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s zín e s e k  le ttü n k
Méghozzá paprikavörösek! Az au
gusztusi számunkban bekonferált 
színes VADÁSZLAP helyett a fe 
jűnk vörösödott bele. am ikor k ide
rült. hogy szerződéses partnerünk, 
a Business Media Grupp Kiadó 
Kft. (BMG) két nappal a nyom ta
tás e lőtt először m egpróbált anya
gilag megzsarolni bennünket, s 
mivel ez nem sikerült: be je lente t
te. nem adja ki a lapot. .S a jná la t
ta l" közölték, m i vagyunk a m egje
lenés elmaradása m iatt a hibásak

Í M ost p eresked h etü n k .)  
örtén t ugyanis, hogy még április 

bán megkeresett bennünket a 
BMG és fe la jánlotta együttm úkö 
dési készségét. Nem nagyon h it
tunk benne, de azért foglalkoztunk 
egy szerződéstervezet m egfogal
mazásával. Aztán tárgyalást tá r
gyalás követett és -  m int ezt fo tó 
val illusztrálva a lapban is közöltük
-  megegyeztünk: a VADÁSZLAP 
szeptemberben színes próba
számként jelenik meg, és jövőre a 
BMG adja ki a szines lapot.

Ám a jövó évi szerződést nem 
irtuk alá. mondván, m indketten ta 
pasztalatot kívánunk gyűjteni a 
próbaszám kiadásából. (Hát g y ú j
to ttunk.)

M indenekelőtt azt, hogy még 
m indig „hülyének" néznek ben
nünket. magyarokat azok a kü lfö l
diek. akik tartózkodási vízummal, 
hazai nyelvtudás és kom oly töke 
nélkül tevékenykednek M agyaror
szágon. kihasználván a „messziről 
jö tt em ber azt mond. am it akar" 
ellenőrizhetetlenségét. Ismerősek 
ezek -  a gyakran magyar vadásza 
ti irodának álcázott -  kü lfö ld i fig u 
rák a vadászatban is, akik fölve 
szik a vendégtől a vadászat árát. 
Magyarországon meg is vadász- 
ta tják és aztán a vadászatért nem 
fizetnek. Eltűnnek a pénzzel, meg- *  
szüntetik a kft.-jüket, űj fe lá llás
ban fo lyta tják áldásos m unkáju
k a t.. .  és a vadászterület hoppon 
marad. A BMG „szakem berei" ír
ták alá a szeptemberi próbaszám u 
kiadására vonatkozó szerződést, £ 
de elkalulálták magukat. Részben “■ 
több hirdetési árbevételt rem él
tek, m in t amennyi a próbaszám
ban m egjelenhetett, részben nem

Cl

te rem tették meg a lapkészítés 
műszaki-technikai és személyi 
hátterét. Gyakorlatilag a BMG-nél 
egyetlen kis kapacitásű szöveg
szerkesztő gépen egyetlen te rve
zőszerkesztő b irkózott a 64 o lda
las magazin feldolgozásával. N em  
m ent.

Ezért megpróbálták elérni, mi 
m ondjuk ki a „n e m '-e t, vagy já ru l
junk hozzá a kiadás költségeihez, 
am it a szerződésben egyértelm ű
en ók vállaltak. Nem mondtunk 
nemet, nem is akartunk fizetni, in 
kább vállaltuk azt a presztízsvesz

teséget. amelyet a szines lapszám 
elmaradása okoz szerkesztősé
günknek. a Vadászati Kulturális 
Egyesületnek. (A vis m ajorért e l
n é z é s t  kérünk.)

Ennyit a „m ú ltró l". Izgalmasabb 
az e lőttünk álló jövő, am it most 
már -  e ldöntötten a BMG nélkül -  
saját magunk épitünk, m int ahogy 
te ttük ezt az e lm últ három eszten
dőben. Ugyanis nem adiuk, nem 
adhatjuk fel m indazt, am it elkezd
tünk, m ert nem csak érezzük, meg 
is tapasztaljuk, hogy a Magyar 
VADÁSZLAP egyre ismertebb.

egyre kedveltebb a magyar vadá
szok, tárgyilagos olvasóink és 
rendszeres hirdetőink körében. Er
re a növekvő népszerűségre ala
pozzuk az 1995-ös évet, hiszen jö 
vőre választások lesznek a vadász- 
társaságokban, új tisztségviselők 
kerülnek a megyei szövetségek 
élére és reform ra vár az Országos 
Magyar Vadászati Védegylet is . . .  
am ikor a nem „k incstári" véle
ménynek, a valődi érdekvédelem
nek is szerepe lehet a dolgok a la
kításában, am ikor olvasiónkat ta 
lán az átlagosnál jobban érdekli 
majd a hiteles tájékoztatás.

(N e  m ondjanak le  róla!)
Sót, igényeljék! Segítsenek 

szerkeszteni és terjeszteni a M a
gyar VADÁSZLAP-ot. Azzal is se
gítenek, ha ötleteket adnak, m eg
súgnak egy egy „rázósabb" té 
mát. Am i pedig a terjesztést illeti, 
a lapban m egtalálható csekken f i 
zessenek elő a lapra és szóljanak 
legalább egy vadásznak: legyen ó 
is a lap előfizetője. (Is ten em . m i
csoda  m e g n yu g v á st je len tene , ha  
m egdup lázódna  a m agyar VA ■ 
D ÁSZLAP e lő fize tő inek  szám a!)

A szegény vadászt még az ág is 
húzza. Már most tudjuk, hogy a je 
lenlegi 50 forin tos árból nem jön 
ki az újság önköltsége sem. A 
nyomda már most jelezte a 30 
százalékos áremelést, amelyet 
végképp nem tudunk kigazdálkod
ni. ezért ezzel a 30 százalékkal -  
amely jövőre biztosan több lesz -  
kénytelenek vagyunk árat emelni. 
De, m int m inden esztendőben, az 
előfizetőknek most is já r a kedvez
mény: akik november 15-éig be fi
zetik a m ellékelt -  vagy bármely 
postahivatalban m egtalálható -  
rózsaszínű csekken a mindössze 
700 forin tos előfizetési d ija t, több 
m int egy lapszám árát m egtakarít
ják.

(N e m  sok, d e  e z  is valami, kü lö 
nösen . ha  összehason lítják  m á s  
szakm a i lap je len leg i vagy a jö v ő 
re várható árával.)

Köszönjük a m egértést és a se
gítséget.

C se kő  S á n d o r
főszerkesztő



%

SZERKESZTŐI
ÜZENETEK

Ks s m í László. Nagykanizsa: „...Csekó 
Sándor júliusi füstölgéseit olvasva hatá
roztam el. hogy néhány sort írok. A vad
gazdálkodási alap nyertes pályázatai el
mén felosztott 20 millió forintról kifejtett 
véleményével teljesen egyetértek, és 
gratulálok a kemény hangú, bátor -  a va
dászok álláspontját tartalmazó -  kiállásá
ért. Korábban is hasonló módon oszto
gatták a mi pénzünketl Jól látható és 
szinte kézzelfogható a lobbyzás!

Bármennyire sajnálom >erdészbarát« 
múltamat, hangsúlyoznom kell nekem is. 
hogy »erdészuralom< van és -  ahogy a 
jelen kinéz -  lesz a jövóbon is. bárhol és 
bármennyire is füstólgünk ellene! Az év
tizedes vadászmúltjamk. vadgazdálkodá
si gyakorlataink hogyan is érhetnének fel 
két-három egyetemi szemeszterrel. Saj
nos. igen szomorú jóvó vár a magyar 
vadgazdálkodásra és a vadászokra, hi
szen már most a padion vagyunk. A vi
lághírű szarvastórzsállományt »a nagy 
erdészszakemberek* nem megtizedelték, 
hanem jórészt skiirtottákc. Ilyen mocs
kos szóval le is merték irni (szegény 
Nagy Vadásziróink szerencsére ezt már 
nem olvashatták').

Sajnos, a hozzánk hasonló sorsú vadá
szoknak a múltnak e küzdelmes anyagi 
áldozattal megteremtett »szép emlékű* 
vadászatai maradnak meg. Sok élményt 
adó vadászmúltunk volt. a jelenünk so
vány. a jóvóok meg kilátástalan! Nem az 
én jóvómért aggodom. hanem az örö
künkbe lépókért, a fiatal vadásznemzedé- 
kért. akiknek ezért a nemes szenvedé
lyért. a kiuzsorázott területeken, még 
igen nagy anyagi áldozatok árán -  mér 
aki megengedheti magának -  jobbára 
csak a határjárás jelenthet valamit, de él
ményt vajmi keveset és a legtöbbször 
üres tarisznyát. Hát ilyenek az én sszósz- 
szeneteime.

Nagyon fáj nekem, mint az egyetlen 
éló alapító (1945. XI. 8 )  tagnak, hogy a 
közelmúltban még *gen eredményesen 
múködó társaságunknak a hónapjai is 
meg vannak számlálva (bárcsak ne lenne 
igazam). Sajnos, a korábbi híres szarva- 
séllományunk -  ami létünket biztosította
-  nagyon lecsökkent, a »nehéz agancsú* 
bikáink elfogyteki A vadkárigények kizsi
gereltek bennünket! Szórakozást csak a 
disznóvadászat nyújt a 92 fós tagságnak. 
Sok az orvvadász, a magasleseinket 
rendre felborogatják. Nincs védekezés 
ellenük!...'

Dr. Dobos Tibor, Sopron: ....Ú g y  
gondolom, hogy Csekó Sándor úr na
gyon sok vadász véleményét fogalmazta 
meg és adta közre a Vadászlap júliusi cik
kében. amelyben a Vadgazdálkodási Alap 
felosztását elemezte. Előrebocsátom, 
hogy minden vonatkozásban -  még stílu
séban is -  egyetértek és azonosulok mon
danivalójával. Egy adott dolog támogatá

sára, esetlegesen fenntartására létreho
zott alap. egy adott célt kell. hogy szolgál
jon. Minél kevésbé, vagy inkább »csak úgy 
általában* fogalmazodik meg a cél. annál 
progresszívabban keletkeznek ellentmon
dások, amelyek végül is a magyarban oly 
gyakran használatos indoklást hordanak 
magukban: a tcsakt szót Ebben az eset 
ben is erről van szó Ugyanis talapot* egy 
dolog támogatására szoktak létrehozni, 
és jogi szemelyektól szokták az összeget 
behajtani, illetve részükre előírni, bizo
nyos teljesítmény, teljesítés függvényé 
ben. Ebben az esetben a vadgazdálkodás 
támogatására (mint cél), vagy vadaszat 
(?) létrehozott alap célszerű, de ennek 
összege az adott vadgazdálkodó teljesít- 
ményétól függjön (lásd erdőfenntartási 
járulék). Itt nem erről van szó. hanem 
•természetes személyek*, a vadászok évi 
500 Ft/fó. a vadászati engedélyek, vala 
mmt a trófeabírálatok díjaiból képződik 
az alap. Az ^alapképzés* ilyetékén való 
elrendelése, ennek elvi. logikai vonatko
zásai erősen vitathatók. Természetes a 
válasz a »csak« szóval megadható. Min
den talap* létesítésénél a felhasználás 
korét, célját, módját, és a felhasználás 
eredményének ellenőrzését pontosan és 
részletesen rögzíteni kell Ellenkező eset
ben -  mint a kérdéses témában is -  az 
alap felhasználása ellenőrizhetetlen, ér
dekellentétes. morálisan nem indokolha
tó Úgy gondolom, hogy az alap felhasz
nálására már év eleien kellene az talapot 
kezelő, az alapot képzők által választott 
szakbizottság* által kiírni konkrét pályá
zatokat. témákat (a mindenkori szakmai 
követelményeknek megfelelően). A cél a 
»csak«-on kívül egyértelműen a tvadgaz- 
dáikodás fejlesztése* lehet

Az alapból »juttatm« enyhén szólva 
alamizsna A több mint 20 millió forint 
•felosztása* engem sem nyugtat meg 
No. világos, nem az én megnyugtatásom
ra vagy berzenkedésemre közölték a 
•névsort*. »Csak« úgy

Vajon a felosztott, vagy elnyert pénz 
célszerű felhasználásának megvannak-e 
az ellenőrzési lehetőségei feltételei? Fél
ek, hogy nincsenek, pedig 20 millióról 
van szó évente Én nem akarom Csekö 
Sándor úr felsorolását folytatni (nyilván 
ó is tudta volna még sorolni), amelyek a 
vadgazdálkodás fejlesztését talán még 
távolról sem szolgálják. Ezért ezek in
kább valamiféle juttatások

Magam is arra hivom fel az illetékesek 
figyelmét, hogy valóban ne nézzék a va
dászokat hülyének - ,  mint ahogy Csekó 
Sándor is Írja. Az illetékesek vizsgálják 
felül az alap képzésének módját, célját, a 
felosztás pályázati rendszerét, kiírását, 
elbírálását, elfogadásának módját, a fel- 
használás ellenőrzését, eredményeit, 
nyilvánosságra hozatalát, beszámolást 
stb. Úgy gondolom, ebben az esetben 
senkinek sem lesznek tszósszeneteí*.’

Mire szabad vadászni 
- itthon és a környező országokban?

A u s z tr ia :
Szeptem berben: szarvasbika. tehén, borjú - ze^ge -  muflon -  ózbak -  ózsuta -  szí- 
kaszarvas. dám. vaddisznó (kan *s koca) -  borz -  vadkacsok -  vedlibak -  hófajd -  er
dei szalonka -  orvos galamb és balként gerle Szeptem ber 1t-Atól: császármadár- 

kakas. O któber t jé tő l: fogoly. O któ b er 16-ától: fácánkakes.

S z lo vá k ia :
Szeptem berben: szarvasbika. tehen. borjú -  dámtxke. tehén, borjú -  muflon -  óz- 
bak (szeptember 30 a*gl) ózsuta. gida -  vaddisznó -  üregi nyúl -  borz -  balkáni gerle 
-  orvos galamb -  szárcsa, tókés és bójti réce Szeptem ber 16-étól: farkas -  hiuz 
O któber 1-jétő l: pe/smapocok - csészérmadér -  vetés* lúd -  héja Egész évben  
löhetO : nyestkutya - róka -  góreoy -  ürge -  hörcsög -  szarka -  szajkó, vetesi és dol

mányos varjú.

U k ra jn a :
Szeptem ber IS -étő l: szarvas és egyéb csulkósved -  ózbak -  szárnyas vad. (A tévő 

labbf területeken október 1-jétől indul a vadászati idény)

R om án ia :
Szeptem berben: szarvasbika. tehén, borjú -  dámbika. tehén, borjú -  ózbak. suta. 
gida -  vaddisznó -  mormota -  hiúz -  sokát -  borz -  fúrj -  vadgerle -  órvós és odúge 
lamb -  balkáni gerle - fenyőrigó -  seregély vízi vad -  erdei szalonka -  sárszalonka -  
bíbic. Szeptem ber 1S-étől: zerge -  muflon -  nyírfáid O któber 1-jétö l: nyuszi -  
nyest -  vidra -  nyérc O któ b er 15-étöl: fácán -  fogoly Egész évben lőhető: far
kas -  róka -  vadmacska -  nyestkutya -  görény -  hermelin -  menyét -  pézsmapocok -  

ürge -  szarka -  szajkó -  szürke és vetési varjú.

S z lové n ia :
Szeptem berben: szarvasbika. tehén, borjú -  dambtka -  ózbak (október 30 átgl), 
ózsuta. g»da -  zerge -  vaddisznó -  császármadár -  borz -  muflonkos. jerke, bárány -  
kószált kecske -  fácán -  fogoly -  tökésréce Szeptem ber 16-étól: dámtehén és 

borjú O któber 1-jétő l: farkas -  mezei nyúl.

M a g ya ro rszá g :
S zep tem berben : szarvasbika (golyóra érett bikák október végéig ejthetók el') tehén, 
unó. bor|ú -  szikaszarvas dybowski szarvas -  ózbak (szeptember 30 áig') -  muflon
kos. jerke, bárány -  tókés. bójti. csórgó-. barátréce -  szárcsa -  balkáni gerle -  órvós ga 
lamb (október 15 éig1) -  seregély -  fogoly (csak a kibocsátóhelyeken) O któ b er 1-Jé- 

tó l: dámbika. tehon. unó. borjú -  ózsuta. gida - mezei nyúl -  fácán - vetési lúd.

Egész évben vadászható: vaddisznó - róka -  üregi nyúl -  nyestkutya -  pézsmapo
cok -  mosómedve -  dolmányos es vetési varjú -  szarka -  szajkó -  kormorán -  ezüst

Sirály.

SZEPTEMBER
Őszelő, va g y  S zen t M ih á ly  hava

Dátum Holdfázis A Nap 
kette nyugta

A Hold 
kelte nyugta

100 év átlagos 
hőmérséklete 

Celsius fokban

6 Kedd 509 1815 557 1812 23.9
7 Szerda 5.10 1813 713 1842 23.7
8 Csütörtök 512 18 11 830 1915 23.6
9 Péntek 513 1809 946 1952 23.7

>0 Szombat 514 1807 11 00 20 35 23.6
11 V a s A rn a p 5.16 1805 1210 21 24 23.1
12 Hétló 2> 1234 517 1803 1312 2221 23.0
13 Kedd 518 1801 1405 23 24 22.2
14 Szerda 5 20 1759 14 50 — — 22.5
15 Csütörtök 521 17 57 15 28 031 22.5
16 Péntek 522 1755 16 00 1 39 22.0
17 Szombat 5 24 1753 16 28 247 21.4
18 V a s á r n a p 52S 17.51 16 54 354 21.5 1
19 Hetfó O 21 01 526 17 49 17 19 459 21.4
20 Kedd 5 28 1747 1744 604 21.3
21 Szerda 529 1745 1809 7 07 21.0
22 Csütörtök 530 17 43 18 37 809 20.6
23 Péntek 532 1741 1908 9 10 20.5
24 Szombat 533 1739 1942 1009 20.8
25 V a s á r n a p 534 17 37 20 22 1105 21.0
26 Hétfő 536 1735 21 08 1157 20.4
27 Kedd 537 1733 22 00 12 45 20.0
28 Szerda « 123 538 1730 22 58 13 28 19.4
29 Csütörtök 540 17 28 w — 1406 19.4
30 Péntek 5 41 17 26 001 1440 19.4

Ujhold -  • .  Első negyed -  Holdtolte - O. Utolso negyed -  *

APROHIRDKTKS
M O S 3B C R G  100 típusú. 12 es. félautom ata söré 

fegyver. 3 db cseré lhető choke kel. golyós vét 
tócsóvel (brenefckéhez). al.g használt állapotban
Igényesnek eladó Érdeklődni $6 375 *50 te le fon 
számon

M C ftK E L  10-os kelibenj. sörétes vadászfegyver, 
n é p  krvrtefeen. hónokkal e ledé Érdeklődni 271 - 
3000 es te le fonon, d r Hataiyak

E le d ő l db. 1 *o s  lapétceövú. 14 éves (műszaki 1996 
"Vér) MERKEl sörétes puska Érdeklődni hétköznap 
7-12 éráig a 25/310 011 es telefonon ( f  abó)

Ú j M e rfc e l 10-os. e je k to ro a .  Merket 12 es. M C - 
21.12 es kaliberű sörétes fegyverek eladók Olesz 
Skeet-fegyvert cserébe beszámítok M is  egyéb 
ejánlet »  érdekel Érdeklődni 4060 Hefdunenáe. 
Négy S u 24 Telefon 52/381 306 IQ óra után

12 e e  M o e e b e rg  sörétes vedészfegyver. o f ire r tj ál 
leootben. véHócsóvei eladó Érdeklődné Kalmár Is t
ván. 278 0140 es telefonon 0-10 őra»g

L v ilá g h á b o rú t  STEYR M . 9 *  8 *  50 R. O x 40 Cerl

zeas távcsövei szerelt golyós fegyver efedö Érdek 
lödni: 34/330 972 es telefonon

E le dó  122 es kaliberű. TOZ 8-es kispuska távcsövei 
szeretve Műszaki vizsga 1999 *g Irényér: 11 000 Ft. 
Érdeklódn. 0-17 ig  79/32$ 774. 17 Óra után: 3 7 *  
190 os telefonon

1991 e e  g y á r tá s i évO S te ie r  M s n llc h e r  ke l. 
0  x 68S fegyver. MABICKT NUOVA 3 12 *  50 os táv 
csövei, terte léktérrsi. lőszerrel eledó Érdeklődni 
80/311 355 dé le lőtt. 88/312 033/140 mellék, délután

E le dó  e g y  B ro w n in g  A  500 autom ata sörétes 12
k a i. valam int SAKO Fór lu x u s  kai 223 Rém Tele
fon 0-10 őré ig  10S 2257.

N é m e t Im p o r t ,  vedászvtzsgés szülőktől szálkás

szőrű tecskő kölykök kaphatók Telefon 142 7071. 
29/32S 501.

3 h ó n a p o s , életerős megysr vizsla kölykök tórzs- 
könyvvel e<edOk Érdeklődni Bléga Sándor. 06 
30/423 352. 117 2302

T ó rz s k ő n y v e s e tt .  2 hónapos Pointer angol vizsla 
kiskutyák oltva eladók Érdeklődni napközben 202 
4900/102 mellék. Orevencs A . 00 90/312 333 Szetey 
T.bor

T ö rz s k ö n y v e z e tt. vadászó szülőktől Labrador 
Retnever szuka kölyök eledé (fekete) Négyéves be 
vadászott m agyar vtzsia szuka eladó frd e k lö d r i 
4C60 Hajdúnánás. Nagy $  u 24 te le fon 52/301 305 
18 óra után

A k tív e n  v e d é t l ó  szülőktől jú lius vég i születésű

terrie r kölykök eladók É rde k lő d* Öze Péter 
Szentes. Rákóczi u  83 sz

V ad áe zó  s z ü lő k tő l törzskönyvezett jaod terner 
kiskutyák olcsón eladók Telefon 90/304 073

S h ó n a p o s  h a n n o v e r i veréb kötyO* vadász szülők
tő l e'adO Tóth József. 7031 Pécs. Felső u. t. Tele 
fon  72/440 173

P eregőszM O  Labrador re tnever kiskutyák oltva, 
törzskönyvezve, eladok Telefon 209 6700 nappal. 
250 1057 este

A  D ten e  V e d á s z e n tih v á H u m  vadász és horgász
könyv felvásárlási akciót ta rt Könyve«t magas áron 
vásároljuk! Ha vedászkonyvtárat gyerapften i akarja 
szívesen küldünk a^eg y /e *e t O m  D*ane Antikván- 
um. 6900 M akó Zrínyi u 34 . te le fon 62/411 501.

10 km -re  Budapesttel vedászháznak. erdészháznefc a*> 
kaknes 100 négw tm ateres laköépuial 3000 négyszögéi 
négyzet alakú tenyó é* akácerdöval körülvett -  pMerv 
lep gondoicttsaH ö^yum olcsos öregség m»w eledó A 
ház a telak közepén dombtetőn ven Érdeklődni szembe 
toréuént. Szentmártonkáta. Vasút sor 47 Juhász



NEM VAGYOK AZ ÉRETLEN MEGOLDÁSOK HÍVE.. .
Interjú dr. Orosz Sándorral, az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának elnökével,

a Magyar Szocialista Párt képviselőjével

dr. Orosz Sándor

-  M i várható, netán jósolható a 
vadászat területén?

-  A k o rm án y p ro g ra m  sze
rin t föl kell gyorsítan i több  
szakm ai tö rvény  előkészítését, 
hogy  azo k a t m inél e lő b b  a 
p a r lam en t elé lehessen  tárn i. 
A  tö rvények  egy részének  az 
előkészítése  ére tt szakaszban  
van. A vadásza ti tö rvény te rve
zet tö b b  sa ro k p o n tjá n  ugyan 
m ég v ita tkoznak  a  szakértők , 
d e  v ita tk o zn ak , te h á t  d o lgoz
nak.

-  Az M S Z P  vadászatról a l
kotott véleménye korábban la
punkban is megjelent. A kor
mányprogram változtatott-e az 
eredeti elképzeléseken?

-  A  k o n c e p c ió  m eg m arad t,  
to v á b b ra  is eg y m ásra  te k in 
tette l készül az összefüggő, 
eg y m ásb a  k a p c so ló d ó  szak te 
rü le tek  törvényi szabályozása . 
A v ad ásza t  -  ah o g y  m i, jo g á 
szok m o n d ju k , egy sui generis , 
azaz -  kü lön leges , egyedi ügy, 
egy o ly an  é le tv iszonyrendszer, 
am in ek  sok-sok  terü le tte l van 
k ap cso la ta . Ez a t íp u sú  sz a b á 
lyozási tech n ik a  persze  nem  
egyszerű  do log . Azt k ívánja, 
hogy b izonyos  a lap k érd ések e t 
egym ásra  is tek in te tte l , e lő ze 
tesen , m in tegy  k iindu lás i felté
te lkén t tisztázni kell, m a jd  ezt 
követően  szab ad  csak  h o zz á 
kezdeni a  k o n k ré t  tö rvény te r
vezet szövegének  m eg írásá 
hoz.

