
óra után.

A  Diana Antikvárium  aiánlata: Nimród 
Vadászújság (szerk : Kittenberger Kálmán) 
háború előtti évfolyamai és számai Egy 
szám ára: 100 Ft Továbbá régi klasszikus 
vadászkonyvek. Érdeklődni: Zsikai István. 
6900 Makó. Zrínyi u. 34 sz., telefon 62/411- 
581

50 km-re Budapesttől vadászháznak, er
dészháznak alkalmas 100 m*-es lakóépület. 
3600 négyszógólOs. négyzet alakú - fenyő- 
és akácerdóvel korulvett - jelenleg gondo
zott szóló gyümölcsös öregség miatt eladó. 
A ház a telek közepén, dombtetőn van. Ér
deklődni szombatonként: Szentmártonkáta. 
Vasút sor 47. Juhész
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INTERJÚ  DR. L A K O S  LÁ SZLÓ  F Ö L D M Ű V E L É SÜ G Y I M IN ISZ T E R R E L

TÁMOGATOM A VADÁSZOKAT!
NÉHÁNY NAPPAL AZUTÁN, HOGY A 47 ÉVES DR. LAKOS LÁSZLÓ ELFOGLALTA 

A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM MINISZTERI BÁRSONYSZÉKÉT, A DUNATÉVÉ 
HUBERTUS VADÁSZATI MAGAZINJÁNAK ÉS SZERKESZTŐSÉGÜNKNEK NYILATKOZOTT.

- ön , mint végzett állatorvos, mint a kő* 
rostét ét leni és a jászkarajeoől tsz volt el
nöke - óhatatlan, hogy ne találkozott 
volna a vadászattal, vadászokkal. M ilyen 
emléket őriz ezekről a találkozásokról?

- Természetesen találkoztam, hiszen a 
korábbi munkahelyeimen, a termelőszö
vetkezetekben több munkatársam vadá
szott. Nem titkolom, hogy kellemes em
lékeim vannak ezekről a találkozások
ról. Vadászatokon is vettem részt, évzá
ró vadászvacsorákon. Én megtapasztal
tam. hogy a vadászat nem hússzerzési 
akció, meg egy alföldi vadászat is ne
mes sport, egy érdekes, barátságokat 
szülő találkozó, és egyben nagy séta is. 
Én legalábbis igy látom a vadászatot.

- ö n  érez kedvet a vadászathoz?
- Eddig nem adódott úgy. hogy rend

szeresen vadásszak.
- Ha Jól tudom, ön tagja egy vadász

társaságnak...
-Tavaly tavasszal felvettek a jászka- 

rajenői vadásztársaságba, de még nem 
volt időm arra. hogy letegyem a vizsgát 
és fegyvert vásároljak, ezért mint va
dászt még nem iktattak be.

- A felesége mit szól hozzá?
- Hát nem örült neki. Azt mondta, 

nem elég, hogy hétköznapokon nem va
gyok otthon, most a vadászat miatt még 
a hétvégeken sem leszek a családdal. 
Most talán beletörődik, mert látja, hogy 
az elfoglaltságaim nem nagyon engedik.

- ön , mlat áj miniszter, beiktatása óta 
felügyeli a vadászatot-vadgazdálkodást, 
és mindent, ami ehhez kapcsolódik, ezért 
néhány konkrét kérdésben szeretnénk 
megismerni az álláspontját. A legelső és 
talán a vadászok számára a legfonto
sabb: támogatja-e egy vadászati törvény 
megszBIetését? Ha igen, milyen vadászati 
törvénnyel lenne elégedett? Ha nem, mi
ért?

- Természetesen támogatom. Én  azt 
gondolom, hogy a magyar vadászat je 
lentősége, nemzetközi elismertsége mi
att jó  lenne törvényben garantálni a va
dászat. a vadászok számára egy pers

pektívát. Egy olyan törvénnyel lennék 
elégedett, amely a vadgazdálkodás, a 
vadvédelem, de a mező-, az erdőgazda
ság és a környezetvédelem igényeit is 
megfelelő összhangban, harmóniában 
tartalmazná.

-M ihez kötné a vadászat jogosítvá
nyát? A föld tulajdonjogához, vagy to
vábbra Is állam i tulajdonhoz?

- Errő l magánvéleményem van, a tör
vény előkészítése során azonban meg
hallgatom mindazon érdekeltek, érdek
képviseletek véleményét, amely befolyá
solhatja az álláspontom. Nem szeret
ném, ha egy ilyen fontos kérdésben nem 
alakulnia ki megközelítően egyetértés.

- A z  elmúlt esztendőkben megválto
zott, differenciálódott, gyarapodott a va
dászok érdekvédelmi, képviseleti szerve
zeteinek száma. (Az Országos Magyar 
Vadászati Védegy leten kívül létezik a Va
dászati Kulturális Egyesület, a Független 
Vadász Fórum, az Országos Vadász Ka
mara, több kimondottan szakmai szerve
zet stb.) Kit tekint partnerének közülük?

- Teljesen határozott és egyértelmű az 
álláspontom. A  munkám során vala
mennyi jogszerűen működő érdekképvi
seletet partneremnek tekintem.

- A vadászok egy része eddig is java
solta egy majdhogynem kötelező, min
denesetre bizonyos hatósági jogokat gya
koroló vadászkamara fölállítását, ami 
sok esetben jelentősen megkönnyítené a 
minisztérium dolgát. Annak idején az 
Igazságügyi Minisztérium is foglalkozott 
a vadászkamara témájával, majd úgy 
döntött, ennek a kamarának a fölállítása 
a szakminisztérium, azaz az FM  kompe
tenciája. (Gondolom, ha lesz vadászati 
törvény, a vadaszkamara sorsa is megfo
galmazódik benne, önnek egyébként mi 
a véleménye a vadászkamara létrehozá
sának szükségességéről, avagy szükségte
lenségéről?

-Jelenleg a gazdasági kamarákról 
szóló törvény értelmében az Agrárka
mara egyik osztályának képzelném el a 
vadászok kamaráját. Nem zárkózom cl

attól, hogy a vadászati törvény-előkészl- 
tés során esetleg ezt a helyzetet, ezt az 
álláspontot felülvizsgáljuk.

- Az FM-mialszter dönt a vadászok 
vadászjegyeiből, a külföldi bérvadászok 
vadászati engedélyeinek dijából, trófea
bírálat! dijakból stb. képződő Vadgaz
dálkodási Alap felhasználásáról. A M a
gyar V A D Á SZ LA P  több éve kifogásolja 
a támogatások szétosztásának rendsze
rét, a javaslatot készítő szakbizottság 
összetételét. M it kell tenni annak érdekév 
ben, hogy megváltozzon a bizottság ősz- 
szetétele? Van-e esélye, hogy a vadászok 
is beleszólhassanak dolgaik irányításába, 
intézésébe?

- Én azt hiszem, hogy most is bele
szólhatnak. egyébként az A lap felhasz
nálásának feltételeit törvény szabályoz
za. Igaz, hogy a Vadgazdálkodási A lap
nál más szakma, más ágazat képviselői 
is részt vesznek a bizottság munkájá
b an ... a legtöbbször kifogásolt erdé
szekre gondolok, az is igaz, hogy a va
dászok érdek képviseleti szervei vala
mennyien nem rendelkeznek kellő lehe
tőséggel. súlyuknak megfeleld képvise
lettel. hiszen csak egy szervezet képvise
lője ül a bizottságban. Én  azt gondo
lom. hogy a bizottság tagjai összességé
ben jó  szakemberek, ha nem is mindig a 
vadászat érdekeit képviselik, azt elkép
zelhetőnek tartom, hogy a bizottság ősz- 
szetételét felülvizsgáljuk, hogy a vadá
szat és a vadgazdálkodás számára ked
vezőbb összetétel alakuljon ki.

- A Vadgazdálkodási Alap idei szét
osztásának van egy pikantériája. Tavaly 
a miniszter a szervezőbizottság könyör
gésére megduplázta a „szakm ai" bizott
ság által javasolt 2 m illiót. Idén az urak 
2.5 m illióra tettek javaslatot és „megsúg* 
iá k " a szervezőknek: további támogatá
sért forduljanak a miniszterhez... azaz 
most már önhöz. Az idő sürget, az orszá
gos rendezveny valamennyi helyszínén 
szeretnék tudni, számíthatnak-* az új mi
niszter támogatására?

- Nekem az a véleményem, hogy a bi

zottság nagyon mértéktartó volt ennek 
az igénynek a bejelentésénél, van olyati 
információm, hogy az elszámolások kö
rül gondok voltak, és mások nem járul 
tak hozzá kellő mértékben a rendezvé 
nyékhez. Természetesen nem tilthatom 
meg. hogy a kereten túl támogatást kér
jenek, megígérem, hogy támogatni fo
gom a vadászok ügyét, az országos va 
dásznap ügyét is ... a kerettől függ. s at 
tói, hogy ennek a felhasználása jó célo
kat szolgál, de most nem ez a legsürgó 
sebb teendőm.

- Külső szemlélő a külső jelekből b> 
„büntetlenül" vonhat le következtetést. A í 
„átkosbao”  a minisztériumban két fóo» ■ 
tálya is volt a vadászatnak, és a 111. emelő ■ 
tea tevékenykedett mindkettő. A hatalom 
váltást megelőzően már összevonták a ké« 
főosztályt, de maradt a I I I .  emeleten. A 
kisgazda miniszterek idején a főosztályból 
önálló osztály lett, és felköltöztették a 1 \ 
emeletre. Az ön miniszteri tevékenységé
nek idején hová költözik a vadászat? Ko 
molyra fordítva a szót, az ö n  megítélés 
szerint a minisztériumban hol a vadászat 
helye, és tervez-e személyi vagy egyéb vál
tozást, változtatást?

- Az emeletek számának növekedése 
bői nem tudom, hogy milyen következ 
tetést vont le. hogy ez a vadászat értéke 
lésének emelkedését jelentene vagy ép 
pen ellenkezőleg. Én azt gondolom 
hogy a vadászat, a vadgazdálkodás, a 
vadvédelem a magyar mezőgazdaság 
egy speciális ága és én biztos vagyok ab 
bán, hogy súlyának megfelelően kap he
lyet az általam vezetett minisztérium* 
b án ... nem hiszem, hogy ez az emelet
től függ. Szeretném, ha a vadászok, a 
mezőgazdák, az erdészek és környezet
védők közti gondokat a vadásztörvény- 
nyel, az erdőtörvénnyel, a földtörvény
nyel, a természetvédelmi törvénnyel 
összhangba hozhatnánk és legalább* 
törvényi szinten kijelölnénk azokat a 
korlátokat, amelyek mindegyik terűi :t 
eredményes működését szolgálják.

Csekő Sándor

ALÁ ÍRTU K  A  SZERZŐDÉST
Az idei esztendő a Vadászati Kul
turális Egyesület rövid, hároméves 
fennállása óta talán a legnehe
zebbnek minősíthető. Rosszul zár
tuk a tavalyi évet, közel félmillió 
forint volt év elején a kintlevősé
günk. Ezt tetézte egy betörés, no 
meg az, hogy a Jah r Kiadó Kft. 
megszűnésével párhuzamosan 
visszakerült a lap kiadása a VKE- 
hez, ami. ha többletköltségekkel 
nem is járt. de mindenképpen 
megnövelte a pénzforgalmunkat. 
Bár tudtuk, de nem számoltunk 
vele. hogy felmondják a bérleti 
szerződésünket, március végén el 
kellett volna hagynunk a Honvéd 
utcai irodát, ha a közgyűlés nem 
dönt úgy - megvásárolhatjuk. An
nak ellenére, hogy rendkívül ked
vező árat és részletfizetést sike
rült kialkudnunk, komoly megter
helést jelentett és jelent a vételár 
kiegyenlítése. Tavaly igen jelentős 
összeget kellett költeni a Huber

tus Kereszt különböző fokozatai
nak kifizetésére, ez sem könnyítet
te meg az idei év gazdálkodását. 
Mindezt azért idéztük fel, mert a 
VKE tevékenysége szorosan ösz-

szefügg a Magyar VADÁSZLAP 
működésével, sorsával.

Anélkül, hogy lépéseket tettünk 
volna a VADÁSZLAP kiadói jogai

nak értékesítésére, keresett meg 
bennünket a Business Media 
Grupp Pusblishing Kft. nagyon 
csinos igazgatónője, Susie Jack- 
son, aki két éve tevékenykedik 
már Magyarországon, mint PR és 
marketingszakértő. Üzlettársa Ke- 
vin Hall korábban Spanyolország
ban. fél esztendeje pedig több 
magyar kiadónál volt szaktanács- 
adó, és egy magát megnevezni 
nem kívánó üzleti csoport nevé
ben kezdte el velünk a lap kiadá
sáról. átalakításáról folytatott tár
gyalásokat. Nos, nem „ragozzuk” 
tovább a témát, mint ez a felvéte
len is látszik, július 6-án aláírtuk az 
első szerződést, amely a szeptem
beri próbaszámra vonatkozik. 
Azért az elsó szerződést, mert a 
második szerződés a jövó évi ki
adásra vonatkozik majd. Erről a 
tárgyalások még lapzártánkkor fo
lyamatban vannak, de úgy tűnik, 
meg fogunk egyezni.
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SÍPPAL, DE NEM DOBBAL
Több évtizedes tapasztalatom sze
rint az őzbakok 70-80 százalékát 
már májusban-júniusban meglövik, 
és csak a kisebb hányaduk kerül 
puskavégre az üzekedés idején. Ma 
is így van ez, annak ellenére, hogy 
a golyóérett bakokra májusban tila
lom van, mert a rossz rendeletet 
könnyű kijátszani... Mégis van
nak, akik várják az őzhivás idejét, 
és elsősorban nem a kapitális ba
kok elejtése miatt, hanem a hívó 
vadászat különleges hangulata, az 
üzekedés titkainak megismerése, a 
vadász tudását, ismeretét próbára 
tévő vadászat miatt. Kevés kapitá
lis agancsú bak kerül ebben az idő
szakban terítékre, sokkal több kö
zöttük a különleges, a rendellenes.

Ritka az a vadász, aki egy vagy 
két vadászat során elejti keresett, 
vagy kiválasztott bakját, mert a 
párzás ideje alatt gyakran több na
pot rá kell szánni, míg sikerül az 
elejtése. Úgy gondolom, a fáradság 
és a feleslegesnek tűnő időtöltés 
miatt vagyunk kevesen, akik ked
veljük ezt a különleges vadászatot.

Az özüzekedés időszakát július 
közepétől augusztus közepére te
szik, de aki ekkor gyakran járja az 
erdőt, mezőt, meggyőződhetett ar
ról, hogy ritka a júliusi párzás, an
nak csúcsa mindig augusztus elejé
re esik. Tehát a bak hívására is leg
jobbnak az augusztus elejét tartom. 
Természetesen ez nem törvénysze
rű, mert megyénként, sőt egy va
dászterületen belül is eltérő lehet 
az intenzitása, hevessége. Előfor
dul, hogy már júliusban is jól ugrik 
a bak, de aztán lecsillapodnak, és 
augusztusban indulnak meg heve
sen. Ez a hevesség gyakran csak 
egy-két napig tart, majd pihennek, 
és ezt követheti egy újabb hullám.

így van ez szarvasbőgés idején 
is, akkor is előfordul, hogy napokig 
„hallgatnak”  a bikák, de megesik, 
hogy egész nap hangos az erdő.

Éppen ezért felesleges előre 
megtervezni a vadászat idejét és he
lyét, mert nagy csalódások érhetik 
az embert. Felesleges türelmetlen
kedni, vagy kudarcként elkönyvel
ni az eredménytelen hívást, mert a 
legtöbb esetben nem a vadász 
ügyetlenségének a következménye. 
Ez persze csak akkor igaz, ha is
merjük az Őzhivás minden titkát, a 
bak viselkedését, a vadászterületet. 
Aki tisztában van az őz természet
rajzával, és megfelelő területisme- 
rettel is rendelkezik, az szinte 
„megérzi”  hogy hol érdemes sípol
ni, és próbálkozásai általában sze
rencsével járnak. Természetesen ez 
még nem azt jelenti, hogy minden 
helyen beugrik egy-egy bak.

Hol érdemes bakot hívni? Ott, 
ahol az üzekedést megelőző idő
szakban rendszeresen láttunk őzet. 
főként sutát, mert közelében biztos 
volt bak is, legfeljebb nem vettük 
észre. Gyakran abban a tévhitben 
vannak a vadászok, hogy a bak

nagy távolságra, több kilométerre 
is elmegy a suta után. Nem teszi 
ezt, főként akkor nem, ha szép 
számmal akad suta, és úgy gondo
lom, kevés olyan vadászterület van 
napjainkban, ahol a bakok száma 
több a sutákénál. A kereső bakok 
soha nem a „területes” , a revirrel 
rendelkezők közül kerülnek ki, 
azok nem hagyják el a helyüket 
még párzás idején sem. A kivert, 
vagy a terület nélküli, az élőhelyü
ket megvédeni nem képes, és a fia

tal bakok vándorolnak, keresik a 
sutát.

Úgy tapasztaltam, hogy az alföl
di, főként mezőgazdasági területe
ken kevesebb vadász hódol az őz 
hivóvadászatának, mint az erdők
kel borított területeken. Feltétele
zem, ez azzal az egyszerű indokkal 
magyarázható, hogy az Alföldön, 
ahol az őz télen, nyáron mindig 
szem előtt van, látható, inkább a 
cserkelő, barkácsoló vagy a lesva
dászat terjedt el, míg az erdőben, 
ahol őzzel a nyári időszakban ne
hezebb találkozni, a hívással a va
dászat eredményesebb lehet. Az al
földi területeken az őzhivás, külö
nösen a gazdag állományok eseté
ben nem csak könnyebb, de látvá
nyosabb és eredményesebb is, mint 
az erdősült területeken.

Az erdőben az őzhívás nagyobb 
felkészültséget kíván a vadásztól. A 
ritkábban látható őzek megfigyelé
sére több időt és fáradságot kell 
fordítani és az eredményesség is 
jobban függ a vadász felkészültsé
gétől, ügyességétől.

Sik vidéken a hívás sikere nagy
mértékben függ a jó hivóhely meg
választásától. amire a kukorica-, a 
búza-, a napraforgótáblák között 
nem mindig van lehetőség. Magas
les sincs minden fasor, erdősáv 
mellett. Ezért úgy kell egy-egy bo
kor, fa mellett, vagy kukorica szél
ső takarásából sípolni, ahonnan jó 
rálátásunk van arra a területre (tar
lóra, lucernára, rétre stb.) ahová

feltételezésünk szerint a bak bejön 
Megesik, hogy a kukoricából, a 
napraforgóból nem lép ki a bak, 
hanem csendben mögénk lopako
dik és csak akkor vesszük észre, 
amikor elugrik.

Amennyiben bakunkat növény
zet nem takarja el, esetleg már tá
volról időben megpillanthatjuk, és 
elegendő idő áll rendelkezésünkre 
az elbírálásához.

Nyílt terepen a lőtávolságra kö
zeledő bakot már nem szabad hív

ni, hagyjuk, hogy elbizonytalanod
jék, ekkor legtöbbször megáll, eset
leg elfordul, más irányba indul, és 
ha lőhetönek ítéltük, akkor az al
kalmas pillanatban elejthetjük. Ha 
kénytelenek vagyunk földről hívni, 
nagyobb figyelmet kell fordítani az 
előttünk lévő terepre, hogy a bakot 
időben észrevegyük. Nagy előnye a 
magaslesnek, hogy a bakot távo
labbról megláthatjuk, és a lövésre 
több időnk marad, a találat bizto
sabb.

A kisebb, vegyes növényzettel 
bevetett táblák között mindig akad 
alkalmas hely, ahol 300-400 méte
renként próbálkozhatunk a sípolás
sal. Legjobbak a tarlók, a lucerna- 
táblák, amelyeket az őz egyébként 
is rendszeresen látogat, ott párzási 
időben még napközben is pihen.

Az erdőben élő őzek, amelyek a 
mezőre nem járnak, helyüket év
közben alig változtatják. Legfel
jebb a téli és a nyári táplálékválasz
ték, vagy az időjárás kedvezőtlen 
hatásai miatt keresnek más erdő
ket. Az erdei őzeket, ha netán év 
közben folyamatosan etetik, szinte 
leshez, etetőhöz lehet „kötni” . A 
nyugodt, bőséges táplálékot bizto
sitó erdőben, 1-2 hektáron akár két 
bak is megfér egymás mellett bé
kességben. Nem így a nagy táblás 
mezőgazdasági területeken, ahol 
gyakran 2-3 kilométeres körzetben 
is mozoghat a zavarás a táplálékke
resés miatt.

Az erdőben néhány méterről sem

vesszük észre a fekvő bakot, ezért a 
hívóhelyet mindig sokkal óvatosab
ban kell megközelíteni, elfoglalni. 
Amint elfoglaltuk a helyünket, né
hány percig várjunk, és csak ezután 
hívjunk. Először halkan, kis hang
erővel fújjuk a sípunkat. A köze
lünkben fekvő őzet az éles, termé
szetellenesen erős hívással elriaszt
juk. Ha többszöri próbálkozás után 
sem jön a bak, csak akkor kísérle
tezzünk erősebb strófával, néhány 
perces szünetekkel. A 200-300 mé
teres távolságra fekvő bak is bejö
het a hangosabb hívás után. Az 
erős szél ugyan messzebbre is elvi
szi a sip hangját, de ekkor ne szá
mítsunk sikerre, a szélben ritkán 
ugrik a bak, mert a hang irányát 
nehezebben tudja megítélni, és ak
kor egyébként is óvatosabb. Erdő
ben is jó a magasles, de csak akkor, 
ha a közelben tartózkodnak az 
őzek. Szinte biztos a siker a magas
lesről, mert a sutát mindig a bok
rok, az aljnövényzet között keresi a 
bak. A magaslesre nem tekintget 
fel, hacsak mozgásunkkal, zöre
jünkkel nem figyelmeztetjük.

A sűrű aljnövényzetben csak kö
zelről lehet észrevenni a közeledő 
bakot, ezért sokkal óvatosabbnak 
kell lennünk, mert a füle és a szeme 
a miénknél jobb. és ha netán szá
mára gyanúsat észlel, megáll, vagy 
faképnél hagy minket.

A sűrűben közeledő özet sokszor 
csak „részleteiben” látjuk meg, hol 
testének egy-egy részét, hol az 
agancsát, és ezért az elbírálása ne
héz, de a lövéssel is bajban lehe
tünk. A türelem és a jó bírálóképes- 
ség ugyancsak fontos, egy elkapko
dott lövéssel hibázhatunk, sebezhe
tünk, és a fiatal kímélendő bak is 
áldozatul eshet.

Az őznek a fedett terep, ahol biz
tonságban érzi magát, nagyobb bá
torságot ad, de ugyanakkor foko
zottabb óvatosságra készteti, mert 
csak a fülére és az orrára van utal
va.

Mivel az erdei őzekről keveseb
bet tud a terület gazdája, ilyenkor 
augusztusban terítékre kerülhet 
olyan bak is, amelyet soha nem lát
tak. A szerencsés vadász itt még a 
matuzsálemkorúakkal is találkoz
hat, amelyek az erdő sűrűjében 
meg tudtak öregedni.

Sípjainkat feleslegesnek tartom 
gyakran váltogatni, mert tapaszta
latom szerint a bakok leginkább az 
őzsuta hívó hangjának hallatára 
ugranak be. A még gyakorlatlan, a 
sípokkal kevésbé jól bánó vadá
szok addig ne próbálkozzanak a 
„panaszhanggal” , vagy a „vészsi- 
rámmal” , amíg a suta hívó hangját 
jól nem gyakorolták be. Az ered
ménytelen hívást a kezdő vadász 
soha ne kudarcként élje meg, min
dig csak tapasztalatnak tekintse, 
mert valamennyi vadászat levonha
tó tanulságokkal szolgálhat.

