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A 5 5 0  P U S K A  Á L T A L Á N O S  I S M E R T E T Ő J E
A  CZ 550 ism étlő fegyver a hazánkban jó l ism ert és be 

vá lt ZKK (cseh M auser) sorozatot vá ltja  le.

A CZ 550 es puska szintén a nagyon bevált M auser 
alapelvén működik, 2 reteszelő körömmel a zárdugattyú elején 
és egy harm adik, b iztonsági körömmel a zárdugattyú m ozgató
kar a la tt.

A CZ 550 tok ja  2 vá ltozatban készül: egyik esetben a tokon 
m art vá ja t teszi lehetővé a csúszó távcsőszerelék fe lrakásá t, a 
m ásik esetben a 17 mm es körívve l göm bölyíte tt tok 2 pár M 
3,5 metszett lyukka l rendelkezik a szerelék illesztéséhez.

A kompakt elsütöszerkezet egyb illen tyüs vá ltozatban készül, 
és szilárdan csatlakozik a tokhoz. Egy beállító  rendszer segít
ségével szabályozni lehet az e lsü tőb illen tyü  lövés e lő tti és a 
lövés u tán i mozgásának távo lságát. Ez a beá llító  rendszer 
könnyen k iszere lhető anélkü l, hogy az elsütöszerkezet fu n kc ió 
já t és beá llításá t megzavarná.

A CZ 550 es hagyományos 2 állású b iztosítóva l van fe lszerel 
ve. de megrendelhető 3 á llású b iztosítóva l is:

-  legelső állásban a fegyver tüzkész á llapotban van
-  középső állásban a b iztosító  az elsütőszerkezetre hat (zár

dugattyú k iny itha tó )
-  leghátsó állásban a b iztosító  az elsütőszerkezetre és a zár

dugattyúra hat.
A CZ 550 es vadászfegyver rendelhető irányzók né lkü l, ny ílt 

irányzókkal, ille tve  a lka lm as különleges, egyedi irányzók fe l 
szerelésére. Az irányzók elhelyezése lehetővé teszi a legna 
gyobb távcsövek fe lszere lését is.

A CZ 550 a ZKK sorozat továbbfe jleszte tt vá ltozataként bíz 
vást nagy népszerűségre ta rth a t igényt a magyar vadászok kö 
rében. P róbálja k i Ün is. és meg fogja szeretni.
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LESZ-E VADASZ 2000-BEN?
Talán a címben feltett kérdés nem is fedi ponto
san a tárgyalandó téma lényegét. Lehet, hogy 
helyesebb volna így: Milyen lesz a vadász 
2000-ben? Mennyiben lehet egyáltalán alkal
mazni a vadász lértsd: az „igaz vadász'! megne
vezést az akkoriakra, hoqy ugyanarra gondoljon 
az ember, mint 40-50 évvel korábban, amikor a 
vadászt például Fekete Istvánnak, Kittenberger 
Kálmánnak hívták? Mert vadász lértsd: a vadat 
elejtő puskás) biztosan lesz, míg a civilizáció ál- 
oásos tevékenysége nem változtatja vadmentes 

sivataggá a természetet.
Egyáltalán mit jelent majd a szó: vadászat? Mi marad meg a lényegéből? 

Lehet-e vadászatnak nevezni, ami itt történni fog?
Tudjuk, vadászni ma sem azt jelenti, amit régen. Az ember egy verőfényes 

téli reggelen füttyent az óreg vizslának, szól a cimboráknak, és elindulnak 
bokrászni; tél végétől vagy már évek óta figyeli .A  bakot', cserkelései csak 
annak szólnak, s talán évek telnek el. míg egy kakukkszavas hajnalon kalapja 
mellé tűzheti a tőretet -  nem. sajnos a vadászat már ma sem ilyen.

És a vadász? Az apja nyakában indulni az első kirándulásokra, nyári vakáci
óban katángkórót kaszabolni fűzfakarddal, kilőtt patron feledhetetlen lőpor
szagát magába szívni, majd már kamaszodva egyedül megtanulni erdő-mező 
törvényeit, olykor-olykor nyulat, fácánt cipelni örömtől nagyot dobbanó szív
vel, ha haitónak szegődhet, kilesm májusi hajnalok harmatos titkait, didereg
ve és kicsit félve rókát hívni régi kőbányák fölött, nyáron gombával tölteni a 
kosarat, csokrot kötni a júliusi rét virágaiból, szamócával, szederrel festeni a 
kiszáradt ajkakat; hajnalban és alkonyaikor, télen és nyáron otthonra lelni er
dőn és mezőn, hogy egyszer csak megérintse a csoda az ifjú szívet, s torok
szorító áhítattal megálljon, levegye kalapját, s aztán örökké érezze kiválasz
tottságát; hogy -  Fekete István szép szavával élve -  mindig tiszta kézzel 
gyújtson gyertyát a vadászat oltárán. Marad minderre idő? Sőt: lesz erre le
hetőség? (Mert remélhetőleg az emberi lélek nem korcsosul el annyira, hogy 
igénye ne legyen rá!)

Tavaly szeptember végén egy gyönyörű délutánt töltöttünk kinn kedvesem
mel: vörösben égtek a madárberkenye levelei, fácánkakas tolla csillogott a 
napsütésben, őzek bujkáltak a galagonyás hegyoldalban, szarvasok óvatos
kodtak a szálasban. Miénk volt a táj: a völgy, a rét, az erdő. Fagyai, kökény 
vadrózsa bogyója festette a száraz őszi virágokból kötött csokrot, és a szí
vünk m egte lt csendes öröm m el. Hazafelé menet az ösvény szinte v ilá g íto tt a 
holdfényben. Mögöttünk sotétlett a hegy, előttünk szikráztak a város fényei, 
és a szívem egy pillanatra elszorult.

Jut-e a fiamnak még ebből? Megteheti-e majd ő is, hogy ha kedve tartja, 
nekivágjon az erdőnek, felüdülni, kilesni titkait? Nem, a vadászatról már nem 
is beszélek. Egy kéi doboz töltényt ha ellövök egy évben (igaz. nem is na
gyon vágyom többre), s tudom, ha nem gazdagodom meg (ami nagyon való
színű), rövidesen ez sem lesz, talán szögre kerül a puska. Elfogadom -  mi 
mást tehetnék? De mi lesz. ha mindenhol felnőnek a kerítések, megjelennek 
a ..Magánterület' feliratú táblák, akárcsak a fejlett Nyugaton. Mi lesz, ha a 
szabad, kinti világ, ahol mély levegőt vehetek, különleges engedéllyel láto
gatható természetvédelmi területté és -  nagyobbrészt -  az „isteni' magántu
lajdon sérthetetlen tárgyává válik?

„.. szabadság levegője, ki ilyen levegőt szív, nem tud aludni többé se nélkü
le, se tőle' -  írja Szőcs Géza. Ez a vágy, ezek a vágyak nem elégíthetők ki 
akciófilmmel, hamburgerrel; de színházzal, könyvvel sem, sőt: semmi mással.

A válay biztos: lesz vadász 2000-ben. De hogy mi lesz azokkal, akiknek a 
vadászat több mint sport, kedvtelés vagy szenvedély, akiknek sokkal többet
-  nincs rá jobb szavam: -  életérzést jelent, velük, velünk mi lesz?

A középkorban a templom asylun, azaz menedékhely volt mindenkinek. A 
mi utolsó asylununk az erdő. a mezői Járjuk-e még 2000-ben?

öt. faragó István
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Az általános vita lezárult
Ez azonban még mindig nem jelenti 
azt, hogy rövidesen sor kerülhetne a 
vad védelméről, a vadgazdálkodásról, 
valamint a vadászatról szóló törvény- 
tervezet parlamenti záró szavazásá
ra... ugyanis az majd a részletes vita 
végén következik, viszont azt egészen 
biztosan állíthatjuk, hogy a Házsza
bály éneimében az általános vita vé
géig nyújthatták be az országgyűlési 
képviselők módosító, kiegészítő javas
lataikat.

Eredetileg a vadászati törvény a ter
mészet védelméről, illetőleg az erdő
ről és az erdő védelméről szóló tör
vénytervezetekkel együtt, egy cso
magban került volna a T. Ház elé. En
nek a logikáját kár lenne vitatni. Nap
jainkban - bár a bizottságok még szinte 
csomagként, de külön-külön tárgyalták
- érzékelhetően szétválnak egymástól a 
törvényjavaslatok, és minden bizonnyal 
így lesz ez a részletes vita, illetőleg a 
záró szavazás esetében is.

Eredetileg a vadászati törvény hat
párti egyezkedéssel, sőt egyezséggel 
került volna a T. Ház elé. Ennek a lo

gikáját sem érdemes vitatni. Napja
inkban mindent el lehet róla mondani, 
csak azt nem, hogy a hét parlamenti 
párt a vadászati jog földtulajdonhoz 
kötésén kívül bármely más pontban 
egyetért, sőt... a képviselői javaslato
kat vizsgálva az is kiderül, hogy 
ugyanazon a párton belül sincs a kép
viselők között egyetértés.

Nem volt véletlen tehát, hogy a 
Földművelésügyi Minisztérium által 
elkészített, a vad védelméről, a vad- 
gazdálkodásról, valamint a vadászat
ról szóló törvénytervezethez szokatla
nul sok (úgy is fogalmazhatnánk, 
hogy más, gazdaságilag fontos, a köz
társaság szempontjából sokkal jelen
tősebb törvényjavaslatokhoz viszo
nyítva aránytalanul sok), konkrétan 
175 önálló képviselői indítványt nyúj
tottak be az Országgyűlés Irodájához, 
amelyben a pártok szakértői, hozzáér
tő képviselők - feltehetően tanácsadó
ik véleményére támaszkodva - 374 
pontban tettek kisebb-nagyobb javas
latot a törvény szövegének, tartalmá
nak módosítására.

Egyenként
Az Országgyűlés Mezőgazdasági B i
zottsága vitatta meg először a képvise
lői indítványokat, ami a gyakorlatban 
azt jelentette: minden pontot egyen
ként kellett az ülésen felolvasni, meg
vitatni és megszavazni.

A Mezőgazdasági Bizottság - mint
egy hivatalból - két napon keresztül, 
teljes részletességgel foglalkozott a 
képviselői indítványokkal, híreink sze
rint néhány pontnál nagyot vitatkozva.

(Szerkesztőségünk sajnos nem ka
pott meghívást a Mezőgazdasági Bi
zottság ülésére, és a bizottság elnöke 
sajtótájékoztatót sem tartott az ülés
ről... így kev'és konkrétummal szolgál
hatunk olvasóinknak, viszont annyit 
megtudtunk, hogy a minimálisan 300 
hektáros területnagyságról szóló in
dítványt csupán a képviselők egyhar- 
mada támogatta, annak ellenére, 
hogy egyes ellenzéki és kormánypárti 
bizottsági tagok is az elfogadása mel
lett voksoltak.)

Vita volt még a vad tulajdonjogáról. 
A törvényjavaslat - a szakmai állás- 
foglalásnak megfelelően - a vad tulaj

donjogát megtartotta az állam számá
ra. és ezt fogadta cl, hagyta jóvá és 
tévesztette elő a kormány.

Dr. Tóth Tihamér (MDNP), Bal- 
say István (Fidesz), valamint a leg
több javaslatot benyújtó SZDSZ-es 
csapat: Mayer Antal, Mészáros Bé
la, Vargáné Kerékgyártó Ildikó és 
Juhász Pál képviselők a törvényjavas
lat 9. paragrafus 1. bekezdésének mó
dosítását javasolták, hogy a vad le
gyen uratlan dolog (res nullius), azaz 
a vad legyen gazdátlan jószág.

(Milyen érdekes. Csak a vadászható
-  vagyis az ehető, a megehető -  vadfa- 
jok jogi megítélése \<áltja ki a vitát.)

A Mezőgazdasági Bizottság a szava
záson nem fogadta el a javaslatot.

Valamivel könnyebb helyzetben volt 
az Országgyűlés Környezetvédelmi 
Bizottsága, amely alapállásként leszö
gezte, hogy nem foglalkozik azokkal a 
képviselői indítványokkal, amelyek 
tulajdonosi vagy vadászati érdekeket 
szolgálnak. A fő szempont a vad vé
delme volt. így csak 196 pontról kel
lett vitatkozniuk, szavazniuk.

Kifulladásig
Délután ötkor kezdődött az ülés. 
amelyre meghívást kapott szerkesztő
ségünk. és amelynek sajtótájékoztató
ján is részt vehettünk. Egy vallomás
sal tartozunk, azt hittük, itt aztán most 
kiokosodunk, mindent tudni fogunk a 
vadászati törvényről. Az igazság az, 
hogy tanúi lehettünk az Országgyűlés

Környezetvédelmi Bizottságának egy
általán nem látványos és nem is min
dig érdekes munkájának, adott eset
ben a javaslatok futószalagszerű elbí
rálásának. Ez úgy történt, hogy az ér
vényes szavazáshoz minimum hat sza
vazat kellett, és akkor az indítványt 
befogadta a bizottság. A bizottsági ta

gok közül ezért általában heten min
dig jelen voltak és szavaztak. A képvi
selők egyébként, mint a televízióban 
is látható plenáris üléseken, jöttek- 
mentek, s úgy tűnt. hogy a lobbyzás 
még itt is folyt, mén a vadászok 
„nagy barátja’*, a szürke öltönyben 
megjelenő Varga Béla mindenkit „el* 
kapott", aki kitette a lábát a folyo
sóra.

„Érdekes” volt, és mintha már va
lakiktől hallottuk volna az egyik ellen* 
zéki képviselő eszmefuttatását, aki el
mondta: hogyan lehet állami tulajdon
ban az a vadliba. amelyik, amikor 
kedve tartja, fogja magát és elrepül 
Afrikába? A vadászok tudják a legjob
ban. hogy a vad nem ismeri sem a va- 
disz társasági, sem az országhatáro
kat. Mi következik ebből: a vadat 
uratlan jószágként kell kezelni.

(Tisztelt olvasóink! Szerkesztősé
günk fogadási ajánl mindenkinek. Le
het fogadni nálunk arra, hogy a fenti 
gondolatsora részletes vitában megis
métlődik. A tét: 100 Ft. És lehet fogad
ni az ellenkezőjére. A tét: 1000 Ft. A 
nyereményeket postán küldjük el.)

De félre a jópofáskodással, valljuk 
meg. a vad res nulliusként kezelése 
nem új dolog, a magyar vadászat tör
ténetében már előfordult, az 1872-ben 
elfogadott törvény is uratlan jószág
nak minősítette.

Egyesek szerint a res nullius vissza
állítása kimondottan visszalépés lenne 
a vadászati jog fejlődésében, hiszen a 
vad állami tulajdonba vétele nem a 
kommunista hatalom szüleménye volt, 
1945-ben a kisgazda többségű demok
ratikus kormány döntött - ésszerűen - 
az állami tulajdonlás mellett, és e 
döntésnek az eredményeképpen vált 
ez a kis ország Európa egyik „vadász* 
paradicsomává*'.

Ha a vadászható vadfajokat gazdát
lan jószágoknak tekintjük, akkor talán 
azt is ki kellene mondani, hogy min
den vadon élő állatfaj res nullius. A 
vad tulajdonjogában az állami tulaj
don és a res nullius között azért van 
különbség, különösen jogi szempont
ból, ezt a kártérítési perek bizonyítják 
azokban az országokban, ahol a vad 
uratlan jószág... mert ki fizet kártérí
tést a gazdátlan jószágén?

Végül is a vadászat-vadgazdálkodás 
szempontjából az állami tulajdon azért 
lenne fontos, mert így talán több védel
met lehetne biztosítani a vadon élő ál
latfajok és a vadászható vadfajok, a tel
jes biológiai életközösség számára.

(Szerkesztőségünk nagyon bízik 
benne, hogy a záró szavazásig a vadá
szoknak sikerül minden honatyával és 
honanyával megértetni, mién tartjuk 
fontosnak a vad állami tulajdonlón 
maradását.)

Legyen az orvvadászat bűntett!
Az Országgyűlés Környezetvédelmi 
Bizottsága - egy gyors statisztika sze
rint - úgy negyven százalékban fogad
ta be/el a képviselői indítványokat és 
adta vissza a törvényjavaslatot átfogal
mazásra a törvény előkészítőinek, az 
FM profi jogászának, dr. Mikó Zol
tánnak, aki mellett ott szorongott 
a vadgazdálkodási főosztály szinte 
minden munkatársa.

Apropó, „átfogalmazás". A „tör
vénycsomag" tette lehetővé, hogy a 
három előterjesztett törvényjavaslattal 
egy időben a Büntető törvénykönyv 
módosítására is javaslatot tehessenek 
az országgyűlési képviselők, az or
szággyűlés szakbizottságai. És a kép
viselők. a bizottságok éltek is vele. a 
Környezetvédelmi Bizottság például 
kilenc módosító javaslatot tett a Btk.- 
ra. ebből egy javaslat az orvvadászatra 
vonatkozik, mégpedig azt erősíti”, 
hogy az orvvadászatot minősítsék

bűntetté, kerüljön a Btk.-ban tételes 
megfogalmazásra az orvvadászat, 
mint bűncselekmény, és a szankciója
3-5 év közötti börtönbüntetés legyen.

A vadászati törvényben ugyanakkor 
meg kell fogalmazni a jogellenes va
dászat szankcióit, hogy az orvvadá
szat eszközeit, adott esetben például 
az orvvadász gépkocsiját a rendőrség 
azonnal lefoglalhassa, a bűnjelek el
tüntetését megakadályozza.

Átfogalmazásra kerül a hivatásos 
vadászok jogállásáról szóló része a 
törvényjavaslatnak, ugyanis „eredeti
leg”  a Belügyminisztérium terjesztet
te volna elő azt a törvényt, amely a hi
vatásos őrök (vadőr, erdőőr. halőr. 
mezőőr, természetvédelmi őr. bizton
sági őr stb.) jogállását szabályozta vol
na. Ez a törvény egyelőre várat magá
ra. ezért mindhárom törvénynek sza
bályoznia kell a hivatásos személyzet 
jogállását.

• •

Ónálló vadászkamarát!
„Eredetileg" a vad védelméről, a vad- na a vadászati köztestületről szóló ki
gazdálkodásról. valamint a vadászat- egészítő javaslat, amelyet dr. Házas 
ról szóló törvényjavaslat része lett vol- József (MSZP) képviselő önálló indít-

(Folytatás a 20. oldalon)
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NAGYON KF.1,1, A TÖRVÉNY!
INTERJÚ BATTHYÁNY ÁDÁMMAL

GRÓF BATTHYÁNY ÁDÁM 1942-BEN SZÜLETETT AUSZTRIÁBAN. ISKOLÁIT IS ITT VÉGEZTE. KIVÉTEL A MÜNCHENI EGYETEM, 
AHOL A MEZŐGAZDASÁGI DIPLOMÁJA MELLÉ KÖZGAZDASÁGI OKLEVELET SZERZETT. TULAJDONKÉPPEN EZ UTÓBBI DIPLOMA 

HATÁROZTA MEG ÉLETÉT, MERT RÖVID IDÓN BELÜL BEKERÜLT A BANKSZFÉRÁBA, NÉMETORSZÁGBAN, ANGLIÁBAN 
DOLGOZOTT, MINT BANKÁR. 1989-90-TÓL KÉT ÉVIG A MAGYAR MINISZTERELNÖK GAZDASÁGI TANÁCSADÓJA VOLT, MAJD 

„PRIVATIZÁLTA MAGÁT" ÉS MEGALAKÍTOTTA A NEVÉVEL FÉMJELZETT PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGOT. 
1978 ÓTA JÁR MAGYARORSZÁGRA VADÁSZNI, A VOLT ZALAEGERSZEGI ÁLLAMI GAZDASÁG MEGVÁSÁRLÁSÁVAL ZALÁBAN

ÉS VAS MEGYÉBEN ALAKÍTOTTA KI BIRTOKAIT.

VADÁSZLAP: - M int meglehető- 
sen nagy földterület tulajdonosa, 
érthető, hogy várja az új tör
vényi, amely a Tóid tulajdonjogá
hoz köti majd a vadászat haszno
sításának jogát. Jó  befektetésnek 
tartja a vadászatot?
BATTHYÁNY ÁDÁM: - Igen. 
meggyőződésem, hogy a vadászat
vadgazdálkodás jó befektetés, ha jó 
a terület, ha jók az adottságai és 
ami a legfontosabb, ha igazi gazdál
kodás folyik rajta. Nagyon remé
lem. hogy az új vadászati törvény 
minél előbb megszületik, mert az 
időhúzást a vad sínyli meg... az a 
kevés, ami még az elmúlt évek rab
lógazdálkodásából megmaradt. 
Kénytelen vagyok így fogalmazni, 
mert mi másnak nevezhetők a mos
tani állapotok? Egyébként a leg
rosszabb a bizonytalanság, egy évre 
szóló szerződésekkel nem lehet mit 
kezdeni, a vadásztársaságok érthe
tően nem fektetnek be a területbe, 
csak a fenntartásra, az életbenmara- 
dásra koncentrálnak. Bízzunk ben
ne, hogy a törvény mindezt - sok 
egyéb mással együtt - megszünteti.
VADÁSZLAP: - Nem zavarja önt 
a minimum 3 ezer hektáros terü
letnagyság? Ekkora földterülete 
még Önnek sincs.
BATTHYÁNY ÁDÁM: - Személy 
szerint nekem jobb lenne, ha a 3 
ezer helyett ezer hektárt írna elő a 
törvény, de nagyon tetszik, hogy a 
szakemberek kitartottak a 3 ezer 
hektár mellett, mert minél nagyobb 
a vadászterület, annál nagyobb az 
eredményes gazdálkodás esélye. 
Azt mindenkinek látnia kell. hogy 
60-100 hektáron nem lehet sem va
dászni, sem a vaddal gazdálkodni, 
ezt az európai országok példája már 
bizonyította. Nekünk Ausztriában 
van egy 200 hektáros bekerített er
dőnk, vaddisznós kertet létesítet
tünk benne. A kisebbik fiam kezeli, 
de ugyancsak meg kell küzdenie a 
megélhetéséért. Itt Magyarországon 
a honos vadállomány számára sok
kal jobbak a természetadta kö
rülmények, ezt meg kell menteni.

védeni, és ésszerű befektetéssel, jó 
szakemberekkel könnyebb lesz 
eredményt produkálni.
VADÁSZLAP: - Ön szerint a ma
gyar vad eladható?
BATTHYÁNY ÁDÁM: - A vadá
szata adható el. Annak idején ezt 
mindig jeleztem Antall József mi
niszterelnök úrnak, hogy érdemes 
foglalkozni a vadászattal, mert Eu
rópában. de talán még Európán kí
vül is a magyar vadnak és vadászat
nak rangja van, jobbak vagyunk, 
mint mások. Sajnos az előző kor
mánynak nem volt sok affinitása a 
vadászathoz, és így a vadgazdálko
dásban sem következhetett be idő
ben a rendszerváltás. Ha lesz tör
vény. biztos vagyok benne, hogy a 
jó hírünket vissza fogjuk szerezni... 
csak ehhez biztonság kell. és ha van 
biztonság, lesz hozzá tőke is. Kül
földi vadászbarátaim éppen a bi
zonytalanság miatt mennek Len
gyelországba. Szlovákiába. Csehor
szágba vadászni... ők a versenytár
saink. s mintha az utóbbi időben a 
vadászat náluk nagyobb biztonság
ban lenne. Szóval, nagyon kell a 
törvény!
VADÁSZLAP: - Tételezzük fel, 
hogy már van új törvényünk. Mit 
tenne Ön?
BATTHYÁNY ÁDÁM: - Remé

lem, hogy Zalában és Sárvár kör
nyékén a saját földünkön kívül tu
dok/tudunk még területeket bérelni 
és vadászatra jogosultságot szerez
ni. Ha ez adott lesz, akkor elsősor
ban az apróvaddal kívánok foglal
kozni. mert az apróvaddal gyor
sabb. rövidebb idő alatt lehet ered
ményi produkálni. Természetesen a 
hosszú távú terveim között a nagy
vad is szerepel, de itt fontosabb a 
terület adottsága. Mind a nagyvad-, 
mind az apróvad-gazdálkodásnál tu
domásul kell venni, hogy egyik 
sem csak a jó Isten adománya, aki 
vadászni akar. annak meg kell fizet
nie a költségeket.
VADÁSZLAP: - M i köti Önt a va
dászathoz, egyáltalán mit jelent 
az Ön számára a vadászat?
BATTHYÁNY ÁDÁM: - 1989-ben 
egy vezető magyar politikus azt 
mondta nekem, hogy a vadászat a 
kommunisták maradványa. Azt kel
lett rá válaszolnom, hogy az én csa
ládom akkor legalább kétszáz éve 
kommunista, már Marx-Engels 
előtt is „kommunisták”  voltak, mi
vel férfitagjai szívesen vadásztak. 
Szóval a vadászat, a fegyvereim egy 
része, a természet szeretete és isme
rete családi örökség. Még 12 éves 
sem voltam, amikor atyai engedély 
nélkül Auszti iában a családi birto
kon meglőttem életem első bakját. 
A fővadásszal leselkedtünk az er
dőn, amikor eleredt az eső. beme
nekültünk egy kis faházba. Semmi 
esélyt nem adtunk magunknak. Az
tán elállt az cső, a rétek fölött szag
gatottan úszott a pára. és újra el
kezdtünk cserkelni. Egyszercsak 
feltűnt előttünk egy bak, a fővadász 
azt mondta: ez az. azonnal kell lő
ni! Azóta évente 3-4 bakot volt al
kalmam elejteni, de az első akkor is 
felejthetetlen élmény marad. Hogy 
mit jelent számomra a vadászat? Ta
lán elsősorban kikapcsolódást, a 
természettel való kapcsolatot és 
nem utolsó sorban hasonlóan gon
dolkodó emberek társaságát. A lö
vés - véleményem szerint - maxi
málisan csak a felét jelenti a vadá
szatnak. Sőt. szalonkázásnál már

majdnem zavar, hogy lövést kell 
tenni... ha nem lövök semmit, ak
kor is vadászom, kint vagyok a ter
mészetben.
VADÁSZLAP: - Milyen fegyve
rekkel vadászik?
BATTHYÁNY ÁDÁM: - Sok szép 
és értékes fegyverem van. ezeket 
Ausztriában tartom és mindig azt 
hozom magammal, amire éppen 
szükség van. A nagyapámtól örö
költem egy század eleji Stcyr- 
Mannlicher őzlövő puskát, az 
apámtól pedig egy 24 mm-es angol 
agyas Fabric Nationalt. Spanyolor
szágban vettem egy 12-cs, 1928-ban 
gyártott Holland-Holland rendszerű 
Grccncrt, és két pár spanyol gyárt
mányú Arietra pár-puskával is va
dászom. De mondhatnám a Bcretta 
bockot. a Winchester félautomatát 
(ezzel nem szoktam vadászni), a 
16-os Simsont vagy a Ferlachi go
lyósomat...
VADÁSZLAP: - Európán kívül - 
legalábbis az irodája ezt tükrözi - 
Afrikában is szívesen vadászik.
BATTHYÁNY ÁDÁM: - Ötször 
voltam Afrikában, de csak Zimbab- 
wéban vadásztam, annyira megsze
rettem ezt a gyönyörű országot, 
hogy nem is vágytam más afrikai 
országbeli vadászkalandokra. Itt vi
szont mindent lőttem, amit a törvé
nyek engednek, bivalyt, vízilovat, 
antilopokat...
VADÁSZLAP: - Visszatérve a va
dászat megítéléséhez, nem emlí
tette, hogy a vadászat Önnek em
beri és üzleti kapcsolatot is jelent.
BATTHYÁNY ÁDÁM: - Igen. 
mindkettő nagyon fontos. A vadá
szat mindig és mindenhol lehetőség 
az üzleti kapcsolatok alakításához, 
ez tagadhatatlan. Ami pedig az em
berit illeti, számomra az a vadászat 
a kellemes, ahol nincsenek zavaró 
momentumok, ahol nincs viszály, 
kapzsiság, ahol a résztvevők kultu
ráltan úgy viselkednek, ahogy ez a 
vadászaton, vadászok között illik.