-  Milyen újabb alapkérdé
sek vetődtek fel?

-  K ettő t k ívánok  m egem lí
ten i, hangsú lyozva , hogy  a vá
lasz tások tó l eltelt idő  szem é
lyesen nekem  m ég nem  te tte  
lehetővé , hogy  a la p o sa n ,  m in 
d e n  részletre k ite rjedően  e lm é
lyüljek eb b en  a té m áb a n . Az 
egyik sa ro k p o n t,  hogy m ihez 
kössük  a  vadásza ti  jo g o t?  Én 
h a jlo k  a rra , hogy egy p iacgaz
d a sá g ra  ép ü lő  ren d szerb en  az 
a  tu la jd o n h o z ,  neveze tesen  a 
fö ld tu la jd o n h o z  k a p c so ló d 
jo n .  Ez, fu rcsa  m ó d o n  vá lto 
zást sem  je len t ,  h iszen  m a  is a 
tu la jd o n o s ,  az  á l lam  re n d e lk e 
zik vele, c sak  az t á t tes tá lja  az 
á llam i tu la jd o n  -  az e rd ő  -  ke
zelőjére . A m ásik  a lapkérdés , 
hogy  ki v a d á szh a t?  A v ad á sza 
ti jo g  tu la jd o n h o z  kötése  nem  
je len ti  azt, hogy  a tu la jd o n o s  
Vadászhat is. Szem léletesen  ez 
a gépkocsi esetével igazo lha tó  
* nekem  lehet a u tó m , d e  jo g o 
sítvány  nélkül nem  vezethetem  
azt. Ilyen helyzet van a  v a d á 
szati jog  fö ld tu la jd o n h o z  kö té
se  és a vadásza ti  jo g  tényleges 
gyako rlása  között. Ez az u tó b 
bi tö b b , p ó tló lag o s  követe l
m ény  te ljesítését is igényli 
még. A kérdés  lényege ab b a n  
van , hogy ne irtsák  ki a  hazai 
v ad á llo m án y t,  tek in tsük  azt 
o ly an  nem zeti k incsnek , am ely 
az  em beri tevékenység  álta l fo 
ly am atosan  m egú ju ló  te rm é
szeti erő forrás .

-  A vad tulajdonjogában sem 
lesz változás?

-  H a jd a n á b a n  a v ad  rés nul- 
liusm , azaz u ra t la n  jó szág  volt, 
ez fejezte ki jó l a helyzetét. M a 
a v ad ásza tra  jo g o su lt  a  v ad  
elejtésével válik  a n n a k  tu la jd o 
nosává . A m ai kö rü lm ények  
közö tt persze  m á r  v a n n a k  ez 
alól kivételek, g o n d o lju n k  a 
d isznóskertek re , a  g én b an k o t 
szolgáló  tenyész te lepekre , te 
rü le tekre , ső t  vonatkozik  ez a 
zá rt  te rü le tre  te lep íte tt  v ad á llo 
m án y ra  is. D e á l ta láb an  a v a 
d ásza tb an  nem  ez a  je llem ző , a

vadászok  tö b b ség e  nem  ilyen 
te rü le teken  vadászik .

-  A vadászat a földművelési 
vagy a környezetvédelmi tárca 
felügyelete a la tt  ta lál jobb gaz
dára?

-  A felszíni term észeti e rő 
fo rrások  h aszn o s ítá sá n ak  tá r 
cá ja  a Földm űvelésügy i M i
n isz térium , a v ad á llo m án y  
ugyan véges, d e  m egú ju ló  e rő 
forrás. A m ező-, e rdő -  és vad- 
g az d á lk o d á sn a k  persze  n a 
gyon  kom oly  te rm észe tvéde l
mi vo n a tk o zása i v an n a k . Sze
rin tem  ezeket a  szem p o n to k a t 
nem  sz a b a d  k izáró lagoskén t 
kezelni, így a k k o r  nem  is ke
rü lh e tn ek  egym ássa l szem be. 
A kettő t együtt kell tu d n i  ér
te lm ezn i, ez a la p já n  ped ig  -  az 
o rszág  szem p o n tjáb ó l k iem elt 
gazdaság i helyzet m iatt -  az 
FM  h iv a to tt  felügyelni.

-  M a a rokonszakm ák kép
viselői között egyelőre dúl a 
harc. Milyen megoldást lát a 
mezőgazdászok, erdészek, va
dászok közös gondjainak a 
m egoldására?

- C s a k  a rem ényeim et fo 
g a lm az h a to m  meg, ezek vi
szont nem  üres  ó h a jo k . Az é r 
dekek tő l vezérelt e m b e r  é r te l
m ére ape llá lok . A kon flik tu s
helyzetek to v á b b ra  is m e g m a
rad n ak , d e  h iszem , hogy n o r 
m álisan  sikerül azo k h o z  v iszo
nyulni. Az é rd ek ek  á lta l m oz
ga to tt tá rs a d a lo m b a n  a k on f
liktus te rm észe tes  je lenség . Az 
a fon tos , hogy  ezeket hogyan  
o ld juk  m eg ?  F.n a n n a k  vagyok 
a h íve -  és szerin tem  ez a d e 
m o k rác ia  egyik ism érve - ,  
hogy a  k irekesz tő  m e g o ld á 
soktó l ta r tó z k o d ju n k . H a a 
k o n flik tu sb an  é r in te tt felek 
nem  egym ást ak a r ják  k iik ta t
ni, ak k o r  m ind ig  lehet m ego l
d ás t  ta lá ln i. Bízom ab b an , 
hogy  az  e rdészek , m ező g azd á
szok és vadászok  tu d n a k  é r te l
m esen  e g y ü ttm ű k ö d n i.  A 
k o n f lik tu sh o rd ó  „összjáték- 
h o z"  v iszont tiszta jog i viszo
nyok kellenek . Ezért fon tos ,

hogy  a v a d g a z d á lk o d á s -v ad á 
szat szakm ai szem p o n tja it ,  fel
tételeit n ag y o n  p o n to sa n  -  a  
v adász  szakm a ism erete inek , 
to v á b b á  szán d ék a in ak  m egfe
le lően  -  rögzítse  a törvény. H a 
ez m egvan , ki-ki a  m aga részé
ről jo g szab á ly  á lta l tám ogato t-  
tan  léphet föl. H iszen  a mai 
élethe lyzetek  m e g m ara d n a k  -  
az őze t elüti az  au tó , a  v a d 
d isznó  belem egy a k u k o r icá s 
ba , a  szarvas m egrág ja  a facse
m etét, a  mezei nyúl a  gyü
m ölcsfá t - ,  d e  szabá lyozásuk  
m égis m indenk i álta l ism ert 
m ó d o n  történ ik .
-  Mi lenne  az o p tim ális  szer
veződési fo rm a  a m agyar v a 
d ászo k  szám ára  -  h ivatal, p o l
gári-civil szervezet, k a m a ra ?

-  S zerin tem  o ly an  szervezet 
lenne  az ideális, am ely  a tá r s a 
da lm i szerveződés m elle tt ma 
az  á l lam  b izo n y o s  ha tóság i, 
vagy h a tó ság ik én t m e g ra g ad 
h a tó  tevékenységét felvállalná. 
A  k a m ará t  ígéretes lehetőség
n ek  ta r to m , h a  jó l  m ű k ö d ik , 
a k k o r  e red m én y esen  tu d ja  ö t
vözni a  tá rsa d a lm i önszerve
ződést, az egyes á tv á lla lh a tó  
á llam i fe lad a to k  e llá tásával.

-  M ikor lesz új vadászati 
törvény?

-  1994-ben m ég nem . A  m i
n iszter úrral a  köze lm últban  á l
líto ttuk  össze -  a  k o rm án y p ro g 
ram  a lap ján  -  azt a  tö rvénya l
kotási p rog ram sort,  am ely
m ajd  a vezérfona lunk  lesz. A 
vadászok  is b izonyára  e légedet
tek  lennének  azzal, h a  erre 
1995-ben sort tu d n á n k  keríteni. 
M egjegyzem , én nem  elsősor
b a n  a  gyors m egoldások , h a 
nem  an n ak  híve vagyok, hogy 
azt a  m ego ldást keressük, 
am ely  a leggyorsabb eredm ényt 
és a  ta r tam os  ha tás t biztosítja. 
Az érdekek  egyeztetését tartal- 
m asan  végig kell vinni. In k áb b  
szülessen m eg fél évvel később 
a törvény, v iszont am it e lfoga
d u n k , az jó  legyen a  többségnek  
és ta rtson  ki hosszú  ideig.

Fáczányi Ödön



25 ÉVES A SOPRONI VADGAZDÁLKODÁSI TANSZÉK
(A SOPRONI VADÁSZATI OKTATÁS TÖRTÉNETE, HELYZETE ÉS FEJLŐDÉSI IRÁNYA)

A történelmi hűség kedvéért elöljá
róban meg kell említeni, hogy Jo- 
hann Adam Wentzel közel 30 évvel 
az erdészeti felsőoktatás kezdete 
előtt 1780-ban, még a Bányászati 
Tanintézethez érkezett Selmecre va
dásztanítónak, Bajorországból. Az 
oktatásáról sajnos nem sokat tu
dunk, néhány éves ottani működése 
után már Somogy megye erdőiben 
tűnt fel -  Selmecen készített külön
leges puskájával -  mint neves főva
dász.

Wilckens Henrik Dávid 1808-as' 
első tantervében már „Erdészeti va
dászattan" című fejezetet találunk. 
Érdekességként megemlíthető, 
hogy keménykezű vadász mivoltára 
utalva a kővetkezőket írja: „ . . .A  
rajzok és térképek készítését illető
en nem titkolom el, hogy a vadá
szoktatás folytán testileg képtelen
nek érzem magamat annak gyakor
lására." Három év múlva már ren
des tárgyként „Vadászati mellék
használatok'* című tárgyat hallgat
tak az intézet diákjai, a harmadik 
szemeszterben.

Wilckens utóda Feistmantel Ru
do lf volt. A tanrendekből láthatóan 
a vadászati diszciplína is megérezte 
azt a (korra jellemző) felfogást, 
hogy az erdészetre elsősorban a bá
nyák faszükséglete miatt kell gon
dot fordítani, így az első 80 évről 
azt mondhatjuk, hogy annak első 
felében a vadászattan oktatása je
lentős fejlődésen ment át, majd kö
zepes szinten állandósult. A vissza
fejlesztésről szó sem lehetett, hiszen 
a bécsi pénzügyminiszter két rende
lettel is megerősítette a vadászat 
oktatásának helyzetét. Az 1865-ben 
kezdődő tanév óratervében 7. szám 
alatt találjuk a Vadászattant, előad
ta Belházy Jenő erdőgyakomok-he- 
lyettes segédtanár, heti 2 óra elő
adással és 2 gyakorlattal az első 
szemeszterben. Az 1868/69-es tan
terv a wagneri „vérfelfrissítés" je
gyeit viseli. A  heti 27 órából annak 
15%-a, azaz 4 óra vadászatra fordít
ható. A tárgy előadója -  először I l
lés Nándor irányításával majd ké
sőbb önállóan -  Szécsi (korábbi ne
vén Nikel) & igm ond volt, 1872 
után lövészeti gyakorlatokkal egé
szül ki a tananyag, majd ugyancsak 
Szécsi mezőgazdasági enciklopédi
át, 1811-től pedig haltenyésztési is
mereteket oktat. Egy múlt századi 
anyagból vett idézettel tegyünk kis 
kitérőt, és emlékezzünk meg a Sel
mecbánya melletti Kisiblye tanterü- 
letről: „...1867-ben, az akkoriban 
fennállott Selmecbányái erdőhiva
tal kezelése alól kivétetvén, a ma
gyar királyi erdőakadémia rendel
kezésére bocsáttatott oly célból, 
hogy a birtokhoz tartozó erdők és

rétek, mint az elméleti ismeretek k i
egészítését képezd alkalmas tár
gyak, a gyakorlati oktatás színteré
ül szolgáljanak... A halászati és 
vadászati jogot az erdőakadémia 
gyakorolja... A  lövészet, vadászat, 
halászat, tenyésztés és mezőgazda
ság gyakorlati elsajátítását teteme
sen megkönnyítik a birtok területén 
berendezett céllövőház, a felállított 
vadetetők, sónyalatók, fogóeszkö
zök. csapdák s tb ... A vadállomány 
ápolására nagy gond ford ítta tik ... 
A vadászat, mely az akadémia által 
tisztán csak gyakorlati célból űze
tik, a jelentékeny vadállománynál 
fogva számbajöhető jövedelmet 
nem nyújthat, minél fogva az elejte
ni szokott vad az ifjúság nagyobb 
serkentésére, a résztvevő vadászok 
között mint közös zsákmány szo
kott szétosztatni." Közvetlenül a 
századforduló előtti időszakban 
Csiby Lőrinc erdőmester-helyettes
-  az erdőhasználattan főtárgyán kí
vül -  többek között előadta a vadá
szattant, fegyvertant, halászattant 
és mezőgazdasági enciklopédiát. 
Oktatásához jelentős szemléltető
anyagot gyűjtött, elődeivel együtt 
kialakított vadászati szertáruk 
1896-os leltára 479 tételt tartalmaz. 
Az 1903. évi „Vadászat és fegyver
tan" jegyzeten már Rutényi Károly 
jegyzetében a nagyvadállomány ke
zeléséhez korelosztási javaslatokat 
találunk, vadaskerti berendezéseket 
ismerhetünk meg. és ma is helytálló 
szakmai alaptételeket olvashatunk. 
Nézzük csak, mit írt az ágazatok 
összhangjáról: „ . . .a  vadgazdaság 
fejlesztésének a célszerűség és ok
szerűség követelményei szerint kell 
történnie, vagyis akként, hogy ott, 
ahol a vadgazdaság, a viszonyok
hoz képest célszerűen csak a mel* 
lékhaszonvétel gyanánt gyakorol
ható, fejlesztése ne lépje túl azt a 
határt, melyen túl a mező- vagy er
dőgazdaság fő céljának elérését ve
szélyezteti". Jelenlegi jogszabálya
ink sem szabatosabbak és tartalmá
ban is teljes velük a régi szöveg 
azonossága. Ebben az időszakban, 
pl. 1904-ben a „Vadászat és fegy
vertan" a IV. évfolyam őszi sze
meszterére került heti 3 elméleti és 
4 gyakorlati órával. Ismét egy kor
szak lezárásához érkeztünk 1921- 
ben, amikor a tanintézet Selmecről 
Sopronba költözött. A soproni indí
tás és Roth Gyula professzor elé
vülhetetlen érdemű tevékenysége 
elválaszthatatlan egymástól. Alig 
került ide az intézmény, máris gya
korló vadászterületért folyamodik a 
miniszterhez 1922 februárjában. 
Meg is kapta hosszabb késedelem 
nélkül, hiszen ugyanazon év szep
temberében már a rektori hivatal

nak ír a vadállomány védelméért, 
kérve az engedély nélkül vadászó 
hallgatóság megzabolázását. Neve 
az ötvenes évek elejéig fémjelzi a 
magas szintű vadászat oktatását. A 
két világháború közötti időszakból 
említésre méltó reformterv volt az 
1934-es, amikor az oktatási idő 9 
szemeszterre növekedett. Ekkor a 
II. évben I elméleti órát kapott a 
halgazdálkodástan, 2 gyakorlatit 
pedig a lövészet és a halászat. A IV. 
évfolyamon a mezőgazdasági en
ciklopédia, az V.-en pedig a vad
gazdaságtan került előadásra, 
mindkettő 3 + 2 órában.

Az intézmény Sopronba kerülé
sétől 1969-ig a tárgy oktatását, gon
dozását mindig az Erdőműveléstani 
Tanszék állományából látta el egy 
hozzáértő, gyakorlati tapasztalattal 
is rendelkező lelkes szakember. 
Egy időben a szervezeti egység ne
ve Erdőművelés-, Vad- és Halgaz- 
daságtani Tanszék volt. amint az a 
korábbi bélyegzőn is látható. Ebből 
az „ősidőkből" szerencsére maradt 
ránk néhány olyan írásos doku
mentum, amit féltő gondossággal 
őrzünk az utókornak. Megtaláltuk 
Roth professzor tanvadászati terü
letet igénylő levelezéseit és kézírá
sos feljegyzéseit. Vannak olyan tan
vadászati eredménynaplók, amelye
ken későbbi jeles erdész-vadász 
szakemberek még hallgatóként sze
repelnek, mint a ma már boldogabb 
vadászmezőkön cserkésző Szederjei 
Ákos, Mátyás Vilmos és Party Ist
ván. Korabeli diákrajz örökítette 
meg a gazdag emlékű Mikolás Kál
mán alakját a nevezetes -  egy is
mert anekdota szerint még az „e l
dobott gatyát is apportírozó" -  
vizslájával együtt.

A tanszékalapítás
Sok összetevő együttes eredmé

nyeként -  tekintettel a diszciplína 
160 éves folyamatos gondozására, 
figyelemmel a tárgy az idő szerinti 
gondozójának tudományos elis
mertségére, nem utolsósorban a 
már szervezés alatt álló 1971-es Va
dászati Világkiállítással összefüggő 
gondolatok hatására -  a soproni 
Erdészeti és Faipari Egyetem tan- 
székalapítási kérelemmel fordult a 
minisztérium felé. A M ÉM  Értesítő 
1968. évi 49. számában megjelent a 
miniszter 81/12-968. számú utasítá
sa, mely szerint a kérelemnek helyt 
adott és az EFE keretén belül Vad- 
gazdálkodástani Tanszéket létesít. 
Aláírója dr. Gergely István minisz
terhelyettes, a nem túl terjedelmes 
utasítás részletes szövege pedig az 
alábbiak szerint szól:

„A  felsőoktatási intézmények

egyes kérdéseiről szóló 35/1962. 
(IK . 16.) Korm. sz. rendelet 3. pa
ragrafus ( I )  bekezdésének c) pontja 
és (2) bekezdése alapján a művelő
dési miniszterrel és a pénzügymi
niszterrel egyetértésben a követke
ző utasítást adom k i:

1. Az Erdészeti és Faipari Egye
tem Erdőmérnöki Karán Vadgaz- 
dálkodástani Tanszéket kell létesí
teni.

2. Az utasítás közzététele napján 
lép hatályba."

Egyetemünk vezetői haladéktala
nul intézkedtek is az ügyben. Dr. 
Káldi József dékán levélben kérte 
az intézmény az idő szerinti rekto
rát, dr. Pankotai Gábort, hogy hoz
zon határozatot az elhelyezésről és 
a személyi állomány megállapításá
ról, aki ezt meg is tette 1969. január
l- jc i határt megszabva. A rektori le
velet már úgy kapta meg dr. Bencze 
Lajos, mint megbízott tanszékveze
tő egyetemi docens. Rajta kívül a 
tanszék induló személyi állományá
ban volt: Nagy Gyula Csaba ad
junktus, Hantos László preparátor 
szakmunkás, Beke Lászlóné admi
nisztrátor és Lichtl Gyula hivatalse
géd.

Dr. Bencze Lajos személyében 
egy gazdag életutat bejárt, ekkor 
már 57 éves. megfontolt szakember 
került a tanszék élére, akinek színes 
nyelvismerete (magyar, német, 
francia, cseh és szlovák!) széles ha
zai és külföldi kapcsolatokkal páro
sult. Hamarosan szükség volt ezek 
kamatoztatására, hiszen ekkor már 
megkezdődtek a világkiállítási elő
készületek, köztük az általa szerve
zett tudományos konferencia. Bölcs 
vezetése mellett gyarapodott, bő
vült a tanszék is. A volt tornaterem
ben helyet kapott a gyűjtemény, lét
rejött az Ifjúsági Gyakorló Vadász- 
társaság tanszéki diákköri feltéte
lekkel és bérkilövő konstrukcióval. 
Hosszú időn át folyt a képzés a 
MAVOSZ Felsőfokú Vadgazdálko
dási Tanfolyamával, amelyet szin
tén a tanszék szervezett. Az alapító 
tíz évig vezette a tanszéket, ám az 
1979-es nyugállományba vonulása 
után még ma, 82 évesen is jó  egész
ségnek örvend és gyakorta megláto
gatja az örökösöket. Csodálatos 
szellemi frissessége, kitűnő humora 
és felbecsülhetetlen értékű, anekdo
taszámba menő régi történetei min
dig emlékezetessé teszik látogatása
it. Sokáig legyen benne részünk!

A 25 év dióhéjban
Hiba lenne kihagyni a megemlé

kezésből a közbülső időben itt dol- 
gozottakat. Ma már a boldogabb 
vadászmezőkön já r Bakos Zoltán



tanársegéd és dr. Nagy Gyula Csa
ba adjunktus, a nyugdíjasként fog
lalkoztatott erdőmérnökök, azaz 
Ács Antal. Tamás József és Berényi 
Ödön társaságában. Tudományos 
segéderő volt Bagaméri Gáspár, ta
nársegéd Kiss Gábor, technikus 
Szabó Dezső, preparátortanuló 
Stockcrt M iklós. Öt személy váltot
ta egymást az adminisztrátori mun
kában és három a hivatalsegédi 
munkakörben.

Elérkezve a jelenlegi állapothoz, 
mutatkozzanak be az „örökösök” . A 
tanszék vezetője e sorok írója. 1979- 
től. Munkatársai: Walterné, dr. Illés 
Valéria, dr. Faragó Sándor és dr. 
Náhlik András adjunktusok. Tech
nikusi besorolással dolgozik Gáspár 
László vadgazdálkodási szaküzem- 
mérnök, preparátor Gáspár Lóránt 
erdésztechnikus, adminisztrátor 
Rumpf Mónika. Élemedett 90 évé
nek dacára (!) rendszeres németfor
dítónk a már korábban említett 
Roth professzor veje. Kossow Jó
zsef nyugalmazott főmérnök, m ind
annyiunk kedves „Jóska bácsija**. 
Szerződéses külső munkatársak, fő
állásban: Papp Sándor, Mohácsi 
Sándor és Csécsy János fiatal erdő- 
mérnökök. Akadémiai aspiráns Já
noska Ferenc, önálló doktorje lö lt, a 
mongol D. Enhtövsin és doktori ösz
töndíjas Deák János friss diplomás. 
H a jó i számoljuk, akkor ez 13 főt je 
lent. ami már magában véve is sze
rencseszám! A tanszék első 10 évé
ben további három tárgy került elő
adásra. a Vadgazdálkodástan és a 
Mezőgazdaságtan, amelyet később 
eltörölt egy tantárgyreform, ezek 
együttesen heti tíz órát tettek ki. Ma 
a 3. félévben „Vadászat- és fegyver- 
tan", a 9. félévben Vadgazdálkodás
tan az oktatott tárgy, óraszámunk
2-2 óra elmélet és gyakorlat, azaz 
összesen heti 8 óra. A 3. szemeszter 
anyagát oktatjuk fakultatív tárgy
ként az érdeklődő faiparos hallga
tók kisebb csoportjának, ezenkívül 
rendszeresen okatunk Gödöllőn. 
Kaposvárott és a Mérnöktovább
képző tanfolyamán. Sokan érdek
lődnek olyan mértékben a tantárgy 
iránt, hogy tanulmányi idejük alatt 
d iákköri munkát végeznek és abból 
diplomáterv csúcsosodik k i a végzé
sük idejére. A legelső ilyen diploma- 
munkát még jóval a tanszékalapítás 
előtt Barányi László készítette, 
1954-ben. Az Erdőmémöki Karon 
1969 óta 1317-en szereztek oklevelet 
és ebből 115-en diplomaterveztek a 
tanszéken, ami 8.7 %-oi jelent, és ez 
egy igen jó  szám. Természetesen 
nem lehet a száz feletti nevet felso
roln i. így csupán néhány olyan ne
vet említek a több m int 10 éve vég
zett „idősebbek" közül végzésük 
sorrendjében, akik napjainkig is 
közel maradtak a vadászathoz. 
Ilyenek: Fodermajer Vilmos, Ja- 
kabházy M iklós, Pánti László 
(1969), Egyed István (1970), Zsol
dos Gábor (1971), Földényi Pál. 
Szabados Sándor, Szederjei Ágnes 
(1973). Iváncsics Lajos (1975), 
Hopp Tamás (1977), Fekete Csaba.

