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Verobesné Kecskét M ária, Fót: .....
Különös kéréssel fordulok Önökhöz. Fér
jemmel mindketten vadászok vagyunk, 
tagjai egy Pest megyei vadásztársaság
nak. Csodálatos esemény elé nézünk, 
május elején gyermekünk születik. Még 
nem tudjuk, illetve nem is akarjuk tudni, 
kisfiú vagy kislány lesz, de a keresztne
veken már törjük a fejünket. Kislányne
vet nem volt nehéz találni, Diana elég is
mert és anyakönyvezhető. A fiúnév már 
nehezebb, mert a férjem a Hubert és a 
Nimródnál megrekedt. Más nem jutón 
eszünkbe, pedig még a Ladó féle kötet
ben is kutakodtunk. Terhesen az egész 
idényt vóg»g vadá sztam, és gyermekünk, 
remélem, folytatná a szülői szenve
délyt-"

Mindenekelőtt köszönjük a megtisztelő 
bizalmat ennek a fogas kérdésnek az el
döntésében, amelyben kizárólag Önök az 
„illetékesek". Bár azt mondják, „nomen 
est ómen", ebben a kérdésben nem sza
bad olyan szigorúnak lenni, őszintén 
szólva nem nagy a választék, de azért 
akad még Szent Eustachius magyarosí
tott változata, az Egyed. A név az egykori 
pogány Piacidus megtérésének állít em
léket. 0 is fénylő keresztet látott az álom
bika agancsszárai között amely után 
megtért és Eustachius néven élte további 
életét, majd szentté avatták. Magyaror
szágon több emlékhelye is van, szeptem
ber elsejei névnapja a szarvasvadászat 
kezdete Másik névválasztási lehetőség 
valamelyik nagy magyar vadász kereszt
nevének választása: (Kittenberger) Kál
mán, (Széchenyi) Zsigmond, vagy (Nád- 
ler) Herbert. Ha döntöttek, izgatottan 
várjuk levolükot.

Mucsl Sándor, Szeged: „... a múlt havi 
számukban olvastam a ..Magyarország 
1914-bcn" című cikket. Úgy gondolom, 
hogy ezt elsősorban az Országhézban ül
dögélő uraknak és hölgyeknek kellene el

olvasniuk, mielőtt döntenének a vad sor
sáról. Ha ugyanis a temérdek gonddal 
küszködő, de még mindig működő va
dásztársaságokat feloszlatják és új ke
zekbe adják a vadászati jogot, igen rövid 
idő alatt vége lesz a vadállománynak, és 
az ezzel kapcsolatos vitáknak is. A hozzá 
nem értés és a haszoniosés. pénzhajhá- 
szás akár a vad teljes kipusztulásához is 
vezethet egyes vidékeken. Erre a múltból 
sorolni lehet a példákat. A magyar va
dász csak csendes szemlélője lesz a rab
lógazdálkodásnak, oda lesz a hírnév, és 
az ebből származó jövedelem is. Tekint
sünk vissza, tanuljunk a múlt hibáiból, 
talán van, aki még emlékszik a háború 
utáni évekre Magam mér lassan a puská
mat a szegre akasztom, de tudom, mlf 
tettünk a vadállományért az elmúlt évti
zedekben. hogyan lett a semmiből vala
mi. Egy rossz törvénnyel visszafordítha
tatlan folyamatok indulhatnak meg. és 
még unokáink is emlegetni fogják, hogy 
nem tudták megbecsülni az öregek örök
ségét. Mi, öreg gyalogvadászok, munkát, 
időt. fáradságot, anyagi terheket vállal
tunk azért, hogy ma még van mire va
dászni. Sajnos, mi nem szólhatunk bele 
abba. hogy mi történik, vagy mit is kelle
ne csinálni. Ha azonban talán egyszer az 
utókor ezt a hozzászólást elolvassa, kide
rül számára, hogy magam és a hozzám 
hasonlóan gondolkodó vadászok nem 
így akarták. Mi ugyanis nem a vadászati 
jogot, az esztelen lövöldözést tartottuk 
fontosnak, hanem a vad kímélését, neve
lését, gondozását, az őszi hétvégék csak 
a torta habját jelentik az egész évi munka 
jutalmaként. Meg vagyok arról győződve, 
hogy egy rossz törvénnyel pontosan az 
igaz vadászok kezéből ütik ki a puskát, 
azokéból, akik kellő önfegyelemmel, 
mértéktartással végezték dolgukat, és 
nem volt rájuk jellemző a harácsolás. a 
törvények feletti könnyed átlépés..."

M E G J E L E N T !
Megjelent dr. Oroszi Sándor „Vadfajokból védett állatfajok" című könyve. A szerző a 
könyvben az egykor és ma is vadászott állatfajokat veszi sorra. Minden egyes vadfaj
nál igyekszik bemutatni, hogy előbb a vadászati kezelés, a jogszabályokban megfogal
mazott szakmai elvárások, majd - a ma már védettek esetében - a természetvédelmi 
előírások milyen, napjainkban már látható eredményekre vezettek. Feldolgozásának 
célja a vadászat és a természetvédelem közös, egymásba fonódó gyökereinek feltárá
sa, s a lehetséges továbbr együttes célok bemutatása. A könyv megrendelhető a szer
ző nevén és címén (1367 Bp, Pf. 129.)

Mire szabad vadászni 
itthon és a környező országokban?

A U S Z T R IA
M árc iu sb a n : erdei szalonka

S Z L O V Á K IA  
M árc iu sb a n : erdei szalonka (16-átóD

R O M Á N IA
M árc iu sb a n : medve (15-étől) - hiúz - sakál - borz - nyuszt - nyest - vidra - 
nyérc - vadgerle - órvös és kékgalamb - balkáni gerle - fenyőrigó - seregély
- a vízi vad, a vadlibák, vadrécék, szárcsa, kormorán (15-éig) - erdei szalonka
- sárszalonka - bíbic

M A G Y A R O R S Z Á G  
M árc iu sb a n : erdei szalonka... c sa k  húzáson  szabad  vadászni, e gy  a lka 
tom m al, szem élyenként legfeljebb két dorabot szabad  elejteni.
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5 Kedd Adorján, Adrién 617 1735 17 57 600 01023 79
6 Szadi Leonóra, kwz 615 1737 1902 627 79
7 Csétórtók lanás 613 1738 2008 655 8.0
8 Péntek ZsMi 611 1740 2115 724 7.9
9 Szórtat Franciska. Fanni 609 1741 2222 756 8.1

10 Vasárnap HU 607 1743 23 29 833 8.3

11 IU.IINrtTO Sziárd 605 1744 m m 918 8.3
12 Kedd Gerely 603 17 46 033 10 05 a  1815 83
13 Szerda Krisztái. Ajtony 601 1747 133 1103 84
14 Csáicrtók Hadd 559 1748 227 1207 9.1
15 r__ _ ifrflift Hmbz. ów. Krétái 557 1750 315 1317 9.6
16 S.-cmfcit Heonetta 555 1751 356 14 30 98
17 Vasárnap Gertiid. Patrik 553 1753 433 1545 9 A

18 Hétfő Sándor. Ede 551 17 54 5C6 1659 10.6
19 Kedd József. Bánk 549 1756 537 1812 • IM S 10.9
20 Szerda 547 1757 6C3 1923 11.5
21 Csétórtók Benedek 545 17 58 639 20 32 11.7
21 Péntek Beáta. Izolda 543 1800 712 2137 11.9
23 Szont# Eaókf 541 1801 748 22 39 122
24 Vasárnap Gábor. Karina 539 1803 827 23 36 12.6

25 m̂ itMí JÓ Irén, kisz 537 1804 909 • - 13.0
26 Kedd ÜÚM tl 535 1808 956 023 13.4
27 Szerda Kapa&a 533 1807 1047 114 D 231 13.5
28 Csvtöatök M m  JcKanna 531 1808 1142 154 13.1
29 Péntek Aiifeszta 529 1810 1239 231 12.9
30 Szonbat Zalai 527 1811 1339 303 13.1
31 Vasárnap Áipád 525 1813 14 40 333 13.5

A tarasz kezdett 20 á*. 9 éra 3 perckor (KözEQ

APRÓHIRDETÉS
Eladó új, FÉG gyártmányú, 7.62 x54es va- 
díszpuska 6x42-es MOM céltávcsóveL gyári 
szerelékkel. Ugyanitt 8 hónapos magyar vizsla kö
lyök eladó Érdeklődni: 79/374-063.

Browning autóm at* 5. 1902-es. 16 cél. söré
tes vadászfegyver újszerű auapotbsn eladó Ér
deklődni. 87/464-191.

FÉG bock 1 éves vadászfegyver cal. 
222/7x64 es. dupla golyós, váliócsó cal. 12 es 
sörétes. 8 x 56os céltávcsó pattintás szerelékkel 
eladó Érdeklődni: 227-1828.

Agilis, siakme iránt elhivatott, 20 éves hivatá
sos vadász, alapfokú német nyelvismerettel, kö
zépfokú végzettséggel, jogosítvánnyal állást ke
res nagy. vagy vegyesvades dunántúli területen. 
Jefcge: Erdózsongés! •

29 éves, családot ardétztechnikut hivatásos

vadászi á*tást keres a Bakonyban. Középfokú ven
déglátó ipari képesítéssel. B kát. jogosítvánnyal is 
rendelkezünk, gondnoki állás is érdekel. Cím: Far
kas László Pápataszér. Petőfi a  22.. telefon: 
0692/354 411.

Vedőri állást keretek az ország bármelyik ré
szén. Érdeklődni: 405-1703.

26 éves erdétrtechnikut, 8 éves vadgazdálko
dási. erdészeti gyakorlattal, német nyelvtudással 
munkát keres. Érdeklődni: 257 8248.

178 cm hottzú kikészített, montírozott medve
bőr eladó Érdeklődni: 30/451-987.

Vétároiok szarkát, ezüsisirátyt. szúrkevarjút.

szajkót, szalonkát, csörgő-, barát. böjti réce gá
csérokat. szúrkefogtyot. nyestet. görényt. Fa
gyasztott expressz csomagot veszek át. Fuetés 
utólag postai utalványon. Érdeklődni: Szabó De
zső 8800 Nagykanizsa, levente u. 7.. telefon: 
93/321-265 19 éra után.

UAZ ponyvát, 2 év műszakival, felújítva eladó 
Érdeklődni: 47/384-221.

Korongdobó gépet hobbi- és parcours-ko- 
rongokhoz 18 500 Ft-tól. könnyű, összehajt
ható magasleseket 8900 Ft-tól (♦ posta
költséggel) szállít az INTERMAS Kft. Szár
nyas. szőrmés vadra befogó csapdák gyártá
sa többlété kivitelben. Telefon: 66/32M51, 
fax: 66/441-029.

Törzskönyvezett, bevadászott szülőktől drótsző
rű német vizsla kiskutyák eladók. Érdeklődni: 
4080 Hajdúnánás. Nagy S. u. 24.. vagy este az 
52/381 305-ós telefonon.

Golyós és sörétes vadászfegyverek eladók. Ér
deklődni: 4080 Hajdúnánás. Nagy S. u. 24., vagy 
este az 52/381-305 ős telefonon.

Napos és előnevelt FÁCÁNCSlBE garantáltan el
ső osztályú minőségben megrendelhető. Telefon: 
73/352-034. 73/352 044.

ELHUNYTAINK  
A  Tórökkoppányi íjász Vadásztársaság tagsá
ga nagy fajdalommal gyászolja elnökét. Fábián 
Istvánt, aki 47 éves korában hirtelen elhunyt. Em
lékét tisztelettel és kegyelettel fogjuk megónrni.

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Árendás 
Mihály vadásztársunk, a Vt. alapító tagja és elnö
ke. a Hubertus Kereszt vadászkrtúntetés bronz fo
kozatának tulajdonosa, türelemmel v»selt súlyos 
betegsége után. 58 éves korában elhunyt. Emlé
két kegyelettel őrzi a Tardosi BkVt. tagsága.

Mély megrendülést*! közöljük, hogy Gajdos 
László és Surröszki János vadásztársa*ik a kö
zelmúltban elhunytak. Távozásuk igen komoly 
veszteség a vadásztársaság valamennyi tagjának 
és az intézőbizottságnak. Emléküket kegyelettel 
megőrizzük. Kutasi „Kossuth" Vadásztársaság.

Eladó Sauer 200-as, 3006 os golyós puska 
6x42 Zeiss távcsővel. Érdeklődni: 79/324-402. 
munkaidőben.

S IM SO N  segéd motorkerékpárok oíóje- 
gyezhetök. valamint gyári alkatrészek ren
delhetők. Érdeklődni: 2871 061.

Munkevfzsgés szülőktől rövid szőrű magyar 
vizsla kölykök eladók. Érdeklődni: 405-1703.

NAPOS ÉS ELŐNEVELT VADKACSA VONULÓ VADKACSÁKKAL VÉRFRISSÍTŐ TÖRZS
ÁLL0MÁNY8ÓL ELADÓ.

MEGRENDELÉSEKET HETI «000 08IG: NAPOS ÁLLAT ESETÉBEN ÁPRILIS 15TÖL, 
ELŐNEVELT ÁLLAT ESETÉBEN MÁJUS 1S-TÖL ELFOGAD A

GYOMAENDRÖDIMAVAD-BÉKE SZÁRNYASVADTENYÉSZTŐ KFT. 
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2. Telefon: 661386-230, Fax: 661386-930.
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RITKA JUBILEUM
IDÉN ÜNNEPLI FENNÁLLÁSÁNAK 50. ÉVFORDULÓJÁT A FÜZESGYARMATI VADÁSZTÁRSASÁG. EBBŐL 

AZ ALKALOMBÓL FEBRUÁR 23-ÁN ÜNNEPI KÖZGYŰLÉST RENDEZTEK, AMELYEN AZ OMVV - A NEM TÚL 
GYAKRAN KIADOTT - ..NIMRÓD PLAKETTEL" TÜNTETTE KI A VADÁSZTÁRSASÁGOT. ..NIMRÓD ÉREM " 

KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÍTETTE A VT. ELNÖKÉT. GÁLI ISTVÁNT. A ..HUBERTUS KERESZT" ARANY FOKOZATÁT 
DR. BARKÓCZI ISTVÁN (AKI A VT.-NEK 22 ÉVIG VOLT ELNÖKE). BOJTOR SÁNDOR (VOLT VADÁSZMESTER). 

CSÁK ISTVÁN GAZDASÁGI VEZETŐ. EZÜST FOKOZATÁT FEHÉR TAMÁS EB ELNÖK. BOGDÁN IM RE (VOLT 
HIVATÁSOS VADÁSZ). HALÁSZ SÁNDOR VADÁSZ. BRONZ FOKOZATÁT LÁZÁR GYULA (VOLT GAZDASÁGI 

VEZETÓ). GERGELY SÁNDOR FB-ELNÖK, K ISS  JÁ N O S VADÁSZ ÉS SZABÓ LA JO S. A VT. TITKÁRA VEHETTE ÁT. 
AZ ÜNNEPI KÖZGYŰLÉST KŐVETŐEN A VADÁSZTÁRSASÁG TAGJAI. HOZZÁTARTOZÓI ÉS A VENDÉGEK 
JÓ  HANGULATÚ VADÁSZBÁLLAL TETTÉK MÉG EM LÉKEZETESEBBÉ FÉL ÉVSZÁZADOS JUBILEUMUKAT.

1 "■ ' —....................  .......... -

Aí évfollóra srines grafiákkal dh/tien tabló késrát. méltó emléket álitva araknak, akik a fél éw&ad 
alatt kiemelkedő munkát végeztek

Ennyi lenne a hír. amelyből nem derül 
ki. hogy az 1946. december 16-án „Sár
réti Vadát/társaság”  néven megalakult és 
a/óta - alkalmazkodva a körülmények
hez - négyszer nevet változtatott vadász- 
társaság mi mindent ért el az öt évtized 
alatt.

Kezdjük a vadállománnyal. Mindenfé
le adat nélkül, egy személyes élménnyel. 
Lassan húsz esztendeje van alkalmam az 
ország vadászterületeit járni, de annyi 
nyulat és őzet együtt még soha sehol sem 
láttam, mint a Kertészsziget melletti Cse
repes környékén. A februári havazások 
és a folyamatos etetés szinte összeterelték 
a mezei nyulakat. őzeket egy tanya és a 
hozzá vezető fasorok környékére... és 
mindenfelé, amerre a szem ellátott, gub
basztó és szaladgáló mezei nyulakat. 
több százas őzrudlikat lehetett látni.

mintha nem is Európában, hanem Afri
kában jártunk volna.

A füzesgyarmatiak - kedvező élőhelyi 
adottságaik révén - majdnem mindig a 
tehetősebb vad ás/egyesületek közé tar
toztak, s nem a véletlen műve volt. hogy 
Békés megyében folyamatosan az élenjá
rók között szerepeltek, mert nemcsak va
dásztak, hanem gazdálkodtak! Amikor 
beindult a fácánprogram, az elsők között 
építettek fácánnevelőt, 1977-ben vették 
használatba impozáns székházukat, 
1983-tól működik a dámkertjük... lova
ik. traktoruk, terepjáróik és saját földtu
lajdonaik vannak... szóval minden, ami
re szükség lehet a vadászathoz-vadgaz- 
dálkodáshoz.