-css-

5



OZBAKVADASZAT'96
„A  szegény embert még az ág is 
húzza" - tartja a magyar közmon
dás. Már egy évtizede, hogy nem 
volt az ideihez hasonló, kemény 
téli időjárás, amely ráadásul no
vembertől március végéig tartott, 
így jelentősen hatott az agancsfcj- 
lesztés teljes időszakára, az elve
téstől a letisztításig.

Sok alföldi társaság - a belvi
zektől felázott járhatatlan utak és 
a gyengén fejlődött vegetáció mi
att - egy héttel későbbre halasz
totta a vadászat megkezdését. 
Idén nem kellett félni, hogy a 
nagy takarás miatt már nem lát
szanak ki az őzek a gabonából, 
lucernából. Nehezítette a megfi
gyelést. hogy a csapatok még áp
rilis közepén is együtt voltak, és a 
bakok teritóriumfoglalása is ké
sőbbre tolódott. Az első és a má
sodik agancsú őzbakok még meg 
sem kezdték az agancs tisztítását, 
ami viszont - kis odafigyeléssel - 
megkönnyítette a gyors elbírálás 
lehetőségét. A gyenge takarás mi
att az egész test forma jól megfi
gyelhető volt, ami biztos támaszt 
adott a korbecslésben. A szőrvál
tás is megkésett. így a hároméves
nél idősebb bakok még teljes téli 
szőrzetben voltak, ami ugyancsak 
segítséget jelentett a gyakorlott 
szemű szakembernek.

Az egyre nehezedő gazdasági 
helyzet miatt nagymértékű túlkí
nálat alakult ki a bérvadásztatás
ban. A gyengébb társaságok az 
éves terv alapján lőhető összes

bakot értékesítésre ajánlották fel. 
Mint minden évben, az idén is 
sok külföldi vendég az utolsó pil
lanatban mondta vissza a vadásza
tot. így a hoppon maradtak két
ségbeesetten futkostak egyik iro
dától a másikig, hogy vendégva- 
dászhoz jussanak.

Sajnos egyre több elmarasztaló, 
bíráló hangú cikk jelenik meg a 
külföldi vadászújságokban, amely 
a vadásztatással járó „túlzott”  ad
minisztrációra hivatkozva igyek
szik lebeszélni a vadászokat a ma
gyarországi vadászatokról. Külö
nösen nagy riadalmat okozott az a 
hír. hogy a mínuszpontos trófeá
kat a bíráló bizottság visszatartja 
addig, amíg a vadvédelmi bírsá
got be nem fizetik a vadásztatok.

Bár még országos adatok lap
zártakor nem álltak rendelkezés
re, az OTB-nél az első két hét 
alatt elbírált 842 őzagancs alapján 
megállapítható, hogy valóban jo 
gos volt az aggodalom az idei őz
agancsok minőségével kapcso
latban.

A középkorú bakok többségé
nek az agancsa vékony szárakkal, 
hegyes, vékony ágakkal koravén, 
vagy visszarakott formát muta
tott. A legnagyobb csalódás a 
mérlegeléskor érte mind a kísé
rőt. mind a vadászt. Még a muta
tós, jó  felépítésű agancsok is 
30-50 grammal kevesebbet nyom
lak a becsült súlynál (a bérvadá
szok nagy örömére). Az agancsok 
üresek, laza szerkezetűek voltak.

a későn megkezdett agancstisztí
tás miatt a színük éretlen, sőt a 
hátsó és belső oldalakon, illetve a 
koszorúkban még sok esetben 
barkamaradványokat láthattunk.

Az idén nem bizonyult igaznak 
az a teória, hogy ha a hideg tél 
miatt késik az agancsépítés, akkor 
a májusi agancsok tömege na
gyobb. mivel a első szivacsos ál
lományban levő szövetnedv még 
nem száradt be. Valószínű a kevés 
napfényes óra. és a gyengébb táp
lálkozási lehetőség miatt idén jó
val kedvezőtlenebbül alakult a 
kálcium beépülése. így kisebb lett 
a fajsúly.

Ez az oka annak, hogy lényege
sen kevesebb az érmes agancsok 
aránya, mindössze tíz százalék (a 
korábbi évek májusában elbírált 
őzagancsainál ez az arány 
15-18%-os volt).

A 842 db agancs közül 7 érte cl 
az aranyérmes értéket. A térfogat- 
súlyhoz viszonyított tömegből hi
ányzó 30-40 gramm, 3-4 pontér
tékcsökkenést is jelent. így a mu
tatós, szemre bronzérmesnek be
csült agancsoknál éppen az a né
hány hiányzott a 105 pont eléré
séhez.

A rendhagyó évet mutatja a mí
nuszpontos agancsok megdöb
bentően alacsony aránya. A ko
rábbi évek 12-15% -os arányához 
képest mindösze 1, azaz egy szá
zalék! Ilyen még nem fordult elő 
a hazai trófeabírálat történetében. 
Igaz. hogy a vadvédelmi bírságtól

való félelem komoly visszatartó 
erőt jelentett, valamint a 300 
grammos kategóriában a koráb
ban mínusz egy pontra értékelt 
agancsok nagy része (az új szabá
lyozás szerint) nem minősült hi
bás elejtésnek. Kétségtelen az is. 
hogy a mínuszpontok arányát je 
lentősen csökkentette a megsza
porodott állatorvosi igazolások 
száma is.

A kedvezőtlen év ellenére idén 
is sikerült két rekordméretű trófe
át zsákmányolni. Az egyik kapitá
lis méretű agancs viselőjét Szol
nok megyében ejtették el. Az 
agancs súlya (kiskoponyával) 691 
gramm, az osztott szárú agancsot 
az O TB 188,12 IP-tal díjazta.

Ha a Naturexpo *96 kiállítás al
kalmával összeülő nemzetközi bi
zottság jóváhagyja ezt a pontérté
ket, holtversenybe kerül az 1974- 
ben Siklóson (Baranya megye) 
zsákmányolt aganccsal, amely a 
magyar ranglista 13. helyezettje. 
Jövőre talán meg is előzhette vol
na egy jobb évet feltételezve, mi
vel az agancs nagy volumenéhez 
arány ítva még a 750 grammos tö
meget is elérhette volna.

A másik kapitális trófea Bács- 
Kiskun megyéből került ki, súlya 
605 gramm, pontértéke 170,13 IP.

Remélhető, hogy a jövő május 
eredményesebb lesz, mivel a ma
gyar őzállomány genetikai alapja 
ezt lehetővé teszi, ha a külső kö
rülmények is segítik.

Szidnai László

r
PETŐFI VT. K ISÚ JSZÁ LLÁ S. 

691 GRAM M , 188.12 IP
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KÖRÖS VT. KUNSZENTM ÁRTON. 

605 GRAM M . 170.73 IP
BOCSKAI VT. LETAVÉRTES. 

494 GRAM M . 139.76 IP



F e l h ív á s

Tiszte le tte l tu d a tju k  m inden  é rd eke ltte l, ho gy  V ad ásztá r
s a sá g u n k  1996. április  10 .-tö l, h iv a ta lo s an , csak  az a lá b 
bi k é t fé le  b é ly e g z ő t  h a s zn á lja  és  te k in t i é rv é n y e s n e k .

VADCOOP B  VT.
1.2.3 sorsz. kerek 4. 5. 6 sorsz. hosszú lntéző Bizottsá9a

1113 Budapest Bocskai út 43-45. 
XI lépcsöház ll.em. 239.

«  185 - 5543 
MHB RT.

Széchenyi István Főigazgatóság 
10200823-22270689-00000000

M e g y e i  r é s z k ö z g y ű l é s e k e n  t ö r t é n t...
Megyei összekötő választás volt a Békés megyei Mezőberényben. Váradi 
Ferenc vadásztársunknak köszönjük az eddigi igen jó munkát és sajnáljuk, 
hogy magánjellegű elfoglaltsága miatt nem tudja tovább intézni a megye 
ügyeit. Az új összekötő: Vértes Gábor *r (06-66) 382-297 Vezetőségi ta 
gok: Farkas Zoltán, Smiri László. Kovács László és Musztafa Oszmán

Veszprémben április 20.-án Szijjánó László megyei összekötő mellé két 
vezetőségi tagot választott a megye tagsága Szentes László és Wieder 
Ferenc személyében. Az új vezetőségi tagoknak gratulálunk, jó erőt, 
egészséget és sok sikert kívánunk munkájukhoz. yaqqOOP BVT.

Intéző Bizottsága

K l u b n a p

Június 29.-én Csömörön Budapest és Pest megyei
klubnapot tartunk.

Program ok: - koronglövészet
- júniális
- ebéd

Szeretettel várjuk tagjainkat, családtagjaikkal, 
barátaikkal, ismerőseikkel együtt. 

Bejelentkezés, információ a központi irodában.
tr 185-5543

T a g o k n a k

Vadásztársaságunk adminisztrációs tevékenysége évről - évre javuló 
tendenciát mutat. Ez a folyamat köszönhető az irodai alkalmazottak 
odaadó munkájának. - ketten vannak, a régi 4- 5 fő helyett - az admi
nisztrációs rendszer folyamatos. - követelményekhez igazodó - átszer
vezésének. számítógép adta lehetőségek fokozott kihasználásának és 
nem utolsó sorban a felelős tisztségviselők hozzáértő munkájának.

A további minőségi változáshoz viszont minden tagunk aktív részvéte
lére van szükség és ez társaságunk érdekén túl egyéni érdek is. Jelenleg 
kb. 40 darab olyan tagdíj befizetési utalvány van amely nem azonosítható 
olvashatatlanság vagy egyszerűen adatok hiánya miatt, (nincs név. vagy cím) 
Ezúton kérjük a Tisztelt Vadásztársakat, hogy az időközben bekövetkezett 
változásokat az adataikban ( lakcím, vadászokmányok - igazolvány száma, 
fegyvertartási eng. száma stb.) haladéktalanul jelentsék be. hogy a napra
kész adatszolgáltatás zökkenőmentesen tudjon működni. ( Azt már csak 
zárójelben írjuk, hogy törvény által előirt kötelesség is amit kérünk.)

A VT. taglétszáma évek óta közel azonos: 4300 - 4400 fő. az új tagdíjfi
zetési rendszer várakozásunknak megfelelően hozta a hozzá fűzött re
ményeket. bevált. A tagdíjfizetés tárgyév február 28.-ig esedékes! 
Vadászatokra történő bejelentkezéseknél a bejelentő, önmagán kívül, 
legfeljebb további kettő főt írathat fel a névsorba. Az irodánk vadásza
tokról is folyamatosan tájékoztatja az érdeklődőket és tisztelettel állunk 
mindenki rendelkezésére az esetlegesen felmerülő kérdésekben.

Llszl István VT. Titkár

Ö N K Ö L T S É G E S  v a d á s z v iz s g a  ta n fo ly a m ra  -  ta g o k n a k  -  k o r lá to z o tt  s zá m b a n  
m ég leh e t je le n tk e z n i:  V A D C O O P BVT. központi iroda •a* 1 8 5 -5 5 4 3

T u d ó s ít á s V a d á s z a t i  l e h e t ő s é g

G y ó r -M o s o n  S o p r o n  m e g y é b ő l  H o r v á t h  A n d r á s  je l e n t i

Lázas előkészületek kezdődtek az idei Országos Vadásznapok megyei 
rendezvényeinek előkészitésére.sőt az országos rendezvény zárónapi 
ünnepségének Győrbe hozatalát is megcélozta a Megyei Szervező Bizottság 
Matusz János Biz.-i elnök vezetésével aki egyszemétyben a Kisalföldi Vadász 
Szövetség elnöke is. Jó  és követendő példát mutatva területes és bérkilövő 
hovatartozásra való tekintet nélkül, a szükséges vadászegységet megteremtve 
építették ki a kapcsolatot a Vadásztársaságokkal Laczik László - a VADCOOP 
BVT HUBERTUS Kereszttel kitüntetett vadásza - is helyet kapott a szervező 
Bizottságban Laci Bácsi vezetésével egyébként, kiváló eredményekkel rendel
kező Erdész. Vadász.- Lövész klub működik, ahol nyitott kapukkal várnak min
den vadászt, érdeklődőt. Az Országos Vadásznapok egyik megyei helyszíne 
is lesz a Lőtér. íjász-, kutya-, lovas-bemutatóknak otthont adva. A másik hely
szín Győr Kiskut-liget lesz A Sportcsarnok. Kemping. Állatkert. Majális-Liget 
alkotta láncolat, kiváló környezet a tervezett programok lebonyolítására, (korhű, 
jelmezes bemutatók, trófeakiállitás. forgószinpad humoristákkal, főzőverseny.

zene. tánc. vásár, s a többi legyen meglepetés) Mindenkit vár 
sok szeretettel Győr-Moson Sopron megye, a vadászok és a 

^  Szervező Bizottság augusztus 31 .-e és szeptember 08 -a kozótt.

Vadkárelhárító és őzbak vadászati lehetőségek 
kínálkoznak a SEFAG-nál.

A családtagok, barátok, valamint a kísérők 
elszállásolási lehetősége megoldható! 

Bejelentkezés és a vadászatok idő p o n tja iró l 
in fo rm ác iók  a közpon ti irodában: tt 185-5543

K é s z ü l ő d ü n k

Várjuk tagjaink jelentkezését az Országos Vadásznapok alábbi 
programjaira és az alkalomhoz kapcsolódó rendezvényekre.

óv. a v ic t - NATUREXPO (50 %-os jegy)
^  *  *4+ - Országgs főzőverseny

'v""/TvyrN *  "  á °  - Koronglövészet (csapatok)

%  ______*
° ° S  VAOfc5 VADCOOP BVT.

Intéző Bizottsága

- Nagymaros Kittenberger napok 
(május 3.-tól két hétig kiállítás)
- Vadászati Kulturális Konferencia
- Központi záróünnepség 

(valahol vidéken) /
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VADDISZNÓVADÁSZAT,
Ha korszakosnak nem is nevezheti, de az eddigi
ekhez képest igen jelentős változásokat hozott a 
nyári vaddisznó-vadászatokat szabályozó, jelen
leg hatályos FM-rendclct. A disznók jelentős ré
sze ugyanis eddig úgynevezett ..vadkárelhárító” 
vadászatok idején került terítékre. Ha azonban 
igazán őszinték akarunk lenni, bizony indokolt 
az idézőjel használata, mert a vadász szempont
jából a hangsúly - valljuk be - a disznó elejtésén, 
nem pedig a vadkár csökkentesén van. Igaz azon
ban az is. hogy amelyik disznó a terítéken fek
szik. az többet nem károsít.
A rendelet 21. paragrafus (2) bekezdése szerint 
egyebek mellen tilos vadászni:

<
h) a vaddisznó és a róka kivételével éjszaka á  
(napnyugta után egy órával kezdődő és a nap- g 
kelte előtt egy órával befejeződő időszak kö> ® 
lő tt). £
i) fényszóró használatával. £
3. Éjszakai vadászatnál a fényszóró használa- £ 
tát a vaddisznó által okozott vadkár elhárítása 2 
vagy megelőzése céljából, különösen indokolt ó  
esetben a hivatal engedélyezi. Éjszakai vadá- o 
szaton a vadász köteles magánál tartani a ke
resőtávcsövet, valamint a kézilámpát. Tilos a 
vad elejtésénél elektromos optikai eszköz hasz
nálata.
A fentiek szerint vaddisznóra éjszaka szabad va
dászni. Feltéve természetesen, ha a biztonságos 
elejtést a látási viszonyok lehetővé teszik (erős 
holdfényben, holdtölte tájékán). Fényszóró, illet
ve helyesebben puskalámpa használatával azon
ban csak az FM-hivatalnak külön beküldött. 800 
forintos okmánybélyeggel földíszített kérvényre 
érkező külön engedéllyel szabad vadászni. Az 
engedélyt csak ..különösen indokoltM esetben 
kaphatja meg a vadászatra jogosult. így a jogal
kotó a területileg illetékes vadászati hatóságra 
bízta a kérdés eldöntését.

Régi vita lángolt föl mindezekkel újra. amelyre 
választ csak az idő és az összegyűjtött tapasztala
tok adhatnak. Az eddigi gyakorlat szerint a leg
több területen, ahol évtizedek óta rendszeresen 
verették a kiváltó disznókat, az esti kiváltások 
ideje valóban a késő éjszakai órákra tolódott. így 
inkább azoknak volt esélyük, akik a lesen éjsza
káztak, vállalva annak minden kellemetlenségét. 
10-11 óráig még a legjobb spray-vcl is a szúnyo 
gok hadával kell gyürkőzni. utána az ólmos ál
mossággal. amely egészen a kora hajnali dider
gésig tart. mert a harmat hűvössége ellen nincsen 
tökéletes védőruházat. Valóban csak a legmeg- 
szállottabbak képesek rendszeresen a lesen éjsza
kázni, holott az éjszaka neszei, hangjai, érzéki 
csalódásai valóban sajátos hangulatot jelentenek. 
Ebben rejlenek azonban az éjszakai vadászat ve
szélyei is, hiszen a sajátos és szokatlan fények já
tékai a tapasztalt vadászoknak is sokszor föladják 
a leckét.

A fényszóró használatának betiltását az illeté
kesek az általános európai etikai normákhoz való 
csatlakozással magyarázták. Mi ezt maximálisan 
megértjük, csupán azt tartjuk furcsának, hogy az 
onnan érkező vadász vagy már puskalámpával ér
kezik, vagy éppen itt vásárol magának, mert

olyan jó üzlet, hogy már németül is hirdetik a 
magyar lapokban.

A lámpázás hazai hívei balesetvédelmi, lőbiz- 
tonsági okokkal és a vadászat eredményessége 
miatt védelmezik. Ellenzői az etikai megfontolá
sok mellett a vaddisznó életmódjának drasztikus 
zavarásával érvelnek - cseppet sem alaptalanul 
hogy ahol békén hagyják a disznókat, ott már lő- 
világ előtt is kiváltanak. Az azonban bizonyos, 
hogy a lámpázással éppen attól az élménytől 
fosztja meg magát a vadász, amelyet a vad meg
pillantása. megfigyelése, elbírálása ad. Ez pedig
- véleményünk szerint - a vadászat élményszerű
ségének alapvető része, ha úgy tetszik, sava-bor- 
sa. Hol van ettől a villanás és az odadobott lövés? 
Lehet még érveket fölsorolni pro és kontra, de 
e helyütt nem ez a cél.

Miután a kérelem elbírálását a megyei vadá
szati felügyelők végzik, megkérdeztük a nagy va
das megyék illetékeseit, milyenek az eddigi ta
pasztalatok. és milyen szempontok alapján bírál
ják el a kérelmeket.
Falk Konrád, Baranya megye: - Annak ellené
re. hogy nálunk több disznó kerül terítékre, mint 
szarvas, csak olyan helyre adtam ki engedélyt, 
ahol a kukoricavetés az erdő közelében volt. Ha
sonló módon kellett védeni a makkvetéseket is. 
28 társaságból mindössze hárman nem kértek, de 
május végétől lezártuk a lehetőséget, és búza- 
érésre csak rendkívüli esetekben adok engedélyt. 
Az indokoltságról személyesen is szeretnék meg
győződni. véleményem szerint a vadkárelhárítás
nak számos más módja is van. Inkább ezeken 
kellene gondolkodni.
Kismartom Károly, Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye: - Indokolt esetben adtam és adok is ki 
engedélyt. A megyei vadászszövetséggcl szinte 
napi munkakapcsolatban vagyok, így bízvást ál
líthatom, hogy akik beadták a kérelmet - vadász
társaságok, erdőgazdaságok -, meg is kapták.