Hopp Eszter, Kanizsay Gábor. Se
regélyes György (1976). Pintér Ist
ván (1980), Borsos Zoltán. Duska 
József (1981). Csontos István. M o l
nár Gábor. Pálvölgyi Zoltán (1982) 
és végül a tanszéki munkában szor
goskodó Náhlik András (1983).

Többen választották doktori 
munkájuknak a témakört, szemé
lyük időrendi sorban a következő: 
Kőhalmy Tamás, (Izrael). Mátrai 
Gábor. J. Honshaw (Anglia). Ber- 
dár Béla. Fatalin Gyula. Francisczy 
Pál, Nagy Gyula Csaba. Szikra De
zső, Faragó Sándor, Iváncsics La
jos, Porubszky János, A. A. Khed- 
ler (Irak), Ádámfy Tamás. Sárváry 
János. Oroszi Sándor és Páll M ik 
lós. összesen 16 fő.

M iután a nappali oktatásban az 
előadási óraszámunk viszonylag ala
csony, időnk nagyobb részében kuta
tással foglalkozunk. Munkáink gya
korlatra orientáltak. Fő profilunk az 
intézményünk jellegéből adódóan 
nagyvadas, illetve kötődik az erdő és 
a vad kapcsolatához. És természete
sen széles skálán mozog a tervezés, 
állománykezelés és hasznosítás, öko
lógia, ökonómia, vadkár, vadföld és 
vadtakarmányozási kérdésektől a 
trófeabírálatig, amelyet szintén vég
zünk. mint kihelyezett „tagozat". A 
másik nagyobb kutatási blokk dr. Fa
ragó Sándor személyéhez kötődő, és 
jelentős nemzetközi kapcsolatokkal 
is fémjelzett. Ebben a vízivadkutatá- 
son és a természetvédelmi vonatko
zásokon (túzok) túl a hazai fogoly- 
program jelenti a főbb témaköröket. 
Részünk van az országos tervezés 
előkészítésében és nagy szerepet 
kaptunk a 96-os Vadászati Kiállítás 
szervezési munkálataiban is általá
nos, valamint helyi rendezvény gazd
ájaként egyaránt.

Jövőkép reményekkel 
és kérdőjelekkel

A huszonöt év egyszer sok, más
kor kevés. Sok, ha arra gondolunk, 
hogy csaknem ennyi kellett ahhoz, 
hogy megkapjuk az engedélyt vad* 
gazdálkodásiüzemmérnök-képzés 

indítására. A tanszékalapítással 
csaknem egyidöben induló MA- 
VOSZ Felsőfokú Vadgazdálkodási 
Tanfolyamot dr. Bencze Lajos leg
nagyobb erőfeszítése ellenére sem 
sikerült államilag elismert oktatási 
formává tenni, és e sorok írójának 
ebbéli igyekezete is szélmalomharc 
volt. majdnem másfél évtizeden át. 
Végre 1993-ban megkaptuk az en
gedélyt és e linditottuk a szakot, ma 
egyedülállóként a hazai felsőfokú 
oktatásban. Az érdeklődés elké
pesztő méretű, ötszörös túljelentke
zéssel és olyan kitűnő képességű 
emberanyaggal, ami ez évben közel 
100 pontos felvételi határt eredmé
nyezett. Ezt a -  csak levelező úton 
végzett -  képzést szeretnénk oktatá
sunkban minél magasabb fokon 
gondozni, szaküzemmérnöki feje
léssel is ellátni. Itt van az első kér
dőjel. mert az utóbbira még csak el
képzelésünk és előkészítésünk van. 
engedélyünk nincs, de reményke
dünk elfogadásában. Oktatási jövő
képünk az „iskolateremtés", amely
nek néhány éve leraktuk az alapjait 
az apró- és nagyvadas nyári diáktá
borokkal. ahol hallgatóink gyakor
lati körülmények között elméleti és 
tudományos igényességgel foglal
koznak feszítő vadgazdálkodási 
kérdésekkel, megoldandó valós fel
adatokkal.

Akkor is sok a 25 év. ha a ta
nulmányi vadász-, illetve vadgaz

D r. Bencze l  ajos és d r. Kőhalm y Tamás dr. Roth G yula  szobránál

dálkodó területért fo lyó, mindmá
ig eredménytelen kilincselésre gon
dolunk. Szeretnénk, ha bázisüzem- 
ként szereplő Soproni Tanulmányi 
Erdőgazdaság Rt. a város határá
ban olyan üzemi kezelésű vadász
területtel rendelkezne az újabb te
rű letfelosztások után, amely a 
hallgatóinknak elérhető módon 
szolgálná az eredményes oktatást 
m ind a nappalos képzésben, és 
különös indokoltsággal -  a speciá
lis vadgazdaképzés keretében.

Kevés a huszonöt év akkor, ha a 
folyamatos kutatómunkára gondo
lunk. Szinte állandóan feszített a 
kutatási program, földrajzi helyze
tünkből adódóan -  Sopron az or
szág szélén fekszik és szinte azt 
mondhatjuk, hogy „m indentől 
messze van" -  körültekintően kell 
beosztani az egyébként egyetemün
kön egyedüli (!) terepjáró gépko
csik útvonalait. Egy napból sokszor 
kettőt csinálnánk az év végén to rló 
dó, mindenhova ugyanakkorra ese
dékes kutatási jelentések készítésé
nek idején. Ekkor kevés a huszonöt 
év. hiszen nincs, nem volt benne 
megállás, nincs semmittevő üres 
idő. ami feleslegesnek tűnhetne. 
Kutatómunkának technikai feltéte
leihez jelentős fejlesztést sikerült el
érni az utóbbi időszakban, ám való 
igaz. hogy soha nem lehetünk elé
gedettek. Napjainkban sok minden 
pénzkérdés, de úgy gondoljuk, 
hogy az új feltételek megfelelő k i
aknázásával ezen a téren is tudunk 
újabb, még eredményesebb lépése
ket tenni.

Befejezésül röviden annyit, hogy 
kutatómunkánk profilján  nincs 
szándékunk változtatni. Alapvető
en marad az erdei vad nagyon szé
les skálája, valamint a vízivadas, 
természetvédelmi és apróvadas 
blokk. Marad, de idomul a kor 
igényei szerint, az állam i vadgaz
dálkodói és a sportvadászati gyé
kények mellé bejön egy harmadik 
piaci hely is, ahol portékáinkat 
áruljuk, a magánszféra ilyen terü
lete, a piaciorientált és mind öko
nómiai, mind ökológiai szemszög
ből átértékelt vadgazdálkodás. En
nek kell megfelelnünk oktatási te
matikánkban és metodikánkban is. 
A ma már közönséges számításch- 
nika alkalmazása mellett eszköz 
lesz az újfajta szemlélet, a marke
tingmenedzsment, hiszen m ind
ezek jó l megférnek a klasszikus 
alapú vadbiológiai ismeretekkel. 
Szerencsés ötvözetük birtokában 
lesznek csak képesek az általunk 
képzett szakemberek eredménye
sen vadgazdálkodni, és -  talán ez 
a legjelentősebb -  helyesen tudják 
értékelni és azt másokkal is meg
láttatni. hogy hol van a helye és 
mi a szerepe a vadnak és vadá
szatnak a gazdálkodás szintjén és 
a társadalmi megítélésben. Ha ezt 
a jövöcélkitűzést el tudjuk érni. 
akkor nem dolgozunk hiába!

Dr. Kőhalm y Tamás
tanszékvezető egyetemi tanár



MENTENI, AMI MENTHETŐ
Évekkel ezelőtt még lehetett beszél
ni arról, hogy vajon a szarvasbika 
mekkora agancsot képes felrakni. 
Akkor nagy megrökönyödést kel
tett, am ikor az élőhely és az agancs
állapot jellemzői közötti vizsgálata
im alapján ki tudtam számítani, 
hogy 300 pontos trófea lehetséges. 
A  kétkedők tapasztalhatták, hogy 
10%-on belOl nem is egy agancs 
megközelitette a bűvös 300 nemzet
közi pontot, sőt a sors iróniája, 
hogy az időközben előkerült múze
umi móriczburgi agancs pontszáma 
majdnem ugyanennyi. A  nevezetes 
határ elérése, sőt túllépése továbbra 
is fennáll, de látni kell, hogy az el
múlt években szó szerint szarvasir
tás kezdődött és tart napjainkban 
is. A  „szarvasirtás" megfogalmazá
somért sokan támadnak írásban és 
szóban egyaránt, de attól a tény 
még tény marad, tila lm i időben, kü
lön engedéllyel, meg nem engedett 
vadászati módokkal (éjszaka reflek
torral, hajtásban stb.), selejtezési 
szempontok mellőzésével, mérték
telenül lőtték a szarvast. Egyes terü
leteken az előzőek következménye
ként m ind számban, m ind minőség
ben nagyon leromlott a szarvasállo
mány. Természetesen vannak olyan 
szószólói egyes szakterületeknek, 
akiknek még ez is mértéktelenül 
sok, sőt ahol két szarvas előfordul 
az egyiket le kell lőni, de a legjobb, 
ha mind a kettőt -  mondják. Feltű
nő jelenség, hogy a szarvasirtók 
szószólói a szarvas okozta kárban

látják csak szakmai munkájuk tra
gédiáját és eszükbe sem ju t, milyen 
egyszerű módon csökkenthetnék 
maguk is a kár mértékét. Nem em
lékeznek bölcs öregeink gyakorlati 
fogásaira és nem Figyelnek a kenye
rüket féltő, sártipró kollégák finom 
félszavaira vagy csak szemöldök
rántásaira. Sajnos a szarvasirtószó
csövek nagyon jó  szónokok és pár
tütők, legyen az bármiféle párt vagy 
akár maga az ördög, azzal is össze
állnak. Kevésbé járatosak viszont, 
vagy éppen nem akarnak járatosak 
lenni a közös, egymást segítő lehe
tőségek kiaknázásában. Persze nem 
egymásra kell mutogatni! Először a 
vadásznak kell lépnie, még ha alig 
él is az őt fojtogató gazdasági teher, 
bérbeadói önkény és saját szegény
sége miatt. Valamennyi tényezőt f i 
gyelembe véve tudnia kell, hogy 
milyen és mekkora területén a vad
állomány, valamint azt, hogy mi a 
kívánatos mennyiség és minőség. 
Ennek ismeretében -  figyelemmel 
az élőhelyen gazdálkodó más szak
területekre -  lehet és kell vadgaz
dálkodni. Valamennyi vadfaj kö
zött most legnagyobb veszélyben a 
szarvas van. Ezért külön ki kell 
hangsúlyozni a minőségi szarvas 
védelmét. Vidékenként, sőt helyen
ként is felismerhetőek a jó  minősé
gű vérvonalak, ezeket kímélni kell. 
A  régebbi nyugati és keleti tipus 
megkülönböztetése mellett (a nyu
gati kisebb termetű, kisebb agancsú 
és sokágú, míg a keleti nagy testű.

nagy agancsú, kevés ágú és gyakran 
jégághiányos) manapság talán az 
előzőek genetikai összhatásaként 
megfigyelhető a szürke és a fekete 
hátú gímszarvas. A jobb szó híján 
szürkének nevezhető gímszarvas 
nagy testű, hosszú fejű, nyáron 
szürkésbarna, télen szürke (világos
tó l a sötétszürkéig), kis családok
ban (tehén a tavalyi és idei borjai
val), viszonylag kis területen élő, 
nem vándorló szarvas, a bikának 
erős agancsa van, már a középkorú 
bikák agancsai is 10 kg körüliek, a 
derékbikák 12 kg fölöttiek.

A fekete hátú szarvas kis testű, 
rövid fejű, nyáron vörösesbarna, 
sötét gerinccsikkal. télen barna, sö
tét, majdnem feketés gerinccsikkal, 
nagy csapatokban élő (sok tehén és 
borjaik együtt), nagy területen ván
dorló szarvas, a bikának viszonylag 
kis agancsa van, a kife jle tt bikának 
kb. 10 kg. Sajnos a magyar szarva
sállomány nagy többségét megfi
gyeléseim és információim szerint a 
fekete hátú szarvas és keverékei te
szik ki, és a szürke gímszarvas kis 
számban fordul elő. Bőgési időn kí
vül általában nem együtt járnak, de 
bőgéskor keverednek. így hát nem 
csoda, ha számos átmenet figyelhe
tő meg a fekete hátú és a szürke 
gímszarvas között. Most, hogy kez
dődik a vadászidény, a jövő érdeké
ben fokozottan védjük a szürke 
vagy a hozzá közelálló bikát, tehe
net, ünőt, borjút egyaránt. Sőt 
egyes területrészeket, ahol a szürke

gim nagyobb számban fordul elő, 
vadkamraként zárjuk le a vadászat 
elől. Ismerve jó  szokásunkat, most 
ne azon vitatkozzunk, hogy minek 
nevezzük a szürke és a fekete hátú 
szarvast, hanem még az utolsó p il
lanatban mentsük meg a pótolha
tatlan genetikai értékű gímszarvas 
látható jellemzőit viselő állományt. 
A  „tűzoltáshoz" kérjük minden ér
dekelt megértését és támogatását. 
A  jogalkotástól a vadászat teljes 
kiszolgáltatottságának megakadá
lyozását, a bérbeadóktól az ellehe
tetlenítés megszüntetését, a gazda
sági szférától méltányosságot, a 
hatóságtól egyenrangú védelmet, a 
terület használóitól és tulajdonosa
itó l bölcs együttműködést, és a 
közvéleménytől történelmi korok 
óta nemzeti jelképünkként tisztelt 
és értékként elismert gímszarvas 
iránti felelősségérzetet remélünk. 
Kérjük a szarvas elleni hadjárat 
szónokait, hogy a történelmi utó
kor számára ne a szarvas kürtő i
ként maradjanak fent, hanem a 
szarvaskérdés kevésbé látványos és 
sokkal nehezebb, az Össznemzeti 
érdekből a legcélszerűbb közös 
megoldásában vállaljanak részt. A 
vadászok népes tábora és az er
dész-vadászok többsége a minden
k i számára kedvező megoldás híve. 
A vadászok jó  szándékának bizo
nyítéka a szürke gímszarvas védel
me és bölcs együttműködés az érde
keltekkel.

Bán István

Vissza a természethezHa az ország más területein nem 
haragszanak meg, akkor talán k i
je len thetjük, hogy sehol nem fog
lalkoznak olyan sokat a fácánnal, 
m in t a békési Viharsarokban. Az 
e lm últ években rendre fé lm illió  
naposcsibét vásároltak a vadász- 
társaságok, vadgazdálkodók, 
hogy azután az előnevelt mada
rakat kihelyezzék a területekre. 
Bizony a legtöbb társaságnál az 
eladott fácánvadászatok nélkül 
nem le tt volna m ibő l fedezni a 
megnövekedett kiadásokat. Ezzel 
szemben a vadonélő fácán szapo
rulata folyamatosan csökkent, és 
Így nagy terítékű vadászatokról 
csak a magas költségeket igénylő 
intenzív nevelési módszerekkel 
lehet it t  beszélni. A  mezeinyúl-va- 
dásztatás, -befogás, a kiszámítha
tatlan exportlehetőségek m iatt te
le vo lt kérdőjelekkel, és az őzbak- 
vadásztatás helyzete sem rózsá- 
sabb.

A  vadásztársaságokat sújtó 
anyagi megterhelések következté
ben Békés megye vadásztársasá
gainak több m in t fele jelentős 
pénzügyi gondokkal küszködik. 
Ilyen előzményekkel született 
meg a megyei vadászszövetség

ben a gondolat, hogy a fácánne- 
velést ú j alapokra helyezi a ter
mészeteshez közeli módszereket 
keresve.

Nagy Sándor megyei fővadász 
kérdéssel kezdte az új elképzelé
sek ismertetését.

-Je len leg  senki sem tudná 
megmondani, hogy hány helyről 
és legfőképpen hányféle fácánt 
vásárolnak meg a vadásztársasá
gaink. Számításaink szerint elég 
lenne, ha a megyében -  természe
tesen több vadgazdálkodási egy
ség közreműködésével -  15-17 ez
res to jó  törzsállom ányt hoznánk 
létre, megfelelő szervezéssel. Je
lenleg mindössze 7000 to jó  van, 
ö t helyen. Először is a tartási, ne
velési körülményeken szeretnénk 
változtatni, a je lenleg használt 
boxos rendszert fel kellene válta
ni egy o lyan tartástechnológiai 
megoldással, amely a lehető leg
jobban megközelíti a természetes 
viszonyokat. Az első ilyen próbál
kozást idén a vésztői vadásztársa
ságnál va lósíto ttuk meg. Nagy

M ih á ly  vadőr vá lla lta , hogy a va
dászháznál k ia lak íto tt nevelőkert- 
ben gondját viseli a madaraknak. 
A  vadászszövetség 700-as törzsál
lom ányt á llíto tt kísérletbe. Az 
egyhektáros területet két részre 
osztottuk, az egyharmadát lefed
tük, de a fentmaradó részt csak 
kerítéssel védtük. A  helyet persze 
gondosan előkészítették, bevetet
ték gabonával, hogy a madarak 
búvóhelyet és élelmet is ta lá lja 
nak maguknak, akárcsak kinn  a 
területen. G ondoskodtunk az ete- 
tőutak kia lakításáról és a vízről 
is. A  lényeg az, hogy a fácánok 
á llandó felügyelet a la tt gyakorla
tilag  természetes körülmények 
között ko tlo ttak el, kezdtek a to 
jásrakáshoz. Ha az első tojásokat 
a fészkekben hagytuk, akkor ezek 
a mesterségesen nevelt fácánok is 
később megfelelő kotlósoknak b i
zonyultak, egy helyre to jtak, ame
lyeket később elszedve, a keltető
be 18 000 tojást v ittünk . A  kclési 
eredmény 80 százalékos vo lt (az 
előnevelőnkben 7000 madarat

gondoztunk hathetes korukig). 
Ezenfelül a tojás elszedésénck 
megszüntetése után rengeteg tyúk 
k ikö ltö tte  az úgynevezett sarjú fé
szekaljakat is. Számításaim sze
rin t legalább 1200-1300 naposcsi
bénk származott ezekből. A  tyú 
kok többsége ma is a kertben van, 
vagy főleg napközben a nevelő 
közvetlen környékén tartózkodik. 
Az így fe lnevclkcdett fácáncsir
kék pedig o lyan vadak, hogy le
hetetlen megfogni őket, szemben 
a közismert, elvadíthatatlan ne
velt fácánnal.

összefoglalva a vésztői tapaszta
latokat, egyelőre már annyi el
mondható, ezen az úton érdemes 
e lindu ln i, ha valóban el szeretnénk 
érni a megyében a korábbi, leg
alább 300 ezres természetes törzsál
lományt, no és persze a lehető le
golcsóbb, a természethez közelálló 
nevelési, állománypótlási módsze
rekkel. Személy szerint magam is 
nagyon szeretném, ha sikerülne 
egyfajta szemléletváltás, a valóban 
korszerű, ökológiai szemléletű, ter
mészetim fácánnevelés kifejleszté
se, tudományos feldolgozása és 
széles körű elterjesztése.

Lovász Sándor
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A REFERENCIATERÜLET HÍREI
A  meglehetősen összeborzolt Jogi hely
zet" tovább fokozódott. Az exminiszteri 
utasításra jött bérbeadói „azonnali hatá
lyú felmondás" ügye a bíróságra került, 
mert az egyébként érvényes kétoldalú 
haszonbérleti szerződés -  amely határo
zatlan ideig tartó -  a felek részére csak 
hat hónapos felmondást tesz lehetővé. 
Addig pedig még sok viz lefolyik a fe
jekben, és bármi megtörténhet, ugyan
akkor annak ellenkezője is. Közben a 
Kisalföldi Erdő Rt. az előző bérlő szá- 
mára két és fél millió forint értékben a 
valós, és a használati értékétől is „füg
getlenül" felbecsült vadászati, vadgaz
dálkodási berendezéseket kifizette. Az 
együttműködési szerződésben rögzített, 
az átjárást KRESZ-táblákkal is tiltott 
erdei utak lezárása minden igyekezet el
lenére sem igazán sikerült. A sorompó
zárakat rendre szétverik, akadt amelyi
ket lövéstől húztak ki drótkötéllel isme
retlen tettesek. A sziszifuszi romboló-ja
vító munka mindkét fél számára napi 
feladatokat ad, de vandálek egyelőre lé
péselőnyben vannak, pedig már a rend
őrség is többször büntette a táblát f i
gyelmen kívül hagyókat. A tanulság 
nem új: a romboláshoz mindig előbb 
van szerszám és „szakember", mint a ja 
vításhoz. Az okozott kár eddig több 
százezer forint, de ez valójában nem

számit erdei kárnak, pedig ezt is csak 
„vadállatok" okozhatják. Az őzüzeke- 
dés augusztus első hetében tetőzött. Az 
idény alatt terítékre került húsz őzbak
ból hat volt gombnyársas. Az elfiatalo- 
dás jelensége jócskán az országos átlag 
feletti és meg az üzekedés során sem ke
rültek elő az úgynevezett bujkáló, öreg, 
rókaravaszságú bakok. Főként azért, 
mert csak a vadlétszámhecslé>ben. a le- 
lövési lenekben, és a vásárolt pályázati 
tenderben léteznek.

Az erdőkben bevezetett vadászati tila
lom azonban meghozta a gyümölcsét, a 
rendszeresen és bőségesen ellátott szó
rókon már délután, korán ott vannak a 
disznók és bizonyára ez is segített ab
ban, hogy a mezőgazdasági vadkárt si
került jelentősen csökkenteni és ezzel 
elmondások szerint a gazdák, a termelő- 
szövetkezetek szakemberei is egyetérte
nek. A másik, az iszonyú forróság és 
aszály mindennél jobban „beüzemelte" 
az előkészített 9 dagonyát, amelyek 
mindegyikébe öt köbméter vizet hor
dunk szükség szerint hetente egy-két al
kalommal. A terület vizpótlása is min
denképpen csökkenti a vadkárt. Közben 
elkészült két új etető, a sózók. Sikerült 
végre megoldani a gázkonténer beszer
ző é t. így 3 gázüzemre átállított terepjá

rók már azzal közlekednek. Egyelőre a 
pontos üzemelési adatok kevesek az ér
tékeléshez. illetőleg annak közreadásá
hoz. A nyugalom, a vizpótlás biztosítá
sán kívül a bőgésre mintegy 12 hektár 
szöszösbükköny-trítikále keveréket ve
tettünk, de a munka megkezdését aka
dályozta a sújtó aszály, amely olyan 
porszárazzá sütötte a vadfóldeket. hogy 
abban a kelés az esők beálltáig bizony
talan. Felügyeleti állásfoglaláskérések 
és hosszas vívódás után a múlt hónap 
22-én volt a tervtárgyalás. így a szerző
dés megkötése után hét-, az azonnali ha
tályú felmondást követően három hó
nappal a Pannonvad vadásztársaságnak 
„már" jóváhagyott lelövési terve is van. 
Közben átéltünk egy ügyészségi törvé
nyességi felügyeleti vizsgálatot és mi
után ez az első volt, a tapasztalatokra a 
későbbiekben visszatérünk azzal, hogy 
talán ezek máshol is használhatók lesz
nek. Elkészült az erdei kár elleni véde
kezéshez a villanypásztor, amely két ha
zai diótelepitést véd. egyelőre eredmé
nyesen. Vásároltunk egy M T Z  82-es 
traktort, a szükséges adapterek beszer
zése folyamatban vna. A bejáratás ideje 
alatt bozótvágóval a nyiladékok tisztítá
sát végzi azokon a helyeken, ahol bőgés 
idején arra szükség lehet. Mindezekkel 
párhuzamosan megkezdődött a magas

lesek áthelyezése a várt bőgőhelyekre, 
valamint a régiek kijavítása.

Az augusztus 13-án kezdődött récehú
zás örömeit -  kísérleti jelleggel -  meg
osztottuk néhány olasz bérvadásszal. A 
rendkívül szerény, két nap alatt nyolc
darabos terítékben az volt a vigasztaló, 
hogy igazi vadrécére puskázhattak, 
amely igencsak ritka manapság. Jósze- 
rint csak tenyésztett réce a kínálat, azt 
pedig igencsak nehéz eladni.