Az úgynevezett ..egyesületi életben”  is 
mindig találtak jó megoldásokat, rend
szeresen megrendezik majálisukat, saját

A kilencvenéves Sojtor József vette át a ftavód 
Plakettet. Gál Istvánnal, a társaság elnökével

skeetpályájukon a lövész versenyt és Er- 
zsébet-nap környékén az „asszony-vadá
szatot” , ahol a vadászok mellett a felesé
gek a hajlók. Rendszeres kapcsolatot tar
tanak a Pacsai Vadásztársasággal, évente 
mennek Zalába vaddisznóhajtásra, és 
nyülra-fácánra fogadják a zalaiakat. A 
társaság vadászati kultúráját jellemzi, 
hogy a jubileumra egy kis könyvecskét 
készíttettek, és egy éve forgatja a helyi 
televízió a vadásztársaságról készülő 
filmjét.

Gratulálunk a fuzesgyarmatiaknak, 
akik nemcsak profi módon vadásznak-
vadásztatnak, nemcsak profi módon gaz
dálkodnak a területükön élő vaddal és 
annak élőhelyével... profi módon szer
vezték meg jubileumuk megünneplését
is.

ess

Dr. Lakos László földművelésügyi miniszter a védegyletnél
Az Országos M agyar Vadászati 
Védegylet elnökségének február 
eleji ülésén megfogalmazta a véd
egylet stratégiáját a közeljövőben 
parlam enti tárgyalásra bocsátan
dó vadászati törvénnyel kapcsolat
ban. Ennek első állom ása a fobru- 
ár 21-én m egtartott megyei elnö
kök értekezlete volt, ahol a vadá
szati törvény sarokpontjait vitat
ták meg. A jelenlévő megyei 
elnökök a több mint negyvenezer 
m agyar vadász vélem ényét köz
vetlenül tolm ácsolhatták a minisz
ternek és munkatársainak, kifejtve

azon vélem ényüket, hogy a földtu
lajdonhoz kötött vadászati jog mel
lett (amely hatpárti egyeztetéssel 
eldöntött kérdés) a vad maradjon 
állami tulajdonban, a minimális te
rületnagyság legalább 3000 hektár 
legyen, és a külföldiek alanyi jogon 
ne juthassanak vadászati joghoz, 
valam int a törvény jelölje ki az ér
dekképviselet helyét és szerepét.

A konzultáció során a miniszter 
kifejezésre juttatta a vadászok 
képviselői előtt, hogy jó lenne a 
törvényalkotásig a különböző lob- 
byknak, érdekcsoportoknak a leg

fontosabb kérdésekben konszen
zusra jutni, mert így megkönnyíte- 
nék a képviselők munkáját.

örülne annak - jelentette ki to 
vábbá ha erre a megállapodásra 
már a védegylet szervezésében 
megrendezésre kerülő gödöllői or
szágos vadászfórumon sor kerül
hetne, ahol a vadászattal, vadgaz
dálkodással kapcsolatos vala
mennyi érdekelt fél kifejtheti véle
m ényét és am ely a védegylet tör
vényalkotással kapcsolatos straté
giájának harmadik állom ása lesz.

Pech to l Já n o s

DISPUTA
Március 28-án 17 órakor Zalaeger
szegen a megyei szövetség székhá
zéban (Tompa u. 1.) kerül sor a me
gyei vadász szövetség és a Vadászati 
Kulturális Egyesület rendezésében a 
zalai disputára, amelyen a vadászati 
kultúra aktuális kérdéseit vitatják 
meg a résztvevők: a vadásztársasá
gok vezetői és mindazok, akiket a 
téma érdekel. A rendezők örömmel 
várják az érdeklődőket.

A Tv 2 csatorna ez öv etedétől mindon 
hónap első hetében új erdészeti-vadá
szati műsorral jelentkezik Erdőkerülő 
címmel. A műsor célja az állami ös 
magán erdőgazdálkodás, vadgazdál
kodás ös vadászat bemutatása. A 
nyilvánosság előtt az erdészet, vadá
szat. természetvédelem szakemberei 
szólalnak meg. ezen keresztül egy- 
egy gazdálkodó szervezet, vadásztár
saság. sportvadász tevékenységével 
ismerkedhetnek meg a nézők. A már
cius 5 i (du. 16.401 adás az erdővéde
lemmel foglalkozik. Ennek keretében 
az idei hosszú, havas tél okozta törés
károkat, valamint a Dél-aHóldt Erdé
szeti Rt. hosszú távú erdővédelmi 
programját és vadgazdálkodását mu
tatja be.

UTAZÓÉI®
Cj szolgáltatással bővült a VMászati Kultu
rális Egyesület tevékenysége.

A tagság felismerte, hogy a hazai vadá
szati kultúrál a magyar vadgazdálkodás 
nemzetközileg is elismert helyét és szere
pét. a hagyományokat megőrizni és tovább
vinni ágy lehet, ha más országok vadászati 
kultúráját és hagyományait, természeti érté
keit is ismerik a vadászok. Ezért részükre 
olyan - révben szakmai - utazási progra
mokat kíván biztosítani, amelyek keretében 
bővíthetik a vadászattal, a vadászati kultú
rával kapcsolatos ismereteiket. Ennek kere
tében lehetővé válik az is. hogy a pihenésre 
szánt szabadidőt a hobbitól nem elszakad
va. a barátokkal, családtagokkal egy ütt tölt
hessék d.

A programok bonyolítását a CooCorde 
Travel utazási iroda végzi. Az iroda többek 
kozott a Vadászati Kulturális Egyesület tag
jai részére szervez hazai bérvadászawkat. 
így tevékenységi körét újabb szolgáltatással 
bővíti.

Az Utazóklub 1996 I. Hévben két utat 
szervez, mindkettőt Franciaországba. Júni
us 8-13. között Snasbuig környéki védcttál- 
lat-rezenátumok látogatására kerül sor. A

• programban szerepel a 4 hektáros vidra- és 
gólyarczervátum és a 22 hektáros makákö- 
majom-rezervátum megtekintése, valamint 
ra&Kiozömadár bemutató. Mindemellett 
Strasburg nevezetességeit és néhány festői 
francia kisvárost látogat meg a csoport.

Június 17-24. kózóa Párizs nevezetessé
gei és a vadászati múzeum, valamint a Lo- 
ir-menti Chambord kastélyban megrende
zésre kerülő nemzetközi vadászati kiállítás 
szerepel a programban. A II. felévi progra
mokról a VKE folyamatosan értesíti tagjait.

Az Utazóklub útjaira a Vadászati Kultu
rális Egyesületnél, telefon: 131-4368. a 
CooCorde Travelnél. telefon: 269-5447. il
letve az Utazás -96 Kiállításon a CooCorde 
Travel 30*/C standjánál lehet jelentkezni.

Dr. Ignácz Magdolna
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A BÜNTETÉS EGY LÁDA SÖR
Csizmaszárig érő hóban araszol előre 
dohogva a bivalyerős zetor, a pótkocsin 
kipirult arcú vadászokkal a kondorosi ha
tárban. Szó szerint rendhagyó ez a febru
ár második vasárnapi, külön engcdcly- 
lyel megerősített, úgynevezett ivararány- 
szabályozó fácánvadászat, ha úgy tetszik 
egyben a jó l végzett munka jutalma is. 
Szinte sarkvidéki a táj. a hómezők ködbe 
vesznek. Csapatostól hajkurásszák egy
mást a nyulak, és amerre csak jártunk, 
ötvenméterenként leszórva az életmentő 
lucerna, csöveskukorica, répa. A terített 
asztalokhoz - a nyomok alapján - népes 
vendégsereg jár, hiszen több mint három 
hete már egymás fölé több jégréteget 
vonva érkezett a fehér áldás. Akác-, olaj
fűz ágak kérgezetten meredeznek, mert 
minden falatnak helye van ilyenkor, sőt 
az elhagyott tanyatclkcken még a tövises 
rózsabokrok kérgét sem kíméli ilyenkor 
a nyúl. Szó szerint aranyat ér a lábon ha
gyott, betakar itat lan kukoricás, amelyet 
éppen a vadállomány jó kondícióban tör
ténő áttclelése érdekében hagytak kint a 
kondorosi Dolgozók Vadásztársaság tag
jai. Alaposan fölkészültek a kemény tél
re. és (másokkal ellentétben) tudták, 
hogy lesz hó is.

Maczik Mihály elnök szerint nem is 
kell náluk senkit sokat nógatni a vállalt 
közösségi munkák elvégzésére. Két-há- 
rom naponta beosztás szerint minden te
rületrészre eljut az életmentő takarmány. 
Az elvégzett közösségi munkákat bárki 
megtekintheti, ellenőrizheti a vadászház
ban. Munkaóra szerint tartják nyilván, 
így mindenki megnézheti, hol tart, illet
ve kjnek, hol kell még belehúzni. Munka 
akad bőven, a szándékban sincs hiány, 
így aztán nem is csoda, hogy szemet gyö
nyörködtető az állomány a cudar idő elle
nére is. A közeledő traktor zajára csapa
tostól váltanak ki az őzek a lábon hagyott 
kukoricásból. Az elnök minden csapatot 
figyelmesen megtávcsövcz, megszámol. 
Röpködnek a számok: 57, 62, sőt akadt 
egy olyan csapat is. amely ben 300-nál is 
többen voltak. Köztük igen sok sokat sej
tető. ígéretes „busafejü" háncsos bak. a 
jövendő május izgalmai.

A magas hóban gyalogosan csak botla
dozni lehetett, de a fiatalabbak, a „jó  lá
bú fiúk" pontosan oda terelték be a fácá
nokat. ahová tervezték, az erdősáv-okból 
az őzektől elhagyott kukoricásba. A haj
tás megindulásakor igazi, sportos to
ronykakasok húztak szélsebesen az elál

lókra, de a hajtóvonal is szépen, módsze
resen összeszokva „dolgozott” .

Valóban, jócskán maradt kakas, amely 
bizonyára rontaná majd a természetes 
szaporulat esélyeit, annál is inkább, mert 
a terítéken szép számmal akadtak huszár- 
sarkantyús, sok lőporfustöt szagolt öreg, 
két-három éves kakasok is.

Amint azt Páskay Sándor, megyei va
dászati felügyelő és Dián János vadász
mester elmondta, második éve kezdték, 
és szinte minden létező eszközzel törek
szenek a természetes fácánállomány vé
delmére, és fölhagytak az agyondédelge- 
tett „nejlonfácánok'' rendkívül költséges 
és eredménytelen, mesterséges életben 
tartásával. Persze ez nem jelenti azt, 
hogy nem bocsátanak ki nevelt fácánt, 
hanem azokat természethez sokkal köze
lebb álló módszerekkel nevelik, jóval ha
marabb, háromhetes kor után helyezik 
ki, és nem hagyják megszelídülni. Min
den szónál ékesebb volt a következő, a 
kibocsátó területen tartott erdei hajtás. 
Mentek itt is a kakasok, mint a rakéták. 
Ilyen madarakból egy-egy szép lövés - 
bízvást állítható - kettőt számít, mert 
ezek igazi „mérges" kakasok voltak. A 
másik módszer - magyarázták - az úgy

nevezett védterülctek kialakítása. Négy 
szomszédos társaság együttműködésével 
mindennemű vadászat megtiltásával, al
kalmas élőhelyen alakították ki a védte- 
rületct. Az innen elhúzódó fölös szapo
rulat - természetesen - jótékony hatással 
van a szomszédos, vadászott területré
szekre is. Végtére is a legolcsóbb fácán a 
természetes szaporulat, ennek jelentősé
gét azelőtt sajnos - magyarázzák - a va
lósnál jóval alább becsülték. Mindennek 
„nagyüzeminek" kellett lennie, az volt a 
divat, de ez leginkább a veszteség olda
lán sikerült. A fácántyúk - a mestersége
sen tenyésztett is - „szent madár”  errefe
lé, elejtése még véletlenül is főbenjáró 
vétek, a büntetése: egy láda sör.

Másutt, ahol már december végére 
üresen fityegnek a gyalogtúrázók agga- 
tói, furcsa módon mindig megtalálják az 
ügyeletes bűnbaknak nevezett élőhelyi 
adottságokat, a kedvezőtlen időjárási 
tényezőket, mifenét, amelyek miatt, 
„komplex módon" csak a karokat lehet 
széttárni. Ahol viszont még ilyenkor is 
vígan szólhat a puska, ott nem kell ma
gyarázkodni, mert a teríték önmagáért 
beszél. Jó  volt ezt látni 1996-ban.

Homonnay Zsombor

dálkodási Kamara
Az történt ugyanis, hogy a törvény értelmében a „kam ara”  elneve
zés a továbbiakban nem használható, így a felsőfokú szakmai vég
zettséggel rendelkezők szervezetének nevet kellett változtatniuk. A  
hosszas vita után az új név: Országos Vadvédelm i és Vadgazdálko
dási Társaság, am ely egyesületi formában működik tovább, és 
összefogja, szervezi az egész ország területén a szakemberek mun
káját. A  szervezet javaslatot tesz a szakértői névjegyzékre, és javas
latot dolgoz ki az Országos Vadászati Tanács újjászervezésére. Ter
mészetesen mindezeken túlmenően szeretnének beleszólást kapni 
minden lényeges, a vadászatot, vadgazdálkodást érintő kérdésbe, 
annál is inkább, mert tagjaik a gyakorlat, oktatás, kutatás, termé
szetvédelem szakterületeinek elism ert képviselői. Felvetődött a 
szakmai ismeretek bővítésének igénye, így döntés született arról, 
hogy tovább folytatják az úgynevezett szakmai napokat Kaposvá
rott, hasonlóan a közelmúltban Gödöllőn rendezett találkozóhoz, 
ahol mód nyílt egymás munkájának tüzetes megismerésére, a leg
újabb kutatási eredmények tanulmányozására.

ÜLÉSEZETT 
AZ OMVV VEZETŐSÉGE
Az OMVV elnöksége - az új elnök, 
dr. Suchman Tamás vezetésével - 
a múlt hónap 2-án tartotta első 
ülését.

Az elnökség áttekintette és meg
határozta az OMVV, valamint 
tagszervezeteinek teendőit a tör
vényalkotásban, a törvénytervezet
hez benyújtandó módosító képvi
selői indítványok előkészítésé
ben.

Megtárgyalták és elfogadták az 
idei pénzügyi- és gazdálkodási ter
vet azzal a kiegészítéssel, hogy a 
mérlegbeszámolóval kiegészítve, a 
védegylet vagyoni helyzetének va

lós feltárásával tárgyalhassa meg 
az országos választmány.

Az elnökség az év legfontosabb 
feladatának tekinti a törvény-előké
szítő munkában való közreműkö
dést. Kialakították a törvény-előké
szítők, a törvényhozók és a tag- 
szervezetek irányába teendő intéz
kedési tervet, amelynek végrehaj
tása elengedhetetlen annak 
érdekében, hogy a magyar vadállo
mány ne kerülhessen veszélybe.

Mindezeket követően az elnök
ség egyhangú szavazattal megerő
sítette Pechtol Jánost főtitkári be
osztásában.



A KÖZÖSSÉG EREJÉVEL
Mivel csupán egyféle erkölcs létezik - 
az ember erkölcse, aminek a vadászer
kölcs a része, csak talán igényesebb ré
sze, megemelt a követelményszintje 
nem mindegy, hogyan válik magatar
tásformáló tényezővé. Hiszen esetünk
ben a magatartás a vízválasztó a vadász 
és a vadölő között. A  vadászerkölcs 
pedig olyan normákat nyújt, amelyeket 
elfogadva az első táborba tartozók 
megerősödhetnek jellemükben, érzé
seikben. számukban a másik tábor tag
jainak a rovására. A vadászerkölcs 
egyik közvetítője a vadászati kultúra, 
ennek elsajátítása azonban időt. türel
met és szakszerű segítséget igényel. 
Látom, a jelenlegi átalakulásban sokan 
ilyen formában lesznek vadászok. A 
mai vadásztársaságok kapui csikorog
va már lassan nyílnak, nyiladoznak, 
valamivel kedvezőbb alkalmat kínálva 
a régen várakozók, inkább a nagypén- 
zűek fölvételére. De hát, akinek pénze 
van, az már ugye felnőtt ember, és 
most - ahogy én húsz éve - hirtelen, 
viszonylag gyorsan kerül be egy társa
ságba már kialakult szemlélettel, kor
látozó szokásokkal. Az indíték sokfé
le. a természet, a vad iránti vonzalom 
ebből csak az egyik, talán nem is leg
gyakoribb. Lehet presztízs, divat, ki
vagyiság, a viszonylag egyszerű - 
mondhatni primitív - lődüh kiélése és 
még számos ok. Nem feltétlenül ne
mes szándék. Merengésem példái is 
ebből a körből származnak - ilyen a 
kevés idő. a vadászati kultúra hiánya, a 
hagyományok és vadászszokások nem 
ismerete, lefitymálása, ez biztosan se
kélyebb örömmel is párosul. De mit 
lehet annak mondani, akinek ez nem 
hiányzik, aki annyira elfoglalt, alig 
van ideje, hogy a területre kijusson,

- nemhogy vadászújságot, vadászköny
vet olvasson, aki azzal érvel, hogy ne
ki a félmilliós belépti díjért - esetleg 
másforma szolgáltatásért - „előjogai" 
vannak, legalábbis úgy véli, szolgálta
tásai ellenértékét „kiterm elheti", lő
het korlátlanul, tekintet nélkül a többi 
tagra. Aki a vadászeseményeket, cere
móniákat „nélkülözheti". Reális ve
szély a felhígulás, s ez már kimutatha
tó lény. Szembe kell vele szállni!