Ezen a téren semmiféle visszaélést nem tapasz
taltam. Természetesen az engedély a veszélyezte
tett helyekre szól, nem az egész vadászterületre.
Gyeginszkv Béla. Győr-Moson-Sopron megye:
- Három veszélyperiódusra lehet bontani az 
idényt. Első a kukorica- és makkvetések ideje, 
ezután a búzaérés. majd a kukoricaérés egészen a 
betakarításig, november 3-ig. A vaddisznó fény
szóró segítségével történő éjszakai vadászatát - 
természetesen - erdőben nem engedélyezem, 
csak a károsított területeken, de mindenkinek, 
aki kéri, az engedélyt megadom. Egész egysze
rűen azért, mert muszáj. A megye vaddisznóál
lománya. valamint a károsítás mértéke az eddigi 
gyakorlat alapján teszik indokolttá.
Andrássy lAszló, Nógrád megye: - A hivatalos 
kérelem mellé indoklásul bekérem az illetékes 
jegyző nyilatkozatát is. Eddig nem sok kérelem 
érkezett, de gondolom a búzaérésre majd meg
szaporodik a károsítások száma. Olyan helyeken, 
ahol eddig sem volt számottevő a kár, ott nem in
dokolt semmiféle tilalom feloldása.
Szabó Zoltán, Pest megye: - Csak különösen in
dokolt esetben engedélyezem a fényszórós vadá
szatot, annak eredményéről jelentést kérek. Öt 
engedélyezett esetben óidig egy disznót sem lőt
tek. Makkvetések esetében a kérelmezők például 
mellékelték az erdőgazdaság védekezésre fölkérő 
levelét, így a vadkár elhárítása valóban indokolt 
volt. Minden egyes esetben az engedélyezésre 
előírjuk a helyszínt, az időszakot és az elejthető 
darabszámot is. A tervegyeztetések során mind
ezeket részletesen megbeszéltük az érintett va
dásztársaságokkal.
I'ömösváry Károly, Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye: - Eddig mindössze egy társaság kért en
gedélyt. Sajnos, eléggé megcsappant az állo
mány, így olyan nagy gondok nem várhatók. 
Minden esetben ragaszkodom ahhoz, hogy ki-
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A GOMBNYÁRSAS SZARVASBIKA
menjek a helyszínre, és személyesen győződjek 
meg a kérelem indokoltságáról. Nagy segítséget 
ad még az is, hogy a vadkárbecslők jelzik, ha va
lahol gond van a megyében.
Kosaras Zoltán, Tolna megye: - Május végéig, 
ahová kértek, oda megadtam azzal, hogy a ké
sőbbieket meglátjuk. Szóbeszéd tárgya, hogy 
sajnos ott is lámpáZRak, ahová nem kértek enge
délyt. ezeket az eseteket nem könnyű bizonyíta
ni. Ahol a múlt években jelentős károk voltak, 
ahol a búzatábla erdővel határos, oda általában 
megadom az engedélyt, és a társaság osztja be a 
védekezéshez a tagságot. Akad azonban olyan te
rület is. ahol az engedély szerint csak a hivatásos 
vadász jelenlétében vadászhatnak éjjel vaddisz
nóra. és ennek előírására is megvannak az indo
kaim.
Bogács 1 .ás/ló. Vfcs megye: - A kukoricavetések 
védelmére május végéig adtam ki engedélyt an
nak, aki kérte. Egyelőre úgy néz ki, hogy búzára 
nem adunk, mert zömmel ott tapasztaltunk kárt a 
búzában is. ahol tavaly kukoricavetés volt. A kö
zelmúltban megtartott értekezleten - ahol az el
nökök. vadászmesterek, hivatásos vadászok vet
tek részt - alaposan megbeszéltük a teendőket. 
Még a kukoricaérésre is csak rendkívüli esetben 
adunk engedélyt. Addig azonban még sok min
den történhet.
Simon Pál, Somogy megye: - Ószintén szólva 
nagy a nyomás, de ellenállunk. Ugyanis, ha a 
rendeletét komolyan vesszük, tapasztalatokat kell 
szerezni, mert enélkül nem megy. A kérelmet a 
helyszínen bírálom cl, és indokolt esetben csak a 
hivatásos vadászok részére adok engedélyt. Soha 
nem tartottam jónak, ha a vadkár elhárítását egye
dül a vad agyonlövéscvcl tudják csak elképzelni. 
Akad ennek számos más, jól bevált módja is.
I)r. Nyulász István. Veszprém megye: - Tartot
tunk táji megbeszéléseket, amely során egyetér
tés alakult ki. noha a megyében évente több mint 
négyezer vaddisznó kerül terítékre. Aki kéri és 
megindokolja, annak megadom az engedélyt. 
Sajnos már történt egy baleset, félhold idején, 
amikor a vendégvadász lámpa nélkül súlyosan 
megsebesítette meghívóját. A lövedék ötven mé
teren expandált a nadrágszíján. így életben ma
radt. Ha mindenképpen szükséges éjszaka a vad
kár elhárítása, akkor viszont a fcgyverlámpa 
használata súlyos és tragikus baleseteket előzhet 
meg.
Sülé I^ijós, Zala megye: - Kétségtelen tény. 
hogy nőtt a vaddis/nóállományunk. Sikeresen 
működik a vadgazdálkodási bizottság, amelyben 
a szövetség, az erdőrendezőség és a természetvé
delem munkatársai dolgozak. Így a kollektív böl
csesség elvén döntünk. A társaságok mintegy 
fele adta be a kérelmet eddig, és rendszeres volt a 
vadkárelhárítás a kukoricavctéscken. A vadászat
ra jogosított, a vadásztársaság osztja be. ki. hol 
és mikor vadászhat, ha az engedélyt megkapták.

Homonnav ZsomborW

A gombnyársas szarvasbika ritka, mint a fehér holla
Fél évszázados vadászmúltam ellenére egyetlenegy 

gombnyársas bikával akadtam össze, de ele|tett tró
feaként is csak kettőnek a koponyáját láthattam.

Nem a torz, fél agancsú, a rövid, arasznyi szárakat 
vagy csökevényeket növeszti beteg, esetleg vissza 
rakott aggastyánokról írok, sem az 1-2 éves gyerme 
kékről, hanem az erős testű. lavakorabeliekről, me
lyek évente folyamatosan öklömnyi csontJunkót rak
nak csak fel.

Az őzbakok között lényegesen több gombnyársast 
taiáiunk. uár Zl első agancsú. elmaradt fejlődésű 
gombost, esetleg 1-2 cm es száracskáí v is ílí? *s ha 
sonlóan nevezzük.

Nem mernék azonban mérget venni annak bizonyí
tására. hogy az ilyen első agancsúak következetesen 
csak rossz, selejt trófea felrakására képesek. (A kí
sérletek sem ezt bizonyítják.) Ezért tulajdonképpen 
nem is (Hetik meg az elmarasztaló jelzőt, és csak a 
többéves bakokat kellene, ha agancsuk kis gubó. 
vagy nyárs, ezen selejtezésre utaló jelzővel megne
vezni.

De nem az ótbakokról Iesz szói hanem arról a bizo
nyos gombnyársas szarvasbikáról, amellyel egy bőgé 
si szezonban összefutottam.

Gyótai vadászterületünkön 1990. év szeptemberé 
ben Alwin nevű német bérvadászt kisérgettem. A bő 
gés kulminált. Harsogtak a bikák, néhányan még 
nappal sem hallgattak. Alwin viszont nem volt 
könnyű vendég. Nehezen mozgott, cserkészni szinte 
nem tudott, legszívesebben - a megszokott otthoni 
módszere szerint - felült egy magaslesre és ott órák 
hosszat, besötétedésig várta a vadat.

A vad jött is. de a neki megfelelő, legalább ezüstér
mes trófeát hordozók nem futkároznak tucatszám az 
erdőben, és nem biztos, hogy éppen az Alwin által el
foglalt magasles előtt fogják lapockájukat muto
gatni.

A kifigyelt 16-os hangját minden este hallottuk. 
Két alkalommal tehenei ott legeltek előttünk a ma
gasles tisztásán, de a hárembasa csak az agancsát 
mutatta meg néha. és az egyik folyató tehénnel a 
fiatalosban szórakozott.

Az ötödik este kimenetelünk előtt végre rá tudtam 
beszélni vendégemet, hogy ne a lesen várjuk a csa
patot. hanem a beállósűrűn átfolyó Aranyos patak 
partján. A vízfolyás két oldalát tavaly tisztították ki, 
és Így széles, nyiladékszerű. belátható sávon várhat
tuk a kiváltó vadat.

Tisztított cserkészúton mintegy 500 m es gyalog
lással értük el a patakot. Vendégem erősen pihegve 
ért a célba, pedig a kényelmes sétát félórás .rekord 
idővel' küzdöttük le

Az árok kanyarjához igyekeztem, ahonnan mindkét 
irányba golyólovésnyi távolságot beláthatunk.

Óvatos léptekkel osontam a szélső fákhoz, de rög
tön vissza is húzódtam, mert a vízfolyás közepén, 
alig kődobásnyira, bent állt a bika.

Megvártam elmaradt vendégemet, és együtt búj 
tünk ki. Az agancsos a farát mutatta és ivott. A 
hosszú, nagy terpesztésű szárak elárulták, hogy ő a 
keresett.

Suttogva utasítottam Alwint a golyós kézbevételé 
re és a vad megcélzására.

Fatörzshöz támasztott fegyverrel vártuk az ivó ke 
resztbefordulását.

Jó  néhány korty után indult csak el. Pár lépéssel 
felmászott az árok szegélyére és ott megállt.

- Most lő|él - súgtam a remegő vadász fülébe
A puskacső láthatóan lengett, a vendég nagyokat 

sóhajtott, a bika pedig szép kényelmesen az erdőbe 
bújt. A puska néma maradt.

- Nem tudtam megcélozni, állandóan mozgott - 
szabadkozott vendégem.

- Oe nem tudunk eléje kerülni? - kérdezte nagy 
ambícióval.

Nekem sem kelett több. Azonnal megindultam. A 
patak bürujén átaraszolva e túlsó égeresben lapuló 
tisztás magaslesét kívántam mielőbb elérni!

Alwin összeszedve minden energiáját, zihálva köve
tett.

Meglassítottam a tempót, és mire a létrán felfelé 
kapaszkodtunk, már az orrán át lélegzett.

Éppen lókor érkeztünk.
A vezértehén akkor lépett ki, és a sásos laposon 

kényelmes léptekkel mcgi^L*!! 2 túlsó erdószegély 
felé. Németemet közben leültettem, fegyverét célra 
irányítva, fódenkabátjával kibélelten feltámasztottuk 
a les deszkájára, és vártuk a bikát.

Jö tt is. csak nem a tehenek után. hanem 50 m-rel 
hátrébb, a tisztás szélső bokrai között. Mintha sej 
tette volna, hogy nem szabad a gazosba lépnie.

Gyakorlott, biztos kezű vadász ötször is lelőhette 
volna, de vendégemnek ez már megoldhatatlan fel
adatnak minősült.

- Nem látom..., nem áH meg - nyögte közben a bi 
ka átért a bokros ligeten és eltűnt az égeresben.

Szó nélkül, lever len néztük az üres tisztást, amikor 
ismét megmozdult az egyik szélső kecskefűz, és mel
lette kilépett egy szarvas. Nagy testű, izmos, agancs 
nélküli tehén, mely mereven az elvonult csapat után 
kémlelt.

De tényleg tehén? Olyan furcsa, magas marú. erős 
szügyű a teste Az érett, komoly tehenekre a hegedű 
nyak a jellemző. Az előttünk állónak ellenkezőleg, fel 
tűnőén vastag, sőt még kissé sörényes is a nyaka.

Ám kétkedésünk hamar megszűnt, mert a szarvas 
felénk fordította fejét és azonnal feltűnt, hogy a fv 
lei között két gyermekököl nagyságú dudor barnállik. 
Gombnyársas bika állt előttünk.

Akkor jómagamat fogott el a vadászláz. Még soha 
nem látott, különleges vadat lőhetnék, de nincs ná
lam puska.

Alwint kezdtem biztatni.
- lődd meg. értékes, rendellenes, ritka trófea.
Oe nem állt kötélnek, csak legyintett, és nemet

intve letámasztotta fegyverét.
Asszonyt, pipát, puskát nem illik  kölcsönkérni.
Ezért nem próbálkoztam vendégem golyósához hoz

zájutni. Ha ónként felajánlaná, az más. de nem aján 
lotta és így fájó szívvel távcsövemen át figyeltem a 
tisztáson átváltó vadat.

Eltűnésekor megfogadtam, hogy amint lehetséges, 
mindent elkövetek a bika kézre kerítése érdekében.

A fogadalmat nem tudtam teljesíteni. A gombnyár
sast a bőgés alatt még egyszer észleltük. Pista vad 
őrünk találkozott vele. amint egy tehenet hajtott, bö
fögve bikamódra, vadászterületünk távoli csücské 
ben. Októberre eltűnt, és soha többet senki sem 
látta.

Alwin másnap a fazekasföldi vadlegelő kukoricásé 
bán meglőtte ezüstérmes bikáját.

A lebukó nap utolsó sugarai által megvilágítva, a 
magaslestől sörétlövésnyire állt fel a páratlan 16-os, 
mormogva dagonyázni indult. Böffentéssel megáll! 
tottam. és a remegő csőből kirobbanó golyó ilyen kö
zelről az 1 m-es célt nem tudta eltéveszteni.

Alwin azóta is minden őszön vendégünk, és magas 
lesről ejti el agancsos szarvasait. Igaz. a minőségi 
kvótákból már engedett, és a villás tízesekkel, sőt a 
bronzérmesekkel is elégedett.

Pá ll Endre
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Szalonka Dublé-díjasok -1996
A Törley Pezsgőgyár jóvoltából 
idén ötödik alkalommal írhattuk ki 
a szalonkázók dublédíját. amelynek 
nem is annyira az anyagi értéke - 
bár az sem egészen megvetendő 
hanem az erkölcsi elismerés rangja 
vált a szalonkázók között népszerű
vé. Egyébként is nagy dolog szalon- 
ka-dublét lőni, amelyet tetéz az a 
néhány üveg Törley pezsgő, amit a 
barátokkal, ismerősökkel együtt fo
gyaszthatnak el a szerencsés vadá
szok.

Őszinte vadászirigységgel gratu
lálunk a „nyerőknek**. Miközben 
újra és újra végigolvassuk a jelenté
seket - némelyik olyan hiteles, 
hogy az ember szinte ott érzi magát 
a tavaszi erdőn azon gondolko
dunk. hogy vajon megérkezett-c 
mindenkié, vajon beküldte-e szer
kesztőségünknek mindenki, aki az 
idei esti-reggeli húzáson dublét 
lőtt? Sajnos tudjuk, hogy nem... de 
bízunk benne, hogy előbb-utóbb 
valamennyi sportszerűen meglőtt 
dubléról tudomást szedünk.

1996. május 16-án szerkesztősé
günkben 15 vadásznak adhattuk át a 
Szalonka Dublé-díjat, amely a ko
rábbi évekhez viszonyítva a magyar 
rekord, hiszen ennyi általunk is re
gisztrált dublé még nem esett. 
Anélkül, hogy minősítenénk az idei 
szalonkaidényt, annyi megállapít
ható: majdnem háromhetes késéssel 
érkeztek a szalonkák, jószerével 
március 15-e előtt még a déli or
szágrészben sem láttak madarat. A 
csúcs viszont majd mindenhol a 
SZOkáSOs időben és egy-két nap 
alatt lezajlott. Jó lett volna, ha az 
idény nem fejeződik be április 
10-én, mert még az utolsó napon is 
jó húzások voltak. A dublé-lövések 
is tükrözik az idény alakulását. Az 
első két dublé március 20-án az esti 
húzáson esett, az utolsó április 
9-én, szintén este került terítékre.

A legtöbb - négy - dublét idén 
Zala megyében ejtették el, a So
mogy megyei Csököly környéki er
dőből. szinte azonos helyen két va
dásznak is kedvezett a szerencse, és

ami meglepő - hét dublét akácos 
erdőben vagy akácos közvetlen kö
zelében vettek fel a vadászok. A 
dublék általában az esti húzáson es
tek. egyetlen dublét lőttek a Pilis
ben hajnalban. Ez természetesen 
nem azt jelenti, hogy a hajnali hú
záson kisebb a dublé-lövés esélye, 
sokkal inkább azt, hogy összeha
sonlíthatatlanul több vadász vett 
részt az esti húzáson, mint a kora 
hajnali ébresztő miatt a hajnali 
lesen.

A 15 dubléból 9 dublénál először 
az elöl repülő madárra, majd utána 
a mögöttc-alatta-fölöttc repülő 
„hátsó" madárra tettek eredményes 
lövést idei „nyerteseink’*. Három 
esetben hangtalanul jöttek a mada
rak, egy esetben korrogva-pisszeg- 
ve, egy esetben csak korrogva, míg 
a többi esetben pisszegve jelezték 
érkezésüket/Jó számot adni arról 
is, hogy majd minden esetben va
dászkutya/kutyák is részt vettek a 
szalonkavadászaton.

ÉS  AKKO R K Ö V ET K EZZEN EK  ID E I N YER T ESE IN K :
Pilsits Zoltán, március 20., Sopron-Dénes major.
Szalai Gyula, március 20., Csököly (Somogy megye). 
Szajkó Mihály, március 22.. Bakony, déli oldal (Veszprém 
megye).
Feiszt Ottó, március 24.. Korpavár (Zala megye).
Dr. fttró Vilmos, március 25.. Károlyháza (Vfeszprém 
megye). Tóhelyi tisztás.
Dr. Georgievics János, március 26.. Újszászi tölgyes 
(Jász-Nagykun-Szolnők megye).
Ohm Károly, március 28.. Nárai (Vas megye).
Nagy Jenő, március 31., Csököly (Somogy megye). 
Kammermann I\Her, április 1. hajnal. Dunabogdány-Ró- 
kahegy (Pest megye. Pilis).
Bárdosi András, április 3.. Szilvágy (Zala megye). 
Borsos Balázs, április 5., Bánokszentgyörgy-Borsfa (Zala 
megye).

Hajdú József, április 6.. Gyóta-virágosi kerület (Somogy 
megye).
Jakabfl Ferenc, április 8.. Sormás (Zala megye). 
TLslaries Zoltán, április 9.. Tiszadorogma-Pircs (Borsod- 
Abaúj-Zemplén megye).
Id. Rév béri Ottó, április 9.. Rákoskeresztúri köztemetőtől 
1 km (Budapest).

Az idei díjkiosztáson vetettük fel a nyerteseknek: mit 
szólnának hozzá, ha megalakítanánk a Szalonka Dublé-lö- 
vők Klubját? Mivel egyértelműen jó fogadtatásra talált az 
ötlet, ezúton tesszük közzé a felhívást, ami rövid és lényeg
re törő.

Aki lőtt már szalonka dublét, jelentkezzen a M a
gyar VADÁSZLAP szerkesztőségénél. A klub műkö
déséről. programjáról, stb. a jelentkezések arányá
ban döntünk.

DUBLET
//

LŐTTEM!
1996. március 24.. vasárnap: este 18 
órakor indulunk Korpavárra, hárman. 
Horváth Ferenc. Kovács Endre és ón. 
Borult, enyhe az idő. Igazi szalonkázó, 
csendes este Szél nem fúj. Még hó 
foltok vannak az erdő árnyékos része
in. de az u»ek már száradnak. Kelten
- Feri és Endre - az első nyiladékon 
maradnak, én tovább megyek a terep 
járóval a belső nyiladékig. Negyed 
hétkor már ki is szállók a .parkolóhe
lyen*, az öreg tölgyes sarkán. Végig 
sétálok a nyiladékon. A kis gát után. 
ami az árok vizét duzzasztja fel. mind
két oldalon terített szőnyegként sok 
tőzike virágzik. Kimegyek egészen a 
rétig. Madárdalos erdei tavasz, s egé
szen közeire elém száll egy feketerigó 
Mozdulatlanul nézzük egymást. 6 az 
ágon. én a vadászszéken ülve. Hirtelen 
elrepül. Egy őzsuta riaszt, kétségbee 
sett hangon, sokáig. Két dupla lövést 
hallok. Majd 6 óra 40 előtt újabb tövé 
seket. Ezek zajától valamilyen nagy
vad óvatoskodik előttem az éger fia
talosban. Hirtelen balról cippogva vág 
fólém egy .evikk'. Kapásból az első 
szalonkát Iövöm .porrá'. Tolifelhő ma
rad a levegőben talán 10-12 méterre 
tőlem. A második szalonka visszafor 
dúl és az árok túlsó oldala fölött alfa 
lé repül, amikor a felső csőből trap 
patronnal lelövöm. Látom, amint az 
égerfának vágódik, és ideoda köp 
panva hull alá az ágakon.

Dublét lőttem!
Hat óra negyvenkor! Ekkor lövéseimre 
kiugrik a rétre egy cca. 3 éves vad
kan. Rákapom az üres puskát. Félkör
ben fut előttem egy magaslost kerül
ve Egy téli vaddisznóhajtáson nem 
sok esélye lenne hogy megússzam ezt 
a rohanást.

Boldogan rohanok az első szalonká
ért, tíx. nyolc méterre fekszik a nyila 
déktól a virégszönyegen. Az árokban 
oly magas a víz. sehol sem tudok át
kelni. Meg kell kerülnöm a gáton át- 
menve az egész árkot. Lepakolok, pus
kát, széket, kabátot, szalonkát. A 
szederindás sűrűbe zseblámpával küz
dőm be magam. Nehezen, de megtalá
lom a leesett vándort. Csőréből szivá 
rog a vér. Visszaindulok, de egyre mo 
csarasabb helyekre tévedek. Kerülget
ve a mély részeket, egészen északra 
kerülök az ároktól a sötétben. Szakad 
rólam a víz. mire végre a gáthoz érek.

Társaim türelmesen vártak. .Oublét 
lőttem - újságolom - és keresnem 
kellett az árok túlsó partján.’  .Ettől 
féltünk, mert nekünk ami leesett az is 
elrepült, mikor a zseblámpa fényében 
érte nyúltunk." Azért szívesen gratu 
Iáinak, én meg csak törölgettem a 
homlokomról a verejtéket.

A két szalonka feltűnően különböző
méretű. Az első nagy testű 330
gramm, a másik érezhetően sovány és
kisebb̂  265 gramm. Szerencsém volt,
hogy úgy sikerült dublét lőnöm, hogy
elsőre az elöl repülő madarat lőttem.
bock 12 es Browningommal és csak
utána a hátulsót. ,  . _

Feiszt Ottó
Nagykanizsa
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A C.I.C. közgyűléséről
Bécsben. a Hilton Hotel dísztermében 
és tanácstermeiben rendezték meg a 
Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi 
Tanács 43. plenáris ülését április 26. 
és 30. között.

Az 1930-ban 23 ország részvételé
vel megalakult tanácsnak ma már 68 
ország a tagja. Hatvan éve. 1936-ban. 
ennek keretében alapították meg a 
Nemzetközi Trófeabíráló Bizottságot 
is.

A 43. plenáris ülés résztvevőinek 
száma minden eddigi közgyűlést felül
múlt. A hivatalosan delegáltak, a 
meghívottak és pártoló tagok, család
tagok száma meghaladta a négyszáz 
fót.

Elismerés és csodálat illeti dr. Ru
dolf Gürtlert. a rendezvény fő szerve
zőjét és feleségét, akik példaértékű 
szakértelemmel és fáradhatatlan ener
giával készítették elő és bonyolították 
le óramű pontossággal e négynapos 
nagyszabású találkozó és tudományos 
értekezés minden kis részletét.

Magyarországot tíz szakember kép
viselte. vezetőjük \fojai László, az FM 
vadászati és halászati főosztályának 
vezetője volt. Bécs közelsége lehetővé 
tette, hogy - takarékossági szempon
tok miatt - tízből csak a négy tisztség- 
viselő vegyen részt végig a négynapos 
tanácskozáson és a kapcsolódó ren
dezvényeken. A többiek csak a szak- 
bizottsági ülésre utaztak ki.

A plenáris ülés után a szakbizottsá
gok és a munkabizottságok megkezd
ték a szakmai tanácskozást az alábbi 
beosztásban. Szakbizottságok: A va
dászat a művészetben és a vadászattör
téneti múzeumok, trópusi vad, euró
pai-ázsiai nagyvad, vonuló madarak, 
apróvad. vad- és környezetvédelem, 

'kiállítások és trófeák, fotós vadászat.
Munkabiztonságok: vadászkutyák, 

solymász és ragadozó madarak, hajtó- 
és falkavadászat. C.I.C. szervezeti és 
etikai bizottság.

Az előadások német, angol és fran
cia nyelven folytak, a minden elisme
rést megérdemlő, szakmailag is töké
letes szinkrontolmácsok segítségével.

Noah Stcinberg, a Naturexpo vezér- 
igazgatója a plenáris ülésen ismertette 
az 1996-os budapesti kiállítás temati
káját. célját, a prezentáció módjait, a 
kapcsolatos rendezvényeket, a részt
vevő országokat és szervezeteket, így 
pl. a nemzetközi vadász-, horgász-, 
természet- és környezetvédelmi szö
vetségek és klubok, és különböző 
szakmai tudományos konferenciákat. 
Dr. Kőhalmi Tamás tanszékvezető 
egyetemi tanár az európai-ázsiai nagy
vad bizottság ülésén ismertette a Sop
ronban 19%. március 25-27. között 
nagy sikerrel megrendezett vaddisznó 
szimpózium anyagát, és röviden

összefoglalta a kialakult véleményeket 
és javaslatokat. Rácz Fodor Gábor, az 
FM vadászati és halászati főosztályá
nak osztályvezetője a vad- és környe
zetvédelem szakbizottság ülésén is
mertette az új rendszerű magyarorszá
gi vadászvizsga tananyagát és a tan
könyvek tematikáját. Szidnai László, 
a C.I.C. trófeabíráló szakbizottság 
alelnöke a kiállítások és trófeák szak- 
bizottsági ülésén - Váry József tolmá
csolásával - ismertette a Naturexpo 
trófeakiállítás célját, a bírálat és a be
mutatás módját, a civüizációs ártal
mak hatásának bemutatását a sérült, 
torzult trófeákon.

A négynapos tanácskozás hangula
tát a természetes környezetünk egyre 
romló állapotáért való aggódás és se
gíteni akarás határozta meg. Alapvető 
feladatként jelölték meg a vadász- és 
nem vadász tábor közeledésének elő
mozdítását. a közös érintkezési pon
tok megtalálását, a vadászat helyének 
újszerű meghatározását és hosszú távú 
beillesztését a modem társadalomba, 
valamint a vadászati kultúra megis
mertetését és terjesztését az ifjúság 
köreiben.

Az április 30-án megtartott záró 
ülésen került sor a háromévenként tar
tandó vezetőségi, szakbizottsági és 
munkabizottsági tisztviselők megvá
lasztására.

Lényeges változás nem történt, a 
vezetőségben a korábbi tisztségviselő
ket erősítették meg. illetve a szak- és 
munkabizottságokba néhány új tiszt
ségviselő került beválasztásra.

A C.I.C. elnökéül ismét dr. Nicolas 
Francot választották, nagy elismerés 
és tetszésnyilvánítás mellett.

Hazai vonatkozásban megerősítet 
ték a kiállítások és trófeák szakbizott 
ságának alelnöki tisztében Szidnai 
Lászlót, a véreb munkabizottság alcl 
nőkéként dr. Galamb Gábort, alelnök 
nek választották dr. Kőhalmi Tamást, 
az Európa-Ázsia nagyvad bizottságba. 
Rácz Fodor Gábort a vad és környeze
te szakbizottságba.