Farkas Dénes

\



Egy füstbe ment terv
Múlt havi számunkban rövid hír
ben számoltunk be a nagyremé
nyű Hunturist Rt. végelszámolás
sal történő megszüntetéséről. Az 
O M W  (akkor még M A VO SZ) - 
IB U SZ , valamint vagy kétszáz va
dásztársaság vállalkozása 1989- 
ben alakult. Vallus Pál a M A 
VO SZ és az rt. elnöke, az alapí
tókkal együtt úgy gondolta, hogy 
ilyen módon egyfelől a monopol
helyzet lebontásával csökkenteni 
lehet a vadkereskedelemben az ár
rést, amely a „termelő" és a keres
kedő között alakult ki, másfelől az 
rt.-forma akkor még támadhatat
lannak tűnt, amely egyfajta érint- 
hetetlenséget, „menekülési
irányt**, ha úgy tetszik egérutat kí
nált a struktúra fennmaradásához.

A vállalkozás jól indult, az el
nökséget Bánffy György, az 
O M W  elnöke örökölte, de csak
hamar először átmenetinek tűnő, 
később egyre jobban kirajzolódó 5  
„hullafoltok”  kezdtek jelentkezni üí 
az rt. „testén” , pedig igencsak sok. £ 
akkoriban jónak látszó ötlettel <5 
bombázták a társaságokat, a rész- £ 
vényeseket. Ilyen volt a fácánki- <3 
helyezési program, visszavadá- g  
szással, az élőnyúlexport. a hazai 0  
bérvadásztatás beindítása, majd o 
legutóbb a Fe-Ho-Va rendezésé- 
nek átvétele.

Az elnökség először Vas Gábor 
vezérigazgatót állította fel a széké
ből, majd ültette lapátra, kifelé 
minden különösebb magyarázat 
nélkül. Dr. Motorcza Gyula, a Fe- 
HoVa főrendezője követte széké
ben, akivel az rt. mentési módsze
reiről a múlt év nyarán készítet
tünk interjút. Mindezek után 
szakmai körökben nem kis megle
petést okozott a felszámolásról az 
Országos Küldöttgyűlésen hozott 
döntés. Az igazsághoz az is hozzá
tartozik, hogy a részvényesek, a 
vadásztársaságok is elégedetlenek 
voltak az rt. tevékenységével. A 
megyei szövetségek közgyűlésein 
csaknem minden alkalommal 
hangzott cl ilyen panasz, főként a 
fizető külföldi vendégvadászok 
hiányáról. A  közelmúltban meg
kapta az elbocsátó szép üzenetét 
az új vezérigazgató is, és az elnök
ség a végelszámolásig Pechtol Já 
nost, az elnökség tagját, az O M W  
mb. főtitkárát bízta meg a „gyász
szertartás”  lebonyolításával.

♦

- A történlek ellenére - szögezte 
le Pechtol János - az rt.. az első 
időszakban, sikeresen szorította le 
az árrést az addigi 25-30 százalék

ról 15-re. amely egyértelműen a 
részvényes vadásztársaságok érde
keit szolgálta. Hibák azonban - 
természetesen - szép számmal 
akadtak. Bizonyára mások számá
ra sem érdektelenek ezek. hiszen 
tanulságokban bővelkednek. Egyik 
nagy hiba volt az úgynevezett in- 
produktiv beruházások kivitelezése. 
Ilyen volt a koppánymonostori me-

zeinyúl-exporttelep létesítése, holott 
a befogott nyulak túlnyomó többsé
ge az Alfoldön került a hálókba. 
Célszerűbb volt később a beruházás 
ellenére mindezeket Árpádhalmán, 
az O M W  vadgazdaságában me
goldani. Ezt a tevékenységet más 
formában továbbra is gyakorolni 
fogjuk. A másik hibát a Retek utcai 
irodaépület bővítésében látjuk, és 
ezen az sem segített, hogy később 
kiadtuk egy jó ! fizető cégnek albér
letbe. Túl nagy volt az iroda appa
rátusa. ezt az új igazgató sem csök
kentette. A részvénytársaságnál a 
vonatkozó törvények imák elő igaz
gatóságot. felügyelő bizottságot, 
könyvvizsgálót, akiknek a javadal
mazását a közgyűlés szabta meg. 
Minden ellenkező vélemény ellené
re a konkrét számok ismeretében 
joggal mondhatom, hogy a hazai 
bérvadásztatáshoz fűzött remé
nyek. ahogy mondják: nem jöttek 
be. Volt ugyan érdeklődés, de a 
tény az. hogy a múlt évben az ebből 
származó tiszta nyereségből nem 
tudnánk venni még egy jó  golyós 
puskát sem. A szigorú kötöttségei
vel. előírásaival rendelkező rész
vénytársasági forma az. amely elle

hetetlenítette az eredményes műkö
dést. A végelszámolásnál arra tö
rekszünk. hogy minden részvényes 
kapja meg azt, ami neki jár, ehhez 
azonban türelmet kérünk.

Úgy gondoljuk, úgy korrekt, ha 
meghallgatjuk a másik felet, dr. 
Motorcza Gyula vezérigazgatót is.

- Magam is óva intek mindenkit 
a részvénytársasági formától.

amely nem lehet versenyképes egy 
kft.-vel. bt.-vei a magas inproduktiv 
„á llo m án yáva lA  hazai gazdaság 
jelenlegi állapotában - különösen 
ezen a területen - alkalmatlan az 
rt. forma befogadására. Stilszerű 
hasonlattal élve: hiába adok egy íj
ja l. nyíllal bámulatos teljesítményt 
nyújtó bennszülött vadásznak táv
csöves golyós puskát, nem tud vele 
mit kezdeni. Nem mindegy továb
bá. hogy öt embert, vagy harmincat 
kell eltartani, „díjazni", annak ősz- 
szes közterhével együtt. Ez. ilyen 
alacsony árrés mellett nem megy. 
pedig sokan még ezt is magasnak 
tartják. A közgazdaságban vannak 
alapvető törvényszerűségek, ame
lyeket nem lehet figyelmen kivül 
hagyni. A vadászatnak az a része, 
amellyel mi foglalkoztunk, egyértel
műen tiszta üzlet. Kell hozzá: el
adó. vevő. áru. és ennek az ellenér
téke. a pénz. Ha ebből a sorból bár
melyik hiányzik, az már senkinek 
nem üzlet, és itt ez volt a helyzet. 
Az üzleti világ pedig egyre kemé
nyebb. Nálunk egyelőre túlnyomó’ 
részt lelkes amatőrök szeretnének 
profi üzletembereknek látszani, 
csakhogy itt a szándék kevés. A be

vételekkel szemben - amelyek az 
általános recesszió miatt egyre 
csökkentek - megjelentek a vad- 
gazdálkodásban eddig nem ismert 
kiadások. A költségek és a bevéte
lek eddig soha nem látott verseny- 
futása kezdődött meg. amelynek 
eredménye korántsem kétesélyes. 
Nem haragszom senkire, bennem 
semmi tüske nincsen. Csak maga
mat hibáztatom, de nem azért, 
mert a 10 hónap alatt valamit rosz- 
szul csináltam volna, hanem egye
dül azért, mert annak idején elvál
laltam. Egyébként választott igaz
gatósági tagja vagyok egy német 
részvénytársaságnak, ahol évi VO 
munkanapot keményen kell dolgoz
nom. mert megkövetelik. Hol va
gyunk mi ettől? Úgy gondolom, 
azért talán tettem a magyar vadá
szat ügyéért valamit. A három sike
res FeHoVa kiállítást több mint 
százezer látogató nézte meg. és ez 
bizonyára hozzájárult a vadászat 
népszerűsítéséhez is, és jelentős 
hasznot is hozott a volt cégemnek. 
Most. ahogy hallom, a Naturexpo 
irodának adták el a rendezés jogát, 
négymillióért. Ls ez sem sem m i...

Az rt. végnapjait éli. tartozása 
mintegy 40 millió. Ebből a részvé
nyesek, vadásztatok - amelyben
10 vadásztársaság, és két állami 
terület van - követelése nem éri el 
a 9 milliót. Árulják a székházat, az 
ács-koppánymonostori telepet, 
így minden bizonnyal kiegyenlítik 
a számlát, és senki nem megy 
majd a Dunának. Továbbra is kér
dés - amelyre azonban ez az egész 
egyfajta válasz is volna - lehet-e, 
szabad-e a természeti erőforrások 
hasznosítására, értékesítésére 
részvénytársaságot alapítani? Ha 
ugyanis a szakterületen jól pros
peráló forma volna ez, talán már 
előttünk is kitalálták volna. Ha az 
ismert okok miatt a profit csak 
szigorúan meghatározott keretek 
között képezhető, akkor csak a 
gazdaság „megerőszakolásával” 
lehet egy szín-, és vegytiszta profi
torientált formát választani, sok
kal inkább divatszempontok, mint 
észérvek alapján. Bizonyára nem 
tévedünk nagyot - és ezt az idő 
igencsak hamar eldönti - hogy a 
közgazdasági környezetében mód
felett hasonló erdőgazdálkodás, 
amelynek a vadgazdálkodás szer
ves része, vajon talpon marad-e 
részvénytársasági formában a ter
mészeti értékek maradandó káro
sodása nélkül? Végtére is a cél és 
a tartalom határozza meg a for
mát, és nem fordítva.

Homonnay Zsombor



A VADÁSZVIZSGÁKRÓL
Hamarosan napvilágot lát a Földművelésügyi Minisztérium új, 

hivatalos vadászvizsga tankönyve.
A Belügyminisztérium a 14/1991. 
sz. fegyverrendelettel lényegesen 
befolyásolta a vadászvizsgák ko
rábbi gyakorlatát (amely szerint a 
rendőrség képviselője az Állami 
Vadászvizsga Bizottság tagjaként 
kérte számon a fegyverekkel kap
csolatos ismereteket). E  rendelet 
miatt jószerint mindenkinek újra 
kellett vizsgáznia, most már a rend
őri szervek előtt és a továbbiakban 
a fegyverismereti vizsgát ily módon 
kellett teljesíteni a vizsgázóknak.

Ez indokolta, hogy a vadászati és 
halászati önálló osztály rendelet
ben (8/1993. sz. FM . rendelet) sza
bályozza a vadászvizsgák új rend
jét. Előírták annak tartalmát, mód
ját és részletes szabályait. Ennek 
eredményeként azonban gondos
kodni is kellett a vizsgaanyagról. 
Ezt kellett tenni annál is inkább, 
mert korábban nem volt ilyen hiva
talosnak tekinthető vizsgaanyag.

A rendeletre tekintettel (amely 
részletesen felsorolta a vadász-, 
íjász- és solymászvizsga tartalmát) 
az FM  vadászati és halászati önálló 
osztálya összehívott egy többségé
ben ismert szakemberekből álló 
szakmai fórumot azzal, hogy velük, 
mint a vizsgakönyv potenciális 
szerzőivel vitassa meg elképzelését. 
Tekintettel a feladat nagyságára, a 
szerzők számára, az FM  a könyv 
szerkesztésével Heltay Istvánt bízta 
meg. A kézirat elkészült, hamaro
san elindulhatnak a nyomdai előké
szítő munkálatok, és minden bi
zonnyal ősszel az új vizsgakőnyv 
meg is jelenhet.

A könyv tartalmának, szerkezeté
nek meghatározásakor a minisztéri
um illetékeseit, valamint a szerkesz
tőt az motiválta, hogy a vizsga- 
könyv feleljen meg a rendelet elő
írásainak, használja fel a környező 
országok tapasztalatait, feleljen 
meg a korszerű tudományos isme
reteknek és szemléletnek. Úgy épül
jön fel, hogy az esetleges változá
sok (jogszabályok) miatt ne kelljen 
a könyv egészét mellőzni, használ
ható maradjon hosszabb távon is.

Alapozza meg a könyv azt a 
szemléletet, miszerint a sportva
dásznak nem kell vadgazdálkodnia, 
hiszen az a szakemberek feladata, 
de rendelkezzenek azért alapvető 
ismeretekkel a vadgazdálkodási fel
adatokról is.

Az előzőekre tekintettel túlzás 
nélkül állítható, hogy olyan új tan
anyag állt össze, amely meghaladja 
a korábbiakat, szemléletében eltér a 
megszokott sablontól. Sokat segí
tett, hogy a szerzők közül néhányan 
régóta aktív részesei a vadászjelöl
tek képzésének, többen tagjai az ál
lami vadászvizsga-bizottságok vala
melyikének. Bennük sok olyan is
meret halmozódott fel, amely segí
tett a korszerű anyag összeállításá
ban. Az új tananyag ezen tapaszta
latokon csiszolódott.

Az új vizsgaanyag körvonalazá
sában, tartalmának meghatározásá
ban sok ötletet, segítséget adott a 
korszerű német vadászvizsgatan
könyv (F. Heintges: Sicher durch

die Jágerprüfung), amelyből sok 
ábrát használhattunk fel a szerző 
engedélyével, amelyet ezúton is 
megköszönünk.

Az FM  által fontosnak tartott is
meretanyagot, amely a Vadászisko
la címet kapta, hat önálló kötetben, 
ám mégis egységes rendszerben 
foglaltuk össze:

Az első kötetben a vadászati öko
lógia alapjaival, továbbiakban a 
vad környezetével (erdővel, mező
vel) ismerkedhetnek meg a vadász
jelöltek.

A második kötet foglalja össze a 
vadászható madár- és emlősfajok- 
ról szóló fontos tudnivalókat, de 
nem érinti a vadászatszervezés, 
vadgazdálkodás szempontjából 
fontos ismereteket (pl. a vadászati 
módokat, trófeák megítélését stb.). 
Foglalkozik viszont a természetvé
delem szerepével, jelentőségével, a 
legfontosabb védett madár- és cm- 
lősfajokkal. E  kötetben foglaljuk 
össze azt a minimális ismeretet.

amelyet a vadásznak (főként saját 
érdekében) a vadbetegscgckről tud
nia kell.

A harmadik kötet ismerteti a 
vadgazdálkodás és vadászat leg
alapvetőbb tennivalóit, de csak 
olyan mélységig, hogy a vadászje
lölt értse azokat a szakmai feladato
kat, amelyeket a vadgazdálkodási 
szakembereknek kell megvalósíta
ni. E kötetben foglalkozunk a nagy
vadfajok szelekciójával, valamint a 
trófeabírálat kérdéseivel, fontossá
gával. Ugyancsak e kötet tartalmaz
za a balesetek megelőzésével, az el
sősegélynyújtással kapcsolatos te
endőket, valamint néhány olyan, 
betegségekkel összefüggő veszélyre 
hívja fel a figyelmet, amely a vadá
szat gyakorlása során érheti a vadá
szó (területet járó) embert.

A negyedik kötet tartalmazza a 
vadászat, vadgazdálkodás során 
használt eszközöket (vadgazdálko
dási berendezéseket, a fegyver és 
lőszerek ismeretével kapcsolatos lé
nyeges információkat), a vadászku

tyák használatával kapcsolatos fon
tos ismereteket.

Az ötödik kötetben elevenítjük 
fel a hagyományos, mondhatni ősi 
vadászati módokat, a solymászat 
szépségeit, valamint az íjjal történő 
vadászat rejtelmeit. E  két rész isme
rete természetesen csak azoknak 
fontos, akik megpróbálkoznak ezen 
ősi mesterség csinját-bínját elsajátí
tani, sólyommal és íjjal vadászni.

A hatodik, egyben utolsó kötet 
foglalkozik a vadászat jogi szabá
lyozásával, azokkal az ismeretek
kel, amelyek között ez a szép szen
vedély (kinek sport, hobbi, kinek 
hivatás) ma Magyarországon űzhe
tő. Természetesen a szerzők azt ír
ták le, ahogyan ma a jog rendelke
zik a vadászatról, kalkulálva azzal, 
hogy ezek a jogi megoldások a kö
zeljövőben akár meg is változhat
nak.

Az új tankönyv szükségessé teszi 
az eddigi vizsgarend átalakítását, 
amelynek elvi alapjaként a követke
zőket gondoljuk:

•  a vizsgakövetelmény legyen 
országosan egységes és áttekinthető

•  a főhatóság egyértelműen ha
tározza meg, hogy az egyes témakö
rökben milyen jártasságot követel 
mca a vadászjelöltcktől

•  a vizsgateljesítmény elbírálása 
legyen objektív

•  a vizsgára az átlagosan iskolá
zott jelölt fél tudjon készülni (azaz 
az állami vadászvizsga ne legyen a 
vadászok számát szabályozó esz
köz)

•  az összefonódások gyanúját is 
elkerülendő, a bizottság ne vizsgáz
tasson olyan jelöltet, akit valamely 
tagja - anyagi ellenszolgáltatásért - 
készített fel a vizsgára.

Indokoltnak, mi több szükséges
nek tartjuk a vizsgaanyag súlyozá
sát a felkészülés megkönnyítése ér
dekében. Valószínűleg a hangsú
lyok mások lesznek, mint korábban 
voltak, ami érthető és fontos, hi
szen a témák fontosságának sor
rendjét az egyéni felelőssé* és a 
közérdek figyelembevételével indo
kolt meghatározni.

Szükségesnek érezzük a számon
kérés rendjének átalakítását is. 
Megítélésünk szerint a felkészültség 
elbírálásának legkézenfekvőbb 
módja az írásbeli tesztvizsga. A 
központilag elkészített tesztlapok 
mindegyike különböző lehet.

Szóbeli vizsgán olyan témakö- 
rökbeni felkészültséget célszerű el
lenőrizni, amelyet írásban nehe
zebb volna (pl. trófeabírálatok, fa
jok felismerése). Ezeket követné a 
gyakorlati vizsga, ahol a lőgyakor- 
lat kapcsán azt is kellene ellenőriz
ni, hogy a biztonságos fegyverkeze
lést mennyire sajátította el a jelölt.

Meggyőződésünk, hogy az új 
tankönyvvel, az új vizsgarenddel a 
vadászvizsga is a többi államilag 
szabályozott vizsga rendjével össz
hangba kerülhetne (pl. autóvezetői 
vizsga), és megszűnhetne a bizony
talanság mind a jelöltek, mind a bi
zottságok részéről.

H e lta y  István -K ab a i Péter

V E R SE N Y K IÍR Á S
Korongvadász Országos Bajnokság 1994 szeptember 3-4.
Kaposvár. SEFAG Rt. Tokaji lótere.
A  verseny rendezője: OMW, Magyar Vadász-Sportlövők Egyesülete és 
a Somogyi Erdész Lövész Egyesület 
A  verseny elnöke: Szabó Zoltán.
A  verseny titkára: Kretskónó Vadász Erzsébet.
Versenyszám: Korongvadászat 200 korongra, egyéni és csapatverseny. 
Korcsoportok: női 

férfi
veterán (60 év felettiek)

Nevezési dij: egyéniben: 6000 Ft 
csapatban: 4000 Ft 

Egyéni nevezéseket maximálisan 60 résztvevőig fogadunk. Csapatok csak 
az egyéniben benevezett versenyzőkből állíthatok össze 
Nevezési határidó: előzetes bejelentkezések augusztus 15-éig. nevezési 
dij befizetése 1994. szeptember 2., 10-19 óráig, helyszínen, készpénzzel. 
Versenyprogram: szeptember 3-án, 8 órától 125 korongra (5 pályán) 

szeptember 4-én, 8 órától 75 korongra (3 pályán) 
Edzés: augusztus 31-én. 10-12 óra és 14—18 óra

szeptember 1-jén, 10-12 óra és 14-18 óra 
szeptember 2-án, 10-12 óra és 14-18 óra 

Az edzós térítési díja: 600 Ft/rotte
Használható fegyverlószer: engedélyezett söretes vadászfegyver, a fegy 
verhez megfelelő, maximum 2,5 mm-nél nem nagyobb sórétátmérójú tol 
tény. A verseny a nemzetközi szabályokban megfelelően zajlik.
A fegyver, lószer, orvosi engedély, biztonsági és egyéb szabályok betartá 
sáért mindenki egyénileg felelős. A nevezők alávetik magukat a versenyhi 
zottság és a zsűri határozatainak.
A rendezóbizottság fenntartja a jogot az esetleges programváltoztatásra.

DÍJAZÁS:
Egyéniben: I. helyezett vadászati lehetőséget nyer.

MII. helyezettek serleget, oklevelet és érmet kapnak. 
Csapatban: I. helyezettek vadászati lehetőséget nyernek.

MII. helyezettek tárgyjutalmat, oklevelet és érmet kapnak.

JELENTKEZNI AUGUSZTUS 15-IG LEHET.
Levelezési cím: SELE 7400 Kaposvár. Bajcsy-Zsilinszky u. 21. sz. 
Telefax: 82/310-408
Telefon: 82/315-022 Kretskóné Vadász Erzsébet



ÚJ BÍRÁLATI 
SZEMPONTOK?

A trófeabírálatok eredményeinek 
summázásáról olvasgatva az alábbi, 
régebbi történetek jutnak eszembe.

Az egyik, már vagy tizenöt évvel 
ezelőtti, akkori vadásztársaságom 
elnöke egy jó négyszáz grammos, 
négyéves bakot mutatott nekünk 
egy vadöri eligazítás során, nagy 
büszkén, mint legutóbbi zsákmá
nyát. Az esetnél a vadászmester is 
jelen volt. Amikor szóvá tettük, 
hogy a bak csak négyéves, a fejlő
dőképesség minden jelét még mu
tatja. ezért elejtése, mint egyednek. 
valamint továbbtenyésztés szem
pontjából is káros az állományra, a 
kővetkező magyarázatot adta: - 
Azért lőttem meg, mert egész nap 
nem láttam semmit, már nagyon 
erősen sötétedett és az erdő szélén 
állt, rögtön belépett volna! - Akkor 
én azt vetettem ellene, hogy ilyen 
trófeabírálati szempontokat egyet
len szakirodalom sem ismertet, sőt 
az sem valószínű, hogy a Trófeabí
ráló Bizottság méltányolja majd az 
elejtés igen nehéz körülményeit. Ez 
az elnök valahogy sohasem szere
tett engem, barátságunk az eset 
után sem fonódott szorosabbra. Jó 
tiz évvel később, egy másik vadász- 
társaságnál dolgoztam már, osztrák 
vendéget vadásztattam. Három nap

kalommal láttunk egy, a helyét igen 
stabilan tartó, négyszáz grammosra 
becsült bakot, amit a vendég na
gyon szívesen meglőtt volna, de én 
minden esetben elhárítottam, 
mondván, hogy a bak még fiatal - 
öt év körülire becsültem - még nem 
kellene bántani. Néhány bakot 
azért meglőttünk, de erős bakkal 
nem sikerült összefutni. Ez viszont 
minden alkalommal ott volt, a ma
gas lucernában bizalmasan bámult 
a kocsira. Az eset a vadászmester 
fülébe jutott, aki a dolgot így vélel
mezte: a bak közel van a határszél
hez - ez igaz volt - mit gondolok 
én, ha az ilyen bizalmasan bevárja 
az autót, meddig fog akkor megma
radni? Majd név szerint megnevez
te azokat a vadásztársakat, akiknek 
majd nem lesniek ilyen aggályaik, 
mint nekem, akkor inkább lője meg 
a külföldi vendég. Első évemet dol- 
oztam akkor ennél a csapatnál, a 
akot végül is meglövettem, egy ki

csit máig is bánom. Pedig azóta tu
dom. a vadászmesternek igaza volt. 
Csak hát ilyen bírálati szemponto
kat sem tanultam sehol. Húsz évet 
dolgoztam hivatásos vadászként, ez 
idő alatt Óladtól Csongrádig, kis 
hazánk különböző helyein végez

tem el különböző iskolákat, tanfo
lyamokat - amíg voltak ilyenek. 
Ezeknek az értéke nem is annyira 
az ott tanult anyagban rejlett - hisz 
a hivatalos tananyag szinte min
denhol ugyanaz volt - hanem ab
ban, hogy az ország különböző ré
széből érkezett kollégákkal részben 
megismertük egymást, részben ki
cseréltük szakmai és általános ta
pasztalatainkat... Itt derültek ki, 
hogy a problémák szinte minden
hol ugyanazok, a fentebb leírt ese
tek, ilyen vagy olyan változatban 
mindenhol gyakoriak. A vadászat 
szervezetének belső gondjai, vég
képp megszüntették ezeket a to
vábbképzéseket, sőt amióta meg
szűntek a megyei szakszervezetek - 
amelyek értekezletei inkább egy ki
csit szakmai összejövetelek voltak - 
már az egy megyében dolgozó vad
őrök is alig ismerik egymást, nincs 
tehát mód a tapasztalatcserére, de 
hogy ez a szemlélet csak romlott, az 
biztos.