Szerintem az egyetlen megoldás a 
vadásztársaság. A tagság képes kiala
kítani azt az aurát, amely kötelezően 
érvényt szerez a közösség normáinak, 
atmoszférája egyértelműen pozitív irá
nyultságú, és kikerülhetetlen minden 
tag számára. Nem akarok csak a leve

gőbe beszélni, ugyanakkor a saját va
dásztársaimat sem akarom megsérteni, 
a megértésükre apellálok. A mi társa
ságunkban is többféle ember van, akik 
azonban - bármeddig gondolok vissza 
az időben - közgyűlésen minden er
kölcsi kérdésben helyesen foglaltak ál
lást. És nem az alakoskodás, a megját- 
szás miatt. Noha a valóságban, egyen
ként és alkalmanként talán vétettünk is 
a „törvényeink”  ellen. Nem állítom, 
hogy nincs ellenpélda. De azt igen, 
hogy az esetek többségében a közösség 
bölcsessége és erkölcse jó  iránytűnek 
bizonyul. Erősítsük meg tehát ezt a kö
zösséget!

Állítsuk vissza általános érvénnyel a 
vadászjelöltség intézményét - a bele
növő „vadászinas” , a belépő új, sőt az 
átigazolt tag számára is. A  megválto
zott körülményekre tekintettel (keve
sebbet vadászunk, ritkábban találko
zunk. csökken a társas összejövetelek 
gyakorisága stb.) legyen hosszabb ide
jű. mondjuk egy év. ez alatt már meg 
lehet ismerni valakit. A vadászjelölti 
pozíció nem megbélyegző, nem szé
gyellni való. alig jár kevesebb jogo
sultsággal a rendes tagságnál, emelt 
fővel vállalható. Tisztességes szándékú 
ember számára természetes módon el
fogadható, hogy ez az önvédelem a va
dászok - majdan az ő - érdeke, egy él
ményforrás megóvása. A  társaság, 
esetleg a vezetőség egy tagja pedig 
megbízható azzal, hogy a mindenkire 
vonatkozó figyelem és támogatás el
várása mellett, külön, kiemelt módon 
is segítse a jelöltet. Az ehhez szüksé
ges türelem, a csetlő-botló magatartás 
megértése, a tapintatos egyengetés, 
korrigáló támasz a vadászkultúra bir
toklásán túl igaz emberi tulajdonságo
kat is feltételez. Nem könnyű feladat. 
(Semmi akadálya annak, hogy a társa
ság alapszabályába rögzítse a tagje
löltség „ intézményét A szerk. megj.)

Hozzuk tehát helyzetbe a társaságot! 
Erősítsük azt a szerepet, hogy felelősen 
dönthessen tagjairól, jövőnkről. Nem 
állhatunk meg ezen az úton amiatt sem, 
hogy van olyan (karizmatikus) ember, 
aki a társaságot is képes a befolyása alá 
vonni, hogy néhány ember pénzes pök- 
hendisége fittyet hány az együttes sza
bályoknak. Annál inkább támaszkod
junk egymásra, a közösségre!

Tapasztalataim szerint ugyanakkor a 
mai társaságok döntő többsége eredeti
leg nem baráti alapon szerveződött (is
merek kivételt is!). így a tagok közötti

viszony is többféle, széles skálán mo
zog. Nem lenne értelme ezt a közössé
get kitenni fellazító tényezők hatásá
nak. vagyis oda nem illő emberek nor
masértő magatartásának. Csak a pró- 

. baidőszak után döntsön majd maga a 
társaság. Az új vadászati törvény meg
születésével azonban számolni kell 
más alapon szerveződő egyesületek 
létrejöttével is. Valószínűleg megnő az 
esélye, hogy egyívású, egymást jó l is
merő, elfogadó és kedvelő emberek 
alakítsanak vadásztársaságot. Várható, 
hogy nagyobb lesz az egyetértés köz
tük, normáik, elvárásaik, magatartá
suk valószínűleg egységesebb lesz, kö
zelebb áll egymáshoz. Ok elsősorban a 
hozzájuk hasonló tagok felé mutatnak 
majd nagyobb készséget, ezáltal az 
ilyen társaságok homogének - leg
alábbis kevésbé heterogének - lehet
nek. A szelekció az ismeretségek ré
vén alakul ki.

Természetesen a „védelem " nem 
csak a társaságon múlik, külső segít
ség is kell ehhez. Nagyon sokat tehet a 
rendőrség, a bíróság, hogy a (majdani) 
törvény szellemének érvényt szerezze
nek - az orvvadászat, a jogosulatlan 
fegyvertartás és használat, a természeti 
környezet károsítása elítélendő és 

. megállítandó. E  téren az érdekvédelmi 
szervezeteknek kell a kezdeményezést 
elindítani. Partner lehet - és a saját fel
adatainak maradéktalan elvégzése 
mellett - pótlólagos támogatást nyújt
hat ehhez a szakigazgatás, megerősíté
se időszerű. Ezek azonban már nem 
társasági feladatot jelentenek.

A jelek szerint van megújulási kész
ség a vadásztársadalomban. A megfe
lelő keretek létrehozása - új vadászati 
törvény és következetes alkalmazása 
a szakszerűség erősítése - rendeleiek, 
szakigazgatás - és kedvező társadalmi 
közvélemény kialakítása - szövetsé
gek, egyesületek, érdekvédelem mun
kája - mellett az igaz vadászok jelentik 
az első számú védelmet a maguk szá
mára. A jelenlegi tagság megerősítése
- vadászati ismereteinek elmélyítése, a 
vadászati kultúra terjesztése, az őszin
te. harmonikus és jó  hangulatú belső 
kapcsolatok kialakítása - adja tehát a 
mai legfontosabb feladatot. Ha ehhez 
kapunk szakszerű segítséget - például 
a Vadászati Kulturális Egyesülettől, a 
vadászsajtótól, a könyvkiadóktól, az 
érdekképviseletektől, a felügyelettől... 
a többit mi vadászok már megoldjuk.

Fáczányi Ödön

SZALON KAN YITÁNY A PILISBEN
A pilisi s/alonkázók a tavalyi idény 
kezdetén bensőséges ünnepség kere
tében avatták fel az Ispánhegyen a né
hány éve elhunyt dr. Szapáry Zoltán
nak, a pilisi szalonkázók egyik nagy 
öregjének emlékkövét. Ekkor született 
meg a gondolat, hogy ezentúl minden 
évben az emlékkőnél összegyűlve - 
kis ünnepség keretében - köszöntsük 
a természet ébredését, a szalonkázás

nyitányát. Elhatároztuk, hogy a min
denkori „évadnyitót" március má
sodik szombatján tartjuk. így idén 
m árcius 9-én, délután 4  órára vár
juk az ispánhegyi „Zotyi-kőnél" 
azokat a vadászokat, gyermekeiket és 
családtagjaikat, régi és új barátainkat, 
akik a pilisi szalonkázókkal együtt vár
ják a kora tavasz ajándékát, a szalon
kázás várva várt kezdetét, akik lelkes

hívei a szalonka körülirhatatlan vadá
szatának.

(A helyszín megközelíthető: Szent
endre felől a Dömőrkapu - sikárosi er
dei úton a királykúti nyeregnél áttérve 
a kakashegyi, Piliszentkeresztre veze
tő erdei úton, illetőleg Pomáz felől Pi- 
lisszentkereszten át a dobogókői or
szágúiról a kakashegyi elágazásnál 
jobbra kanyarodva.)

Már ezt is,..
...már mint a vadászvizsga
bizonyítványt is hamisítják. 
Meglehetősen széles körű 
hamisítói és „vásárlói" kör 
feltérképezésébe kezdett a 
hatóság. A kiszivárgott hí
rek alapján annyit sikerült 
eddig megtudni, hogy át
lag 30 ezer forint volt az 
ára az eredetihez kísérteti
esen hasonló vizsgabizo
nyítványnak. A meglehető
sen gyermekded aláírás
utánzatokat a formanyom
tatvány és a pecsét két
ségtelen profizmusa tette 
hihetővé. A hamisítás eb
ben az esetben is valósá
gos láncreakciót indíthat 
el. mert végül is a fegyver
vizsgára való jelentkezés 
és a vadászfegyver meg
szerzésének alapvető föl
tétele. Úgy hírlik egyelőre 
csak Veszprém, Pest, Nóg- 
rád megyékben ütötték föl 
a fejüket a sajátos „önkép
ző körök", de gyártmánya
ik fölbukkanása bárhol vár
ható. Annál is inkább így 
van ez, mert bár a vizsgára 
jelentkezés föltétele az ál
landó lakóhely, átjelentke
zés és fiktív 90 napos ott 
„dekkolás" után a meg
vett vizsgabizonyítvány, a 
visszajelentkezés után már 
simán „honosítható".

így azután már cseppet 
sem kell a vadászvizsga-bi
zottságot szidni, ha a va
dász netán akkora sület
lenségeket mond. amely 
után elképzelhetetlen a 
szakértő fül előtt, hogy va
laha az illető akár egyetlen 
vadászkönyvet is elolva
sott a Piroska és a farka
son kívül. Elegendő volt az 
átadott bankókat olvasgat
ni azok számára, akiknek 
egy-egy pecsét, vagy for
manyomtatvány elkészíté
se nem okoz nagyobb gon
dot, mint a farkasnak be
kapni a nagymamát.

Egyébként mese nincs, 
mind az eladó, mind a vevő 
részéről a vadászvizsga-bi
zonyítvánnyal való mani
puláció közokirathamisí
tás, és elsősorban a tisz
tességesen készülők, a 
vizsgázók és a vadásztár
sak testi épsége érdeké
ben a mesének azzal kelle
ne majd végződnie, hogy a 
rossz elnyeri méltó bünte
tését. És nem foKiítva.

-H-y-
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AZ ERDEI SZALONKA HALLASA Szaporodik a nagyvad
A szalonkának anatómiailag há
rom sajátosságát ismerjük, ami 
sokban különbözik a többi ma
dárfajtól. Ezek a következők: a 
látása, a csőre és a hallása.

A  szemek a koponya felső 
harmadán helyezkednek el, így 
a szalonka rejtőzködés közben a 
feje mozgatása nélkül is igen jól 
tudja figyelni a környezetét. Az 
oldalsó látómezőkön nincs tér
látása, viszont az előtte, mögöt
te, valamint a feje fölött lévő 
dolgokat térben látja, és ez je 
lentősen növeli a madár bizton
ságát.

A  csőr egyedülálló tulajdon
ságait a vadászok jól ismerik.

A  szalonka harmadik sajátos
sága a fül. Ez igen kevéssé is
mert, de ha megfigyeljük a ma
dár repülését, az igen gyors 
mozgását, irányváltoztatásait, 
hirtelen felröpülését az avarról, 
vagy zuhanó menekülését a hi-

bázás után, magunk is beleszé
dülünk, amíg szemmel követ
jük. A  szalonka egyensúlyszer
ve ilyen körülmények között is 
sikeresen állja a próbát.

Két francia fülész szakorvos - 
elismert szalonkavadászok, - 
tudományosan megvizsgálta az 
elejtett madarak fülét és egyen
súlyszervét (a részletes tudomá
nyos eredmények ismertetésétől 
teijedelmi okokból eltekin
tünk).

A  fülészek legfontosabb meg
állapításai szerint a fül a kopo
nyán belül 10-15 milliméter 
nagyságú, félgömb alakú helyet 
foglal el, kétoldalt. Ez a kopo
nya méreteihez képest óriási, 
ezen belül az egyensúlyérzék 
félkörös ívjáratai csaknem 
olyan nagyok, mint az ember 
ívjáratai.

A  szalonka fülének hallónyí
lása az ember arányaihoz képest

harmincszor nagyobb a kopo
nyán. A  fül hallónyílását lefedő 
tollakat a madár mozgatni is 
tudja, javítva ezzel a hanghullá
mok (zajok) fülbe jutását.

A  talajban mozgó rovarok za
ját a csőrén keresztül is érzéke
li a madár, mely hasonlóan mű
ködik, mint az orvos hallgató
ja, vagyis a koponyacsontokon 
átvezetve jut a hang a közép
fülbe.

Mindezek ismeretében el tud
juk képzelni, hogy a szalonka 
milyen pontosan tudja felderíte
ni a közelében lévő igen finom 
zajforrásokat is, és ez nagy se
gítségére van a táplálkozásban, 
az eredményes rejtőzésben az 
avarban, vagy a párkeresésben, 
amikor a madarak hangok alap
ján kutatják fel egymást a tava
szi húzásokon.

F. D.

Franciaországban
Az ONC (francia vadászati hivatal) a 
múlt év szeptemberében tette közzé 
az 1994/95-ös vadászati idény nagy- 
vadterfték adatait. 1979 óta - amikor 
Franciaországban is bevezették a le- 
lövési terveket - folyamatosan nö
vekszik a nagyvadállomány. A szar- 
vasteriték az 1979/80 as terítékének 
a 2.2-szeresére növekedett.

Az őznél a teritéknövekedés 15 év 
alatt 4,6-szoros volt. valóságos de
mográfiai robbanásról lehet beszélni!

A vaddisznóteriték tíz év alatt 
2.4-szeresére növekedett.

Vtfbj O H W IW 95 * Im i m

ttnwn rtrfV^o lé iftn  B  hatott
{•uirm 25 636 18 532 «7 *189 
& 309715 235319 «9 *260 
rótoi u. 211586 * 5 - 2«0

A gímszarvas hiányzik az Atlanti
óceán melléki és a Földközi-ten- 
ger-melléki megyékben. Az őz gya
korlatilag mindenütt megtalálható 
ma már. A vaddisznó csak a bretag- 
ne-i és a normandiai vidékeken nem 
honos vagy nagyon ritka.

F.

A BALLISZTIKA TÖRTÉNETE DIÓHÉJBAN
A ballisztika tudománya a löve
dék mozgását tanulmányozza. A 
belballisztika a csőben lejátszó
dó folyamatokkal foglalkozik, a 
külballisztika pedig azokkal a 
kérdésekkel, ami a lövedék re
pülésére vonatkozik a fegyver 
csövét elhagyva. Az első hiteles 
nyugat-európai lőfegyverleírás 
1326 ból származik. Ennek a ké
zi lőfegyvertípusnak korabeli 
neve „balliszta" volt, innen ered 
a tudomány elnevezése.

Az 1400-as évszázad végéig 
nagy, nehéz, falrontó lőfegyve
rek készültek, és fokozatosan 
kiszorították a katapultokat. A 
romboló hatást a falrontó fegy
verek nagyméretű, kis sebessé
gű lövedékekkel érték el.

A 15. század végén egyre több 
mesterember megismerte a fé
mek öntésének és a vas meg
munkálásának tudományát. A 
lőfegyverek gyártása egyre ter
jedt. A királyok és fejedelmek 
felismerték a lőfegyverek jelen
tőségét a hadászatban, és a kor 
legjobb tudósait - mint Leonar
do da Vincit, Galileit, Isaac New
tont stb. - bízták meg a lőfegy
verek fejlesztésével kapcsolatos 
kérdések tanulmányozásával.

A lövedékre, amikor elhagyja a 
fegyver csövét, két erő hat alap
vetően: a Föld vonzóereje (gravi
táció) és a levegő részecskéinek 
ellenállása. A lőfegyverek elter

jedésének első kétszáz 
éve alatt a korabeli tudo
mány ezeket az erőket 
nem ismerte! így hatá
sukkal sem tudott számolni, úgy 
gondolták, a lövedék a cső meg
hosszabbított vonalában halad a 
célig. A ballisztika első, máig ér
vényes megállapítását a veronai 
fejedelem felkérésére Tartaglia 
professzor állapította meg kísér
leteivel. Arra a kérdésre felelt, 
milyen szögben kell a fegyver 
csövét tartani elsütéskor, hogy a 
lövedék legtávolabb essen le. A 
professzor válasza a fejedelem
nek az volt - mint tudjuk - a 
vízszinteshez képest 45 fokban 
kell tartani a fegyvert, így elérhe
tő a kívánt cél.