Dr. Nicolas Franco zárszavában 
megköszönte újraválasztását, valamint 
a szak- és munkabizottságok eredmé
nyes munkáját. Hosszú beszédben is
mertette a C.I.C.-re háruló feladato
kat. majd átadta az elmúlt évre oda 
ítélt irodalmi, művészeti és szakmai 
nívódíjakat és az Edmond Blanc-dijat 
két, a Szlovén-Osztrák határmenti va
dásztársaságnak, a közel 20 éve közö
sen folytatott eredményes vadgazdál
kodásukén.

A C.I.C. 19%. közgyűlésének befe
jezéseként Bécs város főpolgármeste
re a városháza gyönyörű aulájában a 
résztvevők tiszteletére fogadást adott.

-Sz-

A M IT  SZABAD 1 
JUPITERNEK...

Nehéz megszokni - pedig erre mindenkit a törvény kötelez -, 
hogy mindenről számlát kell adni. Az APEH ellenőrei szorgal
masan büntetgetnek is. No, nem a nagy halakra mennek, ha
nem inkább a kicsiket „becsü lik". Apró üzletekben, piaco
kon tartott próbavásárlásaik során előfordult már az is, hogy 
egy doboz gyufa, vagy a vócós néni számlájának hiánya mi
att kiróttak ötvenezer forintos bírságot is. Ezért aztán lassan 
megtanulták az érintettek, hogy nem babra megy a játék. 
Sokkal inkább mi, a vásárlók tanácstalankodunk, amikor át
nyújtják a számlát. Főként az a gond, hogy hová dobja az 
ember, mert papírkosár nem nagyon akad a környéken. Más 
a helyzet persze abban az esetben, amikor valamire elszá
molható volna. Akkor meg a kérők föltartják a sort, és a töb
bi vásárló a körmét harapdálja, anyázik, amíg a számla kérel
mezőjének kitöltik az akkurátus áfás számláját.

A májusi őzbakvadászat apropóján hívta föl szerkesztősé
günket több fővárosi és vidéki vadászatszervező iroda abban 
a meghökkentő ügyben, hogy a külföldiek részére vásárolt 
vadászati engedély összegéről - amely egy-egy esetben 
akár százezer forint is lehet nem tudnak számlát kapni, 
mert az FM-hivataloknál az árát csak csekken lehet befizet
ni. Az APEH  megkérdezett illetékese szerint ők ellenőrzéskor 
a csekket nem fogadják el, mert a számviteli törvény előírja 
az áfás számlát. Kérték viszont, hogy írásban küldjük be ész 
revételünket a konkrét esetek leírása alapján. Ezt a szívessé
get nem tesszük meg, mert nem a mi dolgunk. Az újságíró 
nem adóellenőr és éppúgy szenvedő adóalanya a „cégnek", 
mint bárki más. Ettől függetlenül a téma kezdett egyre érde
kesebbé válni, mert az egyik - általunk meg nem nevezett 
FM-hivatal pénzügyi osztályvezetője szerint a Földművelésü
gyi Minisztérium a hibás, mert nem adott nekik számlaköny
vet. Egyébként is. a befolyó összeg nem az FM-hivatalé. ha
nem a minisztériumé, vagyis a költségvetésé... magyarán a 
kincstáré...

Nos, hogyan is van ez? Próbaképp fölhívtuk a Kincstári Va
gyonkezelő Igazgatóság ügyfélszolgálatát, ahonnan „á t 
küldték" a „Központi K incstár" illetékeséhez, de telefonszá
mot nem tudtak adni. A tudakozó viszont „központi" néven 
hiába kereste őket. Végül kiderült, hogy „á llam i" címszó 
alatt kell keresgélni. Nagy nehezen sikerült megtudni, hogy a 
vadászati engedélyek befolyó összege a csekken a miniszté
rium egyszámlájára folyik be. és ott is marad saját bevétel
ként. önálló kezelésre. Ha az ilyen és hasonló bevételek ne
tán nem fedeznék a minisztérium költségvetését, akkor a 
működéshez a hiányzó összeget a kincstár folyósítja. Ha vi
szont ne adj Isten több volna a bevétel, akkor elvonják. Ez 
így működik.

Arra azonban továbbra sem tudott senki választ adni, 
hogy miképpen lehetne számlát kapni, és ki követett el mu
lasztást? Egyelőre csak a vadászatszervező irodákat lehet 
megbüntetni, ha egy APEH-ellenőrzés során kiderül, hogy 
csekk alapján könyveltek, nem is szólva már az áfa elmulasz
tásáról.

Nem értünk a pénzügyekhez, és ez egyre jobban meg is 
látszik rajtunk. Azonban ez számunkra nem kötelező, hanem 
sokkal inkább azoknak kellett volna tudniuk „h ivatalból", 
akik kidolgozták a „m enetrendet". Az adóalanyoknak az a 
feladata - ha szeretjük, ha nem hogy megtanulja és alkal
mazza a törvényeket. Itt azért nem pár forintos, hanem sok
sok milliós tételekről, közpénzekről van szó. és ha mást nem 
is, de esemény utáni tablettaként elnézést - mint annyiszor
- kérhetnének már azok. akik magukról és a rájuk vonatkozó 
pénzügyi előírásokról megfeledkeztek. Ha tőlünk - most már 
igencsak szigorú büntetések fenyegetésével követelnek va
lamit. akkor a szigorúságnak fordítva is igaznak kellene len
nie. Ez ugyanis csak így fair, és akkor majd talán sikerül 
összebarátkoznunk is. így lesz majd az ország lakható, mert 
ma, úgy tűnik, bárkit, bármikor, bármiért meg lehet büntetni, 
ha jól végzi a dolgát, ha rosszul. _ _
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A helyzet és az export fokozódik
Gyanútlanul közelítettem 
meg május 5-én, vasárnap a 
területileg illetékes hatósági 
állatorvost. Az autóban 
nyolc lefőzött őzagancs szá
radt a zacskóban, senki ne 
gondoljon valami kapitális
ra. Olyanok, amelyeket az 
FM  másik rendelete szerint 
lőni lehetett, és a távozó kül
földi vadászok vitték volna 
haza. Ám az állatorvosi iga
zolásra és a vám papírra rá 
kellett ütni a stem plit, mert 
amúgy az agancsokat 
a hatósági állatorvos 
soha meg nem nézi.
Végtére is a világon 
semmi nem lehet ste- 
rilebb, mint a 4-5 
órán keresztül, erős 
lángon főzött agancs.
A villámcsapásszerű 
első meglepetés ak
kor ért. am ikor elké
szült a számla és a 8 
agancs kísérő okm á
nyainak lepecsételé- 
séért 17 620 forintot 
kellett helyben kiper- 
kálni (ebből 12% az 
áfa). Á m , hogy ez 
most sok vagy kevés, azt ne 
firtassuk, mert ezek m anap
ság módfelett relatív fogal
mak. Az viszont csak sarco
lásnak nevezhető, hogy a 
nyolc lőtt őz húsárából éppen 
másfélnek az árát kellett e 
helyütt vizsgálati díjként be
fizetni. Akadt olyan kísérő 
vadász, aki éppen 15 agancs 
papírjait akarta intézni, de 
senkit nem talált, aki köl
csön adott volna neki 33 600 
forintot. Ennyi pénzt szabály 
szerint -  ha a közgyűlés eset
leg másképp nem határozna
-  a gazdasági felelős házi 
pénztárában sohasem  tar
tottak.

A díjtételeket a 4/1996/1. 
26) sz. FM  rendelet írja elő. 
Érdemes belekukkantani, de 
anélkül, hogy ott bárm iféle 
értelem nek, arányosságnak 
akárcsak kémiai nyomait 
joggal kereshetnénk. Ha 
ugyanis például teherautóval 
nyolc élő lovat (m ert p illa

natnyilag ennél nagyobb ál
lat nincs) szeretnénk kivinni, 
akkor sem fizetnénk, még 
ünnepnapi dupla tarifa sze
rint sem annyit, mint egyet
len nyomorult gombnyársas 
bakén . Ha netán az ismert 
három  indiai m ajm ot külde
nénk haza anyukájához, ak
kor is 800 forint a díj. Ha vi
szont védett állatokról volna 
szó, akkor csak három  fém
százast kellene előhalászni. 
Am ennyiben csigát exportál

nánk, akkor megkezdett ton
nánként 500 forint a fizetség. 
Ha netán sperm át -  m ert ez 
is benne van a rendeletben -  
akarunk átszállítani a hatá
ron, az erre éhezőknek, ak 
kor a megkezdett 1000 ada
gonként 800 forintért írja alá 
a papírt a hatósági állator
vos. Egyedül a gímszarvas, 
dám , őz, vaddisznó, muflon
trófea utazhat magányos lo
vasként, darabonként -  akár- 
hányan vannak. A szarvas
agancs darabja 1500, óz, 
vaddisznó, muflon 1000, 
minden egyéb em lős trófeája 
800 forint, hétköznap. Ü n
nepnap, ennek a kétszerese.

Ennél is nagyobb meglepe
tés m ár csak a trófeabírálaton 
ért, mert a sorstársak közül 
többen értetlenül álltak, mert 
ők a felét fizették. Nekik 
ugyanis nem számoltak föl 
ünnepi dupla tarifát, mert 
együtt átdátum ozták, sőt, 
többen semm it nem fizettek.

mert am int elm ondták, az á l
latorvos vadászik, és ez volt 
a felajánlott társadalm i m un
kája, ha úgy tetszik vadász 
kutya kötelessége.

Amint illetékes helyről 
m egtudtuk, a hatósági állat
orvosok ebből jutalékot nem 
kapnak, az egészet befizetik 
az FM -nck. A hatósági állat
egészségügyi vizsgálatból 
származó összegből fedezik 
a szolgálat fenntartási költsé
geit. Ha netán több jönne be.

az bekerül a feneketlen Nagy 
Kalapba. így még érthetetle
nebb a buzgóság.

M árpedig a trófea a külföl
di elejtőé, hiszen azért és an 
nak alapján fizet. M inden 
bizonnyal viselnie kell(ene) 
a kiviteli okmányokkal kap
csolatos költségeket is. 
Csakhogy ezt utólag nem le
het leszám lázni, m ert erről a 
„vevő” előre nem tudhatott, 
a szerződésben nem volt 
benne. Utólag pedig csak ak 
kor lehet ilyesmit bevasalni, 
ha azt akarjuk, hogy soha az 
életben ide vendég többet ne 
jö jjön . Lehet, hogy ez a cél? 
Ugyanakkor napjainkban 
még a csapból is az folyik, 
hogy mi mindennel tám ogat
ják  az exportot, végtére az 
egész forintleértékelést is 
fúrton fúrt ezzel magya
rázták.

Könnyű volna a vadászok 
panaszait egyszerű üldözési 
mániának föltüntetni, de itt

m ár annyira kilóg a lóláb, 
hogy nem lehet másnak ne
vezni, mint m egkülönbözte
tésnek, tervszerű és követke
zetes üldözésnek, hiszen 
m inden más esetben az egész 
rakom ányra kell az e llenőr
zési díjat fizetni, ez alól 
egyedüli kivétel a trófea. Itt 
darabonként számítják a d í
ja t, m ert így járnak  jobban. 
Ha bárm ilyen más „k isebb
séggel, m ássággal, csoport- 
t a r ’ történne hasonló, rög 

vest kidőlne a bili. 
Pedig a trófeákkal a 
világon sem m it nem 
csinálnak, ki sem ve
szik a zacskóból, 
csak úgy bem ondás
ra megy a papírm un
ka. Ha a rendelet 
mindenki számára 
kötelező is, morálisan 
elfogadhatatlan ez a 
megkülönböztetés, 
sőt még az ünnepnapi 
dupla tarifa is, a pö- 
csét odabiggyesztésé- 
ért. Nem kap ugyanis 
sátoros ünnepeken 
sem kétszeres pénzt a 

vadásztató, a vámos, a trófea- 
bíráló, az orvos, a rendőr, a 
katona, az ápoló, azok akik 
valamivel többet tesznek, 
mint akik csak odanyomják 
azt, ahová kell.

Talán ideje volna leszokni 
arró l, hogy itt m inden állat
szakem ber egyedül a vadá
szokat nézi fejős tehénnek, 
m ert ez valamiféle „m ás
ság” , éppen az olyanoké, 
akiknek ma valamiért veze
kelniük kell. M iért kellene?

Egyébként -  jelentem  -  
kipróbáltam  az új m ódszert, 
m ert az írás éppen vasárnap 
este fordult ki az írógépből 
és dupla honorárium ot kér
tem a pihenőnapi felárra hi
vatkozva.

Komolyan aggódtak, hogy 
megártott a nap, pedig a je 
lek szerint ugyancsak sokak
kal előfordult m ár ez nálunk 
manapság. Legalábbis a ren
deletben olvasott (kór)lapok 
tanulsága szerin t... H . Zs.
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R E V I R H A R C
Megletőscn furcsa, de korántsem 
egyedülálló ügyben döntött a Tolna 
Megyei Bíróság a közelmúltban, 
amikor is a Báta-Bátaszéki TSz-kö- 
zi vadásztársaság közgyűlési hatá
rozatát megsemmisítette.

Az ügy előzményei, amelyek 
jócskán föl kavarták a társaság belső 
életét, meglehetősen régi időkre 
nyúlnak vissza. A 78 tagú társaság 
tagságát (zömmel lakóhely szerint) 
három brigádba sorolták a 13 ezer 
hektáros területen belül. Természe
tesen a terület adottságai, vadászati 
lehetőségei különbözőek. Szarvas, 
vaddisznó jószerint csak a hátai és a 
bátaszéki csoport területén vadász
ható. vízivadja pedig, csupán a bá- 
taiaknak akad. A harmadik, az al
sónyéki brigád területén pedig 
egyedül apróvadvadászatokra nyílik 
lehetőség. Az igazság az, hogy a 
bátai csoport már régen szeretett 
volna külön utakat járni, leválni. 
Gondoltak tehát egy nagyot, és ki
találták. hogy mindenki csak a saját 
brigádterületén vadászhasson, de a 
kötelezettségek maradjanak meg. 
Történt aztán, hogy az 1995 októbe
ri közgyűlésen, amikor az alsónyé
kiek kevesebben jelentek meg, 
38:24 arányban megszavazták az 
előterjesztett diszkriminatív javas
latot, amelyet az alapszabályban kí
vántak módosításként rögzíteni.

így az ügy a bíróság elé került, 
mert a helyzet olyannyira clmérge
sedett. hogy a megegyezésre nem 
volt más esély.

Az ominózus módosítás értelmé
ben az egyes csoportok egymást 
ugyan korlátozás nélkül meghívhat
ják. meghívásos alapon közös vad
kárelhárító vadászatok tarthatók, 
viszont mindezek nem vonatkoznak 
a külföldiek vadásztatására, vala
mint az „intézőbizottsági szintű, 
vendéglátással kapcsolatos vadász
tatások esetére” . Elsősorban tehát 
az alsónyékiek szemét csípte a ren
delkezés. hiszen a kötelezettségeik 
mindenben megmaradtak, csak ép
pen őket sújtotta leginkább a meg
különböztetés. mert a közös tulaj
donú vadgazdálkodási berendezé
sek nagy része - magaslesek, va
dászház - a kirekesztők területére 
esett.

A bíróság a keresetet alaposan 
megvizsgálva azt megalapozottnak 
tartotta, mert - mint írták - a társa
dalmi szervezet alapszabálya az ab
ban meghatározott célkitűzéseknek 
megfelelően biztosítja a szervezet 
demokratikus, önkormányzati elve
ken alapuló működését, elősegíti a 
tagok jogainak és kötelezettségei
nek érvényesülését (1989. évi II. Tv.
6. paragrafus (1) bek.). A társaság 
egyes tagjainak részvételét korláto

zó rendelkezések a törvénybe fog
lalt alapelvek megsértését is jelen
tik. így a törvénysértésnek a határo
zat bíróság előtti megtámadását 
megalapozták. Tehát, a tisztelt bíró
ság is úgy látta, hogy a társasági te
rületen belüli, meghívástól függő 
vadászati lehetőség olyan diszkri
minatív rendelkezés, amely igazán 
méltán nevezhető jogsérelemnek. 
Az egész kigondolói azzal védekez
tek, hogy a vadászati szabályzat 
előírja: a „biztonságos vadászat 
érdekében a vadászterületet körze
tekre kell osztani. A körzeten belül a
a vadászat rendjét a vadászatra 
jogosult szabályozza” . A szabályo
zás azonban nem jelenthet kirekesz
tést, és ebben az esetben bármilyen 
is a ..körítés” , végtére is erről van 
szó.

Kitön tehát az igazság, de jócs
kán vannak mindezeknek etikai és 
morális tanulságai is. A területfél
tés, revirharc ugyanis bármennyi
re közismert és elfogadott az álla
tok világában, elfogadhatatlan a 
„csúcsragadozó” , a Homo Sapiens 
esetében, már csak azért is, mert a 
kettős latin név másodikjának 
mindnyájunk esetében bölcset kel
lene jelentenie. Nem a genetikailag 
kódolt húsevő-viselkedési sajátos
ságok szabályozzák tehát együttélé
sünket, hanem az évszázados ha

gyományokon alapuló írott és írat
lan etikai, társadalmi normák, Bár
mennyire is így van ez manapság az 
élet egyéb területein, igaz vadász
hoz mindenképpen méltatlan az 
ilyesmi. Nálunk ugyanis egyebek 
mellett az ügyesség, a fölkészült
ség. a hozzáértés, és nem utolsósor
ban a türelem azok az emberi eré
nyek, amelyek minden időben és 
korban fontosak voltak számunkra a 
zsákmányszerzést illetően. Mind
ezeket - természetesen - a bíróság 
nem vizsgálja, hiszen csak a leírt 
paragrafusok alapján dönthet. M i, 
vadászok azonban mindezeket ezen 
túlmenően is el- és megítéljük, 
mert méltán ragaszkodunk őseink
től örökölt hagyományainkhoz. 
Azokhoz, amelyek miatt például 
különbözünk a területhatárait vize
letével körülhatároló ragadozó ró
kától, amely ugyan köztudottan ra
vasz. de viselkedését kizárólag az 
ösztönei és nem etikai normái sza
bályozzák. És ha erről ma még nyu
godtan. higgadtan beszélni is tu
dunk, bízvást állíthatjuk, meg tud
nánk mi egyezni a bíróság nélkül is. 
Mindezekhez semmi más nem kell, 
csak bele kell élni magunkat a má
sik helyzetébe. Ha sikerül, nem is 
lesz min vitatkozni.

-H-

KAKUKKTOJÁS
Szerkesztőségünk és a Duna TV Hubertus vadászati magazin közös vetélkedője

A M Á JU S I  H ELY ES  M E G F E JT É S E K :
1/B Vadásznyelven a róka nyomait nevezzük zsinórozásnak.
2/C A cukorcirok, mint vadtakarmány sem a nagyvadnál, sem az apróvad- 

nál nem okoz emésztési zavarokat.
3/B A Naturexpo 96 nemzetközi kiállításhoz kapcsolódó tudományos kon

ferencia címe: Biológiai erőforrások fenntartható hasznosítása.

A  H ELY ES  M E G F E JT É S T  B E K Ü LD Ő K  K Ö ZÜ L  A  N Y E R T E S E K :
- A Naturexpo 96 kiállításra szóló két belépőt Szabó M ikló* Károly (Du

naújváros) nyerte.
- A Concorde Travel Utazási és Vadászatszervező Iroda a jövő évi, salzbur

gi vadászati kiállításra szervezett társasutazásán Tárádén Zdenkó IVokány) 
vehet részt.

- A NIKE-Fiocchi Lőszergyártó Kft. sőréteslőszer-csomagját Gyöngyösi 
Bé la  (Ricse) viheti haza. amennyiben rendelkezik fegyvertartási engedéllyel.

- A Mezőgazda Kiadó könyvcsomagját Rastés Csaba (Borsodbóta) 
mondhatja magáénak.

- A Terraprint Kiadó kőnyvcsomagját R éti László (Miskolc) nyerte.
- A Hubertus Vadkereskedelmi Kft. vadhúscsomagjának nyertese Vérga 

Krisztina (Pécs).
- Mata Pál gravírozott ólomkristály korsójából Vasvéri Anikó (Pécs) ihat.
- Ádám Jenő eddig megjelent könyveit Tóth Faranc (Fityeháza) olvas

hatja.
- A Skicc Reklámstúdió Kft. nyereményét (Rakk Tamás: Telihold a Kili

mandzsáró felett c. könyvét) Hadarics M ártonná (Nagykanizsa) rakhatja a 
könyvespolcéra.

- A Magyar VADÁSZLAP egyéves előfizetését Sáto ri Jén o an é  (Buda
pest) takaríthatja meg.

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

JÚ N IU S I KÉRD ÉSEIN K
E havi kérdéseinket dr. NéhHk András a Soproni Erdészeti és Faipari Egye

tem vadgazdálkodási tanszékének munkatársa és Poór Zoltán a Naturexpo 
96 Rt. kommunikációs igazgatója teszi fel.

1. A  falsorolt vadászati kifejezések közül m elyik a kakukktojás?
A) Dörgólődzőfa
B) Agyarfa
C) Beszállófa
D) Ostorfa
2. M i az ördöggyflrű vagy boszorkénygyűrti?
A) A suta és az Őt hajtó őzbak által letaposott kör
B) A  vadmacska farkán lévő sötétebbb gyűrű
C) Az őzbak trófeáján lévő koszorúszerű képződmény

3. A  Naturexpón a különböző vadfajokat term észetes környezetük
ben mutatják be. M i a biotóp pontos maghatározása?

A) Egy faj élőhelye
B) Élőhely
C) Egy életközösség élőhelye
A helyes válaszokat a Duna TV Hubertus vadászati magazinjának július

4-ei adásában, valamint következő számunkban közöljük.
A megfejtéseket - június 20-élg - nyílt levelezőlapon kérjük beküldeni az 

1245 Budapest P f. 1209 levelezési címre. A levelezőlapra három - az önök 
által kiválasztott - betűt kell írni. A helyes megfejtést beküldők között a fent 
felsorolt nyereményeket sorsoljuk ki.

D



K O N Y V K R I T I K A
BULIN ISTVÁN: VADÁSZÉLETEM

Ha egy. az egész életét a vadászat 
jegyében eltöltő igaz vadász meg
írja életének történetét, az életpá
lya nemcsak sarkalatos pontjai
ban. de olykor részleteiben is, 
szinte egybevágóan hasonlatos. 
Nem egészen véletlenül. A vadá
szó felmenők - erdész-va
dász-gazdálkodó ősök -, az er
dészlak, major, puszta-központ, 
intézői lakás, netán kúria, mint 
szülőház és gyermekkori környe
zet, a kisiskolás-kori flóbertpus- 
ka. a szigorú, de igazságos apa 
alakja, a kamaszkori első vadász
fegyver... egyszóval, az egész 
„békebeli”  hangulat - mindez 
eleve elrendeli az életíró elhiva
tottságát, életpályáját. Azt hinné 
az ember, hogy ha valaki beleszü
letik egy ilyen, emlékek által is 
megszépülő, idillikus környezet
be. az sorsát cl nem kerülheti, él
ményekben dúskáló vadászélet- 
nck néz elébe (és utána). Az Isten 
sem menti meg attól, hogy va
dászíró legyen. Lehet, hogy ezért 
próbál pár társunk mostanában 
efféle, kötelezőnek vélt „pedig- 
rét”  igazolni, indokolva és meg
teremtve vadászszenvedélye és 
vadász volta örökölt jegyeit.

Bulin Istvánnak erre nincs 
szüksége, az Ő hitelessége egy

percig sem vonható kétségbe. A 
sors megadta neki egy - talán so
kak által irigyelt - vadászélet le
hetőségeit. ő pedig élt és nem 
visszaélt vele. Ha emellett még 
némi stílusérzékkcl. a természet 
szépségei iránti fogékonysággal is 
megáldotta a Teremtő, valóban 
„elkerülhetetlen” , hogy vadász
íróvá váljék.

..Vadászélctcm" c. könyve nem 
kevesebb és nem több. mint amit 
a cím jelent. Több. mint napló, de 
nem pályázik sem Pulitzer-, sem 
irodalmi Nobel-díjra. Élvezetes, 
egyszerű története egy hivatását 
és szenvedélyét sikeresen ötvözni 
tudó embernek. Átvitt értelemben 
is jószemű vadász, megfigyelései, 
tapasztalatai tanulságosak, eseten
ként újdonság erejével hatnak a 
bőséges ismeretekkel rendelkező, 
idősebb vadász számára is. Csu
pán két példa illusztráció gyanánt: 
tőle hallottam (olvastam) először a 
„rejtett szóró”  szellemes módsze
réről; ami pedig az alföldi őzvadá
szat „magasles-hiányosságait”  il
leti, csak megerősíteni, igazolni 
lehet jogos dohogásait. Mondatai
ból végig érződik a vad. az erdő, a 
csendes esték-hajnalok szeretete. 
azt az olvasót is képes megragad
ni. aki nem ott éli (élte) le életét.

