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MEDVEBŐR
Egyszer beharangoztuk, aztán el
nézést kértünk, mert előre ittunk 
a medve bőrére. Másodszor már 
nem harangoztunk, így nem kel
lett elnézést kérnünk... azért, 
hogy színes lesz a Magyar 
VADÁSZLAP.

Ha őszinte szeretnék lenni, ak
kor bevallanám, hogy ezúttal 
majdhogynem akaratunkon kívül 
lett színes a lap borítója és alakult 

át a lap formátuma. Az történt ugyanis, hogy a Ma
gyar Nemzet c. napilap új gazdára talált, és az új gazda 
jelezte az Athenaeum Nyomdának, áprilistól nem tart 
igényt a szolgáltatására, azaz a napilap gyártására. 
Mivel a napilappal azonos gépen nyomtatták a VA- 
DÁSZLAP-ot, a gép kapacitásának igen jelentős meg
csappanása miatt az Athenaeum Nyomda logikus 
döntést hozott: leszereli a gépet. S ha leszerelik a gé
pet, nem készülhet rajta a VADÁSZLAP sem.

Az elmúlt hónapban sokat törtük a fejünket, mit te
gyünk? Tartsuk meg az eredeti formát, s ehhez keres
sünk nyomdát vagy maradjunk az Athenaeumnál és 
fogadjuk el a kedvező, bár a korábbinál lényegesen 
drágább lapelőállítási ajánlatot. Mindkettőnek vannak 
előnyei és hátrányai. Abból kellett kiindulnunk, hogy a 
lap ára, előfizetési díja adott, semmiképpen sem sze
retnénk ezen idén változtatni. Mérlegelni kellett, hogy 
lemondunk-e a VADÁSZLAP „zöld újság" jellegéről, a 
négy év alatt kialakult rovatrendszerről, a terjedelem
ről, nem utolsósorban a gyors átfutási időről. Mérle
gelnünk kellett azt is, hogy a VADÁSZLAP v ' ji for
májában nem tartozott az „elegáns" kivitelezésű la
pok közé, ezért jó néhányan - igaz, ők nem is olvasták 
- nem tartották „rangos" vadászújságnak.

Tavaly, amikor kiszámoltuk a lap idei előfizetési dí
ját, abban reménykedtünk, talán most sikerül elébe 
menni az év közben várható és nem várható áremelke
déseknek... a jelentősen megemelkedett lapár fedezni 
fogja a szerkesztés, nyomtatás és terjesztés költsége
it. Áz Athenaeum Nyomda bejelentése - és ami ebből 
következik - elbizonytalanított bennünket, a lap anya
gi stabilitását. Ismét osztottunk-szoroztunk és a vé
gén döntöttünk: áprilisi számunktól kezdődően vállal
juk az új formátumot, a színes bontót, a szerkesztés 
és terjesztés megemelkedett költségeit, a néhány 
nappal hosszabb átfutási időt. Tettük ezt azért, mert 
úgy gondoljuk Olvasóink, Előfizetőink - mindazok, 
akik eddig is támogatták lapunkat - megérdemlik, 
hogy ha nem is sokkal, de valamivel jobb minőségű la
pot kapjanak kézhez.

Ez a lap nem színes, a szó nyomdai értelmében, de 
tartalmában színesebb lehet, mint eddig volt. Amiről 
nem mondtunk le: ahogy eddig, úgy ezután is vállaljuk 
a vadászok szolgálatát, 
információink, szakmai 
anyagaink hitelességét, a 
szókimondást!

Győződjenek meg róla!
főszerkesztő
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A P A R L A M E N T -
NEM KELLETT TENYÉRJÓSOKNAK LENNIÜK AHHOZ, HOGY 

HEVES VITÁKAT JELEZZENEK ELÓRE A SZAKTERÜLET 
LEGJOBB ISMERŐI MÁRCIUS 19-ÉN. AMIKOR A HONATYÁK 

ELÉ KERÜLT A VADVÉDELEMRŐL, VADÁSZATRÓL SZÓLÓ 
•TÖRVÉNYTERVEZET. AZ ELŐZETES EGYEZSÉG SZERINT 

CSOMAGBAN, AZ ERDÓ- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI 
TÖRVÉNYTERVEZETEKKEL A TÖBB MINT 300 MÓDOSÍTÓ 

INDÍTVÁNY MIATT A SZAVAZÁS IDŐPONTJA MÉG KÉTSÉGES. 
ÉS JELZI AZT, HOGY AZ ÚJ TÖRVÉNY SZÜLETÉSE NEM LESZ 
FÁJDALOMMENTES. A VADÁSZOK SZÁMÁRA MINDENKÉPPEN 

TÖRTÉNELMI LÉPÉS. ÉPPEN EZÉRT ÉRDEMES 
MEGISMERKEDNI A PÁRTOK, A FRAKCIÓK 

VEZÉRSZÓNOKAINAK ELŐZETES VÉLEMÉNYEIVEL

A tárca felelős vezetője, dr. La 
kos László földművelődésügyi 
miniszzter expozéjában a termé
szeti értékek védelmének szüksé
gességét hangsúlyozta, ezért tar
tozik szerves egységbe a termé
szetvédelem, a vadvédelem, vala
mint az erdőgazdái kodás, ame
lyek éppen a sajátosságaik miatt 
igénylik a törvényi szabályozás 
különbözőségeit is. Hosszú távú 
és általános érdek - jelentette ki 

hogy a vadászati jog a föld tu
lajdonosát illesse, végső soron ez 
a földreform egy fejezete. Mind
ezek azonban rendkívül szerte
ágazó és egyeztetendő feladatokat 
is jelen ...  ̂mert a vadállomány 
érdekei menett figyelembe kellett 
venni mind a megváltozott tulaj
donviszonyokat. mind az egyete
mes emberi érdekeket. Elődei - 
mondotta - már a nyolcvanas évek 
eleje óta mindig meggondolták és 
visszavonták a különböző vadá
szati törvénytervezeteket. A vad
állomány védelme érdekében 
azonban éppen a bizonytalanság a 
legrosszabb, amely tovább nem 
tartható.

A vad védelmét, a biológiai 
sokféleség fenntartását egyébként 
szigorú nemzetközi egyezmények 
is előírják, mert közismert az. 
hogy a természeti értékek védel
me nem csupán gazdasági kérdés, 
hanem annál sokkal többet jelent. 
Személyét sokszor érte az a vád. 
hogy ez a tervezet nem vad, ha
nem a vadászok védelmében ké
szült. Ez nem igaz. mert a vad vé
delme, a szabályozás csupán egy 
módszer, eszköze a hatékony vé
delemnek. Minden elismerést 
megérdemel az a sok tízezer ma
gyar vadász, akik megóvták és v i
lághírűvé tették a magyar vadgaz
dálkodást. és ma is minőségi és 
egészséges vadállománnyal ren
delkezünk. A földtulajdonosok 
megkapják tehát a vadgazdálko
dás lehetőségét, de annak összes 
kötelezettségeivel együtt. A leg

több vitát talán a vadászterület 
nagyságának alsó határa hozta. A 
tervezetben a legkisebb vadászte
rület határát mi 3000 hektárban 
jelöltük meg, mert szerintünk leg
alább ennyi kell a szakszerű vad- 
gazdálkodáshoz. hogy lehetőleg 
ne szabdalhassák apróbb részekre 
a vad élőhelyeit.

A vad állami tulajdonát az al
kotmány előírásai alapján vezet
tük le és javasoltuk, szemben az 
úgynevezett uratlan jószág, a rés 
nullius fogalmával. A vadkár fele
lőssége továbbra is kétoldalú lesz, 
a vadászatra jogosultat csak a be
csült érték 8 százalékán felüli térí
tés kötelezettsége terhelné. Tekin
tettel arra. hogy a vadászatra jo 
gosultak fokozott veszéllyel járó 
tevékenységet gyakorolnak, az 
övék továbbra is például a gépjár
műütközések felelőssége. Fontos 
szempontja a törvénynek továbbá 
az is. hogy a hatósági és az igaz
gatási feladatok elkülönüljenek.

A vadászatra jogosult, akár tu
lajdonosként, akár bérlőként gya
korolja jogait, nem mentesülhet 
az őrzés, szabályozás, etetés, ita
tás és az egyéb kötelezettségek 
alól.

Herbály Imre (M SZP ) beszélt 
a mezőgazdasági bizottságnak a 
júniusi, a Sopronban a társadalmi 
szervezetek részére rendezett fó
rumának tapasztalatairól, amely 
során szélsőséges nézetek is he
lyet kaptak, szakmai, politikai és 
csoportérdekek csaptak össze. 
Egy azonban bizonyos - jelentette 
ki a képviselő - valamiféle bősz- 
szútól vezérelve lebontani semmit 
sem szabad, a szenvedélyekkel 
szemben az észérveknek kell teret 
nyerniük.

A tervezet általános vitára nem 
alkalmas - jelentette ki Gyimóthy 
Géza (FKgP). Szinte elképzelhe
tetlen - mondta -, hogy hat évvel 
a rendszerváltás után egyáltalán 
fölvetődhet egy olyan kérdés, 
hogy a tulajdonos rendelkezhet-e

tulajdonával, mert ez ellenkezik 
az alkotmánnyal, és az európai 
gyakorlattal is. Elég volna Né
metország, Ausztria példáit emlí
teni, de a háború előtt nálunk is 
200 katasztrális hold volt a va
dászterület alsó határa, és a tulaj
donosok döntöttek abban, hogy 
kinek adják haszonbérbe. A  3000 
hektáros alsó határ a jelenlegi 
gyakorlatot konzerválja. A vad ál
lami tulajdona helyett csak a rés 
nullius fogadható cl. A külföldiek 
vadásztatásából a vadásztársasá
gok hatalmas pénzeket zsebelnek 
be. ennek nem az állam látta a 
hasznát. Ugyanakkor a vadat 
egész éven át a földtulajdonos 
etette. Az elmondottak - tette 
hozzá - a bérkilövők álláspontját 
is tükrözik, mert a beterjesztett 
javaslat az állampárti jogokat vi
szi tovább. Véleménye szerint a 
szakmai szervezetek 90 százaléka 
is a kisgazdapárt véleményét tá
mogatja, mert nem lehet félmillió 
földtulajdonos érdekein átlépni.

Szendi Im re (M SZP ) a haszno
sítás rendszerében a vadászható 
fajok védelmének prioritását 
emelte ki. Látható - szögezte le -, 
hogy a törvény csak kompro
misszumok árán fogadható el. 
Külön kiemelte a ramsári, berni, 
washingtoni egyezmények jelen
tőségét, mert ezek a nemzetközi 
egyezmények jelentős kötelezett
ségeket is előírnak az aláíró ta
gországok részére, amelyekből 
engedni nem lehet. 
t Az SZD SZ vezérszónoka. Ju 
hász Pál, elöljáróban aggodalmai
nak adott hangot, hiszen a szak
emberek között is jócskán akad
nak. akik félnek az összevissza
ságtól, az erdők sorsához hason
lóan a vadállomány és természeti 
kincsek károsodásától. Fölhívta a 
figyelmei az együttműködés el
sődlegességére a tulajdonnal 
szemben. Hasonló szorongás ta
pasztalható - mondotta - a vadá
szati hagyományok ápolóiban az 
új rendszerrel szemben. A nyu
gat-európai minta szerint a mini
mális területnagyság a javasoltak
nál sokkal kisebb. Emlékeztette a 
honatyákat arra. hogy 1993-ban a 
födtörvény vitája során milyen 
éles vita folyt arról, hogy ki lehet 
tulajdonos, és annak mekkora 
földterülete lehet. Utóbb kiderült, 
hogy ezen vitatkozni teljesen ér
telmetlen volt. Nem az a lényeg, 
mekkora a terület, hanem az. 
hogy a vadászat, vadgazdálkodás 
terén szigorú rend legyen. Vagy 
új törvénytervezetre van szükség.

DR. LAKOS LÁSZLÓ 
FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTER 
TERJESZTETTE AZ Ú J TÖRVÉNY 

TERVEZETÉT 
AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELÉ

vagy ezt alaposan módosítani 
kell. x

Gyimóthy Géza (FKgP) új fent 
hangoztatott véleménye szerint, 
aki el akarja venni a földtulajdo
nos rendelkezési jogát, az nem 
akarja a rendszerváltást. Úgy tű
nik, összekeverednek a fogalmak, 
mert a minimális vadászterület 
nem ugyanazt jelenti, mint a vad
gazdálkodási terület. A tulajdo
nosok összefognak, társulnak 
majd. Közigazgatási területhez 
kell ezt kötni, mert az ott élők 
tudják, mit kell tenni. M i bizo
nyítja a 3000 hektáros terület
nagyságot? Nagyvadnál ez is ke
vés. ott is társulni kell. Nem poli
tikai célok ezek, hanem szakmai
ak, és a szakmai szervezetek elfo
gadták. Sokan, még ma is 
demokratikusnak mondják a va
dásztársaságokat, mén akadt a ta
gok között traktoros. De ki kapott 
golyós puskát az elmúlt 35 évben? 
Ez kiváltság volt. Mindezeket 
konzerválni bűn volna, mert az 
egész csupán áldcmokrácia volt.

A vadvédelmi hozzájárulásból 
250 fős felügyelői apparátust sze
retnének fönntartani, pedig erre 
nincs szükség. Aki a legtöbbet fi
zeti, aki a legjobban megoldja a 
gondot, az kapja meg a vadászati 
jogot. Mindent összevetve újra 
arra kérte a képviselőket, ne sza
vazzák meg a törvényt, mert akár 
kél év múlva újat kell csinálni, és 
így csak felesleges feszültségek 
keletkeznek.
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BŐL JELENTJÜK
Házas József (M SZP ) beszédé

ben arról szólt, hogy a vadvédel
mi törvény bár jelentősen eltér a 
többitől, nagyobb visszhangot ka
pott a kelleténél. Sajnos egyesek 
visszaélései miatt általánosítanak. 
Hatalmas haszonról beszélnek, 
pedig a bevétel a kiadásokhoz ké
pest alig számottevő, és ezzel be
csapják a hiszékeny embereket. 
Közös cgyüttmunkálkodás helyett 
szembeállítottak még alapjában 
véve hasonló érdekeltségű cso
portokat is. Elég. ha a szerencsét
len erdész-vadász, vagy a terüle- 
tes-bérkilövő vitákra gondolunk. 
Szakmai köntösbe rejtett csoport
érdekek feszülnek egymásnak, 
amelyek nem volnának a parla

ment elé valók. Ennek bizonyítá
sára csupán annyit érdemes meg
jegyezni. hogy egyetlen törvény- 
nyél kapcsolatban sem keresték 
meg annyian a képviselőket, mint 
éppen a vadászatról szóló eseté
ben. A vadász köztestület kérdé
sében a képviselő annak a véle
ményének adott hangot, hogy he
lye volna ilyen értelmű módosító 
javaslatnak, ha csak az emberi ér
dekek mentén nincs konszenzus. 
A szocialista frakció javaslata és 
egyben kérése, hogy mondjanak 
le az önös érdekekről, és egyedül 
a magyar vadállomány érdeke le
gyen a döntő.

Rusznyák Miklós (KD N P) vé
leménye szerint azt illesse a hasz
nosítás joga. akié a föld, ahol a 
vad felnő. Ezzel szemben valóban 
sajnálatos a tulajdonviszonyok je
lenlegi rendezetlensége. Viszont 
ha a giliszta a föld tulajdonosáé,

vajon miért nem övé a nyúl? Örül
nének. ha a kártevő pocok vagy a 
veréb volna az államé. Véleménye 
szerint az egész nem szakmai, ha
nem csoportérdek. A vadállo
mány megőrzésének is a legjobb 
módja a tulajdonba adás, mert az 
erdő- és vadgazdálkodás a mező- 
gazdaság szerves része. A vad tu
lajdona is - szerintük - a föld tu
lajdonosát illeti meg. A vadvédel
mi hozzájárulást úgy is föl lehet 
fogni, hogy a földtulajdonos veszi 
az államtól a vadat, ezzel az álla
mi bevételeket növeli. Ha a vadá
szok képesek az egész társadalom 
érdekeit figyelembe venni, új, de
mokratikus vadászati rend alakul
hat ki.

Ralsai István (Fidesz-MPP) 
szerint a tervezet megérett a vitá
ra. a vadászati jog a földtulajdon 
elválaszthatatlan része. A vadá
szat azonban több. mint egyszerű 
gazdálkodási forma, sport, szen
vedély, mulatozás. A tervezetben 
kevés szó esik a vadvédelemről, 
annál több a vadászatról. Jó  tör
vény kell, amely egyforma súllyal 
védi a vadat és annak élőhelyét is. 
Döntő változási folyamatok kez
dődtek el, olyanok, amelyek jók 
és rosszak is lehetnek. A jogsza
bálynak véget kell vetnie a vad és 
élőhelye szétválasztásának, mert 
az erdő rendszeréből kiszakítva a 
vad nem kezelhető, a földtulajdo
nos kizárása pedig alkotmányelle
nes volna. A vadvédelmi hozzájá
rulás - véleménye szerint - egy
fajta adó, amelyet nem a vadál
lomány fönntartására, hanem 
a szakhatóság finanszírozására

szánnak. Mindezek ellenére a 
több mint 40 000 vadászt, mező
gazdászt. erdészt eddigi munkája 
alapján elismerés illeti. Vagy eu
rópai törvény készül, vagy marad 
a régi, a megkövesedett - fejezte 
be beszédét.

M  ed gyásszá} László (M D F) 
szerint félrevezetik az embereket, 
az információk egyoldalúak, alig 
van. aki tudja az igazat. Sokan at
tól félnek, hogy a vadállomány 
hozzá nem értő kezekbe kerül. 
Mindezek ellenére, a mértékadó 
európai országokban az erdő-, a 
vadgazdálkodás és a természetvé
delem is működőképes a tulajdo
nosok kezelésében. Egyebek kö
zött azért, mert a vadászterület 
nem azonos a vadgazdálkodási te
rülettel. A 3000 hektárnak nincs 
tudományos, sem egyéb magyará
zata. A vadgazdálkodással a falu- 
közösségeknek adnának új lehető
ségeket, és az volna a helyes, ha 
egy település a határain belül gya
korolná jogait. Sokan azt mond
ják. hogy a földtulajdonos kiirtja 
a vadat. Ezt azonban meg lehet 
akadályozni a szigorú törvényes 
előírásokkal, ellenőrzéssel és fe
lelősségre vonással, mert az urat- 
lan jószágot is védheti az állam. 
Jogtalan a tervezet azon kitétele, 
amely szerint az új bérlőt kötele
zik a régi bérlő által létesített be
rendezések kifizetésére. Nem le
het semmiféle kényszervásárlásra • 
senkit kötelezni, mert ezeket a be
rendezéseket csak a tulajdonos 
engedélyével létesíthették. A ha
szonbérleti díj „központi”  megál
lapítása pedig alkotmányellenes, 
mert sérti a tulajdonosi jogokat. 
A haszonbérleti díjakat csak licit 
döntheti cl.

Dr. Tóth Tihamér (M D NP): 
bármennyire is látszólag szakmai 
kérdésekről folyik a vita. valójá
ban még csak politikai döntés 
születik. Az alapkérdésben feltét
lenül. nevezetesen abban, hogy 
kit illessen a vadászati jog? Kerül
jön a föld tulajdonosához, de szi
gorú korlátozásokkal. Kár, hogy 
apró és nagyvadas területeket kü
lönböztet meg a tervezet, mert 
ezek nagyságában ez nem tükrö
ződik, pedig indokolt volna. A 
másik sarkalatos kérdés, hogy a 
vad maradjon-e állami tulajdon
ban? Itt mindenki csak a vadász
ható vadfajokkal foglalkozik, de 
mi van a védett vadon élő állatok
kal? Azok is a rés nullius kategó
riába tartozzanak? Véleményem 
szerint a vad állami tulajdon. A

joghasznosítás kérdésében pedig 
a helyi viszonyokat legjobban is
merő jegyzőt javasoljuk döntnök- 
nek. Mindent összevetve, a terve
zet alkalmas a vitára, sőt kell, 
szükséges a törvény mielőbbi ha
tályba lépése.

Schamschula György (függet
len képviselő) beszédét a Csoda- 
szarvas versidézettel kezdte, rész
letesen taglalva a vadászat közös
ségformáló erejét a magyarság 
történelmében. Ezután részlete
sen ismertette a hazai, vadászatot 
illető törvénykezés történetét. A 
földtulajdonhoz kötést, a rés nul
lius fogalmát annak idején éppen 
a sok hiba és anomália miatt vál
toztatták meg, és a fejlett európai 
országokban napjainkban éppen 
az itt hallottakkal ellenkező irány
ba halad a törvényi szabályozás 
elképzelése. Kérdés, hogy ha a 
földtulajdonos érdektelen, akkor 
tesz-e valamit a vad védelmében? 
Az. hogy a jövedelem visszaára
moljon a földtulajdonoshoz, és az 
valóban tiszta jövedelem legyen, 
annak sok más módja is akad. A 
magyar vadgazdálkodás csúcs
pontjára akkor érkezett, amikor 
nagy kiterjedésű vadászterületek 
voltak. Ezeken állami szervek 
gazdálkodtak, úgynevezett vadvé
delmi rezervátumokat alakítottak 
ki. amelyekben biztosították az 
olyannyira szükséges zavartalan
ságot. Legalább 20 százalékban 
meg kellene maradni állami keze
lésben. Hibája a tervezetnek, 
hogy nem szabályozza a bérbe
adás feltételeit. A magyar vadá
szok érdekeit kellene elsősorban 
figyelembe venni, mert a jelenle
gi tervezet szerint bármelyik kül
földi alakít egy kft.-t. kijátszhatja 
a törvényt, és a liciten összeha
sonlíthatatlan előnyöket élvezhet. 
Ezért volna jó. ha csak erre a cél
ra alakult hazai egyesület bérel
hetne vadászterületet. Ne adjunk 
lehetőségeket a törvényeink kiját
szására. A  jelenlegi pénzügyi vi
szonyok nem bírnak cl 250 fős 
felügyelői rendszert. Valamikor a 
járási felügyelők ezt a tisztséget 
díjazás nélkül, saját költségükön 
végezték, tiszteletbeli állás volt és 
mégis működött. A továbbiakban 
szólt az orv vadászat kérdésről, 
amelyre sürgős megoldást kellene 
találni.

(A lapzártát követően a részle
tes vita folyik, amelyről következő 
számainkban tudósítunk. A szerk. 
megj.)

H. Zs.

i *
£

m *

m

GYIMÓTHY GÉZA (FKGP). SZERINT E TERVEZET ALKALMATLAN
AZ ÁLTALÁNOS VITÁRA

5



Ez nem áprilisi tréfa
A hónapban nincs fontosabb fela
dat. mint a határt járva alaposan 
megfigyelni a beállt, letisztított 
őzbakokat. Böngészve az érvé
nyes FM-rcndclct vonatkozó 
passzusait, az embernek olyan ér
zése támad, hogy sikerüli megta
lálni a tévcdhctcllcn embereket, 
akik az országban egyedülálló 
módon tetteikért felelősségre is 
vonhatók. Ezek a vadászok. Sárga 
cédula helyett visszavonhatják a 
vadászjegyüket, amelyet hárome
zerért vettek, majd újra vizsgáz
hatnak néhány év múlva, és még 
fizethetnek is akkora büntetést, 
amennyién akár egy élsportolót is 
meg lehet vásárolni. Arról már 
nem is szólva, hogy adott esetben 
még a család tönk szélére juttatá
sához is éppen elegendő lehet az 
atyai elhamarkodottság. Nincs 
részletfizetési kedvezmény, sőt 
ilyen célra hitelt sem lehet fölven
ni. Jó volna tehát a rettenetes ir- 
gum-burgumokat elkerülni, an
nak ellenére, hogy a szabadidő- 
eltöltési formák között az ilyesmi 
valóban a maga nemében páratlan 
kockázattal jár. (És még mondja 
valaki, hogy a vadászat nem ve
szélyes sport.) Mindez egy olyan 
országban történik, ahol az elmúlt 
csaknem fél évszázad egyetlen 
nagy tévedés volt, és ezért senki 
nem kapott még mínuszpontot 
sem. Sőt...