Száz évvel Tartaglia kutatási 
eredményeinek kinyomtatása 
után, 1636-ban a Föld vonzerejé
nek kutatója, Galilei, a velencei 
hadsereg tanácsadója lett, és a 
pisai ferde toronyból kilőtt löve
dékkel kísérletezett. Meghatá
rozta a Föld vonzóerejének nagy
ságát, és megállapította, ha a 
levegő ellenállását nem vesszük 
figyelembe, akkor a lövedék pa
rabolapályán mozog. Ezt a sza
bályt alkalmazva a 17. századi 
tüzérség - a lőportöltet nagy
ságával szabályozva - a lövedék 
torkolati sebességét változtat
va - valamint a fegyvercső dő
lésszögének beállításával nagy

biztonsággal tudott célba 
lőni néhány száz méter 
távolságig. A hibákat pró
balövések során korrigál

ták. 1740-ben Angliában Ben
jámin Robin feltalálta a lövedék 
sebességének pontos mérésére 
szolgáló eszközt, a ballisztikai 
ingát. Ez egy három lábon álló, 
végén nagyméretű fatömb in
ga volt, amibe ha belelőttek, ki
lendült, és a kilendülés mérté
kéből ki lehetett számítani a lö
vedék sebességét. Robin méré
seket végzett különböző sebes
ségű lövedékekkel, mérte, hogy 
a csőtől távolodva hogyan vál
tozik a lövedék sebessége, és az 
500 méter másodpercenkénti 
torkolati sebesség esetén azt 
tapasztalta, hogy nagyon jelen
tős a Galileitől származó számí
tási módszer és a mért ered
mény közötti eltérés! Sok kora
beli tudós nem hitt a felfedező
nek, és támadták is ezért. Robin 
módszere olyan tökéletes volt, 
hogy még az 1930-as években is 
ezzel a módszerrel mérték a löve
dék sebességét.

Az eltérés magyarázata a 
Newton által megfogalmazott 
légellenállás volt. A lövedékre 
ható fékezőerő függ a lövedék 
keresztmetszetétől (kaliber), a 
repülési sebességtől és a levegő 
sűrűségétől (hőmérsékletétől), 
ezen jellemzők egyidejű mérését

csak az 1800-as évek végén ol
dotta meg a hadtudomány.

Az 1850-es években sokfé
le lövedékforma repülési tulaj
donságait vizsgálták már, és a 
kérdés szinte megoldhatatlan
nak tűnt. A lövedékre ható fé
kezőerő egyszerűbb megoldása 
érdekében kiválasztottak né
hány szabványosított lövedék- 
formát, annak röppályáját pró
bálták kimérni a lehető legponto
sabban.

Majd a mérési eredményeket 
bonyolult számítási eljárással 
matematikai formába foglalták. 
A megoldás útját az ofasz Siacci 
találta meg, ezt fejlesztette to
vább a német Krupp a francia 
Favre bizottság, az orosz Ma- 
jevszki tábornok. Végső formáját 
az amerikai Ingall tábornok adta 
meg 1917-ben. A tüzérség hasz
nálta az Ingall-táblázatokat. A 
szabványos lövedék sebességét 
és pályáját 2000 méter másod- 
porcenkénti sebességig mérték 
ki, hozzá matematikai képletet 
alkottak. Ezen kutatások ered
ményein alapszanak a lövegek, 
kézi lőfegyverek lövedékeit és 
még a rakéták mozgását fékező 
erőket leíró egyenletek, a mo
dern ballisztika, amelynek a va
dászok számára legfontosabb 
adatait a különböző lövedékis
mertető táblázatok tartalmazzák.

Fluck Dénes
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VADÁSZÍRÓK ÉS ÍRÓ VADÁSZOK
Amíg a vadászó írók oldaláról köze
lítjük meg a kérdést, egyszerű a 
helyzet, Aprily Lajos. Vajda János 
nem csak a vadászokra hagyott fe
ledhetetlen műveket. A magyar író 
nemzet, és a „grafománia”  alól an
nak vadász tagjai sem jelentenek ki
vételt. Vadásznaplót csaknem min
den puskaforgató ír, ám c körben 
tisztán esztétikai alapon kirostálhat
juk a kedves, lelket építő, de irodal
mi alkotásnak korántsem nevezhető 
írásokat.

A vadászati szépirodalom mostoha 
sorsát mégsem elsősorban „megfog
hatatlanságának" köszönheti, hanem 
két, általam sokkal fontosabbnak 
ítélt tényezőnek: művelői irodalmon 
kívüliségének és a meglehetősen 
csekély számú érdeklődő közön
ségnek.

A vadászati szépírók döntő többsé
ge, dacára annak, hogy szép szám
mal akad közöttük valóban „jótol
lú*’, általában nem jut el a sokat em
legetett irodalmi élet meglehetősen 
bennfentes köreibe. Hz fakad abból, 
hogy egyrészt nem „főfoglalkozású” 
írókról van szó. tehát magukat a 
szerzőket sem ambicionálja az elhí- 
rcsülés, másrészt az irodalmi élet is 
nehezen fogadja be őket. Tanulságos 
az a megállapítás, amely a legismer
tebb vadászati szépírónkról. Fekete 
Istvánról jelent meg az Élet és Iroda
lom hasábjain: „...alig-alig ismer
tem, ámbár még így is jobban, mint 
az írótársak java része, mert jelen 
volt a magyar irodalomban, de nem 
volt jelen a magyar irodalmi élet
ben.”  Mindez már átvezet a másik 
okhoz: kevés a publikapiós lehetőség 
(ez gyakorlatilag a vadászati sajtóra 
korlátozódik), ezért kevés olvasóhoz 
jutnak el ezek az írások. Az ismeret
lenségnek még egy oka van: a vadá
szatról a köztudatban élő hamis kép 
és - megkockáztatom - viszolygás. 
Ezek után érthetőbb az az első látás
ra talán kissé furcsa tény is. hogy a 
vadászati szépirodalom közönségé
nek jelentős része a fiatalok közül 
kerül ki. akik még viszonylag keve
sebb előítélettel viseltetnek a vadá
szat iránt. A „nyájas" olvasó közöm
bössége akkor igazán fájó, ha tudjuk, 
hogy a második világháború előtt 
egy-egy jó vadászkönyv megjelenése 
társadalmi (és irodalmi) esemény
számba ment. Az eltávolodásért a 
„létező”  vadászati szépirodalom is 
mindent megtett, hiszen cl kellett 
hallgatni (vagy hallgattatni) korábbi 
klasszikusait. Azok. akik később 
„Kegyelmet”  kaptak (pl. Széchenyi 
Zsigmond), ékes bizonysággal szol
gáltak arra. hogy igenis, ennek a 
műfajnak van létjogosultsága - s még 
közönsége is akadna... Természete
sen az új rend is létrehozta saját va
dászati irodalmát, ez azonban talán

többet ártott, mint használt az ügy
nek. A korszak egy két „művét" ol
vasva. játszódjon az hazai vadászme
zőkön, avagy mesélje el a szocialista 
vadászexpedíciók trópusi kalandjait, 
nem tudjuk, sírjunk-e vagy neves
sünk.

A vadászati szépirodalom mostoha 
állapotát egyvalami képes megvál
toztatni: ha jó vadászkönyvek szület
nek. De milyen a jó vadászkönyv?

Túl azon az általános előfeltételen, 
mely minden irodalmi alkotással 
szemben fennáll, hogy esztétikailag 
értékes, stílusos írás legyen, a va
dászkönyvek esetében a hitelesség, 
azaz a természettudományos tévedé
sektől való mentesség dominál. Ez 
utóbbi, a szakmai felkészültség igé
nye, kiemeli a vadászati szépiroda
lom témájából fakadó sajátosságát: 
azt, hogy természetrajzi előismerete
ket és tapasztalatokat kíván. Nagy 
Domokos Imre kimutatta, hogy pél
dául Fekete István Lutrája mintegy 
40 százalékban irodalmi stílusban 
megírt tudományos ismeretterjesztés 
(az állatregény a vizsgált területeken

belül is sajátos műfaj, a vadászati 
szépirodalom egyéb „berkeiben" 
kisebb ez az arány).

Az ismeretterjesztés természetesen 
nem azt jelenti, hogy az író a felröp
penő madár után ereszti annak latin 
nevét, és azt sem, hogy mielőtt 
begyközépen lőne egy toronykakast, 
elmeséli, hogyan is néz ki egy ilyen 
madár.

A szakmai hitelesség követelmé
nye látszólag béklyóba veri az írói 
fantáziát. Tréfásan azt is mondhat
nánk: a fácán szárnyalhat, de a kép
zelet nem. Ez a béklyó azonban nem 
eredményez tényirodalmat. Az ta
gadhatatlan. hogy az írások nagy ré
sze vadászélmény előadása - jó eset
ben stílusosan, tehetséggel megírva, 
a lényeg azonban a kalandokon túl 
kezdődik.

Van Bertha Bulcsúnak egy „Ho
gyan kell oroszlánt lőni?”  című írá
sa, melyben azt taglalja, miképp va
dászik Kittenberger és Széchenyi 
Zsigmond, pontosabban azt, hogyan 
írják meg. A történés, a vad elejtése 
ugyanez, a különbség az előadás

módban van. Az eltérés tehát „csak" 
stílusbeli, mégis alapvető. És itt cl is 
jutottunk minden írás. sőt minden 
művészet alapkérdéséhez: az alkotó
hoz. Mert a mű nyilvánvalóan létre
hozója által meghatározott, az írói 
vénát pedig helyesebb lenne írói 
szemnek, azaz szemléletmódnak 
nevezni. A történés ugyanaz, a lé
nyeg. hogy mi mindent lát meg vele 
kapcsolatban és benne megélője- 
megírója, azaz. hogy ki nézi.

A vadászati szépirodalom közép
pontja és titkának kulcsa tehát a va
dász.

Vadász fogalmán természetesen 
nem a köztudatban élő egyszer ne
vetséges stüszit, másszor vérszomjas 
vadölőt értem. Nem is a lövöldöző 
puskás embert.

A XX. században nehéz lenne bár
miféle létfenntartással kapcsolatos 
indokot keresni a vadászatra (termé
szetesen a nyugati kultúrkörben), és 
véleményem szerint a gyakran han
goztatott. többé-kevésbé védhető, 
vadállomány fölött gyakorolt „lassez 
fair”  szerep sem kielégítő válasz. 
Egy találó megállapítás szerint ha az 
emberiség történetét 24 órának te
kintjük, akkor abból 23 óra 45 per
cet csak vadászott.

Atavisztikus szenvedély: az igaz
sághoz talán ez a meghatározás áll a 
legközelebb. Tehát a vadász esetében 
génekben hordozott predesztináció
ról van szó - ez azonban csak a do
log egyik oldala.

Hemingway vadászati tárgyú írá
saiból kiderül, hogy hőseinek - s 
magának az írónak is - a vadászat 
valamiféle bizonyítási lehetőséget je
lentett. Ez persze nem újkeletű do
log, mert mióta nem az élelem előte
remtése a vadászat elsődleges célja, 
mindig is férfias, nemes erőpróbá
nak számított. A hemingwayi hősök
nek a vadászat az utolsó lehetőség, 
ahol az olykor kegyetlennek tűnő. 
ám igaz törvények között még bizo
nyíthatnak, győzhetnek - vagy emelt 
fővel elbukhatnak.

A vadászat - nemcsak egzotikus 
körülmények között - régóta a társa
dalmon kívüliség lehetőségét jelenti. 
A természetbe való vissza- vagy ki
vonulás oka leggyakrabban a harmó
nia és az otthonosság érzésének ke
resése. Részének, s egyben királyá
nak lenni egy átlátható, tiszta rend
nek: sehol máshol meg nem tapasz
talható érzés, amely egyenesen vezet 
a panteizmushoz vagy általában a 
hithez.

Gondoljuk azt, hogy a vadászati 
szépirodalom egy mezei virágcso
kor, melyet furcsa, olykor mániás
nak tűnő, gyakran hallgatag és magá
nyos. vadászkalapos emberek kötöt
tek s tettek az olvasólámpánk fény- 
körébe. És becsüljük meg őket.

Faragó István

TAVASZVARO
Ünnepséget rendeznek min
den érdeklődő és családtag 
számára március 23-án, 10 
órai kezdettel, a Kamaraerdő 
tisztásán. (Megközelíthető a 
41-es villamos végállomásá
tól, 87 és 88-as autóbusz 
megállójától, jelzés szerint.)

A cél a természet iránt ér
deklődők számára egy jó han
gulatú, kellemes nap eltölté
se, amely során új ismeretsé
gek, barátságok kötődhetnek 
hasonló érdeklődésű emberek 
között, és megismerkedhet
nek a részvevő egyesületek 
munkájával. Rendező a Zöld 
Karvaly Természetvédelmi 
Csoport, a házigazdái tisztet 
a Kamaraerdei Diana Vadász- 
társaság látja el. Az egész na
pos programban részt vesz
nek: a Budapesti Természet- 
barát Szövetség, a Pilisi Park
erdő Rt., a Vadászok és Ter
mészetvédők Közép-magyar

országi Szövetsége, a Va
dászati Kulturális Egyesület, a 
Magyar Madártani Egyesület 
és annak solymász szak
osztálya, Budaörs, Diósd, Érd, 
Törökbálint, valamint a XI. 
és XX. kerület polgármes
terei.

A színes tavaszváró prog
ram keretén belül rendezett 
négy kilométeres séta során 
bemutatják a magyar vizslák, 
erdélyi kopók munkáját, az 
agarak versenyét, a solymá
szok bravúrjait, az íjászat ősi 
sportját és Igali Diána Európa- 
és világbajnok káprázatos ko
ronglövő tudományát. Mind
ezek közben diafelvételekről 
megismerkedhetnek ritka 
növény- és madárfajokkal és 
a környező erdő kikeleti ébre
désével.

A rendezők és a résztvevők 
minden érdeklődőt szeretettel 
várnak!

ERDÉSZHÁZAK. VADÁSZLAKOK. HORGÁSZ
TANYÁK. HÉTVÉGI HÁZAK, NYARALÓK, CSA
LÁDI HÁZAK, MŰVÉSZI KERÍTÉSEK, GAZDA
SÁGI EPÜLETEK, VÍZMEDENCÉK TERVEZÉSÉT 
- KIVITELEZÉSÉT, ÉPÜLETEK ÁTALAKÍTÁSÁT 
ÉS BŐVÍTÉSÉT VÁLLALJA AZ ..AUTÓTOTÁL 
2000" KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

ÜZENETRÖGZÍTŐ TELEFON: 175-42 62
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Február 21 én az OMVV elnöki értekez 
leiét követően került sor a tavalyi Orszá
gos Vadásznapok szervezőbizottságá
nak beszámolójára és az idei szervezőbi
zottság megválasztására. Példátlan volt 
a vadász napok eddigi történetében, 
hogy Myen részletesen, szinte mindenre 
kiterjedően beszámolt a szervezőbizott
ság a történtekről. az eredményekről és 
a fiaskókról. A 12 oldalas beszámolóból 
az összefoglalt idézzük:

..Az Országos Vadásznapok rendez
vénysorozatra szükség van. az elmúlt 4 
év felfutó sikere ezt w (égősen mutatja. 
Sikerűit új szint vinni a szervezésbe, le 
bonyolításba. A sajtó kb 250 esetben 
jelentetett meg tudósítást és az érintett 
egy hónapban a figyelem tatén a szoká
sosnál /óbban a vadgazdálkodásra, va
dászatra terelődött, kedvezőbb feltéte
leket is biztosított a világhírű magyar va
donélő állatállomány védelmére, talán 
segített a vadászai /ogi szabályozásá
nak pontosabb kialakításában. Nehezen 
meghatározható, de százezres nagyság
rendben volt mérhető a résztvevők. ün
neplők. érdeklődők száma. és egyálta
lán nem tudható a médiák híradását, be
számolóit olvasók, nézők, hallgatók 
száma.

A védnököket, szponzorokat mér 
most arra kér/ük. hogy a 96 os rendez
vényt az ez évihez hasonló lelkesedés
sel. esetleg bővülő anyagiakkal támo
gassák. "

Miután az értekezleten ismét látni le
hetett a képzeletbeli „tömjénfüsttőr. 
sor került az idei szervezőbizottság 
megválasztására. Elnöknek a tavalyi ..si
kerkovácsot" a  Szabó Ernőt kapacitál
ták a jelenlévők, aki először azt kérte: 
szülessen döntés a vadásznapok idő
pontjában... ugyanis több megye az ed- 
dtgi szeptemberi időpontot a Naturexpó 
miatt júniusra javasolta áttenni. A dön
tés megszületett: változatlanul és füg
getlenül a Naturexpó:ól, szeptember
ben rendezzük meg az idei Országom 
Vadásznapokat... igaz nem egy hétvé
gére. hanem két hétvégére koncentrálva 
a rendezvényeket. Némi vita után válto
zatlanul öttagú maradt a szervezőbi
zottság ée változatlanul egy eszten
dőre szól a megbázatása. Az elnök B. 
Szabó Ernő a Vadcoop BérkUovő Vt. ve
zetőségi tagja, titkár: Kristó László az 
OMVV munkatársa Tagok: Nagy Ist
ván a Vadászok és Természetvédők Kö
zépmagyarországi Szövetségének va
dászmestere. az Országos Vadvédelmi 
és Vadgazdálkodási Társaság elnöke. 
Csefcő Sándor a VKE Ügyvivő Testüle
tének tagja, a VAOASZLAP főszerkesz
tője (az országos vadásznap kitalálója)... 
és az ötödik tag: a pályázaton az orszá
gos rendezvényt elnyerő régió vadász- 
szövetségének elnöke, képviselője.