Bulin szerény író. Nem dicsek
szik brilliáns lövésekkel, kapitális 
trófeákkal, rekord-terítékkel, de 
gyermeki módon tud örülni egy- 
cgy nehéz, de eredményes vadá
szatnak, egy-egy hosszan köve
tett, keresett és terítékre hozott 
vadnak. Igazán otthon saját és az 
általa vezetett vadászatainak leírá
sában van, könyvének ezen feje
zetei a legélvezetesebbek. Ha régi 
vagy újabb keletű „regényes”  tör
ténetet mesél, kissé „régieskedő- 
vé”  válik, kevésbé hiteles, mora
lizáló lesz. noha ezek a „betétek”  
is élvezhetők. Igaz. ami igaz. eb
ben a „műfajban”  nagyon nehéz 
Fekete Istvánnak még a közelébe 
kerülni is.

A kötet végét fiiggclékszcrűcn 
lezáró fejezet „k ilóg " a könyv
ből, feleslegesnek, helyesebben; 
nem idetartozónak érzem, más 
szövegkörnyezetben, más könyv
ben helye lehetne. Olyan benyo
mást kelt, mintha a kiadó hiányolt 
volna még 20 oldalt az elkészült 
könyvből.

A több évtizedet végig vadászó 
„öregek”  nehezen tudják „helyre 
tenni”  azokat az esztendőket, 
amelyekben buta diktátumok, ál
lamilag védett „vadlelövések”  és 
kényszerűen ügyeskedő vadvéde

lem, „bújtatott”  vadgazdálkodás 
között kellett egyensúlyozniuk. 
Kompromisszumokkal, megalku
vásokkal kísérve. Sokan szégyel
lik, hogy a magyar vadállomány 
és saját vadászati lehetőségeik 
mcgőrzésc-megtartása érdekében 
alkudniuk, olykor megalkudniuk 
kellett. Bulin uzsai-kab-hegyi 
éveiben is érződik kevéske szé- 
gyellős felhang, ugyanakkor kor
rekten, saját szerepét tárgyilago
san kezelve ír a HM-hez kötődő 
időszakáról. Nem panaszkodik, 
de nem él csattanós poénok látvá
nyos lehetőségeivel sem. Itt jegy
zem meg, hogy példaképei, Szé
chenyi és Nagy professzionális 
módon használtak egy olyan fegy
vert (amellyel mintha Bulin is 
próbálkoznék), de neki valahogy 
ez „nem áll kézre” . Ez a fegyver 
az irónia és a humor, úgy álta
lában.

Bulin könyvének helye van a 
vadászok könyvespolcán. Nem 
olyan könyv, amelyet nem lehet 
letenni, de olyan, amit újra és új
ra felvesz az ember. Amikor olva
sásra ajánlom, abban a remény
ben teszem, hogy életútja tovább 
gazdagodik, ezutáni vadászélmé
nyeinek is részesévé lehetünk.

dr. Végh Endre

VADÁSZOK A SAJTÓBAN
Hetek óta tárgyalja az Ország- 
gyűlés a vadászatról szóló tö r
vényt. s rem ény van arra, hogy - 
bár m ódosításokkal, de - m ég a 
nyári szabadság előtt elfogadják. 
Am int az a különböző m egnyilat
kozásokból is kitűnik: eltérően 
m ás törvényektől, ezúttal nem 
pártalapon, hanem  érdokcsopor- 
tok szerint tagozódnak a vé lem é
nyek. A  kérdés továbbra is az: kit 
illessen a vadászati jog, mekkora 
legyen a m inimális vadászterület, 
s kié legyen a vad ? Nem  hiányoz
nak az újságok híradásaiból az 
orvvadászok károkozásáról szóló 
beszámolók sem .

„Magyarországon jelenleg össze
sen 8,2 millió hektár nagyságú te
rületen lehet vadászni - tudósít a 
M agyar Hírlap Akié a föld, azé a 
vadászat címmel - A vad tulaj
donjoga és a vadászati jog az álla
mé, amelyből 18 százalékban üze
mi vadászati joggal rendelkező er
dőgazdaságok, 82 százalékban ha
szonbérbe adott területeken birtok
ló vadásztársaságok részesednek.

Feladataik közé tartozik a vadgaz
dálkodás, azaz a területükön élő 
vadak megóvása, a silány testalka
tú, trófeájú egyedek selejtezése is. 
A hétszáz hazai vadásztársaságba 
mindazok kérhetik felvételüket, 
akik teljesítik a fegyverismeretból, 
lógyakorlatból, valamint vadgaz
dálkodási tudnivalókból álló Ma
gyar Állami Vadászvizsgát Nem 
kell azonban feltétlenül vadásztár
sasági tagnak lenni, hogy valaki 
vadászjegyet kaphasson Az utóbbi 
időben mind több a bérkilövó va
dász. akik azonban csak hivatásos 
vadőr kíséretében cserkészhetik be 
az elejteni kívánt állatot."

Kié a vad, ki vadásszon? - teszi 
fel a kérdést már címében is a N ép 
szava írása, amely a kormány által 
benyújtott törvénytervezetet idézve 
leszögezi: ..Az államé. Egyetért ez
zel a KDNP jó része, az SZDSZ 
többségi álláspontja, számos szo
cialista és ellenzéki képviselővel 
karöltve, ellenben úgy szól: a vad a 
vadászati jogot élvezőké legyen Az 
FKGP - a kormánypárti padsorok

ból is jelentős támogatottságot él
vezve - a res nullius mellett tor pál
cát Azaz a vad ne az állam tulajdo
na. hanem »uratlan jószág* legyen 
így - hangzik érvelésük - az állam 
minden eszközzel megvédhetné a 
vadat valamennyi polgára javára, 
egyúttal az is megelőzhető lenne, 
hogy az állam nevében tulajdonosi 
jogot gyakorlók csorbítsák a földtu
lajdonosok vadászati |ogát Több
hetes vita után a parlamentben az 
álláspontok nem közeledtek "

Ugyancsak a Népszava ad hírt az 
orvvadászok garázdálkodásáról. 
Iparág lett az orvvadászat és az 
agancskereskedelem  című tudósí
tásából kitűnik. „Az elmúlt évek
ben olyan mértékűvé vált az orvva
dászat. hogy a magyarországi fize- 
ióképes kereslet hiányában nagy 
valószínűséggel külföldre vándo
rolnak a titokban elejtett vadak ér
tékes trófeái. Gulyás József, a Gyű- 
laj Erdészeti és Vadászati Rt erdő- 
őrzési és igazgatási vezetője úgy 
véli. az orvvadászat azért is veszé
lyes. mert a vaddisznók húsából

szakszerűtlenül elkészített ételek 
halálos betegséget is terjeszthet
nek."

„A  vadászati törvényjavaslat jelen
legi formájában konzerválja az ér
dekellentéteket*' - olvasható a 
H V G  Posta című rovatában. A le
vélíró úgy véli: „az állam a jövóben 
csak korlátozottan szóljon bele a 
vadgazdálkodás - úgy. mint bár
mely más gazdálkodás - kérdései
be, hiszen piacgazdaságot építünk! 
Jómagam nem félteném vadállo
mányunkat a föld tulajdonosaitól. 
Gyorsan felismerve saját érdekei
ket. mindenkinél okosabban sáfár
kodik majd tulajdonának összes 
elemével - így a vaddal is. (...) Vad- 
gazdálkodásunk valódi aranykorá
ban, a második világháború előtt 
nálunk is 300 hektár alatt volt a mi
nimális vadászterület, s a földtulaj
donosé a vadászati jog. A tulajdo
nosok tudják jól: 300 hektár vad
gazdálkodásra kevés, ám nagyvad 
esetében háromezer hektár is az." 

összeállította; K. E.
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N A G Y  M A G Y A R  V A D Á S Z O K
„Skóthon nagyobb részét beutazván, nehány napot grouse-vadászattal tölték. A grouse-lövés Skóthonban 
aug. 12-én veszi kezdetét. Első hetekben könnyű megközelíteni ezen állatokat; később annyira elvadulnak, 

hogy minden sport megszűnik. A grouse hasonló a fogolyhoz, mellynél valamivel nagyobb, tollának színezete 
inkább vöröses barna s röpülése sokkal sebesebb a fogolyénál. Tartózkodása helye: „the moors" így nevezik 
angolul azon magas sziklás hegyeket, mellyeknek kopár területét heather (Erica = hanga) lepi el s mellyeknek 

oldalain egymást éri a felbugyogó forrás, tétjükön pedig vadvizes helyek posványokkal váltakoznak.
Hol a hanga, máskép mámorka, legdusabban, legtömöttebben tenyészik, 

ott biztosan lehet grouse-csapat találására számítani.
Sok grouse azonban ritkán verődik össze s tíz-tizenkettőt együtt már nagy csapatnak tartanak."

SZÉCHENYI BÉLA
(1837- 1918)

Széchenyi Béla sárvár-felső
vidéki gróf. Pesten született 
1837. február 3-án, gróf Szé
chenyi István és g ró f Seilern 
C resccnt ia házasságából. 
Gyermekéveit Pesten és Cen- 
ken töltötte. Alsóbb iskoláit az 
említett két helyen végezte, ké
sőbb Berlinben, majd Bonnban 
jogot és állami tudományokat 
hallgatott. 1857-ben hosszabb 
időre külföldre -  Francia- és 
Spanyolországba -  utazott, 
ahonnan leveleket írt a „Va
dász és V ersenylapéba. 
1867-1870 között három alka
lommal az afrikai Algírban járt 
oroszlán vadászaton. A Magyar 
Tudományos Akadémia 1880- 
ban tiszteletbeli tagjai közé vá
lasztotta, majd három  év m úl
va igazgató tag lett. 1896-ban 
a budapesti Tudományegye
temtől tiszteletbeli doktori ok
levelet kapott. 1901-től pedig a 
magyar Szent Korona őre lett.

Széchenyi Béla szenvedé

lyes vadász, ugyanakkor kivá
ló vadgazda volt. Apróvadra 
cenki (Sopron megye) birto
kán évről évre, szűk baráti 
körben m egrendezte téli nagy 
vadászatait, amelyekre m in
denkor a nagyszámú teríték 
volt a jellem ző. Nagyvadra 
minden évben, augusztus kö
zepén elutazott az Ung megyei 
kincstári erdőkbe, am elyek
nek vadászati jogát éveken ke
resztül bérelte. Ezen a terüle
ten kizárólag szarvasra, med
vére, hiúzra és farkasra vadá
szott. Mint „igaz vadász", a 
vadgazdálkodásban is fényes 
példával já rt e lö l. Ung megyei 
vadászbérleteit mintaszerűen 
rendezte be, vadászatait pétiig 
kiválóan szervezte meg. Nevé
hez fűződik a felvidék dús fő
vadállománya, s a jó  példa, 
amelyet ő m utatott, követőkre 
talált a szomszéd területeken, 
sőt az ország más vidékein is. 
Tagja volt a „Lungaui magyar 
zcrgcvadásztársulaf’-nak is, 
amelyet 1864-ben alapítottak a 
Salzburg (Ausztria) nagyher
cegség területének bérbevéte
lével m agyar vadászok. Szé
chenyi Béla 1866-tól volt tagja 
a társulatnak, s 1896-ig 548 
darab zergét zsákmányolt és 
mindössze ötször nem vett 
részt a vadászatokon! Megírta 
a társulat történetéről szóló 
könyvecskéjét a „Lungaui m a
gyar zergevadász-társulat ke
letkezése és fejlődésének tör
ténete '’ cím m el, mely 1896- 
ban jelent meg.

Hosszú éveken keresztül ak
tívan részt vett az évente -  
1881-től -  m egrendezett orszá
gos agancskiállításokon. M ár 
1883-ban beválasztották az 
őszi kiállítás rendező bizottsá
gába, ahol elsőként emelt szót 
annak érdekében, hogy az ad
dig használt bírálati módsze
rek helyett célravezetőbb len
ne az agancsok köbmérték 
szerinti bírálata, s egyúttal fel
ajánlotta egy agancsm érő ké
szülék saját pénzén történő e l
készíttetését is. Később rövid 
ideig, mint a bírálóbizottság 
tagja, majd mint a bizottság 
elnöke tevékenykedett, végül 
hosszú évekig ő  volt az orszá
gos agancskiállítások elnöke. 
1907-ben saját költségén elké
szítette Bachruch A. budapesti 
ékszerésszel a legjobb trófeák 
elcjtőinek jutalm azására fel
használandó, ízléses ezüstdíja
kat, -érm eket, ezen kívül még 
több értékes tisztclctdíjat is 
rendszeresen felajánlott a ne
mes lelkű gróf. A kezdetben 
megrendezett agancskiállítá
sokat -  m inden erőfeszítés el
lenére -  igen mérsékelt rész
vétel jellem ezte. Jelentős vál
tozás csak Széchenyi Béla mű
ködése alatt következett be, 
akinek fáradhatatlan és áldo
zatkész buzdítása megtörte a 
kiállítók közönyét.

Nagylelkű és nemes szívű 
mecénása volt a hazai m ú
zeumügynek is. Miután 
1907-ben (m ásodszor is) m eg
nyílt a M agyar kir. M ezőgaz

dasági M úzeum -  azon belül 
pedig a vadászati osztály és ki
állítás -  páratlan értékű vadá
szati ereklyéket ajándékozott a 
m úzeum nak. 1916-ban például 
ötven kapitális szarvasagan
csot, mellékelve a pontos mé
retadatokat. az elejtés helyét, 
idejét és az elejtő nevét!

1909-ben gróf Andrassy Gé
za a vadászati védegylet ülé
sén indítványozta, hogy az O r
szágos M agyar Vadászati Véd
egylet fejezze ki a m agyar va
dászközönség meleg köszöne
tét Széchenyi Bélának, a 
kiállítások magas színvonalú 
m egrendezéséért és a fővadte- 
nyésztésben elért elévülhetet
len érdem eiért, amelyet a köz
gyűlés egyhangú éljenzéssel 
elfogadott. Élete során végig 
köztisztelet és szeretet övezte, 
tudományos munkásságát elis
m erték, közéleti tevékenységé
ért pedig minden kortársa tisz
telte, becsülte. Élete nagy 
szenvedélyét, a vadászatot 
mindig magas fokon, kiváló 
felkészültséggel művelte.

G róf Széchenyi Béla 1918. 
decem ber 12-én, 81 éves korá
ban, Budapesten halt meg.

Bányai József

(Részlet a szerző „Jeles vadá
szok a régi M agyarországon” 
című könyvéből. A könyv a 
szerzőnél, és korlátozott pél
dányszámban a szerkesztőség
ben kapható.)
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SZEGED ÉS KÖRNYÉKÉNEK VAMSZATTÖKÉETE
Szeged határának régtől fogva minden 
tavasszal esküdt ellensége volt az árvíz. 
Áradáskor a Tisza mentén lévő tavak és 
erek színü ltig  teltek. A környéket gyak
ran elöntötték a vadvizek. Az ember örö
kös harcban állt a természet erőivel. Eze
ken a helyeken csak a halászok élhettek 
meg. Mellettük a rétifarkasra, rókára, 
hódra, vidrára, túzokra, gémre, darura, 
kócsagra, vadlúdra, vadkacsára vadászó 
pákász-madarász nép élt.

Szinte páratlan vadvízország alakult ki 
itt, amelyet a Tisza környékének népe 
ősidőktől fogva ki is használt, amelyet a 
középkorból nem egy okirat bizonyít.

A Szegeden átutazó Bertrandon de la 
Brocquiére lovagnak 1433 tavaszán föl
tűnt. hogy a szegedi piacon „mily nagy 
számban árulnak vízi madarakat, sok 
darvat és vadludat fognak ott: láttam 
egy nagy piaczot ezekkel telve" - írja 
könyvében.

A vízivad vadászata közkedvelt. volt: 
amely mesterséget a Tisza vidékén nem 
csak a középkori, de még a török idők
ben is nagyban űzték. Leginkább vadlúd
ra, túzokra, kócsagra és darura vadász
tak. A török időkben a kócsag- és daru- 
toll igen keresett és drága árucikk volt. A 
török a turbánját, a magyar nemes a ka
lapját díszítette kócsag- és darutoll for
góval. Dísznek használták még a gém-, a 
sas-, és a kerecsentollakat is. A díszes 
tolikincsek gyűjtői a pákászok és eladói 
a tollcsiszárok voltak. Közvetítéseikkel a 
tollak a szegedi piacról messze földre el
kerültek. A legkülönbözőbb fortélyokkal, 
vadászfogásokkal kerítették markukba a 
tollazandó példányokat. Kezdetben sze- 
degetés útján jutottak a toliakhoz a fész
kek alól, később ezeket a madarakat lőt
ték is.

Az alföldi, Tisza menti nép a vízimada
rakon kívül farkasra, rókára, vidrára és 
vadmacskára is rendszeresen vadászott. 
A legkülönbözőbb módját választották a 
vad elejtésének. Vermet ástak, kelepcé
be csalták, csapófákkal, kóbor cigányok
kal készített vastőrökkel fogták. íjjal, 
majd tűzfegyverekkel ejtették el zsákmá
nyukat.

Az 1700-as évek elejéről, a kiváló tu
dós, Bél Mátyás művéből tudunk meg 
adatokat a környék vadállományáról és 
vadászati módjairól. Leírta, hogy a ko
rábban szép számmal előforduló szar
vas, őz és vaddisznó 1700 körül már je
lentősen megfogyatkozott. Gyakori volt 
a róka, a farkas és a nyúl. Ezek vadásza
ta főleg télen történt, amikor is a tavak 
beállta után a nádasokat folgyújtották. A 
rejtőző vad az égő nádasból menekülve

I. RÉSZ

könnyen a vadászok zsákmányává vált. 
A menekülő állatok között prémes álla
tok, hód és vidra is akadt. Bél Mátyás a 
vízi és szárazföldi madarak „tűrhetetlen 
tömegéről" írt. Ekkor még a reznektúzok 
is költött ezen a tájon. Napjainkban leg
feljebb vonuláskor fordul elő, nagy 
ritkán.

A század végén, 1794-ben Joachim 
C. von Hoffmannsegg gróf érkezett Sze
gedre. hogy az itteni madárvilágot tanul
mányozza. Embereivel, vadászával és

Csíkszentsimonyi és Ernyesi 
Lakatos Károly 

1853-1914

„madárkitömő gyárral" érkezett, s 
majdnem két hónapig időzött városunk
ban. Mint írja, „Szegedre érve első tuda
kozódásaim tárgya a mocsarak voltak, 
ahol mint hallottam, mérföldnyi távolsá
gokra is lehet csónakázni és számtalan 
vadat lőni. De mily kellemetlenül csalód
tam, midőn hallám, hogy az idei nagy 
szárazság miatt, minőre még a legidő
sebb emberek sem emlékeznek, a körül
mények egészen megváltoztak, s a kör
nyéken több mérföldnyire, a folyókat ki
véve egy csepp vizet sem találhatni, s 
így semmiféle vízimadár sincs, legfel
jebb egynéhány elég távoli helyen." 
Megismerkedett azonban a városi ké
ményseprőmesterrel, aki jeles vadász hí
rében állott. Ez „elvezetett néhány jó 
mocsáros vidékre, de mindig 3-4 mérföl
det kellettt tennünk odáig és gyakran va
lami szálláson meghálni". Sikerült egy 
igen ügyes fiatalemberrel megismerked
nie, aki megtanulta a gyűjtött madarak 
kezelését, és megígérte, hogy elutazása 
után egész nyáron gyűjteni fog számára

és utánaküldi az anyagot. Ez nagyszerű 
ígéret volt, mert az évi szárazság miatt 
felét sem gyűjthette be a fajoknak, ame
lyek rendes vízálláskor itt találhatók 
voltak.

A múlt század elején Josef Natterer, a 
bécsi múzeum preparátora járt a Fertőn 
és a szegedi Fehér tavon. Az itteni gyűj
téséből származnak a legrégebbi hazai 
madárpreparátumok, amelyeket ma is 
őriz a bécsi múzeum.

Később a hetvenes éveknek elejétől a 
híres ornitológus és vadász Lakatos Ká
roly (1853-1914) tevékenykedett Szeged 
környékén.

Első zsákmánya - melyről könyvében 
is beszámolt (Vadászati és madarászati 
emlékeimből 118911) - egy újszegedi ka
csalesen lőtt rétisas (1872). Nagy élmé
nye volt az 1885 novemberében, a Ká
rász uradalomhoz tartozó horgost erdő
ben elejtett rétisas, amelynek súlya 
megközelítette a fél mázsát, kiterjesztett 
szárnyai közel egy öl szélesek voltak. A 
ritka zsákmányt Rudolf trónörökösnek 
szánta. Repült a távirat Luxemburgba: 
„Fenség! Diana istennő kegyéből lába
imnál halva fekszik a saskirály. Tegyen 
boldoggá kegyével: fogadja el..."

Rudolf trónörökös (1858-1889) szen
vedélyes vadász és képzett ornitológus 
volt, azonban - állítólag - nem túl biztos 
kezű lövő. Vadászatairól, ornitológiai 
megfigyeléseiről rendszeresen naplót 
vezetett, és élvezetes leírásokat közölt. A 
monarchia „első vadászának" tekintett 
ifjú főherceg rendkívüli módon vonzó
dott a ragadozó madarakhoz. A történel
mi Magyarország legkülönbözőbb helye
in hódolt szenvedélyének. Kedvenc va
dászterülete a Maros megyei Görgény- 
szentimre volt.

A Szegedi Híradó 1891. szeptember 
24-én írta, hogy Szeged határában La
katos Károly kőszáli (szirti) sast lőtt, 
amelyet a királyhalmi Erdőőri Szakiskola 
(ma Bedő Albert Erdőgazdasági Szak
munkásképző Intézet) múzeumának 
adományozott.

1893. november 28-án a Szegedi Nap
ló közölte, hogy id. Kass János <1856- 
1928) által bérelt területen havasi sast 
(szirti) lőtt, mely ritka zsákmány prepa
rálva Kass János tulajdonába került.

1901. április 15-én A Természet c. lap 
kígyászsas (kígyászölyv) elejtéséről ír, 
amely szintén a királyhalmi Erdőőri 
Szakiskola gyűjteményét gazdagította.

(fo lyt, kov.)
dr. Bátyai Jenőné

Szeged

16



Trófeakiállítás Háromszéken
A honfoglalás ezredik évét -  
Háromszék Vármegyében -  
megörökítendő. 1896-ban ki
adott díszkötésű könyv a vadá
szatról a következőket írja: ,.A 
vadászat, mint mindenütt, Há
romszéken is ősfoglalkozás volt 
valaha, ma már csak sport. Régi 
daliás idők a vármegye rengete
geiben ennek a nemes szenve
délynek már sok idegizgató je 
lenteit látták. Mert volt alkal
mas hely a vadászatra és volt 
vad bőven. Még ezelőtt csak fél- 
száz esztendővel is irtatlan er
dők homályos sűrűjében a vad 
kellemes magányát nem zavarta 
meg a kultúra. Felegekbe nyúló 
bérczeken ott nőtt századokról - 
századokra a bükk óriás törzse s 
ott korhadt el az emberhangta- 
lan csendességben a vihartól le
döntött fenyő. Emberi kéz nem 
bántotta: zivatar ültette, vihar 
temette a fát. S mikor a termé
szet ős templomában, az erdők 
mélyén átabúgott a párját hívo
gató vad kiáltása, bérezek és 
pagonyok viszhangja felelt rá 
hosszasan, enyészetcscn. Közel 
és távolban, napi járó  messze
ségben ismeretlen volt az em- 
bernyom.”

A csodás nyelvű, régies szé
kely-magyar leíró a továbbiak
ban ismerteti, hogy az Udvar
hely megyével szomszédos ren
getegben a múlt század közepén 
bölényt is lőttek, a medvék, far
kasok és hiúzok akkor is „nagy 
kárt tettek" a marha- és juhállo
mányban, és gyakran „meg
vett”  valakit a 2-3 bocsát féltő 
anyamedve, amely „általában 
málnát, szedret, vaczkorkörtét 
és makkot eszik s ritkán válik 
vérmedvévé” . A leíró -  aki je 
les vadász lehetett -  már akkor 
jelzi, hogy a süket fájd (a széke
lyeknél „vad páva” ) és a csá
szármadár („mogyorós tyúk” ) 
mindinkább gyérülő ritka
ságok” .

A millenáris díszkötet meg
említi a megyében működő 3 
vadászegyesülctct (Scpsiszent- 
györgy, Kézdivásárhely, Bárót), 
s már akkor, a vadgazdálkodás, 
a vad- és erdővédelem s a „vad
nak a fagyban és nagy hóban 
történő etetés az egyesületek 
Szabályzatában feladatként rög
zítve volt.

És nézzük mi a helyzet ma.

1966-ban, a Millcccntenárium 
évében, a régi Háromszéken, 
ma Kovász na megyében?