A tavalyi bőgesi szezonban va
dásztársaságunk egy tagja mínusz 
két pontos bikát lövetett belföldi 
vendégével. Az eset után nyilatko
zott: na és. ha tudom, hogy ilyen, 
akkor is meglövettem volna! Nincs 
tehát még olyasmi sem. hogy gyere

kek ezt elnéztem, vagy valami ha
sonló. csak az van, hogy na és?

Itt már csak egy bírálati szem
pont van: szarvasbika, lőhetsz!

Idáig jutottunk tehát szakmailag 
és közerkölcsileg.

Akkor ehhez már nem is hiány
zik más. mint hogy az Országos 
Trófeabíráló Bizottság elnöke az év 
kimagasló eredményének nevezze 
az abádszalóki bak elejtését. Tilal
mi időben lőtték - lehet, hogy volt 
rá engedélyük - négyéves, és a vi- 
lágranglista második helyezettje. És 
ez öregbíti hírnevünket a világban. 
Lehet. De biztos jobban öregbítené, 
ha nyolcéves lenne. A  legszomo- 
rúbb az, hogy Szidnai Lászlónak 
igaza van. Lehet, hogy ez a bak - 
bárhogy is őrizgették volna - nem 
érte volna meg a golyóérett kort. 
Elég baj, hogy ez így van. Hogy a 
valamikori elnöki-vadászmesteri bí
rálati szempontok már csaknem hi
vatalos rangot kapnak. Jó  lenne ezt 
a folyamatot valahogy visszafelé 
fordítani, és öreg bakokkal büszkél
kedni bármilyen listán. Sikerülhet 
ez még?

Jó  lenne, ha valaki válaszolna er
re!

Várszegi József

JELENSÉG, VAGY 
JELENÉS?

Aki néhány évtizedet lehúzott a 
szakmában, az megszokhatta, 
hogy nálunk mindig akad ügyele
tes mindentudó, akit vagy meg
bíztak, vagy kineveztek, netán 
önmagáról terjesztette. Nos, ma
napság is .valaki" folyik a csap
ból. lepten-nyomon találkozha
tunk - a szakmában ma már 
csak .Varga Béla jelenségként"
- nevezett úrral. Varga Béláról 
annyit illik tudni, hogy az Orszá
gos Erdészeti Egyesület alelnö- 
ke. nyugalmazott főmérnöke a 
Mátra-nyugat-bükki Erdőgazda
sági Rt.-nek, és elhivatott meg
szállottsággal szeretné a vadá
szokat boldoggá tenni.

Amikor a pártok véleményét 
gyűjtöttük össze a vadászat jö
vőjéről, derült ki, hogy Varga Bé
la minden számottevő párt szak
értője. Adja az écákat éppúgy a 
veszteseknek, mint a nyertesek

nek. Mostanában persze inkább 
az utóbbiaknak. Végtére is nem 
tiltja a törvény, legfeljebb talán 
az etika, ha az utóbbiról egyálta
lán szabad manapság beszélni. 
Mindenesetre az MDF erdő- és 
vadgazdálkodási szakkollégiu
mában kifejtett munkássága 
után - amely sok jót nem, de an
nál több zűrös erdóügyet hozott
- az MSZP-, SZDSZ-, Fidesz-sza- 
kértés módfelett nehezen 
emészthető eay kívülálló számá
ra. bár csak köpönyeg kérdése 
az egész. Szállóigévé vált nagy 
mondása, amely szerint céljának 
eléréséért az ördöggel is hajlan
dó cimborálni. Nézeteltéréseink 
korántsem mai keletűek, kezdőd
tek a Fidesz-fórumokon. folyta
tódtak az MDF kiszivárogtatott 
koncepciójával, a Vadgazdálko
dási Alap nyilvánvaló „elhappo- 
lási" szándékával, és egye

bekkel, szigorúan a vadászok 
.érdekében".

Varga úr kiváló erdómúveló hí
rében áll, azt tiszteljük is benne, 
senki el nem vitathatja. Csak
hogy a vadászat, vadgazdálko
dás merőben más, össze nem 
téveszthető terület. Közismert 
mondás szerint az a szakértő, 
akit a szakma kiemelkedő képvi
selői annak tartanak. Végigkér- 
dezve szakterületünk nemzetközi 
hírű szaktekintélyeit, egy részük
nek nincs szerencséjük az isme
retséghez, a másik részük véle
ményét ebben a kérdésben jobb, 
ha nem írjuk le. Nem restelltük 
végignézni a vadászat-vadgaz
dálkodás témakörébe vágó szak- 
irodalom jegyzékeit, sajnos eb
béli munkásságát sem lehet kiló
ra mérni. Nyugtalanító, nyo
masztó és visszaköszönő ez a je
lenség. hiszen a most hatalomra

került koalíció a plakátokon ha 
mást nem is, de szakértelmet, 
azt igért...

Ha szűkében lennénk a hozzá 
értő szakembereknek, talán még 
érthető is lenne, hogy vala
mennyi párt .szakértőnek" Var- 

a urat találja meg. Csakhogy 
ppen az ellenkezője tapasztal

ható. Dunát lehetne rekeszteni - 
sót akár el is lehetett tereltetni - 
a legmagasabban kvalifikált va
dászati-vadgazdálkodási szak
emberekkel. akik a feladatok hiá
nyára panaszkodnak. Vajon mit 
szólnának az erdészek, a tanult 
erdómérnökök. ha netán a vadá
szokra bíznák az erdőművelés 
olyannyira elodázhatatlan re
formját? Vajon mi az akadálya 
annak, hogy mindenki abban 
ügyeskedjen, jeleskedjen, ami
hez valóban érti?

-ay-
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A SZEBBIK ARCULATUNK
A magyar vadászat arculatépítésének múlhatatlan szükségességéről 
közölt tanulmányt a Nimród e havi száma „Csinálj jót és beszélj ró
la" címmel, szerzője Fácányi Ödön. A  rendkívül szerteágazó témát a 
cikkíróval alaposan „kizsigerelve", lapunkban induló cikksorozatunk

ban arra vállalkoztunk, hegy a feladathalmazt „lebontva", egy-egy 
részterületet körbejárva, az elméleti anyagot a gyakorlat nyelvére 
fordítjuk le. Fontossági sorrendet felállítani nem lehet, mert mind
egyik részterület egyforma súlyú.

Nincs a világon egyetlen szakterü
let, foglalkozási ág, amelynek nap
jainkig nem alakult ki saját nyelve
zete, szak- és műszavai, terminoló
giája. A vadászatban - tekintve, 
nogy ősfoglalkozás - minden más
nál bizonyára mélyebbre nyúlnak a 
nyelvi gyökerek. Felmérhetetlen ér
tékű kincs ez, és senki más nem hi
vatott mindezek ápolására, haszná
latára, egyes szavak, szakkifejezé
sek megőrzésére, megmentésére, 
mint maguk a szakterület művelői, 
a vadászok. A terminológia haszná
lata egyfelől másoktól megkülön
böztet, másfelől szoros és beavatott 
összetartozást fejez ki. Csak arra 
gondoljunk, hogy egy-egy baráti 
asztaltársaság élményeit, kaland
jait, tapasztalatait milyen arccal 
hallgatja egy kívülálló?

Sajnos ezen a téren is tetten érhe
tő egyfajta szellemi leépülés. Ennek 
több oka is van, de a legfontosabb, 
hogy manapság nincs jószerint 
semmiféle követelmény, mérce, de 
valami ösztönző erő sem. Az elmúlt 
évtizedek alatt - bárki, bármennyit 
is háborgott - rendre begyűrűzött a 
„termelési nyelv**, különösen a me
zőgazdaságból, állattenyésztésből. 
Sokan még jó néven is vették, pedig 
semmiféle belülről indíttatott sajá
tosságot nem hozott, sőt egy olyan 
mennyiségi szemléletmódot lőcsölt 
a vadászatra, amely alapvető céljai
tól teljesen idegen. Csak néhány 
példa ezek közül: a vadat „leter- 
meltük** - mondják - száz hektár 
átlagában. Az apróvadra nem va
dásztak, hanem „hasznosították” , 
azt is a „kibocsájtás. nevelés” mife
ne százalékában. Ebből adódtak az 
eredmények, a mutatók, amelyeket 
„az elvárásoknak megfelelően” il
lett furton-furt felülmúlni, akárcsak 
egy aranykoszorús szocialista bri
gád kommunista szombatján. Vég
ső soron ez minősítette a vadásztár
saság vezetőségének, a megyei és 
országos szövetség korifeusainak

emberfeletti munkáját. A közgyűlé
sek sem külsőségeiben, sem tartal
mukban nem különböztek egy ter
melési értekezlettől, és a résztvevők 
nagyobb része azt sem tudta, miért 
jött. Semmivel nem gyakorolt ki
sebb hatást a bürokrácia, a hivatal 
nyakatekert bikkfanyelve, mind a 
közösségi-társasági éleiben, mind a 
közgyűléseken, hivatalos rendezvé
nyeken. A  korabeli M AVOSZ for
malevelek közzétételével bombázta 
a maradék szürkeállományt, fel 
sem tételezve, hogy netán tudhat
nak önállóan is levelezni a társasá
gok választott vezetői az őket meg- 
választókkal. Mentek a formanyo
mott levelek föl-le, és lassan a 
struktúrává merevedett kommuni
kációs panelek mélyen bevésődtek. 
Megszabadulni tőlük, még ma sem 
könnyű. Igaz, akkoriban sok vá
lasztott tisztségviselőre bizonyára 
rá is fért, de ezekkel bebetonozva 
éppen a bukás lehetőségétől fosz
tották meg őket, mert előbb-utóbb 
helyettük a tagság mást keresett 
volna, ha időben kiderül, hogy nem 
tudnak írni még egy normális leve
let sem.

A harmadik - és módfelett terje
dő - nyelvromboló tényező az ide
gen szavak felesleges használata, 
amely esetében a magasröptűség- 
ről, kimódoltságról és a választé
kosságról igyekszik szerzője ilyen 
módon hallgatóit meggyőzni. Alap
elvként bízvást elfogadható, hogy 
ha arra jó magyar szó van - és mire 
nincs azt kellene használnia min
denkinek. Attól ugyanis jottányit 
sem gazdagodik a nyelv, nem javul 
a mondandó, ha lépten-nyomon 
azon kell gondolkodni, vajon mit is 
akar annak előadója. Különösen a 
szakterületet magasabb szinten mű
velők lépnek gyakorta ebbe a csap
dába, görcsösen ragaszkodva szak
mai tolvajnyelvük átmentéséhez, 
holott ez éppen a közérthetőség ro
vására megy és egy bizonyos mér

ték után senki nem figyel oda. Eny
hén szólva fárasztó ez és nem éri cl 
a célját. Nem igaz az a közismert 
nézet, hogy minél érthetetlenebb 
valami, annál „tudományosabb” . 
Vonatkozik ez a használt idegen 
szakkifejezéseken kívül a mondat- 
szerkesztésre, a nyelvhelyességre, a 
fogalmazásra, a stílusra is. A  kimó
dolt, ki tudja hová kalandozó kör- 
mondatok, az alany, az állítmány 
hiánya, vagy hosszadalmas keresgé
lése, fárasztóvá, érdektelenné teheti 
a legizgalmasabb belső tartalmat is.

A  vadásznyelv ismerete, szaksze
rű használata az arculatban az egy
más iránti bizalmat, a felkészültsé
get, bizonyos fokú és igazán jó érte
lemben vett rangot jelent, mert mö
götte bizonyára gazdag tudás- és ta
pasztalatanyag áll, vagy állhat. 
Egyfajta „összekacsintási” lehető
ség ez, még olyanok között is, akik 
egymást soha nem látták. Különös 
jelentősége van az jrott szöveg ese
tében, mert jószerint „kézzelfogha
tó” hitelt ad a szerző, előadó mon
danivalójának. Rokon-, vagy éppen 
ellenszenvessé válhat az előadó, 
cikkíró, mert a szöveg az olvasóban 
óhatatlanul érzelmeket is kivált, 
irodalmi igényű alkotásoknál pedig 
ez egyebek között alapvető cél is. 
Az egymás közötti kommunikáció
ban ez talán nem olyan fontos, de 
korántsem mellőzhető.

Ha nem tudunk közös nyelven 
beszélni, vajon mit várhatunk el 
egymástól? És, hogy ennek adott 
esetben pénzben is kifejezhető érté
ke van. arra csupán egyetlen, a kö
zelmúltban olvasott hirdetés, pon
tosabban ellenreklám legyen a pél
da. Mi tartjuk az árat - olvasható a 
fizetett hirdetésben de elvárjuk a 
színvonalat! Nos, mi is, azok akik
nek szól. Főként, ha nem törnék de
rékba a jó magyar vadásznyelvün
ket. mert a továbbiakban a színvo
nal elvárói „biztos selejtbika-kilö- 
véseket, jó pausálbika-vadászato-

kat, színvonalas disznóriglit és -haj
tást”  keresnek. Aki ilyen csúnyán, 
magyar vadászhoz méltatlanul be
szél, az miféle színvonalat vár el? 
Az biztos, hogy a selejtbikát nem 
akarja ágyúból „kilőni” , vagy mi az 
Isten csudája lehet a „pausálbika” , 
hol él, mit eszik, okoz-e vadkárt; 
továbbá a „disznórigli”  az inkább 
az ólajtón vagy működik, vagy szo
ru l... Ha valaki ilyeneket mond, 
nehéz annak elhinni, hogy ért is ah
hoz, amit csinál. Akkor pedig mit 
akar a másik féltől? Természetesen 
a saját házunk táján is még sokat 
kell söprögetni, mert a „szakma” 
sajnos ma már csak trófeát lát az 
őzbak fején a keresőtávcsővel, ho
lott arról csak akkor beszélhetünk, 
ha az agancs viselőjét jogszerűen 
elejtették, és a koponyát lefözték. 
Ha pedig a „trófeát elejtik” - amint 
mondják, írják - az menthetetlenül 
ripityára törik. Nem szebb, szaksze
rűbb. ha a vadat nem ..kilőjük” , ha
nem elejtjük, leteritjük. terítékre 
hozzuk? Nem kilövési, hanem lelö- 
vési terveket készítünk? A dúvadat 
nem irtjuk, hanem állományukat 
csökkentjük, számukat apasztjuk, 
vadászunk rájuk? Hosszan lehetne 
sorolni az elterjedt nyelvi torzókat. 
Ne tűrjük el a pongyola, hányaveti, 
szakszerűtlen és igénytelen, vadász
emberhez méltatlan beszédet. Ezt 
egy vizsgázott vadásztól meg lehet 
követelni. Vadásznyelvkincsünk 
gazdagsága, árnyaltsága a nyelvi 
hagyományok használatára, ápolá
sára kötelezi mindazokat, akik ön
maguk, és a szakterület iránti tiszte
letből magasra teszik a mércét, és 
felveszik a kesztyűt a „teljes hason- 
lás” , az elszürkülés és igénytelenség 
ellen. És ezt a legszűkebb környeze
tünkben kell rögvest elkezdeni, 
mert igazán van mi ellen fellépni.

H. Zs.
(Következő számunkban az úgy
nevezett külsőségekkel folytat
juk.)

AZ EGYSEGROL, KETSEGEKKEL
Nem tudom, eszébe jutna-e va
lakinek az anyák napját télen, 
mondjuk a húsvétot valamikor 
nyáron ünnepelni? Nos, ez jut az 
embernek óhatatlanul az eszébe, 
amikor arról hall, hogy a szerve
zőbizottságnak mennyit kell 
győzködni, érvelni, ágálni azért, 
hogy az Országos Vadásznap ne 
ekkor, meg akkor, hanem haj
szálpontosan a vadásznapon le
gyen. Nehogy valaki azt higgye, 
hogy ez vicc, sajnos véresen ko
moly. Ráadásul mindezek ellené
re mindenki az .egységről", an
nak szükségességéről papol, un- 
talan. Bízvást elmondható, hogy 
az elmúlt két évben sikeresen 
megrendezett vadásznap rendkí
vüli mértékben, máshoz nem is 
mérhető módon oldotta a fe
szültségeket, hozta egymáshoz

közelebb a másiknak ugrasztot
takat. Sok mindent ki lehet talál
ni a vadászati kultúránk értékei
nek megismertetésére, népsze
rűsítésére, de legalábbis elfo
gadtatására, és ebből a sorból 
ilyen és hasonló rendezvények 
egyike sem hiányozhat, ez már a 
napnál világosabb...

ts  mégis, éppen belülről ta
pasztalható inkább az ódzkodás, 
a meg nem értés, az elkülönülés, 
a közösségvállalás hiánya. Lehet 
nyakatekert magyarázatokat ta
lálni, kibúvókat keresni, de ép 
ésszel föl nem fogható, hogyan 
lehetnek a hozzánk, törekvése
inkhez. szenvedélyeinkhez alap
jaiban hasonlók ennyire szűk lá- 
tókörüek; rövid távon gondolko
dók? Ha többségi megegyezés 
született a szeptember 17-ei

napban, akkor vajon miért kell 
többeknek 18-ára tervezni, vagy 
éppen - mint a zalaiaknak -, 
szeptember 3-ára? Vagy a csep
pet sem követendő példaként 
említhetjük: a somogyiak a va
dásznap támogatására külön pá
lyázatot nyújtottak be. mindenki 
mástól függetlenül, és amikor 
azt a Vadgazdálkodási Alap bírá
lóbizottsága a többi hasonló ren
dezvényhez sorolta, vérig sér
tődtek. Kinek jó ez. hiszen éppen 
az alapvető célokat veszélyezte
ti. az egységes arculatot, a közös 
szellemiséget, a vadásznap or
szágos jellegét. Hagyományokat 
így nem lehet teremteni. Beke
rülhet-e valaha is a naptárba ez 
a számunkra létfontosságú nap? 
Végtére is kinek fontos ez?

Kérdőjelek erdeje meredezik

az emberben, pedig éppen ezek
ben a napokban folyik a lázas 
szervezőmunka azokon a hely
színeken. ahol mindezeket ko
molyan veszik, megértették a lé
nyeget. Érdemes mindezeken 
mélyen elgondolkodni, mert ta
lán még nem késő az egészet új
ragondolni és összetolni azokat 
az asztalokat, amelyeket ma 
még talán az eredeti célkitűzé
sektől idegen kezek táncoltat
nak. Jobb volna ezeket a feszülő 
energiákat inkább arra használ
ni, hogy tanulva a tapasztalatok
ból. évről évre jobban, profibb 
módon, vonzóbb programokkal, 
még nagyobb tömegeket meg
mozgatva megrendezni az Or
szágos Vadásznapot, mert ilyen 
megmérettetési lehetőség ma
gától nem kínálkozik.



REFERÁLUNK, TEHÁT VAGYUNK
AZ A L Á B B I LEV ELET  - TA RTA LM Á T TEK IN TVE H O ZZÁSZÓ LÁS- ÉRT  K ELL EZT ÍG Y  TÚ LK O M PLIK Á LN I, DE HA M Á R ÍG Y  „M Á N 
KÉNT - N EM  PO STÁN  KAPTUK, H AN EM  AZT A  T. SZERZÓ  AZ D IN ER BŐ L" M EG ÉRKEZETT , IL L IK  IS  RÁ  V Á LA SZO LN I A N N ÁL 
O M W  L A P JÁ B A . A  N IM RÓ D  S Z E R K E S Z T Ő S É G É B E  (?) KÜLD TE IS  IN K Á BB , M ERT  JÓ  N ÉH Á N Y K ÉR D ÉS  F É L R E ÉR T É SE I T ISZ 
EL. É S  K ÉZBES ÍT Ő  Ú T JÁ N  KAPTU K  M EG  DR. ZOLTÁN ATTILA  TÁZÓDHATNAK.
FÓ SZERKESZTÓ TÓ L. EL N EM  T U D JU K  KÉPZELN I. V A JO N  Ml-

A VadászJap júniusi számában mé
lyen sajnálkoznak, hogy manapság 
még egy „referenciatcrületter is 
mik meg nem történhetnek! Elol
vasván a cikket, számomra egyre 
érthetetlenebbé vált, mi is a cikk 
Írójának a célja? Hiszen - bár sze
mérmesen hibának minősítve, a 
szerző is az eljárás során elkövetett 
szabálytalanságok sorozatát ismer
teti - érzelmileg igen jól hangszerel
ten, mégis háborog azon, hogy mer 
a kárvallott, netán még a miniszter 
is ez ellen szót emelni!

Más oldalról nézve nem taga
dom, hogy jelenleg az adott társa
dalmi, gazdasági és egzisztenciális 
viszonyok között - nem vagyok hí
ve a vadgazdálkodás teljes piacosí
tásának, de képes vagyok tudomá
sul venni, ha ez a döntés. Ha azon
ban ilyen a döntés, akkor az legyen 
valóban „piac", ez a véleményem. 
A piacra ugyanis szerintem az jel
lemző, hogy pontos szabályok mű
ködtetik, ezeket betűjében, szelle
mében vaskövetkezetességgel érvé
nyesítik. és a nyilvánosság keretei 
között zajlik. Nos, ezek a csupán 
kiragadott legfontosabb tulajdonsá
gok különböztetik meg a feketepi
actól. (Mert. ugye mi nem ez utób
bit akarjuk?)

A K EFA G  az öt vadászterületre 
mind jogi, mind piaci, mind szak
mai szempontból egyértelműen jól 
körülhatárolt pályázati kiírást tett 
közzé. A közzététel után - úgy vé

lem - a pályázat előírásait illik 
mind a kiírónak, mind a pályázó
nak egyrészt komolyan venni, más
részt betű szerint betartani. A tisz
tességes piaci magatartásnak - úgy 
vélem - ez az első szabálya. Azonos 
pályázaton belül ezen feltételek 
„felülvizsgálatára” , módosítására 
még a pályáztatónak sincs joga, 
nemhogy a pályázóknak. A változ
tatáshoz egy másik pályázat kiírá
sára lett volna szükség! Ugyanis ki 
tudja utólag, hogy a megváltozta
tott feltételek között mennyiben 
változott volna a pályázók száma, 
így a piaci viszony is?

Ezzel szemben mi történt?
- A pályázati kiírás szerint a pá

lyázathoz csatolni kellett a „köz
jegyzővel hitelesített jogerős bírósá
gi cégbejegyzés másolatát” .

Mind a Pannonvad, mind a Bár
sony István vadásztársaságnak 
ilyen nem volt, mégis pályáztak. 
Ezt nem csak a zsűri és az „FM  
Megyei Hivatal tanult képviselője” , 
de - úgy tűnik - maguk a pályázók 
„sem vették észre” . Vajon milyen 
bátorításra?

- Pályázati feltétel volt az is, 
hogy a nyertes pályázó „a szerző
dés megkötésével egy időben, kész
pénzben és egy összegben” , forint
ban pontosan megadott összeg ere
jéig Kártalanítani Köteles a régi bér
lőt a területen lévő vadászati beren
dezések értékéért. A Pannonvad va

dásztársaság ezt - mint pályázó - 
vállalta (hiszen, ha nem teszi, eleve 
kizárja magát!), és miután nyertes 
lett, utólag a teljesítést - írásban is
- megtagadta, illetve csupán egy- 
harmad összeg ̂  erejéig mutattak 
hajlandóságot. Ügy gondolom, ez 
sem tartozik éppen a tisztességes 
piád magatartás fogalmához. 
(Ugyanis a vt. által felhozott jogos 
vagy éppen jogtalan kifogásokat il
lett volna a pályázat benyújtása 
előtt a mérlegre tenni!) Arról nem 
is beszélve, hogy a pályáztató - már 
a kiírás szerint is - eleve meg sem 
köthette volna a bérleti szerződést a 
vadásztársasággal a kártalanítás ki
írás szerinti megtörténte előtt.