Szó esett az Országos Vadásznapok 
néhány tervezett rendezvényéről, és a 
rendezvénysorozat anyagi támogatásá
ról. A Vadászati Kulturális Egyesület be
jelentette. hogy két országos rendez
vénnyel kíván az idei vadásznapokhoz 
kapcsolódni. A vadásznapok idejére tér- 
vezrk a megyei disputákat lezáró f. Or
szágos Vadászati Kulturális Konferenci
át, valamint az egyetemek, főiskolák 
hallgatóinak kiirt „Az év ifjú szakem
bere" c. vetélkedőt megrendezni. Ez 
utóbbin a vadászati-vadgazdálkodási té
mában szakdolgozatot, diplomamunkát 
készitő hallgatók kapnak lehetőséget a 
bemutatkozásra, amely remélhetően 
egyaránt szolgálja majd az intézmények, 
a hallgatók és a szakma érdekeit is.

Az értekezlet azzal zárult, hogy márci
us végéig minden megye eljuttatja el
képzeléseit. pályázatát az országos 
szervezőbizottsághoz, amelynek alap
ján a bizottság benyúrtja ..pályázatát" a 
Földművelésügyi M.n*szterhez. És ezút
tal az idézőjelnek hangsúlya van. ugyan
is nem az FM Mezőgazdasági Alapjának 
vadgazdáfcodási szakbizottsága fogja 
elbirálni a pályázatot, hanem közvetle
nül a miniszter - mint fővédnök - dönt 
az Országos Vadásznapok anyagi támo
gatásának mértékéről Remélhetően bő
kezűen'

-dór

Március elején, mióta vadász 
vagyok, valamilyen különös ér
zés vesz erőt rajtam. Várom a 
pillanatot, amikor hosszú hetek 
tétlensége után végre kiszaba
dulhatok az erdőre, és újból és 
újból átélhetem a csodát, ame
lyet a természet ébredése szá
momra jelent.

Nálunk, fent a Bakonyban az 
első szalonkák megjelenése 
egybeesik a március idusa kö
zeli napokkal. Ekkor van szüle
tésem napja, így érdekes egy
beesése ennek a dátumnak, 
éveim múlásának a megújulás, 
az új érkezésének pillanatával.

Talán mindez a sok más ki
mondott vagy továbbra is ki
mondatlan gondolat, emléke
zés az, ami miatt olyan izgal
mas-érdekes számomra a ta- 
vaszvárás-szalonkavárás idő
szaka...

De a várakozás vadászéle
tem más tájain is legalább ilyen 
izgalmas. A legfőbb ebben az, 
vajon meddig és egyáltalán 
várhatom-e még az eljövendő 
márciusokat puskás vadász
ként, vagy sok ezer társammal 
együtt megyek ki az erdőre, és 
emelem fel az egymást kergető 
cvikkek felé.

Mert ennek a veszélynek is 
ki vagyunk téve mi, ma: szalon
kavárók. A veszélyek fő oka az 
a talajvesztés, amely ma a va
dászok között érzékelhető. A 
„csak egy nap a világ" szemlé
let nem használ senkinek, ki
váltképpen nem az alakuló jö
vendőnek. Az anyagiasság, az 
eddig ismeretlen gondolkodás- 
mód megjelenése rengeteget 
rombol azon a vadászati kultú
rán, amely - mondjuk ki - 
igenis sok évtizedes, évszáza
dos áldozatos tevékenység 
eredménye.

Miért nem értjük már meg, 
hogy meg kellene próbálni leg
alább ezen a keskeny ösvé
nyen, amit a vadászat jelent, a 
saját utunkat járni. Mégpedig 
úgy, ahogy a vadászat ősidők 
óta létezik: közösen. Nem el
dobva, kiszorítva, hanem igen
is megragadva egymás kezét, 
összefogódzva ebben a „buk
dácsolásban", amikor valami 
olyat kívánunk csinálni, ami 
más, mint az elmúlt. Mert az 
tény, hogy a változásra szük
ség van. Magunkkal csak azt 
vihetjük tovább, ami vállalható, 
örökíthető.

Ha a franciák ki merik mon
dani, hogy a vadászatot nem

zeti örökségük és hagyomá
nyaik részének tartják, amelyet 
meg kell őrizni, ne szégyenkez
zünk mi sem. És védjük meg a 
tisztázatlan törekvésektől, a 
ferde szándékoktól, a pillanat
nyi érdekek alakulásától, a sok
szor értelmezhetetlen „lobby
zásoktól".

Egyesek egész komolyan fel
vetik a szalonkavadászat hazai 
betiltásának lehetőségét.

Vajon, itt egy jól átgondolt, 
szükségszerű lépésről lenne 
szó, vagy valamely tisztázatlan 
érdekről, amely a felvetőket 
vezeti? Nézzük meg, mi is a va
lós helyzet. Áttelelő helyén, a 
Földközi-tenger térségében a 
mi vadászati viszonyainkhoz 
képest jóval kevesebb véde
lemben részesül ez az általunk 
szeretett, megbecsült madár. 
Van egy madárfaj, amelynek 
állománynagyságát tekintve, 
tanulmányozva a nemzetközi 
összehasonlításokat, egyálta
lán nincs a kipusztuló madárfa
jok között, pedig telelőhelyén 
egyáltalán nem kímélik. Hajt
ják, bokrásszák, hálózzák, lövik 
a temperamentumos déli né
pek. Mégis csodák csodája, 
évről évre nem csökkennek a 
lelövési számok. Ami a hazai 
statisztikát illeti, biztos nem. 
Mert nem véletlenül sorolják 
egyesek a hazai „nagyvadfa
jok" sorába ezt a csodálatos, 
titokzatos madarat, az ismert 
lelövési számok és becslések 
bizony alig haladják meg a két
ezret. A vadászati rend, a mér
téktartás is vadászelődeink
Í)éldamutatása alapján alakult, 
gy jutottunk el a korábban ná

lunk is tavaszi-őszi, bokrászást 
is megengedő vadászatoktól a 
tavaszi alig több mint egy hó
napos vadászidényig, ami ha 
jól megfigyeljük nem több, 
mint három hét.

A húzásonként lőhető két 
madár, de inkább az önkorláto
zás ami már hosszú ideje nem 
növeli a lelövési számokat. No, 
meg ne felejtsük el magát a 
madarat sem, amely kiszámít
hatatlanságával, meglepő - 
mindig változó repülési techni
kájával bizony próbára teszi a 
még oly jó sörétlövőket is. A 
magam részéről büszke vagyok 
rá, ha az egész idényben leg
alább két szalonkát felvehe
tek.

Szalonkázni az a csoda, a 
természet ébredésének megfi
gyelése hajt ki minket az erdő

re. Ez a majdnem kultikusként 
is felfogható zarándoklás nem 
a halálnak, sokkal inkább az 
életnek szól, amely épphogy 
indul a természetben. Az már 
csak a csodálatos plusz mind
ehhez, hogy van egy a költő
ket, írókat, festőket is olyan 
sokszor megihlető madár, 
amely vonz bennünket, a ter
mészet szerelmeseit. Hogy mi
ért kell ehhez a puska, arra is 
van válasz. És ezt az emberi
ség ősi, öröklött ösztöneiben 
kell keresni. Ez a vadászszen
vedély, amely kimondva-ki- 
mondatlanul bennünk él, 
amelynek szabályozása, vagy 
más szóval „fékentartása" már 
társadalmi kérdés, és a társa
dalom fejlettségét kell hogy 
tükrözze. Igen, szándékosan 
szabályozásról és nem tiltásról 
beszélek. Hiszen ha egy ősidők 
óta űzött tevékenységről van 
szó, akkor nyugodtan állítom, 
ez is valahol az emberi kultúra 
és a jogok széles skálájához 
tartozik. És a szabályozás sem 
árt, ha velünk-tőlünk indul ki, 
mint kezdeményezés.

Ha itt egy nemzetközileg 
egyeztetett, valóban az egyed 
érdekeit figyelembe vevő jogos 
és indokolt kérdésről lenne szó, 
mi vadászok lennénk az elsők 
(mint oly sokszor), hogy kezde
ményezzünk lépéseket. De 
ameddig ez indokolatlan, addig 
az ügy szempontjából értel
metlen, egyéni vagy szűk cso
portérdekek igazolatlan szán
dékait vélem felfedezni.

Vajon felmérhető-e a társa
dalmi hasznossága annak, 
amelyet a hozzátartozókkal 
együtt felkerekedő szalonká- 
zók egészsége, tavaszi mozgás
igényének kielégítése jelent, 
vagy azok a vendéglátásból, 
közlekedésből eredő bevételek 
jelentenek, amelyek a szalon- 
kázás költsége közé tartoznak? 
Természetesen ezek éppúgy ki- 
mutathatatlanok, mint a fajt 
nálunk ért vélt veszteségek.

Nos, ezek után bizony én to
vábbra is készülődöm. Előké
szítem a töltényeket, még egy
szer belenézek puskám csövé
be, és várom a pillanatot, ami
kor újból indulhatok erre a cso
dálatos találkozásra, amelyben 
bár fontos ez a varázslatos ma
dár, de a lényeg, mint minden 
általunk végzett tevékenység
ben - maga az ember és a kör
nyezete.

Hautzinger Gyula
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É V F O R D U L Ó N A P T Á R
ROVATVEZETŐ: DR. BŐD LAJOS

A vadászat történetére visszagondolva 
az emlékezés emberöltőn belüli és pér. 
azt megelőző jeles napjára emlékezünk. 
Elhunyt elődeink sirjának meglátogatá
sával. de legalább gondolatban idézzük 
fel az eltávozottak emlékét

❖

1967. március 1-jén, életének 88. évében 
elhunyt Vezényi Elemér 11879-19671 festő 
művész. Nekünk, vadászoknak különösen so 
kát adott a vadászati szaksajtóban évtized 
atett megjelent szebbnél szebb élethű rajzával, 
festményével. Művészi hagyatéka minden ma
gyar vadásznak büszkesége marad. Az ma
radt?
1993. március 7-én „örökre kialudt a pipá
ja* az Országos Trófeabíráló Bizottság nyugal
mazott elnökének. Bakkay Lászlónak - 
mindnyájunk Laci Bácsijának (812-19931, aki 
nem kevesebb mint 47 évig szolgálta az erdőt 
és a vadat. Nem tőle tudjuk - mert szerénysé 
ge közismert volt - hogy a Bedő Albert díj és 
a Munka Érdemrend arany fokozata tulajdono
sa volt. Kecskeméti temetésén erdészek, vadá 
szók, trófeabírálók együtt hitetlenkedtünk: la 
ci Bácsi elment?
1928. március 12 én hunyt el a századelő 
vadászati .Atyamestere', Bársony István 
11855-19281. Irodalmat alkotott a természet 
hangulatából - prózába foglalt költészetet. A 
Nemzeti Vadászati Védegylet tiszteletbeli elnö
ke miniszteri tanácsos, a Budapesti Közlöny 
szerkesztője a Kisfaludy és Petőfi Társaság 
tagja, a Diana Budapesti Vadásztársaság dísz- 
elnöke a Nimród vadászújság, a Vadász Lap, a 
Természet, az Erdészeti Lapok, a Vadászat és 
Állatvilág munkatársa volt Halála után a va
dásztársadalom adakozásából emeltek szobrot 
sírján, melyet a Vadász Könyvklub gondoz. 
Balkay Adolf 11851-19271 nevét a magyar va 
dászat történetébe .A szarvas vadászata' c. 
11903) 137 oldalas monográfiáiéval irta - és 
rajzolta - be. mely ma is idézett Inéba plagi 
zákl forrása a szakirodalomnak. Március 
23-án lesz halálának évfordulóid. A vadászati 
közélet neves alakja, a Hubertus Országos 
dászati Védegylet tagja, a Kittenberger-féle 
Nimród munkatársa, jelentős ornitológus, a 
vadászati kultúra fontosságának korai felisme 
róje és ápolója. A vadászok közadományából 
épült síremléke Pestszentlórincen őrzi l?l em
lékéti
Főnagy József (1859-19131 a vadászati iroda 
lom. a vizslatenyésztés vadászati kiválósága 
hunyt el 1913. március 26-án. A „Vadászat 
és Állatvilág' egy* alapítója és több éven ke 
resztül főszerkesztője a vadászszövetség esz
méjének lelkes híve; az Országos Magyar Ebte
nyésztő Egyesület örökös tiszteletbeli elnöke 
volt. A vadászati kultúra segítésére állatprepa- 
ratóriumot alapított, és mecénása volt a Me
zőgazdasági Múzeumnak. Neje Gajáry Nelli 
823 bán vizslavezetői díjat alapított .fónagy

József Örökös Vándordíj' címen, kizárólag hiva
tásos vadászok részéra
12 éve. 1984. március 30 én hunyt el a 
magyar madártan kiemelkedő alakja, dr. Ké
vé András (sz.: 1909). Korai érdeklődése ve 
zette a Madártani Intézetbe és nyugdíjazásáig 
ott is dolgozott. Jogász és biológus doktor, a 
biológiai tudományok kandidátusa, a Madárta
ni Intézet gyűjteméryének a háború utáni újjá 
szervezője, könyvtárosa, egyetemi magánta
nár. Bennünket, vadászokat a vetési varjú táp- 
lálkozásbwlógiai és a gerlefélék dl. vízivad po
pulációdinamikai vizsgálatával segített elsősor
ban. „Példája, emléke minden területen 
tovább él közöttünk.'

A vadászattörténct egyik tragédiájáról 
is emlékezzünk meg:

1932. március 7-e Molnár Gábor 
(1908-880) számára (a fantasztikus önfegye
lemmel elviselt I tragéde napja, a magyar zoo
lógia és minden vadász számára a kérdőjel 
napja! Ezen a napon vakult meg a brazíliai mú
zeumi gyűjtőcsopon egyedül maradt, legfiata
labb tagja. így nem tudhatok, hogy DélAme- 
nka állattani feltárásában és Múzeumunk 
IMNMI gazdagításéban mi maradt el! így az 
expedíció 2 évig sem tartott, de hazai és nem
zetközi megítélése nagyobb figyelmet érdé 
melne!

Tekintsük ünnepnek a .nagyjaink'’ szü
letésnapját is.

Március 2-án ünnepeljük a vadászsajtó meg
teremtőjének, Bérczy Károlynak születésnapját 
(1821-18671. Jókai Mór. Gyulai Pál. Arany Já 
nos. Tompa Mihály társaságába tartozó, gróf 
Széchenyi István és Oeák Férenc által is élis 
mert. európai műveltségű jogász és irodalmár 
volt. W57 ben alapította meg a .Lapok a lová
szat és vadászat körébőr c. újságot, mely 
.Vadász és Versenylap'ként 1858 lói jelent 
meg. A magyar vadászati kultúra fejlesztésére 
jelentős nyelvészeti munkát végzett, az 
„agancs, szimat' szavakat ő alkotta meg.
A vadászművészet jeles alakjának születésnap 
ját március 7-én ünnepeljük: Sovánka Ká

roly 11883-1961) a MagasTátra állatvilágának 
nagyszerű ábrázolója wdászemberként közvet
lenül a vadat tekinthette modemének: szar
ost. zergét. vaddisznót, fajdot, őzet. Albumát
- ha lenne - szívesen forgatnánk.
1908. március 9-én született Goszthony Gé 
za erdő- és agrármérnök, vadászati felügyelő, 
az 1971 évi I. Vadászati Világkiállítás fegyver- 
történeti szakbizottságának vezetője (kevesen 
tudják, hogy ott nagyrészt magángyűjteménye 
volt látható).

Végezetül szervezeti életünk múltjából, 
ill. a vadászat köréből jegyezzünk fel ér
tékes adatokat:

A Nimród vadászújság 1926. március 
1-jei számában - a szerkesztőség egyet nem 
értésével - jelent meg dr. Pilaszanovicb
Antal tanulmánya a vadászat állami irányítá 
sának megerősítéséről. Néhány gondolat felve
tése érdekes lehet:
Az államigazgatás önálló szervezet nékül nem 
bír el a megrendült vadászmoráUal. a „vadász- 
imitátorok' Idr. P A.) uralomra kerülésével. 
Ezért a vadászgazdaságot amatörök helyett 
szakemberekre kell bízni. A konstrukció: orszá
gos vadászati főfelügyelőség, vármegyei vadá 
szati felügyelőségek, járási vadászati ellenőrök 
és 2000 kh/1 fő állami (!) vadőri kar. Az Orszá 
gos Vadászati Tanács a miniszter döntéseit se
gítse! Az „Országos Vadgazdasági Kataszter' 
(Országos Vadgazdálkodási Adattár?) fetólktá 
sa. A „rablógazdálkodás' (dr. P A.l megszünte
tése Mindezek az államháztartás terhelése 
nélkül, a vadászatból származó jövedelmek vi 
sszaforgatásával történtek voha... A javaslat a 
korabeli vadásztársadalom kemény - doku 
mentáit - ellenállásába ütközött, ugyanakkor 
mai törvénykezésünk előfutárának is tekint
hető.
1958. március 1-jén a Somogy megyei Lad 
község határában Gyánó Pál helyi vadász egy 
farkast lőtt, amely Szőlősi József megyei va
dászati felügyelő intézésében a Természettudo
mányi Múzeumba került. Ismereteink szerint 
.hiteles' farkast azóta sem lőttek a megyé
ben.