A mázsánként 800 forintért vásárolt 
hullott almával és dinnyével igyekez
tünk „megteriteni" a beállóhelyeken. A 
hullott alma hazai piacgazdasági sajá
tossága. hogy ha nem viszik el. ott ro
had a fa alatt, ha meg netán kell valaki
nek. mindjárt 8 forint kilója, plusz szál
lítás. És alku nincs, kis tétel, nagy tétel, 
egyre megy. Hasonló a helyzet például 
a kútfúrás esetében is. Arrafelé egy fúrt 
kútra 45 000 forint az ajánlat. Békés me
gyében 10 méteres mélységig 7500 Ft -f 
méterenként 300 Ft. Ezek után -  termé
szetesen -  egy dél-magyarországi kútfú
róval egyezkedünk meg. amelyhez már 
készülnek a szélkerekek egy minden ed
diginél sokat igérőbb, új műszaki meg
oldással. A  hónap végére a tervek sze
rint várhatóan elkészül egy szélkerekes 
kút.

(Folyt, köv.)

Ha eldördült a lövés
A legjobb családokban is e lő fo rdu l... 
történt ez már meg nagyobb emberekkel 
is .. .  bem ozdult... -  szoktuk vigasztalni 
a vendéget, ha hibázik V3gy éppen se
bez. A legérthetetlenebb hibázás sem 
olyan bosszantó, mint a sebzés, hiszen 
minden jóérzésű vadászban, kísérőben 
ott bujkál a lelkiismeret-furdalás, a dö
gön vesztés réme. Bármennyire is szeret
nénk elkerülni, mégis mindig előfordul, 
egy idényben akár többször is. a hasz
nált fcgyverkalibertöl függetlenül. A 
technika itt csak annak segít, aki -  
ahogy mondják -  valóban „lik iránt 
tartja a puskát", nyugodtan céloz, men
tes a vadászláztól. Ha ugyanis a kísérő 
vadász azt látja, hogy 5-10 centis kilen
gésekkel reszket a vendég, mint a nyár
falevél széljárás idején, nem segit az elő
zőleg leadott próbalövések sorozata 
sem. A  vadászat körülményei, izgalma, 
a vadászláz hihetetlen dolgokra képes, 
akár ötven méterről is lehet jobb eset
ben hibázni, rosszabb esetben sebezni. 
460-as Winchester Magnummal, jó l je l
zett lövéssel, bőséges vérrel meglőtt bi
ka még vérebbel sem lett meg. a másik 
vadász fele ekkora kaliberrel nyolc bi
kát lőtt csaknem ugyanott, mindegyiket 
pontosan blatt középen találva. Ezt elő
re sohasem lehet tudni, mert a töretáta
dás helyett jöhet a tanácstalan fejvaka
rás, hosszú és fáradságos utánkeresés, 
egy egy könnyelműen leadott lövés kö
vetkezménye.

A  kísérőnek minden esetben szinte 
kötelező a kiválasztott és több oldalról 
megfigyelt bikát a célzás pillanatában 
erős keresd távcsővel figyelni, mert a lö
vés jelzésének elmulasztása később a 
legalapvetőbb információktól fosztja 
meg. Ha a bika nem rogy tűzbe, hanem 
elugrik, kötelező egy jó  félórát a lesen 
vagy a célzás helyén tölteni, és csak utá
na menni a rálövés helyére. Sokszor a 
terepviszonyok miatt ez korántsem 
olyan könnyű, mert a lesről lemászva,-

„békaperspektívából" minden másképp 
látszik, különösen, ha magas jágerken- 
der, kukorica vagy más növényzet fedi a 
terepet. Mégis, bármi történjék, meg 
kell keresni a rálövés helyét, az elugrás 
nyomait. így leírva ez a feladat nem tű
nik nehéznek, de gyakorta nem köny- 
nyebb. mint a túkeresés a szalmakazal
ban. Jó. ha az elejtő a magaslesen ma
rad és fedett terep esetén karjelzéssel 
irányítja a kísérőt a rálövés helyére. 
Gyakran négyzetméterről négyzetméter
re át kell vizsgálni a behatárolható he
lyet. és a csörgő, száraz időben igazán 
nem könnyű az elugrás helyét, a köröm- 
bevágást meglelni. Ha sikerült, a rálövés 
helyén talált vágott szőr. csontszilánk, 
esetleg bendőtartalom, húscafat, vér tá
jékoztathat a becsapódás helyéről. Kü
lönösen kezdők számára ajánlott egy 
lőtt bika fontosabb testtájairól tépett 
„szőrgyüjlcmény" készítése, mert a vá
gott szőr tanulmányozása módfelett 
hasznos a felkészülés során. A szőr szí
ne nem mérvadó, de annak testtájak 
szerinti hossza, vastagsága, minősége jó  
támpont. A legtöbb vadász réme a gc- 
rinctüskelövés. amikor a bika tűzbe 
rogy, de csakhamar felkepeszkedik, és 
egyre biztosabban távozik. A vágott 
szőr a háti részen, éppen a gerinctüskék 
irányában jellegzetes, hosszú, kemény 
szálú és csaknem minden esetben a szo
kottnál több marad a helyszínen, szem
ben mondjuk a hastájék, lábszárak rö
vid, rugalmas szőrszálaival. Kis gyakor
lattal, megfigyeléssel már -  ha nem is 
biztosan, de közelítő pontossággal -  
meg lehet mondani, hol érte a bikát a 
lövés.

A helyszínen talált csontszilánk fal-

vastagsága. más jellegzetességei is jó 
támpontot nyújtanak. Sajnos a legtöbb 
esetben csontszilánk, az úgynevezett csö
ves csontok -  lábszár, comb. csánk -  lö
vése esetén marad a helyszínen és a láb
lövés még jó kutyával is sokszor kétesé
lyes, mert szinte hihetetlen, mire képes 
egy sebzett bika három lábon. Sőt, egy 
idő után még a vérzés is abbamarad. A 
helyszínen talált vér -  természetesen -  a 
legjobb tájékoztató, csak legyen. M ind
ezek jellegzetességei közismertek, kár er
re e helyütt szót vesztegetni. Azt azonban 
feltétlenül meg kell említeni, hogy az első 
talált vért. a vércsapa kezdetét, minden 
esetben jó l láthatóan meg kell jelölni, tö
rettel. papír zsebkendővel, egyebekkel. 
Jó találati jelzés esetén a testüregtalálat
kor gyakorta egy csepp vér sincs a rálő- 
vés helyén, ilyenkor mondják, hogy a 
vad „befelé vérzik", különösen a lágy- 
magvú töltények esetén. Ha van rá lehe
tőség, legjobb ilyenkor a bikát békén 
hagyni, és elmennni a kutyáért. Jó eset
ben a társaságnak vagy a szomszéd hiva
tásos vadásznak van vérebe, legalábbis 
vércsapára bevezetett vizslája, tacskója, 
terrierje. Tény. hogy a jó  véreb akár 48 
órás vércsapán is elmegy, de a szeptem
beri melegek nem engedik meg. hogy 8- 
10 óránál tovább várjunk. Esti lövés ese
tén másnap hajnalban a keresést hala
déktalanul meg kell kezdeni, mert a seb
zett bika húsa másképp odavész, még ha 
a trófeaérték meg is térüCjelentős a vesz
teség.

Ha a rálövés helyén és a környékén 
az elugrás irányában 50-60 méteren be
lül nem találunk vért. a keresést hagyjuk 
abba. és mindenképpen kutyával kell 
azt folytatni. A  kutya külön jelzéssel

vagy anélkül megfelelő találat esetén, a 
csapán csakhamar vért talál. Az utánke- 
resést tanácsos ketien, hárman végezni 
és ha a vérzés ritka, az utolsó vérnél az 
egyikük megáll vagy megjelöli a helyet, 
mert esetleges tévesztés esetén -  főként 
ha a kutya nem profi -  mindig az utolsó 
talált vértől kell indítani.

Sok esetben a vendég raga>zkodik ah
hoz, hogy részt vehessen az utánkeresés 
izgalmaiban. Miután a sebzésnek anyagi 
következményei is vannak, lehetőség sze
rint ezt lehetővé is kell tenni, fel kell aján
lani. annál is inkább, hogy a vendég 
meggyőződhessen a sebzés lényéről, sú
lyosságáról és arról, hogy igazán nem 
akarják becsapni, netán később megta
lált és ki tudja ki által, vagy a padlásról 
levett trófeával „meglepni". Nem is be
szélve arról, hogy igaz vadász számára az 
utánkeresés olyan írott és íratlan kötele
zettség, amely voltaképpen személyisé
gét is minősíti. Ilyen esetben lehetőleg a 
kegyelemlövés jogát is illik részére fel
ajánlani, ha a kutya a vadat állóra csa
holja és a lehetőségek megengedik.

Dermedt vad esetében is jelentős ez a 
gesztus, hiszen a töret átadásának merő
ben más a lelki hatása a vad birtokbavé
tele. megpillantása, első szemrevételezé
se után. mint például szekérrel behozva 
a vadászház udvarán, sűrű fényképező
gép-csattogás. felvett pózok közepette. 
A töretátadáson kívül -  különösen bér
vadásztatás esetében soha nem szabad 
megfeledkezni az utolsó falat elhelyezé
séről. és a kutya eredményes csapázása
kor a nyakörvbe tűzött töretről sem. 
Végtére is ezek az apró külsőségek a va
dászat kulturáltságát vagy éppen annak 
hiányát fémjelzik. Soha nem szabad fi
gyelmen kívül hagyni, hogy a vendég 
vadász bármennyire is a trófea objektív 
adatai alapján fizet, igazi vadászélmé
nyeket vár cl. amelyről később „mesél
ni" lehet.

H.
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P U B L I C I S Z T I K A

HALLGASS (inkább) AZ ESZEDRE.. .
Ez a „k iford íto tt" szlogen juthatott bi
zonyára sokaknak eszébe a Fidesz fó
rumán, augusztus 16-án. a narancsizü 
párt Lendvay utcai székhazában.

A szép számmal összegyűlt meghí
vottak pontban 11 órakor csendes bele
törődéssel várták, mig elkészülnek a 
pártatlan tévé-, rádió-, napilapnyilat
kozatok, még a vita heve előtt. A fórum 
meglehetősen döcögősen indult, mint
ha mindenki arra várt volna, mit mond 
majd a másik. Dr. Illés Zoltán, a vízlép
cső ügyekben már közismerten aggódó 
szakértő -  aki ezúttal a levezető elnöki 
tisztet vállalta -  felolvasta Vajai László 
főosztályvezető és Kis Zoltán államtit
kár megküldött levelét, amelynek lé
nyege szerint a fórum témái, nevezete
sen a vadászati és halászati önálló osz
tály léte. valamint a vadászati felügye
let kérdései a minisztérium belügye, a 
szervezeti kérdések közé tartoznak. 
Utóbbiakat mind a levezető elnök, 
mind Gera Pál és a résztvevők egy szűk 
csoportja enyhén szólva nem értette 
meg. Bár többféle magyarázat is szüle
tett, azt el kell ismerni, hogy tételesen 
azért nem mondták ki. hogy mindezek
ben csak a Fidesz-fórum az illetékes, és 
azt sem. ki legyen az új főosztályvezető. 
Csak úgy a levegőben lógott.

Ha érdemes volna, hosszan lehetne 
sorolni a különböző felszólalók kü
lönböző hőfokú és újat nem mondó 
hozzászólásait, ezúttal azonban mind
ezektől eltekintek. Sokkal inkább a 
Jelenség" üzenetértéke a téma. hi
szen a jó l csomagolt ügy hátterében 
jócskán meghúzódnak a személyes 
kérdések is és régen nem arról van 
szó. amiről kérdeztek.

Bár jó néhányszor abszolút oda 
nem illő  „csizmák" is az asztalra ke
rültek. csakhamar kibújt a szög a 
zsákból, és egyértelművé vált az alap
vető szándék: a vadászatot az erdé
szet fennhatósága alá akarják gyűrni. 
Meglehetősen regi nóta ez. és a meg
jelent erdészeti vonal képviselői eb
ben az ügyben eddig is már minden 
követ, sőt téglát is megmozgattak. Itt 
és most azonban éppen egy csatát 
vesztett ellenzéki párt „még mindig" 
Zöld Frakcióját sikerült meggyőzniük 
arról, hogy az ország nem egészen 18 
százalék alatti erdősültsége ellenére a 
vadászatot és halászatot csak ők fel
ügyelhetik mindennél jobban, ébereb
ben és hozzáértőbben. Elképzeléseik 
érettségét a májusi szavazás eredmé
nye minősítette. így azután már nem 
is feltűnő az aránytévesztés, amikor a 
vad alatt, e helyütt csak a szarvas ér
tendő. Ez a gond. a baj okozója, ho
lott még a vadászok legalább fele is 
szarvassal csak a képeken találkozik, 
és el sem tudja képzelni, mit is prob- 
lémáznak itt, a megoldás módjának 
megkeresése helyett.

Annak, aki már ki tudja hányad
szor vett részt egy-egy ilyen asztaltán- 
coltatáson, már a megidézett mumu
sok a könyökén jönnek ki, mert az 
előhívott szellemképek egyesekben 
lassan már egységes vörös köddé kez
denek összeállni. A legjobban az em
bernek talán az fáj, hogy a ködösítés 
pro és kontra, jószerint minden részt
vevőre igaz, már csak azért is. mert 
egészen másról beszélnek a szünetben 
egymás közt, mint amit a ki tudja ki 
által előirt, vagy elvárt álarcok mögül

tolmácsolnak. Nem olyan nagy ez a 
kör, mindenki mindenkit ismer, tudja 
mi a véleménye, hány kiló. mennyi 
méter. És mégis. Túlzás nélkül: kiala
kult már a Fidesz-fórumok sajátos 
nyelvezete, forgatókönyve, arculata. 
Mondhatnak a vadászok képviselői 
bármit, a falakról borsóként pereg le, 
és a legjobb ötleteket sem lehet ké
sőbb viszontlátni. Mintha a süketek 
párbeszéde folyna. így viszont a vitát 
még nagy jóindulattal sem lehetne 
konstruktívnak nevezni, mert annyira 
egyoldalú, nekünk a ministráns sze
repkört jelölték ki. A vadászok jelen
léte egyfajta élő díszlet, amelyre a so
kat emlegetett legitimitáshoz van 
múlhatatlan szükség. A mosolygós 
egymás-hülyités közben minduntalan 
kilóg a lóláb, amelybe untalan fölbu
kik valaki. Ezúttal a magyar vadászat 
felügyelete volt a célpont, amelyet ép
pen önállóságának megszüntetésével 
szeretnének -  egyesek -  korszerűsíte
ni. Ehhez azonban be kellene bizo
nyítani, hogy az korszerűtlen, netán 
működésképtelen. Ugyanis nem kell 
a szomszédba menni néhány olyan, 
ennél lényegesen fontosabb ügyért, 
amelyet éppen a közelmúltban addig 
korszerűsítettek, amíg valóban tökéle
tesen működésképtelenné vált. Se 
szeri, se száma feszitő gondjainknak, 
amelyek valóban azonnali megoldást 
követelnek, de éppen nem itt kellene 
az elásott kutyát megkeresni. Csak 
úgy röpködtek az európai és egyéb 
megoldások, hiszen a világban min
denre akad példa, és annak ellenke
zőjére is. Úgy tűnik az érdekvédelem 
nyájas, simulékony, vállveregetően

bratyizó, „jópofára" vett stratégiája -  
ha ez egyáltalán annak nevezhető -  
nem vezet, és nem is vezethet sehová, 
mert a világon semmi eredménye ed
dig sem volt. Senkit, soha. semmiről 
meg nem győzött. A keménység, a ha
tározottság, a tiszta, félreérthetetlen 
beszéd bizonyára eredményesebb vol
na. Attól ugyanis, hogy révülten ájul- 
dozunk azon, hogy mennyire köze
ledtek egymáshoz a nézetek -  amint 
ezúttal is bebizonyosodott -  a lénye
ges kérdésekben jottányi változás 
sincs. Valakinek végre ki kell ezt 
mondani, mindenféle hókusz pókusz 
nélkül.

De vitatható és vitattuk is mindig -  
maga a módszer is. Ha ugyanis bármi
lyen témáról -  amelyről a szervezők
nek csak halvány fogalmai vannak, jó 
val a középszer alatt -  úgy szeretnénk 
valamit megtudni, hogy a legkülönbö
zőbb érdekcsoportokat egymásnak ug- 
rasszuk, mi derülhet abból ki? Csupán 
annyi, amennyit mindenki tud: min
denki másképp csinálja, de attól még 
nagyon rendes ember lehet.

Azt mondják, lesz még fórum. Ma 
még csak egy biztos: mint mindig,
11-kor fog kezdődni az is, mert az 
erdészet vezérszónokainak vonata tíz 
óra valahánykor érkezik Egerből. Ez 
a lényeg, a többi úgyis parttalanul vi
tatható. Téma akad bőven, például, 
hogy megtelt-e már a miniszter hócipő
je, netán miért nem zöld a szőnyeg az 
emeleten, vagy nem kell-e átszervezni 
az FM főportáját emberi fogyasztásra 
még alkalmas magyar narancs árusítá
sára...

Homonnay Zsombor

A SZENT MADÁR
A  s z a k é rtő k  a m ezőgazdaság  p r iv a tiz á c ió ja  u tá n  s o k a t vá rn a k  

a fo g o ly tó l.  K ü lö n b ö z ő  p ro g ra m o k , p ro je k te k  s z ü le tte k  
és a r  o rszág  tö b b  te rü le té n  m e g k e z d ő d ö tt a v é d e lm i m u n k a  

e g y fe lő l a V a d g a zd á lko d á s i A la p  fo rrá s á b ó l, m á s fe lő l ö n e rő b ő l. 
É ppen e z é rt ta lá n  n em  fe le s le g e s  id é zn i dr. H e in r ic h  S p it t le r  

sze rző  m u n k á já n a k  ö s s z e fo g la ló já t K a rád i F erenc 
to lm á cso lá sá b a n .

A veszteségeket elsősorban és minden 
kétségen kívül a ragadozómadarak 
okozzák, főként télen. így a veszteség 
mértéke -  természetesen -  a ragado
zóállomány nagyságától függ. A je
lenlegi ragadozómadár-állománynál 
a veszteség a fogolynál októbertől 
márciusig elérheti a 60-75%-ot is. Ez 
olyan magas ráta. amelyet az állo
mány nem tud elviselni, még akkor 
sem. ha a többi károsító nem okozna 
további számottevő kárt. Magasak a 
tojásveszteségek is és főleg a fészek
rabló szarka és dolmányos varjú kár
tevései révén. Az ilyen irányú kísérle
teknél, amikor műfészkekbe fogolyto
jásokat helyeztek ki a veszteség a 
70%-ot is elérte. Az igazi fogolyfész
keknél is hasonló a tapasztalat. Erre 
mutat az eddigieknél magasabb fo- 
golypárszám, amely napjainkban 
gyakran látható meg júliusban is. ez 
azt jelenti, hogy a fészekalj elpusztult. 
A  tojáspusztitásokon kívül a csibe
pusztításban a kártevők már kevésbé 
jönnek számításba. Kedvező időjárá
sú esztendőben ősszel szép számú 
csapatok figyelhetők meg. Ha a fo
golynak is olyan magas költési veszte
sége lenne, mint a fácántyúkoknak. 
nem láthatnánk népes csapatokat.

Az ellenségei közé nemcsak az ölyvek. 
a varjak, a héják, és a szarkák tartoznak, 
hanem a rókák és a nyes tek is, ha létszá
muk a kelleténél magasabb. Mivel ellen
ségeik a 80-as évektől helyenként jelen

tősen felszaporodtak, nem csoda, hogy a 
fogolyállomány a kedvező időjárású 
években, mint pl. 1983,1986 és 1992 sem 
tudott felszaporodni, hanem több he
lyütt még tovább fogytak.

KISPARCELLÁK
A döntő oka a fogolyállomány folya
matos visszaesésének az ötvenes évek 
végétől abban keresendő, hogy azóta a 
mezőgazdasági táblák nagysága folya
matosan nőtt. Ahhoz, hogy a fogoly op
timális létszámot elérhessen, szüksége
sek a kisparcellás vetésterületek. 
Ahogy nőnek a parcellák, egyre kedve
zőtlenebb lesz az élőhelyük. Olyan te
rületek, ahol 10 hektáron felüli táblák 
vannak egyféle növényzettel a fogoly 
részére nem élőhely többé.

A nagytáblás vetésterületek a fo
goly részére nemcsak azt jelentik, 
hogy szegényesek a költési és föneve- 
lési lehetőségek, hanem azt is. hogy a 
táplálkozási viszonyok és a szükséges

búvóhelyek ősszel és télen a vadfaj 
részére kifejezetten rosszak. Nagytáb
lás művelésnél, szoros vetésforgónál 
télre a táblákat rendszerint felszánt
ják. amely a fogoly részére holt terü
letet jelent. A fogolyállomány vissza
esése az utóbbi évtizedben elsősorban 
a nagytáblás művelésnek köszönhető 
(Németországban is! a szerk. meg- 
jegy ). és nem csupán a gépesítés és a 
növényvédő szerek használata. Ez az
zal is igazolható, hogy azokon a terü
leteken, ahol a kisparcellás művelés 
dominál, például a zöldségtermesztés 
esetében, a fogolyállomány sűrűsége 
még a legnagyobb. Részben még oly 
magas mint azelőtt, dacára annak, 
hogy intenzív művelés folyik. A nagy 
peremtcrülctck, vetésszélek a csibék 
felneveléséhez jóval alkalmasabbak.

ELLENINTÉZKEDÉSEK
M i tehát a tennivaló, hogy a fogolyál
lomány ismét növekedjen? Két dol

got kell kiemelni. Először: a magas 
téli és költési veszteségek csökkenje
nek. Ez csak a fogoly ellenségeinek 
drasztikus apasztásával érhető el. Ad
dig. amíg a törzsállomány több mint 
a fele elvész, létszámuk nem emelke
dik. A téli takarás javításával a moza
ikszerű köztesvctésekkcl a veszteséget 
némileg enyhíteni lehetne, de ha a ra
gadozóállomány magas, ha még any- 
nyi búvóhelyet létesítünk részükre, a 
veszteség elviselhetetlen.

Másodszor: a nagy táblákat ismét 
vissza kellene parcellázni a fogolynak 
kedvező nagyságúra. Ezek a tenniva
lók első pillantásra illúziónak látsza
nak, de megoldhatók. Ennek realizá
lása a vadászokon is múlik. Ez (Né
metországban) inkább politikai kér
dés, mert a fölparcellázás bármilyen 
formában többletráfordítást jelent a 
gazdának. Ha ezt a többletkiadást 
megtérítjük, a „visszalépés" megold
ható. A szükséges „újraparcellázás" 
értelmes hozzáállással elérhető, ha a 
jelenlegi kényszerparlaghelyzetet úgy 
hasznosítják, hogy a parlagsávokat 
megfelelő gépszélességű csíkokká ala
kítják. Ezáltal a fogoly részére olyan 
szükséges „vetésszélek" megnőnek.

Ha a területenkénti tennivalók me
goldódnak -  az ellenségeinek száma 
csökkenthető és a nagy táblákat fö l
parcellázzák -  a fogoly biztosan ismét 
elszaporodik.

Fordította: Karádi Fereac
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K I T  É R D E K E L ?

— CSŐRE PÁL—
A MAGYAR 
VADÁSZAT 
TÖRTÉNETE

*•

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

Tervezett ára: 1500 Ft

M eg je len ik  1994. második félévében.

Megrendelhető a szerkesztőségben: 1245 Budapest, Pf. 
1209

M E G R E N D E L É S

Postaköltséget és csomagolási költséget a kiadó nem szá
mol föl!
Megrendelem A  m agyar vadászat tö rtén ete  című 
könyvet ...pld.-bán.
Tudomásul veszem, hogy a megrendelt könyve(ke)t után
véttel kapom.

A megrendelő n e v e :..................................................................

Pontos címe (irányítószámmal):

Dátum:

aláírás (bélyegző)

[ZZZZZZZZZZl

A Terraprint Kiadó ajánlata
a kapható és a megjelenő könyveiből:

Fekete földrész vándora -  Magyar László 1848-59. évi kalandos utazá 
sainak, vadászatainak, tudományos felfedezéseinek leírásait válogatta és 
magyarázatokkal ellátta dr. Krizsán László Afrika-kutató. A/5. 150 oldal 
325 Ft.
Zörög a haraszt -  Rózsahegyi Kálmán 1942-ben kiadott könyvének rep 
rint kiadása, az utószót Bánffy György irta A /5 .80 oldal, 180 Ft. 
Kanyargós vadászösvény -  Ádám Jenó szerzői kiadása. A /5 ,150 oldal 
380 Ft.
Ott, ahol a Koppány-patak kanyarog -  Tóth Ferenc. A/5. 150 oldal 
350 Ft.
Az én avétt vadászkalapom -  Ádám Jenó szerzői kiadása, A /5 ,150 ol 
dal. 380 Ft.
Vadászversek antológiája és ismert kürtszólamok (Zsirai László) 
A /5 ,80 oldal, 180 Ft.
Apám és én 100 évig vadásztunk -  Szabolcs József. A/5. 150 oldal 
380 Ft.
Vadászbibliográfia dr. Ádámfi Tamás, 299 Ft.
Vidám vadászok, humoros horgászok 94. (Tálosi-Zsirai) 79 Ft. 
Baklövés (vadászviccek) Tálosi-Zsirai. 125 Ft.
Természetbarát zsebkalauz 94. (Tálosi-Zsirai) 8-106 éves korig 69 Ft. 
Természetbarát zsebkalauz 95. (dr Ruzsicka ^ária-Tálosi) 79 Ft.