A rendelet melléklete elsősor
ban magáról a trófeáról szól, vagy
is inkább azok számára készült, 
akik nem a bakokkal, hanem már 
a lefőzött agancsokkal találkoz
nak. jócskán egykori viselőiknek 
terítékre kerülése után. A  vadász 
számára pedig inkább azt kellene 
egyértelműen meghatározni még 
a lövés előtt, hogy végül is milyen 
őzbakot lőhet. Sajnos erről olvas
hatunk a legkevesebbet, nekünk 
kell kitalálni, aztán vagy bejön, 
vagy sem, mert az irányelvekbe 
sok minden belefér a mcgúszástól 
egészen a példastatuálásig.

„Golyóérettnek minősül az a vad, 
amelynek trófeája megfelel a fajra 
jellemzó szabályosságnak, és el
érte azt a kulminációs kort. ami
kor a faji és élőhelyi adottságá
nak megfelelően a legjobb trófeát 
fejleszti, melynek a későbbiekben 
már gyengülhet a minősége.

Elejthető az a trófeás vad, 
amely az adott vadállomány átla
gához m én é számottevően kisebb 
teljesítményi (trófeát) mutat, ebbe 
értve a kora szerint golyóérett, de

nem megfelelő minőségű túlko
ros, valamint hibás (selejt) és 
szembeötlően beteg egyedeket is. 
Hibás (selejt) az a trófeás \xid. 
amely az adott vadállonuiny átla
gához mérve számottevően kisebb 
teljesítményt (trófeát) mutat, ide
értve különösen az örökletes vagy 
véglegesen formai szabálytalan 
(formahibás) egyedeket is. ”

Az őzbak fiatal 3 éves. középkorú 
6 éves. idős 9 éves korig, túlko
rosnak mondható 9 év felett. 
Golyóérettségi kora 7 év.

Bár a rendeletben egyértelműen 
előírják az elbírált trófeák egyedi, 
maradandó megjelölését, lapzár
takor a bizottságokat végigkérdez- 
vc erre pontos választ nem tud
tunk kapni. Úgy hírlik, az 
agancstőbc hátulról és felülről kí
vánnak befúrni, ezzel elkerülhető 
lesz egy-cgy agancs többszöri be
mutatása.

Sajnos a tudnivalók rendeleti 
felsorolásával sikerült kerékbe 
tömi a magyar anya- és vadász
nyelvünket, mert sem az őzbak, 
sem a bika, sem a kos, amíg él, 
nem hordoz „trófeát", hiszen az 
csak az elejtést kővetően, a Icfó- 
zés után válik azzá. így amikor az 
elejtésről döntünk, nem végezhe
tünk előzetes „trófeabírálatot”  
egyszerűen azért, mert egy élő
lénynek csak akkor lehet trófeája 
(győzelmi jele), ha azt szerezte, 
és nem növesztette. A nyelvi 
igénytelenség a pongyola fogal
mazás és képzavarok mellett egy 
ránk vonatkozó rendelet esetében 
sem mehetünk cl szó nélkül, hi
szen a vadásznyelvben nincs 
rendszerváltás, évszázados hagyo
mányokon alapul és éppen olyan 
kincsünk, mint a vadászati kultú
ránk bármely más értéke. A mi
énk, és őrzése, védelme, ápolása 
minden vadász legszentebb köte
lessége.

Régi óhajt elégített ki viszont a 
rendelet abban a vonatkozásban, 
hogy részletesen meghatározta a 
szakszerűtlen elejtés esetén alkal
mazott úgynevezett mínuszpontok 
ismérveit. így minden bizonnyal 
kevesebb lesz majd az egyes bí
rálóbizottságok között tapasztalt 
eltérő megítélés.

ÁLTALÁNOS SZEMPONTOK:
13. Golyóérettnek minősíthető az 
a legalább hétéves korú őzbak, 
amelynek agancsa a fajra jellem
ző  szabályossághoz képest jelen
tős eltérést nem mutat (szabályos 
hatos vagy természetes nyolcas és

tízes), ághosszai legalább 2 cm 
hosszúak és a bírálati összpont- 
száma meghaladja a 105,00 IP 
pontot. A gyenge élőhelyek eseté
ben a golyóérettségi kor 5 -6  éves 
korban is megállapítható, ha a 
trófea tömege eléri a 300 g-ot, il
letve IP pontértéke a 100.00 
pontot.

14. Nem minősül hibásnak a 
hároméves vagy idősebb őzbak ki- 
lö\ése a 300 g-ot (gyenge élőhely 
esetén 240 g-ot) el nem érő tró
featömeg esetében. A fajra je l
lemző szabályosságot nem meg
bontó tüzésű többágűság önmagá
ban nem indokolja a kilövést. 
Bármely korú és tömegű trófea, 
amely a terpesztésre pontszámot 
kapott, nem minősíthető szűk ál
lásúnak \xigy túlterpesztettnek.
Az őztrófea hibás lelővésének mi

nősítése:
15. -I  minősítésű
a) minden egyéves, májusban el
ejtett őzbak barkában lévő nyár
sas trófeája, ha hossza eléri vagy 
meghaladja a 15 cm-t.

b) minden egyéves őzbak leg
alább villás vagy hatos trófeája 
150 g (gyenge élőhely esetén 120 
g) v\agy nagyobb trófea tömeggel.

c) minden kété\'es <Jzbak szabá
lyos hatos (legalább 3 cm-es 
ágakkal) trófeája. 250 g (gyenge 
élőhely esetén 200 g) vagy na
gyobb trófeatömeggel.

d) minden hároméves vagy idő
sebb. kulmináció előtt elejtett őz
bak szabályos hatos (legalább 3 
cm-es ágakkal) trófeája. 300 g 
(gyenge élőhely esetén 240 g) 
vagy nagyobb trófeatömeggel.

e) minden hároméves vagy idő
sebb, kulmináció előtt elejtett őz
bak kismértékű formahibás trófe
ája. 400 g (gyenge élőhely esetén 
320 g) vagy nagyobb trófeatö
meggel.
16. -2  minősítésű
a) minden májusban elejtett egy
éves őzbak barkában lévő villás 
trófeája.

b) minden egyéves <rzhak villás 
(legalább 6 cm-es ágak) vagy sza
bályos hatos (legalább 3 cm-es 
ágak) trófeája, 250 g (gyenge élő
hely esetén 200 g) vagy nagyobb 
trófeatömeggel.

c) minden kétéves őzbak szabá
lyos hatos (legalább 3 cm-es 
ágakkal) trófeája. 300 g (gyenge 
élőhely esetén 240 g) vagy na
gyobb trófeatömeggel.

d) minden hároméves vagy idő
sebb. kulmináció előtt elejtett őz
bak szabályos hatos (legalább 3 
cm-es ágakkal) trófeája. 350 g

(gyenge élőhely esetén 300 g) 
vagy nagyobb trófeatömeggel.
17. -3  minősítésű 
a) minden egyéves, májusban el
ejtett hatos őzfxik barkás trófe
ája.

b) minden egyéxes őzbak hatos 
(legalább 3 cm-es ágakkal) trófe
ája. 300 g (gyenge élőhely esetén 
240 g) \agy nagyobb trófeatö
meggel.

c) minden kétéves őzbak szabá
lyos hatos (legalább 3 cm-es 
ágakkal) trófeája, 350 g (gyenge 
élőhely esetén 280 g) vagy na
gyobb trófeatömeggel.

d) minden hároméves vagy idő
sebb. kulmináció előtt elejtett őz- 
Ixik szabályos hatos (legalább 5 
cm-es ágakkal) trófeája, 400 g 
(gyenge élőhely esetén 320 g) 
wagy nagyobb trófeatömeggel és
105.00 IP (gyenge élőhely esetén
100.00 IP) pontszámmal.

A rég nem látott tartós hótakaró 
és a cudar tél viszontagságai több 
helyütt erősen megviselték az 
őzállományt, sőt több területről 
számottevő elhullásokról is kap
tunk híreket. A magas hótakarón 
beszakadozó jégréteg kedvezett a 
kóbor ebeknek, hurkolóknak. 
vadorzóknak, hiszen a megszorult 
vad menekülési esélyei lényege
sen csökkentek. Mindezek ellené
re és főként ahol tisztességesen 
etettek, szép számmal láthatók 
voltak márciusban az olyan 
„nagy légé nyék” , amelyek hán- 
csos agancsai jó  férfitenyérrel el
hagyták már a fülek magasságát. 
Áprilisban bőven akad lehetőség 
arra, hogy a későn ébredő határ
ban alaposan szemügyre vehessük 
a májusra elejtésre tervezett őzba
kokat. A tévedések elkerülésének 
egyetlen módja, hogy lehetőleg 
csak olyan bakra emeljünk majd 
májusban puskát, amelyiket előt
te többször, több nézőpontból 
alaposan mcgtávcsövcztünk. Ilyen 
esetben ugyanis nagy meglepetés 
nem érhet senkit, még a legszigo
rúbb bírálóbizottság előtt sem. 
El fiatalodott állományokban - és 
sajnos ez a több - természetesen 
lesz gond bőven, de senki ne a 
vadőrt okolja, ha a vendéggel 
tiszta kézzel jönnek be a vadász
házba. mert még ez is jobb. mint 
a társaságnak a vadvédelmi bírság 
kifizetése. Egy bizonyos: vége a 
jöttem-láttam-lőttcm őzvadásza
toknak. Ne feledjük: bármennyit 
is számoltak a külföldieknek, rá
fizetni csak nekünk lehet.

Honionnav Zsomborw
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Tanulságul 
a tavalyi év 

mínuszpontos 
agancsai \  v\ a

PEST MEGYE. 230 GrX m M. 1 ÉVES. 
2 PONT

BÉKÉS MEGYE. 486 GRAMM. 139.42 IP. 
ARANYÉRMES. 4 ÉVES. -3 PONT

BÉKÉS MEGYE. 39ÍTGRAMM. 116,12 IP, 
EZÜSTÉRMES. 3 ÉVES. -3 PONT

SZOLNOK MEGYE. 409 GfóAMM. 119,19 
IP. EZÜSTÉRMES. 3 Évft. -2 PONT

TRÓFEÁKRÓL, MÁSKÉNT
A trófea nem csak falra akasztón 
büszkéi kedés, nem csak lakásdísz. 
Nem is csak a vadász sikeres túljá- 
rása a vad éberségén. Csak a ter
mészettel. a környezettel együtt él
mény, mert emlékeztet az alföldi 
lucernásra, a sárguló avarra, a li- 
lás téli tájra, a ködre, a hajnalpír
ra. az órákig tartó ziháló tüdejú 
cserkclésre, vagy éppen a kocsiról 
leugorva adón gyors lövésre. Arra. 
hogy a trófca egykori hordozója 
tűzbe rogyott, ami az egyik eset
ben jobbára csak céllövészet volt, 
a másikban órákig-félnapig is tartó 
testedzés eredménye, de az is le
het. hogy a vad csak hosszú kere
sés után került meg.

A táj. az évszak, a napszak és a 
vad együttes emlékezetbe varázslá
sa nélkül a trófea csupán csont 
vagy bőr volna. A szemlélődés sa
játosan is egyénileg idézi föl az el
ejtés és a természet együttes szín
padát. Még a kísérő sem tudja azt

úgy átélni, mint az elejtő. Mások 
trófeaélményét is csak írói vénával 
megáidon szerzőink műveiből 
érezzük ki, és itt is csak a táj, az 
idő, a természet egyidejű megraj
zolásával.

Nem általános az a felfogás, 
hogy a trófea minél kiválóbb, az 
elejtőjének annál becsesebb. Van 
silányabb trófea, amelynél emlé
kezetesebbek az elejtés körülmé
nyei. vagy különösen becses an
nak sajátos jellege miatt.

Kérdés az is, minél számosabb 
trófea díszlik a falon, annál több, 
annál mélyebb-e a visszaemléke
zés? A százötven őzbak a falon Ic- 
het-c vajon kevesebb, mint az elme- 
rengés. az el nézegetés tizenötön?

A változatosabb trófeagyűjte
mény nem csak a vadban, hanem 
főleg a természeti körülményekben 
ad több élményt, emléket.

A nem vadászokat, a hozzá nem 
értőket általában nem érdeklik a

trófeák. Vadásztársaink különböző
képp viszonyulnak a trófeáinkhoz. 
Van. aki csak méltányolja, van. aki 
hozzáértően nézegeti, bírálja. 
Akad, akiben az irigység vagy ki
kívánkozik vagy rejtve marad.

A trófeák elhelyezése - főleg 
szakszerűen - nem könnyű. A kas
télyok, vidéki rezidenciák világa 
jobbára elmúlt. Ma a nagyobb mé
retű családi házak adhatnak még 
illő otthont a hozzáértően összeál
lított gyűjteményeknek. Amennyi
re gyönyörködtető, annyira vissza
tetsző lehet a házfalakra, erkélyek
re kiszögezett silány szarvasagan
csok látványa. Az ilyesmi olyan 
idejét múlta, mint a giccses kerti 
törpe.

Ha a vadászunk elköltözik az 
örök vadászmezőkre, a hozzátarto
zók. örökösök jó  ha kegytárgyként 
tartják meg a trófeákat. Jobbára 
azonban kilóra mért csontkollek
ció a hallalija az évtizedek gyűjte

ményének. Nagy ritkán múzeum
ba is kerül belőlük, mint sógorom 
túzokkakasa. Az ismerős mú
zeumigazgató azért fogadta be, 
mert a túzokok akkorra már véde
lem alatt állottak, és a különleges 
műgonddal kikészített túzokkakas 
kitűnő állapotban volt.

Az elvesző trófeákhoz mérten 
sokkal nagyobb veszteség az a 
mérhetetlen élménytömeg, ame
lyek a vadásszal együtt sírba száll
nak. mert a vadász földi pályafutá
sának végével együtt enyésznek el. 
Fel kell vetnünk, vajon nem kcllc- 
nc-c kiegészíteni legalább a múze
umokban kiállított trófeákat olyan 
magnón élvezhető beszámolóval, 
amelyeket azok elejtője adna egy- 
egy. a kivételes vad terítékre hozá
sának természeti-vadászati-lövé- 
szeti színpadáról.

A sírba szállni készülő milliónyi 
élménynek ez akár a vigaszdíja is 
lehetne. I)r. Patakv Ernő
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Nem kevesebb, mint huszon- 
harmadik alkalommal rendez
ték meg Nümbergben a Nem
zetközi Vadász- és Sportfegyver 
Szakkiállítást 1996. március 
8-11-e között. A kiállítás törté
netében eddig legnagyobb lét
számmal. 40 országból 752 ter
melő, kereskedő és szolgáltató 
vonultatta fel termékeit, repre
zentálva a hagyományokat és az 
újdonságokat egyaránt. Joggal 
nevezte Karlhans Köster úr, a 
Német Fegyverművesek és 
Fegyverkereskedők Egyesületé
nek elnöke az idei kiállítást 
„szép IWA"-nak. A felújított 
csarnokokban valóban minden 
eddigit felülmúló színvonal káp
ráztatta cl a látogatókat.

*

A hivatalos megnyitóbeszédet 
Josef Ambachcr úr, a Német 
Lövészszövetség elnöke mond
ta. Véleménye szerint az IWA 
mindig is a szakma gazdasági 
helyzetének barométere volt. 
Ismeretes, hogy a világméretű 
gazdasági recesszió miatt a cé
gek nehéz helyzetben vannak. 
Keményen kell küzdeniük egy 
olyan környezetben, ahol a 
szakma a széles nyilvánosság 
által nemegyszer félreismertnck 
érezheti magát, az ipart nyugta
lanítják a forgalmi elvárások, a 
sportlövők mind takarékosab
bak lesznek, és a küszöbön álló 
új német fegyvertörvény körül 
is kétségek és viták vannak. 
Ambacher úr kifejtette a Szö
vetség azon szándékát, hogy a 
vadászokkal és a hatóságok kép
viselőivel karöltve, szakmailag 
olyan kielégítő megoldást talál
jon. amely egyúttal lehetővé te
szi az egységes európai kerete
ken belüli értelmezést is.

*

Hans Herbert Keusgen úr, a 
Német Vadász- és Sportfegy
vergyártók, Lőszergyártók Szö
vetségének elnöke beszédében 
kijelentette: „A  kiállítás kitűnő 

> lehetőséget kínál a kereskedők
nek arra, hogy átfogó képet 
kapjanak a szakma széles körű 
kínálatáról, felismerjék a fejlő

dés irányát, és újabb ötleteket 
nyerjenek” .

*

A kiállított fegyvereknek mint
egy fele vadászfegyver volt. a 
másik felét a sportfegyverek és 
maroklőfegyverek képviselték. 
Nehéz lenne a sok technikai és 
esztétikai bravúrt egyesítő gyö
nyörű fegyver közül kiemelni 
bármelyiket is. Mégis említésre 
méltó pl. a M AUSER cég által 
az „év vadászfegyveréinek el
nevezett, 2,8 kg súlyú, egyenes 
zárolású M 96 típus, amely köz
vetlenül a csőfar végére tekert 
perselyben 16 zárolószemölcs- 
csel zár.

*

Kitűnő forgalomra számít a Dy- 
namit Nobel az értékesítési 
programjába újonnan felvett go
lyós fegyverekből. A hozzáér
tők számára is szenzációt jelent 
az új T IKKÁ M ASTER. amely 
az alaptípushoz képest néhány 
különlegességgel bír: a legmo
dernebb gyártási eljárás során a 
legjobb anyagokból készülő 
fegyver csöve hidegen ková
csolt , és a masszív rendszer a 
legnagyobb terhelésnek is meg-

„LU X U S " a jelszó a modem 
svéd legenda, a Carl Gustaf 
2000 ismétlőfegyver eladása
kor. Egy Carl Gustaf-fegyvert 
kinyitni és ismételni vele. kirá
lyi élvezet. Svédországban vé
gül is csak a legfinomabb ter
mékeket látják el a koronás C- 
jelzéssel. Massszivitás, bizton
ság és elegáns kivitel teszi a 
fegyvert meggyőzővé a hozzáér
tők szemében is.

*

Az IWA-n mutatta be a KRIEG- 
HOFF „afrikai álom" jelszóval 
a Classic duplagolyós fegyver- 
modclljének nagyvadra kifej
lesztett változatát (B IG  F IV E  
VERSION). A fegyver alapve
tően univerzális elsütőszcrkc- 
zettel, kombi-kézi felhúzóval, 
acél elsütőbillentyűvel és acél 
elsütőlemezzel van kiképezve. 
Az új nagyvadas duplagolyós

fegyver vevőinek a KRIEG- 
HOFF a KYNOCH céggel kö
zösen speciális peremes töltényt 
fejlesztett ki. az .500/.416 NIT- 
RO EXPRESS-t.

400 éve létezik „Steyerország- 
ban" fegyvergyártás, és 100 
éve, hogy Fcrdinand Ritter von 
Mannlicher kifejlesztette az 
M95 fegyvertípust, amely egyi
ke lett a fegyvertörténelem leg
nagyobb ismétlőtípusának, nem 
utolsósorban a vadászat terüle
tén. Ezen alkalomból a Stcyr 
cég aranyozott elsütőbillentyű- 
vel jubileumi fegyvert állított 
ki. A gyár a fegyvert ez évben 
1-100 közötti gyári sorszámmal, 
gyönyörű gravírozással készíti.

*

A sörétes fegyverek széles vá
lasztékát kínálták ezúttal is az0
olasz és spanyol műhelyek. Új
donság a Bcnclli CENTRO ön
töltő fegyver, amely százszáza
lékos működést biztosít minden 
sörétes lőszerrel, 12/65-től 
12/76-ig. #

Sok érdeklődőt vonzottak a Be- 
retta cég vadász- és sportfegy
verei is a kiállításon. Úgy a Be- 
retta, mint szinte minden más 
sportfegyvert gyártó cég széles 
skáláját kínálja a márkanevével 
ellátott ruházatnak és tartozé
koknak is.

*

Természetesen valamennyi je
lentős lőszergyártó is képvisel
tette magát. Érdekesség az 
SNPE NOBEL SPORT által ki
állított környezetbarát műanyag 
sörétes töltény főj tás. Ezt a mű
anyagot az űrkutatásban fejlesz
tették ki, és természetes körül
mények között az UV sugárzás 
és nedvesség hatására négy hét 
alatt káros környezeti hatás nél
kül maradéktalanul elbomlik.

*

Az optikai cikkeket gyártók ter
mékeinek minőségét új felület
kezeléssel, a precízió növelésé
vel javítják folyamatosan. Érde
mes idézni a Zeiss munkatársá

nak kijelentését: „a német fegy
vertörvény dzsungelének útjain 
ismét sötét lett a céltávcsövek
ben". A ZEISS most egy olyan 
céltávcsövet kínál, amely utólag 
problémamentesen felszerelhe
tő világító szálkereszttel, arra 
az esetre, ha az új törvény a vi
lágító szálkeresztet ismét legali
zálná.

*

A fegyver-lőszer-optika hármas 
szakmai területén kívül szinte 
minden egyéb tartozékból, így 
fegyver-ápolókból, bőrárukból, 
tokokból, késekből bő válasz
tékkal találkozhattak az érdek
lődők. Gyönyörű ruhák, márkás 
ingek, célszerű lábbelik dobog
tatták meg a magyar látogatók 
szívét - igaz. hogy áruk is 
szívdobogást okozott.

*

A német szakmai kiadók a fo
lyóiratokon kívül rendkívül sok 
vadászati szépirodalmat, vala
mint a nálunk hiányzó videoka
zettákat kínálták. Kapható volt 
egy egész sor fegyverrel és lő
szerrel foglalkozó könyv is an- 
£ol vagy német nyelven. Néme
lyiket, mint például a lőszer- és 
lövedéktípusokat bemutató lő
szerkézikönyvet bizonyára nagy 
érdeklődéssel forgatnák a ma
gyar vadászok is (Kari R. Paw- 
las: Munitions-Handbuch).

*

Az európai show-n a magyar 
ipart a FERUNION-TECHNIC  
standján a FÉG, az MFS és a 
N IKE FIOCCHI képviselték, 
sikeresen.

*

A kiállítás négy napjának min
den percét kihasználva is szinte 
befoghatatlan egy ekkora infor
mációhalmaz. Igaza volt Köster 
úrnak: „Nümbergben az IWA-t 
megnézni több mint csak jó szo
kás. Informálódni egyszerűen 
szükségszerű. Ehhez Európa 
legnagyobb. legjelentősebb 
szakkiállítása kínálja a legjobb 
lehetőséget".