1992. március 6-8. között az Atlanti Kuta
tó és Kiadó társaság és a Somogy Természet
védelmi Szervezet közös rendezésében a Pan
non Agrártudományi Egyetem adott helyet a
II. Magyarországi Rétisasvédelmi Konferenciá
nak. A tanácskozáson az ornitológusokon kívül 
vadászok is részt vettek Ihasonló .közelítő' fó
rumokra szükség volna).
1992. március 6-án rendezte meg a Kaszó 
Rt. a 24. Országos Vérebversenyt. Kiemelése a 
.KaszöKupa' alapítása miatt indokolt, mely 
hagyományos és kívánatos trófea vérebes kö
rökben. Szomorú aktualitás, hogy Jakab Ist
ván utoljára vett részt a versenyrendezésben, 
és a versenyt a már szintén elwnyt Tóth La
jos koBégánk nyerte meg.
1995. március 11. és április 5. között veit 
látható Balogh Péter 11947-1982) tragikus 
sorsú grafikusművész gyűjteményes kiállítása 
Rákoshegyen. Drukkolunk érte hogy „a még 
fellelhető, összeszedhet s így megmenthető 
munkáinak legteljesebb gyűjteménye' összeáll 
jón, és váBalkozó is akadjon egy emlékalbum 
megjelentetésére 

A C .IJC . 1994. március 14 én Fokváros 
bán tartott közgyűlésén Edmond Blanc diai 
adományozott a Lábodi Vadgazdaságnak, kie
melkedő vadgazdákodást vadászati eredmé
nyeik elismeréseként.
1992. március 15-én alakult meg a „Só
lyom' Vadászegylet Győrben. Neve nem a ne
mes ragadozó madarat, hanem a nemes Láng 
Rudolfot (1881-863) idézi, a hazai vadászati 
etika apostolát, a Kittenberger féle Nimród ve
zéregyéniségét. A vadásztársaság felvállalta a 
névadó szellemi örökségének ápolását, moson- 
magyaróván sírjának gondozását. Kövessük 
példájukat.
1978. március 22-én a MAVOSZ szervezte 
meg az Első Országos Vadászkutya Konlerenci 
át. a vadász szakma és a tenyésztők (sajnos, 
ez nem mindig azonos kör) részvételével. A 
résztvevők megállapították a használati I!) 
törzsanyag hiányát és kritizálták a vadászok 
hozzáállását, amely szerint a vadbőség II) mi
att roncs igény a vizslára. Sajnálatukat fejezték 
ki, hogy a korabeli Vadászati Szabályzat 17. 
paragrafusának nem tudnak érvényt szerezni: 
társas vadászaton csak munkavtzsgás vadász
kutya vehessen részt. Most hogy állunk ezzel?

A szerkesztőség - és e rovat krónikása - tudd 
tában van a közölt évfordulók esetlegességé
nek. Akiről nem szóltunk, de iUett volna, kér
jük az észrevételeket az adatokkal együtt! 
Amiről nem szóltunk, de kellett volna; kérjük a 
tudósítást az adatokkal együtt!
Szerkessze ezt a rovatot az egész magyar ve- 
dásztársadalom. Mindenki, aki magáénak ‘.a l
ja a Lapot és az ügyet.
Beharangozásunkra utalva: e rovat segítse a 
múlt megismerését, hogy a jelen érthető le 
gyen. Ennek alapján tudjuk (szűkülő lehetősé
geinken belül) szöbbé tenni a magyar vadászat 
jövőjét.

FELHÍVÁS
A Vadászati Kulturális Egyesület és a dunaújvárosi Intercisa Múzeum közös kiállí
tást rendez az 1996. évi Országos Vadásznapokhoz kapcsolódóan 

MAGYAR VAOÁSZOK KÜLFÖLDÖN címmel.
A kiállításon szeretnénk ízelítőt adni a közelmúltban hazai vadászok által elejtett, 
határainkon túli trófeaanyagból. Ezért kérjük mindazok jelentkezését, akik szívesen 
kölcsönöznék trófeáikat ehhez a reprezentatív bemutatóhoz! Mindenfajta anyagi, 
erkölcsi és szakmai támogatást is köszönettel veszünk, hiszen célunk a magyar va
dászati kultúra széles körben való megismertetése Érdeklődni és jelentkezni lehet 
1996. júl. 14-ig az alábbi cimen:

Intercisa Múzeum. 2400 Dunaújváros, Városháza tér 4.
Telefon: 25/311315
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K AKU KKTOJAS
Szerkesztőségünk és a Duna TV Hubertus vadászati magazin közös vetélkedője

A FEBRU ÁR I HELYES M EG FEJTÉSEK :
1/C A kakatolás a kakukktojás, ugyanis a barkácsolás, a pedzés és 

a riglizés vadászati módok, a „kakatolás" a fácánkakas hangja.
2/B A rókamái a róka bundájának majdnem fehér hasalji része.
3/8 A mázfa a dagonya körüli dörgölődzőfa.

A HELYES M EG F EJT ÉST  BEKÜ LD Ő K  KÖZÜL  
A  NYERTESEK:

- A Mezőgazda Kiadó Kft. (Kőhalmy: Vadászenciklopédia) nyere
ményét Fejes Attila (Fehérgyarmat) nyerte.

- A Concorde Travel Utazási és Vadászatszervező Iroda a jövő évi, 
salzburgi vadászati kiállításra szervezett társasutazásán Németh Ti
bor (Balatonszárszó) vehet részt.

- A NIKE-Fiocchi Lőszergyártó Kft. 200 darabos sörétes lőszercso
magját Batinszky László (Szécsény) viheti haza, amennyiben ren
delkezik fegyvertartási engedéllyel.

- A Mezőgazda Kiadó könyvcsomagját (A magyar vadászat tör

ténete. Erdőgazdák könyve) Tóth Szilvia (Várvölgy) mondhatja ma
gáénak.

- A Terraprint Kiadó könyvcsomagját (Páll Endre, Szabolcs József, 
Bencze Lajos legújabb köteteit és az Újabb ötven vadász emlékeiből 
c. gyűjteményt) Czeróczki András (Dabas Gyón) nyerte.

- A Hubertus Vadkereskedelmi Kft. vadhúscsomogjának nyertese 
Hederics Zita (Nagykanizsa).

- Mata Pál gravírozott ólomkristály korsójából Násfay Zoltán 
(Kecskemét) ihat.

- Ádám Jenő eddig megjelent könyveit Bischof Ferenc (Szek
szárdi olvashatja.

- A Skicc Reklámstúdió Kft. nyereményét (Rakk Tamás: Telihold a 
Kilimandzsáró felett c. könyvét) Pálos Csaba (Gyöngyös) rakhatja a 
könyvespolcára.

- A Magyar VADÁSZLAP egyéves előfizetését M ilis  Zsolt (Pátka) 
takaríthatja meg.

Gratulálunk a nyerteseknek, a nyeremények - értesítés alapján - 
vehetők át szerkesztőségünkben.

M ÁRC IUSI KÉRD ÉSEINK
E havi kérdéseinket dr. Sugár László, a Keszthelyi Pannon Agrártu
dományi Egyetem munkatársa teszi fel.

1. Melyik állattól nem kaphatja meg az ember a lyme-kórt 
okozó baktériumokat?

A) Szúnyogtól
B) Nagyvadtól zsigerelés közben.
C) Kullancstól.
D) Rókabolhától.
2. Kifejlődik-e a galandféreg a kapitális szarvasbikában?
A) Igen, mert gyakori köztigazdája.
B) Igen, mert télen a szórón nagy fertőzési veszélynek van kitéve.
C) Nem, mert csak borjúkorban fogékony iránta.

3. Visszafogadja-e a  téli őzcsapat a sebzett gidát?
A) Nem, mert odavonzza a ragadozókat.
B) Csak akkor, ha már meggyógyult.
C) Igen, ha a csapatban van az anyja.
A helyes válaszokat a Duna TV Hubertus vadászati magazinjának 

április 4-ei adásában (ismétlés 6-án reggel), valamint következő szá
munkban közöljük.

A megfejtéseket - március 15-éig - nyílt levelezőlapon kérjük be
küldeni a 1245 Budapest Pf. 1209 levelezési címre. A levelezőlapra 
három - az Önök által kiválasztott - betűt kell írni.

A helyes megfejtést beküldők között a fent felsorolt nyereménye
ket sorsoljuk ki.

VADÁSZOK A SAJTÓBAN
A  vad ga zd á lko d á s  jó  törvényre 
vár, ne m kü lön b e n  a h iv a tá so s  va 
d á szok , a k ik  szeretnék, ha  a tör
vénya lko tók  nem  fe ledkeznének 
m e g  a gyako rla tban  já ra to sak  vé
lem ényének m egha llga tá sá ró l 
sem . Vé lem ényük szerin t u g ya n is  
a  vadásza to t lehet ga zd á lkod á s i,  
idegen fo rga lm i, sp o rtsze m p o n t
bó l v iz sgá ln i, de a lényeg e gy  é s 
ugyanaz: ahhoz, h o g y  ga zd á lko d 
n i lehe ssen  é s  h a szn o t is  term el
jen a z  ágazat, a befektetést é s  a  
védelm et is  ga ran tá ln i kell. A va 
d á sza tra  jo go su lta k  fö lötti ko n t
rollról, a  vadvéde lem  fo n to s sá g á 
ról is  o lva sh a ttak  az e lm ú lt he
tekben  a tém a iránt é rdek lődök.

„A z  egész jogi átalakítást úgy kelle
ne megoldani, hogy a vadászati jog 
foidtulajdonhoz kötése ne legyen 
egyenlő a területek fölparcellázásá
val vagy esetleges bekerítésével" - 
hangsúlyozta a M a g y a r  N em zet
nek  adott interjúban T ö rz sö k  G y u 
la, a Kisalföldi Erdő- és Fafeldolgozó 
Gazdaság fővadásza. A  K özp réd a  
az e rd őkb en  című írás szerint „az a 
magyar vadászat vonzereje a külföl
di vadász szemében, hogy szabadon 
lehet járni, kelni, nincsenek keríté
sek, és ezért az érintetlenségért haj

landóak is fizetni. Világelsők va
gyunk vadállományunkkal, s rajtunk 
múlik, hogy ezt a jó helyezést med
dig tudjuk megtartani. Ahhoz azon
ban, hogy gazdálkodni lehessen és 
hasznot is termeljen az ágazat, a be
fektetést és a védelmet is garantálni 
kell. Ehhez mérlegelni kell azt is, 
hogy a vadászatra jogosultak fölött 
a mainál erősebb kontroll érvénye
süljön, akár úgy is, hogy az FM-hiva- 
talok erre megfelelő munkaerőt kap
janak. Az orvvadászat és a külföldiek 
úgynevezett zsebből vadásztatása 
tönkreteheti a magyar vadgazdálko
dást - hívja fel a figyelm et az inter
jú. Ma úgy tetszik, a vad szabad pré
da, sokszor sajnos még a vadászok 
is megsértik a vadászetikát. A vad- 
orzás olyan mértékű romlást idéz elő 
az egész vadgazdálkodásban, amely 
rontja például az ágazat idegenfor
galmi esélyeit is. Éppen ezért a mai
nál sokkal szigorúbb ellenőrzésre és 
büntetési módokra lenne szükség." 
S u c h m a n  Tam ás, az Országos M a
gyar Vadászati Védegylet elnöke, 
privatizációs miniszternek a X III. va
dászati téli egyetemen elmondott 
szavait idézi a Veszp rém i N a p ló  
Vadvédelem, vadászat - törvény az 
év végén címmel. „A  vadvédelemről 
és gazdálkodásról szóló törvényja

vaslatnak a vad, a vadászat, a ter
mészeti értékek és a társadalmi ér
dekek összhangját kell megteremte
nie. A  vadászatnak, mint a kultúra 
részének, mint gazdasági tevékeny
ségnek megfelelő rangot kell kapnia; 
bevételének minden fillérére szük
ség van, ám a gazdasági érdekek 
nem tehetik tönkre a vadászati kul
túrát, a vadásztársaságok és egye
sületek közti kapcsolatokat." 
„Sú lyos károkat okoz a Balaton-fel- 
vidéki erdőségek vadállományában 
a szokatlanul kemény tél. A  vad ellá
tása. az utak tisztítása, a kidőlt fák 
elhordása százezres nagyságren
dekkel növelte a Veszprém Megyei 
Vadászszövetség költségeit, amit az 
évad vadászati bevételei csak töre
dékében fedeznek" - olvasható 
ugyancsak a Veszp rém i N a p ló  
Szenved nek  a vadak  is  a  h idegtő l 
című tudósításában. „A  vad védel
me és ellátása télen a legfontosabb, 
de a legköltségesebb feladat is. Á l
talában a vadászati bevételekből fe
dezik a kiadásokat, ám a vadászat
nál válságos időjárás esetén fonto
sabb a védelem. így az idei tél elvi
selhetetlen terheket ró a vadgazdák
ra, akik saját pénzűkkel járulnak 
hozzá a költségekhez."
Négyezer nagyvadat etetnek a ge-

m enci erdőben címmel számol be a 
Tolnai N ép ú jság  a híres vadászterü
let gondjairól. „A  gemenci erdő szar
vasait és vaddisznóit egész télen ete
tik. (...) A  Gemenci Erdő- és Vadgaz
daság Rt. mind a hat erdészete meg
termelte tavaly nyáron a télre való 
szemes- és szálastakarmányokat, az 
önálló gazdálkodó erdészetek ehhez 
elegendő szántófölddel rendelkez
nek. kínálat viszont nem egyfor
ma, például a szekszárdi erdészet te
rületén szemes kukoricát, silót és 
szénát találnak a vadetetők vendé
gei, míg a szomszédos pörbölyi erdé
szet a szemes kukorica mellé zabot 
tálal, s lucernát ropogtatnak a szar
vasok a behavazott erdörengeteg kis 
tetővel fedett szénázóiban." 
G épp iszto llya l löv ik  a vad aka t -  
számol be a N ép szava  az orvvadá
szok garázdálkodásáról. „Géppisz
tolyropogás veri fel a csendet a 
Cserhát, a Bükk és a Börzsöny erdő
ségeiben. A  Kis-Balaton környékén 
és az Aggteleki Nemzeti Parkban is 
orvvadászok gyilkolják az állatokat. 
Az elmúlt hetekben a rendőrség két 
garázdálkodó bandát buktatott le. A 
természetvédelmi hivatal egyelőre 
tehetetlen: hiányoznak a lesipuská- 
sokat visszatartó törvények, hatósá
gi intézkedések."
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A PUSKÁK A LEGJOBB MINŐSÉGŰ FEGYVERACÉLBÓL KÉSZÜLNEK, BRAZIL KEMÉNYFA TUSSAL. 
12/76 OS KALIBERBEN, TÁRKAPACITÁSA 5 LÖVEDÉK, 19" ÉS 28" CSŐHOSSZAL KAPHATÓ 

RENDKÍVÜL KEDVEZŐ ÁRON NAGYKERESKEDÉSEINKBEN:
9022 GYŐR, APÁCA U. M. TELEFON: 96/313-040. 1045 BUDAPEST, CHINOIN U. 20. TELEFON: 20/348 826,

VALAMINT K ISKERESKEDELM I BOLTJAINKBAN -  SZAM U RÁJ FEGYVER- ÉS VADÁSZBOLTOK:
9022 GYŰR, APÁCA U. M. TELEFON: 96/328 876. 9700 SZOMBATHELY, GÉFIN GY. U. 20. TELEFON: 60/375-487.

ELŐSZÖR UTAZIK AFRIKÁBA?
KAPITÁLIS VARACSKOS KAN 

DÉL-AFRIKÁBAN!
A FŐVÁROSTÓL ÉSZAKKELETRE, 80 KM TÁVOLSÁGBAN 
JELLEGZETES NAMÍBIAI FARM, CSALÁDIAS LÉGKOR,

A LEGKEDVEZŐBB ÁRAK!
KUDU, ORYX. SPRINGBOCK, HARTEBEEST, VARACSKOS KAN

ÉS EGYÉB VADFAJOK.
1 VADÁSZ 1 VADÁSZKiSÉRÓVEL DM 250.-/NAR VADÁSZ
2 VADÁSZ 1 VADÁSZKiSÉRÓVEL DM 200-/NAP, VADÁSZ

NAMÍBIA-OKUJE FARM!!!
JOHANNESBURGTÓL ÉSZAKRA. DÉL-AFRIKA EGYIK LEGSZEBB 
VADÁSZTERÜLETÉN TRANSVAALBAN 6 TELJES VADÁSZNAP, 

SZÁLLÁS. ELLÁTÁS. 3 DB VARACSKOS KAN.
4-6 VADÁSZNAK: DM 3150.-/VADÁSZ
2 VADÁSZNAK: DM 4214-/VAOÁSZ

1 VADÁSZNAK: DM 5283,-
TOVÁBBI KILÖVÉSI LEHETŐSÉGEK: KUDU, IMPALA. GNÚ, 

ORYX. ELAND. HARTEBEEST.
REPÜLŐJEGYEK A LEGKEDVEZŐBB ÁRON!!!

KETTNER- NIMRÓD-HAJAS KFT. VADÁSZATSZERVEZŐ IRODA 
1214 BUDAPEST. II. RÁKÓCZI FERENC ÚT 195-197. 

TELEFON: 420-5281. 420-5282. 420-5283. FAX: 420-4466

SZŐRMÉS VAD- ÉS BÁRÁNYBŐRÖK
kikészítését és festését, igény esetén montíro2ást vállalunk. 