A könyvek megrendelhetők
a Terraprint Kft. 1025 Bp.. Cimbalom u. 6/B, és

megvásárolhatók
az 1142 Bp.. Tengerszem u. 40/A, 

és a Transzvill-Terraprint mintaboltjában, az Eötvös u. 44. ben.
A Vadász Könyvklub tagjai kedvezményt kapnak.

MEZŐ
GAZDA
T ¥ T g

Mezőgazda Kiadó ajánlata:

GASZTRONÓMIAI LEXIKON
kötve 500 oldal 2590 Ft

1165 Budapest, Koronafürt u. 44., 
levélcím: 1882 Budapest, Pf. 26.
Telefon: 183-6575, Fax: 183-7571

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

VADÁSZBOLT:
VADÁSZFEGYVEREK, ÖNVÉDELMI FEGYVEREK, LŐSZEREK, 

FEGYVEREK BIZOMÁNYI ÁRUSÍTÁSA 
TRÓFEABÍRÁLAT • FEGYVERJAVÍTÁS • BELÖVÉS • 

VIZSGÁZTATÁS • TÁVCSÖSZERELÉS

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



NAGY MAGYAR VADÁSZOK
„M ikor a látcsövet ismét leeresztettem, oldalt, a közeli 

erdőszélen megmozdult valami: alig harminc lépésnyire, 
egy nagy hangyaboly mellett egy anyamedve állt két bocsával.
A gondos mama széthányta a hangyabolyt, a bocsok földnek 
szegett fejjel nézték munkáját. Egyszerre mohón nekiestek 

a fölbukkanó hangyatojásoknak, habzsolni kezdték.
Anyjuk elégedetten nézte a csemegézőket. Felejthetetlen 

jelenet! Az egyik bocs váratlanul fölkapta a fejét, jobbra-balra 
hánykolódott, mérgesen prüszkölt. Hangyák másztak

(JURÁN VIDOR

orrlyukaiba, melyektől igyekezett szabadulni. Az öreg erre 
fölmordult, a hangyabolyt még mélyebbre vájta, hogy fiai 

zavartalanul lakmározhassanak. A Schönauer lassan arcomhoz 
emelkedett, végigcéloztam a medve testének minden tagját, 

ahol a golyó halálos sebet ejthetne -  aztán újból leeresztettem 
a puskámat. Ölni? Egy kócos bundájú, teljesen lesoványodott 
medveanyát kiirtani, amely fé ltő gonddal keresi fiai számára 
a mindennapi falatot? Hát ez is vadászdicsőség? Mindennap 

pirulnom kellene, ha a medvebőrre néznék!"
MACKÓIM)

Egy kissé mosolyognom kell -  mond
ja szélfútta pozsonyi vadászbarátom

amikor egy ifjú  szerkesztő barátom 
szavaira gondolok, ugyanis -  még az 
ötvenes évek végén -  nagy lelkesedés
sel mesélte, hogy felfedezett egy cso
dálatos vadásziról. Jurán Vidornak 
hívják. Hát. Jurán Vidort nem volt 
nehéz felfedezni, hiszen oly gazdag 
vadászmúlt és vadászirodalmi mun
kásság állt mögötte, amellyel bizony 
nagyon kevés vele egyivású felvidéki 
vadász dicsekedhetett. Ám ne bánt
suk egykoron ifjonc szerkesztőnket -  
azóta maga is őszülő fejjel rója Po
zsony utcáit neki a csodálatos va
dásziró új volt, szokatlanul k ifo rro tt a 
szerkesztőség leveleiből kihalászott 
vadászirások közö tt...

Jurán Vidor a szepességi Gnézdán 
(Hniezda) született, közel a sáro.M 
szepesi határvonalhoz, 1879. decem
ber 30-án. Nagyon szép vidék, amely
nek panorámájába beilleszkedik a ro
mantikus ólublói vár is. Szülei nemes 
pályára szánták, tanító lett belőle és 
negyven éven át nevelte, oktatta a 
gyerekeket tisztességre, tudásra, be
csületre. és a természet lankadatlan 
szeretetére. Közben természeti, vadá
szati ihletésű cikkeket, tárcákat, elbe
széléseket is irt, krónikása lett Szepes- 
ség erdeinek, berkeinek. Első irása 
századunk első esztendejében a Sze
pesi Lapokban jelent meg nyomtatás
ban. amelynek az ..Október végén" cí
met adta. Ám nemsokára -  bátorsá
got nyervén -  a budapesti lapoknak is 
megküldte írásait, amelyek szívesen 
fogadták a távoli, felvidéki irópalánta 
munkáit. Egy kis kutatás után rábuk
kantam A TERMÉSZET -  Állattani, 
vadászati és halászati folyóirat -  HA
LÁSZAT mellékletének 1902. április 
I-jén kibocsátott számában a „B o l
dog idők”  című halászati témájú tár
cájára. A történet a Magas-Tátra alatt 
csordogáló Poprád, gyors folyású fo- 
lyócska mentén játszódik. íme egy rö
vidke idézet: „ I t t  a rohamosan szök
décselő Poprád mellett is volt élet. T i
pikus alakok jártak-keltek a szabályo
zatlan parton, gunnyasztó alakok su
nyi szeme leste el a vízi lakók titkait, 
életmódját. Holdvilágos éjeken sötét 
árnyékok lesték a ringó habokban va- 
dászgató ragadozót, a lazacot és meg- 
suhogott kezükben a gyilkoló szer
szám, a szépapától örökölt családi 
ereklye: a szigony."

Jurán Vidornak sok-sok írói neve 
volt, bizony kevesen tudják, hogy 
Orosz Sándor, Csöndes László. N y i
las Pál. Nimród. Regős, de még m in
dig nem merítettük ki álneveinek so-

JURÁN VIDOR
(1879- 1963)

rát. csak a beavatottak tudják, hiszen 
utolsó könyve a „Kárpáti ordasok" 
1966-ban látott napvilágot. Hagyaté
ka. kiadatlan írásai k i tudja melyik 
szerkesztőség raktáraiban kallódnak?

Már a századelőn ráérzett a zer- 
gék, medvék, de a farkasok és a ra
gadozó madarak védelmének fontos
ságára. Ebben bizony nagy eszmei 
társra talált Kittenberger Kálmán
ban és Fekete Istvánban is. mert a 
Nimród is sorra közölte írásait a hú
szas években. Nemsokára Jurán V i
dor is lapot szerkesztett. 1927-től je
lent meg a LOVEC-VADÁSZ, szlo
vák-magyar változatban megjelenő

vadászlap. amely azután 1935-től 
VADÁSZLAP címmel csak magyar 
változatban jelent meg. Főszerkesz
tője Rajesányi József volt. de beteg
sége miatt hamarosan teljesen Jurán 
Vidorra bizta a lapot. Az öreg vadá
szok nosztalgiával gondolnak a két 
világégés között megjelenő lapra, 
amely közölte magyarországi szerzők 
színvonalas írásait, de Fekete István 
nívós vadásznovelláit is. A lap meg
jelent még a háborús években is, de 
a Szlovákiában terjedő magyarelle- 
nesség. a nacionalizmus és fasizmus 
megpecsételte a magyar vadászlap 
sorsát. 1944-ben végérvényesen betil

tották. de betiltottak minden magyar 
nyelvű újságot és kiadványt is. Az 
első magyar újság a háború után 
1948-ban „Ú j Szó" címmel jelent 
meg. Jurán Vidor nyomban jelentke
zett vadászati írásaival, ám abban az 
időben inkább a kommunista szelle
miség hirdetése volt a fontos, és 
nem a természetrajzi témák. Néhány 
esztendővel később a „Szabad Föl
dműves" című mezőgazdasági heti
lap már rendszeresen közölte írásait, 
sőt 1958-ban megjelenhetett az „O r
dasok" cimű könyve is, amelyet a 
„Kárpáti ordasok" címmel két kia
dás is követett, kibővítve a „Va
dászkrónika" cimű önálló fejezettel. 
A könyvnek adott egy nagyon szép 
költői alcímet is, „hnekek éneke a 
havasok, erdők és lápok csavargó 
szürke fiá ró l". A  könyv azzal kezdő
dik, hogy a szerző felsorolja a farkas 
(Canis lupus) neveit más nyelveken 
is. A magyar nép ajkán: ordas, an
golul: wolf. franciául: loup, néme
tü l: wolf. olaszul: lupu, spanyolul: 
lobo. románul: lupu. csehül és szlo
vákul: vlk. lengyelül: w ilk. ruténül: 
vovk és oroszul: volk.

Az Ordasok cimű munkája a Szlo
vákiai Vadászati Védegyletek Szövet
ségének 1948-ban meghirdetett vadá
szati témájú pályázatára irodott, ame
lyen Jurán Vidor műve II. dijat ka
pott. Ám a kibővített pályamunka bi
zony sok-sok évig várt még a kiadás
ra. A mű megírásakor 1949-ben a 
szerző életének hetvenedik, vadászl- 
rói munkásságának ötvenedik évfor
dulóját élte. A nevezetes alkalomból 
ezeket vallotta: „Életem alkonyán, 
sajnos, sok minden nem áll már ren
delkezésemre. de kecsegtet a bizako
dó reménység, hogy fiatal, rajongó 
utódok nőnek majd fel a Kárpátok 
ölén, akik a megszállottak nyakassá- 
gával ezt a munkát vállalni és folytat
ni fogják."

A fenti sorok papírra vetése után 
élt még gazdag és termékeny tizen
négy esztendőt. 1963. július 5-én 
hunyt el, szülőfalujában pihennek 
hamvai. Jurán V idor érdemei közé 
tartozik, hogy az általa feltárt ada
tok alapján más szemszögből figye
lik  az emberek a természetben lezaj
ló eseményeket, esetleg a medvék, 
de netán az „ordasok" garázdálko
dásait is. Kései utódok, nimródok és 
természetszerető emberek az öreg 
nimród munkái alapján hivatkozni 
tudunk és magyarázatot találunk a 
természetben zajló, olykor furcsának 
tűnő eseményekre is.

Felvidéki M átyás
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Lapunkban ezúttal csak azoknak a helyszíneknek a prog
ram jait ism erte tjük, ahol m últ havi számunk óta je lentős 
változásokat közö ltek a rendezők. Igazán jó  hír viszont 
az, hogy dr. Lakos László FM m iniszter úr a szervezőbi
zottság kérésére másfél m illió  fo rin tta l m egto ldotta  a tá 
mogatás összegét, így szinte az utolsó percekben sike
rü lt a rendezvények támogatását emelni. A segítséget 
ezúton is köszönjük, m ert ezzel is s ikerü l a vonzó progra
m okat színvonalasabbá tenni, amely végső soron nem a 
vadászok cé lja it szolgálja -  azok nagyobbrészt dolgoz
nak hanem a nagyközönség kapja. A közös együ ttlé t

bepillantást ad a vadgazdálkodás, vadászat eddig m egle
hetősen magába fo rd u lt „be rke ibe", am elyről sok a té 
ves elképzelés. Úgy gondoljuk m indannyiunk közös ér
deke a vadászat hazai ku ltu rá lis  értékeinek széles körű 
megismertetése, valós helye, szerepe m ind a gazdaság
ban, m ind a társadalm i életben.

H írt adunk m agunkról a sajtó és e lektrom os médiák 
képviselőinek a szeptember 14-én, a M agyar Mezőgazda
sági Múzeum Lovagtermében 11 órától rendezett sa jtó tá 
jékoztatón, am elytő l a hazai vadászat, vadgazdálkodás 
az eddigieknél reálisabb „sa jtó ké p é t" várjuk.

Baranya megye: szeptember 17., 
Pécsvárad-Vár 9 óra.

Bács*Kiskun megye: szeptember
18., hetényegyházi N yíri erdő 9 óra, 
amely az Országos Vadásznap idei 
központi rendezvénye. Fővédnöke: 
dr. Lakos László FM  miniszter.

Védnökök: Bánffy György, az 
O M W  elnöke, dr. Bencze Lajos 
ny. egyetemi tanár, dr. Csőre Pál, a 
V K E  elnöke.

A  Hubertus-misét dr. Dankó 
László, a Kalocsa-Kecskemét Egy
házmegye püspöke celebrálja.

Békés megye: szeptember 17., da- 
rói erdőben lévő dobozi vadászpan
zió, 9 óra.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye:
szeptember 17., tájegységi rendez
vények, 10 órakor kezdődnek m in
den helyszínen.

Bogács-Hőfürdő: házigazda há
rom vadásztársaság szervezésében, 
gazdag programokkal.

ózdon öt vadásztársaság szerve
zésében nyílik  trófeakiállítás és a 
vadásznap során a látogatóknak 
m ódjuk nyílik  megismerkedni a tár
saságok belső életével.

Tokaj-Hegyalja Vadásztársaság 
szervezésében a Zemplén erdőren
getegeinek legszebb helyén rende
zik a vadásznapot, amelynek k i
emelt eseménye a Hubertus-mise a 
zempléni szarvasért. Ezenkívül 
szakmai vitafórum on, versenyeken, 
vetélkedőkön vehetnek részt a ven
dégek.

A Bodrogközi térség vadásznap
jának a sátoraljaújhelyi Bodrog Va
dásztársaság ad otthont hat társa
ság részvételével.

Lapzártáig -  sajnos -  nem ponto
sított a megye központi helyszíne és 
kezdési időpontja, de a rendzők 
ígérték, hogy a megyei lapban idő
ben közzéteszik.

Csongrád megye -  Ásotthalom, 
szeptember 17., Bedö A lbert Szak
munkásképző Intézet, 8.50 óra.

Fejér megye -  Csákvár, Ester- 
házy-kastély parkja, ahol a 10 óra

kor kezdődő Hubcrtus-misével ve
szi kezdetét a rangos ünnepség. 

Hajdú-Bihar megye Szeptember
18., nagyrábéi Petőfi Vt. bakosszegi 
vadászháza és Hajdúnánás, Kos
suth Vt. lőtere 9 óra.

Hajdúböszörmény -  Szeptember
17., Széchenyi István Mezőgazda- 
sági Szakközépiskola és Szakmun
kásképző Intézet, 16 óra. Prog
ramok: Zenés irodalm i megemléke

zés. A rendezvénysorozat megnyitá
sa. Fővédnök: dr. Lázár Imre pol
gármester, Papp Zoltán Hajdú-B i
har megyei fövadász, Almássy Ká
ro ly FM vadászati felügyelő. Az 
ünnepi kiállítás megnyitása, amely
nek szekciói: faunabemutató, hasz
nosítható apró- és nagyvadfajok, 
védett vadfajok, természetvédelem,' 
az agrogazdálkodás és a vadgazdál
kodás kapcsolata, képzőművészeti

alkotások, vadászkcllékek vására, 
vadászati útiélmény-beszámoló.

Heves megye -  szeptember 17., 
Eger-Lcsrét, 9 óra.

Komárom-Esztergom megye 
szeptember 17., Tardos.

Vörösmárvány Művelődési Ház, 
rendező, házigazda a Magyar Bér
kilövő és Független Vadásztársasá
gok Országos Szövetsége. Fővéd
nök: Keleti György országgyűlési 
képviselő, honvédelmi miniszter. 
Védnökök: Vajai László, a Földmű
velésügyi M inisztérium vadászati és 
halászati önálló osztályának veze
tője, dr. Dezső Gyula ezredes Ko- 
márom-Esztergom megyei rendőr
főkapitány.

Programok: 10 óra: délelőtti tár
lat, vásár megnyitása -  vadászati 
festmények tárlata, vására, vadász- 
és egyéb ékszerek bemutatója, vásá
ra, vadászfegyverek és kellékek k i
állítása, vására, terepjáró autók be
mutatója (Opel, Suzuki), ijászbe- 
mutató a Malom-völgyben.

14 óra: ünnepi megnyitó -  dr. 
Kovács Árpád, a Magyar Bérkilövő 
és Független Vadásztársaságok O r
szágos Szövetsége elnöke.

14.45 óra: kulturális műsor: tar- 
dosi Vörösmárvány Táncegyüttes 
és a Pávakör.

16 óra: állófogadás -  meghívott 
vendégek részére.

17 óra: Szent Hubertus-mise -  
Vadászkürt együttes bemutatója.

18 óra: Malom-völgyi program -  
k iá llítók, szponzorok bemutatása.

19 óra: Vad vacsora.
20 óra: Vadászbál.
Szeptember 18., egész napos kö

tetlen program -  szervezett látoga
tócsoportok fogadása, trófea és va
dászfestmények kiállítása, vására, 
terepjáró autók bemutatója, kutya
fajta-bemutató.

Nógrád megye -  szeptember 17., 
Szécsény, várkert 9 óra.

Pest megye szeptember 17., Ü llő
-  Dóra-major, 9 óra.

Somogy megye -  szeptember 17.,
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Lábod Mavad Rt. nagysalléri va
dászháza 9 óra.

Jász-Nagykun-S/olnok megye
szeptember 17., Szolnok M illé ri lő
tér 9 óra.

Abáds/alók -  szeptember 17., Va
dászház 9 óra.

Programok: Megnyitó -  9 óra. 
eredményhirdetés 14 óra.

Kiállítások -  vadgazdálkodás és 
vadászat, természetvédelem, isko
lák pályamüveiböl: festmény, rajz, 
fotó. kerámia.

Vetélkedők -  sportversenyek 9 - 
14 óra között: felnőttek részére ko
ronglövészet, kispuskalövészet, is
kolák (általános) részére szellemi 
vetélkedő, céllövészet (légpuska), 
futóverseny.

Szabadprogramok: kirándulás a 
Tisza-tóhoz, kiállítás, vetélkedők 
megtekintése, vadászház és környé
kének megtekintése.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
szeptember 18., Nyíregyháza, Sós
tói szabadidőpark 9 óra. Székely, 
Ramocsaházi N imród Vt. lőtere 9 
óra.

Kékese, Hubertus Vadásztársaság
-  szeptember 17., zenés ébresztő -  
Nyírtass, Nyírkárász. Anarcs, Ajak, 
Gyulaháza, Szabolcsbáka közsé
gekben.

9 óra: megnyitó, 9-10 óra: barát
ságos labdarúgó-mérkőzés, 10-11 
óra: lovasbemutató -  Nyírtass 
Papp-Ker. Kft. 11-13 óra: Sportlö
vészet -  nevezés a helyszínen. A va
dászat és vadgazdálkodás berende
zéseinek bemutatása. Közös gyer
mekprogramok, nyúlfogás, malac
fogás. 13-14 óra: lovasbemutató, 
fogathajtó verseny, sétakocsikázás.

KÖZPONTI SZPONZOROK
FM Vadgazdálkodási Alap 
OTP Kereskedelmi Bank Rt.
Magyar Posta Vállalat Vezérigazgatóság 
Vadászati Kulturális Egyesület 
ARGOSZ Biztositó 
Gabona Rt.
Mavad Rt.
Általános Értékforgalmi Bank Rt.
Kettner VacTászatszervezö Iroda 
O M W
NATUREXPO '96
NIKE-FIOCCHI Sporting Ammunition Ltd.

Sportlőszergyártó Kft.
Westel Rádiótelefon Kft.
HUNGÁRIA Biztositó Rt.
Magyar Vadkereskedelmi Szövetség 
Muray Róbert

Friss Gyümölcs Kft., Nyírtass, 14- 
16 óra: kutyabemutató, őrző-védő 
tevékenység, fajtabemutató, 16-17 
óra: a vadásznap értékelése, kitün
tetések átadása, 17-19 óra: hor
gászverseny. 19-21 óra: erdei bál, 
diszkó, 21 órától tábortűz, majd a 
rendezvény befejezése.

Tolna megye -  szeptember 17., 
Dombóvár, Hetényi Parkerdő, 9 
óra.

Sopron -  szeptember 17-én, dél
után ünnepli hivatalosan a Vadgaz
dálkodási Tanszék a 25 éves jub ile 
umát. Ugyanekkor nyílik a Temp
lom utcai Erdészeti Múzeumban az

október 10-ig nyitva tartó képző
művészeti kiállítás „A  természet és 
a vadászat a képzőművészetben'' 
címmel.

Tájegységi Vadászszövetség, Sop
ron -  szeptember 18., Erdészeti és 
Faipari Egyetem. Programok: 7.30
-  zenés ébresztő. 9 órától a Várke
rületből indulva látványos lovas-va
dász felvonulás, Diana-élökép, 10 
óra -  ünnepélyes megnyitó, beszé
det mond Fejes Zoltán, Sopron me
gyei jogú város polgármestere és 
dr. Kőhalmy Tamás tanszékvezető 
egyetemi tanár. Eközben a parkban 
reggeltől kezdődik a vadásztársasá

gok vadfőzö versenye, am elynek 
„eredményét" a közönségen kívül 
mesterszakácsok bírálják cl. Az 
egyetemi könyvtárban a város ösz- 
szes iskolájának meghirdetett gyér* 
mekrajz-kiállitása valamint az egy
kori Selm ecbányái főiskola könyv
tárának relikviái láthatók. A va
dásztársaságok vadgazdálkodásá
val a parkban fe lállított sátrakban 
ismerkedhetnek a rendezvény láto
gatói. 13 órától egyórás szakmai 
program kezdődik, amely során 
megemlékeznek a 25 éves Vadgaz
dálkodási Tanszék munkájáról, az 
idei őzbakteríték értékeléséről, va
lamint a fegyvermüves munkájával. 
A parkban 2-től 5-ig m onstre  szó ra 
koztató műsor kezdődik, zeneka
rokkal, színészekkel, a műsorveze
tő: Prágcr György.

Zala megye -  szeptember 17., 
Bak-Sohollári völgy, 10 óra. Prog
ramok: 10-10.45-ig: vadászzeneka
rok térzenéje, 10.45-11 óra: a sze
replők ünnepélyes bevonulása me
netzenével. 11-12 óra: Hubertus 
szentmise, celebrálja: Horváth A l
bin plébános, 12.30-15 óra: bemu
tató műsorok -  Baki Á llam i Tan
gazdaság Rádiházai lovascsapatá
nak bemutatója, légfegyveres futó- 
vadlővészet, vadászruha és kellékek 
bemutatója, vadászkutya-bemutató, 
íjászbemutató, vadászzenekarok zá- 
rófellépése.

Veszprém megye -  szeptember
17., Balatonfűzfő -  Lőtér, 9 óra.

Az Országos Vadás/nap minden 
rendezőjének, résztvevőinek és ven
dégeinek jó szórakozást kívánunk.

(POLSTER GABRIELLA FELVÉTELEI 
A TAVALYI VADÁSZNAPON KÉSZÜLTEK)



VADÁSZOK A SAJTÓBAN
A  fo rró  nyá ri n apo ko n  is té m á t ad 
ta k  a vadászok az ú jságoknak. A  
vadásztársaságok m e g vá lto zo tt 
é le té t be m u ta tó  c ik k e , ha lász-va
dász h á bo rú ró l, vadászversonyrö l 
szó ló  tu d ó s ítá so k  m o llo tt te re t 
k a p ta k  a va d ő rö k  fe la d a ta it is 
m e rte t/*  Írások is, közü lük  is k ie 
m e lkedő  fo n to s s á g o t tu la jd o n ítv a  
a nagy m e legben  szom jazó vad 
m e g fe le lő  e llá tásá t szo lgá ló  jó  ta 
nácsoknak.