Nos, ezek után a cikkíró még 
csodálkozik, ho^y a vesztes „tüsz- 
szög” , és az illetékes miniszter is ki
fogásokat emel, a törvényesség 
helyreállítását rendeli el. Azt meg 
szerintem éppen a történtek tá
masztják alá, teljes joggal tehető fel 
a kérdés: alkalmas-e a K EFA G  (il
letve a jogutódja) a bérbeadói fel
adatok ellátására? Hiszen a történ
tek, a kellően át nem gondolt bér
beadói intézkedések és lépesek 
olyan bonyolult jogi helyzetet idéz
tek elő, amelyek „eredménye”  le
het, hogy hosszú ideig több vadász- 
területnek nem lesz „jogerős” keze
lője, esetleg az elkövetett nyilván
való „hibákat” újabb hibákkal kí
sérlik helyrehozni. Kinek jó ez? 
Mert, hogy sem a bérbeadónak.

sem az erdőnek, sem a vadnak nem 
jó. ez aligha vitatható!

Az meg ugyan egyenesen borzal
mas, hogy mindez még egy „refe- 
renciaterületter is megtörténhet! 
Nem tudom milyen szerepet, stá
tust szánnak ennek a varázsszónak, 
tán az érinthetetlenségét? Az, hogy 
cgy kezelő referenciaként kívánja 
működtetni vadászterületét, az az ő

Se, ha úgy tetszik, teljesen ma
ügy. Ez semmiféle különleges 
yzetet nem jelent, jogi, igazgatá

si szempontból meg különösen 
nem. Azt meg egyáltalán nem ér
tem, mit akarnak referálni, mert a 
szóban forgó terület jelenleg legfel
jebb az előző kezelő tevékenységé
nek lehet a referenciája (akár jó, 
akár rossz volt az) az övéké semmi 
esetre sem. Ahhoz legalább 10-15 
évig nekik kellene tevékenykedni 
rajta, hogy a terület szakmai kepét, 
a hozzá tartozó egyéb jellemző pa
ramétereket az Ő tevékenységük 
szakmailag is hiteles referenciájá
nak lehessen tekinteni.

Mindent egybevetve az a vélemé
nyem, az a szerencsés, ha a vadgaz
dálkodó vadgazdálkodik, az újság
író meg újságot ír. Abban meg csak 
reménykedem, hogy ha már egyszer 
piacnak kell lennie, az valóban piac 
lesz, mindenki számára kiszámítha
tó, egyenlő esélyeket biztosító, min
den egyéb „piacidegen” szempon
tok mellőzésével.

Dr. Porubszky János

VÁLASZMindenekelőtt leszögezzük, hogy ha bi
zonyos kérdésekben eltérő is a vélemé
nyünk. dr. Porubszky János hozzászólá
sát nem tekintjük sem magánvélemény
nek. sem az „ellenség hangjának", és 
nézeteit tiszteletben tartva, még kísérle
tet sem teszünk a meggyőzésére, és nem 
veszekszünk akkor sem. ha éppen ő 
akarja.

Minden igyekezetünkkel maradva a 
tényéknél adunk választ a felvetett kér
dések sorrendjében.

A  célunk az volt. amit annak idején a 
sorozat elindításakor vállaltunk: min
denről részletesen beszámolni, ami ott 
történik, a folyamat addigi stádiumá
ban. ami éppen lapzártáig összejön. 
Hogy ez a cél jó. vagy sem. eldönti a T. 
Olvasó. Ha érdekli elolvassa, ha nem. 
ugrik egyel, ha pedig ez sorozatossá vá
lik. a lapot nem fizeti elő. Eddig éppen 
az ellenkezője történt.

A  piacgazdaságra - amely felé törek
szünk - szerintünk nem az említettek a 
jellemzők, hanem sokkal inkább az. 
hogy minden az értékén kel el. A  bérbe
adó (vagy eladó) törekszik a legmaga
sabb ár elérésére, a bérlő (vagy vevő) 
pedig éppen ennek ellenkezőjére. Ha 
nteg tudnak egyezni, az üzlet létrejön, 
ha nem. akkor mást találnak ki. Bizo
nyára nem a miniszternek kell megmon
dani mi. mennyi, és ki lesz a vevő. Bárki 
bármit mond. nyugodtan leszögezhetjük
- akad rá tapasztalat bőven - senki ma 
Magyarországon nem tud pontos recep
tet adni arra. hogyan lehet igazságosán, 
zökkenőmentesen, gond nélkül bérbe
adni egy terület vadászati jogát. Eddig 
két egyforma nem volt, de nem csak er

re a szűk speciális szakterületre igaz ez. 
hanem nagyságrendekkel fontosabb 
tenderek esetében is. Mindezeknek - ha 
a szükséges konzekvenciákat levonják 
-. kialakul majd a gyakorlata, hiszen a 
kerékpározás sem veleszületett tulaj
donság. Bőséges tapasztalatokra van 
szükség, ezt segítendő vállalkoztunk a 
„dokum entátor" szerepére, anélkül, 
hogy bármit minősítenénk.

A  pályázati kiírást, a feltételeket nem 
mi találtuk ki. Ha már az idézett előírá
soknál tartunk - amely csak a titoktartá
si nyilatkozat ellenében 20 ezer forintért 
átadott részletes pályázati kiírásban volt 
olvasható - szó szerint az alábbi áll: 
„m ellékelni kell - az ajánlattevő cégbe
jegyzésének hitelesített másolatát, vagy 
birösági nyilvántartásba vételét igazoló 
eredeti, vagy hitelesített o k ira tá t..." Ha 
igaz volna, hogy vajon mennyi jelentke
ző lett volna, több lett volna a vásárló!

Ha valaki a megfelelő illetékbélye
gekkel felnyalva kéri a hivatalos nyil
vántartásba vételt, kap egy nyilvántartá
si számot, többet nem tehet. Ezután vár 
harminc napot, érdeklődik tisztelettel jó 
pénzért megbízott ügyvédje útján, vajon 
elvégezték-e a T. bíróságon a munkáju
kat? Ez 1993. decemberében történt, a 
pályázat kiírását követően, amikor még 
nem volt érvényben a január l-jén kijött 
új jogszabály, amelynek hatálybalépését 
még a legjobban képzett tenyérjósok 
sem tudták előre. A  hivatalos halaridő

lejárta után az érdeklődésre az volt a vá
lasz. hogy az ügyintéző szabadságon 
van. az Alpokban sízik, amíg vissza nem 
jön. szives türelmet kérnek, tömérdek az 
ügy. az akla. kevesen vannak. Egyéb
ként is. ha minden szabályos - és miért 
ne lenne 3Z. ha tanult ügyvéd készítette
- a bíróság nemcsak jogosult, hanem 
köteles is bejegyezni. Más kérdés az, 
hogy ezzel szemben az adófizető állam 
polgárnak jogában áll hangot adni nem
tetszésének, ha a pénzéért határidőre 
valaki nem végzi el azt a munkát, amiért 
fölveszi a fizetését, ráadásul ezen még 
valaki m illiókat is bukhat.

Ami a vadgazdálkodási berendezések 
értékét illeti, a független vagyonbecslők 
értékelését először éppen a „tulajdo
nos”  nem fogadta el. csak a szerződés 
megkötése után. De a „vevő " számára is 
csak akkor derülhetett ki, mi mennyit 
ér. amikor tételesen végig tudta nézni. A 
magyar jog szerint, ha valaki feltűnő ér
tékaránytalanságot tapasztal, amely 
csak a használat során derül ki. jogában 
áll bírósághoz fordulni. Végtére is olyan 
csak a mesében van, hogy csupán az 
„eladónak" vannak jogai. Ha pedig va
laki valam it megvásárol, kötelessége és 
joga mindenekelőtt tisztázni, hogy az 
„eladó”  jogszerűen jutott-e a felkínált 
„függetlenül”  két és félm illióra taksált 
árunoz, vagy sem. Az egyeztető tárgya
láson felvett jegyzőkönyv szerint kértük 
az anyag, és egyéb bizonyító számlákat, 
amelyek a mai napig nem érkeztek meg.

Mindezek után kedves levélírónk arra 
a következtetésre jut. hogy a K E F A G  
alkalmatlan a bérbeadói feladatra. Ez 
jó. Nekünk végtére is teljesen mindegy 
kinek fizetünk, de ezt sem mi. sem a 
hozzászóló nem döntheti el, azon egy
szerű oknál fogva, hogy semmi közünk 
hozzá. Viszont minden bérbeadó alap
vető joga, hogy annak adja. aki többet 
fizet, vagy éppen szimpatikusabb. Higy- 
gye el. mi is örülnénk, ha az árak lefelé 
mennének, addig csűrnénk, csavarnánk 
a liciteket, míg negyedárért történetesen 
a régi cimboráké lenne (egy másik) a te
rület, sőt 3,60-ért vehetnénk a kenyeret 
és 5-ért a sört. Fel kell azonban ébredni, 
mert elment a vonat. A  piacnak vannak 
napfényes és árnyas oldalai is. az azon
ban bizonyos, hogy ha valaki szeret süt
kérezni. annak az árnyas oldalt is tudo
másul kell vennie.

És hogy mitől referenciaierület? 
Nincs ebben semmi különleges, érthe
tetlen. Am iről rendszeresen beszámo
lunk, referálunk, azt talán jobb híján 
annak nevezhetjük. Történik itt annyi 
minden, ami eddig sohasem. A  bőség 
zavarával küzdünk. Errő l akarunk refe
rálni. nem pedig az előző bérlő eaetvcrö 
vadgazdálkodási tudományáról. Az. 
egyelőre a fiókban van, sajnos lassan 
gyűlik az anyag, de megér majd egy kü 
lön misét. Egyetértünk viszont abban, 
hogy a vadgazdálkodás irányítását szak
képzettséggel rendelkezőkre kell bízni. 
Ebbe azonban nem fér bele semmiféle 
múltbéli nosztalgia, mert ezt már megle
hetősen régen is meg kellett volna köve
telni.

(Folyt, köv.)



A Terraprint Kiadó ajánlata 
a kapható és megjelenő könyveiből:
Fekete fö ldrósz vándora - Magyar László 
1848-59. évi kalandos utazásainak, vadászatai
nak, tudományos felfedezéseinek leírásait válo
gatta és magyarázatokkal ellátta dr. Krizsán Lász
ló Afrika-kutató. A/5, 200 oldal, 325 Ft.
Z ö rö g  a haraszt - Rózsahegyi Kálmán 1942-ben 
kiadott könyvének reprint kiadása, az utószót 
Bánffy György írta. A/5, 80 oldal, 180 Ft.
K an y a rgó s  vadászösvény  - Ádám Jenő szer
zői kiadása A/5, 150 oldal, 380 Ft.
Ott, ahol a Koppány-patak  kanyarog  - Tóth 
Ferenc A/5, 150 oldal, 350 Ft.
Az ón avétt vadászka lapom  - Ádám Jenő 
szerzői kiadása A/5, 150 oldal, 380 Ft.
V adászversek  anto lógiá ja  é s ism ert kürt
szó lam ok  (Zsirai László) A/5, 80 oldal, 180 Ft.
A p ám  és én 100 évig vadásztunk - Szabolcs 
József A/5, 150 oldal, 380 Ft.
Vadászb ib liográfia  (dr. Ádámfi Tamás) 299 Ft.
V idám  vadászok, hum oros horgászok  '94
(Tálosi-Zsirai) 79 Ft.
B ak lövé s (vadászviccek) Tálosi-Zsirai, 125 Ft.
Term észetbarát zsebkalauz '94 (Tálosi-Zsirai) 
6-106 éves korig 69 Ft.
Term észetbarát zsebkalauz '95 (dr. Ruzsicska 
Mária-Tálosi) 79 Ft.
A könyvek megrendelhetők a Terraprint Kft. 1025 
Bp., Cimbalom u. 6/B címen, és megvásárolhatók 
az 1142 Bp., Tengerszem u. 40/A, és a Transzvill- 
Terraprint mintaboltjában, az Eötvös u. 44-ben. A 
Vadász Könyvklub tagjai kedvezményt kapnak.

A VADÁSZ KÖNYVEI® HÍREI
A Vadász Könyvklub vezetősége ezúton értesíti a klub tagságát, 

és az érintett vadásztársaságokat, vadászokat, hogy a három világhírű 
vadászirónk - gróf Széchenyi Zsigmond, Bársony István. Kittenberger 
Kálmán - sírhelyeit felkeressük és sírem lékeik gondozását magunkra

vállaljuk.
•

Először Széchenyi Zsigmond fejfóját szeretnénk kicserélni, és jelképes 
megemlékezést tartunk sírjánál a budapesti Farkasréti temetőben, 

halálának 28. évfordulóján, 1995. április 24-én.
•

Tisztelettel felkérjük azoknak a vadásztársaságoknak a vezetőit, amolyok 
a Széchenyi Zsigmond nevet viselik, ha hozzájárulnak a költségekhez, 
képviseltetni óhajtják magukat, és a kegyelet koszorúit az ünnepségen 

el akarják helyezni, értesítsék a klub vezetőségét
•

Címünk: Vadász Könyvklub. Ádám Je n ő  titkár, Tálosi István ügyvezető 
elnök, 1142 Budapest, Tengerszem u. 40/A, telefon: 251-9292 Kérjük 

a Vadász Könyvklub tagjait, hogy aki közre tud működni a szeptemberi 
Országos Vadásznap helyi rendezvényein a konyvérusitásban, az 

szíveskedjen levelet küldeni a fenti címre.

Mire szabad vadászni 
a szomszédainknál?

AUSZTRIA
Augusztus 16-ától kezdődik a szarvasbika és a hófajd vadászata 
és egész hónapban lóhetó a szarvastehón és a -borjú, az ózbak, a 
-suta és a -gida, a szikaszarvas. a dám, a vaddisznó, a mormota, a 
borz. az örvös galamb és a balkáni gerle. Augusztus 1-jótól kezdő
dik a zerge vadászata.

SZLOVÁKIA
Egész augusztusban lóhetó a szarvasbika. a -tehén és a -borjú, az 
ózbak, a vaddisznó, az üregi nyúl. a borz, az örvös galamb, a bal
káni gerle, a szárcsa, a tókós és a böjti réce.

UKRAJNA
ózbakra és augusztus elsejétől szárnyas vadra lehet vadászni.

ROMÁNIA
ózbakra, vaddisznóra, vadgerlére, örvös és kékgalambra, balkáni 
gerlére, fenyőrigóra, seregélyre lehet augusztusban vadászni. 
Vadlibákra, récékre, szárcsára, kormoránra és egyéb vízi vadra, 
valamint fürjre augusztus 15-étól kezdődik a vadászati idény.

SZLOVÉNIA
Szarvasbikára, ózbakra, zergére, vaddisznóra, borzra, muflonkos
ra és kószáli kecskére szól augusztusban a vadászok engedélye. A 
tókós réce lövését augusztus 15-étól engedélyezik.

MAGYARORSZÁG
Augusztusban már lóhetó nemcsak a selejt. hanem az érett agan- 
csú ózbak. valamint az egész évben vadászható vadfajok. Augusz
tus 15-étól engedélyezett a fogoly vadászata, ahol volt kibocsáj- 
tás és szintén augusztus 15-étól húzáson lehet vadászni a termé
szetes tőkés, böjti, csorgó- és barátrécére, szárcsára. Vigyázat, az 
idény kezdete hétfőre esik, ez azt jelenti, hogy az előtte lévő hét
végén még nem érvényes az engedély, és arra is figyeljenek, hogy 
egy vadász naponta, húzásonként csak 8 vízi vadat ejthet el. 
Nincs szám szerint korlátozva a balkáni gerle, az örvös galamb és 
a seregély vadászata, melyekre augusztus 1-jétól engedélyezett a 
vadászat.

H U B E R T U S  K E R E S Z T
Feltehetően sem a megyék, sem a vadásztársaságok és a kisebb 
kollektívák nem feledkeznek meg arról, az Országos Vadásznap 
talán az egyik legalkalmasabb időpont arra. hogy az arra érdeme
sítettek számára ünnepélyesen, valóban méltó körülmények kö
zött átadják a Hubertus Kereszt valamelyik fokozatát. Mint júniusi 
számunkban jeleztük, az alig egy esztendős vadászati kitüntetés 
alapítói módosították az átadás szabályát. A módosítás értelmé
ben nem változott a bronz- és az ezüstfokozat költséghozzájárulá
sa. az aranyfokozat összegét 12 ezer forintban határozták meg. • 

Nagyon lényeges változás, hogy a kitüntetést különböző fokoza
tokban - a legkisebb az I. (bronz) fokozat és a legmagasabb a III. 
(arany) fokozat - lehet az arra érdemesnek tartott hazai vagy kül
földi vadászok számára kiadni. Ettől alapjaiban most sem tér el a 
módosítás, viszont lehetóvó teszi az úgynevezett .ugrást", amit 
eddig csak az alapítók gyakorolhattak, vagyis a módosítás elfoga
dását kővetően a javaslattevők mindhárom fokozatra tehetnek ja
vaslatot, viszont vállalniuk kell a költséghozzájárulás megtérítését.
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NAGY MAGYAR VADÁSZOK
„Régi igazság, hogy valódi, szíwel-lélekkel vadász 

aligha lehet az olyan emberből, aki csak élete derekán 
vagy még később csapott fel vadásznak.
Vérbeli vadásznak nyilván születni kell.

Mert akinek már pár napos csecsemő korában első 
tárgyként patront adnak megmarkolni, aki odahaza 
születésétől fogva ágas-bogas vadásztrófeákat lát, 
csodálgat meg a falakon, aki már első meséiben 

erdóről-mezőról, vadászkalandokról hall, abból nem 
is igen válhat más, mint vadász.

Csak az ilyen vadászfiú járja ki a csúzlis-nyilas 
vadászóvodát, aztán, szépen sorjában, a vadásziskola 

valamennyi légpuskás-flóbertes, „napy puskás" 
fokozatát, mig evek, évtizedek, sok száz erdőjárás 

során „diplomás", végül akár nagy tudású 
„vadászprofesszor'* válhat belőle.

Válhat. De biz csak akkor, ha minden érzékszervével, 
szivével-lelkével is megtanult vadászni. 

Zsákmányát a mohó kocapuskás a hátizsákjában, 
az igazi vadász a szívében viszi haza 

az erdőról-mezöról."

SZÚTSY LÓRÁNT (BOLDOG VADÁSZÉVEK)

SZŰTSY LÓRÁNT
(1914-1986)

Remekebb. őszintébb és szívből fa
kadd vallomást a vadászatról na
gyon kevés író tollából olvasha
tunk. mint azt tette Szütsy Lóránt a 
Pozsonyban. 1914. június 26-án 
született felvidéki vadásziró. Fog
lalkozására nézve tanár volt. Har
minc évig tanított Nagytapolcsány- 
ban. így hát teljesen szlovák kör* 
nyezetben élt.

A háború előtt szoros kapcsola
tot tartott Jurán Vidotral és Vadász
lapjával. ahová rendszeresen küldte 
írásait. A  háború után bizony nem 
hallottunk nevéről, mígnem 1980- 
ban szinte berobbant a magyar va
dászirodalomba Boldog vadászé
vek című könyvével, amelyet feled
hetetlen vadászmesterének, apja 
emlékének szentelt.

Tiszta, vadászlclkű könyvében 
nyíltan fogalmaz származásáról, 
küzdelmeiről, miközben nem feled
kezik meg az emberséges vadásza
tokról sem. íme: „Sorsom jóvoltá
ból vadászcsalád sarjaként láttam 
meg a napvilágot. Dédapám még 
hetvenéves korában is agarászott. 
Egyik nagyapám pagonyerdész 
volt, a másik meg a túróci hegyek
ben medvére portyázott. Még nem 
is jártam iskolába, amikor már 
apám nyomában csetlettem-botlot- 
tam, bandukoltam kis-kárpáti ki
sebb vadászkirándulásai során."

Jurán Vidorról így emlékezett: 
„...eszembe jut néhai kedves, öreg 
vadászbarátom, a jó hírű vadásziró. 
vadászlapszerkesztő, Jurán Vidor. 
Ha vadásztereferénk közben medve 
került szóba, sosem mulasztotta el
megjegyezni:

- Elhiheted, hogy nekem, mint 
régi tátrai vadásznak, többször is 
alkalmam lett volna medvét lőni.

De sosem vitt rá a lelkiismeret, 
hogy puskát emeljek erre az Euró- 
pa-szerte egyre ritkább, becsesebb 
ősvadra.

Tisztelet, becsület Jurán önmeg
tartóztató vadásziasságának. Jóma
gam bizony vadászéletem legbecse- 
sebb ünnepnapjának tartottam vol
na, amikor medvét sikerül lőnöm.

Csak egyet. Egyetlenegyet!

Ha a vadásztörvény erre módot 
adott volna, bizonyára igyekeztem 
volna, amikor medvét sikerül lő
nöm."

Felvidéki utazásom alkalmával 
felkerestem vadászbarátaimat. Be
szélgetésünk során nem maradt el a 
vadászirodalom felcmlegetése sem. 
Nyitrai barátom említette - amikor

Szütsy Lórántra terelődött a szó 
hogy a vadásziró özvegyétől őriz 
egy levelet, amelynek fénymásola
tát esetleg eljuttatja hozzám. ígére
tét betanotta, így hát idézhetünk a 
levélből: „Még ma is felismerem 
volt diákjait, ha köszönnek, mert 
mindegyik kikapja kezét akkor a 
zsebéből, ő  volt az egyetlen, aki vi
selkedni is megtanította diákjait. 
Megható módon emlékeznek rá 
minduntalan, sőt még nekem is jut
tatnak ebből a tiszteletből.

Gondolom, az uram könyvéből 
tudja, hogy apja szintén Szütsy Ló
ránt, banktisztviselőként is vérbeli 
vadász volt, aki legidősebb fiában 
igazi társra talált ezen a téren is. 
Anyai nagyapja pedig - Pozsony 
városi számvevő - szintén erdőt já
ró vadászember és annak apja főer
dész volt. Tehát az uram ereiben 
két oldalról is „terhelt" vadászvér 
folyt. Mindig is mondogattam an
nak idején: „42 évi házasságunk 
alatt, én legalább harmincat voltam 
szombat-vasárnap egyedül."

Sajnos (szintén Lóránt) fiába 
ilyen fajtájú vérbőségből már alig 
került. Hiába, Svájcban (a legifjabb 
Szütsy Svájcban él, a szerk. megj.) 
ma már megvetett sportág a vadá
szat. Unokáimnak (egy Hú is van) 
nehezen magyarázom meg a trófe
ák elejtésének történetét és körül
ményeit. De hogy is tudnám ezt én, 
ezt csak a nagyapa tudná kellőkép
pen elmesélni."

Szütsy Lóránt a vadász. 1986. jú
lius 24-én hunyt el, utolsó állomá
sa, Nagytapolcsány volt. ott is pi
hennek hamvai.

Kelvttéky M átyás

-
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ORSZÁGOS VADÁSZNAP ’94
Az Országos Vadásznap szervezőbi
zottsága az FM  Vadgazdálkodási 
Alapjának pályázatán a kért támo- 
gatásnak csupán egy részét nyerte 
el. így 2,5 millió forint állt az úgy
nevezett első fordulóban a bizott
ság rendelkezésére, az összegyűjtött 
programpályázatok támogatására. 
Veszprém megye és az Abádszalóki 
Hubertus Vadásztársaság rendezvé
nyét 50-50, a többi helyszint 100- 
100 ezer forinttal támogatja az FM 
Vadgazdálkodási Alapja. Külön 
örömmel köszönthetjük „soraink
ban" azokat a megyéket, amelyek 
először rendeznek vadásznapot: 
Baranya, Csongrád, Tolna és Vesz
prém megyék vadászszövetségeit.