Nagyobb mennyiségnél árkedvezményt adunk, plusz háztól elhozzuk. 
Tisztítás, szűcsmunka megrendelhető!

NYITRAI SZÖRMEKIKÉSZÍTÖ ÉS KERESKEOELM I KFT.
Telefon üzenetrögzítővel: 175-9519.

Műhelytelefon: 282-4602 7-15 óráig.

Napos és előnevelt

F Á C Á N C S IB E
garantáltan első osztályú minőségben megrendelhető. 

Telefon: (73) 352-034, (73) 352-044

Sórétos. golyós maroklőfegyverek, céllövő pisztolyok különleges kaliberben is 
Légfegyverek. gáz- és rinsztópisztolYOk nagy választókban 

Engedély nélküli hatástalanított legyverek, Flobert pisztolyok.
Vadászati és turisztikai kiegészítő felszerelések, 

eredeti USA MILITARY- és egyéb ruházat, távcsövük, lőszerek 
Minden héten kedvezményekkel, 

m eglepetésekkel várjuk vásárlóinkat.
A DISZKONTÁRNÁL IS O tCSÖBBAK VAGYUNK'

CSAK NÁLUNK AZ OLASZ M IRAGE SÖ RÉTES LÓSZIREK 
(12. 16, 20 kaliberben! 24 - Ft/db

1077 BUD APEST. W ESSELÉN Y I U. 74. TELEFO N  322 4002 
N YITVA TARTÁS: Hétfö-csütörtok: 8 30-17.00, péntek: 8.30-14.30



HUBERTUS Vadkereskedelmi Kft.
MEGVÁSÁROLHATÓ. MEGRENDELHETŐ!

A vadászvizsga hivatalos tananyaga a
VADÁSZISKOLA

(Ar: 4500 Ft áfával)
A MEZEI NYÚL

(Ökológia, gazdálkodás, vadászat) (Ár: 430 Ft áfával)
AMIT A FEGYVERISMERETI VIZSGÁN TUDNI KELL

(Ár: 448 Ft áfával)
A megrendeléseket postafordultával, utánvéttel teljesítjük!

Ctmúnk: >051 Bv<Up«»t. N4<Jo» utca 34. Id v lo n : 111 9608 T»l *• » : 131-4790

EZ A SZAKUZLET
VADÁSZ- ÉS M AROKLŐFEGYVEREK

Steyr-Mannlicher, Voere. svájci-német SIG SAUER 
és az osztrák Glock pisztolyok, SW AROVSKI TÁVCSÖVEK. 

Hirtenberger lőszerek. Fegyverjavitás.
- OLCSÓ BIZOM ÁNYOS FEGYVEREK -

- VADÁSZRUHÁK NAGY VÁLASZTÉKBAN  - 
ARANYFÁCÁN VADÁSZ-HORGÁSZ ÁRUHÁZ 

Budapest X III., Kádár u. 3. Telefon: 132-6566

/ /  /  /  /

VADHŰTŐHÁZ KFT.
8900 ZALAEGERSZEG, TESKÁNDI U. 36. TELEFON ÉS FAX: 92/311-333

Felvásárlási áraink (bruttó áfás):

S z a rva t Vadd isznó
I. o. 560,- Ft/kg I. o. 504,- Ft/kg
II. o. 504.- Ft/kg II. o. 375,- Ft/kg

III. o. 250,- Ft/kg III. o. 200,-Ft/kg
öz

I. o. 806,- Ft/kg III. o. 500,- Ft/kg
II. o. 700,- Ft/kg IV. o. 225,- Ft/kg

•# # # _________ N  __ # _____ # # £

KERESÜNK AZ ORSZÁG EGESZ TERÜLETEN FEIM A RLO K A T

BERKILOVO VADASZTARSAK, FIGYELEM!
A VAOXSZATI KULTURÁLIS EGYESÜLET A

C O ^ O R D C  TRA V EL
VADÁSZATSZERVEZŐ IRGOA SEGÍTSÉGÉVEI FOCLALKOZ1K HAZAI VADÁSZOK RÉSZÉRE VADÁSZATOK S Z E R V E IV E L  

A VAOASZATOKON VAU) RÉSZVÉTEI FELTÉTELE AKlXTURÁitS EGYESÚlFTI TAGSAC. AAIElíHEZ A SZÜKSÉGES 
NYÖUTATYANYOKAT KÉRESSE ELKÚLOJUK KERESSÜK A KAPCSOLATOT AZOCKAL A VAOGAZDALKOOjKKAI. AJC« 

HAZAI KRVAOASZTATASSAl FOGLALKOZNAK VAGY FO OAlW ZW  SZERETŐNEK 
FELHÍVJUK A VAfiGAZDÁLKOOOK FIGYELMÉT. HOGY AZ I99SOS ÉVRE AZÓ Z8«FElAW «Á$A íKAr AfiUEGJELÖLÉSSU 

M-NÉL ELÚ68 KÜLDJÉK MEG A CONCOROE VAGY A VKE ClVÉRE

VARJUK AZ ÉROEKLÖOÉST AZ 1 S 6 0 S  ID ÍK r SZALONKAVADÁSZATAiRA!

c ím  ccn co ro e  t r a v e l  i o q  b p  . a n o r á s s y  út  *
TEL- 268S447. 269S M 8  FAX 1W 0U 7 . W E  TEL. 131 <368

Fuchs Antal

Mindörökké
Vadásza!, mint hivatás és elhivatottság

című könyv megrendelhető 850 Ft + postaköltség

S o lt i  Könyvk iadó  és T e rje sz tő  2101 G ö d ö llő  p f: 418

a

TERRAPRINT KIADÓ VADÁSZATI KÖNYV AJÁNLATA 
MEGRENDELHETŐK: 1025 Budapest, Cimbalom u. 6/8. 

MEGVÁSÁROLHATÓK: 1142 Budapest, Tengerszem u. 40/A.
Tel.: 251-9292

KAPHATÓ KIADVÁNYOK
Je l Cím Ár
Zh Zórög a haraszt (Rózsahegyi Kálmán) 220.-
Aé Apám és én száz éven át vadásztunk (Szabolcs József) 650,-
Kt Ködös tájak, ködös vadászatok (Ádám Jenő) 550,-
Vó Vadászélmények és kopjafák (dr. Saád Ferenc, első 

kiadás) 650.-
C s A „Csodaszarvas" (gróf Széchenyi Ferdinánd, 

1. magyar kiadás) 750,-
Ut Újra megtelt a tarisznya (Páll Endre) 650.-
S p Szól a puska (Bársony István, elősző: Bányai József) 180,-
U ö Újabb őtven vadász emlékeiből (szerk.: Tálosi István) 850.-
Nv Vadászatról nem csak vadászoknak (dr. Bencze Lajos) 900.-
H u Hamu alatt (Beregszászi György) 750,-
Kf 8 db-os cotor vadász üdvözlőlap (30 Ft/db) 180,-/garn.
Ln Lapnaptár (vadász-horgász, holdnaptár) A/7, 4 oldalas 18,-
M k Magaslesen írtam (Tóth Ferenc) 650,-

MINDENT egy helyen, a STEFÁN KFT-néi
SZEKSZÁRDON - 7100 Szekszárd. Kossuth Lajos u. 32.

Telefon: (74) 319-609 
Vadászbolt: vadászfegyverek, önvédelmi fegyverek, löszerok. fegyverek

bizományi árusítása.
Trófeabírálat - fegyverjavítás, botövés - vizsgáztatás - távcsőszerelés -

fedett lőpálya - terep lőtér.
Nyitva tartás: hétköznap 8-17 óráig, szombaton 9-12 óráig.

{  ------------------------------------- \

Kereskedelmi ós 
Szolgáltató Szövetkezet

v  - S

Vadászfegyverek, gáz- és riasztópisztolyok. légfegyverek, légpisztolyok, va
dász sörétes és golyós lőszerek, valamint vadászfelszerelések nagy választék
ban kaphatók.

AZ OLASZ RC ÉS NORMA LŐSZEREK 
KIZÁRÓLAGOS FORGALMAZÁSA

Vásárlóink figyelmébe ajánljuk nagykereskedelmi részlegünket:
Budapest X.. Szacsvay u. 44. Tel./fax: 260-9262, tel.: 261-2537. 
Fegyverjavító műhelyünkben vállaljuk vadászfegyverek szakszerű javítását, 
belövését. vizsgáztatását, céltávcső szerelését, valamint fegyverek hatástala
nítását. Fegyverjavitó műhelyünk elme: 1077 Budapest. Wesselényi u. 74. Te
lefon: 1211-607. Ugyanitt DISZKONT árusítás. Központi telefon: 342-2586.

Jó  vérvonalú CSEH (nem szlovák!)

NAPOSFÁCÁN
május 14-től június 15-ig 130 Ft + áfa 
június 16-tól július 10-ig 120 Ft + áfa 

július 11-től 90 Ft + áfa + 4 %  térítésmentesen. 
Megrendelés, felvilágosítás: ARBOR-COOP KFT., ifjú Árkosi Zsolt 
Balatonfenyves, Vízház u. 3. Tel.: 85/362-066, fax: 85/361-261



FAUNAHAMISÍTÁS?
A faunahamisítás kérdésének vitá
jában majdnem mindig szélsőséges 
vélemények ütköznek. Bigott és li
berális vélemények csapnak össze, 
olykor a már eredményesen megte
lepedett fajok teljes kiirtása is föl
vetődik.

Ha a hazai fauna érintetlen meg
őrzését kívánjuk fenntartani, egy 
olyan törvény megalkotása tűnik 
kézenfekvőnek, amely megtiltja 
minden állat- és növényfaj behoza
talát az országba. így csak a ha
tárellenőrzést kell szigorítani - 
mondják - és minden rendben 
lesz. Furcsa, hogy ez külföldön 
még senkinek nem jutott eddig az 
eszébe. Bizonyára azért, mert az 
egész nem ilyen egyszerű. A kér
dés nemcsak a vadászható vadfajok 
vonatkozásában sarkalatos, hanem 
az őshonos vadászmadárfajok ese
tében is fölvetődhet.

Néhány évszázaddal ezelőtt pél
dául a kerecsensólymot még több 
különálló fajként írták le, manap
ság még nem eldöntött kérdés, 
hogy hány alfaja létezik. Vannak, 
akik két, de akadnak olyanok is. 
akik nyolc alfajról tudnak. Vitatott 
a kerecsensólyom fajnak az elkülö
nítése azokon a helyeken, ahol 
vadász- és luggersólymokkal élnek 
egy területen. A legutóbbi évek 
vizsgálatai meglepő dolgokat hoz
tok, és elképzelhető, hogy beha
tóbb elemzések még tárnak fel új 
adatokat ezeknek a fajoknak a ro
koni kapcsolatairól.

Régészeti ásatások eredménye
ként ismert, hogy találtak sólyom
csontokat honfoglaláskori sírok
ban. Ezek lehettek kerecsensóly
mok is vagy vadászsólymok, ami
ket a honfoglaló magyarok hoztak 
magukkal az ukrán sztyeppékról 
vagy még távolabbi területekről. 
Ebben az esetben a honfoglaló ma
gyarok is faunahamisítást végez
tek. Ha az elszabadult madarak to
vább szaporodtak, akkor a mai ke
recsensólyom talán éppen annak a 
„faunahamisításnak”  az eredmé
nye. Nyugat-európai országokban 
napjainkban több mint száz külön
böző helyről származó kerecsen
sólymot szaporítanak évente. 
Ezeknek a madaraknak egy része 
elvész és valószínűleg néhány pél
dány csatlakozik valamelyik popu
lációhoz. A középkorban, amikor 
a solymászat nagyon népszerű volt,, 
sólymok ezreit szállították orszá
gokon keresztül, míg sok száz kilo
méterre a fészkelőhelyüktől új gaz
dáikra találtak. Nyilván ezekből a 
madarakból is nagyon sok elve
szett. és visszakerült a természet
be. Évente nagyszámú kerecsen- 
sólymot fognak be a sólymok téli 
szálláshelyén vagy vándorlásuk

alatt. Kínából, Afganisztánból, a 
volt Szovjetunió közép-ázsiai or
szágaiból, Pakisztánból, Szíriából 
és még jó  néhány országból kerül
nek kerecsensólymok az arab piac
ra. A legtöbb madarat az arab szo
kásoknak megfelelően a vadászsze
zon végén szabadon engedik. Ezek 
a madarak ezer kilométerekkel ke
rültek messzebb a befogási helyük
től. Sok gazdag arab solymász kí
váncsi volt rá, hogy hová repülnek 
ezek a sólymok. 2000 US dolláros 
szatelit adóval látták el a madara
kat, így kiderült, hogy az elenge
dett madarak látszólag céltalanul 
kóboroltak egy ideig. Voltak olyan 
példányok, amelyek a Perzsa-öböl 
kornyékén maradtak, de volt olyan 
madár is, amelyik Kenyába is elre
pült. Ez a nagymérvű kóborlás 
magyarázhatja, hogy a hazai popu
lációban mindig találhatók olyan 
madarak, amelyeknek a szárnyfe
dőin egy jól látható keresztmintá
zat van. Ez azonban nem tipikus a 
kárpát-medencei populációban.

Az elmúlt időszakban Kazahsz
tánban vizsgálatokat végeztek fiatal 
kerecsensólymokon. A kirepülő 
madarakat adóval látták el, és így 
kiderült, hogy az őszi vándorlás 
előtt kirepülő madarak 30-40 na
pig a fészkelőhelyük közelében tar
tózkodnak. Nagy területeket járnak 
be, még akár 1000 kilométerre is 
eltávolodnak születési helyüktől. 
Ez azt jelenti, hogy akár ki is cse
rélődhet Szlovákia, Bulgária, Uk
rajna és Magyarország kerecsensó
lyom-állománya. A heidelbergi

egyetemen DNS-vizsgálatok útján 
megállapították, hogy a közép-eu
rópai kerecsenállomány vándorsó
lyommal keveredett, ugyanígy a 
Kaszpi-tenger és az Aral-tó közötti 
síkságon élők pedig vadászsóly
mokkal kereszteződtek. A fenti té
nyek ismeretében hogyan is lehetne 
a hazai fauna „tisztaságán”  őrköd
ni, ha spontán kereszteződések is 
előfordulnak két faj elterjedési te
rületének átfedéseinél?

Manapság a környezet gyors, ra
dikális változása a jellemző, ez ne
gatívan hat az állatvilágra, mely
nek az egyetlen ellenszere az élő
helyek megtartása. Az emberi te
vékenység gyors légköri felmelege
dést, a táj átváltozását okozza, ami 
a fauna és a flóra megváltozását 
vonja maga után.

Ezeket a változásokat a jégkor
szak okozta változásokkal lehet 
összehasonlítani.

A kerecsenek száma ma Magyar- 
országon optimálisnak mondható, 
nem ez a helyzet a hazai vándorsó
lyom-állománnyal. Jelenleg az or
szágban nincsen ismert fészkelőál
lomány. Vonuláskor öreg madara
kat. illetve egész évben még nem 
ivarérctt példányokat lehet megfi
gyelni. A magyarországi állomány 
része volt és valószínűleg ezentúl is 
része lesz a közép-európai populá
ciónak. A visszatelepülést meg le
hetne gyorsítani a közép-európai 
állományból származó tenyésztett 
madarakkal. Ilyen madarakat be 
lehet külföldről is szerezni, de van 
már hazánkban is néhány közép

európai madár a solyIliászoknál. A 
fiókák visszatelepítésére már ki
dolgozott módszerek vannak. így 
nem lesznek kénytelenek idegen 
alfajú madarakat visszatelepítcni, 
úgy ahogy ez Németországban az 
uhuval történt, vagy ahogyan az 
osztrákok próbálják a szakállas 
saskeselyűt elterjeszteni az Alpok
ban, illetve ahogy az amerikaiak 
tették ezt a vándorsólymok vissza
telepítésénél. A legjobb lehetőség, 
hogy a faunahamisítást elkerüljük, 
hogy egy nagyszámú homogén po
pulációnak biztosítunk élőhelyet, 
így fölöslegessé válnak azok a tiltá
sok, amelyeket jelenleg a termé
szetvédők a kcrecsensólyom-tar- 
tással szemben támasztanak.

Sajnálatos, mondhatnám egyfaj
ta „struccpolitika” . hogy Magyar- 
országon, ahol a kerecsensólyom 
tradicionális vadászmadár volt, és 
a pedzővadászatban a legjelentő
sebb helyet foglalta el már a hon
foglaló magyarok solymászatában 
is, jelenleg zárt térben nem te
nyészthető és nem is tartható, hol
ott vannak kidolgozott módszerek 
(gyűrűzés, sólyomlábak fényképe
zése - az egyedi lábpikkelyek miatt 

génanalízis), amelyekkel 
100%-osan bizonyítani lehet a ma
dár származását.

Nem szabad elfelejteni azt sem, 
hogy a magyarországi populáció 
stabil és az ilyen jó  helyzetben lévő 
területeken is, ahogy ezt a közép
ázsiai vizsgálatok is bizonyították, 
a fiatal madarak túlélési esélye 1 
éves korukig kb. 20% körül van. 
Nyugat-Európában és Amerikában 
komoly vándorsólyom-visszatele- 
pítési programokat folytattak, és 
még ilyen mortalitási százalék mel
lett is sikeresen oldották meg a 
problémát. Jelenleg már ezeken a 
területeken a vándorsólymot nem 
fenyegeti a kihalás veszélye.