.A  rendszerváltás óta megváltozott a 
vadásztársaságok élete Magyarorszá 
gon" -  olvasható A  fe g y v e r nem  já 
té k  cimú interjúban, amely a Pest 
M egye i H írekben  látott napvilágot 
Pomézi Ágoston Pest megyei fóvadász 
szerint: .Egyre nagyobb szerepe van a 
pénznek. Harminc-kötszázezer forint 
között mozog az az összeg, amit a va
dásztársaság alapdijként elkér az új 
tagtól. Pedig nem biztos, hogy a pénz 
teszi a vadászembert. A belépési ösz- 
szeg nagysága általában a területe 
adottságaitól függ Úgy számolják ki, 
hogy a társaság vagyonának értékét 
leosztják egy fóré. A  vadász ugyanak
kor szeretné ezt a pénzt viszontlátni, 
vadban vagy vadászati lehetőségben 
De ez nem mindig sikerül. És sok rossz 
anyagi helyzetben tóvó társasagot 
sem segít ki a bajból a hozzájárulás, 
csak pillanatnyi megoldást hoz A volt 
párt- és kormányfunkcionáriusok nem  
Pest megyében vadásztak, hanem  
vadban jóval gazdagabb területein az 
országnak A közhiedelemmel ellentét
ben akkoriban és most is aki akart, az 
vadászhatott A pártállam idején a va 
dászok 37 százaléka volt csupán párt
tag. Többet kellett azért akkoriban vár
ni egy tagságra, kihalásos rendszer 
működött. M a meg fizetni kell.*
A közelmúltban a Baranya megyei Pá
rádon gyűltek össze a Mecsek Erdé
szeti Rt. hivatásos vadászai, hogy egy
fajta házi versenyen összemérjék szak
mai ismereteiket. A  Népszabadság

E gyelőre  h iányz ik  az e rdésze ti
szak ism ere t cimmel számol be a 
rendezvényről. .D r. Papp Tivadar, a 
részvénytársaság erdőállomány-gaz
dálkodási igazgatója hangsúlyozta, 
hogy a jövőben a hivatásos vadászok
ra egyre nagyobb feladat hárul. Felért
ékelődik a vadkárok felismerése, becs
lése Korábban a nagyobb gazdaságok 
agronómusaival egyszerű volt mege 
gyezni, mert az erdőgazdaság és a 
mezőgazdasági üzem szakértője kép- 
zett szakember volt. M ára megváltó 
zott a helyzet, a kisebb birtokok tulaj
donosai legfeljebb egy két növény te r
meléséhez értenek, s sok esetben a 
vadkárról folytatott vita emiatt meddő 
marad. ( . . . )  Más kérdés a vadgazdál
kodás. A régóta várt torvény meg min
dig nem született meg. A versengést 
szemlélő dunántúli nagyobb erdésze
tek fóvadászai beszámolták arról, 
hogy szinte mindenütt meggyűlik a ba
juk az orwadászokkal. az agancsgyuj- 
tökkel és a vadásztársaságokkal is 
Mindez megint amellett szól. hogy az 
erdei rend órenek. a hivatásos vadász 
nak szakmája kiváló ismerőjének kell 
lenme. Nem kónnyú dolog az sem. 
hogy a külföldi vadász számára olyan 
trófeát állítson elő. amilyenért fizetett, 
de az állat elejtése se váljon a tenyész
tés kárára*
ö t osztendeje kötött együttműködési 
szerződést az Észak erdő Rt a Bor- 
sod Abaúj-Zemplén megyei vadász- 
társaságokkal A fél évtizedes tapasz
talatok mérlegét Vadászok szívügye 
cimmel vonja meg az Észak-M agyar- 
ország. .A  vadászok tevékenyen és 
eredményesen közreműködnek a vad
kárelhárításban, annak megelózese- 
ben. az új telepitesek vedelmeben. a 
szükséges vadvédelmi keritesek elké
szítésében. Szívügyük a vadfoldek m ű
velése. mint például a magaslesek állí
tásává! kapcsolatos megállapodást is. 
Mindezek következtében a korábbiak
hoz képest csökkent az erdőben oko
zott károk mértéke Az is kiderült azon

ban. hogy egyes vadásztársaságok te 
rülotén -  elsősorban a nagyvadasok 
bán -  a megengedettnél és szükséges 
nél magasabb a vadlétszám.*
Vadőr volt a varsadézsmáló -  derül ki 
a P e tő fi Népe, Halász-vadász há
ború  a Ferenc-csa tornán  cimú írá
sából. .Évek óta panaszkodnak egy
másnak a Ferenc-csatornán halászók, 
hogy valaki rendszeresen dézsmálja a 
varsákat, de hiába szerveznek megfi- 
gyelótúrákat, a haltolvaj sehogy sem 
került kézre. ( . . . )  Egy viharos napon 
pont került 8 dolog végére, mert m eg
fogták a helyszínen a varsadézsmálöt. 
aki nem volt más. mint a vadászterület 
vadőre. Az ügy azóta •$ beszédtéma a 
bácskai telepuleseken, pedig már sza
bálysértési eljárás is folyt a dologban, 
ahol az érintett vadőrt 10 ezer forinttal 
bírságolták meg. Az ügyben érintett 
halászok leginkább azért méltatlan- 
kodnak. mert a büntetést ugyan ki
szabták, de a vadőr az állásában m a
radt. Úgy érzik, kell a nyilvánosság ah
hoz. hogy a hatósagok megfelelően 
járjanak e^ós ne lehessen eltussolni 
vagy asztal alá söpörni az ilyenfajta 
magatartást.'
Nemcsak az időjárás szeszélyeivel kell 
szembenézniük, hanem a falank va
dakkal is azoknak a neszinélyi embo 
reknek. akik nemrég jutottak kárpótlá
st foldhoz A közeli erdőkben ugyanis 
az őzek. szarvasok, vaddisznók szive 
sen ruccannak át a táblákra egy jó fa 
lat zsenge kukoricáért vagy valamilyen 
zöldsegort. Mint a Falánk vadd isz
n ó k  cimú B lik k  cikkből kiderült: .A  
pórul járt gazdák panasszal fordultak a 
Komárom-Esztergom Megyei Nesz- 
melyi Bérkilovó Vadásztársaság elnö
kéhez. hogy riasszák el a potyázó, 
nagy károkat okoző vadakat. A társa
ság azonban itt nem durrogtathatja 
puskáját, mert ennek joga a duna- 
szentmiklósi II. Rákóczi Ferenc V a 
dásztársaságot illeti meg Tagjai, akik
nek többsége nem e kornyéken lakik, 
kevésbé aktívak, nemigen fáradoznak

a neszmélyi tilosban járó vaddisznók 
elűzésében. Amig az ózek. dúvadak vi
dáman lakmároznak. addig megkozdo 
dótt a vadászdiplomácia: a neszmelyi 
és a dunaszentmiklósi társaságok el
nökei összedugták fejüket, miként le
hetne átvágni a gordiuszi csomót az
zal. hogy a dunaszentmíklosiak enge
dők át a vadászati jogot az őket m egil
lető területen, igy a termés egy resze 
még megmenthető lenne.*
Az erdó lakóinak szomjazása a témája 
a V ad ita tá s  cimú cikknek, amely a 
T o lna i N épú jságban  jelent meg 
.Fejér megyében a hetek óta tartó ká
nikulában kiszáradt az erdei cserme
lyek. dagonyak nagy része. Csökkent a 
források vízhozama, s nem jut elegen
dő ivóvízhez az értékes vadállomány 
A gond különösen azokban a vadas
kertekben nagy. amelyok közelében 
nincs vizforrás. Oda lajtkocsikkal hord
ják az ivóvizet a vadgazdaságok ( . . . )  
A vadállomány ellátása nem olcsó, hi
szen a legtöbb helyen ivóvizáron tud
ják csak beszerezni a kiszállított vizet." 
A vadászterület vízviszonyával, a vada
szok lövési esélyeivel foglalkozik a V a
dak is szom jaznak cimú. a K isa l
fö ld b e n  megjelent irá s .A  természe
tes étó szálastakarmánnyal táplálkozó 
állatoknak kevesebb vízmennyiségre 
van szükségük, mint a többségben 
száraztakarmányon éló háziállatoknak, 
de a vadon éló állatok sem tűrik jól a 
víz tartós hiányát. Ebból következik, 
hogy vadőreink feladata a területen lö
vő vadállomány vízellátásának biztosí
tása a különlegesen szdraz napokban 
is Ha beköszönt a szárazság, a vadász 
tudja, hogy lövési esélyoi jelentősen 
nőnek az itatok, források, dagonyák 
kozeleben. A szarvas es a vaddisznó 
esetében ez az életszukseglethez ta r
tozik. A nagy melegben dagonyázás- 
kor a szőrzetről elpárolgó viz húti a 
testfelületet, igy a meleget könnyeb
ben viselik nagyvadjaink *

K. J.

TALÁN EGY GRÁDICCSAL FELJEBB LÉPÜNK!
Ha nem is bombaként robbant, mégis 
meglehetősen megosztotta a közvéle
ményt az expo körül kialakult heves 
vita. Számunkra elsősorban a beharan
gozott Nemzetközi Vadászati Kiállítás 
megrendezése a lényeges, és az elfo
gultság bizonyára megbocsátható. Az 
új helyzet értékeléséről dr. F.gyed h í 
vást, a rendező Naturexpo 96 K ft. ve
zérigazgatóját kérdeztük.

-  Annak ellenére, hogy elnyertük az 
expo hivatalos kísérőrendezvénye el
mét, a Természet-, Vadászat-, Horgá
szat 90 Nemzetközi Kiállítás végered
ményben soha nem függött a „nagy ex
pótól". Kétségtelenül egy érdekes, új 
lehetőség lett volna a világkiállítás „ár
nyékában" az ilyen megmérettetés, de 
ez lehet, hogy már nem fog kiderülni. 
Más oldalról viszont merőben más fel
adatokat adott, új lehetőségeket nyitott 
a változás, mert gondolom senki előtt 
nem kétséges, hogy a rendezvény ön
magában is sikeres lesz. ugyanúgy, 
mint 1971-ben. Alkalmazkodunk a vál
tozáshoz. és ez természetesen egy sor 
módosítást is jelent maid, mind a/ új- 
koncepció, mind a reklám kialakításá

ban. Egyebek között pl. 
abban is. hogy igy hasz
nálhatjuk a már megis
mert „Naturexpo” nevet.

-Végtére te mindeddig 
„csak" nemzetközi k iá llí
tásként Jegyezték, mégis a 
köztudatban -  talán ép
pen a 71-es sikerek miatt
-  a világkiállítás kifejezés 
terjedt el. A hátralevő két 
esztendőben remélhet
jük-e az ilyen Irányú vál
tozást, hiszen 1981 óta hi
vatalos világkiállítás a té
mában nem volt.

-  Korai volna még er
ről beszélni, mert a dön
tés a B.I.E. (a Kiállítások Nemzetközi 
Irodája) kezében van egy ilyen igény el
bírálására. Egyébként minden erőnkkel 
azon vagyunk, hogy a Naturexpo 96 ki
állítás egész rendszerében, a szabályza
tokban, és minden más tekintetben 
megfeleljen egy világkiállítás szabta kö
vetelményeknek és tartalmában, esz
meiségében jöcskán túlnőjön a nemzet
közi kiállítások közismert keretein.

A kiállítás alapgondo
lata változatlanul a va
don élő állatok és a kör
nyezet kapcsolata a vilá
gon. Célja a kommuniká
ció és az együttműködés 
a természet gondozói és 
a készleteinek használói 
között, különös hangsúly- 
lyal a természetvédelem
re, a vadászatra és a hor
gászatra. A program a 
szakmai és a laikus kö
zönség széles rétegeihez 
szól majd. és talán min
dennél jobban közvetíti a 
stockholmi és riói kör
nyezetvédelmi konferen

cia üzenetét. A kiállítás fővédnöke: 
Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság 
elnöke. A támogató szervezetek közül 
a nagy múltú nemzetközi szervezete
ken kívül kisebbek, nemrég alakultak 
is magukénak érzik ezt a kiállítást, a 
teljesség igénye nélkül sorolnám föl a 
legfontosabbakat: Nemzetközi Vadá
szati és Vadvédelmi Tanács (C.l.C.) az 
Európai Közösig Vadászegye^ületci-

nek Szövetsége (F.A.C.E.) a Sporthor- 
gászok Nemzetközi Szövetsége 
(C.I.P.S.), a Nemzetközi Vadvízkutató 
Iroda (I.W.R.B.). A hazai szakminisz
tériumok közül az FM és a KTM, a 
szövetségek közül az O M W  és a MO- 
HOSZ kötelezte el magát a kiállítás 
mellett A szabadidősportokat „kiszol
gáló" iparág piaci részesedése egyre 
nagyobb, mert a civilizáció ártalmaitól 
nap mint nap szenvedő ember alapve
tő igénye a természethez valő önkénte
len visszafordulás. Világméretű gond 
ez, és csak közös erőfeszítésekkel lehet 
gátat vetni az élő környezet esztelen 
pusztításának. Végső soron ez a közös 
felismerés a garanciája annak, hogy 
alapvető szemléletváltás érhető el. Eh
hez szeretne a maga sajátos eszközeivel 
hozzájárulni az 1996-ban rendezendő, 
igazán monstre méretű kiállításunk, 
amely a vidéki rendezvényekkel együtt 
a világ természeti örökségének, az em
beriség közös kincsének állít -  minden 
bizonnyal -  maradandó emléket, és hív
ja fel a figyelmet a tettek szükségességé
re te.

(*>

Nemzetközi Kiállítás 
Budapest.

1996.08. 15.-09.08. 
Vásárközpont
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fia  méltón a/tar meqemlékzní
szeretteiről...

Egyedi és szokványos kivitelezésű síremlékek 
nemes anyagokból és más szobrászati munkák 

vadásztársi áron.

Pap Lajos, Szentendre, Iskola utca 18. sz. 
Telefon: 26/313-846, 26/316-698

Vadásztársaságok, 
vállalkozók, vendéglősök, 

figyelem!
A Magyar Mezőgazdasági Múzeum európai hírű 

trófeagyűjteményéböl DEKORÁCIÓS célokra -  kedvező 
bérleti díj ellenében -  trófeákat kölcsönöz.

Felvilágosítás telefonon: 142-9925. Bányai Józsefnél

Vadászoknak,
horgászoknak,

iskoláknak,
állatbarátoknak!

A legkülönfélébb halak, hüllők, 
madarak és emlősök preparálása. 

Csontvázak, koponyák. Hazai 
és külhoni vad- és haltrófeák, 

vadbórök és vadbór szőnyegek 
készítése és árusítása.

1957 ben alapítva 
SÁSKA GM preparátorniúhelye 

ot percre a Nyugati 
pályaudvartól.

Nyitva tart hétköznap 8-17 óráig 
1136 Budapest X III. Balzac u 1. 

(a Váci úti sarok) 
Telefon: 120 8150

É R T E S Í T É S
A NATUREXPO 96 Kft. -  a Természet, Vadászat, Horgászat 1995 Nemzetközi Kiállítás
-  szervezője tisztelettel értesíti a kiállítókat, látogatókat és minden érdeklődőt, hogy 
a FEHOVA rendezési jogának tulajdonosaként megrendezi a

4. FEHOVA-t
1995. április 7-11. között

A Fegyver, Horgászat és Vadászat Nemzetközi Kiállítás megújuló tartalommal és gazdag 
programkínálattal várja önt.
In fo rm á c ió  és je le n tk e z ő t:  NATUREXPO 96

1012 Budapest, Logodi u. 22-24.
Tel.: 155 2338. te l/fa x : 175 6247

CVÖR

SIEGERT-HUBERTUS
Vadászbolt

9021 Győr, Széchenyi u. 3 sz. 
Tel /Fax: 96/313 870

A győri Horgász-Vadászüzlet ajánlata minden érdeklődő
részére:

Postán m egrendelhető a 125 oldalas, színes vadászkatalógus 
(csak postaköltséget kell fizetni). A katalógusból megrendelést 

felveszünk, a kívánt árut utánvéttel postán elküldjük.

Ml A GONDJA? 
A HUBERTUS 
MEGOLDJA!

Keresse a HUBERTUS t. ha:
-  külföldi bérvadászokat akar fogadni.
-  jól akarja a lőtt vadját eladni.
-vadkár-e lhárítás i gondjai vannak.
-  konyhakész vadhúst kíván vásárolni,
-  vadászvizsgára akar felkészülni,
-  vadgazdálkodási szaktanácsra ven szüksége

1051 Budapest. Nádor u. 34. Tel.: 111 9608. Tel /fax : 131 4790



FELTÁMADUNKIlka néni aprózott léptekkel igyeke
zett feljutni a kis emelkedőre. -  Tehet
ték volna lankásabb helyre ezt a lémé
től -  méltatlankodott, amikor felért a 
kapuhoz és megállt szusszanni egyet. 
A kapuoszlopok árnyékai hosszan 
nyújtózkodtak el a sírokon, és alig 
maradi fény a szemöldökfára faragott 
szöveg kibetűzésére: Fel-tá-ma-dunk! 
Töprengve, tagolva olvasta Ilka néni, 
nem is olvasta, inkább csak úgy 
mondta kívülről, hisz amióta Gergő 
meghalt, sokszor állt meg itt a teme
tődombon levegőt venni, és minden 
alkalommal kibetűzte a fába faragott 
szöveget, figyelmeztetést, vagy üzene
tet, mielőtt a temetőbe lépett. Megi
gazította fejkendőjét, könnyű, nyári 
válikendőjén is szorított egyet, aztán 
keresztet vetett, és belépett a kapun. 
Az árnyékok közben észrevétlenül si
multak az estbe, a temető fái. bokrai 
és virágai pedig finom párákat sóhaj
tottak a sírok fölé, melyek lebegő 
ködesikokká álltak össze. Ilka néni 
megbotlott egy fűcsomóban, megbil
lent egyensúlyát csak nehezen tudta 
visszaállítani. A hangos motyogás 
megszakadt. Magában morfondíro
zott tovább: ez a Gergő. nem fogad va
lami kedveden, pedig a kedvenc ételé
ből hoztam neki és köténye zsebében 
megtapogatta az Összeszáradt sülihús 
szeleikét -  megszidlak öreg medve, 
csak érjek hozzád -  mondta ezt már is
mét hangosan, és indult volna, de az 
elé táruló látványtól moccanni sem 
tudott: a távolból Gergő erőlködve 
kászálódott ki a sírból, rázta magát, 
hajlongott, aztán kezét emelgette az 
égnek, úgy igyekezett elszakadni a 
földtől. Aztán ismét a sirdombhoz si
mult, majd hajlott ide. hajlott oda. és 
néha mintha, mintha fehéredé hátsó 
meztelenségét is látta volna... Ilka 
néni megdörzsölé a szemét erősen, fá
jósán. de a látomás nem szűnt meg. 
Gergő csak forgolódott, hányta ma*

fát... Édes jó  Istenem, ennek épp most 
ell feltámadni pityereden el. de 

könnyein keres/tül is erősen figyelt. 
Indult volna segíteni, de mindjárt le
beszélte magát: hátha elrontok vala
mit. ez mégis csak az Isten és Gergő 
dolga! A zsebében szorongatott hús 
közben morzsákra hullott szét. és ész
re sem vette, hogy közben szél kere
kedik, belekap kendőjébe, szoknyájá
ba és szinte taszítja a sír felé... A 
mozgás hirtelen megszűnt. Nagy böf- 
fenést hallott, majd valami furcsa 
alak suhogását és dobogást, csörte- 
tést. aztán semmit, csak a hirtelen ke
rekedett szél zúgását. -  Gergő eltűnt, 
talán a szél fújta el? A ködcsíkok is 
eltűntek a sírok fölül. Ilka néni kisze
degette zsebéből a szétmorzsolt hús
darabokat és szétszórta maca körül. -  
Ma. nem lesz rá többet szüksége, nem 
kell neked többször hoznom ételt. -  De 
miért nem köszönt ide. hisz in álham 
nem olyan messze tőle? Miért nem kö
szönt ide?... -  Ilka néni állt még egy 
darabig, aztán -  anélkül, hogy elment 
volna a sírig, megfordult és elindult 
hazafelé. Ilyen egyszerű lenne az 
egész? -  motyogta és megkönnyebbü
lést érzett, amikor leereszkedett a tc- 
metődombról. -  Többet nem kell meg
másznom ezt a kaptatót!
Egyik augusztus végi este, a szomszéd 
falu titkára kopogtatott a vadásztár
saság elnökének ajtaján -  Te János, 
több bejelentés érkezett a faluból, hogy 
a temetőnket háborgatja egy irgalmat
lan nagy szarvasbika. Legázolja a virá
gokat. lelegeli a díszcserjéket. a fákat 
és szét tapossa a sírokat. Az elnök kis
sé bizalmatlanul fogadta a hatalmas 
„temetői bikáról" szóló beszámolót. 
Az igaz. hogy a falu határos az erdő
vel. de a temetője nem azon az olda
lon fekszik, hanem a főutca erdővel 
ellentétes oldalán. Ráadásul a falu 
összeépült a temetővel, ezért aztán

igencsak kitaláltnak hatott a titkári 
beszámoló. Mindezek ellenére, más
nap az elnök, a vadásztársaság hiva
tásos vadászával átment a szomszéd 
faluba „temetöszemlét”  tartani. Ha
mar kiderült, a bejelentés igaz. A vi
rágok letarolva, a bokrok mcgtördel- 
ve, a temető hátsó oldalán húzódó 
vízmosás peremen pedig több friss 
fekvőhely, ráadásul a gondozottan 
gereblyézett sírok földjében igen mé
retes szarvasbika nyomok. Ennek a 
fele sem tréfa. Lacikám! Itt vulamii 
tenni kell. De mit? Augusztus 25-öl ir a 
naptár. Az agancs már éren. a bikái vi
szont csak szeptember elsejétől szabad 
lőni. A falu háborog. a hivatásos va
dász pedig nem lőhet ekkora bikát, va

dászvendégel sem hozhatok ide a leme
lőbe? Mit lehel itt lenni? Tudod mit 
Lacikám, cselekedj jó  belátásod sze
rint. riaszd el ahogy tudod, lényeg hogy 
megszűnjön a bika randalirozása. Ez
zel a kijelentéssel az elnök a maga ré
széről le is zárta ezt a problémát és 
ha/ament.
-  Cselekedj jó  belátásod szerint, csele
kedj jó  belátásod szerint -  morogta 
Laci már megint én vigyem el a bal
hét! Azt sem mondta, hogy meglöhe- 
lem. azt se hogy nem. de szüntessem 
meg a falusiak méltatlankodását. A fe 
ne vitte volna el ezt a temetőt -  köpött 
nagyot, amikor a kapuhoz ért.
A kapuoszlopok árnyékai hosszan 
nyúltak el a sírokon, és alig maradt 
fény a szemöldökfára faragott írás ki- 
betűzésére: fel-ta-ma-dunk. Na. még ez

is. Feltámadunk, feltámadunk.. .  a jó  
randimai kelten elszalasztanom. hogy ti 
nyűgödtabban támadjatok fe l . . .  Kü
lönben is. mit kell úgy kicicomázni a te
metői. faragon szemöldökfa. cifra sír
kövek. Földeljenek el becsülettel, vesse
nek fiilém füvet, aztán hadd legeljen az 
a szegény szarvasbika kedvére mor-

fott tovább, ahogy a temetőbe lépett. -  
gyik nagyobb felhajtást csinál a sir 

körül, mint a másik, otthon bezzeg alig 
ju t rendesebb ennivalóra, ruhára. 
Csak parancsolhatnék én egyszer úgy 
istenigazából!
Laci már délelőtt kinézett magának 
egy magasabban fekvő pontot, ahon
nét majdnem az egész temetőt belát
hatja. Most oda igyekezett. A sarlóvá

cseperedett hold biztatta, hogy többet 
lát majd a semminél, ha későn jön meg 
az a rakoncátlan. -  Aztán ha jön. bele
durrantok én a közepébe és vége szakad 
a falusiak nyivákolásának. én pedig 
nyugodtan tehetem a dolgomat. Köz
ben elérte a kiszemelt helyet. Vegyes- 
csövű puskájába golyót, és tizes söré- 
tet tett. Keresőtávcsövét megtörőlget- 
te. aztán elhelyezkedett. Észrevétlenül 
ereszkedett köré a csend, csak a falu
ból el-felhangzó kutyaugatás jelezte, 
hogy odalent még nem tért mindenki 
nyugovóra. Hűvösödön. Laci összébb 
húzta magán a kabátot, és hogy gyor
sabban teljen az idő. alaposan szem- 
ügyre vette az előtte lévő tárgyakat, 
megjegyezte jó l a sötétebb foltok he
lyét. hogy ne bizonytalankodjon majd. 
ha a gyenge holdvilágban megjelenik