Mándliné Gutái L ili



A SZA LO N K A  ELETK O R A
Az erdei szalonka életkorát az éves szaporulat 
becslésének igényével az első vadászatok al
kalmával szokták vizsgálni. Az életkor megha
tározásánál ezért azt kell eldönteni, hogy öreg. 
azaz egy évnél korosabb madárról vagy fiatal, 
az évi szaporulatról van szó. A szalonka élet
korát a „Fabricius”  nyílás alapján 4 hónapos 
korig lehet meghatározni, a módszer a fácán
nál is ismert, azon túl nem. A másik rendelke
zésre álló módszer a vcdlésck alapján a tollru- 
ha eltéréseinek megállapítása, amely a madár 
ivarérett koráig használható. Az crdeiszalon- 
ka-csibck márciustól szeptemberig bújnak ki a 
tojásból attól függően, hogy a költőterület me
lyik részén van a fészek és első vagy saijúfész- 
kclésről van szó.

A csibék fészekhagyók. a tojók felügyelete 
mellett önállóan táplálkoznak. Veszély esetén 
elbújnak vagy az anyjuk elszállítja a csibét. A 
keléstől számított 5-6 hétig a csibék sárgás, 
barnásvörös tollazatúak. A tojásból kikelt csi
bék az első tollváltást 3-4 nap múlva kezdik 
meg, és a fiatal madárra jellemző vörösesbar
na tollruha az 5-6 hét alatt alakul ki.

Ekkor a madár már röpképes, igen gyorsan 
növekszik, hathetes korára megközelíti a fel
nőtt madár méreteit. A második vedlés során 
fejlődik ki a téli tollruha, amelynek váltása a 
madár 25-26 hetes korára fejeződik be. A má
sodik vedlés befejezése után a szalonka ivar
érett lesz. tollazata az egy évnél öregebb ma
darakéval gyakorlatilag azonossá válik.

A  szalonka korát a tollazat alapján, tehát az 
első és a második vedlés között lehet jól meg
különböztetni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, 
hogy az őszi-téli időszakban van lehetőség az 
öreg és fiatal kor megállapítására.

Az első lépésben a szárny evezőtollait kell 
megvizsgálni:

- a fiatal madár cvczőtollainak végei nem 
egyformán kopnak, az első tollak vége nem 
annyira lekerekített, mint az 5. és a többi (lásd 
az ábrát),

- az öreg madarak többet repülnek, s ezzel 
magyarázható a különbség, mint az ábrán lát
ható, egyenletesen, egyformán lekerekítettek a 
számyvégi tollak.

A második lépésben a szárny fedőtollait kell 
megvizsgálni:

- a fiatal madár tollán látható világosabb 
mintázat szélei elmosódottak és a tollvégek 
színe is sárgásbarna (lásd az ábrát), a késői 
költésű madarak tollai között még az előző 
tollruha vörösesbarna tollait is meg lehet ta
lálni,

- az öreg madár tollainak vége fehér, egé
szen világos, a sárgás foltok is eltérőek (lásd 
az ábrát).

A  fiatal csibék esőre aránytalanul rövidebb. 
amint azt az ábrán láthatjuk. A kormeghatáro
zás a fentiek alapján az őszi-téli időszakban 
90 százalékos biztonsággal elvégezhető. A sza
lonka korát a madár súlya alapján nem lehet 
meghatározni!

Fluck Dénes

AZ ÖREG ÉS FIATAL SZALONKÁK CSÓRÉ KÜLÖNBÖZÓ HOSSZÚSÁGÚ. 
A FIATALOKÉ RÖVIDEBB

AZ ÖREG MADÁR SZÁRNYFEDŐ TOLLAZATÁNAK MINTÁZATA (2/A) KÜLÖNBÖZIK 
A FIATAL TOLLRUHÁJÁTÓL (2IB)

A NEMEK ELKÜLÖNÍTÉSE CSAK BONCOLÁS SORÁN LEHETSÉGES. 
A HERÉK (BAL OLDALI) ÉS A PETEFÉSZEK (JOBB OLDALI) ALAPJÁN
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A  TEL KARAIKülönbséget 
kéne tenni!

Az „agyarok bejövetele”  
nem sikerült. Mármint, 
hogy titkon, a határon át, 
vám nélkül. Mint ahogy le
fülelték a tadzsik hegyi 
kecske, az argali trófeáját, a 
mongóliai hópárduc bőrét 
vagy a thaiföldi tengeri tek
nős páncélját is.

„élhettek volna még.”  
így szól a keszthelyi H eli
kon múzeumban látható ki
állítás mottója. Csak hát 
ezen a kiállításon egybemo
sódik a vadászidény ben tör
vényesen elejtett romániai 
farkas, az eredeti élőhelyén 
szabadon befogható zairci 
tompaorrú krokodil sorsa az 
afrikai orvvadászoktól csen- 
cselt elefántagyarakkal, a ki
pusztulás szélén álló kígyók 
bőrével, a varánuszmúmi- 
ákkal.

Különbséget kéne tennünk 
a tisztességes vadászat és 
rabsickodás - a korrekt 
adás-vétel és a zugkereske
delem - a legális behozatal 
és a csempészet között. Ha 
ezt megtesszük, a helyére 
kerülne végre minden, amit 
ezen a tárlaton láthatunk.

A  veszélyeztetett vadon 
élő állat- és növényfajok 
nemzetközi kereskedelméről 
szóló Washingtoni Egyez
ményhez hazánk is csatlako
zott. A megállapodást be is 
tartjuk. Ha kell, tiltunk. Ha 
kell, elkobozzuk a trófeákat. 
Erről szól a kiállítás. Meg 
persze arról, hogy egy ma
gyar kft. megrendelésére ne 
indíthassanak irtóhadjáratot 
a szibériai farkasok ellen, 
hogy Ccauscscu volt fővadá
sza ne csempészhessen M a
gyarországra medvebőröket, 
hogy külképviselőink ne 
lopjanak be az országba tu
catszám krokodilbőr diplo
matatáskákat, hogy ne le
hessen büntetlenül harácsol
ni. Talán mindez segít meg
akadályozni a vadászható fa
jok esztelen lemészárlását, 
és kimondani a védett álla
tok érdekében, hogy „eddig 
és ne tovább” !

Földvári Géza

Az idei tél rég nem látott 
megpróbáltatást hozott em
berre, vadra, erdőre, határra 
egyaránt. Bennünket, vadá
szokat halmozottan is sújt a 
sors, mert nem elég, hogy 
féltett vadállományunk jelen
tős része elhullott, leromlott, 
de létfenntartásához szüksé
ges kártétele is a mi bőrün
kön csattan. Keserű szívvel 
gondolok az elmúlt években 
örvendetesen elszaporodó 
fogolycsapatokra, amelyek
ből jó, hogyha a fele, harma
da megmaradt. De pusztult 
az utak mellé szorult fácán-, 
nyúl- és őzállomány, gépjár
művek, kóbor kutyák, raga
dozók, vadorzók, éhínség, 
betegség és fagy szedték ál
dozataikat. Felfázott a muf
lon, felborult a jégkéregtől 
sebzett lábbal táplálékot ke
reső gímszarvas és dám hő- 
háztartása, kondícójuk le
romlott. Egyes vidékek vad
disznóállománya már előze
tesen töredékére zsugoro
dott, ez a tél csak fokozta a 
pusztulást. Aggódva gondo
lok a januári, februári mala
cok sorsára.

A  vadásztársaságok egy ré
sze szintén erőn felül etetett, 
de a gazdasági csőd szélén ál
lók csupán könyöradományo- 
kat tudtak a vad elé tenni. 
Szerencsétlen állat pedig ette 
azt, amit elért. Lecsípte a 
hóból kiálló erdősítések 
fácskáinak hajtásait, a fiata
losok, gyümölcsösök véko
nyabb ágait. Lerágta az erdei 
és gyümölcsfák, illetve sző
lőtőkék kérgét. A  vad behú
zódott az emberi lakóhelyek 
közelébe, és minden elérhető 
táplálékot elfogyasztott. K i
kezdte a szénaboglyákat, ki
bontotta a burgonya- és zöld
ségvermeket, lerágta a dísz
cserjéket. Sajnos azokon a 
helyeken a legnagyobb a kár, 
ahol az emberi gondatlanság 
miatt a vad könnyebben elér
hette a táplálékforrást.

Az elmaradt tisztítású fia
talosokban a mellékfajok alá 
szorult főfajok nem tudtak

kinőni a vad szája alól, így 
elsősorban azok estek áldo
zatul. A  termőhelyre alkal
matlan fafaj pedig még ápo
lás mellett is évekig a vad 
magasságában sínylődik, ki
téve az állandó károsítás ve
szélyének. Ilyen időjáráskor 
jön ki igazán, hogy a jó  er

dész mennyit tud segíteni az 
erdőnek és a vadnak egy
aránt. A  szakszerű erdősítés 
és erdőfelújítás, ápolás, fa- 
használat és mellékhasználat 
már önmagában sokat hasz
nál azzal, hogy nem növeli a 
vadkárosítás lehetőségét. 
Ehhez járul a sok vadszerető 
erdész gondoskodása és elő
relátása. Szórt elegyben vad
csemege fafajokat ültetnek, 
és hagynak bent az állo
mányban. Visszavágják, sar- 
jaztatják ezeket a fákat.

Az erdészeti szakszerűség 
határáig meghagyják a bok
rosokat, cseijéseket, szeder
foltokat. Vannak erdőtöm
bök, ahol mostanság az őz 
kizárólagos tápláléka a sze
der. A jó  erdész úgy ütemezi 
a téli munkákat, hogy azzal a 
vadnak is segítsen. A szállí
tást megelőzően lehóekézteti 
az utat, nyiladékot, néhány 
fő vadmozgási nyomot. Az 
elő- és véghasználatokban 
etetőfákat dönt, mint például 
a rezgőnyár, kecskefűz fafa
jokat. A  vágástéren lehetősé
get ad a vadnak, hogy a még 
fekvő, felkészületlen fák haj

tásait megegye, kérgét lerág
ja. S legfőképpen vigyázza a 
vadat, mert ugyanolyan sze- 
mefénye, mint az erdő. Hála 
Istennek a kerületvezető er
dészek java része ilyen. Is
meretlenül is nagyon sokat 
köszönhetünk nekik. Persze 
a legnagyobb gondoskodás

mellett is lesznek érzékeny 
károk, amelyeket ki kell fi
zetni. Egy ilyen helyzetben 
azonban, amikor rendkívüli 
természeti csapás zúdult az 
egész természetre, jogosan 
merül fel a kérdés, hogy a 
természet megóvására létre
hozott természetvédelmi alap
- valamint a vadászok befize
téseiből is gyarapodó mező- 
gazdasági alap pénzeszközeit 
ebben az évben nem kelle- 
ne-e a magyar vad megmen
tésére fordítani? Véleményem 
szerint igen! Minden érzé
keny kárt szenvedett vadgaz
dálkodó, erdőgazdái kodó, 
mezőgazdálkodó, természet- 
védelmi intézmény nyújtsa 
be pályázatait a törvényben 
meghatározott keretek kö
zött. Lapzártakor azonban 
még nyakunkban az ínség, 
etessük a vadat, védjük meg 
a reá leselkedő emberi, állati 
és egyéb veszedelmektől. 
Keressünk pártfogókat, segí
tő kezeket, és fogunk találni, 
mert a vad nem elsősorban a 
vadászoké, hanem valamen
nyiünké. a nemzeté...

Bán István



HOGY VAN?
Igaly Dianát, a magyar sportlövé
szet koronázatlan királynőjét, a 
Kamaraerdő melletti „rezidenciá
ján ". a téliesített hétvégi házában 
kerestük meg. Családostól vonult 
ide ki a tüdőt sorvasztó városból, 
és nem titkolt büszkeséggel mu
tatja a kert végétől nem messze ál
ló lest. ahonnan már öt rókát lőtt. 
Szigorú fölkészítőjc édesapja. 
Igaly József mesteredző, a kama
raerdei Diana Vadásztársaság 
frontembere. A nagymama még 
ma is abban a kamaraerdei er
dészházban lakik, ahol férje egy
kor erdész volt és fiuk az első va
dászélményeket szerezte. Mára 
már szinte az egész területet beke
belezte a terjeszkedő civilizáció, 
pedig hiteles fényképpel bizonyít
ja Igaly József az utolsó bőgő bi
kát a terítéken, ott. ahol ma az 
MO-ás ..halálát" kanyarog...

Diana kislánykora óta a lőtéren 
élt. Nemrég lépte át a harmadik 
X-et, férje innen jár a munkahe
lyére. kisfia az iskolába. A világ
hírű apa és leánya a budapesti 
Polgári Lövészegylet - amely 
1896-ban alakult és díszelnökc 
ma Göncz Árpád köztársasági el
nök - edzője és versenyzője. 
Utoljára 1994 decemberében kap
tak fizetést...

Az edzőnek és versenyzőnek 
nyolc-tíz év kemény munkája fek
szik egy-cgy dobogós'hely eléré
sében. Szó szerint a végső tartalé
kaikat élik föl. Szerencsére van 
még vagy ötezer töltény - mond
ják - a Nikc-Fiocchi Kft. jóvoltá
ból a fölkészüléshez, de a kiuta
zást és egyéb költségeket maguk
nak kell állniuk. Az egyetlen, ami 
mindenért kárpótol - mondja csil
logó szemmel Diana hogy a do
bogón nekem játsszák hazám 
himnuszát. Pedig manapság már 
iszonyú magas a mérce az 
Európa- és a világbajnokságon, 
annak ellenére, hogy nőiben - 
sajnos - nem olimpiai szám. 
Mindezek ellenére Diana nem 
egyszer lepipálta a férfi verseny
zőket is, pedig más sportágban ez 
szinte elképzelhetetlen. Fegyve
rei: egy Merkcl bock és egy Pe- 
razzi MT-6-os, az utóbbi cég 
ígért egy új, vagyont érő sport- 
puskát a régi helyett. Általános
ságban azonban a nagy cégek 
nem mozdulnak, kellő menedzse

lés híján egyelőre hiányzik a bő
kezű szponzor. Nem így van ez 
azokkal, akikkel mérkőzni kell. 
mert Dianáénál gyengébb teljesít
ményeket is - a tapson kívül más
sal is - díjazzák a világ minden 
táján, és nem hagyják magára a 
létért való nemkevésbé kemény 
küzdelemben azokat, akik vala
mit a világon a legjobban tudnak. 
Az eddigi „teríték**: 
Világbajnokság, egyéni: 1994 
(ezüst), 1995 (bronz), csapat: 
1990 és 1994 (arany), 1995 
(ezüst), 1989 és 1991 (bronz). 
Európa-bajnokság, egyéni: 1983 
és 1991 (arany), 1984 (ezüst), 
1990 és 1994 (bronz), csapat: 
1991, 1993. 1994, 1995 (arany). 
1992 (ezüst), 1990 (bronz).

Ezeken kívül a Világ Kupán a 
magyar férficsapat tagja (bronz
érem), többszörös, országos baj
nok. dupla trapban és skeetben 
országos csúcstartó, férfiak között 
többször volt dobogós, a hazai 
nemzetközi férfiversenyen 2. he
lyezést ért el.

Bízvást ki lehet jelenteni, hogy 
ilyen a világon nincs, de nem is 
volt, és talán nem is lesz. Külön 
öröm és megtiszteltetés ilyen el
kötelezett és megszállott embe
rekkel találkozni, még akkor is. 
ha zavarunkban lesütjük szemein
ket. Nem nekünk kellene...

Ahogy az idő jobbra fordul, 
megkezdjük az edzésprogramot - 
mondja Igaly József.-, mert nem 
lehet lazítani, kemény küzdelmek 
előtt állunk. Egyelőre bírjuk, pe
dig már szinte mindenünket elad
tuk. Ahogy mondják: a hazai szí
nekért az utolsó töltényig küz
dünk! -H-

SZOLGÁLUNK 
ÉS FÉLÜNK

Szokásos nap volt az Andrássy úti fegyverengedély-ügyi 
ügyfélirodán, amely látszatra minden igényt kielégít. Szá
mítógépek monitorjai pislognak már európai szinten, 
bent mindenki nyugodt. Kívül, ahol a sorszámokat oszto
gatják a „le járt szavatosságú" vadászoknak, annál idege
sebbek, minél tovább morzsolgatják a várakozás óráit.

Dohányozni tilos, a büfé zárva, a szerencsésen szaba
dultakat faggatják, mert szinte mindegyik úgy jön ki, 
hogy forgatja szemeit és papírjait, nem akar hinni a leír
taknak. Ettől a kintiek még idegesebbek lesznek.

Terjengenek a rémhírek a tuti újravizsgáztatásról, „m ár 
megint megkaszálnak m inket" - mondják. Akad olyan is, 
aki biztos forrásból tudja, hogy az egész az új pénzügy- 
miniszter - aki vadász - legújabb „csom ag ja", és a rend
őrök nem tehetnek semmiről. Az újonnan jövőt a régiek 
már ezekkel fogadják. És valóban: minden különösebb 
magyarázat nélkül, hiába érvényes az orvosi alkalmasság 
2000-ig, az ezer forintos okmánybélyeg ellenében csak 
júniusig hosszabbítják meg a fegyvertartási engedélyek 
lejárt érvényességét. A  másik vadász azon háborog, 
hogy nem tudja átíratni a jogosan tulajdonában lévő kis
puskákat, mert a fiának az FM-rendeletre hivatkozva nem 
írják be a könyvébe, holott a kormányrendeletben ilye
nekről szó sem esik. A kétezerért vett kitöltött papírt ott
fogják, újat csak ugyanannyiért adnak. Jószerint minden
kinek van valami baja, így egymást „gyógyítgatják", ami 
meglehetősen egészségtelen, legalábbis szakmai szem
pontból. Az előadók bírják a rohamot, hivatkoznak valami 
avatatlanok előtt ismeretlen belső utasításra, amely az 
érvényes rendelet várható módosítása miatt vált szüksé
gessé.

Amint megtudtuk, arról van szó, hogy az új rendelet
ben, amelynek már januárban meg kellett volna jelennie 
(de akinek kell, móg nem írta alá, minden bizonnyal bök 
ros teendői akadályoztatása kapcsán), szinkronizálni sze
retnénk az érvényességi határidőket. Vagyis: egyszerre 
kezdődne és járna le majd az orvosi alkalmassági vizsgá
lat, a hatósági érvényesség és a fegyver műszaki vizsgá
ja. Ez a magyarázata annak, hogy csak júniusig érvénye
sítik az engedélyt, mert az új rendelet addigra biztosan 
kijön, és majd mindent szépen egységesít.

A helyzet azonban az, hogy van egy érvényes kor
mányrendelet, amely szabályozza a fegyverekkel kapcso
latos kérdéseket, és ameddig azt az új nem hatálytalanít
ja, addig az mindenki számára kötelező volna. Ha egyszer 
az orvos az illetékes az alkalmasság megállapítására, ak
kor azt kellene az ezresért bejegyezni, nem számítva a 
félnapi türelmes várakozást. Arra ugyanis még senki nem 
adott normális választ, hogy egy írástudó orvos miért 
nem írhat a könyvbe. Egy jogállamban - minthogy sokak 
szerint vagy azok vagyunk, vagy legalábbis arra törek
szünk -, ha elvárják az adófizető állampolgártól, hogy be
tartsa a törvényeket, jogszabályokat, rendeleteket, akkor 
ugyan joggal elvárható ez bármiféle hivataltól, főként a 
polgárbarát rendőrségtől. Ezek után bármennyire is sze
retnénk barátkozni, nehezen megy, mert úgy tűnik, a 
vonzalom nem kölcsönös. A barátomtól ugyanis azt vá
rom el, amit ő vár el tőlem. Szivatóval ugyanis csak az au
tó indul el hidegen, a barátságok inkább beleszakadnak. 
Emlékszünk amikor évtizedeken át az egész fegyver
ügyet egy titkos belső utasítás szabályozta. Csak nem ez 
jön újra vissza? Az ugyanis olcsón volt törvénytelen, ez 
pedig számunkra ugyanaz, jó pénzért.

H. Zs.
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Az Agrárrendtartási Hivatal 2/19%, számú 
közleménye a Vadgazdálkodási Termékek 

és Szolgáltatások Terméktanács 
miniszteri elismeréséről

A földművelésügyi miniszter az 1989. évi II. törvény alapján létre
hozott és a társadalmi szervezetek nyilvántartásába vett Vadgazdál
kodási Termékek és Szolgáltatások Terméktanácsot (röviden: Vad- 
gazdasági Terméktanács, 2100 Gödöllő, Tcsscdik Sámuel u. 4. Pf. 
134. Tel./fax: 06-28-330-982), a 11/1993. (III. 24.) FM-rendelet 
alapján meghozott 1/1996. TT számú határozatával Vadgazdasági 
Termékek és Szolgáltatások Terméktanács elnevezéssel az agrárpia
ci rendtartás működésével kapcsolatos tevékenységet ellátó termék
tanácsként ismert el.

A Vadgazdasági Termékek és Szolgáltatások Terméktanácsa tevé
kenységi körébe tartozó termékek, termékcsoportok a Belföldi Ter
mékosztályozás (BTO ), illetve tevékenység és szolgáltatás a TEOR  
szerint:

Hátrányos helyzetben

Termékszám
(BTO) Termékkör megnevezése

Tojás héjában:
012420 21 00 
012420 22 00 
012420 23 00 
012420 24 00 
012420 25 00 
012420 26 00 
012420 27 00

- Fácántojás
- Fogolytojás
- Vadkacsatojás
- Vadlibatojás
- Vadpulykatojás
- Fürjtojás
- Strucctojás
Egyéb élőállatok

012510 31 
012510 32

- Természetben vadon élő vad
- Tenyésztett vad (üzemszerű tartás)
Máshová nem sorolt állati termékek

012523.12 
012523 13 
012523 14 
012523 26

- Lőtt nagyvad (bőrében élelmezési célra)
- Lőtt emlős apróvad (bőrében élelmezési célra)
- Lőtt szárnyas apróvad (bőrében élelmezési célra)
- Vadászat egyéb termékei
Nyersszőrme, kivéve a házi- és mezei nyúl szőrméje, 
valamint prémhasznú bárány szőrméje (vadakból)

ex 012531 

012532 20 00

- Lön, elpusztított apróvad szőrmés nyers bőre 
Házi- és mezei nyúl, valamint prémhasznú bárány- 
szőrmés nyers bőre
- Vadnyúl szőrmés nyers bőre
Egyéb, máshová nem sorolt állati nyersbőr

012533 20 
012533 30 
012533 40 
012533 50 
012533 60 
012533 90 
ex 151213

ex 151310 00 00

ex 151311

ex 151312

0151 (TEOR)
0152 (TEOR)

- Szarvasbőr
- Dámvadbőr
- Ózbőr
- Muflonbőr
- Vbddisznóbőr
- Egyéb állati nyersbőrök
Egyéb, emberi fogyasztásra alkalmas hús és belsőség 
frissen, hűtve vagy fagyasztva (vadakból) 
Húskészítmények és konzervek, húsból, belsőségből 
vagy vérből (vadakból)
Hús és ehető belsőség sózva, sós lében tartósítva, 
szárítva vagy füstölve, húsból vagy belsőségből ké
szült egyéb termék (vadakból)
Húskészítmények és konzervek húsból, belsőségből 
vagy vérből (vadakból)
Vadgazdálkodás 
Vadgazdálkodási szolgáltatások

Az elismerés visszavonásig érvényes.

Mi, bérkilövő vadászok úgy érez
zük. hogy valamiből kirekesztettek 
bennünket, sok vadásztársaság a 
pártállamtól kapta azt a kivételes 
jogát, amelyet most foggal, köröm
mel meg akar védeni. Levelemet 
Tolna megye déli részéből írom. 
pontosabban Bátaapátiból.