A bölénynélküli ősrengeteg, a 
havasok már nem a régiek, de 
azért még ma is csodásak, sűrű- 
ck, titokzatosak, a vihar idején 
félelmetesek. A Kakukk-hegy 
(1558 méter). Nagy Piliske 
(1374), a Bodoki-havasok 
(1172), a Háromszéki-havasok 
Lakócza-csúcsával (1777) ma is 
rejtegetik a vadat, s erdei illatos 
gyümölcseivel táplálják azt. 
Bálványosnál fellelhető mindaz, 
ami Jókai Mórt regénye megírá
sára ihlette. A Baróti-hegység- 
ben Zalán patakában, vagy a 
Bodvajban (Gábor Áron itt 
ágyút öntött a helyben kitermelt 
vasércből), a Kovácsokban és

Kormosban, Setét- és Kégyós- 
patakában -  igaz, megfogyatko
zott a kristálytiszta víz -  még 
ma is szép a pirospettyes piszt
rángállomány, de siket fajdért 
már a szomszédos Brassó vagy 
Haigita megyébe kclJ menni, a 
Csukásra (1054 m) vagy a Ma- 
darasi-Hargitára (1802 m).

A Kommandói kisvasút a 
Nagy- és Kis-Bászka völgyében 
ma is úgy kíséri a patakot, mint 
száz évvel ezelőtt, de itt szapo
rodott a szemetelő kirándulók 
száma. Csak a pérek és piszt
rángok a régiek. Igaz, nem 
mind itt, a kövek között szület
tek, hanem az Ojtozi keltetőben 
láttak napvilágot. A megyei 
nagy vadászelődök, a Ben kők, 
Zathurcczkyck, Majláthok, Dá
nielek, Salamonok, Szentke- 
reszthyek , j ó  lövésekkel” száz 
évvel ezelőtt is szép gímszarvas 
bikát és őzbakot, hiúzt és vad

macskát lőhettek. Erdőfülén, 
Ménesbércen, Pál pusztán, a 
Nagy-Murgón, Kurtapatakon és 
Kis-Kászonban, Torján vagy 
Súgásban a Benkőnél, a Zágoni 
havasokban és Sepsibükszád- 
nál, s az Ojtozokban. A Szent 
Anna-tónál Mohos-láp, Kalasz- 
ló és Várbükke, Ladóc és Dob- *
ricza, Agozat, Nagyerdő, Sepsi- 
szentkirály. Szent iván laborfal
va, Uzonka, Rika, Szálastető, 
Kurtapatak és Bikszád, Hatod 
és Várbükke, Magyarhermány 
és Tószeg -  mennyi szép hegy 
és erdő elnevezése, amely még 
ma is él -  mind izgalmas és fe
lejthetetlen vadászéi mények, 
ritkaszép trófeák és elszalasztott 
alkalmak színhelyei.

Mindezeknek -  a szép hegy 
és erdőknek s az elejtett vad tró
feáinak, aranyérmeseknek és 
selejteknek -  a seregszemléje 
volt az a kiállítás, amelyet a 
megye vadász vezetősége rende
zett meg -  ízlésesen és szaksze
rűen, a mai szedrény erdélyi 
körülmények között -  a megye- 
központban, Sepsiszentgyör- 
gyön, a kultúrpalota márvány
termében. Ez a megyében már a 
harmadik trófeakiállítás, de ez 
mindegyik közül a legrango
sabb. Az utóbbi tíz év legszebb 
trófeái közül választják ki azo
kat, amelyeket majd a budapesti 
Naturexpo ‘96 kiállításra külde
nek. bizonyítva c táj gazdagsá
gát, főleg medvében, vaddisz
nóban, hiúzban. farkasban és 
vadmacskában, őzben és gím
szarvasban. A háromszéki va
dászok így szeretnék bemutatni 
az anyaországnak és a nagyvi
lágnak. hogy tudnak gazdálkod

ni, nem hiába etették a vadat 
olykor 30 fokos hidegben, s 
hogy csak a szelekció és szak- 
szerűség vezethet szép vadállo
mányhoz és kapitális trófeák
hoz. A megnyitón mondta dr. 
Szabó Vilmos sebész-főorvos, a 
megyei vadászszövetség elnöke: 
„a kiállítás szeretné bemutatni 
munkánk eredményét, hogy a 
látogatóknak eszébe juttassa a 
megye szépséges erdőit, bérceit 
és patakjait, a mai ökológiai 
rendszer csúcsát, annak díszét 
és ékességét, a gazdag vadállo
mányt” .

A sepsiszentgyörgyi kiállítás
ra országosan is felfigyeltek, hi
szen kevés megye büszkélked
het 146 C.I.C.-pontos farkas- 
bőrrel (Antal Sándor), 43 pon
tos aranyérmes farkaskoponyá
val (László Béla), 18,80 pontos 
vadmacskakoponyávaí, számta
lan arany-, ezüst- és bronzér
mes hiúzbórrel és koponyával. 
A megye egyike annak a hat er
délyinek, amelyet „medvés 
megyének” neveznek az ország 
vadászai. Valóban erről tanús
kodnak az itt kiállított világ- 
szépségek, a tányértalpas bőrei 
és koponyái: 476 pontos az An
tal Sándoré, 379 pontos az ifj. 
Sárkány Árpádé, 379 pontos a 
Bartók Istváné. Ezek mind az 
utóbbi 3 évben kerültek teríték
re, de ezeket egészítik ki azok a 
medvetrófeák, amelyek az utób
bi három évben „estek” el. Ko- 
lurnbán József 136 pontos vad
kanagyarán kívül még 43 arany-, 
ezüst- és bronzérmesben gyö
nyörködhettek.

írta és fényképezte: 
Kászoni Zoltán
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VADKÁRBECSLÉS
széltünk, mindenki fújta a magáét. Vé
gül is a szakértő szava a döntő, azért 
lett odahíva. Egy ész van a csapatban, 
az is nála! Ezért aztán szaladt utána az 
egyik gazda, akinek nem volt papírja, 
azaz nem tett előzetes bejelentést a 
tanácsházán.

- Karcsi, Karcsi, erdész urak! - kiál
tozott, s bár nem akartuk, mégis jobb 
volt meghallani, mint egy másik napon 
újra jönni.

- Mi baj? - fordultunk vissza a két
ségbeesett gazda felé.

- Jöjjenek hozzám is, az éjszaka a 
szarvasok megették az összes tököt a 
kukoricásomban! Csendes fohászko
dás, majd egyikünk megjegyezte.

- Miért a kukoricásban tartja a tokit? 
Vigyorgás volt a gazda válasza, majd 
megtoldotta.

- Jöjjenek má' vissza; tudom, hogy 
nem jelentettem be a községházán, de 
hát most vettem észre, ma éjjel történt.

- Jó  - szólt kelletlenül a kiküldött 
mezőgazdász, s minden célzat nélkül 
hozzátette. - Pedig már kutya éhes va
gyok!

- Meghívom magukat egy kis 
uzsonnára! - szólt újra az utánunk fu
tott. lihegve.

- Köszönjük, de nem fogadhatjuk ell
- válaszoltam gyorsan, mielőtt valaki 
vigyázatlanul elfogadta volna a meghí
vást. Csalódott arcok néztek rám, de 
tudták, hogy igazam van. Hogyisne.

még a végén részrehajlással gyanúsít
sanak!

Utoljára került sor a takarmánytökös 
ember földjére. Fura egy szarvas volt a 
károsító! A kukoricatábla két végén 
meg a közepén széttaposott egy-egy 
tököt - összesen hármat -, a többit 
nyomtalanul eltüntette. Azaz, nem 
egészen nyomtalanul, mert úgy negy
vennégyes bakancsot viselhetett, s ta
licskát tolt maga előtt! A puha földön, 
jól kivehetően, a talicska nyoma a pin
ce felé vezetett.

- Karesz! - szóltam a szakértőhöz 
csendben. - Tartsátok szóval az öre
get, megnézem a pincében van-e a 
tök?

- Már éppen le akartam tolni a vén 
csavargót, hogy miért néz hülyének 
minket! - súgta vissza.

- Várj, ha megtalálom a terményt, 
meg viccelem úgy, hogy arról kódúi!

- Menj csak, én elcsalom a föld túl
só végére.

- öreg, használhatom a budit? In
tettem a kert végében lévő árnyékszék 
felé.

Megjött a papír, a pecsétes, a hivatalos 
értesítés a községi elöljáróságtól: vad
kárbecslés lesz!

Utálom.
Egész nap csámborogni a földeken, 

s azon vitatkozni, kinek mennyi termett 
volna, ha... Na ez a két betű a hibás, 
mert ettől kezdve bizonytalan a dolog; 
HA!

Régen - a háború előtt - be volt 
kerítve a falu, a művelhető földekkel 
együtt. így nem volt vadkár. Azután a 
kerítés „beépült" a faluba - vagyis 
szép lassan ellopták, elhordták az 
anyagát, s most a vad lerágja a ter
mést. Tudja is ő, hogy nem neki ültet
ték; hát persze, hogy lerágja, ha egy
szer ott van az orra előtt?!

A gazdák meg - akik elhordták a ke
rítést követelik a kártérítést. Sőt 
sportot űznek belőle, hogy ki mennyit 
tud kicsikarni a vadgazdától!

„A  tót atyafiak"! csavaros észjárású 
emberek, az bizonyos - merthogy Pilis- 
szentlászlón történt a dolog, ami Mária 
Terézia óta tót falu.

Hideg, szeles idő volt. Egész nap jár
tuk a határt, becsültük a kárt, bizony 
volt mit. Átfújt a szél mindannyiunkat, 
s untuk már a szarvasrágást, a disznó
túrást.

- Na, még kettő van! - szusszantott 
a vadkárbecslő szakértő, akinek a be
csületes foglalkozása agronómus. Is
mertük egymást jól. Gazdák, erdészek, 
vadászok és a szakértő. Egyébként jó 
volt a viszony, de amikor a kárról be

/ h  '
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-  Hát persze, menjen csak nyugod
tan! -  szívélyeskedett. -  M ég papírt is 
talál.

A  talicska nyomát követve, az udvar
ban ásott pincéhez érve benyitottam. 
Ott mosolygott a három széttaposottat 
kivéve az összes tök szépen, sárgán, 
egészségesen, egy kupacban.

-  Karcsi, kitöltőm a jegyzőkönyvet, 
aláírjuk mindannyian és mehetünk en
ni, mert összeesem  az éhségtől! -  kiál
tottam jó hangosan, hogy minden je
lenlévő hallja. Mindenki azonnal tudta, 
hogy itt valami készül -  mert különben 
a szakértő töltené ki a papírt, nem én

csak a gazda nem. Fogtam öt űrla
pot, indigót tettem közéjük, s nagyon 
komoly képpel megkérdeztem.

-  Aztán mennyi volt az a tök?
-  Hát, kérem szépen, Lacikám, volt 

az úgy tizenöt mázsa, az biztos! -  ha
zudott a gazda, gondolva, hogy alkud
ni fogok.

-  Csak? -  néztem rá mesterkélt c so 
dálkozással Ezen a jó földön, ilyen szé
pen művelt kukoricásban? Biztos meg 
is trágyázta, volt az húsz mázsa is!

-  Volt, volt! -  kapott kapzsin a szón, 
sűrű bólogatás közepette.

Kitöltöttem a papírt, aláírtam és alá
írattam a szakértővel is, akin látszott, 
nem tudja, mire vélje a dolgot, de rám 
bízta az ügyet.

Odafordítottam a „károsult" felé is.
-  Na, itt írja alá! -  nyomtam kezébe 

a tollat, amit kikapott az enyémből és 
nyomban Ráírta.

-  Mehetünk fiúk enni, majd megje
gyeztem -  kár, hogy itt a faluban nincs 
étterem! -  közben kiszedtem az indi
gókat a jegyzőkönyvek közül, komóto
san, az időt húzva, hogy a megjegyzé
sem megérhessen a fejekben. Négyrét 
hajtottam mindegyiket és kiosztottam 
a jelenlévők között.

-  Tegyétek el jól. Maga meg ezzel 
mehet a pénzt felvenni. Vigyázzon ám 
rá!

-  Köszönöm, köszönöm Lacikám, 
de tényleg jöjjenek be legalább egy po
hár borra -  csúsztatta a papírt az öreg 
a belső zsebébe.

- Á Á ,  nem, éhesek vagyunk, üres 
gyomorra megárt a bor! -  provokáltam 
a gazdát, aki értett a szóból és terelge
tett a kertajtón befelé, miközben m eg
nyugtatott, hogy nem marad üresen a 
gyomrunk.

-  Na jó, de nem megyünk be a 
konyhába, itt a terasz is szélvédett, kint 
maradunk! -  szóltam a vendéglátónk 
után, aki rohant az éléskamrába. Am i
kor magunkra maradtunk, a munkatár
saim szinte egyszerre támadtak rám.

-  Megőrültél, mi ez a jegyzőkönyv
história? És ha meglátnak, ki is rúgnak 
a cégtől minket!

-  Nyugi. A  jegyzőkönyvet őrizzétek 
meg, mert szükségetek lesz rá!

Látszott, hogy nem értik, de nem 
volt idő a magyarázkodásra, mert jött 
is már, egy hatalmas sonka alatt egy 
demizson billegett.

A  sonka csaknem, a bor teljesen el
fogyott. aki az utcán elment, mind látta 
a vadkárbecslő bizottságot...

-  Haver, nem tudom mit főztél ki -  
szólt az egyik munkatársam, aki hatal
m as termetnek és úgy százhúsz kiló
nak örvendhet de ha ebből nem lesz 
botrány, akkor semmiből! -  veregette 
meg a vállam, ami majd leszakadt a 
barátságos gesztustól -  hazafelé 
menet.

-  M ost már megnézheted a jegyző
könyvet és meglátod, megnyugszol! 
válaszoltam tenyere nyomát masszí
rozva. •

Elolvasta. A  nevetéstől fuldokolva, 
könnyek között óvott attól, hogy még 
egyszer felmenjek a faluba, mert nem 
akar elveszteni egy ilyen jó kollégát.

-  Te. az öreg megöl, ha meglát!
Volt reklamáció, már másnap sze

mélyesen jött az erdőgazdaságtól a va
dászati főelőadó.

-  Te, Laci, mi volt ez a nagy dínom- 
dánom  tegnap a vadkárbecslésen, Pi- 
lisszentlászlón?

-  Beültünk utána az öreg...hez, mert 
meghívott egy pohár borra. -  m ond
tam ártatlan képpel, mert hát nincs ab
ban semmi rossz, ha munka után m eg
iszunk egy pohár bort!

-  Na de, na de... dadogott felhábo
rodottan. -  Voltatok nála is kárt be
csülni? M a legalább tíz telefont kapott 
az igazgató, hogy azért becsültetek 
annyi kárt, mert az öreg etetett-itatott 
benneteket!

Szó nélkül letettem a jegyzőkönyvet, 
majd elmeséltem a történteket. Neki is 
a könnye folyt.

-  Ha ezt megtudja a diri, halálra rö
högi magát és a vizsgálatot biztos be
szünteti ellened! De hogy-hogy aláírta?

-  Nem  nézte, miután fölfelé alkud
tam, de alig hiszem, hogy ezt még egy
szer megteszi!

Igazam lett, amíg én voltam ott kerü
letvezető vadász, arról a portáról nem 
jött vadkárbejelentés. Csak egyszer ál
lított meg a „károsult" gazda az utcán, 
és keserű mosollyal mondta, hogy 
megtanulta a leckét, az egész falu rajta 
nevetett.

-  De hogyan jutott az ilyen hirtelen 
az eszébe?

-  Hát, tetszik tudni, elmentem a ta
licska nyomán a pincéig és benyitot
tam. Nem  W C-n voltam...

Jeg yző kö n yv  
végleges kadkárbecs/ésről

Jelen vannak...
Pilisszentlászló ... dűlőjében ... tulaj
donát képező szántón.
A  terület nagysága...
Védekezés módja: talicska.
Károkozó vad: 4 4  e s  bakancs tulaj
donosa.
Károsítás mértéke: %  -  
A  szóban é s a  helyszínen bejelentett 
területen vadkárt nem  észleltünk. ... 
gazda a terményt betakarította, ezért 
semmiféle kártérítési igénye nincs.
1 9 8 2 .....
............László Dúcz László
kárbejelentő erdőgazdaság

részéről 
Saágh i Károly 

vadkárbecslő szakértő

Harag nem marad közöttünk, igaz, barát
ság sem lett belőle...

Dúcz László

AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ!
Egyszeri és soha m eg nem ismételhető kedvezménnyel kapható, illetve rendelhető m eg szerkesztőségünk címén a Sz idna i-Bognár-H uszá r szerzőhár
m as M agyarország aranyérmes trófeái című könyve. A  tekintélyes kötet m agyar és német nyelven, színes képanyaggal állít emléket egy talán soha 
vissza nem  térő korszaknak, am ely a m agyar vadnak méltán vívta ki a világ elismerését. A  könyv kiválóan alkalm as a hozzánk érkező külföldiek m eg 
ajándékozására, hiszen a képeket kiegészítő trófeabírálati adathalmaz vadásznak, szakem bernek olyan információs bázis, am ely miatt nem  hiányozhat

egyetlen igényes nagyvadvadász könyvespolcáról sem.

Akciós ára: 1500 forint

és utánvéttel megrendelhető a szerkesztőség címén: 1245 Budapest, Pf. 1209. Telefon és fax: 131-4368 (munkaidőben vagy üzenetrögzítőn)
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Az általános vita lezárult
(Folytatás a 4. oldalról)

ványkent terjesztett volna clő. Az elő
terjesztés elkészült, méghozzá az 
igazságügyi miniszter februári javas
lata alapján, amelyet a kormány is el
fogadott és az állatorvosi kamara, a 
mémökkamara mintájára már nem a 
vadászati törvény részeként, hanem 
önálló törvényként kerül majd beter
jesztésre az országgyűlés elé.

Dr. Házas József képviselő úrtól, 
aki az országgyűlési képviselők va
dászklubjának kitalálója, és aki az el
múlt időszakban sokat fáradozik a va
dászati térvény alakításán, azt is sike
rült megtudnunk, hogy az MSZP 
frakciója és elnöksége a törvényjavas
latot megtárgyalta és előterjesztését 
támogatja. Az elnökség kérése csupán 
az volt, hogy a javaslatot egyeztesék 
az Igazságügyi Minisztériummal. Ez 
jelenleg folyamatban van.

{Híreink szerint Vastagh Pál igaz
ságügyi miniszter a szakmai kamarák 
szervezetének sorában nem tartja 
iáegennek a vadászflti kamarái, és 
nem látja törvényi akadályát a meg
alakításának.)

Ami a többi pártot illeti, szinte 
minden pártban és bizottságban van a 
vadászkamarai törvény megszületésé
nek támogatója... és sajnos ellenzője.

(Tisztelt olvasóink, vadászok! A sa
ját érdekünkben kellene meggyőzni 
először önmagunkat és azután az or
szággyűlési képxiselőket a vadászka
mara fontosságáról. Ha az első sike
rül. a második már gyerekjáték lesz!)

Nem olyan régen erdészeti vezetők
nek tettük fel a kérdést, mert mini 
megtudtuk, igen magas szinten is fúr
ják a vadászkamara életre hívását. 
Meglepő volt a tájékozatlanságuk a 
köztestület lényegéről.

Azt még el lehetne fogadni ellen
érvnek. hogy ha lesz vadászkamara, 
mindenképpen szükség lenne az erdé
szek kamarájára is. Isten ments, hogy 
fölmelegítsük a mesterségesen táplált, 
de azért a hamu alatt időnként fel-fel-

izzó erdész-vadász ellentétet. Ellen
kezőleg. A két szakterület -  különö
sen a nagyvadas területeken -  egy
másra van utalva, együttműködésük 
kézenfekvő... és sok esetben nélkü
lözhetetlen. Bár. ami a számokat ille
ti. legalább tízszer annyi vadász van. 
mint erdész... végül is. miért ne lehet
ne erdészkamara!?

A másik ellenérv az volt, hogy az 
Országos Magyar Vadászkamara a ré
gi MAVOSZ visszaállítása lenne. Az 
ellenérv részben igaz, már ami a ne
vében előforduló szavakat, az „Orszá
gos”-!, a „Magyar"-! és a „\fedász"-t 
illeti. A különbség óriási, mert a va
dászkamara - bár ellát általános szak
mai érdekvédelmet - nem a vadászok- 
vadásztársaságok érdekvédelmi szer
vezete.

A vadászkamara köztestület, amely 
az egyének, vagyis a vadászok, a ka
marai tagok, illetőleg a hatalom, a hi
vatal között áll.

A vadászkamara közfeladatokat lát 
el. de ugyanakkor a tagjainak szolgál
tatásokat nyújt.

A vadászkamara az egyetlen elkép
zelhető szervezet, amelytől elvárható 
és meg is követelhető a vadászatban a 
rendcsinálás, és amely az egyetlen ga
ranciája a most vajúdó vadászati tör
vény végrehajtásának.

A vadászkamarát nevezhetnénk a 
vadászok ..céhének" is. ahol kötelező, 
de egyben köztiszteletnek örvendő 
rang a tagság, mert a tagoktól hozzá
értést. fegyelmet, a céhhez tartozás 
etikai szabásait is megkövetelik.

A vadászkamarára okvetlenül szük
ség van, mert hiába fogják akár kőbe 
is vésni a vadászati törvény szabályait, 
ha én. a vadász nem érzem, hogy mi
ért kell, miért érdemes az előírásokat 
betartanom. Az új vadászati törvény is 
csak annyit ér majd, amennyit a vadá
szok -  akik végül is emberek -  betar
tanak majd belőle.

-csekő-

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem 
Mezőgazdaságtudományi Kara 1996 ősién

-  elegendő számú jelentkező esetén -  levelező tagozaton 
önköltséges vadgazdálkodást szakmérnökképzést indít.

A képzés időtartama: 4 félév.
A jelentkezés határideje: 1996. szeptember 10.

Bővebb felvilágosítást és jelentkezési lapot a Kar Tanulmányi Titkársága ad.

*  (28) 310 200/1603

A NATUREXPO HÍREI
A nemzetközi kiállítás kísérő rendezvényeként „Biológiai erőforrások fenntartható 
hasznosítása* címmel, nemzetközi tudományos konferenciát rendeznek augusztus 
26. és 29. között. A világ tekintélyes tudósai és szakemberei tárgyalnak a biológi 
ai sokféleség megérzésének kérdéseiről, a vadgazdálkodásról, az édesvízi halgaz
dálkodásról, valamint az ókoturizmusról. A konferecián, a sokat emlegetett 
892 es Rio de Janeiróban tartott nemzetközi találkozó folytatásaként, elfogadják 
a; Úgynevezett Budapest Deklarációt, amely jelentős mértékben hozzájárulhat az 
698-ban megrendezendő kómytíétéácta miniszteri világtalálkozó tudományos 
megalapozásához Budapestre több mmt 30 ország 300 vezető szakemberét vár
ják. Közöttük lesz Jay 0. Hair, a Természetvédelmi Világszövetség elnöke és Hans 
AWers, aki az ENSZ környezetvédelmi programjának Európai Regionális Irodáját 
igazgatja. A tudományos tanácskozás fővédnöke Kosáry Domokos, a Magyar Tu 
dományos Akadémia elnöke lesz. q

A konferenciával egy időben zajlik majd a zöldbe öltöztetett vásárvárosban a „Na
túr Fiesta' címmel rendezett kulturális és szórakoztató program, amelyre másfél 
millió látogatót várnak. A Natúr Fiesta nagyszínpadán népzenei, népitánc-bemu- 
tatók, countryzenekarok, fok-rock együttesek, táncház, ragtime- és dixiebndze 
nekarok szórakoztatják a közönséget. Földes László, alias Hobo a Vadászat című 
lemezének színpadi produkciójának új változatával lép majd a közönség elé „Va
daskert' címmel. A közreműködők és meghívott vendégek között lesz Presser Gá
bor és Garas Dezső is. ^

Jelentős szerepet kapnak a sportrendezvények, amelyek keretén belül a „Meg
szállottak Klubjával' ismerkedhetnek meg. (A földet megkerülő hajósok, dzsungel
motorosok, ultramaratonisták és tnatlonisták.l

A Naturexpo '96 nem csupán Magyarország nemzetközi hírnevét növelheti, de 
ezen keresztül példát mutathat a kelet közép európai térségnek a környezeti kul
túra fejlesztésében és a természetvédelemben -  jelentette ki Noah Steinberg, a 
részvénytársaság vezérigazgatója. £

A kiállítás vállalkozói alapon valósul meg, ugyanakkor pozitív hatásait az ország 
egés^lakossága érezni fogja. Egyfelől növeli az idegenforgalmat, ezzel együtt a 
bevételeket, másfelől segít egy olyan új szemlélet kialakításában, amely szerint a 
természet hasznosítása egyre inkább, csak a természet kincseinek megőrzése je 
gyében történhet.

Kittenberger-napok -  Nagymaroson
Május 3-án kezdődött az a rendezvénysorozat, amelyet Nagy
maros község szervezett Kittenberger Kálmán emlékére. A hí
res vadász sok időt töltött a Börzsöny lábánál, a festői Dunaka
nyarban fekvő településen, hiszen Nagymarosra nősült, itt élt 
évtizedekig, haláláig, innen járt be vonaton a fővárosba, a Nim
ród szerkesztőségébe.

Az április végi, szeszélyes, hol napsütéses, hol zuhogó esós 
időjárás ellenére jelentős tömeg gyűlt össze a hajóállomás mel
lett, ahol évtizedek óta áll Kittenberger Kálmán szobra. (Az a 
mellszobor, amelynek másolatával szinte mindennap találkoz
hattak a vadászok a néhai MAVOSZ dísztermében, a mai Véd
egylet folyosóján.) A  vadászat- és természetszeretők képviselői 
az ország számos részéből sereglettek össze, hogy leróják tisz
teletűket a példaképként tisztelt nagy magyar vadász emléke 
előtt.