A közös szellemiséget - úgy vél
jük - jől kifejezi az országos ren
dezvény jelmondata: „A  vadászat 
nem cél, hanem eszköz a Föld érté
keinek megőrzésében." A helyszí
nek rendezői szeptember 17. (szom
bat) és 18. (vasárnap) között vá
laszthattak, ez alatt a két hét végi 
nap alatt minden bizonnyal az ed
digiekhez hasonlóan több tízezer 
ember - vadász, vendég, családtag 
és kívülálló - számára mutatja be 
közelről azokat az értékeket, ame
lyek a ma emberének számára von
zók lehetnek. Alig titkolt örömmel 
számolunk be arról is, hogy egyre 
inkább „felfedezi" a gazdaság is 
egy ilyen nagy volumenű vállalko
zás reklámhordozó szerepét, így a 
támogatóink, szponzoraink száma 
jelentősen nőtt, és ez is lehetővé te
szi majd, hogy évről évre színvona
lasabb rendezvényekkel tudjunk a 
nagyközönség elé lépni. Bizonyára 
senki nem vitatja ennek a szüksé
gességét, hiszen az eddigi két évi ta
pasztalat erről győzte meg a kétke
dőket, mert éppen a bezárkózás, a 
befeléfordulás, a meg nem értés, a

párbeszéd hiánya volt az oka az 
egymásra mutogatásnak. Kétségte
len tény, hogy egy ilyen rendez
vénynél nemigen kínálkozik kedve
zőbb alkalom a barátkozásra, egy
más gondjainak, sikereinek megis
merésére, a kapcsolatfelvételre.

A Baranya Megyei Vadas/társasá
gok Szövetsége a pécsváradi várban 
rendezi a vadásznapot 17-én, 9.30 
örátöl. A megnyitó után dr. Papp 
Tivadar vezetésével nyílt vitát ren
deznek a vadászat, vadgazdálko
dás, a mezőgazdasági és erdőgazda
sági szférában, amelynek sarkalatos 
kérdése a privatizáció. A várban 
trófeakiállítást, nemzetiségi nép
táncbemutatót, vadétclfőző-ver- 
senyt, fegyverbemutatót láthatnak 
az érdeklődök. A Rükker aknai lő
téren eközben lövészverseny, va
dászkutya és terepi solymászbemu- 
tató zajlik.

Bács Kiskun megye a házigazdája 
idén a központi rendezvénynek is 
18-án, 9 órakor a hetényegyházi 
Nyíri-erdőben. A megnyitóra ünne
pélyes külsőségek között hozzák be 
a Magyar Vadászok Zászlaját, 
amelyre szalagot kötnek az új vadá- 
szati-kulturális szervezetek, vala
mint zászlórúdszeget vernek azok a 
szövetségek, amelyek valamilyen 
okból tavaly ezt elmulasztották. Ez
után kezdődik a szabadtéri Huber- 
tus-mise, az elmúlt évben külön er
re az alkalomra épített Hubertus- 
kápolnában. Ezt követi a Hubertus 
Kereszt kitüntetések átadása, majd 
kezdetét veszi az egész»apos szóra
koztató és kulturális program: va
dászijász és harci játékok bemuta
tója, vadászkutya-, solymászbemu- 
tató, a Szent Hubertus pályaavató 
koronglövő verseny, az ifjúsági hor

gászverseny. Közben a megye ara
nyérmes és selejt trófeáinak kiállí
tásán ismerkedhetnek meg a látoga
tok a térség vadgazdálkodási, vala
mint természetvédelmi értékeivel. 
Közben több helyszínen mutatkoz
nak be a megye népi iparművészei, 
akiknek alkotásai a helyszínen meg 
is vásárolhatók. Miután tavaly nagy 
siker volt, az idén sem marad el a 
vadásztombola, amelyen vonzó va
dászati lehetőségeket sorsolnak ki.

A Békés Megyei Vadászszövetség
szeptember 17-én ünnepel, amely
nek fő helyszíne a darói erdőben lé
vő dobozi vadászház. A kísérőren
dezvények, a lövészversenyek a bé
késcsabai Alföld Vadásztársaság re
pülőtéri löpályáján, valamint a gyu
lai Szolgáltató Vadásztársaság ver- 
senylőterén zajlanak. Az ünnepé
lyes megnyitó után a rendezők fel
kért előadók vezetésével vadászna
pi fórumon vitatják meg a megye 
vadgazdálkodásának időszerű kér
déseit. A látogatók eközben kiállí
táson ismerkedhetnek meg a megye 
természeti értékeivel, a horgászat és 
a vadászat eredményeivel, gondjai
val. Sor kerül a hivatásos vadászok 
szakmai és a sportvadászok szelle
mi vetélkedőjére. Nem maradhat cl 
természetesen a vadászfelszerelések 
és egyéb kiegészítő eszközök vásá
ra, a tombola, valamint a szórakoz
tató kulturális programok sora sem.

A Vadászok és Vadga/dálkodók 
Észak-magyarországi Területi Szö
vetsége hagyományos rendezvénye 
17-én kezdődik, a Lillafüredi Palo
ta Szállóban. Ennek keretében trö- 
feakiállítás, vadászeszközök, terep
járók, vadászkutya fajta- és munka
bemutatója, valamint vadászati, ter
mészetábrázoló, képzőművészeti ki

állítást láthatnak a látogatók „A 
vad és vadászat a festő- és fotómű
vészeiben" címmel. Ezenkívül sza
badtéri vadászkürtkoncert, gyer
mekrajzverseny és a középiskolás 
diákok vetélkedője zajlik a vadá
szatról, természetvédelemről. Kísé
rőrendezvényként a zempléni va
dásztársaságok h?lyi rendezvényén 
Hubertus-misét, a táji vadgazdálko
dás eredményeit bemutató trófeaki- 
állitást, előadásokat, filmvetítéseket 
tartanak. A borsodi mezőség táji 
rendezvényén a síkvidéki vadászat, 
vadgazdálkodás sajátosságaival is
merkedhetnek a látogatók. Előadás 
hangzik el a ma már szigorúan vé
dett túzokról, vitát rendeznek a föl
dtulajdonos, a vadász és a termé
szetvédő érdekeinek egyeztetése 
céljából. Ezen a polgármesterek, a 
földtulajdonosok és . a vadászok 
együtt vitatják meg a felvetődött 
kérdéseket. Lesz őzpörköltfőzö-vcr- 
seny és szellemi vetélkedő ..Ki tud 
többet a vadászatról, természetvé
delemről" címmel.

Ásotthalom lesz 17-én a Csongrád 
Megyei Vadászszövetség vadászna
pi helyszíne. A nap Hubertus-misé- 
vel kezdődik, majd széles körű - a 
megye vadászati, természetvédelmi 
értékeit bemutató - kiállításon pil
lanthatnak be a kívülállók a va
dásztársaságok vadvédelmi, vad
gazdálkodási, természetvédelmi te
vékenységébe. A  versenyek, vetél
kedők nemcsak a résztvevők, ha
nem a családtagok, szurkolók ré
szére is látványos programokat 
ígérnek.

Fejér megyében a csak vári Eszter- 
házy-kastély parkja a helyszín 18- 
án, amely Hubertus-misével kezdő
dik. Ezt követően íjászbemutatő.

ÉRTESÍTÉS
A NATUREXPO  '96  Kft. - A TERM ÉSZET, VADÁSZAT, HORGÁSZAT 1996. NEM ZETKÖZI KIÁLLÍTÁS - SZER V EZŐ JE  T ISZTE
LETTEL ÉRTESÍT I A KIÁLLÍTÓKAT, LÁTOGATÓKAT É S  M INDEN ÉRDEKLŐDŐT, HOGY A  FEHOVA REN D EZÉSI JO G Á N A K

TU LA JD O N O SA KÉN T M EGRENDEZI A

A 4. FEHOVA-t 1995. ÁPRILIS 7-11. KÖZÖTT/

A FEGYVER. HORGÁSZAT, ÉS  VADÁSZAT NEM ZETKÖZI KIÁLLÍTÁS M EG Ú JULÓ  TARTALOMMAL ÉS  GAZDAG PROGRAM KÍNÁLAT
TAL V Á R JA  ÖNT

INFORMÁCIÓ ÉS JELEN TKEZÉS: NATUREXPO '96
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ORSZÁGOS VADÁSZNAP ’94
koronglövészverseny, valamint 
egyéb látványos programok várják 
a látogatókat, amely este vadász
bállal zárul.

Ilajdú-Bihar megye két helyszínen 
ünnepel 18-án. Az egyik helyszín a 
nagyrábéi Petőfi Vadásztársaság 
bakonszegi vadászháza, ahol a kö
zeli Berettyóújfalun, a művelődési 
házban vadászati és természetvédel
mi kiállítás látható. A vadásznapi 
rendezvény a megnyitó után skeet- 
és toronykakaslövő versennyel, va
dászkutya-bemutatóval, a diákok 
részére szellemi vetélkedővel, ifjú
sági légpuska-lövészversennyel, fő- 
zöversennyel folytatódik.

A másik helyszín a hajdúnánási 
Kossuth Vadásztársaság lőtere, 
ahol az ünnepi köszöntő után ko- 
rongvadászversenyt, ifjúsági vetél
kedőt és lövész versenyt, főzőver- 
senyt láthatnak a látogatók.

A Heves megyei Vadászkamara 
Mátrafüredcn rendezi a vadászna
pot, 17-én. A megnyitó után Huber- 
tus-misén vehetnek részt az érdek
lődők, majd elkezdődik az egész 
napos kulturális program, amely
nek részleteit a rendezők egyelőre 
nem árulták el.

Komárom-Eszfcrgom megyében az 
idén a Bérkilövő és Független Va
dásztársaságok Országos Szövetsége
a házigazda, és a helyszín Tardos, 
szeptember 17-én. A Hubertus*mi- 
sével kezdődő rendezvény során a 
látogatók megismerkedhetnek a ha
gyományőrző vadászati módokkal
- íjászat, solymászat valamint a 
mai vadászat, vadgazdálkodás 
eredményeivel, gondjaival. A szö
vetségek között olyan megállapo
dás született, hogy egyik évben a 
bérkilövők szövetsége, másik évben 
a megyei területi szövetség rendezi 
a vadásznapot.

A Nógrád Megyei Vadászszövetség 
szeptember 17-én, Szécsényben a 
várkertben várja a látogatókat. A 
megnyitó után felvonják a város és 
a vadászszövetség zászlaját, ezt kö
veti a Hubertus-mise. Ezután népi 
iparművészeti, lovas-, vadászijász- 
bemutatók, koronglövő és kürtös 
verseny, valamint a különleges tró
feák versenye teszi vonzóvá a prog
ramot. Közben kerül sor a Huber
tus Kereszt kitüntetések átadására 
azok számára, akik a vadászati kul
túráért kiemelkedő munkát végez
tek. A nap szabadtéri vadászbállal 
ér véget.

Pest megyében a Vadászok és Ter
mészetvédők Közép-magyarországi 
Szövetsége a budapesti Magnezit 
Vadásztársasággal közösen Üllőn a 
Dóra-majorban rendezi a vadász

napot, szeptember 17-én, 9 órától. 
Ennek során felavatják a megye va
dászainak zászlaját, a vadászok és 
látogatók Hubcrtus-misén vesznek 
részt. A kulturális műsor keretében 
neves művészek, népi táncosok, ka- 
tonazenekarok, vadászkürtösök 
szórakoztatják a vendégeket. Több 
helyszínen folynak a koronglövő-, 
lovas-, főzőversenyek, az Íjász-, va
dászkutya-, solymász-, trófeabemu
tatók, könyv- és képzőművészeti ki
állítások, vadásztoló, tombola és 
egyéb vonzó programok állnak a 
vendégek rendelkezésére. Az ifjú
ság részére céllövő légpuskás ver
senyt rendeznek.

A Somogy Megy ei Vadás/ok Szövet
sége a Lábod-Mavad Rt. nagysalléri 
vadás/házáná! tartja a vadásznapot, 
szeptember 17-én. A rendezvényen 
trófea-, vadászkutya fajta-, élővad-, 
képzőművészeti filmbemutatókat 
tartanak, amely során vadászfóru
mot és szakmai vetélkedőket is lát
hat az érdeklődő közönség. A  látni
valókon kívül a felvonuló kereske
dők, iparosok, népművészek vására 
áll a látogatók rendelkezésére.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében 
két helyszínen Ünnepelnek a vadá
szok. A megyei szövetség a szolnoki 
M illéri lőtéren rendezi a vadászna
pot, !7-én. A  megyei művelődési 
házban ugyanekkor vadászati, vad
gazdálkodási kiállítás tekinthető 
meg. Az ünnepélyes megnyitó után 
kerül sor a korongvadász-, főző- és 
ifjúsági légpuskalövész-versenyre, a 
vadászkutya-bemutatóra és számos 
más, vonzó programra. Fórumon 
vitatják meg a megye vadászai min
dennapi gondjaikat.

Az abáds/alóki Hubertus Vadász- 
társaság szintén szeptember 17-én, 
a vadászházban rendezi meg a va
dásznapot, amely során ifjúsági ve
télkedőn, szellemi vetélkedőn mé
rik össze tudásukat a versenyzők. A 
látogatók megismerkedhetnek a 
környék természeti értékeivel, a tár
saság példamutató vadgazdálkodá
sával, vadgazdálkodási berendezé
sekkel, a mesterséges fácántenyész
tés, -nevelés módszereivel, eszköz
tárával. Sor kerül továbbá ifjúsági 
és felnőtt lövészversenyre is.

Szabofcs-Szatmár-Bereg megyében
a vadásznap időpontja szeptember 
18., vasárnap, ahol a ramocsaházi 
Nimród Vadásztársaság székelyi lö- 
tere ad otthont a skeet- és trapplö
vő, valamint a vad- és halfőző ver
senynek. Ugyanekkor több korcso
port részére természetvédő és va
dásztájfutó versenyt rendeznek, 
amelynek résztvevői 9 órakor indul
nak a sóstói szabadidő parkból. A

hosszú útvonalon létesített 12 állo
máson vadászati, természetvédelmi 
kérdésekre kell a versenyzőknek vá
laszolniuk. Az állomásokon vadá
szok, vadőrök, természetvédők vár
ják a tájfutókat, a 12 állomás az év 
12 hónapját modellezi. Ezenkívül 
ifjúsági kispuskás és légpuskás lö
vészversenyt rendeznek.

A Tolna Megyei Vadászszövetség va
dásznapi helyszíne szeptember 17- 
én a dombóvári lőtér, ahol a meg
nyitó után kispuska-, légpuska-, 
skeet-, toronykakas-, valamint 
ijászversenyt rendeznek. A látoga
tók ezenkívül trófea- és vadászku
tya-bemutatót és egyéb rendezvé
nyeket láthatnak.

A Veszprém Megyei Vadászati, Vad
gazdálkodási és Természetvédelmi
Szövetség szeptember 17-én Bala- 
tonfüzfőn koronglövőversenyt, me
gyei vizslaversenyt rendez. Az érin
tettek meghívásával megyei vadász
fórumon vitatják meg a vadászat, 
vadgazdálkodás helyzetét, a jövtő 
kilátásait.

A soproni Tájegységi Vadászszövet
ség idei vadásznapi rendezvényé
nek szeptember 17-én az ad külön
leges hangsúlyt, hogy akkor ünnep
li a S E F E  Vadgazdálkodási Tanszé
ke negyedszázados fennállását. A 
megnyitón és a megemlékezés után 
a látogatók Hubcrtus-misén vesz
nek részt, képzőművészeti kiállítá
son ismerkedhetnek meg egyfelől 
az alkotásokkal, másfelől az alko
tókkal. A vadgazdálkodási bemuta
tókat a megye természeti értékeinek 
saéles körű ismertetője kíséri. Sor 
kerül a hagyományőrző vadászati 
módok bemutatójára, a kutatások 
ismertetésére, valamint a látványos 
kulturális programokra.

Az O M W , az Országos Vadásznap
ra Országos Ifjúsági Szakmai Vetél
kedőt rendez a hivatásos vadász
képző iskolák csapatainak részére. 
Az elődöntőket az iskolákban, az 
országos döntőt az O M W  Komá
romi Vadgazdaságában rendezik. A 
legjobb helyen végzett iskola nyeri 
a védegylet junior vándorserlegét, 
az első öt helyezett pedig értékes 
tárgyjutalmakat kap.

És, hogy mi se maradjunk le, az Or
szágos Vadásznap tiszteletére szí
nes, 64 oldalas lesz - változatlan, 
50 forintos áron - a Magyar Va
dászlap. Fogadják szeretettel, és ha 
tetszik, kérjük fizessék elő. Ú j szín
folt lesz továbbá, hogy csaknem 
minden helyszínen bemutatkozik 
az új Vadász Könyvklub, amely 
minden bizonnyal jól fogja szolgál
ni a magyar vadászati kultúra 
ügyét.

DR. NAGY ENDRE
( 1 9 1 3 - 1 9 9 4 )

Szónyben kezdett el dobogni 
1913. nov. 12-én és Tapolcán a 
kórházban állt le végleg és vissza
vonhatatlanul a nem es szív július 
12-én. A  világhírű m agyar vadá
szok közül megint eltávozott egy 
olyan vadász, akinek az életét ne
héz politikai korszakok szabdalták 
szerteszét. Úgy és ott tudott va 
dászni. ahogy és ahol nekünk már 
nem adatik meg vadra fegyvert 
em elni.

M eghalt 1994. július 12-én dr. 
Nagy Endre, a hires Afnka-va- 
dász, a m agyar vadászok doyenje. 
Küzdelm es élete során m egjárta 
az elism ertség és m ellőzöttség 
keserves útjait. Magyarországról 
Afrikába települt, ott terem tett 
m agának új életet és hódolt a 
nagyvadászat sokszor bizony é le t
veszélyes örömeinek. A konszoli
dálódó m agyarországi helyzet, a 
haza és a m agyar erdők utáni 
nosztalgia, valam int az éveinek 
száma hazacsalogatta. Megkapta 
a m egérdem elt elism ertseget is 
és az otthon m elegét. M agával 
hozta mindazt az egzotikus térgy
es trófeagyújtem ényt. m ely A fri
kában körülvette, ebből terem tett 
Balatonedericsen egy olyan kiállí
tást. m ely ma a látogatók és a 
tisztelők ezreit vonzza.

Dr. Nagy Endre a m agyar vadá
szok egyik példaképe, ott a helye 
a méltán nagyra becsültek pante
onjában a világ és az ország nagy 
vadászai között. Állandó törekvé
se volt. hogy afrikai vadászterüle
teire m inél gyakrabban elm ehes
sen. Többször em legette, milyen 
szép lenne, ha ott nyugodhatna a 
Serengetin. szemben az afrikai is 
tenek trónusával, a csillogó hó
sapkás Kilim andzsáróval. Tudom, 
ha ham vai nem jutnak el vágyott 
végső pihenőhelyére, nyugtalan 
vadászlelke ott fog bolyongani az 
afrikai tábortüzek körül, ahol é j
szaka a sakál sikolt és az oroszlá
nok böm bölése derm eszti meg az 
em berek és békés növényevő 
állatok szivét.

Elm entél Bandikám ! M i. sze
rény m agyar vadászok gyászo
lunk, de tudjuk, hogy a túlvilági 
vadászmezőkön találkozunk majd 
veled. O tt és akkor ám uló szem e
inknek megmutogatod, am it te 
m egism ertél, am ire mi csak vá 
gyakozhattunk. És megosztod 
majd velünk a csodálatos élm é
nyeket. egy olyan csodás vadá
szatot. ahol vad és vadász soha 
nem látott harmóniában él.

Isten Veledl
dr. Sáry Gyula
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VADÁSZOK A SAJTÓBAN
A  vadállom ány védelme, az orv- 
vadáazat visszaszorítása nap 
mint nap visszatérő téma az új
ságok  vadászattal foglalkozó  
cikkeiben. A  rabsicok elleni 
küzdelem eredm ényességének  
feltételét hasonlóan ítélik meg: 
az október elsején életbe lépő 
új randórségi törvény és a vár
ható új vadászati törvény gátat 
szab az orvvadászok garázdál
kodásának is.

.Nem hivatalos vélemények szerint 
az orvvadászok évente 10-30 száza
lékát ejtik ei a »levadászható« állat
oknak. Ha azt nézzük, hogy a mezei 
nyúlból »hívatalosan« 127 400 dara
bot ejtettek el a tavalyi évben, fá
cánból pedig több mint félmilliót, 
akkor az orvlövészek sem panasz
kodhattak 1993-ban. Vészhelyzetben 
a vadgazdálkodás? Mint az alábbi
akban kiderül, ez így túlzás, de az 
öreg bikákat és más különlegesen 
értékes állatokat igenis van miért 
félteni' - olvasható a Déli Hírlap  
Orvvadászok cimű cikkében. .Szó 
sincs vészhelyzetről - mondja Vajai 
László, a Földművelésügyi Minisz
térium főosztályvezetője. Mint kide
rült. néhány régióban még ma is a 
kívánatosnál nagyobb a nagyvadál
lomány. ezért van az úgynevezett 
»állományapasztási« program. A baj 
csak az. hogy gazdasági okok miatt 
a gímszarvasok közül például főleg 
a legöregebb, a legértékesebb biká
kat lövik ki. Hiszen egy-egy tizkilós 
trófeáért 15 ezer márkát is fizet a 
külföldi turista. Veszélyes dolog ez: 
néhány év múlva az öreg bikák, a 
legértékesebb tröfeák hordozói.

egyszerűen elfogyhatnak. Az orwa- 
dászokat nem szabad lebecsülni, de 
örvendetes tény. hogy egyre nő a 
felderített esetek száma, és ez a he
lyi önkormányzatok, a rendőrség és 
a vadászatra jogosultak közötti egy
re szorosabb együttműködésnek kö
szönhető. Ugyanis már nemcsak 
egyedül a hivatásos vadászok ellen
őrzik a vadászterületet, hanem a 
rendőrökkel együtt járóröznek. Fi
gyelik a »gazdátlan« lövéseket, és 
szükség esetén »kéznél« van a ható
sági segítség.*

A fentiekhez kapcsolódik a Zalai 
Hírlap tudósítása, amely Rendór- 
vadász razzia - először címmel 
számol be arról a razziáról, amelyre 
a Zala Megyei Rendór-fókapítány- 
sag és a Vadásztársaságok Szövet
sége óv elején kötött szerződésének 
köszönhetően került sor. .Dr. Ber
ke Jenő alezredes, a ZMRFK igaz
gatásrendészeti osztályának vezető*, 
je elmondta: - Előre meghatároztuk 
azokat az erdőket, szőlőhegyeket, 
ahol az embereinknek a leginkább 
oda kellett figyelniük. Természete
sen az erdőt nap mint nap járó vadá
szok tapasztalatait is felhasználtuk, 
s a kiválasztott térrel nem is volt baj. 
Az idővel viszont annál inkább. Saj
nos szokatlanul csendes éjeket vá
lasztottunk ki: fegyvoros orvvadászt 
nem sikerült elfognunk, bár ez volt 
az akciónk elsődleges célja. Horog
ra akadt azonban egy pincebetörő 
páros, elcsíptünk több rendszám 
nélküli autót, ittas vezetőket, csak 
épp a fő cél, a vadorzók maradtak ki 
a képből. De lesz még alkalom - 
most egyszerűen pechünk volt.’