A társaságokban tagfelvétel 
nincs, hiszen a társasági tagoknak 
semmi érdekük nem fűződik ahhoz, 
hogy a taglétszámot növeljék, mert 
úgy gondolják, ezáltal romlik a va
dászati esélyük, és ha a törvény ezt 
lehetővé teszi, akkor igazuk van. A 
mostani törvénytervezet is csak azt 
mondja ki, hogy egy vadászra lega
lább 100 ha terület jusson, ennél 
több. de akár 1000 ha is lehet, tehát 
megint semmi nem ösztönöz arra. 
hogy minél több vadász vadászati 
lehetőséghez jusson. A bérkilövők 
azért bérkilövők. mert terülctes tár
saságba nem tudtak bejutni. Ezért 
rabsicokként. orv vadászok hada
ként vagyunk feltüntetve, de arra 
senki nem gondol, hogy miért ada
tik meg az egyik embernek havi pár 
száz forint tagdíj ellenében trófeás 
vadat elejteni (ami sok esetben 
évente szarvasbika és őzbak is), va
dászházat - házakat -, vadászati lé
tesítményeket használni, és évi hat
van kiló vadhúst elvinni.

A közelmúltban olvastam egy na
pilapban. hogy a vadászok több 
milliárdos értékű társadalmi mun
kát végeztek. Kérdem én. milyen 
társadalmi munka az, amit csak ki
váltságosok végezhetnek, hiszen 
mi. bérkilövők is nagyon szívesen 
dolgoznánk valamelyik területes 
társaságban. Környezetünkben az a 
jellemző, hogy egy vadászra 
200-400 ha terület jut. és ehhez 
számítsuk hozzá a társasági tagok 
magas átlagéletkorát, a tagok elfog
laltságát és akkor kiderül, hogy a 
tagság 30%-a az, akik aktívan va
dásznak. Úgy érzem, minden va
dásznak jutna hely és feloldhatóak 
lennének ezek az ellentétek, csak a 
mostani kényelmi pozícióból tudni 
kellene engedni. .

Azt látom és tapasztalom, hogy a 
24. órában is a társaságok foggal, 
körömmel ragaszkodnak privilégiu
mukhoz. és nem látják, hogy bezár- 
kózottságuk könnyen területvesztés
hez vezethet.

Tudvalevő, sok esetben a tagfel
vételt azért sem támogatják, mert 
szeretnék, ha a vagyon osztható len
ne, és azon minél kevesebben kelle
ne osztozni. Nagy igazságtalanság 
lenne, ha az amúgy is kiváltságos 
helyzetben levők az állami vagyon

ból szórakozásuk által létrehozott 
értéket maguk között fel is oszta
nák. Jó üzlet ma vadásznak lenni, 
hiszen a trófeás vad lelövését áten
gedni egy vendégvadásznak „úri 
gesztus*’, az üzleti életben alkalmas 
reprezentálásra is. Ismerek olyan 
társaságot, ahol tagcserével felvé
telhez lehet jutni. Pl., ha egy bérki
lövő cserél egy területes vadásszal 
tagságot, a tarifa több százezer fo
rint. amely zsebből zsebbe ván
dorol.

Mi, bérkilövők úgy látjuk - bár 
bizonyítani nem tudjuk -, hogy a tc- 
rülctes vadászoknak általában joga
ik vannak, kötelességük alig. 
Ugyanakkor tudjuk azt is. hogy a 
körön belül lévők hosszasan sorol
ják. hogy áldozatos munkájukat hó
ban. sárban, távol a családtól, ma
gukat sem kímélve végzik.

Az lenne a kérésünk, engedjék 
meg. hogy segítsünk, osszuk meg 
ezt a munkát, és akkor kiderülne, 
hogy mi is rendes, tisztességes va
dászok vagyunk. Akkor már nem is 
kellene viszályról beszélni a terüle
tes és a terület nélküliek közön, ez 
eltűnne, minden megoldódna ma
gától.

- Vagy gondoljanak bele. Kedves 
Vadásztársaim, hogyan viselkedné
nek és mit szólnának, ha egyik nap
ról a másikra a körön kívül kerül
nének?

Csak játsszanak a gondolattal, és 
tudom, libabőrös lesz a hátuk.

Sajnos a törvény előkészítői nem 
foglalkoznak azzal a több ezres 
vadásztáborral, akik a bérkilövők 
keserű kenyerét eszik, ugyanakkor 
viszont gondoskodnak a mostani te
rületes társaságokról, mert részükre 
előhaszon-bérleti jogot biztosít a 
törvénytervezet. Marad az a lehe
tőségünk a tulajdonosokkal - már 
akinek van tulajdona - kialakítani 
az új vadászterületeket és együtt 
gyakorolni tulajdonosi jogainkat, 
de tudom, ez az út nehezen jár
ható.

Egyszerűbb volna törvényileg 
úgy szabályozni, hogy minden ma
gyar vadász esélyt kapjon a terület
hez jutáshoz. A bérkilövők számára 
jogi esélyegyenlőséget várank.

Krachun Szilárd 
Az Alisca Bérkilövő Vt. tagja

(A levélhez nem azért nem fűztünk 
kommentárt, mert nem tudunk, ha
nem azért, mert jó  volna, ha min
den előzmény nélkül írnák meg ez
zel kapcsolatos észvételeiket eh
hez a korántsem egyedülálló levél
hez. A  szerk. megj.)
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----------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------

TAGTOBORZÓ FELHÍVÁS
Talán a Nyájas Olvasó előtt is 
ismert, hogy idén öt éve, 1991 
decemberében megalakult a 
Vadászati Kulturális Egyesü
let, amelynek alapvető célja, 
hogy a vadászatot, mint az 
ember és a természet viszo
nyának egyik legősibb formá
ját. továbbra is méltóvá tegye 
nemes hazai hagyományaink
hoz, és folytatólagosan tevé
keny részt vegyen a honi vadá
szati kultúra alakításában, fej
lesztésében és terjesztésében. 
Egyesíteni szeretné mindazo
kat a vadászokat, természetjá
rókat és környezetvédőket, 
akik hajlandók részt venni a 
hagyománytisztelő magyar va
dászati kultúra fejlesztésében, 
hazánk flórájának és faunájá
nak védelmében.

Az egyesület - egyebek 
mellett - a Magyar Vadászlap 
kiadásával - és ebben tagjai 
véleményének is hangot adva
- vett részt a vadászati kultúra 
formálásában és szolgálta 
mindig aktuális információk
kal a vadászokat. Elindítója az 
országos vadásznapoknak, 
megalapította a Hubertus Ke
reszt kitüntetést és a Szalonka 
Dublé Díjat, kibontotta a Ma
gyar Vadászok Zászlaját, és

sok más sikeres rendezvény 
házi- és ötletgazdája volt.

A Vadászati Kulturális Egye
sület tagjai most az I. Orszá
gos Vadászati Kulturális Kon
ferencia megszervezésén fára
doznak. Egy ilyen konferencia 
természetesen csak akkor le
het sikeres, ha a magyar vadá
szok széles rétegeinek vélemé
nyét és javaslatait számba ve
szi, és ha a konferencián ho
zott határozatok végrehajtásá
ban, ajánlásainak megvalósítá
sában a lehető legtöbben vesz
nek részt. A parlamenti vita 
során elfogadott vadászati tör
vény sok tekintetben meg fog
ja változtatni a vadászat eddigi 
feltételeit és körülményeit. 
Nem mondhatunk le ilyen kö
rülmények között sem arról az 
állandóságról, amelyet a hazai 
vadászati kultúra, vadászati 
szokások és a vadászat iránti, 
nemes értelemben vett szenve
dély és elkötelezettség jelent.

Talán soha nem volt fonto
sabb, hogy a hazai vadászat 
szerelmesei és művelői közül 
minél többen vegyenek részt 
szervezett keretek között, a 
Vadászati Kulturális Egyesület 
tagjaként az egyesület célkitű
zéseinek megvalósításában.

A legfontosabbnak tartjuk 
továbbá azt is, hogy tagjaink 
közös munkájának eredmé
nyeként folyamatosan képvi
seljük és megőrizzük a hazai 
vadászati kultúra énékeit és 
eredményeit, és a hazai közvé
leménnyel elfogadtassuk a va
dászat létjogosultságát, szere
pét és helyét a mai magyar tár
sadalom színes palettáján.

Ezén határoztuk el a tag- 
szervezési tevékenység erősí
tését, a tagtoborzást. Céljaink 
között szerepel a megyei tag- 
szervezetek létrehozása.

Tudjuk, kevesen vagyunk, 
főként akkor, ha nemes szen
vedélyünkért áldozatokat is 
kell hozni. A vadászat mindig 
is, már az ősközösségekben is, 
társas tevékenység volt, amely 
a civilizáció fejlődésével vált 
részévé a társasági életnek, ta
lálta meg a helyét az egyete
mes emberi kultúra értékei 
között. Nem is lehet ilyen ér
tékek megőrzését a gyarló em
lékezetre, véletlenekre bízni, 
hiszen itt nem csupán egyéni, 
közösségi „teljesítményekről'* 
van szó, hanem egy szakmai 
csoport által őrzött, létreho
zott szigorú értékrendről, 
amelynek ápolása, őrzése, és

alkotásainak megbecsülése 
minden igaz vadász legszen
tebb feladata, bármit hoz is a
sors.

Ezért hívjuk és várjuk tagja
ink sorába mindazokat, akik 
ezekkel a gondolatokkal, el
képzelésekkel azonosulni - 
tenni, merni és akarni - tud
nak. Kérjék tagfelvételüket, 
mert minél többen vagyunk, 
annál nagyobb a siker lehető
sége is.

Jövendő tagjaink a tagdíjfi
zetés ellenében tagsági igazol
ványt és jelvényt kapnak, vala
mint rendszeresen megkapják 
a Magyar Vadászlapot. Tagsá
gi igazolványuk ellenében ár
kedvezményben részesülnek 
meghatározott vadászati ke
reskedelmi egységekben.

Közös akarattal próbáljunk 
tehát tenni az ügy érdekében. 
Ehhez csupán annyi kell, hogy 
levélben vagy telefonon jelez
zék belépési szándékukat.

Levelezési cím: 1054 Buda
pest, Honvéd u. 8., vagy 1245 
Budapest, Pf. 1209. Telefon és 
fax: 131-4368.

A Vadászati Kulturális 
Egyesület vezetősége

Igazi, havasi körülmények fo
gadták azokat a megszállott 
szalonkavárókat, akik a Pilis
ben, március 9-én ünnepé
lyes évadnyitón vergődtek föl 
az ispánhegyi Zotyi kőhöz. 
Ebből az alkalomból a Huber
tus Kereszt arany fokozatát 
adta át dr. Hautzinger Gyula 
Dobó Istvánnak, a Pilisi Par
kerdő Rt. vezérigazgatójának 
és Szabó Istvánnak, a sza- t 
lonkavadászok 83 esztendős 
doayenjének (képünkön). £ 
Bronz fokozatot kapott Géczy 
Béla, a szentendrei erdészet 

igazgatója.
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K  Ö  N  Y  V  k Tr  I  I  I  K  A
DR. MOTORCZA GYULA: INDUL A VADÁSZHÁZ

Isten látja lelkemct. nem vágok ingy Motor
cza Gyulára! De ha irigyelném én vagy bárki 
más. attól még nem lev. jobb (vm rosszabb) 
Motorcza könyve.

Furcsa könyvet foghat kezébe az olvasó, ha 
az ..Indul a vadászház" c. kötetet megvásárolja 
(merített papíron, igen szép kiállításban, alig 
1300 Ft-ért). A szerző külön is megfogalma
zott szándéka, hogy egyrészt nem mindennapi 
élményeit megossza olvasóival, másrészt taná
csokat. ismereteket adjon (netán: buzdítson!) 
azok részére, akik hasonló jellegű vadászatot 
icrvcznek-szcrvcznek maguknak. A könyv ele
jén atyai jó barátját kérdezi a szerző, a ..Minek 
nevezzelek?'’ költői közhelyet felhasználva: 
bennem a kérdés a kötet elolvasása után válasz 
nélkül maradt. Most sem tudom eldönteni - és 
ezért neveztem furcsának a könyvet - hogy mit 
olvastam: egyféle Baodcckcrt talán? Lőjegyzé- 
ket. kivonatolt lexikont, mindezeket időnkénti 
anekdotázással megszakítva? Vagy esetleg a 
nem mindennapi lehetőségek felvillantásait 
(hogy „villogtatást”  ne mondjak)?

Szeretném leszögezni: Hangsúlyozottan 
szubjektív*) benyomásaim szerint, dr. Motor
cza Gyula valószínűleg igen kellemes vadász
társ. jó pajtás, fehér vagy zöld asztal melletti 
szórakoztató beszélgetőpartner, kiváló szerve
ző (lásd: elvitathatatlan érdemeit a FEHOVA 
megrendezésénél). Mindezek sem változtathat
nak azonban a könyvről kialakult vélemé
nyemen.

Az ..Indul a vadászház" olvasása közben le

het. hogy nem csak a vadászház. de itthoni la
kói is ..indulatba" jönnek. Egy dolog, hogy a 
vérző - elfogadhatóan és biztos, hogy nem ér
demtelenül - olyan vadászati-anyagi pozícióba 
jutott, melyet egy átlagos magyar vadász álma
iban sem engedhet meg magának, más dolog, 
hogy élményeit hogyan és milyen eredménnyel 
próbálja közkinocsé tenni. Azt hiszem, a siker 
nem maradéktalan. Ha belegondolunk, nem 
valószínű, hogy a magyar olvasótábort az oszt
ja meg. hogy Texas a jobb vadászparadicsom 
vagy Bolívia, és azt sem hiszem, hogy kérdés 
lehet a magyar vadász számára, hogy Kanada 
s/impatikus-e egy magyar „nimród" szemé
ben. Fejedelmi lakomát emlegetni egy éjjeli 
menedékhelyen kockázatos, különösen az. ha 
ez „lazán" és magától értetődően történik. 
Mégis, megtették ezt sokkal korábban mist* 
is. de ..micsoda különbség!", mondaná a köz
ismert vicc Kohn bácsija. Hiszen Szécheny i és 
Kittenberger is ..bevadisztak" fél világot, meg 
is írták - hál istennek nem is lehet könyvei
ket letenni. Meggyőződésem, hogy Motorcza 
már suttyó vadász korában elolvasta vala
mennyit. Megszólnám érte. ha szolgai módon 
utánozná Wldaképeinket. de tanulni tőlük kö
telező lenne. Elsősorban nem is a könyv stílu
sára. színvonalára gondolok, hanem az alapál
lásra. ami minden könyvet meghatároz.

A szerző öreg barátja a könyv ..legérdeme
sebb eleme", alakjának bővebb megismerteté
se több sikerrel kecsegtetne, hiszen akár fegy- 
vermcsteri géniusza, akár pedig az. ő személyi

ben hitelesebben megismerhető amerikai va
dászstílus. normarendszer, etika jobban leköt
hetné az olvasót, mint a hibázni alig tudó 
szerző lőkészségc.

Motorcza igyekszik írását könnyeddé tenni, 
sajnos ez gyakran valami különös vagányko
dássá torzul, mégsem vitatható el jobb sorsra 
érdemes humorérzéke. Ezek a lazító (?) szán
dékú betétek a szakszerűséget szolgálni látszó 
részletekkel váltakoznak, ami kissé erőltetett 
„utólagosan előrehozott" ízű megállapításokat 
eredményez: a lövés előtti pillanatban a vadász 
látja, amint „80 kg körüli. 4-5 éves. sötétszür
ke”  disznó kerül eléje lövésre. Nem kizárt, 
hogy vadászunk vitathatatlanul nagy tapaszta
lata hitelessé teheti jlz  ilyen mondatokat, még
is. jobban hangzanék az. mondjuk, a terítéknél 
elmondva.

Kalapot emelve tisztelem (megértem) Mo
torcza olthatatlan szenvedélyét a vadászat 
iránt, amiről minden olvasó meggyőződhet, 
mint ahogy arról is. hogy lehettek (voltak) a 
szerzőnek is olyan évei. amikor ereje felett ho
zott áldozatokat nemes passziója érdekében. 
Talán ezért jobb egy fokkal a könyv Dél-Ame- 
nkáról szóló fejezete, ahol távolabb maradt a 
kapitális trófeáktól, de közelebb került Molnár 
Gábor világához.

Jellemző része a könyvnek a texasi ranch le
írása és dicsérete. Az olvasó szíve joga. ho
gyan viszonyul egy olyan jellegű vadászati 
helyzethez, mint amit Motorcza érzékletesen 
bemutat (egyébként ő maga is fenntartásait

említi a disznöskerti vadászatokkal kapcsolat
ban. márpedig a texasi ranch. bármekkora ts a 
nagyságrendi különbség, mutat némi rokonságot 
az európai, pár hektáros vadaskertekkel. Ami 
pedig az „afroamerikai’' vadfajokat illeti, akár 
bölcseleti vita tárgya is lehetne a fauna idegen 
fajok honosításának kérdése, pár évtizedes és 
több évszázados viszonylatokban egyaránt. 
Amikor Motorcza a magyar vadgazdálkodást, 
vadászatot bírálja - nem teljesen alaptalanul - 
nem szerencsés dolog, hogy azt éppen a texasi 
példa alapján leszi. Kérdés ma is. hogy mi a 
rosszabb, a gazdátlanság vagy a túl sok gazda. 
A példás szervezettség és fegyelmezettség való
ban mintául szolgálhat, a cél. a vadgazdálkodás 
kizárólag üzleti alapú működtetése: nem.

Felteszem végül a kérdést, csinált-e kedvet 
nekem (az olvasónak) Motorcza köny vével az 
egzotikus vadászatokhoz. Egyértelmű a válasz: 
nem.

Egyrészt azért, mert ezt már megtették előt
te más kvalitások, másrészt, mert ez nem egy 
kedvcsináló köny v. Más kérdés, hogy a jövó- 
ben a kedvünktől függ-e ebben a kis hazában a 
vadászat...

Motorcza szemmel láthatóan (olvashatóan) 
művelt, tapasztalt, olvasott ember és vadász, 
aki lehet, hogy tudna jó könyvet is írni. Bízom 
újabb próbálkozásaiban. Az „Indul a vadász
ház" könyvet el lehet olvasni. Egyszer. Az 
1300 Ft-ot pedig bánja az ördög!

Dr. Yégh Endre
Tiszafoldvár

VADÁSZOK A SAJTÓBAN
Többéves huzavona után úgy tű 
nik. rövidesen m egszülethet az 
új vadászati törvény. A  parlam ent 
m ezőgazdasági b izottsága á lta 
lános v itára a lka lm asnak  ta lá lta  
a Földm űvelésügyi M in isztérium  
á lta l készített előterjesztést, az 
érintett érdekcsoportok azonban 
nem  elégedettek m aradékta la 
nul a javaslatta l. M indazonálta l 
többen úgy vélik: csak  akkor le
het igazán jó  törvényt a lkotn i, ha 
az a vadászati egyesü leteknek, a 
bérkilövő vadászoknak és a 
fö ld tu la jdonosoknak egyaránt 
kedvez.
A Népszava K ié  legyen a vad? cí
mű írásából is nyilvánvalóvá vált: 
..Éles szócsatára kell számítani a 
vadászatról szóló törvénytervezet 
parlamenti vitáján. Alapvetően két 
kérdésben oszlanak meg a vélemé
nyek. Az egyik az, hogy mekkora le
gyen a minimális területnagyság, 
amelyen már vadászni lehet. A ja
vaslat 3 ezer hektárban állapítja 
meg az alsó határt, a szakmai szer
vezetek szerint viszont már 300 
hektáros terület is elegendő a vadá
szathoz - nyilatkozta M észáros 
Bé la  (SZDSZ), a mezőgazdasági bi
zottság tagja. Amennyiben egy tu
lajdonos birtokában lévő földterület 
a majdani törvényben meghatáro
zott minimális nagyságot nem éri

el, tovább kell adni a vadászati jo
got. Nem lenne szerencsés, ha a 
kárpótlás és a részaránytulajdonok 
kimérése során földtulajdonhoz ju
tottak nem élhetnének ezzel a hasz
nosítási lehetőséggel - véli a képvi
selő. A nagyobb területhatár mel
lett érvelők szerint viszont még a 3 
ezer hektár is kevés ahhoz, hogy 
eredményes vadgazdálkodást le
hessen rajta folytatni. (...) A másik 
vitatott kérdés az. hogy kié legyen 
az elejtett vad tulajdonjoga. A ter
vezet szerint ez továbbra is az álla
mot illetné meg. Mészáros Béla el
lenben a többség álláspontját kép
viseli. miszerint a vad a vadászati 
jogot élvezőké legyen. Ez is azt a 
célt szolgálná, hogy az érintettek 
érdekeltek legyenek a vadgazdálko
dásban."
Növekszik az orvvadászok moz
gástere? címmel számol be a V i
lággazdaság a vadásztársaságok 
tulajdonában lévő vadászházak 
ügyével kapcsolatos képviselői fel
lépésről. „Az ÁPV Rt. ügyvezető 
igazgatója. Koleszár István a kö
zelmúltban levelet intézett a 19 ál
lami tulajdonú erdőgazdasághoz, 
amelyben arra kérte a részvénytár
saságok vezetőit, alakítsanak ki tel
keket a vadásztársaságokhoz tarto
zó vadászházak számára. Bogárd i 
Zoltán MDF es képviselő etikátlan

nak ítélte a privatizációs szervezet 
lépését. (...) Szerinte a szervezet el
képzelései a legsötétebb szocialista 
időket idézik. A honatya továbbra 
sem érti, hogy az ÁPV Rt. miért 
akar elébe menni a kormány csele
kedeteinek. A kabinet ugyanis elvi
leg a parlamenti elfogadásra váró 
vadászati törvényben kivánta ren
dezni a tulajdonjogokat. Az ÁPV Rt. 
jelenlegi tervei alapján a vadásztár
saságoknak decentralizált privati
záció keretében meg kellene kapni
uk a vadászházakhoz kapcsolódó, 
részben telkesített. eddig haszon- 
bérlettel hasznosított erdőgazdasági 
területeket. Bogárdi Zoltán ugyanak
kor azt tartaná jó megoldásnak, ha 
az állam vásárolná meg a vadászhá
zakat. így a későbbiekben egy-egy 
terület vadászati jogát a vadászhá
zakkal együtt adhatná bérbe. A kép
viselő szerint mai törekvéseivel töb
bek között az orvvadászoknak ked
vez a privatizációs szervezet. Szerin
te ugyanis könnyen előfordulhat, 
hogy a vadászházak tulajdonosai a 
környezetükben lévő, mások által 
bérelt erdőterületeken engedély nél
kül vadásznak majd. Emiatt az állam 
piaci pozíciói is romlanának, hiszen 
minden bizonnyal csökkenne a va
dászati jog iránti kereslet. Koleszár 
István cáfolta az ÁPV RT.-vel szem
ben felmerült vádakat. A privatizáci

ós szervezet általános intézkedést 
hozott, amely mögött sem részre
hajlás, sem spekulációs szándék 
nincs. Az ÁPV Rt. azt szeretné elér
ni. hogy a pillanatnyi ingatlannyil
vántartási állapotot a valósághoz 
igazítsa."
„Géppisztolyropogás veri fel a 
csendet a Cserhát, a Bükk és a Bör
zsöny erdőségeiben. A Kis-Balaton 
környékén és az Aggteleki Nemzeti 
Parkban is orvvadászok gyilkolják 
az állatokat. A természetvédelmi hi
vatal egyelőre tehetetlen: hiányoz
nak a lesipuskásokat visszatartó 
törvények, hatósági intézkedések"
- olvasható a Népszava Gépp isz
to llyal lövik a vadakat című tudó
sításában. „D r . Tardy Já n o s  he
lyettes államtitkár, a természetvé
delmi hivatal vezetője szerint amed
dig egy természetvédelmi őrre 
4200 hektár jut. a hivatal szinte te
hetetlen. Szerinte a hatóság sem 
vet be minden eszközt az orvlővé- 
szek megfékezésére. Míg a szabá
lyos fegyverviselést agyonszabá
lyozzák, addig a tiltottakat alig bün
tetik. Ezeket a kiadásokat egyesek 
úgy próbálják kiegyenlíteni, hogy a 
lelőtt állatoknak csupán töredékét 
adják a közösbe, a többit a kocsik 
csomagtartójába süllyesztik. Rá
adásul manapság az jut fegyver
hez. aki akar." K . E .
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NAGY MAGYAR VADÁSZOK
„Miután a kártékony vad irtása már évek óta rendszeresen űzetik, lehetne mondani, hogy abból nem igen van nálunk. 