a bika. A sírok monoton rendjét a fej
fák és sírkövek különbözősége szab
dalta szét. ezért nehéz volt feltérképez
ni a megtévesztő foltokat. Az erősödő 
holdvilág egyre sejtelmesebbé kuszái- 
ta a kontúrokat, és ahogy a füvek és v i
rágok nedvesedé illata elért hozzá, fur
csa gondolatok kezdtek motoszkálni a 
fejében. Mennyi csont, mennyi koponya 
lapulhat itt a fö ld  alatt, ha ezek most 
mind elkezdenének hirtelen dobolni, bi
zony messzi futna innét ez a különc le
gény. Mennyi csont és mennyi »rossz
csont*t heverhet in szene szél. kajánko- 
dott. Talán s/ötte volna tovább a gon
dolatokat vidámabb stílusban -  a te
mető mélyárkában... című dal mo
toszkált épp fejében, amikor hirtelen 
beléhasitott a fajdalom. A tomporánál 
kezdte és viliódzott lefelé, mintha a 
csontvelőben törne utat egy törpe tű. 
Az ízületeknél megállt, itt nehézkeseb
ben szúrta magát előre, kétszeres fáj
dalmat okozva, de megállíthatatlanul 
haladt tovább egész a sarkáig, ott az
tán megfordult és még kellemetleneb
ből hasogatva indult vissza. Megmoz
dította a lábát jobb helyet keresve, a 
hasogatás kissé csökkent. Máskor is 
érzett már hasonlót, de nem ilyen kö
nyörtelenül fájdalmasat. Iszonyút ha
sított ismét csontjaiba a fájdalom... 
Felállt és massziro/ni kezdte a lábát. -  
Lehet, hogy egyszer én is ide kerülök ? 
Nehéz elképzelni. Nagyapám halálakor 
sírtam először felnőtt fejjel. Valahogy 
képtelen voltam elfogadni, hogy többé 
nem szólhatok hozzá. Akkor voltam elő
ször temetőben, amikor földet szórlak 
szegényre, na meg utoljára is. És most! 
Vajon kiknek hiányoznék úgy igazán, 
ha most máról holnapra tényleg a teme
tőbe kerülnék1A feleségem megsiraina- 
e ? Tán vele is többet kéne foglalkoznom, 
mini azt az utóbbi időben teltem... Ne
kem a vadászai volt mindig az első. és 
ha menni kelleti, vagy menni akartam, 
akkor nem számiion az asszony, men
tem és kész! Miiven lehel odalent? És 
milyen lehet odaát ? Mit tennék ha most 
hirtelen megtudnám, hogy nincs to
vább?! Mit végrendelkeznék, és vajon 
hányán és hogyan és meddig gondolná
nak rám?... Iszonyúan hasogat a lá
bam. Laci lépegetve akart enyhíteni lá
ba hasogatásán, de mielőtt mozdult 
volna, felpillantott. A bika úgy har
minc-negyven lépésre, szemben állt. -  
Hát te meg honnan kerültél ide? Talán 
az ördög poityanioii? És már nyúlt is 
óvatosan a fegyveréért. Közben furcsa 
képek viliództak az agyában: a renge
teg csont fölön megnyílik a föld. az ó 
csontjai is keveredni akarnak a többivel, 
már zuhognak rá a hantok is. és ö min
den erejét összeszedve igyekszik kijutni 
a sírból, rugdalja el magától a csonto
k a t... a bika is taposni akarja egyre lej
jebb. mélyebbre... lányok, asszonyok 
arcai keverednek előtte... Közben cél
ba veszi az á llatot... Pár pillanatig k i
vár... Nem tudom most oldalba lőni. 
nem tudom mi jö tt rám ?... Úgy módo
sít a célzáson, hogy közvetlen a bika 
lábai elé menjen a lövedék, hogy a föld 
és a kövek felspricceljenck és világgá 
ijesszék -  elereszti a lövést. A hatalmas 
állat pár pillanatig dermedten. mozdu
latlanul figyel, aztán hatalmas ugrá
sokkal iramodik a sírokon keresztül a 
vízmosás felé. E$y gondolattal később 
a sörétes lövést is utána ereszti, hogy 
többé ne kelljen kijönni ide a halottak 
közé. A sörétszemek erősen szétszó
ródva alig érik utol a rohanó bikát. Né
hány szem átüti azért a bőrt. de a bőr 
alatt megáll, figyelmeztetve az állatot, 
hogy többé ne jöjjön erre a tájra.

Rakk Tamás

Az elbeszélést a szerzó „Vadász is ember" cí
mű. második. bővített kiadású kóteteböl „köl
csönöztük". A könyv várhatólag a hónap vé
gétől kapható a szerkesztőségben. ára: 420 R.



A SZEBBIK ARCULATUNK (II. RÉSZ)
Az a rcu la tnak a k ívü lá llók  részére is e lsőd leges m eghatározó e lem e 
a m egje lenés, az ö ltözködés. Ezútta l ko rón tsem  va lam ifé le  d iva tta - 
nócsadásról van szó, hanem  sokka l inkább a lape lvekró l. am elyek 
tisztázása u tán a szem élyiség egyéni szabadsága, az öná lló  ízlés 
m ó d fe le tt tág  te re t kap, és ma m ér nem  ke ll m indezekért a szom 
szédba m enni. M in d en k i egyéni ízlése és pénztárcá ja  sze rin t bőség
gel vá loga that.

Annak idején, egy-két évtizeddel 
ezelőtt halálosan megsértődtek 
egyesek, ha akár nyilvánosan, akár 
négyszemközt „lecik izték”  az el
nyűtt melegitőnadrágot, a szürke 
munkásőrgatyát, fekete surranót, a 
pufajkát, ha valaki éppen ebben 
„pom pázott”  egy-egy társas vadá
szaton. A hetvenes évek végén, am i
kor a N im ród színes lappá válto
zott, jószerint nem tudtunk egyet
len társas vadászatról olyan képet a 
lapba leadni, amelyen ne lett volna 
kosámyi kakukktojás. Néhány k i
vételtől eltekintve ma már ebben is 
észrevehető a korszakos változás.

Jellemző ez azonban minden sza
badidő-tevékenységre. Ahogy a 
strandon ma már nem látni klottga- 
tyás fürdőzőket, a vadászatokon is 
egyre ritkább a csiricsáré jambó- 
sapka. Végtére is maga az öltözkö
dés, a megjelenés egyfelől az első 
szempillantásra minősíti viselőjét, 
másfelől maga a közösség is joggal 
elvárja, hogy az ille tő  az alkalom 
hoz illő  ruházatban és felszereléssel 
jelenjen meg. Korántsem valamifé
le egyenruhára kell itt gondolni, an
nak ellenére, hogy egykoron voltak 
ilyen törekvések is, hanem olyan 
jellemző és mástól megkülönböztet

hető formaruházatra, amely a cél
szerűségen kívül egyfajta összetar
tozást is kifejez. Széchenyi Zsig- 
mondot idézve, a vadászatok szó 
szerint ünnepnapok, amelyekre illő  
méltó módon fölkészülni.

Tény és való, hogy a szenvedély 
és a hobbi sokakban a dolgos hét
köznapok idején is rányomja bélye
gét a személyiségre, valami módon 
kifejeződik az elkötelezettség. Le
hetnek ennek apró -  grandlis gyű
rű, nyakkendőtű, kitűző, jelvény, 
kalap -  je le i, de „súlyosabb”  eset
ben igen sokan a „c iv il”  életben is 
vállalják önmagukat, és igyekeznek 
ennek a kifejezését megtalálni. Va- 
dászias megjelenésnél jobb szavunk 
mindezekre nincs, de ez is nagyjá
ból kimondja a lényeget. Bár két
ségtelen a fejlődés, mégis vadászati 
közéletünkben -  közgyűléseken, 
társas összejöveteleken, bálokon, 
ünnepségeken -  azonban még ko
rántsem jelentkezik kellőképpen ez 
a kölcsönös igény, amely m ind a 
csoporton belüliek, m ind a kívü lá l
lók számára egyértelműen viseli az 
arculat jegyeit. Lehet bárki, bárm i
lyen igényes külső megjelenésére a 
méregdrága püspöklila zakó, ö l
töny, rik ító  nyakkendő, menedzser

módi, nem a vadászrendezvényekre 
való. Jószándékkal szóvá kell ezt 
tenni, és a jó  tanácsot, sértődés nél
kül illendő volna megfogadni, mert 
tartozunk egymásnak, a magyar va
dászati kultúrának legalább ennyi
vel. Természetesen a másik végletet 
sem igen viseljük el, am ikor egye
sek a jelmezbált tévesztik össze a 
vasárnapi fácánozással. M iko r két- 
arasznyi pemzlik húzzák untalan 
félre a vadászkalapot, „snájdigság- 
nak, virtigliségnek”  is vannak hatá
rai. A  hivalkodó külsőségek éppen 
a kívánt ellenkező hatást keltik, 
végtére is a vadászat nem divatbe
mutató, nem a csomagküldő szolgá
lat próbababáinak egy találkozója. 
Meg lehet és meg is kell ta lá ln i a 
határokat, amelyen belül az egyet
len mérce az egyéni ízlés- és gondo
latvilág.

Szólni kell a koleraként terjedő 
divatról, amely korántsem vadászi- 
as, és a kívülállókban joggal kelt 
megütközést. Nevezetesen a sokat 
emlegetett terepmintás, kontúrfe l
oldó, kommandós ruházatról kell 
ehelyütt vitatkozni. Egyre jobban 
terjed, s bár ízlések és pofonok kü
lönbözők, sokaknak, igy nekünk 
sem igazán tetszik. Nincs gyökere 
hagyományrendszerünkben, nem 
vadászias, m ilitáns jelleget kölcsö
nöz. Célszerűsége is vitatható, mert 
viselőjét a vad ugyanúgy észleli, 
m int bármilyen más ruházatban, v i
szont adott esetben, takart területen 
a kontúrvonalak elmosódása miatt 
a szomszéd esetleges könnyelműsé

ge akár végzetes is lehet. Egy-egy 
„gyülekező”  sokszor még a viselőjé
ben is visszatetszést kell, mert kü
lönösen manapság -  akadnak jogos 
félelmek. Nincs táblára irva, hogy 
itt éppen vadászatra készülődnek. 
K in t a terepen pedig az egész kom
pánia inkább egy gyakorlatozó 
kommandósbrigádra, m int a termé
szetet, vadászatot, a vadállományt 
szerető emberek önfeledt szórako
zására, kikapcsolódására emlékez
tet. Ha annak idején sikerült le
szokni a munkásőr gyakorlóruhák
ról, m indannyiunk és a vadászati 
kultúra érdekében, érdemes volna 
ezt is múlékony divatként örökre el
felejteni, mert nem azt fejezi ki. 
am it általában szeretnénk, nem va
dászias. és óhatatlanul olyan össze
tartozást fejez ki, amely egész gon
dolkodásmódunktól enyhén szólva 
is idegen.

Ha valahol, a vadászatban meg
határozó szerepe van a hagyomá
nyok tiszteletének, és ez a jó  érte
lemben vett konzervativizmus volt 
képes évszázadokon keresztül át- és 
megmenteni egy olyan értékrend- 
szert, amelyet nemzedékek hagytak 
egymásra, külsőségeikkel és a meg
határozó belső tartalommal együtt. 
Egyik sem kevésbé fontosabb a má
siknál, egymástól elválaszthatatla
nok. Az azonban kétségtelen, hogy 
a belső tartalmat, ha úgy tetszik a 
másoknak szóló ..üzenetet”  éppen a 
külsőségek közvetítik, krdemes 
mindezekre féltő gonddal vigyázni.

II. Zs.

A SZAKMAI HITELESSEGROL
Sokáig bosszantott annak ide
jén. hogy a népszerű Vuk-soro- 
zatban. bármilyen sikeres ra jz
film  vo lt is különben -  ha jtóva
dászaton a fogo ly  apró csibéivel 
együtt menekült rémülten a va
dászok elöl. Nem szabadna be
csapni gyerekeket, elképzelhe
tetlen dolgok alapján képet a la
kítani a vadászatról, egyszerűen 
azért, m ert nem igaz. Vagy o tt 
vo lt a LUTRA. A könyvben Feke
te István lebilincselő á lla ttö rté 
netbe ágyazva tulajdonképpen 
egy vadőr hétköznapjait és ne
héz munkáját irta le. Ezzel szem
ben m i tö rtén t a m egfilm esíte tt 
változatban? A m indig friss és 
jó lö ltözö tt, snájdig. nyakkendós 
vadászunk, barátjával hangosan 
beszélgetve, egyszer csak lekap
ja válláról a sörétest, és karikává 
lövi a ró k á t... bárhova bemegy, 
hanyagul vállravetett, összecsu
kott puskáját m indenki felé fo r 
gatja, sót egy ízben im ádott Esz
tiké jé t is csaknem m ellbe löki 
vele. Olyan je lenet is van a f ilm 

ben, amelyben átmarkolja a csó- 
torko latot. M indezek fényévnyi 
messzire esnek Fekete István 
szórakoztatva tanító világától. 
Szóval ilyesm ikért bosszantott 
fel. Legutóbb a N im ródban a 
hamvas réti héja. És ezért nem 
sértődhet meg senki. M indig é r
deklődéssel olvasom a lap iro 
dalm i rovatát is. hisz m eggyőző
désem, hogy egy színvonalas él- 
ményleirás nemcsak szórakozta
tó , de olykor szakmailag is sokat 
lehet belőle tanulni. Hogy a jú liu 
si számban m egjelent .A  hója" 
c. leírás irodalm i értéke milyen, 
azt döntsék el az irodalmárok. 
Szakmai alaposságához viszont 
lenne néhány hozzáfűzni valóm. 
A szerzó szerint a hamvas réti 
héja az oszlopon ül. sárga csüdje 
kisujjnyi vastag, markolása gyer
mektenyérnyi, ujja i végén ijesztő 
méretű, fé lkörben m eghajlott, 
tűhegyes karmok. Ez a leírás k i
válóan illik a héjára (Accip iter 
gentilis). a réti héják valamennyi 
fajának sokkal gyengébbek a lá 

bai és a karmai. „A  méretei a lap
ján: to jó "  -  írja továbbá. A hója 
to jó já t valóban m éretei alapján 
lehet -  esetenként -  m egkülön
böztetni a h im jétól. a kékes, a fa 
kó és a hamvas réti héja eseté
ben azonban igen kife jezett az 
ivari d im orfizm us, vagyis a hí
mek m ind szürke alapszinűek. a 
to jók pedig barnák. A köztük lé
vő apró különbségeket nem aka
rom most tagla ln i, m egtalálha
tók a szakirodalomban. Elég ta 
lán annyi, hogy a hamvas és a 
fakó to jó i szabadban nem is kü 
lönböztethetők meg egymástól. 
Még a gyakorlo tt ornito lógus, 
vagy preparátor is e ltűnődik ra j
ta -  ezen madarakat kézben ta rt
va is hogy vajon hová ta rtoz
nak. A  madar támadásának leírá
sa -  villám gyors alacsony sik ló
repülés -  ugyancsak a héjára je l
lemző. A réti héják ugyanis m ind 
libegő, bagolyszerú repüléssel 
vadásznak. Azt már nem is em lí
tem, hogy egy héja bezzeg nem 
habozott volna a kapirgáló fá 

cáncsibék közé vágni. A  legvas- 
kosabb szakmai baki azonban a 
végén következik. A  hamvas réti 
héja elszáll a zsákmányolt po
cokkal, hogy az ártéri szürkenyár 
koronájában építe tt fészkében 
várakozó fia it megotosse. A réti 
héják közül ugyanis a barna a 
nádasban, a hamvas, a fakó és a 
kékes pedig a fö ldön fészkel. 
Nem tudom , hogy a lapnál mü- 
ködik-e hozzáértő szakmai lek
tor, de ha nem, úgy bizony e lkel
ne egy.

Egy szakmailag igényes lap. 
drága pénzért, ilyenekről nem 
m ondhat le. m ert a h ite lé t rontja. 
Ha a vadászok szeretnék, hogy 
közük legyen a term észet védel
méhez. elvárható, hogy ismerjék 
meg az őket körülvevő világot, 
és annak vadászható és védett 
fa ja it. Egyelőre nem is felsó-, de 
legalább elem i fokon.

V á rsze g i J ó z s e f
hivatásos vadász



MAGYAR VADKERESKEDELMI SZOVETSEG
1126 Budapest, Böszörményi út 18/B, telefon: 155-7560, 202-4800

A Magyar Vadkereskedelmi Szövetség a szakma legjobbjait 
tömöríti. 
Profizmus, szakszerűség és megbízhatóság az alapelvünk. 
Önökért dolgozunk, hogy a legjobb külföldi vadászokat hozzuk 
Önökhöz. 
Keresse irodánkat, dolgozzon velünk!

Címjegyzékünk:
BÓIyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Rt., 7754 Bóly, 

Ady E. u. 21.
Telefon: 69/368-088
Combick-Budapest Kft., 1052 Budapest, Városház u. 14., tel.: 

118-5361, fax: 266-0222 
Észak-Magyarországi Erdőgazdasági Rt., 3525 Miskolc, Deák 

tér I., tel.: 46/345-433, fax: 46/345-753 
H ódiana Kft., 6800 Hódmezővásárhely, Ady E. u. 37., tel.: 

62/344-179, fax: 62/344-333 
Hubertus Agráripari Bt., 8648 Balatonfenyves, Nimród u. 1., 

tel.: 85/361-411, fax: 85/361-001 
Hungarovad Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 4024 Debrecen, 

Blaháné u. 5., tel.: 52/324-898 
Hunniavad Kft., 8640 Fonyód, Várhegy u. 14., tel.: 85/362- 

222, fax: 85/361-262 
Hunturist Rt., 1024 Budapest, Retek u. 34., tel.: 212-2975, fax: 

135-7800
Kettner-Pilis Kft., 1149 Budapest, Kövér Lajos út 23., tel.: 

267-6570, fax: 163-1499 
Mavad Rt., 1014 Budapest, Úri u. 39., tel.: 201-6445, fax: 201- 

6371

Müszi-Mix Kereskedelmi és Vadászatszervező Kft., 1027 Bu
dapest, Fazekas u. 29-31., tel.: 201-7000, fax: 202-0964 

Stella Kft., 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 5.. tel.: 269-6708, 
fax: 268-0362

Szent Hubertus O lasz-M agyar Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft., 7400 Kaposvár. Toponári u. 39., tel.: 82/315-252 

Tamás Lajos Vadászatszervező Szolgáltató és Kereskedelmi 
Vállalkozás, 7090 Tamási, Á rpád u. 10., tel.: 74/371-671 

Tanulmányi Erdőgazdaság Rt., 9400 Sopron, Honvéd u. I., 
tel.: 99/312-080, fax: 99/312-083 

Trófea Vadászati és Kereskedelmi Kft., 7100 Szekszárd, Arany 
János u. 3., tel.: 74/316-718 

Vadex Mezőföldi Erdő- és Vadgazdaság, 8000 Székesfehérvár, 
Tolnai u. I„  tel.: 22/316-473, fax: 22/327-525 

Venatio Hungarica Vadászati és Kereskedelmi Kft., 3529 Mis
kolc, Perczel Mór u. 9., tel.: 46/369-144, fax: 46/361-033 

Zalai Erdő és Fafeldolgozó Gazdaság, 8800 Nagykanizsa, Mú
zeum tér 6., tel.: 93/314-110, fax: 93/310-191 *

Zala-M avad Vadászati és Kereskedelmi Kft., 8900 Zalaeger
szeg, Tom pa u. I., tel.: 92/323-746, fax: 92/312-552

SZENT HUBERTUS
Olasz-Magyar Kft.

KÖZPONT:
7400 Kaposvár. Toponári u. 39. sz. 

Tel./fax: 82/315-252. 60/368-043

VADÁSZBOLT 
7400 Kaposvár Fó u. 40 
Tel : 82/318 954

VADÁSZATSZERVEZŐ 
IRODA 2040 Budaörs. 
Szabadság u. 135.
Tel 1/173 3244. 
fax: 1/173-3241

SZENT HUBERTUS MINDEN VADÁSZT MEGSEGÍT! 
BERETTA •  BENELLI •  FABARM

sörétes vadászfegyverek. VALTR0 gáz-riasztó pisztolyok és a JAGUÁR 
fegyverolajak kizárólagos magyarországi képviselője.

Sport- és vadászijak. vadászati. íjászati felszerelések, tartozékok' 
és fegyvertisztitó eszközök nagy választékban kaphatók.

HORVÁTH NAGYKERESKEDES
a cseh vadászcsizmák kizárólagos magyarországi importőre.
Cim: 8800 Nagykanizsa, Király u. 31/A, fszt. 1.
Tel./fax: 93/313-040/15-16-os mellék 

93/313-140/15-16-os mellék

VISZONTELADÓK 
FIGYELMÉBE AJÁNLJUK:

cseh hagyományos (fűzős) gumicsizma és az új, bó torokszárú 
cseh gumicsizma 1760 Ft +  áfa
továbbá: görög importból származó összehúzható és normál 
szárú, zöld szinú PVC-csizmák 1100 Ft +  áfa és 920 Ft +  áfa.

SZAKÁRUHÁZUNKBAN
kodvezó áron szerezhet be mindent, 

amire a V A D Á S ZA TH O Z szüksége van

M Á R K Á S  V A D Á S Z  ÉS MAROKLŐFEGYVEREK
Sig Sauer P-228 as 124 000 Ft. P-226 os 128 000 Ft 

REKLÁM ÁRO N  
A M átrafém  7.62 x 54 R golyós lőszer 23 Ft/db. 

Fegyverjavitás a boltunkban.

ARANYFÁCÁN VADÁSZ-HORGÁSZ ÁRUHÁZ
Budapest X III., Kádár u. 3 (A Nyugati pályaudvar m e lle tt) 

Telefon: 132-6566



A „mi99 kis szarkáink
M inden  híreszte lésse l e llen té tben , m anapság vadásztársaságok
ba nem  beke rü ln i nehéz -  lévén ez m ár e lsősorban pénzkérdés 
hanem  sokka l inkább  „k ik e rü ln i" . A  jogerős k izárásoka t a bíróság 
rendre é rvényte len íti, sokszor sa jnos még a legsú lyosabb e tika i 
és szabá lysértések ese tében is. M árped ig , ha a közgyű lésnek 
alapszabály sze rin ti joga  e ldön ten i, k it  vesz fe l ta g ja i sorába, va 
jo n  ennek az e llenkező jéhez m ié rt n incs joga? A  közgyű lés á lta l 
m egvá lasz to tt, zöm m el jószándékú  la ikusokbó l á lló  fegye lm i b i
zo ttsá gok  sokszor a ha tósógoka t, a m e s te rd e te k tíve ke t lep ipá lva 
p róbá lják  k ide ríten i az igazságot, de ezeket a bíróság többny ire

A Hunyadi Mátyás Vadásztársaság 
tagságát az elmúlt években igazán 
nem kényeztette cl a sors, bár a 
rendszerváltás lázas időszakában 
meg arról meséltek, hogy a HM 
visszaadja vadászterületeiket, de az 
illúzió szertefoszlott, és éppen az el
lenkezője történt. Elvették tőlük a 
Bakony lábánál fekvő régi bérlemé
nyük csaknem kétharmadát. A régi 
tagság jórésze is kicserélődött, de 
így is vannak vagy nyolcvanan. így 
azután sokaknak valóban több az 
erdőzúgás, mint maga a vadászat.
Szabó Béla pesti vadász, nemrégi
ben vásárolt egy lakókocsit és he
lyezte el abba a beirókörzetbe, 
amelytől estére hangulatos vadász- 
élményekre várt, asszonyostól. Iga
zi, szép, csöndes május estének 
Ígérkezett 22-e, amelynek varázsát 
egyszer csak egy golyólövés csatta- 
nása törte meg. A kis bődéből rá le
hetett látni az útra, ahol éppen két 
vadásztársa, Tóth József és Rideg 
László ügyködött a leállított terep
járójukkal. Miután csak Szabó volt 
beírva ebbe a körzetbe, rövidesen 
megjelent a lövésre Csányi István 
vadőr, és igy már együtt nézték az 
asszonyokkal, távcsővel, hogy Tóth 
egy zsákba dugva tesz a kocsiba 
egy őzet, amelynek a feje kilógott.
Körülnéztek, majd ahogy jöttek, el
poroltak. Csányi és Szabó rögvest 
kocsiba ültek, és elmentek szólni a 
közeli Moha községben lakó va
dászmesternek, akivel azután 
nyomban visszamentek a helyszín
re. Csányi, lévén hivatásos vadász, 
rövid keresés után megtalálta a rá
lövés helyét, és a talált vérből, seb
ágyból egyértelműen megállapítot
ták, hogy az őz tűzbe rogyott. Vér
mintát gyűjtöttek, és úgy gondol
ták, adnak eltévelyedett társaiknak 
egy utolsó lehetőséget azzal, hogy 
vajon mit írnak majd a beirókönyv- 
bc reggel, a távozáskor? A beiró- 
könyvbe azonban erre a területrész
re nem is írták be magukat, Tóth 
pedig azt véste oda, hogy „egy lö
vés macskára, eredménytelen".
Egyéb, a semmiféle őzről, pedig 
úgyszintén. Marics József, a va
dásztársaság elnöke igazán nem 
kapkodta el a dolgot, a fegyelmi el
járást június másodikán rendelte el.
A vérminta megvizsgáltatásához 
sem járu lt hozzá, mert annak jelen
tős költségei lehetnek, irta a fegyel
mi bizottságnak. Ennek ellenére a

A fo tó  nem a helyszínen készült

helyszínen gyűjtött vérmintát a BM 
Bűnügyi Szakértő és Kutatóintézete 
megvizsgálta, és egyértelműen meg
állapította, hogy a vérminta 
szarvasfélékhez tartozó állatból (őz, 
vagy gímszarvas) származik. Ezzel 
a „cicázás" alapjaiban megdőlt. E l
vileg mindezek után már nemigen 
lehetne magyarázkodni, de mégis 
ez történt. Rideg azt állította, hogy 
más területre irta be magát, de ott
hon hagyta a záródugattyúját, ezért 
ment cl Tóthtal, kísérőként. Ennek 
ellenére kiiratkozáskor eredeti he
lyéről Jávozott. Tóth azzal védeke
zett, hogy a szemtanúk, de még a 
vadászmester is régi haragosai, akik 
igy akarnak rajtuk bosszút állni. Az 
sem kizárt, hogy a vérmintát kicse
rélték, mert ő csak macskára lő tt... 
és igy tovább.