Az orvvadászoknak nehezebb 
lesz? a címe a 24 órában megje
lent elemzésnek, amely szerint .A 
vadgazdálkodás nem profitorientált 
ágazat, de sok közvetett haszonnal 
jár. és - eltartja magát. Ez pedig 
nagy szó manapság. A minisztéri
umban az országos kép alapján ügy 
látják: közvetett haszon a nyugati 
bérvadászok tőkebefektetéseiben 
realizálódik, hiszen a drága felszere
lést és a trófeákat csak az amúgy is 
vastagabb pénztárcájú, vállalkozó 
réteg tudja megfizetni. A vadászte
rületek bevétele már négy éve 4 mil
liárd forint fölött van. annak ellené
re. hogy évente ötszéz-nyolcszáz fő
vel csökken a hazánkba érkező bér
vadászok száma. A csökkenést meg 
lehet majd állítani, hiszen az átme
neti állapot kialakulásában döntö 
szerepet játszottak a volt szocialista 
országokban újonnan megnyílt va
dászati lehetőségek. (...) A magya
rok hírneve, a jól képzett szakmai 
személyzet és a balkáni országoknál 
sokkal fejlettebb infrastruktúra 
azonban visszaállíthatja a korábbi 
arányt (...) És hogy mi lesz az orv- 
vadászokkal? A rövidesen életbe lé
pő új rendőrségi törvény, illetve az 
új vadászati törvény remélhetőleg 
megnehezíti az ó ^munkájukat* is.”

M ennyit ér a vadőr szava? - teszi 
fel a kérdést már cimében is a Zalai 
Hírlap interjúja. Az újságíró kifejti: 
.Az orvvadászok működésének gyá
szos eredményeként tavaly felére 
csökkent a Mavad forgalma. Ennek 
és más anomáliáknak a megoldását 
szolgálná az október 1-jén életbe lé
pő új rendőrségi törvényhez kapcso

lódó jogszabáfysorozat. amely az er
dőőrök, vadőrök, természetvédelmi 
őrök. halórök jogállását, hatásköri 
jogosítványait rendezi majd. Igazság 
szerint a Földművelésügyi Miniszté
rium minden évben elkészítette az 
erről szóló törvénytervezetet, de 
rendőrségi törvény hiányában az 
sem léphetett életbe. Pedig szőrit az 
idő. Dr. Bosánszky Lajos, a Bel
ügyminisztérium törvény előkészítő 
főosztályának vezetője szerint ré
gen, az »átkosbanc minden sokkal 
egyszerűbb volt: működött a polgári 
fegyveres őrség, a halőrök és a töb
biek az állami tulajdon védelmében 
teljes magabiztossággal léptek föl a 
törvényszegőkkel szemben. A rend
szerváltozás óta azonban nagy a za
var. Ugyanis az állami tulajdon pri
vatizációja nyomán létrejött renge
teg vadásztársaság, horgászegyesü
let alkalmazottai nem kisérhetik be 
a vadorzót, mert akkor állampolgári 
szabadságában sértik meg. A hábo
rú óta nem tapasztalt mértékben 
szaporodott el az orvvadászat, meg
nőtt a mezei lopások száma, elhara
pódzott az engedély nélküli fakivá
gás. Karácsony előtt hiányzik a fél 
fenyóerdó. Az orvvadászok terepjá
róval közlekednek, és »mükodósük« 
nyomán a felére csökkent a Mavad 
korábbi forgalma. Természetesen 
dolgoznak a hagyományos hurokkal 
vadászók is, de őket a legkönnyebb 
elkapni. A legnehezebb lefülelni 
azokat a vadásztársasági tagokat, 
akik feketén hívják a németeket, és 
a márka a társaság kasszája helyett 
az ő zsebükbe vándorol. Mit tehet a 
vadőr? Gyakorlatilag semmit.'

összeállította: K. J.

KÖNYVESPOLCRA
A MAGYAR VADÁSZLAP SZERKESZTŐSÉGÉBEN -  1054 BUDAPEST. 

HONVÉD U. 8. IV. EMELET 3. -  KAPHATÓ VADÁSZKÖNYVEK:
Lovász Sándor: A vadászat lázi
ban, Gelvács (Kontroll Kiadó, 
1993. 154. p.) Ara: 340 Ft. 
Elsőkönyvcs újságiró-vadász no- 
vclláskőtete, amelynek vadászat- 
történeti érdekessége a híres gel- 
vácsi vadászterületért folyó elke
seredett harc, korabeli doku
mentumok alapján.

Wentzely Dénes: üzen az erdő
(Lipták Kiadó, Balatonfenyves 
1993, 228 p.) Ára: 295 Ft.
A népszerű erdész-vadász tőmel
letti egyszerűséggel, kendőzetlen 
igazságérzettel ír a több mint 
négy évtizedes erdészi pályafu
tása alatt tapasztaltakról. Sajá
tos humora, ízes nyelvezete tette 
egyénivé, több novellapályázat 
díjazottjává.

Gánti Tibor: Remetesüldő, (no, 
meg az Aggszűz!) Kogitátor K i
adó. Budapest, 1992, 149 p.) 
Ára: 198 Ft.
A népszerű biológus professzor 
briliáns humorú elbeszélésgyűj
teménye, amelyben vadász pá
lyafutásának állomásairól, sike
reiről, kudarcairól vall. A köny
vecske igazi meglepetés, nem is 
véletlen, hogy a Bölcs Mosoly 
sorozat könyvei között jegyzik. 
Erre valóban rászolgált.

Id. és ifi. Fuchs Antal: Dicsértes
sék a Bakony (Szerzői kiadás,- 
Press Kiadó, 1994, 199 p.) Ára: 
580 Ft.
A Fuchs-dinasztia fogalom a 
szakmában határainkon belül és 
túl. Ifj. Fuchs Antal a Széche- 
nyi-könyvekböl közismertté vált 
édesapja, a világhírű vérebveze

tŐ fővadász soha meg nem jelent 
kéziratát is fölhasználta a köny
ve megírásához. Ma már egy le* 
tűnt csodavilágról, a Bakonyról 
mesél, illetve ad számot az utó
kornak. Az időrendbe fűzött tör
ténetek egy ízig-vérig vadászcsa
lád hányattatásai egy olyan 
őrült korban, amikor bármiért 
bárkit meghurcolhattak.

A vadászati ismeretek kézikönyve
négy kötetben. Reprint kiadás, 
az 1892-ben megjelent mű ha
sonmása. (Lipták Kiadó, 1993, 
Balatonfenyves). Ára: 4900 Ft.
A mű a boldog békeidők encik
lopédiája, korának legnevesebb 
szerzőitől. Bölcsházai Belházy 
Jenő. Szécsi Zsigmond. Illés 
Nándor neve akkoriban a legna- 
yobbak közül való. Az igényes 
iadás alapmunka, nem hiá

nyozhat egyetlen olyan vadász
könyvtárból sem. amelyiknek tu
lajdonosa egy kicsit is ad magá
ra.

*
Szídnai-Bognár-Huszár: Ma
gyarország aranyérmes trófeái. 
1970-től 1988-ig, 559 p. Ára: 
2000 Ft.
A könyv egy olyan korszaknak 
állít emléket, amely talán végle
gesen eltűnt. Csodálatos fotók
kal, adathalmazzal egy ország 
vadállomány-minőségének hű 
tükre. Szakemberek, vadásztár
saságok, kutatók és gyakorlati 
vadgazdák eredménnyel forgat
hatják. a lenyűgöző mennyiségű 
adattömeget munkájukhoz fel
használhatják. Tekintettel arra, 
hogy a kötet magyar és német 
nyelven íródott, ajándékozható 
a külföldi bérvadászoknak is.
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RONGYRÁZÁS
(részlet)

A mezőn kiégett füveket tépett a 
forró szél.

Messziről, a Duna felól vontató 
dudált mély hangon, de hangja e l
elveszett a halódó füvek suttogá
sában. A lyukak szélén kinőtt ür- 
gefiak ültek. Mellettünk a szudáni 
fú táblája lengett a szél ritmusára. 
Rengeteg volt azon a nyáron a 
kullancs, de övig ki volt gombolva 
az ingünk.

- Ez már Afrikában is sok lenne!
- nyögött barátom tikkadtan.

Magam se voltam éppen friss,
és azon gondolkodtam, hogy a 
barlangászok ilyenkor mennyivel 
jobban érzik magukat valamelyik 
huzatos folyosóban hason csúsz
va ...

Mi pedig itt a tűző napon cipe- 
kedünk.

Bal vádunkon egy nyolcméteres 
akác nehézkedett, hátamon egy 
zsákban a fűrész, vésők, kalapács, 
meg szegek. Igen szegek, ame
lyek egyike-másika szökni készült 
és már át is szúrták a zacskót, va
lahol a csigolyám mentén, éppen 
lumbáláshoz készülődtek!

Nyakamban persze ott kalim
pált a távcső, oldalamon a szett
táskában legalább negyed mázsa 
fényképezőgép, meg annak félm il
lió darab tartozéka... Barátom kö
rülbelül ugyanúgy nézett ki, azzal 
a különbséggel, hogy az ó . sza
bad vállát" még két puska is húz
ta. A kettőből csak az egyik volt az 
övé, a másik az enyém volt. de én 
azt mondtam, hogy fenék alá csak 
egy ló való, a nap süt ezerágra, 
ilyenkor értelmes vad nem mozog, 
úgyhogy a puska maradjon a fegy
verszekrényben.

- S  ha a vad nem mozog, akkor 
mit akarsz fotózni? - acsarkodott 
rám jó tíz évvel vénebb barátom.

- Csak lekvár embereknek ne 
adnának fegyvertartási engedélyt!
- sóhajtott, és felvette az én pus
kámat is. Hozta elszántan. Közben 
az ingünk átázott teljesen. A  víz
mosásban, amelyen ezt a fene sok 
kacatot át kellett cipelni, görgött a 
lábunk alól a száraz föld, kő, avar. 
Szenvedtünk, de hurcoltuk a ma
gaslesnek való fát! A mi magasle
sünkhöz való egyik lábat!

Még három nyújtózkodott a te
repjárón, ami irdatlan messze volt, 
igy verejtéktől lepett, legyektől 
csípett, félig főtt állapotban. És 
akkor még nem is szóltam a létrá
ról, amit a vadászház előtt össze
ácsoltunk, meg a korlátfáról se 
szóltam, mert rossz volt rágondol
ni, hogy azokat is át kell ide hozni.

- Mert mi mindig csak rázzuk a 
rongyot! - hörögtem, amikor oda
értünk a már kifúrt oszlophelyek 
mellé, és megszabadultunk a le
gallyazott fátó l... Útközben 
ugyanis megálltunk a falusi kocs
ma előtt. Vettünk két üveg üdítőt. 
Odabenn néhány munkanélküli 
húsölt ártatlanul. Előttük félig 
ivott sörük, amit sóváran néztem, 
meg pálinka, amire ebben a rekke- 
nó melegben iszonyattal néz
tem ...

Kifelé menet elkaptam egy 
mondatot: - Ezeknek jó csak iga

zán: vadászgatnak, rázzák a ron
gyot, a vadászházakban meg ölel
getik a babájukat! Hátam mögött 
a .szakértő", előttem az öreg tol- 
dott-foldott UAZ. tetején a ménkú 
sok fa, az agyamban hangyaboly 
tart felvonulást a melegtől. - Meg 
kellett volna kérni őket, hogy jöjje
nek el velünk "rongyrázni’ egy ki
csit! - morfondíroztam, mialatt 
visszafelé ballagtam a következő 
oszlopért. Igazság szerint még 
nem tudtam, hogyan is fogjuk két- 
ten ezt a böhöm nagy alkotmányt 
felállítani. Eredetileg négyen szö
vetkeztünk össze magaslest építe
ni, de Zoltán barátunknak megbe
tegedett a munkatársa, és nem jö
hetett el a patikából. Negyedik 
társunk főnöke pedig nélkülözhe
tetlennek tartotta munkatársát. 
Nem jöhetett.

...Segítségképpen munkást 
szerezni egyszerűen lehetetlen, 
bármi pénzért isi Vadőrünk majd 
jön. de előbb a polgármesteri hi
vatalban akadt dolga egy szágul
dozó autós miatt, aki elütött egy 
tehenet, és összetört a kocsija is, 
meg ó maga is!

Vadőrünk a lábak helyét kifúrta 
tegnap, körül is kerítette szépen, 
hogy valaki kósza virágszedó bele 
ne lépjen. Felváltva mentünk hát 
vissza a kocsihoz újabb meg 
újabb terhekért. Volt ennek valami 
keresztvitel jellege. Nagy nehezen 
azért helyére fuvaroztunk min
dent. Csattogott a szekerce. ke
zünkben szépen gyűltek a szálkák, 
nekem a véraláfutások is. mert 
.rongyrázás' közben odasóztam 
néha a kezemre is.

Összeszögeltük a két-két lábat 
merevítő keresztfákat, amúgy fek
tében. A  lyukakhoz vonszoltuk, 
majd a létra segedelmével fel- 
csáklyáztuk valahogyan. Életünk 
kockáztatásával összeandrásol- 
tuk. Az oszlopok mellett jól meg- 
csömöszöltük kövekkel, be is isza- 
poltuk, de itta a föld a vizet mint a 
szivacs. A kannákban hozott viz 
persze kevés volt, vissza kellett 
menni a legközelebbi nyomós kút
hoz vízért. Már állt a les váza, ami
kor megérkezett Oszkár. Jó  hírt 
hozott: a balesetért a társaság a 
felelős! A jegyző megértóen ba

busgatta a kárvallott gyorshajtót. 
Kijelentette, hogy a vad a társa
ság haszonszerzésének alanya, az, 
hogy az út telistele van csipkézve 
vadveszélyre figyelmeztető táb
lákkal, szerinte elhanyagolható kö
rülmény. attól is nagyvonalúan el
tekintett, hogy a féknyom volt 
vagy harminc méter!

- No végre, legalább peresked
hetünk ismét egy kicsit! - örven
deztünk.

Ennek ellenére kedvvel dolgoz
tunk. Késő délután lett, mire a te
tő vázát is felszögeztük. Mert fe
dett lest kívánt az elnök. Szeptem
berben jön Hans. már szinte 
egyetlen megmaradt „németünk". 
Mert ahogyan növekszik a terület- 
bér, úgy nő a lelövési díj, és sajna, 
úgy csappan a vadászatra jelent
kező bérvadászok száma. Túlzás 
volt persze, hogy évekkel ezelőtt a 
vadat csak mustrálhattuk, és a 
bérvadászok lőtték, de most hiá
nyoznak az itthagyott márkák. A 
kassza üres. a terület inog alat
tunk. bár földrengés szerencsére 
nincs, mégis szorongva lessük: 
mit eszelnek ki a honatyák! Ebben 
a pár hold területben benne van jó 
néhányunk életművel Magasle
sek. cserkészutak, sózok, mester
séges dagonyák, a két, saját kezű
leg épített vadászház. Három for
rást a mi tagjaink foglaltak. Min
den munkát együtt végeztünk, és 
lehet, hogy néhány jól irányzott 
paragrafussal ki fognak tessékelni 
belőle. Mert a vadászat ugye: úri- 
zálás. rongyrázás, csupa móka. 
dal, kacagást

Van, ki tagadná, van rongyrázó, 
pöffeszkedő ember a vadászok 
között. De néhány pénze van, esze 
nincs ember miatt nem szabadna 
a többséget anyagilag-erkölcsileg 
elmarasztalni. A mai napra rendelt 
uraskodás végén erről beszélget
tünk, aztán beírás szerint ki-ki a ki
szemelt helyére indult.

Én az elhagyott szólót választot
tam. Az közel esik a házamhoz. 
Valamicskét enyhült a hőség, bár 
verejtékeztem, amint átvágtam a 
legelőn. A juhász ekkor terelte ki a 
birkákat. Negyvennyócban meg is 
hurcolták érte. mert rangja is lett. 
Mégis el akarták vinni kitelepíteni

az unokáját - ezt. akiről beszélek. 
Oszt ez nem hagyta. Ment Ponci- 
ustól Pilátusig, hogy ót hagyják 
békibe, mert neki csak a neve né
met. Sokat zaklatták, végül itt
hagyták, mert a gróf is szólt érte. 
Mondom, ót itthagyták, de a gró
fot. azt elvitték aztán.

Langyos szellőt hozott a közel
gő este. és jó volt itt ülni az egész 
napos kemény munka után. Meg
töltöttem a puskát, és kibiztosítva 
elfektettem magam mellett. In
kább a fényképezőgépet tartot
tam készenlétben, mert volt még 
elég fény, és a pirosodó fény játé
ka szép volt. Lassan enyhült a 
megérkezésem okozta feszültség, 
előbb a cinkék tértek vissza, majd 
kiült a rózsa ágára egy gébics, és 
amikor az aljban megszólalt egy 
kakas, akkor már befogadott a táj. 
Távolról harangszó kondult, és vé
giggörgőit a tájon. Távolabb egy 
suta jelent meg gidájával, de 
messze volt. Próbálkoztam a ma
darakkal. de apró testük elveszett 
a gép keresőjében, úgyhogy vár
tam. A hátam mögött vadgalamb 
búgott.

Hirtelen felébredtem, mert a 
gerle is elhallgatott, és kábán néz
tem körül, talán álmodtam is. Ha
nem a disznót, azt nem álmodtam, 
amelyik jó lótávolban, de takarás
ban turkált a vadföldön. A fény 
még elég volt, de fogyott irgal
matlanul, és még tagjaimban ott 
bizsergett az álomból ocsúdás re
megése! A disznó egy helyben 
mozgott, jószerivel abban se vol
tam bizonyos, fiú-e, vagy lány! A 
kocalövésért nálunk büntetés jár. 
Márpedig ón nem szeretném, ha 
pár hónapig csak kisérgethetném 
barátaimat!

Vártam, és jól tettem, mert a 
disznó mellett itt is. ott is mocor- 
gott a fú.

- Malacok! - horkantam fel 
mérgesen.

Aztán feltolult az árokból még 
egy test, azután egy harmadik, és 
ez jóval kisebbnek látszott a másik 
kettőnél! Ennek szőre is hosszabb 
volt az előzőekénél, mozgása is 
zavartabbnak tűnt, amint valame
lyik nagynak a közelébe ért. Ilyen
kor az anyák egyike odamordult a 
süldőre, és ón mér célba is vettem 
az oldalát, majd amikor jól látszott 
a váll-lapja, meghúztam a billen
tyűt. A dörrenésnek kemény vissz
hangját véltem hallani, bár ilyen 
közelről a becsapódást inkább 
csak bebeszéli az ember. A süldó 
nem szenvedett! Megvártam az öt 
percet, aztán felhúztam az út mel
lé. Gyorsan meglékeltem, hogy a 
melegben meg ne romoljon, aztán 
ágakat raktam rá. meg egy puló
vert a tetejére, majd irány a há
zam. Aztán igyekeztem vissza a 
kocsimmal. Lámpa mellett zsige- 
reltem, végűi irány a negyedik fa
luban^ hútóház, átadtam szabá
lyosan. Zsigerek nélkül negyven 
kiló volt. és arra gondoltam, hogy 
még néhány ilyen „rongyrázós" 
nap, és én se leszek sokkal súlyo
sabb! Zsibbadt voltam a fáradt
ságtól... B o d o r M ik ló s
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Csoportos, úgynevezett közombösségi fegyelm i gyakoriét, elfektetéssel. amely során a kutyának minden zavaró körülmény ellenére szilárdan
8 helyén kell maradnia

VIZSLAISKOLA
P O L S T E R  G A B R IE L L A  K É P R IP O R T JA  A Z  Ü L L Ó - D Ó R A - M A JO R B A N  R EN D EZ ET T  V A D Á SZ K U T Y A - K IK ÉPZ Ó  T A N FO LY A M

G Y A K O R LA T I F O G LA LK O Z Á SÁ N  K É S Z Ü LT . JÚ L IU S  9-ÉN

A megtalált apport szabályosan, ülve történő 
átadása. A feladat lényege, hogy a kutyának 

mindaddig tartama kell a vadat, amig a gazdájától 
nem kap parancsot annak átadására

Hasalás (dropp) szabályos végrehajtása, amelyet 
a felemelt jobb kar jelzésére, vagy éles, rövid 

sípszóra kell a távolságtól függetlenül a kutyának 
végrehajtania

Vonszalékmunkánál a sebzett apróvad csapájának 
követése a gyakorlat. A  sebzett vad megtalalása 

után. azt parancsszóra gazdájának kell vinnie 
és szabályosan, ülve átadni

Az apporttárgy szabályos fogása és tartása 
A  vadat mindig súlypontjában, középen kell 

a kutyának megfognia ahhoz, hogy a futásban ne 
zavarja, és a vadon minél kevesebb roncsolást 

okozzon

Tárgyelhozás (apport) a feladatot már 8-10 hetes 
korban, játékos formában tanítani kell Képünkön 
kilenchetes magyar vizsla sikeresen hajtja végre 

a kapott feladatot
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A LEGÚJABB MAUSER
Igen, ezt hangsúlyozni kell. hi
szen oly sok mauserpuska van 
forgalomban, amelyek első pil
lantásra felismerhetők, hiszen 
szómos közös jellemzőjük van. 
Különbségek is vannak persze. 
Az oberndorfi királyi fegyver
gyár alapitó okmányát 1811. jú
lius 31-én Württembergi I. Fri
gyes irta alá. Talán maga az 
uralkodó sem gondolta akkor, 
hogy Európa egyik legismer
tebb, sót világhírű gyárát hozta 
létre.

Az ismétlöpuskák diadalútja 
Európában a Mauser testvérek. 
Paul és Wilhelm találmányával 
kezdődött 1867-ben. A Mauser
rendszer alapvető lényege a 
mai napig nem változott. A 
Dreyse-zárszerkezetet fejlesz
tették továbbb a Mauser test
vérek. A törésre és elégésre ér
zékeny gyútú helyett erős ütő- 
szeget alkalmaztak. 1871-ben 
készült el a később híressé vált 
M 71-es modell. 1898-ban az M 
98-as gyalogsági fegyver kö
vette. amelynek Mauser-zár
szerkezetét még ma is lényegé
ben változatlanul alkalmazzák.

A II. világháborút követően a 
gyár kifejlesztette a 66-os mo- 
dellsorozatot. Itt a csőszerelés 
leegyszerűsítésével elérték, 
hogy egy puskához négy kali
bercsoporton belüli csőcserét 
végezhessen a fegyver tulajdo
nosa. A négy kalibercsoport
hoz négy különböző méretű 
zárdugattyú tartozik, amelyeket 
szintén cserélni kell. Egy azo
nos tölténytalpméreten belül 
azonban a zárdugattyú cseréje 
felesleges. Ez az első csoport
nál például azt jelenti, hogy 
egyazon zárdugattyúval nyolc 
különböző kaliber a lehetséges 
választék.

A csőcsere nem csak a pénz
tárca szempontjából praktikus, 
a gyakorlatban nagyon fontos, 
hogy mindig ugyanazzal a pus
kával vadászhatunk. Mint 
mondják: a cső ló, de a tusa ta
lált

A Mauser-gyár nem csak 
nagy golyósokat készit. Céllövó 
és sportpuskák a mesterlövé
szek és a versenyzők számára, 
kis kaliberű fegyverek a hivatá
sos vadászok számára, a mo
dern parabellum pisztolyok az 
önvédelemre, a történelmi pa
rabellum pisztolyok pedig a 
fegyvergyújtók számára érde
kesek.

Idén is újdonságokkal jelent
kezett a gyár a nürnbergi fegy
verkiállításon: gyűjtőknek kínál
ták a korlátozott mennyiségben 
készült IWA-Mauser parabel
lum pisztolyt, a 93 SR  precíziós 
fegyvert mesterlövészek szá
mara és a vadászokat érdekló 
M 94-es ismétlő golyőspuska- 
modellt.