Héják, ölyvek, varjúk, szarkák ugyszólva teljesen eltűntek. Róka és vadmacska gyakran csak a szomszédból vált át, 
de sohasem érnek rá, hogy jelentékenyebb kárt tegyenek, mert néhány nap alatt rendszerint elpusztittatnak. A jövó 

vadászati idényre tehát a legszebb kilátásaink vannak, mert a vadállomány mindenütt kielégitó. Az uhu-kunyhót csak 
én és embereim látogatjuk, de az eredmény - miután mint emlitém szárnyas ragadozónk alig van - igen csekély. 
Fáczánokat és foglyokat nem szoktunk befogva teleltetni, azok szabadban maradnak. Természetes, hogy mindkét 

vadnem számára szorgalmasan lesz szórva. Mennyi a fáczán és fogoly itt, az legjobban kitetszik abból, hogy 1890. 
év január havában 90 hektoliter búza lett kiszórva csupán Gödöllőn. A fáczánok törzsállománya itt Gödöllőn jóval felül

van 1000 darabon, a foglyoké pedig kb. 2000 darabból áll."

PETTERA HUBERT

1832-bcn született a csehor
szági Lukában. 1881-ben ke
rült Magyarországra mint „Ő  
Felsége” testőrvadásza, kine
vezést nyerve egyúttal a gödöl
lői udvari vadászati hivatal 
élére. Pettera az 1880-as évek 
végén a „monostor-szigeti” 
vadászterületre Ausztriából 
vadpulykákat, ugyanakkor 
Németországból királyfácáno
kat hozatott tenyészanyagnak.

(1832
A királyfácánokkal végzett kí
sérletek oly jól sikerültek, 
hogy elhatározta a területen 
lévő örvösfácánok teljes lecse
rélését -  a gyorsabban repülő 
és vadászati szempontból 
sportosabb -  királyfácánokra. 
A kitűnő vadtenyésztő idővel 
megpróbálkozott a gyöngy
tyúk és a nyírfajd meghonosí
tásával is, változó crcdmény- 
nyel. Tény. hogy Pettera korá
nak egyik legelismertebb és 
legtapasztaltabb hivatásos va
dásza volt. Munkája nyomán a 
gödöllői kor. uradalmi erdősé
gekben folytatott vadászat és 
vadtenyésztés nemcsak ha
zánkban, hanem az egész 
„osztrák-m agyar birodalom 
ban” elismerést váltott ki a va
dászok körében. Fenti ered
mények elismeréseként „leg
magasabb vadászura” 1889- 
ben a Ferenc József-rend lo
vagkeresztjével tüntette ki.

-1914)
A magas elismerés megala

pozott volt, hiszen a „Vadász- 
Lap” egyik száma így méltatta 
Pettera kiváló szakértelmét: 
„Gödöllőn, ahol Pettera Hu- 
bert cs. k. vadászatvezető ki
váló szakértelme és buzgalma 
oly szép vadászterületet te
remtett, hogy ahhoz fogható, 
az annyira magasztalt csehor
szági vidékeken is csak ritkán 
találkozik." 1891-ben érdemei 
elismeréseként az Országos 
Magyar Vadászati Védegylet 
egyleti díszokmánnyal tüntette 
ki.

Pettera rendszeresen tájé
koztatta a „Vadász-Lap” , il
letve az „Erdészeti Lapok” 
olvasóit az udvari vadászatok 
eredményeiről, igaz, kissé 
szűkszavúan, csak a résztve
vőkre és a terítékre korlátozva 
azt. Ezek a lőjegyzékek is -  
évről évre tartalmasabb zsák
mánnyal -  igazolták Pettera

Hubert szorgalmát és eredmé
nyes működését. Egyéni va
dászatairól és eredményeiről 
keveset tudunk, azt azonban 
tudjuk, hogy 1892 áprilisá
ban Gödöllőn -  az utolsó 
szalonkahúzás alkalmával -, 
egy kapitális vadkant zsákmá
nyolt.

1896-ban az ezredéves o r
szágos kiállítás vadászati kiál
lítást elbíráló bizottságába Pet
tera Hubert cs. és kir. vadász
mestert is beválasztották.

Pettera Hubert 1914. au
gusztus 28-án hunyt el. Az 
öreg vadászt a gödöllői katoli
kus sírkertben helyezték örök 
nyugovóra, „ahol bizonyára 
tovább szövi álmait azokról a 
feledhetetlen napokról, me
lyeket legmagasabb vadász
urának szolgálatában tölthe- 
tett” .

Bányai József

EGYFORMA ESÉLYEKKEL
A Magyar Korongvadász Szövetség éves közgyűlését Balatonfűzfőn tartotta, már
cius 3-án. Tizennyolc egyesület és két vadásztársaság a tagja a szövetségnek, 
amely tavaly óta az OMW tagszervezeta Céljuk a hazai vadász sportlövészet 
összefogása, a versenyek szervezése; lebonyolítása. Az idei legfontosabb feladat 
az egységesített versenyszabályzat kidolgozása, mert csak így valósítható meg a 
versenyzők esélyegyenlősége Egyre népszerűbbek a különböző versenyszámok, a 
vadász skeet, a vadász trap, valamint a compak lövészet. Elsősorban a különböző 
adottságú pályák, a versenyzők fölk&ulési lehetőségei között adódó eltérések in
dokolják az egységesítést, hogy azok mindenben m egfe le ljek a nemzetközi elő 
írásoknak. Természetesen a leBcesedésben, tenniakarásban nincs hiány, csupán a 
szűkös anyagi lehetőségek szabnak hátán a meglehetősen költséges sportnak. 
Éppen ezért várják további egyesületek, vadásztársaságok jelentkezését, szponzo 
rok támogatását, hiszen a pezsgő sportélet, a versenyeredmények a későbbiek
ben jelentős reklámhordozókká is válhatnak.

Vadászati Kulturális Klub
A VKE a Magyar Mezőgazdasági Múzeum támogatásával áprikstól, a magyar vadászat és a 
kultúra ápolása érdekében - a nyán hónapok kivételével - rendszerint minden hó utolsó 
keddién 17 órától, a Magyar Mezőgazdasági Múzeumben Vadászati Kultúráié Klubot indít 

A klubnapok programja minden esetben a vadászattal kapcsolatos, érdeklődésre számító 
téma A klub vezetője dr. Hautzrger Gyute, a VKE elnöke és dr. Csőre RM. a VKE örökös 
tiszteletbeli elnöke 

Az ebó klubnap lmá|us 1 jei szabadnap mén):
.Törvénykezés közben*

címmel a parlamenti vita alatt létf vagy már elfogadott vadászati törvénnyel kapcsolatos, 
amelyre meghívást kapnak a partementi pán ok vadászati kérdésekkel foglakozó szakértői 
és mnően kedves érdeklődő Időpontja 1996 áprás 23.

A következő hónapok témáit, pontos dátumát a VKE lapjában, a Magyar Vadászlapban 
havonta fwőetpjk meg 

Az esetenként kétórásra tervezett klubdélutánokra tisztelettel várunk minden érdeklődőt 
A rendezvény mmdenkon színhelye a múzeum vetítőterme megközelítése a keporta felől. 
A klubnapokon való részvétel ngyenes.
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SZÁZÉVES VADÁSZTÁRSULAT, ERDŐVIDÉKEN
H árom szék  várm egye (m ai 
nevén Kovászna m egye) 
északkeleti része E rdőv i
dék . A hegyek-völgyekkel 
tark íto tt v idéknek  több  m int 
hetven százalékát e rd ő  b o 
rítja , hata lm as tö lgy- és 
bük  kérdők , gycrtyányosok , 
a felsőbb, m agasabb  
(800-1860  m ) rég iókban  
szin te á tha to lha ta tlan  feny
vesekkel. E z  a B aró ti-hegy- 
ség , am ely  nem  m ás, m in t a 
H arg ita  fo ly tatása déli 
irányban , ő s e in k  Szent 
L ászló  in tézkedésére  te le 
ped tek  le. B izonyítja  ezt a 
két h íres három szék i Szent 
L ászló -freskó  is. E rdővidék  
neve szerepel m ár a nagyon 
régi pápai lu strák b an , p ü s
pöki adózási írásokban , 
nem  szabad ezt e lfe ledn i a 
m illeccn tcnárium  évében.

Jó  m ak k te rm ésk o r m csz- 
szi v id ék ek rő l, így m ég 
C síkból is, idesercg lcnek  a 
vaddisznók, ilyenkor ak ár 
tucatnyi 25 cen tis  agyarú 
vadkan is e s ik . E rdővidék 
hegyes-völgyes, lankás re li
efje  o p tim ális  é le ttere t b iz 
tosít a nagyvadnak , de 
szám ban és sú lyban  a p r í
m et a vaddisznó v iszi. Szép 
a g ím szarvasállom ány is és 
m edvéből négyszerese  van 
a  k íván tnak , de  ez nagy ba j. 
b izonyítják  ezt a havasi te 
h éncso rdák  és juhnyájak  
pászto ra i, valam int a  seb e 
sült áfonya- és m álnaszc- 
d ő k , a havasi kaszálókon 
dolgozók s néha m eg a  gya
nútlan  vadászok is. A tú l
szaporodott m edveá llo 
m ány a d ik ta tú ra  tilalm i 
rendelkezéseinek  u tó lagos 
bosszú ja , de  ludas eb b en  a 
szaktárca is, m ert évenként 
igen alacsony  lelövési kere
tet engedélyez. H a m inden  
vadm acska-, h iúz- é s  far
kasbőrt ö sszeszám olnánk , a 
téli szezonban 2-3 tucato t is

k itenne, de ennél több  is 
akadhat. Ez m ég m ind ig  az 
önkényuralom  ránk  m aradt 
ö röksége, a  szebb bundákat

e ltitko lják , m ert há tha  e lve
sz ik , nem  ad ják  vissza -  
gondo lják . M inden  idők 
farkasvadász „ k irá ly a "  a 
M agyarhcrm ányban  tavaly 
elhunyt h ivatásos vadász, 
Á fra  István, aki é le tének  18 
és 82 éves kora közti idő
szakban  98 farkast lő tt. N e
ki is akadt egy-két eldugott 
rekord  bőre. N y ú l, fácán 
csak  m ódjával fordul elő. 
L egu to ljára  -  vé rfe lfriss í
téskén t -  1942-ben te lep í
tettek  ide nyulat az  anyaor
szágból. Ezeket a vadászok 
és a  he lybeliek  „nagysze- 
m űeknek , nag y fe jű ek n ek " 
nevezték hosszú  évekig. 
M ivel újból m űvelik  a kis 
n iagánparcelIákat, a  nyulak 
e lszaporodását figyelhetjük  
m eg, és a vadászok rem é
lik , hogy „bo tta l is e lé rh e 
tő k "  lesznek , am in t az  gye
rekkorom ban  is volt.

E rdővidéken  a  szervezett 
vadászat 100 éves m últra  te 
kint vissza. A „B áró t é s  V i
déke V adásztársu lato t"  a 
m illenn ium  idején  a lap íto t
ták a Z athu reczkyek . ak ik 
nek közepes e rdő - é s  fö ld

b irtokuk  volt. A felv idékrő l 
szárm aztak , s h am ar felfe
dezték  c  v idék  vad bőségét. 
A társu la t a lap ításában  nem

akartak  lem aradn i a m indig  
rivális m egyeközpon t, Scp- 
siszentgyörgy után. így  a la 
kult m eg 1896-ban 17 taggal 
a társu la t.

A z u tódokra  s E rdőv idék  
vadászaira az  a lap ító . B író 
A lbert vadásztársunktól 
fegyver sem  m arad t a m a is 
é lő  u tódokra . A trian o n i, 
m ajd a bécsi dön tések  után 
m indanny iszor elvették  
fegyverét s m indig  ú jat kel
lett vásáro ljon . A z írott és 
íratlan  vadásztörvények 
tisz te lő jeként ism erték , s 
o lyannak , aki a vadgazdál
kodásra sem  ere jé t, sem  
pénzét nem  kím élte . Ilyen 
lelkes vadász ak k o r m ég 
sok volt E rdőv idéken . T öbb  
vadászati és  borászati jegy  
m aradt ránk B író bácsitó l, 
így a  bem utato tt 1917. szep 
tem ber 10-től 1918. jú liu s  
31-ig érvényes, és a  7-es va
dászszám ot viselte. E zért 
tu la jdonosa  24 korona va
dászati adó t fizetett be a 
m egyei, a S epsiszen tgyör
gyi M . Kir. A dóhivatalnak , 
ezen felül 4 korona fegyver- 
adót a nagyajtai községi

pénztárba . A z éves vadász
jeg y  m ellett te tem es ö ssze 
get kellett fizetni m ég m ás 
egyebekre is, így a h ivatá
sos vad- és h a lő r bére , vad
takarm ány, só , m agaslesek  
ép ítése  stb. A kkoriban  a 
lőtt vadat nem  é rték esíte t
ték , hanem  e losz to tták . H í
resek voltak a vadászbálok , 
itt békültck  ki a  vadászatok 
haragosai é s  ugyanitt szá
m os új haragos szü letett a 
jó  K üküllő  m ellék i bo rok  
fogyasztásakor. M indezek  
e llenére  az akkori e rd ő v i
déki vadászok ö ssze ta rtás
b an , term észetszere te tben , 
becsü le tességben  p é ld am u 
tatók voltak, és tek in té lyük  
a faluban m indig  a  tan ító  
után következett.

Ilyen volt ak k o r a tö r
vénytisztelő  székely  m agyar 
falu tá rsad a lm a , am ely  so k 
száz éves m últra  tek in tett 
v issza. E z egy ik  m eg tartó  
ere je  volt a v idék  lakóinak  
az egész e lte lt évezred  a la tt.

A z írott és  íratlan  vadá
szati szabályok e llenére , 
am in t a vadászjegy há to ld a
lára  nyom tatva volt látható , 
voltak 100 koronátó l 200  
koronáig  te rjed ő  b írságok 
is, am ely  igen nagy ö sszeg 
nek szám íto tt. Ezt m ég a 
társulato t a lap ító  Z a th u 
reczkyek sem  b írták  volna, 
hát m ég Bíró u ram . vagy a 
nála anyagiakban  szű köseb 
ben é lő  erdőv idék i vadá
szok.

Ezt is j ó  figyelem be ven
ni m anapság , am ik o r a D u 
na m enti o rszágok tö rv én y 
hozói m ind új vadászati tö r
vények m egalko tására  ké
szü lődnek .

A hosszas készü lődés és 
a  késés n incs jó  hatással 
sem  a vadra , sem  a  vadá
szokra.

K ászon i Z o ltá n
Scpsiszentgyörgy

BÍRÓ ALBERTNEK. a  VADÁSZTÁRSULAT EGYIK ALAPÍTÓJÁNAK, 
EREKLYEKÉNT ÓRZÖTT VADÁSZATI JEGYE.

AMELY EGYBEN A FEGYVERTARTÁS UTÁNI ADÓT IS IGAZOLTA



MEGJÖTTEK...
Szürke esőfelhők borították be az 
eget. Akkor lenne csak igazi sza
lonkahúzó idő, ha az eső eleredne - 
gondoltam, és betöltöttem a pus
kámba két aprósörétes töltényt.

Tegnap este, mikor hazaérkez
tem a busszal, találkoztam egyik 
vadásztársammal, ő újságolta, 
hogy megjöttek a szalonkák. Izga
tott a jó hír, keveset is aludtam az 
éjjel, aztán korán elindultam, mikor 
még egész sötét volt,

Keleten viszont most kezdett vi
lágosodni, a fák is kirajzolódtak és 
láthatóvá váltak, mert belépett kö
zéjük a kora reggeli világosság. A 
fiatal tölgyes száraz lombja zizegni 
kezdett, szellő borzolta a fák leve
leit.

Később szemerkélni kezdett az 
eső, először néhány csepp koppant 
a kalapomon, aztán csendesen ne
ki eredt. Néhány percig hangosan 
kopogtak az esőcseppek a fiatal 
tölgyes száraz lombján, aztán a vi
zes leveleken csendes lett az eső.

Puskámat csöveivel lefelé fordí
tottam, hogy ne essen bele az eső. 
A téglaházi völgy felé néztem, 
éreztem, hogy onnét jönnek majd a 
szalonkák, a hosszú csőrű ván
dorok.

A dombtetőn szinte súrolták a 
fák tetejét az esőfelhők. Egyenlete
sen kopogtak kalapomon az eső
cseppek. Szívesen hallgattam ezt 
az egyhangú zenét, mert ebben 
már a tavasz, a kikelet üzenete 
szólt.

A világosság közben egyre bel
jebb lépett az erdőbe a fák közé. 
Egy nyúl kisántikált a közeli tisztás
ra, szembe jött velem, de néhány 
lépésre tőlem megállt. Elfordította 
fejét, találkozott tekintetünk, és 
usgyi, beugrott a sűrűbe a bokrok 
közé. Egy ideig hallottam a trappo
lását, aztán csend lett, csak az eső 
kopogott a kalapomon. Később ki
lépett egy suta a nyiladékra, mö
götte a gidája. Nézelődtek egy ide
ig, aztán lassan fölballagtak a 
dombra, a keresztnyiladéknál el
tűntek.

Izgatottan forgattam a fejem,

RESZLET

mert erősödött a világosság. Néz
tem az enyhén lejtő völgyet, üres 
volt. A szőlőhegyi szilvások fölött 
ölyv vitorlázott. Vijjogását vissza
verték a dombok, úgy hangzott, 
mintha több madár hangja szólna. 
Hátam mögött, a kopaszdombi fe
nyőkön szajkó riasztott.

Valami mozoghat ott, azt jelzi a 
mátyás - gondoltam, s vissza is 
fordultam, de nem láttam semmit. 
Ébredeztek az erdő szárnyas lakói. 
Jobb oldalon, a volt Hunyadi töl
gyesben énekelni kezdett a rigó. Az 
egyszerű rövid kis dallam izgalmat 
okozott, mert ezután várni lehet a 
hosszú csőrűeket.

Egy ideig csend volt, aztán a bal 
oldalon a tölgyes fölött megláttam 
egy madarat. Messze volt még, de 
jól hallottam korrogó hangját. Las
san emeltem a fegyvert, hogy a fel
ém repülő madár észre ne vegye a 
mozdulatomat.

Gyere még kicsit 
közelebb - biztattam ^
magamban, de mikor 
a vízmosás végénél a 
nagy tölgyfa fölé ért, 
hirtelen megfordult,

és elrepült vissza, ahonnét jött. 
Néhány perc múlva még két 
bagolyfejű repült egymást zavarva, 
szinte az előbbi vonalán, ezek is 
megkerülték a tölgyfát, és vissza
repültek.

Este vagy holnap hajnalban az 
öreg tölgyfa mellé állok - határoz
tam el. Megfordultam, és elindul
tam a Hármas-halom felé, onnét 
pedig a vadászházhoz.

Nem bosszankodtam az ered
ménytelen vadászaton. Örültem, 
hogy fölfedeztem egy „szalonka
fordulót" és annak is, hogy újra 
megjöttek a szalonkák...

Tóth Ferenc
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STEYR 
SWAROVSKI

HIRTENBERG 
GLOCK, SAUER

KÉPVISELET
Örömmel értesítjük partnereinket, 

hogy 1996. április 1-jétől megnyitottuk 
vadászati- és sportcikk 
nagykereskedésünket.

Cím: 1149 Budapest, Kövér L. u. 23.
Telefon: 251-4222/204, este: 178-0378

Kis testű vadászkutyák fold alatti és fold feletti munkavizsgarendje 1996-ban
április 13. Dombórér CACT múkotofék vizsga, rendező: MEOE Dombóvári Szer

vezete »
augusztus 24. Miskolc

április 20. Csorna Vércsapa vizsga, kotorékkutyák tenyészszemléje. rendező: augusztus 31. Gödöló Babat-
Danubius Tacskó Klub. puszta

ápnlis 21 Hemád CACT kotorék- és CACT vércsapa vizsga, rendező: Hungá
ria Tacskó Klub és a Hernádi Március 15. Vadásztársaság. szeptember 21. Dunafóldvár

ápnlis 27. Nagykanizsa CACT műkotorék vizsga és tenyészszemle kotorékebek ré
szére.

szeptember 28.május 04. Komló CACT vércsapa és vaddisznóhajtó vizsga, tenyészszemle, Budapest

lll-IV. fajtacsoport, rendező: MEOE Komlói Szervezete
szeptember 29.május lí. Bácsalmás CACT műkotorék vizsga, tenyészszemle lll-IV. fajtacso

portoknak, rendező: MEOE Bácsalmási Szervezete
Makó

június 14-15-15. Komló Világkupa - CACIT múkotorékverseny, Duna Kupa CACT 
vaddisznóhajtó vizsga, rendező: MEOE Komlói Szervezete

október 05. Mecseknádasd

július 27. Nógrád CACT múkotorék, CACT vaddisznóhajtó vizsga, Nógrád 
Kupa. rendező: MEOE Balassagyarmati Szervezete

október 19. Gödöllő Babat- 
puszta

augusztus 03. Dóbrókóz CACT múkotorék vizsga, rendező: MEOE Dombóvári Szer 
vezete

október 20. Csorna

augusztus f) Mecseknádasd CACT műkotorék vizsga, rendező: MEOE Komlói Szerve
zete

CACT mindenes, lóid feletti vizsga, rendező: MEOE Mis 
kotei Szerzete.

Hubertus Kupa (VTKMSzI, rendező: Hungária Tacskó Klub 
és VTKMSz.

CACT múkotorék vizsga és tenyészszemle rendező: MEOE 
Szekszárdi Szervezete

CACT véfcsapa vizsga és tenyészszemle, rendező. Danubi 
us Tacskó Klub.

CACT műkotorék vizsga és tenyészszemle; rendező: MEOE 
Makói Szervezete

zete

Tenyészszemlés vércsapa munkavizsga, vaddisznóba^ 
munkavizsga, rendező: Hungária Tacskó Klub és VTKMSz

CACT műkotorék vizsga Icsak tacskók részérei. rendező 
Danubius Tacskó Klub

Pomázi Ágoston
kynológus

Most kedvezményesen kínáljuk 
A .VADÁSZATI ISMERETEK KÉZIKÖNYVE*

négy kötetét.
ÁRA: 4900 -  helyett 4000.-

Megrendelhető utánvéttel + postaköltség a MAGOR-SPORT Kft. nél 
1M9 Budapest, Kövér Lajos u. 23.. 

vagy telefonon: 25V4222/204 mellék. Í13V4368

Napos és előnevelt

FACANCSIBE
garantáltan első osztályú minőségben megrendelhető. 