Nem volt az idei esztendő különleges, kerek esztendő Kitten
berger Kálmán életében-munkásságában, mégis a nagymaro
siak és a börzsönyi 12-ek. azaz a Börzsönyben vadászó vadász- 
társaságok emlékezetessé tették ezt a májust, a vadászati-ter
mészeti témájú festmények kiállításával, a fózőversennyel, a 
szellemi vetélkedővel, a gyermekrajz-kiállítással. a solymász- 
és vadászkutya-bemutatóval és természetesen az esti vadász
bállal.
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É V F O R D U L Ó N A P T Á R
RO VATVEZETŐ : DR. B Ő D  L A J O S

HAGYOMÁNYAINKAT KÖVETVE: EMLÉKEZZÜNK NAGY „ÖREGJEINKRE ".

Június 2. (1876): Vönöczky-
Schenk Jakab ( +  1945) szüle
tésnapja. Matematikusként kap
csolódott Hermán Ottóhoz; hatá
sára lett hivatásos ornitológus 
22 éves korától haláláig az Orni- 
lológiai Központ munkatársa -  
végül igazgatója volt.

Június 7-ón (1951) hunyt el 
Nadler Herbert, a róla elnevezett 
trófeabírálati rendszer megalko
tója, jeles szakíró, az Állatkert fő
igazgatója. (Előző számunkban 
közolt téves adatunkért az olvasó 
szíves elnézését kérjük.)

Június 8-én (1986) elhunyt Dó
ra Sándor sportlovőbajnok: 7 vi
lágbajnokság. 6 Európa-bajnok- 
ság, 3-3 vb II. és III helyezett 
aranycsapat tagja, több egyéni 
helyezést is elért vb-ken. 
1931-1932-1954-ben  Monté 
Carlo Grand Prix-bajnok, bár kül
földön (Madrid) élt. magyar szí
nekben szerezte sportdicsőségét
-  magának és nekünk.

Június 13. (1975) 8 2  éves korá
ban elhunyt dr. Zsindely Endre,
a magyar vadászat egyik „nagy 
öreg"-je. A  Nimród külső munka
társa az 1920-as évektől a Nem 
zeti Vadászati Védegylet agancs
bemutatóinak egyik szervezője, 
és 2 éven át tudósítója a lapnak. 
Szakcikkei szemléletformálók.

akár a vadbiológia, trófeabírálat, 
vadászattörténet körében fogal
mazódtak Halála percéig aktívan 
dolgozott...

Június 2-án (1948) hunyt el dr. 
Szlávi Kornél, a Délvidék és az 
Al-Duna kitűnő ornitológus vadá
sza (sz.: 1879). Vadász- és mada
rásznaplója 1895-tól 1948-ig 4 
vaskos kötetet tett ki. (Vönöczky- 
Schenk Jakab és Csörgey Titusz 
vele kutatta az őslápok madárvilá
gát, a dokumentációk fotóit leg
inkább Szlávi Kornél készítette.

Június 23-án (1970) Fekete Ist
ván letette azt a tollat, amellyel 
százezrekkel szerettette meg az 
általa nagyon ismert természetet. 
Közismert állatregényei, somogyi 
falusi életképei mellett jelentős 
vadászirodalmi tevékenységet 
folytatott a Kittenberger szerkesz
tette Nimródban, elsősorban a 
vadászati etika, a tudásszint (va
dászvizsga!) érdekében.

Június 26. (1835) Hermán Ottó
születésnapja. Autodidakta láng
elme. polihisztor, tudományszer
vező. politikus és vadász volt 
1894-ben indította a ma is élő 
,.Aquilá"-t, a világszínvonalú 
madarász évkönyvet. Fő műve 
„A  madarak hasznáról és kárá
ró l" címmel először 1901-ben je
lent meg.

SZERVEZETEINK ÉLETÉBŐL

Június 6-én (1992) a Zala me
gyei Vadászszövetség kötetlen 
fórumot szervezett a vadászatról: 
a vadászok, a megyei és orszá
go s érdekvédelem kapcsolatáról, 
a „területes" és a „bérkilövő" 
vadászok helyzetéről.

Június 12. (1993) A  Magyar Bér
kilövő és Független Vadásztársa
ságok Országos Szövetsége 
megalakulása.

Június 18. (1976) a (volt) szoci
alista országok vadászszövetsé
geinek elnökei Derekegyházán 
tanácskoztak, majd megtekintet
ték az árpádhalmi fácántelepet. 
Hazánkat dr. Tóth Sándor, Vallus 
Pál és Rácz Imre képviselte.

Június 23. (1972): A  M AVOSZ 
Országos Küldöttközgyűlése 
„megállapította" a Szövetség 
Alapszabályát, a helyi egyesülés

ként működő vadásztársaságok 
szövetségeként. A  tagsági vi
szony felvételi eljárás nélkül jött 
létre, a nyilvántartásba vételről 
szóló államigazgatási határozat
tal A  demokratikus centraliz
musról ez utóbbi volt a meghatá
rozó: a felsőbb szervek határoza
tai „lefelé" kötelezőek voltak.

Június 25. (1992): Országos va
dászfórumot rendezett Budapes
ten a Sportcsarnokban, a FEHO- 
VA keretében a Független Va
dász Fórum. Dr. Bán István főtit
kár átfogó, a vadászat helyzetét 
ismertető előadása után a részt
vevők elfogadták a 12 pontot: a 
vadgarázdálkodás helyett a vad- 
gazdálkodást, rendet, szakmai 
színvonalat, etikát, korszerű va
dászati jogot követelve.

Június 29. (1973): A  mező- és 
vadgazdálkodás érdekegyeztető

rendezvénye a II. Palotási Ta
nácskozás. A  tsz-ek és vadász- 
társaságok kapcsolatának politi
kai alapon kell állma, és erre 
épülhet a szakmai együttmű
ködés

Június 1. (1970): Földes László 
miniszterhelyettes látogatása a 
MAVOSZ-kozpontban. Vallus Pál 
elnökkel és dr. Koller Mihály főtit
kárral áttekintette a Vadászai Vi
lágkiállítás előkészületeit, külö
nösen a Szövetségre és a N im 
ródra háruló propagandafelada
tokat.

Június 11. (1992): A  Vadászati 
Kulturális Egyesület kezdemé
nyezésére megalakult az I. Orszá
go s Vadásznap Szervező Bizott
sága.

Június 14. (1981): A  II. (és ez 
idáig utolsó) Vadászati Világkiál
lítás megnyitásának napja Bulgá
riában, Plovdivban. A  magyar be
mutatkozás (szubjektív vélemé
nyem szerint) elmaradt az 1971. 
évi házigazdától elvárható szint
től. a 114 nm-t előnyösebben is 
kihasználhattuk volna. Románia

világrekord gímszarvasagancsot 
avatott. „

Június 25 -28. kozott láthattuk
1992-ben az első Fegyver-, 
Horgász- és Vadászkiállítást. a 
FEHOVA-t. Az ötletgazda és szer
vező vállalkozó -  dr Motorcza 
Gyula. Haris György -  hagyo
mányt teremtett.

Június 2-én (1995) zajlott le a 
„Vadgazdálkodás és természet- 
védelem" c. konferencia Buda
pesten. 1995: a Természetvéde
lem Éve Európában jegyében. A  
programban Vajai László (FM), 
dr. Kalotás Zsolt (KTM  TH), dr. 
Faragó Sándor.(SEFE) és Szabó 
Zoltán (FMH, Pest m.) előadásait 
hallgathatták a résztvevők

Június 5.: Környezetvédelmi Vi
lágnap 1972 óta. Ezen a napon 
adták ki a Széchenyi István-pla- 
kettet a környezet- és ezen belül 
a természetvédelem területén ki
emelkedő munkát végzőknek 
(„köreinkből": Váradi Emil, Nagy 
Tibor, dr. Orosz M iklós és e rovat 
vezetője részesült e kitüntetés
ben 1977-ben).

VADÁSZATI KULTÚRA -  SZAKMATÖRTÉNET:

Június 5-8-én (1995) zajlott le 
Földi László magánkezdeménye
zésére a „Bükkszentkereszti Heli
kon "; vadászok, művészek, ill. 
művész vadászok találkozója, al
kotótábora. „Befutott" mesterek 
igazgatták az utánpótlás vésőjét, 
ecsetét, tollát. és petíciót fogal
maztak meg a grazi Joanneum 
Vadászati Múzeum  átszervezése 
(megszüntetése?) ellen.

Június 13-14-én (1994) rendez
te meg a Mecseki Erdészeti Rt. a 
hivatásos vadászok szakmai ve
télkedőjét. a „Jágerbógés"-t, 17 
fő részvételével. A  gyakorlatias, 
de elméleti felkészültséget is ma
gas fokon feltételező verseny

nyertesei: Jung Jenő. Pukler Já
nos és ifj. Imhoff István -  áttéte
lesen -  minden részvevő.

0

Június 26. (1879): A  „Cserké
szen utasítás, a gödöllői erdő és 
vadászati védszemélyzet részé
re " kiadása. A  ma is korszerű
nek. sok elemében követendő
nek tekinthető szabályzat érde
kességei: kísérő igénybevétele 
nélkül nem szabad vadászni, egy 
cserkészeten egynél több vadra 
rálóni nem szabad, csak az elej
tésre kijelölt vadra szabad lövést 
tenni, a vadászat csak a vadász
tiszt által kijelölt területrészen 
gyakorolható.

A VADBIOLÓGIA TERÜLETÉRŐL:

Június 17. (1976): Nemzetközi 
őzgazdálkodási konferencia volt 
Budapesten, a Margitszigeti 
Nagyszállóban a (volt) szocialis
ta országok vadbiológusainak 
részvételével (Bulgária, C seh
szlovákia, Lengyelország, NDK, 
Szovjetunió, Románia. Magyar- 
ország).

Június 19-22. (1986): 17 or

szág élvonalbeli szakembereinek 
részvételével tartották m eg Graz
ban a „Szarvas-szim pózium "-ot 
a C IC szervezésében. Hazánkat 
dr. Szederjei Ákos. Patay László, 
dr. Sugár László, dr. N agy Emil, 
dr. Kóhalmy Tamás. dr. Mátrai 
Katalin képviselte, ill. tartottak 
előadást, (összesen 34 előadás 
hangzott el. Kár, hogy az anyag 
magyarul nem jelent meg.)
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Zalaszentgrót és a vadászat
A  zalaszentgróti vásár és kiállítás idei rendezvényéhez idén 
először csatlakoztak a környék vadásztársaságai, a vadá
szok. A  megyei vadászszövetség -  sajnos meglehetősen kis 
helyre zsúfoltan -  bemutatta a megye vadállományát repre
zentáló trófeákat, és két standon lehetett vadászati em lék
tárgyakat. felszereléseket, könyveket látni, vásárolni. Tulaj
donképpen ez volt a látnivaló, ami ennél sokkal lényege
sebbnek tűnt, az a szakmai fórum volt, ahol a vadászati tör
vényről. az erdő, az erdészet és a vadászat kapcsolatáról 
válthattak szót a szakemberek és a sportvadászok.

M ind a látogatók, m ind a rendezők úgy fogalmaztak, 
hogy jó ötlet volt a vadászat-vadgazdálkodás és a zala
szentgróti vásár „háza ssága ", megmozgatta a környék va
dászait, a legközelebbi közös rendezvénynek egészen biz
tos, még nagyobb sikere lesz.

KORONGVADÁSZVERSENY 
EREDMÉNYEK

Vadász Skeet 75 korongra:
L Szmtai Miklós 
H. Vikufyi Itató 
Hl 2ámbó Málta

Balatonflzfl április 20-21.
VadászTrap 75 korongra:

71 I. Nagy Varga Géza 
70 H. Szolga József VAOEX 
69 in. Oósi Frigye* VAOEX

L Thum Rudolf 
Magyar versenyzők
12. Dobos József
13. Nagy Varga Gézi 
17. Deczky József

Wiener Neistadt. április 27-28: Korongvadéuet
175 25. Oss László

200 korongra:

26. Rónai Rudolf 
158 28 Krisztián Islván 
157 30. Oonók László 
149 33 Matáncsy Zsolt

71
61
60

139
136
132
129
114

I. Dobos József NEFAG Pest a.
II. Nagy Varga Géza Vasvári SE. 
Hl Szntai Miklós Vtsván SE.

Dobás. aájas 4-5.: Korongvedászat 150 korongra 
124 Csapatverseny.
117 I. Vasván SE .C* (Nagy Varga. DecAy. Zámbó) 320 
113 II. Pest megye (Oobos. Nagy. Rónai) 318

NI. Vasvári SE .A ' iGcbcbs. Dómok. Krisztián) 285

LFttet Mart. Betgun 
Magyar versenyzők 
34. Négy Varga Géza

Prága Nagydlj. Korong vadászat 200 korongro 
Nemzetközi FITASC verseny, májas 11-12:

173 51. üss László 108
55. Matáncsy Zsolt 102

130 Öss László .C* kategóriában kutakat kapott.

Vadáé* Sfcoet 75 korongra:
I. Kin József Vasvári SE 
*. Nagy Varga Géza Vasván SE 
Hl. S«lef László Vasvári SE

Balatonfflzfl májas 18-19.
Vadász trap 75 korongra:

70/23 L Nagy Varga Géza Vasván SE 72
70/22 H. Dobos Jó/sef NEFAG Awi «. 69
70/21 III. Maár Gyula VAOEX *  62
C lA M tV ir iM T '

I. Vasván SE (Nagy. Lantos. Arató) 180
H. fa t  negye (Dobos. Csonka. Makarész) 161 
Dl VADEX (Maár. Szolga. Bwa) 151

Új elnökség 
a fegyverszakszövetség élén
1991 végén alapították 
m eg a m agyar fegyver- 
és lőszergyártás valamint 
forgalm azás területén 
legnagyobb hagyom á
nyokkal rendelkező gaz
dálkodó cégek a M agyar  
Polgári Fegyver Szakszö 
vetséget. A  m egalakulás
nak különös aktualitást 
adott az akkor megjelent 
új kormányrendelet a ké
zilőfegyverekről, lősze
rekről, a gáz- és riasztó- 
fegyverekről valamint 
légfegyverekről. Az el
múlt évek során több íz
ben igényelték a szövet
ség segítségét a hatósá
gok jogszabályok véle
ményezésében és egyéb 
szakm ai kérdésekben.

A  M agyar Polgári Fegy
ver Szakszövetségnek  
alapvető célja az ágazat 
szakmai érdekképvisele
te. Ezt azonban csak  ak
kor képes m ég jobb szín
vonalon ellátni és a cél
zott szervek felé kellő 
súllyal fellépni, ha az érin
tett ágazatból minél töb
ben tagjai sorába lépnek, 
reprezentálva a m agyar 
polgári fegyver- és lő
szergyártást, bel- és kül
földi forgalm azást, a kap

csolódó iparágakat és 
puskam űvességet. M ára  
a M agyar Polgári Fegyver 
Szakszövetség tagjai az e 
területen tevékenykedők 
m integy 7 0 % -á t  teszik 
ki.

A  M agyar Polgári Fegy
ver Szakszövetség ez évi 
első közgyűlését május 
9-én tartotta, ahol az ez 
évi feladatok m eghatáro
zása után sor került az 
előző közgyűlésen m eg
választott jelölőbizottság 
javaslata alapján a szö 
vetség tisztújítására. A  
m egválasztott új elnök
ség: Kovách Sándor el
nök, Eur. Ing. Frank 
György főtitkár. Kemény 
Kocsárd, Keserű Béla 
Attila, Keszthelyi Gyula, 
M iskovics György és Ti- 
báld Béla elnökségi ta 
gok.

A  M agyar Polgári Fegy
ver Szakszövetség tagjai 
közé várja a fegyver- és 
lőszergyártók és javítók, 
puskam űvesek, kereske
dők, lövészklubok képvi
selőit. Érdeklődni és je
lentkezni lehet Frank 
György főtitkár úrnál a 
326-5134 telefonszá
mon.
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Zalaszentgrót és a vadászat
A  zalaszentgróti vásár és kiállítás idei rendezvényéhez idén 
először csatlakoztak a környék vadásztársaságai, a vadá
szok. A  megyei vadászszövetség -  sajnos meglehetősen kis 
helyre zsúfoltan -  bemutatta a m egye vadállományát repre
zentáló trófeákat, és két standon lehetett vadászati emlék
tárgyakat. felszereléseket, könyveket látni, vásárolni. Tulaj
donképpen ez volt a látnivaló, ami ennél sokkal lényege
sebbnek tűnt, az a szakmai fórum volt, ahol a vadászati tör
vényről, az erdő. az erdészet és a vadászat kapcsolatáról 
válthattak szót a szakemberek és a sportvadászok.

M ind a látogatók, m ind a rendezők úgy fogalmaztak, 
hogy jó ötlet volt a vadászat-vadgazdálkodás é s a zala
szentgróti vásár „házassága ", megmozgatta a környék va
dászait. a legközelebbi közös rendezvénynek egészen biz
tos, még nagyobb sikere lesz.

Új elnökség 
a fegyverszakszövetség élén

KORONGVADASZVERSENY- 
EREDMÉNYEK

B«l»tonfiH4 április 20-21.
Vadász-Start 75 korongra: Vadász Trap 75 korongra:
LSmtftMdlos 71 L Nagy Varga Géza 71
I. Vaku*yi László 70 II. Szolga Józstf VAOEX 61 
RI Zánóó Miklós 69 W. Oiósi Frigyns VAOEX 60

Witnar Raastatft. április 27-28: Korongivadés/at 200 korongra:
l  Thum Rudolf 175 25. Oss László 139
Magyar msanyzök artdményec 26. Rónai Rudolf 136
12. Dobos József 158 28. Krisztiin István 132
13. Nagy Varga Géza 157 30. Oomók László 129 
17. Dtczky Józstf 149 33. Matáncsy Zsolt 114

Magyar Kapa L fordnlá Dabas. május 4-5.: Koroagvadászat 150 korongra:
L Dobos Józstf NEFAG to t a. 124 Csnprtvorstay:
II. Nagy Varga Géza Vasvári SE. 117 L Vasvári SE .C'(Nagy Varga. Dtczky. Zánóó) 320 
III Szaitai Mik kJ j Vasván SE. 113 H. tot mtgyt (Oobos. Nagy. Rónai) 318

Hl. Vasván SE J l’ iGóbólós. Domók. Krisztián) 285

Prága R agydíj. Knrongvadászat 200 korongra 
Nonurtkizi FITASC vwsony. máps 11-12:

L Rom Marc. Brtgun 173 51. óts László 108
Magyar vtrsanyzók artdményti: 55. Matáncsy Zsolt 102
34. Nagy Varga Géza 130 öss László J T  katagónában kutor^at kapott.

Balatonfizfi májas 18-19.
Vadász Skort 76 korongra: Vadász trap 75 korongra:
L Kán Józstf Vasvári SE 70'23 I. Nagy Varga Géza Vasvári SE 72
N. Nagy Varga Gáza Vasván SE 70(23 U Dobos Józstf NEFA6 to l m. 69
RI. Snkr László Vasván SE 70 21 01. Miár Gyiia VAOEX 62

Csapat varsony:
L Vasvári SE (Nagy. Lantos. Arató) 180
R. to r megy* (Oobos. Csonka. Mákarészl 161 
NI VADEX (Maár. Szolga. Búza) 151

1991 végén alapították 
m eg a m agyar fegyver- 
és lőszergyártás valamint 
forgalm azás területén 
legnagyobb hagyom á
nyokkal rendelkező gaz
dálkodó cégek a M agyar  
Polgári Fegyver Szakszö 
vetséget. A  m egalakulás
nak különös aktualitást 
adott az akkor megjelent 
új kormányrendelet a ké
zilőfegyverekről, lősze
rekről, a gáz- és riasztó- 
fegyverekről valamint 
légfegyverekről. Az el
múlt évek során több íz
ben igényelték a szövet
ség segítségét a hatósá
gok jogszabályok véle
ményezésében és egyéb 
szakmai kérdésekben.

A  M agyar Polgári Fegy
ver Szakszövetségnek  
alapvető célja az ágazat 
szakmai érdekképvisele
te. Ezt azonban csak ak
kor képes m ég jobb szín
vonalon ellátni és a cél
zott szervek felé kellő 
súllyal fellépni, ha az érin
tett ágazatból minél töb
ben tagjai sorába lépnek, 
reprezentálva a m agyar 
polgári fegyver- és lő
szergyártást, bel- és kül
földi forgalm azást, a kap

csolódó iparágakat és 
puskam űvességet. M ára  
a M agyar Polgári Fegyver 
Szakszövetség tagjai az e 
területen tevékenykedők 
mintegy 7 0 % -á t  teszik 
ki.

A  M agyar Polgári Fegy
ver Szakszövetség ez évi 
első közgyűlését május 
9-én tartotta, ahol az ez 
évi feladatok m eghatáro
zása után sor került az 
előző közgyűlésen m e g
választott jelölőbizottság 
javaslata alapján a szö 
vetség tisztújítására. A  
m egválasztott új elnök
ség: Kovách Sándor el
nök, Eur. Ing. Frank 
György főtitkár. Kemény 
Kocsárd, Keserű Béla 
Attila, Keszthelyi Gyula, 
M iskovics György és Ti- 
báld Béla elnökségi ta
gok.

A  M agyar Polgári Fegy
ver Szakszövetség tagjai 
közé várja a fegyver- és 
lőszergyártók és javítók, 
puskam űvesek, kereske
dők, lövészklubok képvi
selőit. Érdeklődni és je
lentkezni lehet Frank 
György főtitkár úrnál a 
326-5134 telefonszá
mon.
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H U B E R T U S  Vadkereskedelm i Kft.
M E G V Á S Á R O L H A T Ó .  M E G R E N D E L H E T Ő !

A  v a d á s z v iz s g a  h iv a ta lo s  ta n a n y a g a  a 

V A D Á S Z IS K O L A  
(Á r: 4 5 0 0  Ft áfáva l)

A  M E Z E I  N Y Ú L  
(ö k o ló g ia ,  g a z d á lk o d á s ,  v a d á sz a t )  (Á r: 4 3 0  Ft á fáva l) 

A M IT  A  F E G Y V E R ISM E R E T I V IZ S G Á N  T U D N I KELL
(Á r: 4 4 8  Ft á fáva l)

A  m e g re n d e lé se k e t  p o sta fo rd u ltá va l,  u tánvé tte l te ljesítjük!
CimOnk: 1051 Budapest. Nádor utca 34. Telefon 111-9608. Tel./fax: 131-4790

IS ÜZLET
EZ A SZAKUZLET

V A D Á SZ - É S  M A R O K L Ő F E G Y V E R E K
S te y r-M a n n lic h e r. Voere. s v á jc i-n é m e t SIG SAUER 

és az osztrák  G lo ck  p isz to lyo k . SW AROVSKI TÁVCSÖVEK. 
H ir te n b e rg e r lószerek Fegyverjav itás.