Minden különleges szerszám 
nélkül cserélhető az új model
len a csó: a standardkaliber 
csöve 56 cm-es, a Magnum-ka- 
liberé 61 cm-es. A kisebb, illet
ve nagyobb testú nagyvadra

használnak, hogy hézagmente
sen fogadja be a tokot, és így 
lehetővé tegye a tökéletes pon
tosságot. A  rendszer hat sze
mölccsel zár közvetlenül a cső
ben, így a tokot nem terheli a

kamra 60 fokos nyilásszöge a 
gyors ismétlést szolgálja. A 
fegyver 3.3 kilogrammos, teljes 
hossza 108/113 cm. a tárban 
4/3 töltény fér el (ez utóbbi 
adatok standard Magnum-csó-

tehát ugyanazzal a puskával le 
het vadászni. Újdonság a rend
szer ágyazása is. Az ágyazás
ban a tok alatt szilárdan rögzí
tettek egy alumíniumbetétet. 
Ilyent általában a mesterlövé
szek precíziós puskájában

reteszelés ereje. A teljesen zárt 
készítésmód rendkívüli pontos
ságot nyújt. Mindezeken felül 
az M 94-es modell ágyazása 
különösen karcsú, kézhez álló, 
jól egyesíti a hagyományos és 
modern elemeket. A töltény

re értendők). Kaliberek: 7 x 64, 
.30-06. .243 W in.. .270 W.n., 
.308 W in., 9,3 x 62. 8 x 68 S, 7 
mm RM. .300 W M . Az ismert 
céltávcsószerelések bármelyi
ke alkalmazható.

knefcly
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AZ ERDŐSÍTÉSI ÁPOLÁS
jelenlegi gyakorlatának felülvizsgálata vadkárral veszélyeztetett 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ területeken_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(AZ FM VADGAZDÁLKODÁSI ALAPBÓL TÁMOGATOTT KUTATÁSI TÉMA
1994. ÉVI ZÁRÓJELENTÉSE ALAPJÁN)

Az erdőművelési szakirodalom 
általában egységes abban, hogy 
az erdősítési ápolás célja a 
gyomnövények elnyomása és a 
talajkiszáradás elleni védelem, 
valam int a talajszellőzöttség 
biztosítása. A  beavatkozások 
szükséges mértéke, illetve az 
ápolások megvalósításának m i
kéntje azonban egyre inkább v i
tatéma szakmai körökben. A  rá
fordítások csökkentésének kö
vetelménye kikényszeríti az 
ápolások racionalizálását, csak 
a valóban indokolt műveletek 
elvégzését. Ezzel kapcsolatban 
gyakran felvetődik a kérdés, 
szükség van-e az elmúlt évek 
gyakorlata szerinti, sokszor va
lószínűleg túlzott gyomtalaní
tással járó költséges ápolások 
elvégzésére?

Az indokolatlanul gyakori és 
túlzott mértékű ápolással, an
nak jelentős költségvonzatát 
most figyelmen kívül hagyva, 
szinte felkínálják a vadnak a 
csemetét. Sajnos, sokszor elő
fordul az a gyakorlat, hogy 
egész évben elhanyagolják az 
ápolást, és csak július végén, 
augusztusban, a legnagyobb 
melegben, a műszaki átvétel 
előtt szabadítják fel a csemeté
ket, kitéve azokat napsütésnek, 
vadrágásnak egyaránt.

Kísérletünkben azt vizsgál
tuk, hogy egyrészt az ápolások 
mérséklése, esetenként elhagyá
sa segít-e megvédeni az erdősí
tést a vadrágástól, másrészt pe
dig, hogy a gyomosodás, cser
jék, sarjak elnyomása iránt m i
lyen a csemeték tűrőképessége. 
E  célból különböző mértékű 
vadrágásnak kitett erdőrészle
tekben összesen hat kísérleti 
parcellát jelöltünk ki, ahol mér
sékeltük az ápolásokat és mér
tük a vadkárt. Igyekeztünk mi
nél változatosabb termőhelye
ket kiválasztani, így erdősz- 
tyepp, gyertyános tölgyes és 
bükkös klímában egyaránt je lö l
tünk ki mintaterületeket. A  kí
sérletbe bevont fajok a kocsá

nyos és kocsánytalan tölgy, il
letve a luc voltak.

Az eredmények alapján bizo
nyítottnak tekinthetjük azt, 
hogy ott, ahol a körülmények 
megengedik, a helyesen üteme

zett ápolásokkal a minőségi 
vadkár mértékét jelentősen 
csökkenteni lehet. Itt minden
kor azt kell szem előtt tarta
nunk, hogy a vadkárveszélyes 
téli időszakra a csemetéket ne 
hagyjuk fedetlenül, vagyis 
olyan sűrűségi viszonyokat hoz
zunk létre, hogy a cserjék és töl
telékfák az erdősítést megvéd
jék.

Sajnos, az első kivitelű erdő
sítések sok esetben alkalm atla
nok arra, hogy a megfelelő vé
dettséget passzív úton, kizáró
lag a cserjék és töltelékfák ter
mészetes úton történő betelepü
lésének révén érjük el. Itt tehát 
kísérőfák vagy cserjék bevitelé
re van szükség. Az ideális per
sze az lenne, ha a főfafaj cseme
téit is a hagyományosan 8-10 
ezer db/ha csemeteszámnál sű
rűbben ültetnénk, a kísérő fafa
jokról sem feledkezve meg. Ter
mészetesen ez megnöveli az er

dősítések költségeit, azonban 
közepes vadsűrűség mellett, ha 
a kár bekövetkeztére biztosan 
számítani lehet, ez még mindig 
költségkímélőbb megoldás, 
mint évről évre 20-40%-os pótlá

sokat elvégezni, vagy az erdősí
tési hátralék miatt kirótt bünte
téseket fizetni.

Szükség lehet töltelék illetve 
kísérő fafajok, cserjék utólagos 
bevitelére olyan többéves, vad
kárral érintett erdősítésekben is, 
ahol a termőhely minősége vagy 
az előző, letermelt állom ány faj
szegénysége nem teszi lehetővé 
a cserjék, fák gyors betelepülé
sét és elterjedését.

Nagyobb vadsűrűség mellett 
az erdősítések cserjékkel, tölte
lékfákkal történő megvédésével 
jobb, ha nem is kísérletezünk. 
Itt az egyedül üdvözítő megol
dás az erdőrészlet bekerítése, 
ekkor pedig nyilvánvalóan költ
ségkímélő erdőfelújítási mód
szereket kell alkalmazni (m akk
vetés vagy kis csemeteszám).

Bizonyítottnak véljük azt is, 
hogy a helyes módszerrel elvég
zett mérsékelt ápolások, azok 
elhagyása a csemeték növedéké-

ben visszaesést nem eredmé
nyez vagy csak minimális mér
tékben. Az ápolások elvégzésé
nél arra kell törekedni, hogy 
egyrészt télire az erdősítésben 
kellő fedettséget érjünk el, más
részt ez a cserjék és töltelékfafa
jok kellő mértékű záródásával 
történjen. Ha ezt el tudjuk érni, 
a nem kívánatos lágy szárú gyo
mok felverődése is megelőzhető 
vagy legalábbis mérsékelhető.

A  lágyszárúak és a szeder tú l
zott térnyerését mindenképpen 
meg kell akadályozni, hiszen 
ezek erős gyökérkonkurenciája 
a csemeték növekedésén is meg
mutatkozik, adott esetben (fia 
tal csemeték, szárazság, hó alat
ti bepállás, hónyomás stb.) akár 
pusztulásukat is okozhatja.

Vigyázni kell arra is. hogy a 
cserjék, töltelékfák ne nőjék túl 
túlzott mértékben a célállomány 
csemetéit, illetve ne nyomják el 
azokat. Célszerű azért évenként 
vagy kétévenként az amúgy is 
gyorsabb növésű, többnyire sar- 
jeredetű hajtásokat nyakalni, a 
célállomány csemetéinél kissé 
magasabban.

Természetesen az ápolások 
ütemezésének megtervezésénél, 
azok kivitelezésénél figyelem
mel kell lenni arra, hogy min
den eset egyedi, minden erdő
részletre - a tapasztalatok birto
kában és az erdősítés fejlődése 
függvényében - sajátos módsze
reket kell találni. Általában 
azonban igaznak tartjuk azt, 
hogy a legtöbb helyen az erdősí-, 
tések ápolásának mértéke tú l
zott, költségkímélőbb módsze
reket lehetne alkalmazni, és 
nem kellene annyira félni a 
cserjék és kísérő fafajok betele
pülésétől. Adott esetben ezek a 
talaj beámyékolásával, üdén 
tartásával, a lágy szárú gyomok 
visszaszorításával, és nem utol
sósorban a vadkár elleni véde
lemmel több hasznot hajtanak, 
mint amennyi kárt okozhatnak.

Dr. Nahlik András

*-a!*

>
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A magyarvizsla-tenyésztés helyzete napjainkban
A fajta történetéről - a mai tenyész
tési helyzet megértését segítendő - 
csak annyit, hogy bár valószínűleg 
a honfoglalás korára nyúlik vissza 
eredete, s első írásos adatok már a 
középkorból vannak, a szakszerű, 
tudományos alapokon nyugvó te
nyésztése és a törzskönyvezése e 
század elején kezdődött, dr. Polgár 
Kálmán, Bába Károly és társaik ál
dozatos tevékenysége nyomán. Az 
FC1 - nemzetközi kynoíógiai szer
vezet - 1928-ban fogadta el hivata
los standardját. Ettől, kétszeri hiva
talos módosítás ellenére sem tér
tünk cl lényegesen!

A mai tenyészcél hasonló az ere
detivel: kiválóan dolgozó, minde
nes vadászkutyának kell lennie, 
amely emellett küllemében is meg
felel a mai ízlésnek: nemes, ele
gáns, szikár - az erő, a nemesség és 
a kedvesség harmóniáját tükrözi.

Karakterét tekintve alapvető tu
lajdonsága a könnyű taníthatóság. 
Minden magyar vizsla „életcélja” , 
fő motiválója, hogy imádott gazdá
jának minden óhaját maximálisan 
teljesítse. Ennek következménye, 
hogy türelemmel, következetesség
gel és szeretetteljes bánásmóddal 
még a kezdő kiképző is jó eredmé
nyeket képes elérni egy magyar 
vizslával. De ebből a lelki alkatából 
következően nehezen bírja a rap- 
szódikus, türelmetlen, igazságtalan 
bánásmódot: ha nem érti, miért ha
ragszik rá gazdája, miért bünteti, 
lelkileg összetörik és használhatat
lanná válhat. Persze ez nem jelenti 
azt, hogy egy magyar vizslát nem 
szabad büntetni.

Az utóbbi évtizedek ez irányú, 
következetes tenyésztői munkájá
nak köszönhetően alapvető vadá
szati adottságai javultak. Vannak 
kiemelkedő apportkészséggel, kivá
ló orral, vadmegálló készséggel és 
olthatatlan vadászszenvedéllyel 
megáldott vonalak. Szeretnek úsz
ni, Telkesen kajtatják a nádast a vad 
után. Jó  csapakövető készségük 
folytán eredményesek a sebzett vad 
követésében, legyen az számyazott 
fácán vagy sebzett őz, vagy szarvas 
az erdőben. Mégis, az alapvető 
vizslamunka az apróvad keresése és 
elhozása mezőben és vizen. Ebben 
utolérhetetlenek!

Mint írtuk, vannak ilyen, tényleg 
kiemelkedő adottságú vonalak. Saj
nos nem minden magyar vizsla 
ilyen. És itt következnek a mai vizs
latenyésztés gondjai.

A céltudatos vizslatenyésztés 
csak századunk elején indult. Ad
dig az ősi vérbe keveredett sok ide
gen elem; elsősorban a pointer, ír 
szetter, német vizsla, esetleg még 
kopófajták is „beleszólhattak" a te
nyésztésbe. Ezáltal sok jó tulajdon
sággal gazdagodott a fajta, de sok 
bizonytalanságot is hozott ez a 
helyzet. A húszas, harmincas évek
ben szigorú szelekcióval próbálták 
kiválogatni a fajtajellegnek és az 
igényeknek valóban megfelelő 
egyedeket, s csak ezeket engedték 
tenyészteni. Sajnos, a háború nagy 
pusztítást végzett, így az újraindu
láskor nem lehettek szigorúak az

akkori tenyésztők: szükségszerűen 
hígult az állomány. Akkoriban ke
rült előtérbe a nehezebb típusú, 
„bőrös", lassúbb mozgású vizsla. 
Ez a típus - szerencsére csökkenő 
mértékben - a mai napig is jelen 
van a tenyésztésben. A hetvenes, 
nyolcvanas évektől megint a régi 
„ú j" típus, a nemes, szikár, elegáns 
vizsla a tenyészirány. A nyolcvanas

vizslának gondolták - amelyik meg
ijedt a fácán szagától!).

Manapság a kutyatenyésztésben 
önálló sporttá vált a „kiállításo
zás". Világszerte milliónyi ember 
kedvelt szórakozása, hogy kutyaki- 
állításokra jár, ott hobbitársakkal, 
barátokkal találkozik, drukkol ku
tyájának. közben - általában - jó 
levegőn van stb. Nagyon jó és hasz-

évek időleges törekvése volt a ki
sebb testű vizsla - ekkor ment le a 
minimális méret kannál S2, szuká
nál 48 cm-re. A gyakorlati munka 
azonban bebizonyította, hogy a kö
zepes méret az ideális: tehát a mai 
tenyészirányzat: kannál a 60-63 cm, 
szukánál az S6-S8 cm-t tekintjük 
ideálisnak.

A  mai magyarvizsla-tenyésztés 
egyik problémája - érdekes módon
- a népszerűség. Véleményünk sze
rint évente túl sok kölyök születik, s 
ezeknek csak igen kis százalékát 
próbáljuk ki vadászati adottságai 
tekintetében. így aztán tenyész
tésben maradnak rossz genetikai 
adottságokkal rendelkező egyedek. 
A  hozzá nem értő szaporító - saj
nos túl sok ilyen van - a párválasz
tásnál sem figyel oda erre a szem
pontra. így egyes vonalakban gene
rációkon keresztül „halmozódik" a 
hiba: az eredmény sajnos, manap
ság már ismert; gyáva, lövésfélő, 
vad után nem érdeklődő vizslának 
nevezett kutya (az idei képesség- 
vizsgán bíráltunk olyan kutyát -

nos szórakozás ez. A  baj az, hogy 
ezáltal a kutyakiállítás egyre job
ban eltávolodik eredendő céljától, 
vagyis a küllem alapján való te- 
nyészkiválogatástól. A mai küllem
bírók jó része nem állattenyésztő 
szakember. Bár megtanulta az 
adott fajta standardját, és igyekszik 
tisztességesen elbírálni az adott 
egyedeket, de az alapvető állatte
nyésztési, anatómiai ismeretek hiá
nya miatt sokszor a külsőségekre, a 
divatra terelődik a hangsúly, az 
anatómiai hibák mozgásban meg
mutatkozó következményeit már 
nem veszik észre. Pedig ez hátrá
nyosan befolyásolja a munkatelje
sítményt is! Nagyrészt ennek kö
szönhető, hogy manapság a magyar 
vizslának szinte típushibája a 
pontyágyék (domború hátvonal), a 
rossz farszerkezet és szögellések, a 
laza váll, túl szűk mellkas. És saj
nos, egy kiállítás keretein belül 
semmi lehetőség nincs a kutya ter
mészetének, idegrendszerének, plá
ne vadászati adottságainak vizsgá
latára. Márpedig szerintünk a hét

köznapi életben is a „belbecs" fon
tosabb, mint a „külcsín” .

Sajnos, sok kiállításon „sztár"- 
kutyának tenyésztésből kizáró hibá
ja is van (pl. ektrópium, súlyos 
mozgáshiba stb.). A  hozzá nem értő 
szukatulajdonosok csak a kiállítási 
címek és a hirdetések szép szavai 
alapján választanak párt kutyájuk
nak - így persze az utódok mitől 
lennének jobbak?

A probléma fő okát abban látom, 
hogy a M EO E  felsőbb vezetésének 
nincs ideje a szakmai kérdésekben 
elmélyülni, a Magyar Vizsla Klub 
vezetőségének meg nincs beleszólá
si lehetősege a magyarvizsla-te
nyésztés proolémáiba. Az általános, 
minden fajtára érvényes előírások 
mellett nem tudjuk igazán érvénye
síteni a speciális szempontokat, el
sősorban a vadászati alkalmassá
got.

Mit lehet tenni?
A tenyésztőknek, azoknak, akik 

kant keresnek szukájukhoz, vagy 
akik egyszerűen jó természetű, szép 
és jó  idegrendszerű vizslakölyköt 
akarnak vásárolni, csak azt taná
csolhatjuk, hogy ne elégedjenek 
meg a hirdetésekben lévő, mégoly 
hangzatos címekkel, hanem igye
kezzenek megnézni a szülőket és 
azok törzskönyvét is. Ha a kutya 
szerepelt bármilyen vadászkutya
vizsgán, versenyen, arról kapott 
részletes bírálati lapot. (Egyetlen 
kivétel az ún. Vadászati Alkalmas- 
sági Vizsga, aminek teljesítéséről 
általában csak igazolást kap a tulaj
donos.) Ezek a bírálati lapok részle
tesen tartalmazzák az egyes felada
tokra kapott osztályzatokat - a kap
ható legjobb Je g y " a négyes - eb
ből már lehet következtetni a kutya 
teljesítményére. Ha csupa 3-as, 4-es 
szerepel: biztos, hogy jó kutyáról 
van szó. Ha sok az egyes, akkor az 
nem nyújt garanciát arra, hogy jó 
adottságú vizsláról van szó. Persze 
nehezíti a következtetést a kölykök 
képességeire, hogy a kutya tejesít- 
ményét befolyásolja a kiképző, a 
vezető ügyessége is. Nem beszélve 
arról, hogy az örökléstan igen rö
gös terület... Annyit azonban tény
ként elfogadhatunk, hogy nagyobb 
esély van arra, hogy jótól jó  szüle
tik. minthogy gyengétől zseni...

Másik alapvető genetikai tény, 
hogy az idegrendszer gyengesége 
elég jól öröklődik (ezért sajnálatos, 
hogy a kutyakiállítások bírálatai er
ről nem nyújtanak információt). 
Szerencsére a félős, zajoktól meg
ijedő és elszaladó, reszketve sarok
ba bújó kölyökkutya már választási 
korban felismerhető. Célszerű a le
hetőségek szerint több almot is 
meglátogatni, akkor van összeha
sonlítási alap a válogatáshoz.

Aztán, hogy az úgy kiválasztott, 
nagyreményű vizslaiíjoncból mi 
lesz... ez már nagyrészt a gazdán, a 
kiképzőn múlik.

Füzesiné Szegvári Zsuzsa 
vizslateljesitmény-biró 

Füzesi Tamás 
a Magyar Vizsla Klub elnöke, 

vizslateljesitmény-biró
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F r a n k o n i a

TRÓFEA KFT. AJÁNLATAI:
Kereső- é s  cé ltávcsövek  szé les  

választékával állunk viszonteladóink 
rendelkezésére .

C É LT Á V C SÖ V E K

2,5-10x48 Zeiss Diavari, 3-9x32 Norconia, 
3-9x36 Habicht, 3-9x40 Bushnell-Banner, 
3-9 x 40 Norconia, 3-9 x 40 Hunter, L2, 4 x 40 Nor
conia, 4-12 x 56 Hunter L2, 4 x 32 Norconia, 6 x 42 
Zeiss Diatal, 6x40 Norconia, 6x42 Habicht, 
6x40 Hunter, 8x56 Zeiss Diatal, 8x56 Hunter- 
Frankónia, 8x56 Habicht, 4-12x40 Bushnell, 
6x42 Frankonia, 3-9x56 Norconia, 6x42 Swa-

rovski

LÉG F EG Y V ER T Á V C SÖ V EK :

4x15 Norconia alacsony szerelékkel, 4x15 Nor
conia magas szerelékkel, 4x20 Norconia ala
csony szerelékkel, 4x20 Norconia magas szere
lékkel, 1,5x4,5x21 Bushnell, 3-7x20 Norconia

K E R E S Ő T Á V C S Ö V E K

7 x 50 GA Bushnell, 7 x 50 GA Exakta, 10 x 25 Nor
conia, 10 x 50 Norconia, 7 x 50 Norconia, 8 x 21 
Norconia, 7 x 50 Zeiss, 6 x 56 Zeiss, 30 x 75 GA

Perma Spektiv

TÁJÉKOZTATJUK TISZTELT VÁSÁRLÓINKAT, 
HOGY KELET M AGYARORSZÁGI KÉPVISE
LŐNK: DRILLING KFT., 4027 DEBRECEN, PIAC 
U. 41/4. (UDVARBAN), TELEFON: 06-52/315-613. 
KISKERESKEDELM I ÉRTÉKESÍTÉS A  KÖVET
KEZŐ BOLTEGYSÉGEKEN KERESZTÜL TÖR

TÉNIK:

Drilling Vadászbolt. Debrecen, Piac u. 41/4. 
Nimród Vadászbolt. Debrecen, Bethlen u. 36. 

Dubló Vadászbolt. Debrecen, Budai Nagy A. u. 175. 
Trófea Vadászbolt, Nyíregyháza. Széchenyi u. 3.

K I T  É R D E K E L ?
I— CSŐ RE PÁL— I

A MAGYAR 
VADÁSZAT

•• /

T0RTENETE

Biztos, hogy sokunkat. Dr. Csőre Pált,a mű szerzőjét több 
évtizedes szakmai tudása és gyakorlati tapasztalata segí
tette, hogy ezt a honfoglalás előtti időktől napjainkig ívelő 
anyagot összeállítsa.
A különböző korszakok folyton változó vadállománya, az 
idő haladtával meg-megújuló vadászati módok, az egyre 
korszerűsödő vadászfegyverek, a vadgazdálkodás, vadas
kertek és a vadászati kultúra, valamint ezek kölcsönös egy
másra hatása alkotják a könyv gerincét. A könyv tervezett 
terjedelme kb. 260 oldal, kb. 70 fekete-fehér ábrával és 8 
színes fényképpel.
Tervezett ára: 1500 Ft

Megjelenik 1994. második félévében.

Kapható a szerkesztőségben 
1054 Budapest, Honvéd u. 8. IV. em. 3.

M E G R E N D E L É S

Postaköltséget és csomagolási költséget a kiadó nem szá
mol föll
Megrendelem A  magyar vadászat története című 
könyvet... pld-ban.
Tudomásul veszem, hogy a megrendelt könyve(ke)t után
véttel kapom.

A megrendelő neve:........................................................

Pontos címe (irányitószámmal):

Dátum:

aláírás (bélyegző) 
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EZ SE CSÍPJE A SZEMÉT: 
VADÁSZOK A KÖRNYEZETVÉDELEMÉRT!

ÚJ. KÖRNYEZETKÍMÉLŐ, RENDKÍVÜL GAZDASÁGOS 
LEHETŐSÉGET KÍNÁLUNK ÖNÖKNEK:

Állítsák át benzinüzemű gépjárműveiket gázra!
A HIVATALOSAN ENGEDÉLYEZETT, SPECIÁLIS TARTÁLLYAL ÉS MINDEN EGYÉB 
FELSZERELÉSSEL, A SZÜKSÉGES MŰSZAKI VIZSGÁVAL EGYÜTT A BESZERELÉS 
IRÁNYÁRA 60 EZER FORINT. EZ A BERUHÁZÁS AZONBAN MÁR AZ ELSŐ FÉLÉV
BEN MEGTÉRÜL. A GÉPJÁRMÜVEK ÜZEMELÉSI KÖLTSÉGE ÖSSZEHASONLÍT

HATATLANUL ALACSONYABB MÉG A DÍZELMOTOROS JÁRMÜVEKÉNÉL IS.

HA NÁLUNK JELENTKEZIK, AZ ELSŐ TANKOLÁST A JÁRMŰ ELVITELEKOR IN
GYEN KAPJA, A MELLÉKELT BŐN ELLENÉBEN! EZ A CÉG AJÁNDÉKA.

JELEN TKEZN I A  SZ E R K E SZ T Ő SÉ G B E N  LEHET, A  131-4368 (FAX  IS )
ÉS A  131-1631 -ES T ELEFO N SZÁ M O N . VAG Y  LEVÉLBEN A  

1054 BU DAPEST. H O N V ÉD  U. 8. C ÍM EN .
M IN D E N  TO V ÁBB I IN F O R M Á C IÓ V A L  A Z  Ö N Ö K  REN D ELK EZÉSÉRE

ÁLLUNK.

Egy jó barát, amely igazán természetbarát!