Telefon: (73) 352-034, (73) 352-044
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PÁRATLAN TÖLTÉNYEK
A rengeteg útleírás, vadászkönyv 
olvasása közben az ember mindig 
olvas valamilyen babonáról, hiede
lemről. A nagy vadás/írók is mind 
elismerik, hogy babonásak. Ma
gam is vallom, hogy ha valaki ..sze
rencsés vadászatot*’ kíván lesre in
duláskor. inkább visszafordulok.

Amióta vadászom, nem hivatalo
san nyolcéves koromtól, jogszerűen
19 éves koromtól, mindig is párat
lan számú töltényt vittem magam
mal. Gyerekkoromban megkérdez
tem vadőr nagyapámat és vadász 
nagybátyámat, miért kell páratlan 
számú patront vinni a vadászatra?

A felelet ez volt: „A  vadászathoz 
nemcsak tudás, hanem szerencse is 
kell, és ha párosán viszed a töl
tényt. akkor biztos, hogy nem lesz 
szerencséd.”

Tovább nem is firtattam a páros
páratlan töltényügyet. Később egy 
idősebb munkatársnőm mesélte - 
akinek híres vadász volt az apja -, 
hogy az ő apja is mindig páratlan 
tölténnyel járt vadászni. Ezért ben
nem is annyira megmaradt ez a ba
bona, hogy azóta is páratlan töl
tényt viszek magammal.

így történt ez tavaly december
10-én is. Pontosan 11 golyós töltényt 
vittem magammal az úgynevezett, 
Do)inkai akácasban rendezett disz
nóhajtásra.

Előtte való nap borongós. esős 
idő volt, ami nem sok reménnyel 
kecsegtetett a másnapi vadászatra. 
Bár aznap reggel is borult, párás 
idő volt. olyan, amikor bármely pil
lanatban megeredhetett az eső. Ezt 
igazolni látszott az is, hogy vadász- 
mesterünk puska nélkül jelent meg 
a gyülekezőhelyen. Mivel azonban 
elég sokan összejöttünk, hazaugrott 
a puskájáért és elindultunk. Ami
kor a kocsikkal megérkeztünk, 
megbeszéltük a hajtás menetrendjét 
és az elállók helyét.

M i. elállók felkapaszkodtunk az 
UAZ-ra, és elindultunk, hogy kör- 
bcálljuk a Dolinkai erdőt.

Előző nap Czifra Jóska vadász
társunk kinyomozta és megállapí
totta. hogy a vaddisznók bent van
nak. Ezért csendben elfoglaltuk az 
állásainkat.

A vadászmester javaslatára ma
gam az UAZ platóján maradtam
6.5 x 55-ös Carl Gustáv golyós 
fegyveremmel és a 11 tölténnyel. A 
távcsövet levettem a puskáról, mert 
a futó disznót jobban lövöm nyílt 
irányzékkal. Alighogy elindult a 
hajtás, máris zörgést hallottam, és 
kisvártatva egy nagyobb disznót lát
tam az erdőből, úgy 120-140 lépésre 
kiszaladni. A puskába természete
sen öt töltényt tettem. A disznóra 
három lövést adtam le. de még csak 
szőre sem görbült. Ezt szépen eltol
tam - gondoltam magamban.

Elmélkedésre nem sok időm ma
radt. mert nagy szuszogva, fújtatva 
szaladt velem szembe egy nagy

disznó. Mivel már messziről lát
tam. hogy nem jönnek mögötte ma
lacok. süldők. így szépen nyakon 
lőttem, bukfencezett, aztán nem 
mozdult. Biztos voltam benne, 
hogy kan. de sajnos koca volt. Köz
ben a hajtásban a kutyák nagy zene
bonát csapva hajtották kifelé a disz
nókat az erdőből. Úgy 100-120 lé
pésre jobb oldalamon kiszaladt egy 
nagy koca. három jókora süldővel. 
A leghátsó süldőre rálőttem, 
amelyre olyan bukfencet vetett, 
mint egy jól eltalált nyúl.

Második lövésemre nem történt 
semmi, de szerencsére sebzés sem. 
Többször nem tudtam rájuk lőni. A 
hajtás közben közeledett, s már a 
hajtókat is lehetett hallani, amint 
jobbra kiugrott egy róka. úgy 120 
lépésre. Kétszer rálőttem, amely
nek semmi eredménye nem volt. 
Amikor újra töltöttem, akkor lát
tam. hogy már csak 3 töltényem 
maradt. Mivel a hajlók már közel 
jártak, nem is nagyon törődtem az
zal. hogy mennyi lőszerem van.

Ahogy átéltem újra az elmúlt egy 
órát. az előbbi róka nyomán szaladt 
egy másik róka. Még szerencse, 
hogy későn vettem észre, és csak 
egy lövést tudtam rá leadni. A sze
rencse a későbbiek folyamán lesz 
érthető, mert már a hajlók 100 mé
terre voltak, amikor úgy 50-60 lé
pésre ki vágód olt egy nagyobb és 
egy kisebb disznó. Szent Hubertus! 
Most segíts! - mondtam.

A puskában 2 töltény maradt, a 
két disznó meg itt rohan előttem. 
No. Berci, most célozz pontosan, 
és lődd meg mind a két disznót! - 
villant át agyamon a gondolat. A 
következő pillanatban csattant a 
puskám és a hátsó disznó csak úgy 
karikázott. Ismételtem, ugyanúgy, 
mint az előbbit, szíven lőttem a 
nagyobbik disznót és karikázott az 
is. Az UAZ platóján állva az üres 
puskával és az átélt izgalomtól és a 
boldogságtól, könny szökött a sze
membe.

Tudatában vagyok annak, hogy 
nem mindennapi dolog történt ve
lem. Négy disznót egy állásban 
nemigen lövök még egyszer az élet
ben. Kiértek a hajtók és egy helyre 
húzták a 4 disznót, amelyből 1 ko
ca. 3 pedig kan volt.

A fiam jött először gratulálni a 
nem mindennapi terítékhez. Ezután 
a többiek gratulációit fogadtam, 
miközben a vadászmester malacát, 
amit a hajtás elején lőtt. az enyéim 
mellé fektették.

A terítéknek a végtisztességet a 
vadászháznál adtuk meg. és alapo
san megünnepeltük a sikeres vadá
szatot.

Újból eszembe jutott a 11 töltény 
és a nagyapám mondata: „A  vadá
szathoz nemcsak tudás, hanem sze
rencse is kell, no és páratlan számú 
töltény.”

Szabó Albert

A Szarvas Tehén levele 
a Magyar Vadászlaphoz

Szára*, szikár, hosszú leiemen, középmagasén tűzött radar füleimbe jutott a hír, 
hogy a Magyar Vadászlapban egyebek között a nemi életünkkel is foglalkoztatok.

Szarvastehéni önérzetem diktálja, és engedjétek meg nekem, hogy hozzá 
riasszak a témához.

Miután páros ujjú patám a toliforgatásra alkalmatlan, megkénem egy vadász 
barátomat Imert közietek ilyen is akad!), hogy szarvasnyeh/TŐI fordítsa le a gon
dolataimat.

Megjegyzésem a barátságunkhoz: pár éve kél ember járt (anélkül, hogy hívtuk 
volna őket) házunk tájékán. ITi vadászterületnek nevezitek.) Az új ruhás, új puskás 
azt mondta a kopottadnak:

- Ott egy meddő tehén! Meglövöm!
- Ne lődd meg, cimbora! Nem tudom én azt megállapítani, hogy meddő vagy 

nem, mert ez nem laboratórium, hanem erdő, és én vadász vagyok - nem nőgyö 
gyász!

így maradtunk meg mindketten: én, e sorok diktálója, és a bozótban fülelő bor
iam. Ekkor kezdődött barátságom ezzel a vadásszal.

Megboldogult únő koromban (mielőtt a vadliliomot letiporták volna azok az 
agancsosok) lestem, hogy mit csinálnak, amikor rájuk jön a valami. Azután meg 
tanultam én is... Ide szép is volt, de jó is volt!).

Emlékszem rá. hogy az agancs kicsi vagy nagy volta engem és a többieket 
nemigen befolyásolt, és még kevésbé bikaságuk egyéb II) tartozékának mérete 
Nem a méret a lényeg, hanem a minőség! (Egyszer a vadászház nyitott ablakán 
kihallgattam, hogy a Ti únókoron túli élettapasztalt párjaitok is igy fecsegtek egy 
másnak, máózben Ti bennünket hajkurásztatok.)

A mi fériemk becsületes harcot vívnak azért, hogy fajunk életképes, és főleg az 
Általatok eltorzított élőbelyváltozásaihoz alkalmazkodni tudó legyen! Ezért még 
össze is verekszenek néha I,.Természetes kiválogatódás?'). Veletek szemben a mi 
Törvényünk: anyag és energiatakarékos rendszer, e szerint élünk és e szerint ha
lunk! Férjeink bemutatják egymásnak férfimivoltuk jelvényét, az agancsot - jobb
ról, balról, sétálva, feszülő izmokkal és felajzott idegekkel, de nyugalmat színlelve. 
Megismerik egymást, mielőtt döntés születne (tanulhatnátok tőlük). Megkísérlik 
visszavonulásra bírni a másikat. Ha „képpel hanggal’ ez sikerül, a mieink nem 
verekszenek. Nálunk ritkán bántja az öreg a fiatalt, és a fiatal tiszteli az öreget. 
(Nálatok mén nem igy van?) Ha két hasonló erejű és hasonló korú egyszerre akar 
minket, akkor van harc, szemtől szembe (nem úgy mint Nálatok), és addig tart, 
míg kell - és nem tovább Bosszú nincs Inem úgy mint Nálatok), csak beteljesülés 
és tavasszal égy pettyessel több lesz az erdőn.

Nem támadó- és nem védőfegyver az agancs. Ha minden kötél szakad, mind
kettő is egyszerre, de elsősorban rangjelzés a bikák II) egymás közötti kapcsola
tában.

Mi (a női nem örök törvényéi és a Természet bölcs parancsát követve), „meg 
elégszünk* a győztessel! (Ez úgy tudom. Nálatok is hasonlóan van.) Persze szá 
munkra nem mindig az a győztes, aki legjobban bőg a réten (akárcsak Nálatok), 
hanem aki összességében a szarvas nép legjobbja, legtisztességesebbje Néha ő 
az. aki szerényen dolgozik, mig a többi egymást aposztrofálja. (Ti ezt mellékbiká 
nak mondjátok.)

Mi, az erdő lakói kérünk Benneteket, hogy szólhassunk magunkról. Gyertek ki 
az erdőbe - néha puska nélkül - és ismerjük meg egymást Nekünk - akik a Ti 
sportotokért egy életben egyszer a legnagyobbat adjuk: az Életet - is jó lenne, 
ha értő módon, türelmesen és szeretettel kezelnétek népünket (Ti ezt vadállo
mánynak hívjátok), mert nálunk a faj a cél és az egyed, amely ennek csak egyet
len láncszeme

Segítsetek fennmaradásunkban, ami egy-egy társunk élete árán valósul meg, 
legyen a tettes akár a farkas, mmt régen, vagy a helyébe álló ember, mint most. 
Ezért Ti bőséges jutalmat kaptok: élményt phalanster világotokba, és néha-néha 
talán egy agancsot is.

Nézzétek, tanuljátok az erdőn és vénjeitek „dörzsölése* nyomán lez a könyv) a 
mi életünket, gondjainkat, örömünket, sorsunkat.

Ezt kívánja Nektek, és kéri Tőletek: A Vezértehén
(Eredeti szarvasból fordította és tolmácsolta:

dr. Bőd Lajos)
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Somogyország üzleteA „nyíl lövedék”
Az új. nyflszerti, sörétes fegyver
ből kilőhető lövedékkel 1994-ben. 
a világon elsőként, a francia Sau- 
vcstrc cég jelent meg. A tervezők 
teljesen új konstrukciót dolgoztak 
ki a speciális vadászati felhaszná
lás érdekében. Ez a lövedék nem 
vaddisznó és más ..kemény" vad 
elejtésére, hanem kimondottan az 
őz vadászatára kés/ült (Franciaor
szágban sima furatú csőből kilő
hető golyóval is elejthető az őz. 
Nálunk tiltott. A szerk. megj.).

A lövedéktest három részből 
áll. Egy nagyon kemény, henger 
alakú acélmagból, az ezt körülve
vő szintén kemény, ólomötvözet 
köpenyből és a hőálló technopoly- 
n>cr farokból. A lövedéktestet két 
félből álló burok veszi körül, 
amely a csőtorkolat elhagyása 
után azonnal leválik. A műanyag 
burok teszi lehetővé, hogy a nyíl 
lövedéket teljes s/űkítésű csőből 
is ki lehet lőni. de fő funkciója 
mégis az. hogy a cső átmérőjét 
kb. egy harmadával csökkenti a 
kisebb knedékátméró elérése ér
dekében.

A nyfl lövedék 50 méteres távol
ságon pontos, megközelíti a golyó 
lövéspontosságát. A lövedék tö
mege elmarad a szokásostól, pél
dául 16-os kalibernél a megszo
kott 28 g helyett csak 22 g. tehát a 
hátralökő ető is kisebb. Az ala
csonyabb tömeget nem kompen
zálja nagy sebesség. így a lövedék 
energiája elmarad a vaddisznóva
dászathoz gyártottakétól. A löve
dék célballisztikájál vizsgálva 
megállapíthatjuk, hogy nagy az 
átütőereje és a mélységi hatása, de 
kicsi a stophatása. A vad testén 
alakváltoztatással gyorsan fúródik 
át. alig roncsol, alig szakít, tehát 
ideális lehet a ..lágy” vadként is
mert őz elejtésére.

A nyíl lövedék használata külö
nösen nagy odafigyelést igényel. 
A hagyományos lágy ólom 
gyöngygolyó a szó szoros értelmé
ben gurulatot kap. alakja könnyen 
deformálódik, ezzel sok energiát 
veszít. Ezért és a szabálytalan ala
kúvá vált lövedék miatt, a gurulat 
után mppályája már bizonytalan
ná válik és viszonylag hamar el
veszti energiáját. Ezzel szemben a 
nyíl lövedék kemény teste mini
mális alakváltozással pattan cl és a 
farokrész a röppályát újra stabili
zálhatja.

A Sauvestre gyár 20. 16. 12/67 
kaliberekben kínálja ezt a lövedé
ket. mára hozzávetőleg egy nagy 
kaliberű RWS T1G árával egyezik 
meg.

Azt hiszem, ennek az érdekes 
lövedéktípusnak Magyarországon 
nincs megfelelő vadászati alkal
mazhatósága. de ajánlható a gyűj
tők figyelmébe, és technikai új
donságként jó. ha ismerik.

ifj. Sá ru l Héter

A somogyi vadászok körében 
módfelett népszerű Szent Hu
bertus Kft. nagykereskedelmi 
raktár a városi lótérre költö
zött (2400 Kaposvár, Zaranyi 
u. 6.). Bízvást ki lehet jelente
ni, hogy ilyen a Dunántúlon 
nincs, m én  a vadász a puská
ját legott ki is próbálhatja. A 
költözködés apropóján kér
deztük a cég ügyvezetőjét, Ti- 
bald Bélát, m iért érdem es föl
keresni az üzletet.

-  Először is, m ert a Benelli, 
Fabarm , Bcrctta fegyverek ki
zárólagos forgalmazói va
gyunk. Nálunk m inden kedves 
Beretta-vásárló a cég ajándé
kaként egy ezüst Beretta-jel- 
vényt kap. Nagy népszerűség
nek örvendtek a Veltro gáz ri
asztófegyverek is.

Igazi „nagyker" m ódszer
rel, úgynevezett diszkont áron 
áruljuk ezenkívül a szükséges 
egyéb fölszereléseket, a speci
ális tisztítóeszközöket, a Jagu
ár fegyverolajat, a legkülön
bözőbb, nélkülözhetetlen cső
keféket, tisztítóvesszóket, va
dász emléktárgyakat és ruhá
zati cikkeket. Ezek közül talán 
különlegességként említem 
meg a Beretta m árkajelzésű 
ruházati cikkeket, amelyek 
sportosabb fazonjaikkal, meg
jelenésükkel változatosabbá 
tehetik a vadász ruhatárát. A 
diszkont vásárlás további elő
nye, hogy a polcokon az áru 
áttekinthető, meggusztálható.

A lőtér területén fegyverjavító 
tevékenységet fogunk elkezde
ni. A közeljövőben indul be új 
szolgáltatásunk, amely a belö- 
vésre, távcsőszerelésre, garan
ciális időn belüli és túli teljes 
szolgáltatási körre vonatkozik, 
beleértve a fegyver műszaki 
vizsgáztatását is. A kft. vegyes 
vállalat, a társtulajdonos Gui- 
anluigi Mastalli úr. A kft.-nek 
olasz vadászokat beutaztató 
irodája is van Budaörsön. így 
a vállalkozás több lábon áll. 
Elsősorban bergamói olasz va
dászok jönnek , apróvadra.

Éppen a lőtéri adottságok 
miatt alapítottuk meg a St. 
Hubertus szituációs lövészklu
bot a marokfegy ver-tulajdono- 
sok részére, heti két edzésnap
pal és évente két versennyel, 
így jobban látogatott a lőtér, 
úgy is m ondhatnám , hogy újra 
életre kelt, hiszen a kihasz
náltság alapvető szempont a 
mai világban, mert m eglehe
tősen költséges az üzem elte
tés. Itt folynak majd a jövőben 
a fegyverismereti vizsgák is, 
és azt hiszem, a kulturált kö
rülmények megteremtése 
mind a jelölteknek, mind a 
vizsgáztatóknak új lehetősége
ket ad. Miután a Polgári Fegy
ver Szakszövetség elnökségi 
tagjául is megválasztottak, ter
mészetesen a magunk szerény 
lehetőségeivel is segítjük a lö
vészsport fejlődését. A ko
rongvadászok körében igen

csak népszerű az országos ver
senynaptárban szereplő és a 
tokaji lőtéren évente m egren
dezett Szent Hubertus kupa, 
amelynek nyertese minden év
ben egy-cgy m árkás sörétes 
puskát vihet haza.

-  A hazai vásárlókon kívül 
fölkeresik-e külföldiek is az 
önök üzletét?

-  Ha babonás volnék -  és 
mivel 1988 óta vagyok vadász
társasági tag, egyre inkább az 
is leszek - ,  időben lekopo
gom , nincs panaszra okunk. A 
külföldiek az áfa-visszatérítés 
miatt igazán jó  áron tudnak 
nálunk vásárolni. Bizonyára 
ez az oka annak, hogy egyre 
többen érkeznek a szomszédos 
Horvátországból. Városunk az 
itt állom ásozó IFOR erők m i
att az érdeklődés hom lokteré
be került, így m ár amerikai 
vásárlóink is vannak. Egyelő
re fegyvereket még nem vásá
rolnak, de kiegészítő fölszere
léseket, távcsöveket, vadász
késeket szép számmal vittek 
magukkal. Sőt azt sem tartom  
kizártnak, hogy a közöttük lé
vő vadászoknak annyira m eg
tetszik a magyar táj és híres 
vadállománya, hogy bérva
dászként is eltöltenek néhány 
napot.

M indenesetre az érdeklődés 
megvan, nekünk pedig -  vadá
szoknak és kereskedőknek 
egyaránt -  érdekünk, hogy a 
vendég elégedetten távozzon.

AKCIÓ ! AKCIÓ ! AKCIÓ!
Egyszeri és soha meg nem ismételhető kedvezménnyel kapható, illetve rendelhető meg szerkesztősé 
gűnk címén a Szidnai-Bognár-Huszár szerzőhármas Magyarország aranyérmes trófeái című könyve. A 
tekintélyes kőlet magyar és német nyelven, színes képanyaggal állít emléket egy talán soha vissza 
nem térő korszaknak, amely a magyar vadnak méltán vívta ki a világ elismerését. A könyv kiválóan 
alkalmas a hozzánk érkező külföldiek megajándékozására, hiszen a képeket kiegészítő trófeabírálati 
adathalmaz vadásznak, szakembernek olyan információs bázis, amely miatt nem hiányozhat egyetlen

igényes nagyvadvadász könyvespolcáról sem.

A kc ió s  á ra : 1500 fo r in t

és utánvéttel megrendelhető a szerkesztőség címén: 1245 Budapest, Pf. 1209.
Telefon és fax: 131-4368 (munkaidőben vagy üzenetrögzítőn)
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É V F O R D U L Ó N A P T Á R
1882. áp rilis 19 én hunyt el Charles 
Darw in, az állattan meghatározó alakja 
Ma már kevésbé ismert könyve, az Egy ter
mészettudós utazásai. Társadalmi - sót po 
litikai szelet kavart Az ember származása... 
c. könyve Minket, vadászokat azonban A 
fapk eredete c. meghatározó műve érdé 
kel. Tanai beletvódtak a zoológia minden 
ágába, és szemlélete ma is él!

1914. áp rilis  15 ón hunyt el Lakatos
Károly Isz.. 1853) ornitológus, vadász, s 
mi több. vadászíró. A Természet c. lap társ 
szerkesztője, a Vadászhit. A vadászmester
ség. az Erdei szalonka és vadászata. Az 
agancs és a szarv a vadászat kultuszában 
c. könyvek szerzője, a vadászati kultúra Fe 
kete István által is elismert és követett ki 
emelkedő alakja.

1925. áp rilis  1-jén, Budapesten hunyt el 
Csík Imre erdőmérnök, erdófelugyeló. fő 
erdőtanácsos, miniszteri tanácsos Isz.: 
1857). A Magyar Vadászati Védegylet alel 
nőkéként is jelentős közéleti szerepet ját
szott. Munkatársa volt a Nimród Vadászúj 
Ságnak. Szakcikkeit (ezenkívül) az Erdészeti 
lapok és a Vadász lap is közölte

1947. áp rilis  14 én, 80 esztendős korá
ban elhunyt gr. dr. M erán János, aki pl.
a zergelóvés világrekordén; is volt (3400 
dbl ezenkívül a szarvas, őz és siketfajd ál 
lőtt érdeklődése középpontjában. Nemzet 
közileg ismert vadász volt - szenvedélyét 
és a vadászat, vadászati kultúra ügyét a 
grázi Johanneum vadászati múzeumának 
igazgatója, prof. dr. Merán Fúlop folytatta 
a családban.

1963. áp rilis  26 a óta nem jár „Isten 
szabad ege alatt* Zsindely Ferenc Isz.: 
18911, aki magányos, szemlélődő vadász
ember volt, és „mellékesen* államtitkár, 
majd miniszter. Vadászíróként (Fekete Ist 
vánhoz hasonlóan) ő is Kittenberger Kál
mán felfedezet tje. majd patronálója és ba 
rátja, testvére a trófeabírálatban jeles Zsin
dely Endrének. Könyvei ma keresett ritka 
ságok vadászemberek könyvespolcán.