-  O L C S Ó  B IZ O M Á N Y O S  FEG Y V ER EK  -
-  V A D Á S Z R U H Á K  N A G Y  V Á L A SZ T É K B A N  -

AR AN Y FÁ C Á N  VADÁSZ-H O R G ÁSZ Á R U H Á Z  
B udapest X III., K ádár u 3  Telefon: 1 3 2 -6 5 6 6

VADHŰTŐHÁZ KFT.
LOTTVAD-FELVÁSÁRLÁS
8 9 0 0  ZALAEG ERSZEG . T E SK Á N D I U 36. TELEFON É S  FAX: 92/311-333 

Lőtt vadját legm agasabb napi áron vásároljuk!
Május 1-játől érvényes felvásárlási áraink (bruttó áfás):

Ö x I. a  1000 .- Ft/kg; II. o. 7 6 0 .-  Ft/kg; III. a  5 0 0 .- Ft/kg

BERKILOVO VADASZTARSAK, FIGYELEM!
A W ÁSZATI KUlTURAllS EG Y ÍSÚ n A

o o H ^ o r d c  TRAVEL
WOÁSZATSZEWEZŰ K f t  SEGÍTSÉGÉVEI HttAlKOZK HAZAI VWKSZOK RESZÉRE ttWSZAKK SZEIMZÉSÉYEL 

A VADÁSZATOKON WIÓ RÉSZVÉTEI FFUtTRE AKUITURÁUS EGYESLHiTI ttGSÁG. AMELYHEZ A SZÜKSÉGES 
NYOMTATWíYOMJ KÉRÉSBE EIKÜIDJŰK. KÉRESSÜK A KAPCSOLATÜT AZOKXAl A yiAOGAZDÍlKOOÖKKAL 

AKK HAZAI BÉRWQÁSZIAIÁSSAl FOGLALKOZNAK VAGY fOGLAUQOZM SZERETNÉNEK.
FEUffVJUK A VKOGAZDMJCOOÓK FI6Y&MÉT, HOGY AZ ©96 OS ÉVRE AZ ÚZBAKHLAJÁNlASAJKAJ 

KÍllrtLDÍK RÉSZÉRE IS UWÉl EIÚB6 KÜLDJÉK MEG A CONCOfiOE VAGY AVtt CÍMÉRE.

cím cmfaim.W BP.vaússYúix.
TR. M M ,  m m  FAX M M .  K E  TR 1314388

a  I c r r a P r i n t  X j a d ó

T E R M É S Z E T I -  É S  V A D Á S Z A T IK Ö N Y V - A J Á N L A T A

M EG R EN D ELH ET Ő K : 1 0 2 5  Budapest, C im balom  utca 6/B. 
M EG V Á SÁ R O LH A T Ó K : 1134 Budapest, Tüzér utca 43. fszt. 1. (telephely)

KAPHATÓ KIADVÁNYOK
Jel Cím Ar /Forint
Zh Zórog a hereszt (Rózsahegyi Kálmán) 3 2 0 .-
Aé Apám  ás án 100 éven á l v a d á t i tu r *  ISzabolcs József) 65 0 . -
K t Ködös tájak, ködös vadászatok (Adám Janó) 56 0 . *
Vé Vadászátmányak ás kopjafák (dr Saád Ferenc, a lsó kiadás) 5 5 0 .-
C t A ..Csodaszarvas’ ’ (gróf Széchenyi FofdinJnd. etsó m agyar kiadás) 750 . *
U t Újra m agte lt a tarisznya (Páll Endre) 650 .
*P Szól a Duska (Bársony István, elószó: Bányai József) ISO. -
UA U jabb ó tven  v a d á */ em lékeiből (szerte.: Tálosi István) 8 5 0 .-
Nv Vadászatról nem csak vadászoknak (dr. Bencze Latos) 9 0 0 .-
H u Hamu a la tt (Beregszászi György) 7 5 0 .-
M i Magaslasen írtam  (Tóth Ferenc) 65 0 .
Sk Szőlőhegyi kalendárium  (Csépió József) 490 .
O y ígéret fö ld jén  (Gytmesi G yörgy) S zlovák-m agyar kiadás 8 5 0  -
T 6 Tizenkét ösvény (llosvay Ferenc) Szlovák kiadás 7 5 0 .-
T* Tréfatartftznya (Vadász-horgász hum or) (T á los i-M o tes iky-Z s ire i) 1 5 0 .-

A Magyar VADÁSZLAP szerkesztőségében 
az alábbi könyvek vásárolhatók meg vagy 

utánvéttel megrendelhetők:
A  vadászati ismeretek kézikönyve  ára: 4 0 0 0  Ft
Id. é s ifj. Fuch s Antal: D icsértessék  a Bakony ára: 5 8 0  Ft
-Kovács György. Heltay István: A  mezei nyúl ára: 2 9 0  Ft
Lovász Sándor: A  vadászat lázában, G elvács ára: 3 4 0  Ft
Or. M otorcza Gyula: Indul a vadászház ára: 1 0 0 0  Ft
N agygyörgy  Sándor: Zsákm ány-Prey Beute. fotóalbum ára: 1 5 0 0  Ft
Rakk Tamás: Telihold a Kilim andzsáró felett ára: 1 2 0 0  Ft
Wentzely Dénes: Üzen az erdő ára: 2 9 5  Ft
Wentzely Dénes: E rdőzsongás ára: 5 8 0  Ft
Bányai József: Je les vadászok a régi M agyarországon ára: 1 4 9 0  Ft

Cím ünk: 1054 Budapest V. kerület. Honvéd u. 8. IV. am alet 3. 
Levélcímünk: 1245 Budapast, Pf. 1209

SZŐRMÉS VAD- ÉS BÁRÁNYBŐRÖK
kikészítését é s  festését, ig én y  e se tén  m ontlrozést vállalunk. 

N a g y o b b  m enny iségné l á rkedvezm ényt adunk, p lu sz  háztó l e lhozzuk. 
T isztítás, sz ű c sm u n k a  m egrendelhető)

N Y IT R A I S Z Ö R M E K IK É S Z lT Ö  É S  K E R E S K E D E L M I KFT.
Telefon üzenetrögzítőve l: 175-9519.

M űhe ly te le fon . 2 8 2  4 6 0 2  7 -1 5  óráig.

Kereskedelmi ós 
Szolgáltató Szövetkezet

v ___ ____________________________________________s

Vadászfegyverek, gáz- é s riasztópisztolyok, légfegyverek, légpisztolyok. va
dász sórétes é s go lyós lőszerek, valamint vadászfelszerelések nagy választék
ban kaphatók.

A Z  O L A SZ  R C  É S  N O R M A  LŐ SZEREK  
K IZ Á R Ó L A G O S  F O R G A L M A Z Á S A

Vásárlóink figyelmébe ajánljuk nagykereskedelmi részlegünket:
Budapest X., Szacsvay u. 44. Tel.rfax. 260 -9262 . tel.: 261-2537. 
Fegyverjavitó műhelyünkben vállaljuk vadászfegyverek szakszerű javítását, 
belövését. vizsgáztatását, céltávcső szerelését, valamint fegyverek hatástala
nítását. Fegyverjavitó m űhelyünk címe: 1077 Budapest. W esselényi u. 74. Te
lefon: 1211-607. Ugyanitt D ISZ K O N T  árusítás. Központi telefon: 342 -2586 .

MINDENT egy helyen, a STEFÁN KFT.-nél
SZ E K SZ Á R D O N  - 7100 Szekszárd. Kossuth Lajos u. 32.

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

fegyverek bizományi árusítása.
Trófeabírálat fegyverjavitás, belóvés vizsgáztatás - távcsőszerelés - fe

dett lőpálya -  terep lőtér.
Nyitva tartás: hétköznap 8 -1 7  óráig, szombaton 9 -1 2  óráig.
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ELOSZOR UTAZIK AFRIKABA?
K AP ITÁ L IS  V A R A C SK O S KAN  

DÉL-AFRIKÁBAN!
JO H A N N ESBU R G TÓ L ÉSZAKRA. DÉL-AFR IKA  EG^IK LEG SZEBB 

VADASZTERÜ LETÉN . T R A N S V A A L B A N . M Á ft C S A K  EG Y  S Z A B A D  
ID Ő P O N T  V A N  (1996. SZEPT. 22 .-O K T . 4.) KAPITÁLIS V A R A C SK O S

K A N R A
9  TELJES VADÁSZN A?. TRAN SZFER . SZÁLLÁS. ELLÁTÁS. 

VAD ASZK lSÉRET  2:1 
2 V AD ÁSZN AK  D M  4 279 . /VADÁSZ 
4  V AD ÁSZN AK  D M  2696.-/VADÁSZ  

TOVÁBBI K ILÖVÉSI LEHETŐSÉGEK: KUDU. IMPALA. GNÚ. ORYX. ELANO.
H A R T E8EEST

S P E C IÁ L IS  N Y A L A V A D Á SZ A T  
D É L -A F R IK Á B A N

9  NAP. TRAN SZFER . SZÁLLÁS. ELLÁTÁS EGY ELSÓ  OSZTÁLYÚ  FARM ON. 
Ú SZÓ M ED EN C E. N ÉM ET  É S  AN G O L  NYELVŰ  VADÁSZKÍSÉRET.

2:1 D M  2 8 4 0 .-/ V A D Á SZ . 1:1 D M  3651 .-/V A D Á SZ .

N A M ÍB IA
A  FŐVÁROSTÓL ÉSZAKKELETRE  8 0  K M  TÁVOLSÁGBAN JELLEGZETES 

N A M lB lA I FARM. C SA LÁ D IA S  LÉGKOR. A  LEG KED VEZŐ BB  ÁRAK! 
KUDU. ORYX. SPR ING BO CK. HARTEBEEST. V A R A C SK O S  K A N  É S  EGYÉB

VADFAJO K
7 NAP. TRAN SZFER. SZÁLLÁS. ELLÁTÁS. V A D Á SZK ÍSÉR ET  

2:1 D M  1047 .-/V A D Á SZ , 1:1 D M  1334 .-/V A D Á SZ .

K E T T N E R -N IM R Ó D -H A J A S  KFT VADÁSZATSZERVEZŐ  IRO DA  
1214 BUDAPEST. II RÁKÓCZI FEREN C  ÚT 195-197.

TELEFON: 420-5281. 420 -5282 . 4 20 -5283 . FAX: 4 2 0 -4 4 6 6

REDFOX ELSŐ MAGYAR VADÁSZATI LICENC IRODA É S  ADATBÁZIS BT. 
agyén* és térsas vadászati lehetőségek az orwág kilönbfcö részeiről, 
terepjárók, vadászati felsrareltsafc. fagyvarak és vadáuebak adás vételének információi, 
vadászati lik«<n«faé cseréi. sth.
Cin: 2370 Oabas. Jó/saf Attila a. 38. Talefoe: 06 20/433 160. Fai: 06 29/360 866

£ D Y la r t t i in i____ J

KÉPVISELET: SU M P I IMPORTŐR BT.

D 7 5  BUDAPEST. MAOÁCH IM RE ÚT 8. III. 3.

TELEFON: 267-9238. FAX: 342-6557.

v  D i a n a  F E G Y V E R Ü Z L E T  *
T R A D E  ______ __________

Sórótos, go lyós maroklőfegyverek, céllovó pisztolyok különleges 
kaliberben is. légfegyverek, gáz- és riasztópisztolyok nagy választékban 

Cngedéfy nélküli, hatástalanított fegyverek. Flóbert-pisxolyok 
Vadászati és turisztikai kiegészítő felszerelések, 

eredeti U S A  MILITARY- é s egyéb ruházat, távcsövek, lőszerek 
M inden  héten kedvezményekkel, 

m eglepetésekkel várjuk vásárlóinkat.
A  D ISZKO N TÁRN ÁL IS  O LC SÓ B8A K  VAGYUNK!

C SA K  N Á LU N K  AZ O LASZ  M IRA G E  SÖ R É T E S  LÓSZEREK 
(12. 16. 2 0  kaliberben) 24  -  Ft/db

*erck

%
T 077  B U O A P E S T  W E S S E L É N Y I  U  74  T E L E F O N  3 2 2  4 0 0 2  

N Y IT V A  T A R T A S  H e tfo  c sü tö rtök  8  3 0  17 0 0  péntek  8  3 0  14 3 0

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

Ha valami igazán különleges, 
exkluzív kést, tőrt, bicskát 
szeretne vásárolni, nálunk 

a solingeni P U M A  
és a spanyol N IE T O  

világmárkák között válogathat.

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

1045 Budapest Chinoin u. 20. Tel.: 20/348-826.
Kiskereskedelm i boltjaink -  Szam uráj Fegyver* és Vadászboltok:

9022 Győr, Apáca u. 14. Telefon: 96/328 876. 
9700 Szombathely, Géfin Gy. u. 20. Telefon: 60/375-487.
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Ezerarcú  te rm é sze t c ím m el lá tható  
te rm észe tfo tó -k iá llítá s a T IT  K o s 
su th  K lub jában  (V. kér.. M ú z e u m  u. 
3.). A  k iá llítás a  Foto  N atu ra  Foto - 
k lub  é s  a V a d á sza t i Ku ltu rá lis  E g y e 
sü le t k ö zö s  rondozvénye, a m e ly  jú 
n iu s  2 9 -é ig  látható. H é tkö zn ap  
9 - 1 8  óra között, sz o m b a to n  9 -tő l 
13  óráig, v a sá rn a p  szünnap .

Helikopteres vadorzók ügyében  nyo
m oz a  rendőrség Bács-K iskun  m e
gyében. m iután m ár korántsem  ritka
sá g  a m agántulajdonú rotoros légi 
járgány. A  tanyavilágban élők szám ta
lan esetről tudnak, de egyelőre igen 
sokan  félnek a tanúvallom ások m e g 
tételétől, mert -  a h o gy  m ondják -  
nem  akárkikről van szó. Terepjárók és 
helikopterek ö sszehango lt tevékeny
ségéről beszélnek, é s  végü l a rend
őrök kitartó m unkája során  sikerült 
olyan tanúvallom ásokat összegyújte- 
m, am ely alapján sor kerülhetett a 
gyanúsítottak kihallgatására, házku 
tatások elvégzésére. K. A  kiskőrösi. 
D. E. akasztói. F. F. keceli lakásának 
átkutatása so rán  nagy  m ennyiségű, 
edd ig tisztázatlan eredetű trófeára, 
bőrre, egyebekre bukkantak.
A z  egyik gyanúsítottól a  fentieken kí
vül négy go lyó s  é s  ugyanennyi só ré 
tes puskát, forgópisztolyt foglaltak le, 
amelyeket engedély  nélkül tartott. 
Egyelőre a szakértői vizsgálatok foly
nak. a gyanúsítottak tagadnak, véde
kezésüket sztárügyvédek segítik.

A  H eve s M e g y e i V a d á sz tá r sa sá g o k  
S z ö v e tsé g é n e k  e ln ö k sé ge  é ve s  
rend e s k ö zg yű lé sé t  az  egri M ű v e lő 

d é si K ö zp o n tb a n  tartotta, április 
18-án. A  le g n a g y o b b  é rdek lődé sre
-  te rm é sze te sen  -  P intér Is tá n  F M - 
fő t a n á c so s  vad á sza t itö rvény  i s 
m ertető e lőad á sa  tartott szám ot. 
Ezen  be lü l szó lt m é g  a  v a d g a zd á l
k o d á s i körzettervekrő l is. am e ly  s o 
rán  2 4  körzetre  o sz to ttá k  az  o r s z á 
go t  é s  lé trehozzák  a táji v a d g a zd á l
kod á s i körzeteket. A  végrehajtást 
sz igo rú  sza km a i fe lügye le t fogja  e l
lenőrizni. A m in t  azt m indezeke t kö-

Az ebó agancsú bak Táborfalva határában 
(Pest megye) esett A koponya hossztenge 
lyében ferdült. amely valószínűleg egy gi 
dakűrban bekövetkezett autós gázolás 
eredményeként alakulhatott ki

ve tően  dr. K ő h á zy  Is tv á n  e lnök  el
m ondta, sa jn o s  a k ö z g y ű lé s  h a tá ro 
zatkép te len  volt. m ert a 9 0  kü ldött 
helyett c sa k  2 9  jelent m eg. íg y

kényte lenek  vo ltak  a h iva ta lo s  k ö z 
g y ű lé st  k é ső b b re  ha la sztan i.

•

H o g y  m ilyen a  m ájusi fácánpecse 
nye. azt már nem  fogia m egtudn i az a 
két akasztói sorkatona, akik a c se n 
gőd i vadásztársa ság  területén szeret
tek volna gasztronóm iai tapasztalato
kat szerezni. A  társaság résen álló 
tagjai fölfigyeltek a gyanú san  ..visel
k e d ő '’ Trabant sofőrjére. A  krim ibe illő 
au tó s üldözés végü l a  birtokvédők 
gyo rs  elébe vágásáva l ért véget é s  a 
m úanyag jaguár belecsattant a  m e g 
álljt parancsolókba. Ez sem  volt elég, 
mert m ég ezután sem  adták föl a  re
ménytelen versenyt é s  vadul elhajtot
tak. Lakásukon érték tetten végül 
őket. ahol a  hűtőgépből előkerült e gy  
korábban elejtett őz  konyhakész húsa  
is. így a végén  a  fácánok é s  az  őz el
lopásán. vadgazdálkodási értékének 
m egtérítésén kívül m ég az  e lm ulasz
tott segítségnyújtásért is felelniük 
kell. mert a váratlan ütközés után pá
nikszerűen e lhagyták a helyszínt.

•

A  m e g szo k o tt  k lu b h e ly isé gb e n , a 
M á ty á s  u tca  16 -b an  tartotta a V a 
d á sz  K ö n yvk lu b  E g ye sü le t  e lső  k ö z 
gyű lé sé t. m á ju s 9-én . A  m egjelent 
ta g sá g  é rd e k lő d é sse l ha llga tta  Tá- 
lo s i Is tván  e lnö k  é s  Á d á m  J e n ő  tit
kár be szám o ló já t a végze tt m u n k á 
ról é s  a k lub  e gye sü le tté  sz e rv e z ő 
d é sé n e k  körü lm énye irő l. A  k lub  ke 
gye leti te vé ke n ysé ge  so rá n  re stau - 
ráltatta B á rso n y  Is tv á n  szob rát, 
sírhelyét, S z é c h e n y i Z s ig m o n d  és 
K ittenberger K á lm án  v é g s ő  n y u g 
helyét. Ism erte tté k  a köze ljövő

A parokás bak a Pacsai Vadásztarsasag iZa 
la megyei területén került a terítékre Hcl 
ge Huber. osztrák vadász ai elejt* kísérője 
Tihanyi Tibor, hivatásos vadász volt. A te 
kot edd*} a területen senki nem látta, a fu 
ra fóveg súlya 5,4 kilót nyomon

k ö n y vk ia d á s i e lképzelése it, n e h é z 
sé ge ke t é s  sikereket egya rán t. E z 
u tán  következett Á d á m ffy  Tam ás 
e llenő rző  b izo ttsá g i be szám o ló ja , 
am e ly  m e g le h e tő se n  lehű tötte  a 
kedélyeket. S z á m o s  ad m in isz trá c i
ó s  h iá n y o s sá g o t  tárt a ta g sá g  elé. 
A z  e lnök  e g y h ó n a p o s  határidőt 
sza b o tt  a föltárt ad m in isz trá c ió s  
h iá n y o s sá g o k  pótlására.
Ezt köve tően  a je len lévők h o z zá 
sz ó lá sa ik b a n  in káb b  a  k lub  jövő jé 
ről, a  fe lada tokró l szó lta k  é s  s z á 
m o s  ötlettel járultak h o zzá  a  m ű k ö 
d é s  jav ítá sához. A  k ö n y vk lu b  
ö ssze jöve te le i e gyé b ké n t tovább ra  
is  nyíltak, m ind en  h ó n a p  e lső  c s ü 
tö rtökén  tartják a M á t y á s  u tcában . 
A z  id ő po n t dé lu tán  1 5  óra.

/V  I » R Ó H I  K I > E T É S
Értékesítésre felajánlom Merkel sörétes, 
valammt Zastava 30.06-os golyós fegyve
reket Érdeklődni: 4080  Hajdúnánás. Nagy 
Sándor u. 24.. tel este 52/381-305.

Golyos és sörétes vadászlőfegyver kitűnő 
állapotban, extrákkal szerelve eladó. Érdek
lődni: 17 órától. 62/406-331.

Eladó keveset használt Steyr-Mannlicher
7 x  64-es szerelék, és távcső nélkül. Jó  ál
lapotban lévő Merkel 47 E gravírozott 
16-os dupla, valamint Steyr Mannhcher 
6.5 x  68-as, Steyr-szerelék. 4-12 x  56-os 
Liesenfeld áltávcsővel. Csere és vadá
szati lehetőség is érdekel. Érdeklődni: 
66/453-510. este. 66/442-675

Eladók: Belga oldallemezes dupla 20-as. 
Arabeszk gravirozásü, felújítva, friss mű
szakival. 4 6 -6 0  évos. Új állapotú CZ 527 
típ. 222 R . gyorsltós, 3-9 x  40  Hakko, gyá
ri magasított szerelékkel Érdeklődni: 
62/341-295. 18 20 óra kozott

Eladó 30.06-os német Mauser 6 x 4 2  
Zeiss céltávcsóvel szerelve Érdeklődni 
06/78/401-356

Eladó teljesen új ZKK 600  Cseh Mauser 
30.06 fegyver, 8 x  56-os Smidl és Bender

céltávcsóvel és vezeték nélküli lámpával. 
Érdeklődni 06/76/478-608_____________

Eladó FÉG duplagolyós 7 x 6 5 R ,
8  x 56-os Smith és Bender távcsövei sze
relve. +  váltócső 7 x6 5 R . +  12 cal. 
6 x  42-es M OM  távcsővel szerelve, • vál
tócső 12 cal. Bock kitűnő állapotban Ér
deklődni: 30/314-597.

Törzskönyvezett, bevadászott szülőktől 
drótszőrű német vizsla kölyökkutyák, vala
mint egy 3 éves Labrador kan eladó Érdek
lődni 4080 Hajdúnánás, Nagy Sándor u. 
24., telefon: este 52/381 305

Vadászó szülőktől május végi elvitellel, fe 
keto színű Labrador retr lever kölyökkutyák 
előjegyezhetők. A  szülők képesség- és 
munkavizsgával rendelkeznek Apa: CAC- 
HFGy- CAClB-2xHPj-Fiatal klubgy Érdek
lődni Debrecen, Szitás u. 26.. telefon. 
52/431-019

Igény szerinti kiképzés. Választási lehető
ség sima szőrű magyar vizsla és rövid sző
rű, fiatal vizslákból. Érdeklődni Bajusz Ist- 
ván, 62/344 723.______________________

Vadászfai Zakó nyolc hónapos magyar 
vizsla kan. torzskonywel, fultetoválva, 
alaptdomítva eladó. 13 db kikészített róka

bőrt adok. vegyes csövű puskáért Érdek
lődni 26/391 054.

Aktívan vadászó szukától és Vadászfai
Kontár Aszútól rövid szőrű magyar vizsla 
kiskutyák eladók Telefon: 201-1283

Szálkás szőrű tacskókölykók kaphatók. 
Érdeklődni: 0 6 -53/378428 .___________

10 hónapos tigriscsíkos, alapidomított 
hannoveri véreb szuka és 2 éves bevadá
szott pointer szuka eladó. Érdeklődni: 
06-28/320-718.

Rövid szőrű magyarvizsla-kölykok. aktívan 
vadászó. Vadászfai vérvonalú szülőktől el
adók. Telefon: este 251-9093, Windisch- 
mann.

Keresem a kapcsolatot, proli véreb- és 
vizslavezető. valamint jó kotorékozó kutyá
val rendelkező hivatásos vadászokkal az 
egész ország torületéról. Érdeklődni: 
20/433 160____________________________

UAZ 469-es felújított motorral, vadszállító 
ráccsal, egészségügyi okok miatt eladó. Ér
deklődni 59/314-118.___________________

A  Diana Vadász-Horgász Antikvárium 
ajánlata régi Nimród (Kittenberger) teljes 
évfolyamok, csonka évfolyamok és szór
ványszámok. Régi és újabb vadászkonyvek

nagy választékban, ftjstaelm: Makó. Zrínyi 
u 34. 6900, telefon 62/411 561 és 
413-680. Minden levélre válaszolunk.

Vadászok! Szarvas-hegyen. Biatorbágyon 
195 négyszögöles, korbe bekerített, pano
rámás. termő gyúmolcsfás (áram bevezet
ve) zártkertemet betegség miatt eladom. 
Érdeklődni június 23. után. 175-1453. 
Szálkámé

Visegrádon. az érintetlen természetben 
654 négyszögöl telken, gyönyörű kilátással 
a Duna kanyarra, háromszobás. 108 nm 
alapterületű nyaraló 34 nm-es terasszal, 
reális áron sürgősen eladó. Víz. villany, te
lefon van Érdeklődni: este 6-tól 135-7077, 
vagy üzenetrögzítő nappal: 212-0354.

Kiskunsági tanyámra keresek ingyenes 
ottlakáséri. ónálló nyugdíjjal rendelkező er
dészt. vadászt, aki megbízható, józan éle
tű. a természetei, gazdálkodást szereti. 
Ajánlatokat a szerkesztőség elmére kérem.

Korongdobó gépet hobbi és parcours-ko- 
rongokhoz 18 500 Ft-tól, könnyű, össze
hajtható magasleseket 8900 Ft-tól 
( + posta költséggel) szállít az INTERMAS 
Kft. Szárnyas, szőrmés vadra befogó csap
dák gyártása többféle kivitelben Telefon: 
66/321-151, fax: 66/441-029.
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MEGNYITOTTUNK
SZENT HUBERTUS

SORETES
VADÁSZFEGYVEREK

BERETTA -  
BENELLI -  FABARM

KIZAROLAGOS
KÉPVISELŐJE 

MÁR BUDA
PESTEN IS!

CÍM: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 2. Telefon és fax: 153-1726 

KÖZPONT: 7400 Kaposvár, Fő u. 40. Tel. és fax: 82/315-252, 318-954 

VADÁSZBOLTOK: 7400 Kaposvár, Fő u. 40. Tel.: 82/318 954, 7500 Nagyatád, Piac tér. Tel.: 821352-899 

NAGYKERESKEDELMI RAKTÁR: 7400 Kaposvár, Zaranyi u. 6. Tel.: 821315-538 

VADÁSZATSZERVEZŐ IRODA: 2040 Budaörs, Szabadság u. 135. Tel./fax: 23-421-244



Uj szerkezet, 
legstabilabb távcsőtest, 
ergonómiai formatervezés.
Jó, kényelmes tapintás.
Gumikiszerelés. A szemlencse-beállítás 
precíz élességállítása dioptria- 
kiegyenlítést eredményez. Az optika 
újszerű nemesítése magas 
fényáteresztést és világos, kontrasztgazdag 
képet biztosít. Szemüvegesek esetében 
magasan visszahajtható, a szemkagyló által 
a teljes látómező igénybevétele biztosított. 
Porvédővel és hordszíjjal együtt kapható.
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