A hibrid sólymoknál pedig nem 
kell a faunahamisítástól tartani, 
mert a szabadba kerülő példányok 
bizonyosan nem szaporodnak ter
mészetes úton. Az életkilátásaik is 
kedvezőtlenebbek, mivel megszok
ták az emberi gondoskodást, visel
kedésbeli eltérésük és genetikai 
adottságuk pedig garantálja, hogy 
nem képesek produktív párokat 
létrehozni tisztavéró madarakkal.

Bízom benne, hogy azok a hoz
záértő szakemberek, akik a törvény 
előkészítésének érdemi részén dol
goznak, és azok, akik kibocsátásá
ban részt vesznek, figyelembe ve
szik ennek a bonyolult kérdésnek 
minden oldalát, és olyan törvényt 
sikerül majd alkotniuk, amely ki
állja majd az idők próbáját, és nem 
kell szégyenkezni unokáink előtt 
sem. Ernst Lüttger

A Magyar VADÁSZLAP szerkesztőségé
ben az alábbi könyvek vásárolhatók meg 

vagy utánvéttel megrendelhetők:
A vadászati ismeretek kézikönyve ára: 4900 Ft
Dr. Csőre Pál: A magyar vadászat története ára: 1900 Ft
Id. és ifj. Fuchs Antal: Dicsértessék a Bakony ára: 580 Ft
Gánti Tibor: Remetesüldő (no meg az Aggszűz!) ára: 198 Ft
Kovács György, Heltay István: A mezei nyúl ára: 290 Ft
Lovász Sándor: A vadászat lázában, Gelvács ára: 340 Ft
Dr. Motorcza Gyula: Indul a vadászház ára: 1000 Ft 
Nagygyörgy Sándor: Zsákmány-Prey-Beute,

fotóalbum ára: 1500 Ft 
Szidnay-Bognár-Huszár: Magyarország aranyérmes

trófeái 1970-től 1988-ig ára: 2000 Ft
Rakk Tamás: Telihold a Kilimandzsáró felett ára: 1200 Ft
Wentzely Dénes: Üzen az erdő ára: 295 Ft
Wentzely Dénes: Erdőzsongás ára: 580 Ft

Cím ünk: 1054 Budapest V. kerület. Honvéd u. 8. IV. eme
let 3. Levélcímünk: 1245 Budapest, Pf. 1209
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Jó l sikerült a Magyar Vadászlap és a Vadászati Kulturális Egyesület ál
tal szervezett vadászbál. Képünkön a játékos vetélkedő résztvevői. 
(Balra a győztes páros igyekszik széket foglalni.)

Hangok a kotorékból
A névtelen levél írása - bár nálunk 
ennek akadnak történelmi hagyomá
nyai - az esetek túlnyomó részében 
utóbb egyszerű és számonkérhetet- 
len rágalmazásoknak bizonyulnak. A 
„m űfaj" nem könnyen minősíthe
tő esete, ha a szemenszedett rágal
makat egy olyan aláíróval igyekez
nek hitelessé tenni, aki az egészről 
nem tud, sőt visszaélnek a cégjelzé
ses - tehát igazinak tűnő - boríték
jával is.

Nos. nagyot csodálkoztak azon a 
vadásztársaságok vezetői, akik egy 
egész rágalomözönnel megtömött 
levelet kaptak a „m agyar vadállo
mány és a trófeás vad iránt érzett 
felelősségtől" vezérelve. Egyebek 
között és név szerint megemlítve fel
sorolja a „csupa jó szándékú" levél
író, hogy kiterjedt rabsic hálózat mű
ködik az országban, amelynek „te r
m ése" egyébként jó nevű vadkeres

kedő és feldolgozó vállalatokhoz ke
rül. De ez még nem is elég, mert az 
illető mögött álló külföldi tőkeinjek
ciózó fekete pénzeket mos tisztára, 
fantomcégeket alapít, és közben 
olyanok neve is felvetődik az ügy
ben, akik éppen Nyugaton elköve
tett adócsalás m iatt disszidáltak 
vissza Magyarországra, és többnyire 
nem fizetik ki az átvett árut.

A szándék egyértelmű: a ki tudja 
hány példányban szétküldött levél 
alapján - a „nem  zörög a haraszt, ha 
a szél nem fú j" elvén - valaki, vagy 
valakik így akarják lejáratni a vad
hús-felvásárlás egyre szűkülő pia
cán a konkurenciát. Az ügyben 
megindult a nyomozás. Mindezeket 
követően, a hatósági intézkedések 
megtétele után. Kovács Mihály ügy
vezető igazgató szerkesztőségünk
től az alábbi nyilatkozat közzétételét 
kérte:

NYILATKOZAT
Alulírott Kovács Mihály, mint a K LEIN  Kereskedelmi Kft. (1181 Budapest. Baross u. 
62.) ügyvezetője, mind az általam képviselt társaság, mind a magam nevében az aláb
biakat kívánom rögzíteni és az érintettek tudomására hozni:

Ez év elején „K LE IN  Kft. Budapest, Ady E. u. 12." feladó megjelölésű és külön 
cédulán a borítékra felragasztott címzésű, és a nevem odagépelésével záródott levél
hez. sem az általam képviselt társaságnak, sem személyemnek semmi köze nincs, at
tól élesen elhatároljuk magunkat, és legmélyebb felháborodásunknak vagyunk kényte
lenek hangot adni.

Az iromány szétküldésének módja, taitaíma és formája ellen is tiltakozunk, és azt 
a lehetó leghatározottabban visszautasítjuk.

Egyértelmű álláspontunk szerint mind a módszer, mind az irományban megfogal
mazottak minden tény beli, erkölcsi és jogi alapot nélkülöznek, ezért kijelentjük, hogy 
a magunk részéről mindent cl fogunk követni annak érdekében, hogy a KLEIN  Kft. és 
nevemmel történt visszaélés, a törvényes eszközök igénybevételével orvoslásra ke
rüljön.

Bízunk abban és meggyőződésünk, hogy mindazok a címzettek, akikhez ezt az iro
mányt eljuttatták, mind a mis nevének felhasználásával történt visszaélést, mind a le
vélben rögzítetteket ugyanúgy értékelik mint mi. és ők is mindent cl fognak követni a 
hasonló jogellenes és erkölcstelen esetek megelőzése érdekében.
Budapest, 1996. február 7. Kovács Mihály

ügyvezető

Másnak vermet még nem ásnak, de a honfoglalás időszakában elterjedt .nyilalás* 
eszközét újra kitalálták a barbárok. Jó, mert a (gyengelelmés szerkezet válogatás 
nélkül hasogatja szét a vadőrök, rendőrök, erdészek, mezőőrök, kirándulók méreg
drága autógumijait. A képen láthatóból hármat szedett fel egy hivatásos vadász te
repjárója. szolgálati útja során Győr Moson-Sopron megyében. A rendőrség (is) nagy 
erőkkel... mérgelődik.
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noderí* iá d b a n . Sattvg tw  * rttenM a
«dtu\/>Vrt»n ve*. a tag*<* kérd csak ke*
S* 1 ca*i árért. r*rt i  kokat
ow ufib  A <na** lóné a MívaO. • a K ari R i. ar 
fgar Jagfrtean cég* kétMsakart* <ra**a». fa nem vdl 
km ú  MlsmMt k *jw  a iDtwfeiri targuagDtf. A v«tau**»- 
rtttatfc fa a n M «  ttaktoot lafcmrfft a kém*m  igtattSJég.

9> árut* «rr*é mt̂ tkKak icMfc ai árak a.

•
őt tértégi vadét/tán  taégbél a U k *  Ja— ér yégéa a M- 
bakó/. vadkm/otattég. (A kafavér i Sélyom ét Dél baa 
Ogi Vt . a (tornai Haatégawati. a U/aM utaanflat 0 * 
M  é t a rébatam iti H antái V t) Tii/ttégvwtWk: Nagy 
la n  átok. Horvétb Zoltéa titkár. gudaaági lakaiét. 
So+t ftraoc vadéuawttw. FattgytM birotttég: M0ai 
Rand alnók. Bématk 0 */tí ét Koct*t \mn tagok. A i 
alak .10 ko/g fülét aMo*adia a t/orattég alapuabélfét. 
ét kötötték a lagtáigdtakk feladatokat.

Na»i wneM a néawwrsrtgi O ori«idb» randáién |a<wen 
l m a . iM  C hw* kaaUn kW  «  f M uanaMMtaa Upai 
k áté it* a ttiogwc* a mtrp* vadfcuti. a vadgardMiodfa arad 
nén**W ti A kanpancsai fa a puat^nécs glmb** a martjn 
véfan fa ttéóatttfa dAak agancaa vnw vtir+t a létogKCéát. 
yonnt a dknkpétm vétetted rtn  kant* *#t a? érdilttdfa 
Hnwiitji nir Mrtfu ai vrfcapcum 
«s« y  w »kt. Ma^afc végiagat po«BAme W .9 V  0.3 <M

rtbb mM w n - i  lapr* dacanban vémkuá ttntapjírtl cMa 
te n *  A D hu» ktffeé kú* érdmas magamKen a MA»0. » 
VADex. a HJOtnm M l, a H U m . a UwjlHgngéra turvfct. 
Mu>*» fiűwa fa Méneffi Jtnos cscrtxffl m m *  fa Hüdvten 
fanét U m & toBn/m  nuakM

.Figyelem. magyarort/égi vadát/ak' elmmol jelent m«g 
t/am ilyet .ékméaytkaa* alapúié hét két • bajor va 
d át/lapban. Kél német vád it; >irt póiul a Métrébaa. 
a ff# ii*l6 l ayy M l.  Métákafciél agy M iliikn ki Pajatét 
M á k  al. patkiirW . katfétttl. Ré*MrtéMtéh uji>M 
ifu . ét uéMMkra aual a taaaltétgal it Molgél. begy 
• vadéuvandégaé elliiétébaa u  add^iaéaél tokkal 
nagyobb figyaímal kall uaatalni éfléktirgyaik nagi«*é- 
aAra. Ccutatéoérai cgyuaraan a;éri. mtn aki ilyaa k» 
laadokta étatatt. mm la ti té rit teádé g.

VW» UtBsiy^ ll  ntértáfltea fa V»*-íoo 
God. nadart • ítty ú fj w Jtj UiA mfread 6. 
0üMha>av«. raadirf a mgter w d i kkid néious 30. 
Kaoal. raodu6 a magyai Uuci K«*t 6.
Gac« taadaid ar aagtf vanto fa ttnavm U A  tu fa  & 
Síaki-vd. randud a naaw vwU kkA <o>fa 20

HalyraigarKéti kitalnat adott b« a i Ibikay-Pawabi 
Máaréd Vad iutértatéf • Karit éftigaak a i .ta k n ya

détrat* ciné cdka aaiatL A lap agytait art Irta. hogy 
ita la i vadéuak .a ia u a l káibaa ftréay katéréba* a Ti- 
u a  jagéa latoivaj cigéoyokra lévöidóitak. At atatbao a i 
«o4t igái. kogy aérétat, txolgélaii patka tóit a i ratti- 
ka». A i agybaa uélaakért vlngélat M yik. da aava vadé 
t i  ok tollak, baaam a lalopét aMgakadélyoiétéra léta
táit tfddvidakaii uolgüat kérőm ardétn ét agy raaddf 
ének lattan latolva jókat. így u  atataak a vadéwokkoi 
taaami U it  aáactaa. viuoat éppoa a vadát/ati térvény 
magtérgyaláta alfat alkalmat lakat a vadétiak U jiraté 
tára. kaagolatMtétra. A vi/tgélat aradaUayéra. idatv* 
• i ágy M ytatétéra viw atéraak.

B96. m*M5 3-S kócti v  «Jén óMdk jM o n n l kinü magrw 
duévt a Zteianî éb luaus fa * . amMy a hakn las fa k»
répvéAiécijsuk rétiért kapookitV îafr. magméraiNtést M i 
» . ’zjri'vjtjxr khrtrAyH afjf i  karmuC onrigakiat. mm 
siédn larrcmém^M akir, ktratkadafem kapcsot* UpAésfre-

-« Ül UWn ^aW kMltí/áA rigdLja“ ®a •kflaWÍj **at>R||
Itv  a Vadkirati Sjakk^Rtfa A u^as 3-S« kwáfl - a ratertrttg 
rtt véres SDűrttumokben - iv r*  ö rtí vedkuati uAbMtfai a 
Mp oré̂ rménrat fa a Zaiuiantgrfai VkérjtinKág ksrdamé 
■rvie magn*arván a 2*e<«3 R í. a Zak Ur*a> Vkdfarok Síé 
«ctN«t vaura* a fadhao Kaku>kfa Eg*r«kn aikdca fa an*
9 támowoaát A kikbt« c«éna fa kulWlfa vala
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Személyi változások a VKE-nél
A *3lódHé** Uf«fl M ét/tft KJ
tmikt irm vkx tftfuár 17 én tartotta én rtnóei fcw 
frOfttî r. •/ 0gr*& tmAno* t tm*
►r ét firiátoééU r* WU^igtiiCA^ lo^r
v  nMdm u^rt • VADASaAP k>

-  •é V tU th jl^ n  -  tod|Ék u  le n ié i  4
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Ai «4>0ki tttflfégrdi Imoa«MI A. CvSt PUt • nW é 
tók öréUs icutHtOH u ** J
d. Hautoigtí 6 p lj IHL Somén rütoii* tóttéM w ugr 
•«rti6 siteíMbm. M HAéti Kn«
téff Mént tMáöit IM Ü  • KtttM flInrM  Kimi <h, 
ré< H M M  te á  Üfc Iét|« «

Al ite  éwi ttr««i«n proffMofc kőid W iU w i ^ér 
UM  a ow9r*i toQiXkkM híkfé Otukp* V«dlsiM> Kui 
luréH Koalrfacia. w 0mé9*i V#ó*unjpol é l • HMuf 
ttp* 96 kb4fd rméir«éi»T«ééiit bHonftréfc Ja  kt ápt 

vttéiitafii amthr b*x*r*
M fj a uakM ét a Ichóoétaihu fcaAptfe
Mk érMSdétét. Még csak a k < - M  M aa 
Hah a u á u  képmcÉi lotéÉbÉá^éwk. ^ntartsi 
ív m a ', amafr vadfayoaéénl ad aajd ápéomti a fKa*»tka 
iteak. (A késóMi U^wMwiitoi IliaU l
UCjaá OhiUgúM l 

Mén • W Qt* inrm tr.pa* békéséi tftm ki cáÉJ 
nap  ai a^T*t«M. M jtoM q a rttféuWtfto* •üo 
d^M k laMAautését a.

A i titi drékban. a kwtf 5an ah5 aftitear al
rtnótrték ai úti foiTwél Értaraebea az

- - a - - a —a ■ » ----* «* « « ------- » -------------------------- - >-*t ^ r r w f i lan iO fu  waaawDJiaT. w iw n  a i fv r fx a n  
ta^a^éi cuttdlagokból él baréiaAMI AA6 vv^ aa rtf
- jé kanfrtatban - r t^ g  «áatoct.
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NIM RÓ D KFT.

CSOMAGKÜLDŐ SZOLGÁLAT
1751 Budapest, Pf. 97. Megrendeléseket telefonon is felveszünk: 420-4937, 420-4938.

II  II

MEGNYITOTTUK UJ ÜZLETÜNKET BAJAN IS
KETTNER-BAJA KFT. VADÁSZATI-HORGÁSZATI NAGY- ÉS KISKERESKEDÉS:

6050 BAJA, ÁRPÁD TÉR 1. TEL./FAX: (79) 324-058 
NYITVA TARTÁS: HÉTFŐ-PÉNTEK 8 ÓRÁTÓL 16.30-IG,

SZOMBATON 8-12 ÓRÁIG.

VADÁSZ-, SPORT-, MAROKLŐFEGYVEREK, LŐSZEREK. ENGEDÉLY NÉLKÜL
VÁSÁROLHATÓ FLOBERT, ILLETVE LÉGFEGYVEREK.

MINŐSÉGI VADÁSZ- ÉS SPORTRUHÁZAT.

KERESSE FEL SZAKÜZLETEINKET, RENDELJEN 
A NAGY KETTNER-KATALÓGUSBÓL!

SZAKÜZLETEINK:

Budapest, Andrássy út 12. Tel.: 132-3180,111-5413 Gyöngyös, Rózsa u. 2. Tel.: (37) 311-898
Szeged, Stefánia u. 9. Tel.: (62) 312-782 Miskolc, Király u. 2. Tel.: (46) 340-040
Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 3. Tel.: (72) 313-904 Tatabánya, Sztráda üzletsor Tel.: (34) 312-476
Zalaegerszeg, Tompa u. 1. Tel.: (92) 313-523 Baja, Árpád tér 1. Tel.: (79) 324-058

V1SZ0NTELAD0INKAT M JÜ K  A NAGYKERESKEDELMI RAKTÁRUNKBAN:
1214 Budapest, Rákóczi Ferenc út 195-197. Tel./fax: 420-4937, 420-4938.
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