1967. áp rilis  24-én hunyt el gr. Szé
chenyi Zsigmond (sz.: 1898), a magyar, 
sőt a világ vadászati ügyének lelkes meg
szállottja és ismerője Vadászott Európá 
bán, Afrikában, Indiában, Alaszkában, de 
leginkább és legszívesebben inhon. Va 
dászélményei egy regény izgalmával és 
földrajzi, néprajzi, történelmi, zoológiái tu 
dás észrevétlen (I) átadásával bilincselik le 
az olvasót. Műveit magyarul kb. 1,6 millió 
példányban adták ki, ezenkívül angolul, né 
metúl, szlovákul is. Állandó igény, kereslet 
mutatkozik irántuk napjainkban is. A vadá-

ROVATVEZETŐ:
szati kultúra mottójává vált ars poétikája: 
Nincs szebb erdő az ezüst törzsű szeptem
beri bükkösnél és nincs szebb vad a benne 
orgonáié magyar szarvasbikánál!, Hl. „A 
vadászat: vadűzés és erdőzügás. De: több 
erdőzúgás.*

1973. áp rilis 18 in , 25 éves korában, 
alig egyévi szolgálat után, hivatali feladata
ival összefüggésben halt meg Bősz Sán 
dor. a MAVOSZ Tolna megyei fővadásza, a 
szervezet akkor legfiatalabb munkatársa. 
Sírjánál a Szövetség minden dolgozója ott 
volt. Nyíregyházától Győrig... (Akkor még 
a rosszban is összetartottunk!)

1974 áprilisában hunyt el dr. Balassa
Gyula (y.: 1903), kora vadászati életének
- beosztásánál fogva is - meghatározó 
alakja: miniszterhelyettes, az Országos Er
dészeti Főigazgatóság vezetője s mint 
ilyen, a magyar vadászatnak is főnöke 
Tagia, ül. elnöke volt az Országos Vadgaz 
dálkodási Tanácsnak

1981. áp rilis  23 án hunyt el dr. Stu
dinka László vadgazda. CIC-irodalmi dí 
jas szakértő, ornitológus, természetfotós, 
hivatásos vadász, a Vadászati Világkiállítás 
meghatározó egyénisége Azon kevesek kö 
zé tartozik, akiket az elmúlt 15 év sem fe 
lejtett, valóban „köztünk él*.

1983. áp rilis 14-én tragikus hirtelenség 
gél hunyt el dr. Nagy Gyula nyugalma 
zott múzeumigazgató. a Magyar Vadászati 
Múzeum egyik megálmodója, a MAVOSZ 
Heves megyei I. B. tagja, elismert kiállitá 
sszervező: „a* Gyula Bácsi (a.: 1914).
Az OMW Centenáriuma alkalmából a mi 
niszten Kiváló Munkáért kitüntetésben ré 
szesúlt. (Az évfordulónaptár krónikása ma 
sem érti, hogy az április 20-i gyöngyös 
solymosi temetésen miért nem érdemei 
nek megfelelően búcsúztunk el tőle: sem a • 
MAVOSZ, sem a muzeológus szakma „hí 
vatalosan* nem képviselte magát.)

1883. áp rilis  1-jén. Devecserben szüle 
tett id. Fuchs Antal hivatásos vadász, a 
legendás hírű ugodi fővadász, a magyar 
vérebtenyésztés és -vezetés gyakorlati 
mestere! (+1968)

DR. BŐD LAJOS
1899. áp rilis  29-én született dr. Saád  
Ferenc (+1989), orvos, vadász, akinek éle 
tét és vadászpályáját a közelmúltban meg
jelent „Vadászélmények és kopjafák* c. 
könyvében olvashatjuk.

1902. áp rilis 6 án született Dvorák 
Oszkár 1+1968). ErdészcsaládbóJ szárma 
zott. de életét a festészet is meghatározta: 
képeinek témája az erdő. A háború után hi
vatásos vadász len. majd a Pilisi Állami 
Vadgazdaság vezetője Sok kitüntetése 
mellett a Munka Érdemrend aranyfokoza 
tát és a Kittenberger Kálmán Ezüstserleget 
is megkapta. Tagja volt az Országos Vad
gazdálkodási Tanácsnak Vadgazdának val
lotta magát és festőnek vadásznak ke 
vésbé: kortársai feljegyezték róla. hogy 
vaddisznón és kóbor kutyán kívül más vad 
ra nem lőtt.

1913. áp rilis 13-án, Erdőd Szelestyehu 
tán született dr. Szederjei Ákos (+19911 
erdőmérnök, „...a magyar vadászok, sőt 
Európa vadászainak egyik vezéregyénisé 
ge*. Sokirányú munkásságára a koronát a 
háború utáni újjáépítók összefogásával tét 
te: ..Akik lerakták az alapokat*. Képviselte 
hazánkat a CIC ben, első vezetője volt az 
Országos Trófeabíráló Bizottságnak, igazga 
tója a Fővárosi Állatkertnek. Akik a 60-as 
években sodródtunk a pályára, könyveiből 
tanultuk a szakmát, iskolát teremtett!

1937. áp rilis  7-én született Gyöngyös- 
solymoson dr. Nagy Gyula Csaba, aki
ről tragikus halálozási évfordulóján már 
megemlékeztünk (+1980). Még mindig dol
gozhatna, oktathatna, kutathatna, ha...

1949. áp rilis 20-i számában a Magyar 
Vadász elmarasztalja a ragadozóirtástól el
zárkózó vadásztársaságokat. A „várakozá
son aluli, gyászos esemény* már önmagá
ban is kortörténeti adalék a szemléletre 
vonatkozóan. A mellékelt táblázat 1248 va 
dásztársasági területet említ, a mainak kb. 
másfélszeresét.

1962. áp rilis 2-án megalakult az Orszá
gos Vadgazdálkodási és Vadászati Tanács. 
Elnöke: dr. Balassa Gyula, az OEF vezetóie 
titkára: dr. Bertóti István, az FM vadászati

főfelügyelője Az államigazgatási és tsz ve 
zetók mellett a szakmát dr. Studinka Lász 
ló. Széchenyi Zsigmond, Dénes István. 
Dvorák Oszkár és Party István képviselte A 
kezdetben irányelvek megfogalmazására 
jogosult 20 fős testület 1967-től csak szak 
tanácsadást végezhetett. ma|d 198Vben a 
mezőgazdasági miniszter megszüntette a 
Tanácsot.

1971. áp rilis  19 én megalakult a MA
VOSZ Vadászkutya Szakbizottsága. Elnöké
nek Farkasházi Miklóst, központi referens
nek dr. Bertóti Istvánt választották meg. A 
bizottság a vadászati módonként alkalmaz
ható vadászkutyák szerepét és állományát, 
ill. a vadászkutyatartás lehetőségeinek tisz 
tázását tekintette kezdeti feladatának.

1973. áp rilis  12-én a MAVOSZ Országos 
Küldöttközgyűlése határozatot hozott, 
hogy 1973. augusztus Vjéig minden va
dásztársaságnál meg kell ismerni az (ak
kor) új vadászati szabályzatot, és erről a 
MAVOSZ megyei intézőbizottságoknak je
lentést kell adni. Kihangsúlyozta a vadász- 
mesterek személyi felelősségét a Szabály
zat ismeretében. Döntött az 1973 őszén, 
Budapesten megrendezésre kerülő Nem
zetközi Vadásznapok kérdésében, az 1971. 
évi Vadászati Világkiállítás szellemisé
gében.

1974. áp rilis  17-én a MEOE Vérebszak
osztálya elnökké választotta dr. Galamb 
Gábort, a Lábodi Á. G. vadgazdaság-veze- 
lőjét, egyben döntött négy vidéki körzet 
kialakításáról, dr. Győrffy Lajos, Knefély 
Nándor, Patay Béla és dr. Galamb Gábor 
vezetésével.

1974. áp rilis 19 én Benkő Gyula elnök
ségével megalakult a MAVOSZ Vadásziro
dalmi és Művészen Bizottsága irodalmi, 
képzőművészeti és filmfotószekcióval.

1974. áp rilis  26 án a MAVOSZ Országos 
Intézőbizottság (a jelenleg is érvényben lé
vőre) módosította 1969. december 19 i ha
tározatát a Nimród Vadászérem Alapító 
Okmányáról. Évtizedekig ez volt az egyet
len magyar vadászati kitüntetés. Eddig 
1425 db érmet adtak át.

1993. áp rilis 21 ei keltezéssel irta alá 
dr. Csőre Pál a Vadászati Kulturális Egyesü 
let és Csekő Sándor az Országos Vadászati 
Kamara nevében a két szervezet által közö
sen létrehozott „Hubertusz Kereszt* kitün
tetés alapító okiratát. Eddig 81 db arany-, 
53 db ezüst- és 161 db bronzkitüntetést 
adtak át. Méltatlanság miatt eddig egy 
aranyfokozatot kellett visszavonni.

MINDENFÉLE SZINTEZÉST. KITŰZÉST ÉS FELMÉRÉST SZOLID 
4R0N VÁLLALUNK. RAJZOT IS SZOLGÁLTATUNK. .AUTÚTOTÁl 
KLTTÖEZER* KFT. A Ml NFVÚNK. JAGELLÓ ÚT B . BUDAPES 
[N A CÍMŰNK. TElFFONUNK SZINTE EL SEM FELEJTHETŐ: 

175-42-62. VÁRJUK KEDVES LEVELŰKET, TELEFONÚZENE
TŰKET
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C  árusé#  z/jr/rs/7*
1ÖL1SE SZABADSÁGÁT KANADÁBAN -  0NTAR1ÓBAN!

VADÁSZHAT □  HORGÁSZHAT □  KENUZHAT
HA IOÉN AKAR FEKETE MEDVÉRE VADÁSZNI. SÜRGŐ SEN  JELEN TKEZZEN . A FEKETE M EDVÉT 6-7 NAPOS 

VADÁSZATTAL HOZHATJA TERÍTÉKRE. A LELÖVÉSI D ÍJ - T E L JE S  ELLÁTÁSSAL - 2-2400 US DOLLÁR.

HA Ő SSZEL UTAZIK. A FEKETE M EDVÉN KÍVÜL - 6-7 NAPOS VADÁSZAT. T E L JE S  ELLÁTÁSSAL - 
JÁVORSZARVASRA IS VADÁSZHAT. A LELÖVÉSI D ÍJ 2200-2900 US DOLLÁR.

NO VEM BERBEN  FEHÉR FARKÚ SZARVASRA 6-12 NAPOS VADÁSZATRA VAN LEHETŐSÉGE. T E L JE S  ELLÁTÁSSAL.
LELÖVÉSI D ÍJJA L  EGYÜTT 2000 US DOLLÁRT KELL FIZETNIE.

HA NEM CSAK VADÁSZNI AKAR. HANEM HORGÁSZNI IS: SÜLLŐRE. ÉSZAKI CSUKÁRA. PISZTRÁNGRA. LAZACRA. 
FEKETE SÜG ÉRRE - EZT JÚ LIU SBA N . AUGUSZTUSBAN  ÉS SZEPTEM BERBEN  TEHETI. A 6-7 NAPOS HORGÁSZAT -

T EL JES  ELLÁTÁSSAL. FELSZERELÉSSEL. CSALIVAL - NÉGYES CSOPORTOKBAN.
SZEM ÉLYENKÉNT 900-1000 US DOLLÁR.

HA NEM AKAR SEM VADÁSZNI. SEM HORGÁSZNI... DE SZÍVESEN MEGISMERKEDNE KANADA ÉRINTETLEN 
ÖSERDEIVEL. ÁLLATAIVAL, NÖVÉNYVILÁGÁVAL... AJÁNLJUK FIGYELMÉBE AZ EGYHETES SÁTRAS. KENUS

KIRÁNDULÁST. SZEM ÉLYENKÉNT 1000 US DOLLÁR.

A FENTI ÁRAK NEM TARTALMAZZÁK A REPÜLŐJEGY ÁRÁT.

Részletes információval a Vadászati Kulturális Egyesület irodájában (telefon: 131-4368) állunk munkaidőben 
rendelkezésére, vagy hivhatja közvetlenül a Klesco Limited céget a 00-1-905-456-8373-as telefonszámon.

KAKUKKTOJÁS
Szerkesztőségünk és a Duna TV Hubertus vadászati magazin közös vetélkedője

A M Á R C IU S I  H E L Y E S  M E G F E JT É S E K :
1/C A felsoroltak közül csak a kullancstól lehet megkapni a baktériu

mok által terjesztett lyme-kórt. (Részletesen írtunk róla a VADÁSZLAP
1995. 3. számában!) Fcltchotőon a kórdós megfogalmazása vezette fél
re pályázóinkat, s megfeledkeztek róla. hogy a „kakukktojást" kellett 
volna megtalálniuk.

2/C Kapitális szarvasbikában nem fejlődik ki a galandféreg. mert 
csak borjúkorban fogékony iránta.
' 3/C A téli őzcsapat általában akkor fogadja vissza a sebzett gidát, ha 

a csapatban van az anyja, ellentétben a szarvasokkal, akik nem fogad
ják vissza sebzett társukat még akkor sem. ha a rudliban van az anya
állat.

A  M E G F E JT É S T  B E K Ü L D Ő K  K Ö Z Ü L  A Z  E G Y E D Ü L I N Y E R T E S : 
Godzsák T ibor (Sátoraljaújhely), aki valamennyi nyereményünket a 

magáénak mondhatja.
A NATUREXPO '96 kiállításra szóló két bolépöt. a Concorde Travel 

Utazási és Vadászatszervező Iroda a jövő évi, salzburgi vadászati kiállí
tásra szervezett társasutazásán a részvétel lehetőségét, a NIKE-Fiocchi 
Lőszergyártó Kft. 200 darabos sörétes lőszercsomagját, a Mezőgazda 
Kiadó és a Terraprint Kiadó könyvcsomagját, a Hubertus Vadkereske
delmi Kft. vadhúscsomagját. Mat8 Pál gravírozott ólomkristály korsó
ját, Ádám Jenő  eddig megjelent könyveit, a Skicc Reklámstúdió Kft. 
nyereményét és a Magyar VADÁSZLAP ogyéves előfizetését.

Gratulálunk a nyertesnek, a nyereményeket értesítés alapján veheti 
át szerkesztőségünkben.

ÁPRILISI KÉRDÉSEINK
E havi kérdéseinket Szem ethy László vadbiológus és a NATUREXPO 

'96 Rt. munkatársa teszi fel.
1. M e ly ik  a kakukkto jás?
A) Gyöngyfog
B) Garatfog
C) Tépőfog
D) Szemfog.
2. M i a Bezoárgo lyó?
A) Speciális lőszer
B) Kérődző állatok gyomrában kialakuló szőrcsomó
C) Kérődző állatok bőre alatt kialakuló jóindulatú daganat.
3. M e lyek  a N A T U R E X P O  '96  Nem zetközi K iá llítás  bem utatásra  

kerülő fő  tém aköre i?

A) Vadászat, horgászat
B) Természetvédelem, vadászat, horgászat
C) Környezetvédelem, természetvédelem, vadászat, horgászat
A helyes válaszokat a Duna TV Hubertus vadászati magazinjának 

május 2-ai adásában (ismétlés 4-én reggel), valamint következő szá
munkban közöljük.

A megfejtéseket - április 20-áig - nyílt levelezőlapon kérjük bekül
deni a 1245 Budapest, P f. 1209 levelezési címre. A levelezőlapra há
rom - az önök által kiválasztott - betűt kell írni.

A helyes megfejtést beküldők között a fent felsorolt nyereményeket 
sorsoljuk ki.
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Makai László, Martfű: .... a
fácánnevelés terén évtizedes 
áldatlan állapotokat tapasztal
hatunk. A  naposcsibék fölne
velésével ma már szinte sehol 
nincs gond, szépen m egtanul
ta m indenki. A problémák a 
kibocsátás után kezdődnek. 
Kiengedtünk vagy 12 ezer 
hathetes m adarat a lehető 
legjobbnak ítélt területrészek
re. Gondosan tovább etettük, 
őriztük őket, mégis decem ber 
végére eltűntek a területről a 
tyúkok, kakasok egyaránt. Jó  
ha kétezret vissza tudtunk va 
dászni belőlük. Hová tűnhet
tek, nem mentek át a szom
szédba sem , mert ott is éppen 
ez a helyzet. Sokan úgy vé l
ték, elpusztultak, de se tete 
met, se tollat nem találtunk. 
Próbáltuk már nyolchetes, vá
sárolt m adarakkal is. Szokta
tás után kihelyeztünk vagy 
4000 fácánt, de jó, ha ezer te
rítékre került. M i lehet a hiba? 
Szakm ai gondok ezek, vagy 
term észetes jelenség ez az á l
lapot? Szeretném  ha levelem 
re a több szem többet lát alap
on érkeznének javaslatok, 
hozzászólások. M ás területe
ken dolgozó vadásztársak, ha 
tudnának segíteni, megkö
szönnénk. mert ez így nem 
m ehet tovább. Érdekelne az is. 
hogyan lehetne a m estersége
sen nevelt tyúkokat „v issza 
szoktatn i" arra, hogy költse
nek, ha m ár egyszer „leszok 
ta tn i" sikerült őket?...

Korántsem vigasztalásul 
említjük, hogy a kudarcok 
nem egyedülállók, sokan 
járnak ugyanebben a cipő
ben. Éppen ezért várjuk a 
hozzászólásokat és a közös 
bölcsességgel bizonyára 
előbbre juthatunk, különö
sen akkor, ha a sikereseb
bek megosztják tapasztala
taikat. Addig is szívesen 
közlünk minden véleményt, 
hozzászólást.
Demóny János, Püspökszi
lágy: „...N yo lc éve vagyok 
bérkilövő vadásztársaság tag
ja. M últ havi számukban írtak 
a vadászvizsga-bizonyítvá

nyok ham isítási ügyéről, de 
m eglehetősen lezserül, humo
ros form ában. Magam ugyan 
kívülálló vagyok, de annyira 
fölháboritott a ham isítás ar
cátlansága, hogy akkor is el
mondom a vélem ényem et, ha 
becsuknak érte. Az, hogy ez 
m egtörténhetett, az egyfelől 
a vadásztársadalom nak és ve
zetőinek, m ásfelől a rendőr
ségnek a szégyene. Főként az, 
hogy éveken keresztül csinál
hatták, büntetlenül. Vadá
szokkal beszélve arról is hal
lottam , hogy nem csak ham i
sították, hanem 15-20 ezer 
forintért, bizottság adta. A ve
vők között akadt m indenféle 
rendű, rangú ember, olykor - 
mint mondják - m agas rangú 
is. Á llítólag a rendőrség sokat 
földerített, de Isten tudja 
mennyi lehet még, sok ezren 
keveredtek bele. A dolog lé
nyege, hogy a bizonyítvány 
alapján egyik rendőr levizs
gáztatja a delikvenst, a másik 
kiadja a fegyvervásárlási en
gedélyt, a harmadik a tartási 
engedélyt. Érdekes módon 
senki nem vesz észre semmit. 
Később aztán a negyedik 
rendőr elm egy a lakásra és el
koboz m indent. Úgy, m int a 
mesében: ez elm ent vadászni, 
az m eglőtte, ez m egsütötte 
stb. Az elkobzott fegyvert pe
dig eladják... Nem lenne egy
szerűbb, ha ezeket az em bere
ket berendelnék egy igazi 
vizsgára? Arról már nem is 
szólva, hogy a rendőrség 
m indenütt házkutatást tar
tott, keresték a bélyegzőt, ho
lott már tudták ki csinálta a 
ham is bizonyítványokat. Ki ér
ti ez t?..."

Fölháborodása teljes mér
tékben jogos, de az igaz
ságszolgáltatás nem az ön, 
és nem is a mi dolgunk. 
Mindezek után csak azt 
ígérhetjük, hogy minden le- 
zserség és humor nélkül 
meg fogjuk írni - ha meg
tudjuk, ki, miért, mennyit 
kapott. Addig ugyanis épp
úgy felesleges mérgelődni, 
mint komoly képet vágni.

Mire szabad vadászni itthon 
és a környező országokban?

Magyarország 
Áprilisban: erdei szalonka 00-éig)
Egész évben vadászható: vaddisznó kan, süldő, m alac
- üregi nyúl - róka - pézsm apocok - nyestkutya - arany
sakál - m osóm edve - dolm ányos és vetési varjú - szarka
- szajkó - nagy kárókatona - sárgalábú sirály.

Ausztria 
Áprilisban: erdei szalonka (15-éig)

Szlovákia
Áprilisban: siketfajdkakas - erdei szalonka - vadpulyka

- pézsmapocok (15-éig)
Egész évben vadászható: róka - nyestkutya - görény, 
ürge. hörcsög.

Ukrajna
Áprilisban: siketfajd (csak Rahó területén)

Románia
Áprilisban: m edve - hiúz - sakál - borz - siketfajd - er
dei szalonka - sárszalonka - bíbic
Egész évben vadászható: farkas - róka - vadm acska - 
nyestkutya - görény - herm elin - m enyét - pézsm apo
cok - ürge - szarka - szajkó, szürke és vetési varjú.

Szlovénia
Áprilisban: vaddisznó

ÁPRILIS
Tavasz hó, avagy Szent György hava

tovup
Atep

kifli M t
AHoM
■*r*r» imm

S r t? *
irt***
!*n  t

4 Csütörtök Izidor 517 1818 1902 5.25 O  1.07 14,4
5 Péntek Vince 515 1820 2011 5.57 14.9
6 Szombat Vilmos. Biborka 513 1821 21.20 633 14.9
7 Vasárnap Húsvét, Hermann 511 18.23 22.26 7.14 14.9

8 Hétfő Húsvét. Dénes 509 18.23 23 28 802 14.3
9 Kedd Frhard 597 1825 - 8.58 14.2

10 Szerda Zsolt 505 1827 024 10.00 14.4
11 Csütörtök Leó. Szaniszió 503 1828 1.13 11.07 a  0.36 14.6
12 Péntek Gyula 501 1830 1 55 12.18 15.3
13 Szombat Ida 459 18 31 232 1330 15,8
14 Vasárnap Tibor 457 1832 306 14 42 15.7

15 Hétfő Anasztázia. Tas 455 1834 337 15.53 16.3
16 Kedd Csongor 454 1835 4.07 1704 16.5
17 Szerda Rudolf 452 1837 4.37 18 13 •  23 49 16.3
18 Csütörtök Andrea. Ilma 450 1838 509 19.20 15.9
19 Péntek Emma 448 1839 543 20 24 16,3
20 Szombat Tivadar 4 46 1841 6.21 2123 16,5
21 Vasárnap Komád 444 18 42 702 2218 17.0

22 Hétfő Csilla. Noémi 443 1844 7.48 23.07 16.7
23 Kedd Béla 441 1845 838 23.50 17.1
24 Szerda György 439 1846 9.31 * 17.4
25 Csütörtök Márk 437 18 48 1027 0.29 D 2140 17.1
26 Péntek Ervm 436 18 49 11 26 102 17.9
27 Szombat Zita, Mariann 434 1851 12 26 133 17.9
28 Vasárnap Valéria 432 1852 1327 2.01 18.1

29 Hétfő Péter 4.30 18.53 14.31 229 18,4
30 Kedd Katalin, Kitti 4.29 18.55 1536 2 56 18.8
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HUBERTUS Vadkereskedelmi Kft.
MEGVÁSÁROLHATÓ. MEGRENDELHETŐ!

A vadászvizsga hivatalos tananyaga a
VADÁSZISKOLA
(Ár: 4500 Ft áfával)
A M EZEI NYÚL

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

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

Címünk: 1051 Budapest. Nádor utca 34. TeMon: 111-9608. Tel/fax: 131-4790

I I

IS ÜZLET
• •

EZ A SZAKUZLET
VADÁSZ- É S  M A RO K LŐ FEG YV ER EK

Steyr-Mannlicher, Voere, sváici-német SIG SAUER 
és az osztrák Glock pisztolyok. SWAROVSKI TÁVCSÖVEK. 