EZ A  BÓN

ÖNNEK EGY 
TANKOLÁST ÉR!

g ^ C i J u a r ö

K e t t n e t eisen

1994. MÁJUS 25-ÉTŐL 
INDÍTJUK FOLYAMATOSAN 

SZAFARI ÚTJAINKAT 
NAMÍBIÁBA

89 000 HEKTÁR VADÁSZTERÜLETEN 21 VADFAJ
I. OSZTÁLYÚ SZÁLLÁS. ELLÁTÁS

KOMPLETT 7, 10 ÉS 14 NAPOS SZAFARIK
NEM VADÁSZ KÍSÉRŐKNEK. 

CSALÁDTAGOKNAK KÖRUTAZÁS
TOLMÁCS

REPÜLŐJEGY
KÉRJE RÉSZLETES PROGRAM- ÉS ÁRAJÁNLATUNKAT!

MUNKATÁRSAINK TAPASZTALATA 
AZ ÖN SIKERÉNEK ZÁLOGA!

Ú J HELYRE KÖLTÖZTÜNK!
Ip Iah  f líOTOC *

KETTNER VADÁSZATSZERVEZŐ IRODA 
1149 Budapest. Kövér Lajos u. 23.. II. e.

Telefon: 163-7233 
Fax: 163-1499

ORDC TRAVEL

NYÁR! AJÁNLATAIN K:
Cavallinói apartmanok 

(Jesolo mellett) 1 hót 11 200 Ft 
Ciprusi üdülés - 

elhelyezés Larnacán apartmanokban 
szállás + reggeli 11 000 Ft/főtől + repülőjegy 
Szafaritúrák Afrika legismertebb helyszíneire 
(Namíbia, Tanzánia, Kenya, Dél-Afrika stb.)

Jelentkezés és bővebb informóció: 1062 Budapest. Andrássy út 56. 
Tel.: 269 5447. 269 5448, Fax: 153 0417

ÖNNEK IS ÜZLET

EZ A SZAKÜZLET
A FeHoVá-n kiállított golyós és sörétes vadászfegyverek, 
maroklőfegyverek boltunkban megvásárolhatók és meg

rendelhetők.
Legújabb márkás maroklőfegyverek a svájci-német 

S IG  SAUER P226-OS ÉS A P228-AS,
az osztrák GLOC 17-es és 19-es típusú pisztolyok. 

Budapest XIII., Kádár u. 3. Tel.: 132-6566. Fax: 132 2143
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tettnec
N I M R Ó D

K E R E S K E D E L M I  K F T .  
CSOMAGKÜLDŐ SZOLGÁLAT

1. Melles nadrág vízhatlan anyagból, állítható pánttal. PVC-csizmához hegesztve:
96629 3990,-
Csizmaméret szerint: 39-46
Combcsizma ugyanilyen kivitelben: 96630 3100,-

2. BENCE kapucnis, kétrészes esóöltöny. lágy PVC-ból: 96019 760,-
Móret: 172/48. 172/50. 176/52. 176/54. 182/56. 182/60

3. Fűzős cseh gumicsizma: 96625 Móret:40-45 2480,-
4. Zöld gazdacsizma lágy PVC-ből: 96622 Méret: 36-40 1190,-
5. összehúzható szárú zöld PVC-csizma: 96624 2280,-

Méret: 41-46
6. Műanyag csalikacsa: 46026 990,-

Megrendelheti termékeinket csomagküldő szolgálatunknál: Kettner Nimród Kereskedelmi Kft, 
1701 Budapest Pf. 67.1149 Budapest Kövér Lajos u. 23. Telefon: 183-3004.183-1970.

N IK E

S P O R T I N G - A M M U N I T I O N  L T D .  
SP0 RTLŐSZ E RGYÁRTÓ KFT.

H-8184 FÚ ZFÓ G YÁ RTELEP Pf. 22. TEL.: 36 (88 ) 351-310 
TELEX : (61) 32-223. (61) 32-535 • FAX: 36 (88 ) 351-091

VADÁSZLŐSZEREK 12-16-20 A S  KALIBEREKBEN. KÜLÖNBÖZŐ SÖRÉT- 
SÚLLYAL 2-4.5 MM ES SÖRÉTMÉRETTEL •  SPORTLÓSZEREK SPECIÁ
LIS ÉS EXTRA KIVITELBEN •  KÜLÖNLEGES LŐSZEREK: (FÉNYJELZŐ. 
NYOMJELZŐ. MADÁRRIASZTÓ. ÖNVÉDELMI RIASZTÓ. ÓLOMLÓVEDÉ- 
KES) •  22 ES KISPUSKALŐSZEREK •  POLGÁRI FELHASZNÁLÁSÚ PI
ROTECHNIKAI TERMÉKEK (FÁKLYÁK. FÜSTÖK STB.) •  NAGY. KÖZEPES 
ÉS KERTI TŰZIJÁTÉKOK TERVEZÉSE. GYÁRTÁSA. SZERELÉSE ÉS LEJÁT
SZÁSA •  FIOCCHI GYÁRTMÁNYÚ SÖRÉTES VADÁSZ ÉS SPORT
LÓSZEREK •  FIOCCHI GYÁRTMÁNYÚ PISZTOLY- ÉS REVOLVERLÖ-

SZEREK.

DIANA
Kereskedelmi és .Szo lgá l ta tó  Szövetkezet

DIANA TRADE KFT.
CSAK N Á L U N K :

Bizományos értékesítésre leadott sörétes és golyós vadászfegy
verek újszerű állapotban, nagy választékban •  Gáz- és riasztó
pisztolyok, légpisztolyok, légfegyverek, hatástalanított fegyverek 
engedély nélkül •  Fegyverjavitó műhelyünkben vállaljuk a va
dászfegyverek szakszerű javítását, belövését, bevizsgálását és 
céltávcsó szerelését, valamint fegyverek hatástalanítását •  Fegy
verboltunk és 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

Mindent egy helyen a STEFAN KFT.-NEL,
Szekszárdon! 7100 Szekszárd, Kossuth Lajos u. 32. Telefon: 74/19-609

VADÁSZBOLT:
VADÁSZFEGYVEREK. ÖNVÉDELMI FEGYVEREK, LŐSZEREK. 

FEGYVEREK BIZOMÁNYI ÁRUSÍTÁSA 
TRÓFEABÍRÁLAT • FEGYVERJAVÍTÁS • BELÖVÉS • 

VIZSGÁZTATÁS • TÁVCSŐSZERELÉS

1994 január 1 jétol fedett lópálya kezdte meg működését ugyanitt. 
Nyitva tartás: hétköznap 8-17 óráig, szombaton: 9-12 óráig.



H U B E R T U S

vadászati magazin
a Duna-tévé csatornáján
A  jú lius 26-án sugárzott műsorban a vadászatról nyilatkozott 
dr. Lakos László földművelésügyi miniszter. Az interjú teljes 
terjedelmében, sőt a V A D Á S Z L A P  kérdéseivel kiegészítve e 
lapszámunkban olvasható.

A  Tisza-tó háromszor akkora, mint a Velencei-tó, csodála
tos m adárvilága ellenére mégsem alkalm as a récetenyésztés- 
re. Több kísérlet arról győzte meg a füzesabonyi Agro-Füzes 
Rt. vadászati ágazat vezetőjét. Godó Ferencet, hogy inkább az 
állandó vízfolyásokat kell választani. Fgy felduzzasztott pata
kon, ahol állandóan folyik a víz, aránylag kis területen több 
ezer madár nevelhető fel.

Kevin  H all a Buseniss M edia G rupp Kft. igazgatója a va
dászok figyelmébe ajánlotta a szeptemberben színesben meg
jelenő VA D Á SZLA P-o t, jelezvén, hogy kíváncsian várják a 
reakciókat. H a veszik-viszik-vásárolják, ha sikere lesz a szí
nes VA D Á SZLAP-nak, 1995 januárjától - változatlan áron !!!
- m inden hónapban színes lehet a hiteles, friss inform ációkat 
és tájékoztatást nyújtó M agyar V A D Á SZ LA P .

O lvasóink már többé-kevésbé megismerkedhettek a Pan
nonhalma környéki referenciaterületünkkel, a Pannonvad 
Vadásztársaság területével. Először látogatott el erre a terület
re a magazin stábja, hogy felvételeket készítsen a tájról, s az 
itt folyó vadgazdálkodásról. A  rövid bemutatkozást természe
tesen még több adásban folytatni kívánja a szerkesztőség.

Kéthelyszínes riport készült a nyári vaddisznóvadászat ve
szélyeiről - részben Füzesabony, részben a Pannonvad Vt. te
rületén. H a egyetlen baleset is megelőzhető a figyelem felkel
tésével, már nem volt hiábavaló a szerkesztők törekvése.

Két témáról is nyilatkozott a műsornak dr. Egyed István. A  
Naturexpo Kft. igazgatójaként elmondta, hogy az 1996-ban 
megrendezésre kerülő nemzetközi kiállításnak megváltozott a 
neve, a vadászaton és a természetvédelmen kívül a halászat- 
horgászat is bekerült a meglehetősen hosszú elnevezésbe. Az 
országos vadásznap szervezőbizottságának elnökeként az in
terjúból megtudhattuk, hogy idén nem csak a cégektől, intéz
ményektől próbálnak támogatást szerezni a szervezők, bein
d ítják az egyéni szponzori rendszert is, ami azt jelenti, hogy a 
tehetősebb, a vadászatért elkötelezett vadászok anyagi támo
gatására is számítanak.

Idén másodszor rendezték meg a Heves megyei vadászok 
dr. Studinka-László em léknapját, amelyet idén egy skeetver- 
sennyel is összekötöttek.

A  Duna-tévé tervei szerint a Hubertus vadászati magazin 
legközelebb szeptember 6-án, kedden este a Gazdakör műso
rában jelentkezik, de nincs kizárva, hogy megváltozik a mű
sor sugárzásának időpontja. Elképzelhető, hogy a magazin 
önállóvá válik, a műsorideje 20 percről 25-30 percre módo
sul, és lehet, hogy hathetenként nem kedden, hanem szerdán
ként az esti órákban kerül adásba. Errő l a tárgyalások már 
megkezdődtek, lapzártánkig a döntés még nem született meg. 
Feltehetően a szeptember első keddjén megjelenő, színes lap
számunkban már erről is tudjuk Önöket tájékoztatni.

A  S Z E P T E M B E R I M Ű S O R  T A R T A L M Á B Ó L :
•  Interjú Pechtol Jánossal az O M W  főtitkárával.
•  Kas/ón már augusztusban megszólalnak a szarvasbikák.
•  Kecskemét és Tardos készülődése a vadásznapra.
•  Terepjáróteszt.
•  Dr. Zoltán János képeslapgyűjteménye.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

KÖZÉPEN 
A LÉNYEG

VÁROSI URAK VADÁSZTAK AZ ERDŐBEN. EGY MEZŐNÉL - 
AHOL EGY ÖREG SZÉKELY SZÁNTOGATOTT- MEGÁLLTAK. 

-A D J ISTENI LÁTOTT-E KEND ERREFELÉ NYULAT? 
-LÁTTAM, PERSZE HOGY LÁTTAM!
-M ERRE MENT? - KÉRDEZTE MOHÓN AZ EGYIK VA

DÁSZ.
-AMARRA, AZ ERDŐNEK - MUTATOTT ELŐRE AZ ATYA

FI.
A VADÁSZOK ELROHANTAK A JELZETT IRÁNYBA, DE 

HOGY NEM LÁTTAK SEMMIT. VISSZAJÖTTEK.
- MONDJA CSAK BÁTYÁM, MIKOR LÁTTA AZT A NYU

LAT?

Előbb fejtse m eg a  keresztrejt
vényt, azután a jobb sarkokban  
elhelyezett szám okból állítsa  
össze a  kívánt szöveget. -  Egy- 
egy  betű többször is szerepel a 
közópsö hálózatban.

el-emlékérem
(1894-1977).

tulajdonosa volt

A  m eghatározásokat 
ként adjuk!

soron-

V ÍZSZ IN T ES: 1. A frankfurti Deut
sche Bundesbanknál volt tanácsadó 
(1894-1970). Ékezettel kikötőváros 
Algériában. - Kis kecske. 3. Tagadó
szó. - Ausztriai és svédországi autó- 
jelzések. - Réthly Antal monogram
ja. - (zesitó. 4. Kerti szerszám. - 
Zsigmond becézve. - Zokog. 5. Zász
ló teszi - Rövid nói név. - Recés fe 
lületú szövetanyag. 6. Olaszországi 
és thaiföldi autójelzések. - Fejetlen 
gyümölcs. 7. Szelén vegyjele. - 
Szolmizációs skála. 9. Becézett le- 
ánynév. - Spion. 10. Juttat. - Idegen 
pénznem. - Titán vegyjele. 11. Ollós 
állat. - Agg. 12. Nói név egyik fele. - 
Bátor. - Jugoszláv tengerparti vá
ros. - Kétté (I). 13. Tessedik Sámu-

FŰ G G Ö LEG ES: 1. Közönséges, 
szokványos. -  VII. kerület egyik ut
cája. 2. Módozatok. -  Nép. 3. Vés. -  
Kémiai elem. 4. Menyasszony. -  Ket
tős betű. -  Magyarországi és olasz- 
országi autójelzések. 5. Van ilyen 
nép is. -  Habzó ital. 6. Fordított ket
tős betű. -  Sporteszköz. -  Ételízesí
tő. 7. Ritka férfinév. -  Kis csapategy- 
ség. 8. Határrag. -  Gallium vegyjele.
-  Nitrogén és ittrium vegyjele. 9. 
ógörög pengetés hangszer. -  Gyer
mek. 10. Hegy Kréta szigetén. -  Kis 
patak. -  Sál szélei. 11. Protaktínium 
vegyjele. -  Kén és jód vegyjele. 12. 
Hangosan kiált. -  Itt született Kisfa
ludy Károly. 13. Görög tantétel. -  
Régi jármű.

-  Beküldendő a középső hálózat 
szövege. -  Beküldési határidő: au
gusztus 20. (A hosszú és a rövid ma
gánhangzók között nem teszünk kü
lönbséget.)

M o k o s  István



EZT AZ ÜRES HELYET 
A H ÍRLAP ÉS  POSTAIGAZGATÓSÁG 

KÉRÉSÉRE HAGYTUK.
HOGY ELŐFIZETŐINKNEK 

IDE RAGASZTHASSÁK 
A  CÍM ZÉST TARTALMAZÓ 

ETIKETTET.
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VADÁSZ ÉS ÍJÁSZ KIS- ÉS NAGYKERESKEDÉS

AJÁNLATA
TASCO kereső- és céltávcsövek,
pisztolytávcső: 2 740 Ft
M96 SVÉD KARL GUSTAV 13 990 Ft
• biztosítással, német bevizsgálási jellel, garanciával, 6,5 x 55 cal.
Ezenkivúl megtaíálhatök boltjainkban BENELLI. BERETTA soretes vadászfegyverek, 
i/ak. Máms2«ri/3k. HER8ERTZ SoHngon vadászkesek. REALTREE terepruhák. ERMA

marok- es sportfegyverek

KERESKEDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!
Cim: BUDAPEST V II I . József ka 66 (Baross utcánál)

Tel.: (I) 133 9*30 Ny.tva: H -P 1000-1800 
VÁC. Dr. Csanyi krt 55 Tel.. (27) 317-300 v. 319-100 

Nyitva: H.-P. 900-17 00 
POSTÁN UTÁNVÉTTEL IS  SZÁLLÍTUNK. HÍVJA A  (27) 317-300 TELEFONSZÁMOT'

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

HÍREK HÍREK HÍREK HÍREK
M ódosította a f6!dművolésúgyi m iniszter 
az 5/1954 (!l. 4.) FM  számú rendeletével a 
vadgazdá'kodásröl és a vadászatról a múlt 
évben hozott 8/1993 (I. 30.) FM  sz rendele 
tét. Az új rendelet szerint a vadászati jog 
üzemi kezelésben történd hasznosításéra 
azok a mező és erdőgazdasági tevékeny 
séget folytató gazdasági társaságok sze
rezhetnek jogosultságot, am elyek állam i 
gazdaságból. állam i erdó- és vadgazda 
Ságból, vagy tangazdaságból, átalakulás
sal jöttek létre, fe'téve. ha a társaságok
nál az állam ot m egillető vadászati jog 
hasznosítása m egfelelően biztosított.

Vadászterülethez jutott a Magyar Bérkilovó 
és Független Vadásztársaságok Országos 
Szövetségé 0 r. Szabó János, volt FM mi 
niszter július 1 jével a volt Tatai Állami Gaz
daság üzemi kezelésű vadászterületéből 
9068 hektáros vadászterület acadasá'ól ho
zott határozatot Komárom-Esztergom me
gyében A vadászterület - eddig még meg 
nem határozott - bérleti diját a szövetség az 
FM nek. mint haszonbérbe adónak fizeti 
maid, amelyet a hivatalon keresztül juttat
nak vissza az illetékes önkormányzatoknak, 
lapzártakor már megtörtént a pontos terű 
lethatár-kijelolés

Sajátos m ódját választotta a csód elkerü
lésének a sajókazei Sólyom  Vadásztársa 
ság. A  25 fós tagság szem élyenként 33 000 
forintos tagi hitelnyújtással - a sokat em 
legetett zsebbe nyúlással - biztosította a 
társaság működését. Ebból a hitelkeretből 
15 000 forintot a vadász társaság hitelező 
tagja belsó elszámoló áron az általa e le j
tett vadból .levásárolhat0. Ma erre nem 
Ű rt igényt, akkor a leadott vadhús beérke
ző érából a gazdaségi vezető folyam ato
san törleszti a tagi h ite leket Am ennyiben 
a vadásztársaság tagja nem tud a hitelnek 
m egfelelő vadm ennyiséget elejteni, akkor 
a tartozás fennmarad.

A  Vadászok és Vadgazdálkodók Észak Ma-
g>arorszagí Szövetsége nem nyugszik bele 
a .mogváltoztathatatlanba* és ahogy annak 
ide;én. a 115/1991 (IX  10) sz kormányren
dedet megjelenésekor is. mindent megtesz 
érdek vedelm i munkájával azért, hogy a 
négyévenként újra előirt f«gyvensmereti 
vizsga kötelezettséget - ame‘y a vadászok 
részéi e serelmes és megalazo - eltöröljek

H ivatásos vadászok és a sárospataki rend 
őrség együttm űködésével mezőőrt értek 
tetten  egy több sebből vérző ózbskkal. A 
házkutatás során a sörétes fegyveren k í
vül - am ellyel a baklövést e<követte - egy 
7.62-es engedély nélkül tartott golyós pus
kát is lefoglaltak. Gyórgytarló község ha
tárában azóta csendesebb a vidék, egy dú- 
vaddal Kevesebb garázda!kodik.

Felbógtek a nagyteljesítményű motorok 
megkezdődön a Szigetköz vizfeitoltése júli 
us 20 an A  15 m Vsec teljesítményű á'ada 
november végéig tart A kornyék lakói kifej 
tettek aggályaikat, amely egyfelől a kend*o 
xid-kibocsátástól származó kornyozetszeny 
nyezésre. másfelől a zajártalomra vonatko 
zik Ammt mondtak, tartanak attól is. hogy 
nagy zaj messze űzi a térség nagyvadailo 
mányát. amely fokozott vedkarveszély fórra 
sa lehet A  vadászati szakemberek jelentős 
ágazati bevételkieséseket jósolnak A  végsó 
megoldás - amint azt az arra illetékesek e l
mondták - a dízelmotorok villanymotorokra 
való csereje. amelyre egyelőre nincs anyagi 
fedezet, mert az a gyors átm eneti megoldás 
•s több mint 300 millióba került

Fórumot rendez a Fidesz Zöld Frakciója 
augusztus 16 én a párt Lendvay utcai 
székházéban. A  szokásosnak m egfelelően 
három kérdésre szeretnének a m eghívot
taktól választ kapni:
- Szü kség ese  a majdan megszülető új

törvényben rögzített formában m eghatá
rozni a vadászteruletok m inim ális nagysá
gát?
- Szükséges e, jó-e. hogy az erdészettől 
és a m e ió g e id e t ú g t ő l  gyakorlatilag kisza
kítva. egy m inisztériumon belül onál’ó osz
tályként működik a vadéazati osztály?
- A  vadgazdálkodás vadászat szakigazga
tási struktúráját m iként lenne célszerű 
korszerűsíteni?
Kérdezni ugyan mindenki azt kérdez, amit 
c«ak akar. végtére is maga a kérdés is m inő
síthet adott őseibe* Az azonban módfelett 
fu'csa. hogy ilyen kérdéseket szeretne egy 
ellenzéki politikai párt megoldani. Egyrészt, 
mert nem politikai kérdés, másrészt van 
számonkérhető .gazdaja*. harmadrészt pe- 
d g mert nincs több köze hozzá, mint a ha 
rangóntéshez. Egyébként ott is nagy gon
dok vannak

Studmka Lászlö. neves vadaszironk emleke- 
re tartott ünnepséget és skeetlövó emlék- 
versenyt a Heves Megyei Vadászkamara és 
a kompolti Széchenyi Zsigmond Vadasztár 
saság július 9 én. Kompodon Dr Kőházi Ist 
von. a kamara elnöke es Fazekas Lászlö va 
dásztársasagj elnök, keresetlen szavakkal 
méltatta a világhírű vadasz elévülhetetlen 
érdemeit, és emléktábláján elhelyezték a ke
gyelet koszorúit, virágait.

ö t arany*, három ezüst- és tizenkilenc 
bronzérmes ózbak került terítékre az óz- 
bakvadászat első „hullám ában” Bács-Kis- 
kun m egyében. Az elbírált 461 trófea közül 
40 (10% ) lett mínusz pontos, ebből 35-1- 
es m inősítésű. Az elm últ évihez képest 
kism értékben ugyan, de em elkedett az ér
m es arány és a vadászat során tapasztalt 
nehézségek a magas vegetáció ellenére 
elégedettek lehetnek a m egye vadászai.

A  vadaszat vadgazdálkodás népszerúsitese 
a célja a Bacs-Kiskun megyei szövetség á l

tal szervezett augusztusi vadászati kiállítá
soknak A Kiskun Napok keretében augusz
tus 20 an kétnapos, a kecskeméti Hiros Na
pok aikalmaval szeptember 2 án kozdódóen 
háromnapos vadászati kiállítást láthatnak az 
érdeklődők a Technika Házában. Kecskeme- 
ten

Budapesten, a Batthyány téren az Angeli
ka kávéházban láthatö Denes de Holesch 
festőm űvész kiállítása augusztus 27-éig. A 
neves művész vásznain a legnépszerűbb 
ábrázolás a ló. tém ája a lovaspóló. a vadá
szat. a bikaviadal és a szabadfutás.

J ó i d  erdőben, zöld mezőben' címmel Sza- 
láczy Béla termeszetfotó kiállítása nyílik Er
csiben augusztus 30 án. 18 órakor az általá
nos iskolában [Ercsi. Ság vári u. 10) A  kiállí
tás a helység nagy szülöttének, báró Eötvös 
József tiszteletére rendezett Eötvös Napok 
rendezvénysorozat egy»k rendezvénye. A  ki
állítók azt tervezik, hogy a képek időszakos 
cseréjével állandó kiállításon ismerkedhet 
az ifjúság a természet csodáival

.Barangolásaim * cím m el M agyar Ferenc 
fotóm űvész kiállítása nyílik az Újpesti 
Gyerm ek és Ifjúsági Házban - 1042 Buda
pest. István u. 17-19 - szeptem ber 2-án. 
Az érdeklődők szeptem ber 15-lg tek inthe
tik  meg.

Elnökök és vadászmesterek részére tartott 
értekezletet július 28-án a Jász  Nagykun- 
Szolnok Megyei Vadászszovetség Ehelyütt 
találkozott először .hivatalosan* a társasá
gok képviselőivel Horváth Ferenc, a megye 
uj vadászati felügyelője A szövetség megvi
tatta a vadgazdálkodás időszerű kérdéseit, 
az Országos Vadásznappal kapcsolatos te 
endőket. a vadászidény előkészítésének fe l
adatait .
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