Hirtenberger lőszerek Fegyverjavitás.
- O LC SÓ  B IZO M Á N Y O S FEG Y V ER EK  -

- VA D Á SZRU H Á K  NAGY VÁ LA SZTÉKBA N  -
ARANYFÁCÁN VADÁSZ-HORGÁSZ ÁRUHÁZ 
Budapest X III. Kádár u. 3. Telefon: 132-6566

//

LOTTVAD-FELVASARLAS
VADHŰTŐHÁZ KFT.

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

Felvásárlási Araink (bruttó Áfás):
Szarvas Vaddisznó

1.0. 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

őz
1.0. 806.-Ft/kg III. o. 500.-Ft/kg
11.0. 700.-Ft/kg IV. o. 225.-Ff/kg

KERESÜNK AZ ORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉN FELVÁSÁRLÓKAT

BERKILOVO VADASZTARSAK, FIGYELEM!
a awszAJi i r a J u s  ecyísúut a

C O h ^ f o R D C  TRAVEL
W Sm tM lb IflOCA SGiTStóVEI fOGWKQZK HAZAJ W ftflX  RÉSZfc WWSZAJOK SWKZÉSfcL 

A WCÁSZAIDKON WÚ RÉSZLTEI FELTÉTELE A K lU W llS  EGYESÜLETI ttfiSÁfi. AMELNEZ A SZÜKSÉGES 
K M V M m  KrRíSRE EUÜLOJÜK KERESSÜK A M  AZOKKAL A m U tM O ttO U A L  « K  HAZAI

bémuAsziuássu m m m  foguhozm szerednek
FELHhüUK A WGAZCALKOOÚt RGYEIMÉT. HOGY AZ BSOS ÉW AZ ÖQAKfRAJAM.ÁSAKAI ARWEWUXESSrL 

MIIÉI EÍÓ68 KÜLDJÉK MEG A CflOOE VfiV A VKE CWEfif.
CBf CONCOROr TWL UK B;. ANCftÁSS* ÚT 56.

TEL m wi 2695448 FM m V  VKE TEL 1314362

A Magyar VADÁSZLAP szerkesztőségében 
az alábbi könyvek vásárolhatók meg vagy 

utánvéttel megrendelhetők:
A vadászati ismeretek kézikönyve Ara 4900 Ft
Or. Csóró Pál A magva' vadászat története ára: 1900 Ft
Id és Ifj. Fuchs Antal: Dicsértessék a Bakony ára: 580 Ft
Gánti Tibor: Remetestüdd (no meg az Aggszűz') ára: 198 Ft
Kovács György. Haltay István. A  mezői nyúl ára: 290 Ft
Lovász Sándor: A vadászat lázában. Getvécs éra: 340 Ft
Or. Motorcza Gyula: Indul a vadászház éra: 1000 Ft
Nagygyórgy Sándor. Zsékmény-Prey-Beute. fotóalbum ára: 1500 Ft 
Szidnay - Bognár Huszár: Magyarország aranyérmes

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

CimOnk: 1054 Budapest V. kerülat, Honvéd u. 8. IV. emelet 3. Levélcímünk:
1245 Budapest, Pf. 1209

T e rra P rin t 'K ft. a
VADÁSZATI KÖNYV AJÁNLATA

MEGRENDELHETŐK: 1025 Budapest. Cimbalom u. 6/B.
MEGVÁSÁROLHATÓK: 1142 Budapest, Tengerszem u. 40/A.

Tel.: 251-9292 
KAPHATÓ KIADVÁNYOK

Je l Cím Ár
Zh Zoróg a haraszt (Rózsahegyi Kálmán) 220.-
Aé Apám és én száz éven át vadásztunk (Szabolcs József) 650. -
K t Ködös tájak, ködös vadászatok (Adám Jenő) 550.-
Vé Vadászélmények és kopjafák (dr. Saád Ferenc, olső kiadás) 650.
Cs A ..Csodaszarvas" (gróf Széchenyi Ferdmánd. 1. magyar kiadás) 760.-
Ut Újra megtelt a tarisznya (Páll Endre) 650.
Sp  Szól a puska (Bársony István, előszó: Bányai József) 180.-
Uo Ü|«bb ötven vadé*/ emlékeiből (szsrk : Tálosi István) 850.
Nv Vadászatról nőm csak vadászoknak (dr. Bencze Lajos) 900.-
Hu Hamu alatt (Beregszászi György) 750.-
K I 8 db-os color vadász üdvözlőlap (30 Ft.db) 180.-/garn.
Mk Magasloson Utam (Tóth Ferorvc) 650.

Kereskedelmi ós 
Szolgáltató Szövetkezet

n________________________________________________y

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

A Z  O LA SZ RC E S  N O RM A LŐ SZEREK  
K IZÁ R Ó LA G O S FO RG A LM A ZÁ SA

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

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

Telefon: (74) 319-609 
Vadászbolt: vadászfegyverek, önvédelmi fegyverek, lőszerek, fegyve

rek bizományi árusítása.
Trófeabirálat - fegyverjavitás. belővés vizsgáztatás - távcsőszerelés

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

SZŐRMÉS VAD- ÉS BÁRÁNYBŐRÖK
kikészítését ós festését, igény esetén montlrozást vállalunk. Nagyobb 

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

NYITRAI SZÖRMEKIKÉSZÍTŐ ÉS KERESKEDELMI KFT.
Telefon üzenetrögzítővel: 175-9519.

Műhelytelefon: 282-4602 7 15 óráig.
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ELOSZOR UTAZIK AFRIKÁBA?
KAPITÁLIS VARACSKOS KAN 

DÉL-AFRIKÁBAN!
A FŐVÁROSTÓL ÉSZAKKELETRE. 80 KM TÁVOLSÁGBAN 
JELLEG ZETES NAMÍBIAI FARM. CSALÁDIAS LÉGKÖR.

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

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

NAM ÍBIA-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.-/VADÁSZ 

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

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

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

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

REDFOX ELSŐ MAGYAR VADÁSZATI LICENC IRODA ÉS ADATBÁZIS BT. 
Ne halassza az utolsó p illanatral 

Várjuk még 1996 ra vadászati lehetőségek fe la ján lásait! 
Adatbázisunkban szerepelnek:

- egyéni és társas vadászati lehetőségek az ország különböző részeiről.
- terepjárók, vadászati felszerelések, fegyverek és vadászebek adás vételének informá 
ciói.
- vadászati tehetőségek cseréi, stb.
Vadászattal, vadgazdá&odással kapcsolatban hívhatják irodánkat egyének, vadásztár 
saságok. vadászati irodák, vadászboltok, vadtenyésztők, lőttvad felvásárlók és erdőgaz 
daságok.

Cím: 2370 Dabas. József Attila u. 38. Telefon: 06 20/433 160. Fax: 06 29/360 866

v  Diana F E C Y V E R U Z L E T
T R A D E  —

Sörétes, golyós maroklőfegyverek. céllovő pisztolyok különleges 
kaliberben is. Légfogy verek, gáz- és nasztópisztolyok nagy választékban 

Engedély nélküli hatástalanított fegyverek. Flobcrt-pisztolyok 
Vadászati és turisztikai kiegészítő felszerelések, 

eredeti USA MIUTARY- és egyéb ruházat, távcsövek, lőszerek 
Minden héten kedvezményekkel, 

meglepetésekkel várjuk vásárlóinkat.
A DISZKONTÁRNÁL IS OLCSÓBBAK VAGYUNK!

CSAK NÁLUNK AZ OLASZ MIRAGE SORCTES IÓSZEREK 
(12. 16. 20 kaliberben) 24.- Ft/db

1077 BU D A PEST  W E S S E L É N Y I U  74 TELEFO N  322 4002 
N Y ITVA  TARTAS H étfő  csütörtök 8 30 17 OO péntek 8 30 14.30

9022 Győr, Apáca u. 14. 
Tel./Fax: 36-96/313-040

ÚJDONSÁG A HUNGARO 
ARMS KFT.-NÉL!

HW 60 J TÍPUSÚ ISMÉTLŐ 
VADÁSZPUSKA AWeihrauch

TERMÉKCSALÁDBÓL:

TOVÁBBRA IS SZÉLES VÁLASZTÉKBAN 
KAPHATÓK AZ AMERIKAI ÉS A DÉL KOREAI 

GYÁRTMÁNYÚ PMC VADÁSZ. PISZTOLY* 
ÉS REVOLVERLŐSZEREK.

Nagykereskedéseink:
9022 Győr. Apáca u. 14. Telefon: 96/313 040. 

1045 Budapest, Chinoin u. 20. Tel.: 20 /348-826.
Kiskereskedelmi boltjaink -  Szamuráj Fegyver- és Vadászboltok:

9022 Győr. Apáca u. 14. Telefon: 96/328 876. 
9700 Szom bathely, Géfin Gy. u. 20. Telefon: 60/375-487.



H Í R E K  H Í R E K

A fácáncsibe árak idény szerinti megoszlása:
Június 15-ig 130 F t+áfa 
június 15-től július l-jéig 120 Ft+áfa 
július l-jétöl 90 F t+áfa 

A hathetes nevelt fácán ára előreláthatólag 300-500 
F t+áfa körül alakul.

Jó  hír - és bizonyára nem lesz 
eredménytelen hogy idén újra 
engedélyezték a szelektív kárte
vőapasztó F,-es injektált tojás 
használatát. Egy-egy tojás ára 
szállítással, áfával 31 Ft. amely
nek beszerzését a megyei szövet
ségek intézik. Békés. Csongrád. 
Szolnok. Hajdú-Bihar megyékben 
korlátozva használható. Bács- 
Kiskun megyében továbbra sem 
engedélyezett a módszer. A rend
kívül körültekintő felhasználás
hoz a kártevőapasztást végző va

dásztársaságok részletes hasz
nálati utasítást kapnak, a hasz
nos vadállományt a szaporodási 
időszakban védendő munká
jukhoz.

Az Országos Vadásznapok szer
vezőbizottsága és a NATUREXPO 
Rt. abban egyezett meg. hogy 
1996. augusztus 31-én (szomba
ton) délelőtt lesz a nemzetközi ki
állítás területén az Országos Va
dásznapok központi megnyitó ün-

Teriiékre került a magyar muflon ranglista harmadik helyezettja Pilisi 
Parkerdő Rt. Gyarmatpuszta, január 16., elejtő: Remhold Claas. A csiga 
hossza 95,5. 99,0 cm (átlag 97,25 cm), kora 8 év, 228,25 IP

népségé Ugyanekkor egészna
pos rendezvények, bemutatók, 
versenyek, korongvadász-bajnok- 
ság szórakoztatják a megjelente
ket. Különös hangsúlyt kap időn 
hazánk 1100 éves fennállásának 
ünnepe is. Ez tükröződik az idei 
vadásznap szlogenjében is; „A  
csodaszarvastól a világrekordo
kig". Miután a vadászat a ma
gyarság történetében meghatáro
zó jellegű ősfoglalkozás volt, a 
millecentenáriumi megemlékezé
sek során legalább olyan hang
súlyt kellene kapnia, mint egykor 
a millennium idején.

V izs lakópessóg-vizsga  (K V )
Szekszárd. április 20-án, rendező
je a Németvizsla Klub

ő sz i ten yészv iz sg ák  (Ö T V )
Kalocsa, június 22-én, rendezője 
a Németvizsla Klub 
Sárvár, július 27-28-án, rendező
je a Magyarvizsla Klub

M in d e n e s  V iz s la  V e rsen y  
(M V V )
Kecskemét, május 25 én, rende
zője a Németvizsla Klub

Ilyen már igazán régen volt. mon
dogatják egymásnak a tapasztalt 
szalonkavadászok, megcáfolva a 
meteorológusok véleményét, 
akik szerint semmi igazán rendkí
vüli nincs az időjárásban. Lapzár
takor a klasszikus szalonkaváró 
helyeken még csak az igazán 
megszállottak kémlelték az eget. 
minden különösebb sikerélmény 
nélkül. Mindössze a legdélebbi 
megyék egy-egy vadásza simo
gathatta meg a titokzatos arany
barna madár tavaszi ruháját. Ta
lán mire ezek a sorok megjelen
nek, megtörik a jég és a varázs, 
ós megjelennek a lebegve repülő, 
cippegő, korrogó hosszúcsőrüek. 
a tavasz biztos hírnökei.

EGY CSOMAGBAN UTAZUNK
Mindössze néhány nappal a törvényese 
mag tárgyalása előtt tartott a képviselők 
házában dr. Baráth Etele, az Országgyűlés 
Környezetvédelmi Bizottságának elnöke 
sa|tótá|ékoztatót március t i  én a vitára ke 
rúlő természetvédelmi, erdő és vadvédel 
mi törvénycsomagról. A természetvéde 
lemről ez ideig alacsonyabb szintű |ogsza 
bályok rendelkeztek, és az elkészült javas 
lat figyelembe veszi az elmúlt években szü 
letett alkotmánybírósági határozatokat is. 
A végrehajtás fontos kérdése a természet 
védelmi sztrvek és természetvédelmi őrök 
jogállásának tisztázása is. S/akitanak az 
úgynevezett rezervátum szemlélettel, és ál
talános védelmi intézkedések megtételére 
törekednek. Amint a bizottság elnöke a to
vábbiakban elmondta, a vadvédelemről 
szőlő törvényben külön föl kell sorolni azo 
kát a vadászható vadfajokat, amelyre a 
törvény vonatkozik, mert ennek hiányában 
szükségtelen átfedések keletkezhetnek a

természetvédelmi, vadvédelmi és az állat- 
védelmi törvényekben. Fontos feladat to
vábbá. hogy a védelmi feladatukban kapja 
nak szerepet majd a civil szervezetek is. 
Külön említést tett a privatizált fóldte 
rületek újbóli állami tulajdonbavételére, 
amennyiben az természetvédelmi szem 
pontból indokolt. Ehhez azonban még hi 
ányz* az a 3,b-b milliárd tvagy több) fo
rintos fedezet, amelyre a szakértők szerint 
szükség lesz. A Vadászlap kérdésére, amely 
a vad tulajdonjogára irányult, a bizottság 
elnöke az állami tulajdon mellett tette le a 
voksot. de jelezte, hogy ebben a kérdésben 
heves vita várható, amely nem mentes a 
szélsőséges véleményektől sem. Vélemé
nye szerint ebben és hasonló kérdésekben 
nem pártérdekek, hanem különböző cso
portérdekek csapnak össze a tanulságok
ban bizonyára bővelkedő vitákban.

- y -
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APRÓHIRDETÉS
Browling automatic 5, 1902-es. 16-os ka
liberű sörétes vadászfegyver újszerű állapot
ban eladd T.: 87/46+191.

Golyós és sörétes vadászfegyverek eladók. 
Érdeklődni: 4080 Hajdúnánás. Nagy S. u.
24.. vagy este az 52/381-305-ös telefo
non.

Törzskönyvezett, bevadászott szülőktől 
drótszőrű német vizsla kiskutyák eladók. Ér
deklődni: 4080 Hajdúnánás, Nagy S. u. 24., 
vagy este az 52/381-305-ös telefonon.

Rövidszőrű németvizsla kölykök május 
elejétől, vadászó szülőktől eladók. Német 
ősók. Érdeklődni: Bősz József. 7t43 öcsény, 
Rákóczi u. 6. telefon: 74/496 875.

Vadászó szülőktől drótszőrű magyar vizsla 
kiskutyák eladók. Érdeklődni: este a 
74/409-896-os telefonon.

Vadászó, törzskönyvezett német vizsla 
szuka hely hiányában, sporttársi áron eladó 
Érdeklődni: 57/440-667.

Aktivan vadászó szukától és Vadászfai 
Kontár Aszútól rövidszőrű magyar vizsla kis
kutyák előiegyezhetők. Érdeklődni: 
201-1283-as telefonon.

Kimagaslóan Jó munkaeredményekkel ren
delkező győrújfalvi Danitól származó rövid- 
szőrű magyarvizsla-kölykök kaphatók és elő- 
jegyezhetők. Érdeklődni: 96/339 157, Miko- 
la Géza.

Trófeagyüjtemény, régi kulsö kakasos pus
ka. vaddisznóbőr eladó Érdeklődni: 
113-3358.

Trófeatartó faragás, nagy választékban. Ér
deklődni: 35/362-193-as telefonon.

Vásárolok szarkát, ezüst sirályt, szürkevar-

lút. szajkót, szalonkát, csórgő. barát. bó|ti 
réce gácsérokat, szürke foglyot, nyestet. gö
rényt. Fagyasztott expressz csomagot ve 
szék át. Fizetés utólag postautalványon. 
Szabó Dezső. 8800 Nagykanizsa. Levente u.
7.. telefon: 93/321-265. 19 óra után.

Tiszaug Tisza Vadásztársaság hivatá
sos vadászt alkalmazna. Érdeklődni: 
60/486 812.

26 éves erdésztechnikus. 8 éves vadgaz
dálkodási. erdészeti gyakorlattal, német 
nyelvtudással munkát keres. Telefon: 
257 8248.

Reális áron eladó 1 db SAUER 90 es. 
.30 06 os. 2.5x10x48 as Zeis Diavánval 
szerelt. 1 db Anshútz Luxus .222-es 
2.2x9x42-es Kahles Héliával szerelt, új ál
lapotú golyós vadászfegyverek, valamint 1 
db 12-es Búhag vésett, újszerű állapotban.

1 db 16 os Búhag. kiváló állapotban. Érdek 
lődni lehet: 06-20.364 750 állandóan, vala
mint a 06 27/311-728 as telefonon munka
időben.

22-as Winchester Magnum és egy
20/70-es sörétescsővel Atlas vegyescsővű 
fegyver úiszerű állapotban eladó Érdeklőd
ni: 06 60/473-970.

Tiszaszigeten, a Tiszához közel 7.2 hektár 
erdőterület. 16 éves szürkenyár célállomány
nyal. rendezett magántulajdonnal, kedvező 
áron eladó Telefon: 06-62/478 054.

A Diana Vadász-Horgász Antikváriumba
nem kell személyesen elfáradnia, ha vadász- 
kóoyvet keres. Elég, ha levelet ir vagy telefo
nál! Mi küldünk könyvjegyzéket és a kivá
lasztott könyveket utánvéttel postázzuk. 
Cim: 6900 Makó. Zrinyi u. 34. Telefon: 
62/411-561 és 413 680.
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SZENT HUBERTUS Olasz-Magyar Kft.
ÚJ HELYEN VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT ÉS VISZONTELADÓINKAT A BERETTA, A BENELLI, A FABARM CÉGEK

TELJES ÁRUVÁLASZTÉKÁVAL 
KÖZPONT ÉS VADÁSZBOLT: 7400 KAPOSVÁR, FÓ U. 40. TEL./FAX: 82/315-252, TEL.: 82/318-954, MOBIL TELEFON: 60/368-043 

NAGYKERESKEDELMI RAKTÁRUNK A LŐTÉR TERÜLETÉN: 7400 KAPOSVÁR, ZARANYI ÚT 6. TELEFON: 82/315-538 
MÁSIK VADÁSZBOLTUNK: 7500 NAGYATÁD, PIAC TÉR. TEL.: 82/352-899 

VADÁSZATSZERVEZŐ IRODA: 2040 BUDAÖRS, SZABADSÁG U. 135. TEL/FAX: 23/421-244

Silver Pigcon

12-E5 ES 20-AS KALIBERBEN

SZENT HUBERTUS MINDEN VADASZT MEGSEGÍT!

A MINDEN ÉVBEN HAGYOMÁNYSZERÚEN MEGRENDEZÉSRE 
KERÜLŐ ZALASZENTGRÓTI

TAVASZI KIÁLLÍTÁS
IPARI KERESKEDELMI MEZŐGAZDASÁGI JELLEGE AZ 1996. ÉVBEN 

VADÁSZATI SZAKKIÁLLÍTÁSSAL BŐVÜL 
AJÁNLATUNKBAN RÉSZLETESEN MEGISMERHETI A VÁSÁRRAL 

KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKAT.
MELLÉKELTEN MEGKÜLDJÜK A KIÁLLÍTÁSI TERÜLET, VALAMINT 
A SPORTCSARNOK TERÜLETI ALAPRAJZÁT. HOGY MEG TUDJA 

JELÖLNI AZ ON SZÁMÁRA LEGMEGFELELŐBB KIÁLLÍTÓI TERÜLETET. 
AJÁNLATUNK TARTALMAZZA A NÉGYZETMÉTERÁRAKAT,

A BERENDEZÉSEK KÖLCSÖNZÉSI DÍJAIT, VALAMINT A REKLÁM- 
ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSAINKAT.

KÉRJÜK, HOGY RÉSZVÉTELI SZÁNDÉKÁT RÖVID HATÁRIDŐN BELÜL
JELEZZE VISSZA.

CÍMÜNK:
VÁSÁRIRODA, 8790 ZALASZENTGRÓT, CSÁNY L. U. 2. 

TEL./FAX: 06/83/361880, 60/397 449, 30/568 573



DocrS
SZUPERÁR ES TELJESITMENY

zsebméretű, csúcsminőségű optika. Német gyártmányú. Az üvegek kompakt, ergonómiai felépítése optimális kezelést 
biztosít. A számítógépes optikaméretezést speciálisan erre a kis kiszerelésre fejlesztették ki. A teljes üvegfelületet 

különös gonddal nemesítették, mindezek az eljárások gyönyörű, éles képet eredményeznek, s biztosítják, hogy a fontos 
részletek se veszhessenek el. Az árajánlatunk az előállító által meghatározott ajánlott fogy. ár helyett alacsonyabb árat

tartalmaz.

DOCTER távcső
8 x 2 2  C és 1 0 x 2 5  C
pentaprizmáva!
A mindenhová elkísérő útitárs 8 vagy 10-szeres 
nagyítással rendelkezik. A könnyű, kicsi távcső 
minden kabátzsebben elfér. Ósszehaitogatva csak 
105 x 65 x 45 mm-es. de a teljesítménye rendkívül 
jó. Egyszerű az élességbeállítása. + 3-tól -3-ig 
állítható a dioptriája, belsó fókuszállítású, 
a szemüvegesek számára felhajtható gumikagylóval 
rendelkezik GumiburkoJata véd a portól és a víztől 
20 ÉVES GARANCIÁVAL.
Mindegyik távcső olyan kicsi, amelyet mindenhova 
magával vihet, anélkül, hogy zavarná 
Ideális vadászatra, sporthoz és kiránduláshoz

o o cier
8 x 2 ?

1 0 x 2 5  C
Szúrkuleti érték: 15.8 
1000 m-en 
a látómező: 100 m 
Súlya: 305 g 
Tokkal együtt 
Cikkszáma: 20100

39 900 Ft

8 x 2 2  C
Szúrkuleti érték: 13,3 
1000 m-en 
a látómező: 120 m 
Súly: 270 g 
Tokkal együtt 
20099 cikkszám

36 900 Ft

K e r e s k e d e l m i  K f t .

SZAKÜZLETEINK:
Budapest, Andrássy út 12. Tel.: 132-3180, 111-5413; Szeged, Stefánia u. 9. Tel.: (62) 312-782; Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 3. Tel.: (72) 313-904; 

Zalaegerszeg, Tompa u. 1. Tel.: (921313-523; Gyöngyös, Rózsa u. 2. Tel.: 137) 311-898; 
Miskolc, Király u. 2. Tel.: (46) 340-040; Tatabánya, Sztráda üzletsor Tel.: (34) 312-476; Baja, Árpád tér 1. Tel.: (79) 324-058.

/ / /

1214 Budapest, Rákóczi Ferenc út 195-197. Tel./fax: 420-4937, 420-4938.