Szabó János vadászmester éppen 
M órról, a rendőrségi kihallgatásról 
jö tt, amikor véleményét kértük, de 
azt mondta, addig nem nyilatkozik, 
amíg a közgyűlés a végszót ki nem 
mondja, ő  tudja, és talán egyszer 
elmondja, miért. Addig magába 
fojtja mérgét. Kovács László, a fe
gyelmi bizottság elnöke is meglehe-

éppen a ha táskö ri tisz táza tlanság  m ia tt figye lm en  kívü l hagyja. 
A  tény fe ltá rás  során derü l k i sa jnos a leg többször, hogy a vad e l
tu la jdon ítása  m ia tt az egésznek bűnügyi vona tkozása i is vannak, 
de ilye nko r m ár bőven tú l vannak azon az időn, a m iko r a h iva tá 
sos bűnüldöző szervek a bíróság e lő tt  h e ly tá lló  b izonyítékoka t 
gyú jthe tnének . Az á ldatlan he lyze t tovább  ro n tja  a fegye lm et, 
m e rt ha az egy ik  m egússza, bízhat abban más is. Igen, kényes té 
ma a belső vadorzás. de szem be ke ll nézni vele, m e rt addig hiáb8 
panaszkodunk orvvadászokra, amíg a sa já t házunk tá já n  rende t 
nem  te re m te ttü n k .

bizalom, amelyet a legtöbb hasonló 
esetben hosszú és alattomos belső 
viszály, adok-kapok követhet. Igaz, 
a jogerős szabálysértés bizonyított
sága esetén a megyei vadászati fel
ügyelő akár öt évre is bevonhatja a 
vadászjegyet, de ott is lehet felleb
bezni, és az egész húzódik, mint a 
rétestészta. Be kellene látni végre, 
hogy irtózatos baklövés volt a vadá
szati felügyelők ilyetén hatósági jo 
gainak korlátozása, és a szabálysér
tési birság kiszabását rálőcsölni az 
elkövető lakóhelyileg illetékes ön- 
kormányzatának szabálysértési elő
adójára, ha éppen van. A gyakor
latban ugyanis az ilyen ügyekből 
nagyobbrészt nem lesz semmi, mert 
szó szerint speciális szakértelmet 
igényel a megítélés még azon kívül 
is, hogy netán az ügybuzgó előadó, 
vagy jegyző, veszi magának a fárad
ságot és elmerül a 8 / 1993-as FM 
rendelet rejtelmeiben. Ezután, sok
sok hónappal a fellebbezések, egye
bek m iatt: vagy értesíti a megyei va
dászati felügyelőt, vagy sem. De el 
lehet képzelni azt is, vajon mihez 
kezd egy szabálysértési előadó, 
mondjuk a Belvárosban azzal, hogy 
mit is csinált a ..Józsi" vagy száz k i
lométerrel arrább? Faluhelyen sem 
jobb a helyzet, mert a közmegítélés
ben a vadorzás, illetve annak kísér
lete „botlás", bocsánatos bűn csu
pán, amelynél az elkövetőt inkább 
ügyetlensége, elővigyázatlansága 
miatt marasztalják el. Elvileg akad
nak ma is megoldások, jók, rosz- 
szak, jogszerűek és annak látszók, 
de a valóban hatékonyak még vá
ratnak magukra. És mindezeket 
nem a törvénytől kellene várni, h i
szen a társasági élet, a sport más te
rületein sem a bírósághoz kell sza
ladgálni. Egyszerű a dolog, mint a 
kártyázásban, aki nem tartja be a 
szabályokat, csal, azzal nem já t
szunk és kész. Valahogyan így kel
lene ennek működnie, és ez viszont 
szó szerint „alapszabály" jellegű.

H . Zs.

tösen szkeptikus, pedig ugyancsak 
sok vadászévtized van a háta mö
gött, a társaság alapító tagja: A bi
zottság határozata mindkét tag ese
tében a kizárás, amelyet már csak a 
közgyűlésnek kell jóváhagynia. Nem 
lehel mindenki mellé vadőrt állítani. 
Ha odavész az előlegezett bizalom, 
akkor annyi. Nézze, nálunk erre sen
ki nincs rászorulva. A bőségesnek ko
rántsem mondható terítékből min
denki kap évente 10 kiló kompeten
cia vadhúst, és egy 40 kilósnál nem 
nagyobb süldőt a Ma vad-ár harma
dáért megvásárolhat. Ha pedig még 
ez sem elég. napi áron. annyi tőt tva
dat vásárol, amennyire éppen szüksé
ge van. Ha ezek után a becsülete 
nem ér meg pár ezer forintot, gondo
lom nem vagyok egyedül azzal a vé
leménnyel. hogy nincs közöttünk he
lye ...

Eddig talán egyetlen társaság 
belügye volna az egész. Innen köz
ügy csak igazán, bár még a közgyű
lés döntését,, nem ismerjük. Ha 
majd a bíróságra kerül azonban, 
már merőben más lesz a megítélés. 
A bizonyítékok esetleges hiányától 
ugyanis nem jön vissza az eljátszott

(Lapzárta után kaptuk a hírt, hogy a 
vadásztársaság közgyűlése a fegyel
mi bizottság határozatát helyben
hagyva, I I .  fokon, Tóth Józsefet és 
Rideg 1 .ászlót tagjai sorából kizár
ta. Az eltulajdonított őz ügyét a ka
tonai ügyészség vizsgálja. A szerk.
megj.)
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EZ SE CSÍPJE A SZEMÉT: 
VADÁSZOK A KÖRNYEZETVÉDELEMÉRT!

ÚJ, KÖRNYEZETKÍMÉLŐ, RENDKÍVÜL GAZDASÁGOS 
LEHETŐSÉGET KÍNÁLUNK ÖNÖKNEK:

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

HATATLANUL ALACSONYABB MÉG A DÍZELMOTOROS JÁRMÜVEKÉNÉL IS.

HA NÁLUNK JELENTKEZIK, AZ ELSŐ TANKOLÁST A JÁRMŰ ELVITELEKOR IN
GYEN KAPJA, A MELLÉKELT BÓN ELLENÉBENI EZ A CÉG AJÁNDÉKA.

JELENTKEZNI A SZERKESZTŐSÉGBEN LEHET. A 131-4368 (FAX IS)
ÉS A 131-1631-ES TELEFONSZÁMON. VAGY LEVÉLBEN A 

1054 BUDAPEST. HONVÉD U. 8. CÍMEN.
M IN DEN TOVÁBBI INFORMÁCIÓVAL AZ ÖNÖK RENDELKEZÉSÉRE

ÁLLUNK.

Egy jó barát, amely igazán természetbarát!

EZ A BÓN

ÖNNEK EGY 
TANKOLÁST ÉR!

ÚJRA ITT EGY MEGBÍZHATÓ ISMERŐS!

zárt UAZ-3741 
n ettó  ár: 740 000 Ft 
b ru ttó  ár: 925 000-Ft

p latós UAZ-3303 
n ettó  ár: 653 000 Ft 
bruttó  ár: 816 250 Ft

jeep  UAZ-31512 
n ettó  ár: 1 100 000 Ft 
bruttó  ár: 1 375 000 Ft

Autókereskedelmi Kft., az UAZ gépjárművek kizárólagos importőre
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38/40.

Tel.: 157-1455, fax: 147-2991, telex: 224-446

5600 Békéscsaba, 6000 Kecskemét. 8000 Székesfehérvár. 9700 Szom bathely. 
Szarvasi út 117. Szolnoki hegy 7. Csikvári út 14. Zanati út 27/A

66/325-007 76/321-098 22/313-233 94/313-983



FRANKONIA JAGD -  100 éves

Magyarországi képviselője 
a TRÓFEA Kft
széles vadászfegyver, 
sport- és maroklőfegyver 
választékkal várja tisztelt 
vásárlóit nagykereskedelmi 
raktárában, Gödöllő, 
Isaszegi úti telephelyén. 
Telefon és telefaxszám: 
06-28/320-760, 
06-28/330-291 
Postacímünk:
2101 Gödöllő Pf. 176.

^ ^ f ö u a r ö

m t n t t

Kiosztották
a KETTNER-PILIS

által alapított

KETTNER-JAGER díjat
A vadászvendégek értékelése alapján 

az 1993/94. évi vadászati szezonban a díjat 
a következő vadásztársak érdemelték ki:

FETZER ZOLTÁN -  hivatásos vadász
ZSELICVT.

GODÓ FERENC -  vadászati ágazatvezetó
AGROFÜZES RT. 

NEUMANN PÉTERNÉ -  gondnok
GYULAJI ERDÉSZET! 
ÉS VADÁSZATI RT. 
NÉMETKÉR

-4,
MISTRAL-HUNGARIA KFT.

1122 Budapest, Városmajor u. 50/A. Telefon/fax: 155-22-62

VADÁSZAT 4 FÖLDRÉSZEN
Elsőrangú vadászatok verhetetlen árakon. 

Ausztriai irodánk többéves garancia a kiváló szervezésre.

K(nálatunkból:
Oroszország: 1 jávorszarvas. 5 vadásznap 

3300 DM + repülőjegy 
1 siket- és 1 nyirfajdkakas, 5 vadásznap 
2100 DM + repülőjegy 

Kanada: 1 feketemedve. 6 vadásznap.
3300-3600 DM + repülőjegy 

Namibia: 1 nagy kudu, 1 oryx, 1 vándorantilop.
1 varacskos disznó, 6 vadásznap 
4320 DM + repülőjegy

További vadászati lehetőségek: szibériai óz, kőszáli kecske, 
óriás jávorszarvas, farkas, grizly- és óriásmedve, 
vastagszarvú juh, caribu (rénszarvas), puma, fehérfarkú 
szarvas, ausztráliai vizibivaly, kafferbivaly, oroszlán, 
leopárd, elefánt.
Színes, német nyelvű katalógussal és az egyes 
vadászatokról részletes felvilágosítással készségesen 
állunk az érdeklődők rendelkezésére.



A FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI RT.
Vegyesipari Gyáregységének kínálata

Frattini bélelt gumicsizma 
36-46-os méretben

Címünk: 1242 Budapest, Pf. 284., 1135 Budapest XIII., Hegedűs Gy.u. 4. Telefon: 111-0684,131-3073

„Gazdacsizma" fekete, fehér és 
zöld színben, 35-45 ös méretben

„S íbox": egyszerre 4 pár siléc 
és a tartozékok szállítására alkalmas. 
Terhelhetőség: 70 kg, 
méret: 2200 x  620 x  340 mm. 
térfogat: 400 liter, súly: 18 kg

„Túrabox": terhelhetőség: 70 kg, 
méret: 1135 x  950 x  430 mm 
térfogat: 380 liter, súly: 15 kg

Ml MEGVALÓSÍTJUK ÁLMAI 

VADÁSZATAIT...

Jávorszarvas-vadászat Litvániában  
és Szibériában

okt. 1.-dec. 12. DM 6900,- 
Caribouvadászat Kanadában  
október/november DM 5900,-* 

A ntilopvadászat D él-A frikában  
március-november DM 6000,- 
Bivalyvadászat Tanzániában  

jú liu s -m á rc iu s  US$ 7890,-

M l JÁRTUNK ITT, 
VADÁSZTUNK. LŐTTÜNK. 
JÖJJÖN ÖN IS VELÜNK!

Kérje részletes ár- és programajánlatunkat! 
Kettner Vadászatszervező Iroda 

1149 Budapest, Kövér Lajos u. 23. II. e. 
Tel.: 267-6570, 267-6571, 163-7233 

Fax: 163-1499

DIANA
Kereskedelmi és Szolgáltató Szövetkezet

DIANA TRA D E KFT.
CSAK NÁLUNK:

Bizományos értékesítésre leadott sörétes és golyós vadászfegy
verek újszerú állapotban, nagy választókban •  Gáz- és riasztó
pisztolyok, légpisztolyok, légfegyverek, hatásta laníto tt fegyverek 
engedély nélkül •  Fegyverjavitó műhelyünkben vá lla ljuk a va- 
dászfegyverek szakszerű javítását, belövését. bevizsgálását és 
céltávcsó szerelését, valam int fegyverek hatástalanítását •  Fegy
verboltunk és m űhelyünk címe: 1077 Budapest. W esselényi u. 74. 
Telefon: 122-4002 •  Nagykereskedők, viszonteladók és egyéni 
vásárlók figyelm ébe ajánljuk DISZKONT részlegünket: Budapest 

X.. Szacsvay u. 44. Telefon: 147-2516

C O N C O R D E  T R A V E L

NYÁR VÉGI AJÁNLATAINK:
Cavallinói apartmanok (Jesolo mellett) 1 hét: 11 200 Ft

Ciprusi üdülés, 
elhelyezés Larnacán apartmanokban, 

szállás + reggeli: 11 000 Ft/főtől + repülőjegy 
Szafaritúrák Afrika legismertebb helyszíneire. 

(Namíbia, Tanzánia, Kenya, Dél-Afrika stb.)
Jelentkezés és bővebb in fo rm áció : 1062 Budapest. Andróssy ú t 56. 

Telefon: 269 5447, 269 5448. Fax: 153 0417



HÍREK HÍREK HÍREK HÍREK
Dóra Pál (1907-1994)

Ism ét nagy öreg  távozott közülünk. 
Dóra Pál neve a m agyar sportlövészet 
nagy korszakéhoz kö töd ik . N égyéves  
korétó l a puska és a vadászat szere l
m ese volt. Első versenyén, 1921-ben 
Adonyban, üveggöm blövészetben
nyert három  elsó he lye t. K eszthelyen  
végzett, gazdászként. A Lum niczer 
Sándor vezette  „aranycsapat" ta g ié 
k é n t -  m elynek Sándor báty ja  is tag ja  
vo lt -  1923-ben. 1933-ban. 1934-ben és 
1935-ben csapat-v ilágbajnokságot
nyert. 1929-ben. 1931-ben. 1933-ban. 
1934-ben és !93S-ben Európa-bajnoksá- 
got. 1933-ban az Európa-bajnokságon  
Dóra Sándorral ho ltversenyben m áso
dik. a v ilágbajnokságon -  ugyancsak  
fivé réve l -  ho ltversenyben harm adik  
vo lt. 1933-ban M o n té  C arlóban a Prix 
Francois Blanc verseny aranyérm ét 
nyerte.

V adászott itth o n  és kü lfö ldön e g y 
aránt. A  háború u tán  feg yvere it bevon 
ták . m ajd  k ite le p íte tté k . Soha többé  
nem  k é rt fegyverta rtás i engedélyt. Jó  
barátságot ta rto tt Fekete  Istvánnal és 
Széchenyi Zsigm onddal. É lete  utolsó  
évtizedeiben , ha te h e tte , a  Tiszán és a 
B alatonon horgászott.

Július 4-én hunyt el, a Kerepesi te 
m etőben lévő családi krip tában h e 
lyezték  örök nyugalom ra.

Nagygyörgy Sándor 
fotóművészre emlékezve

A hódmezővásárhelyi Tornyai János Múze
umban szeptember 4 é n  deW ótt 12 órakor 
nyitják meg Nagygyörgy Sándor M ártélyi tá 
jak cím ű kiállítását, amelyet a Petőfi Sándor 
Múvelóde*i Koz pont rendez a fotóművész 
halálának egyéves évfordulója alkalmából 
A kiállítást október 2-án délutánig lehet 
megtekinteni 10-tól este 8 ig A múzeum 
hétlón zárva van Pontos'cím  Hódmezővá
sárhely. Szántó Kovács János u. 16-18

Művészi megbecsülés 
Csergezán Pálnak

Ez év tavaszán a laku lt m eg az A L T A M I
RA EGYESÜLET (az a ltam ira i barlang  
Spanyolországban ta lá lható , ahol az 
ősem ber számos á lla tra jza  lá tható , 
am elyeke t az á lla tfes tésze t legelső  al
ko tása iként ism ernek). A  tag o k  olyan  
hivatásos képző- és Iparm űvészek, 
ak ik  e lk ö te le ze tte k  a te rm észe t Iránt.

Az ö tle t Pál János grafikusm űvész  
fe jéb en  fo g an t m eg. de az ügy m ellé  
állt m unkahely i fő n ö ke , dr. Vásárhely i 
Tam ás, a Term észettudom ányi M ú ze 
um fő ig azg ató -h e lye ttese  is.

A  14 fős  a laku ló  Olésen egyhangúlag  
vá laszto tták  e ln ö kké  Csergezán Pál

festőm űvészt, é le tm ű vé t és n em ze tkö 
zi ran g já t ism erve el ezzel.

A le lnökök: M u ray  R óbert fe s tő m ű 
vész és Pál János grafikusm űvész, fő 
titk á r Szunyoghy András festőm űvész, 
grafikus, aki az ism ert LÓ A N A TÓ M IA  
cím ű könyv szerzője.

A tag o k  létszám a azóta  m egkétsze
reződött és m unkáikból csoportos k i
á llítás t rendeznek „A  TERM ÉSZET és 
m i" c ím m el. A rendezést azon kevés  
m űvészettö rténészek eg y ike  -  Pogány  
G ábor -  válla lta , ak i nem  ódzkodik a 
színvonalas term észetábrázolás tá m o 
g a tá s á u l. A  kiá llítás a K épcsarnok K ft. 
Csók István  G alériájában te k in th e tő  
m eg (Bp. V. Váci u. 25.). szeptem ber •-  
tó i 17-ig.

A Z  A L T A M IR A  EGYESÜLET a lko tó i 
t is z te le tte l m eghívja  és várja  a m űvé
szet iránt é rdeklődő  term észetbará to 
kat és vadászokat.

Négy évszak erdőn-mezőn

címmel Török András festőművész gyű jte
ményes kiállítása nyílt meg szeptember 2- 
án. a szentendrei Tasi Étterem galériájában. 
A kiállítás megtekinthető hétfő kivételével 
m indennap 12 és 22 óra között Cím 2000 
Szentedre. Mester u 6.

Vadbiológia 1990-1993
c ím m el Csányi Sándor szerkesztésé
ben az FM  Vadgazdálkodási A lap jának  
anyagi tám ogatásával -  m eg je len t a 4. 
kö te t, am ely  a hazai vadbio lógiai k u ta 
tások je le n té s e it  eredm énye it ta r ta l
mazza. Az igényesen, jó l á tte k in th e tő 
en összeállíto tt k ö te t angol nyelvű  
összefog la lókat is tarta lm az. A könyv  
kereskede lm i forgalom ban nem  k a p 
ható. a tém ával fog la lkozó  szakem be- 
rek  e GATE Á lla ttan i 4 *  Vadbio lógiai 
K utató  In téze tén é l ko rlá to zo tt szám- 
ben Igényelhetik .

Somogyországban
Az erdó- ás vadgazdálkodás címmel rende
zett szakmai tapasztalatcserét rendezett a 
SEFAG R T. az AVENARIUS és az AVEN- 
ZOR Kft. Somogy megyében A lábodi erdé
szet területén a sorcsikgyomirtás és acerva- 
koiozás eredményeit tekin te tték meg. m ajd
•  Zselicségben a kéreghántások elleni véde
kezés módszereivel ismorVedtek 3  szakem
berek Dr Góndócz Gyula részletesen be 
mutatta a zsel>ci erdészetet. Heinz Gabnella
•  vadkármegelózés eredményeiről. Nádas 
József a somogyi erdóket ért károsításokról, 
dr. Sptngár Ferenc az erdó és vadgazdálko 
dás egyidejű müve lé té ró l ta rto tt elóadást. A 
megjelent szakemberek a látottakat, hallót, 
takat mindezek után részletesen m egvita t
ták. amelynek összefoglalását Törócsik Pál 
úgyvezetó és Bóne József vezérigazgató 
vállalta magára A résztvevők egyhangú vé
leménye volt. hogy az eredményes munká
hoz. a feszültségek csökkentéséhez fe lté tle 
nül szükség van konzultatív jellegű szakmai 
taláfcozókra. az úfdonságok. tapasztalatok 
széles korú elterjesztésére

Közgyűlés Békésben

K üldöttközgyű lést ta rto tt a  Békés M e 
gyei Vadászszövetség augusztus 22-én. 
a m egyei vadászház nagyterm ében. A  
szövetség tagegyesü le te inek  képv ise
lő i beszám olót h a llg a ttak  m ag a m últ 
évi pénzügyi te rv  te ljes ítésérő l, a  m ér
legről. va lam in t a  vadásztársaságok  
vadgazdálkodási és m érlegadatairó l. A  
je len lévő k  m eg állap íto tták  a pénzügyi, 
közgazdasági he lyzet további rom lá
s á t  és együttgondolkodással keresték  
a javulás lehetőségeit. Ú jfen t szót v á l
to tta k . és ebben Békés m egye az o r
szágban m indenképpen  ú ttö rő  szere
pet v á lla lt  a  fácántenyésztés h e lyze té 
nek a lap ja itó l tö rtén ő  ú jragondolásá
ról. új# a term észethez közelebb álló  
m ódszerek kereséséről.

Könyvklub a vadászoknak
Szabad, m inden érdeklődő szamara nyito tt 
klubnapot tart a Vadász Könyvklub szep
tember 9 én. délután 14 órakor a KozJefce 
désrendészet kultúrterm ében (1142 Buda
pest. Mungana krt 149 ) A könyvklub veze 
tősége vállalta, hogy felkutatja nagy vada* 
sziromk kiadatlan kéziratait, egyben célul 
tűzte ki a magyar vadászati irodalom ku ltu 
rális kincsei teljes bibliográfiájának összeál
lítását Elkészült továbbá a klub emblémája.
•  tagsági igazolvány Am int Tálosi István 
ügyvezető elmondta, e tagság létszáma fo 
lyamatosan növekszik. #gy minden bizonnyal 
lehetőség nyílik arra is. hogy az Országos 
Vadásznap minden ünnepi helyszinén le 
gyen a klubnak képviselője

Előkelő idegen

O sztatlan  s ikert a ra to tt A lison H orné  
angol festöm űvésznö kiá llítása a buda
pesti H ilto n  Szállóban, júliusban. A n 
nak e llenére , hogy a v á jt fü lű  m ükritl- 
kusok körében  m eglehotösen m osto 
hán keze lt tém a a term észet k in cse i
nek naturális  ábrázolása, úgy tűn ik , 
•g y re  nagyobb a közönségigény az 
Ilyen Jellegű m űalkotások iránt. Ezt je l 
zi a  kü lhoni m űvésznő -  eg yébkén t d ip 
lo m atafe leség  -  festm ényei irán ti é r 
deklődés is. am ely  a ma em berének  
hozott ü zen ete t egy olyan világból, 
am elynek m egtapasztalására egyre  
kevesebb az idő és a lehetőség.

Hubertusz-misét

rendez a BEFAG Rt Ugodi Erdészete, hu 
szárok elópusztai parkjában szeptember 24- 
én. szombaton déle lőtt fél 11-kor Az ünnepi 
istentisztelette l a rendezők megemlékeznek 
g ró f Esterházy Pél és id. Fuchs Antal fóva- 
d íszrő l, akik m egteremtették a Bakony eu
rópai hirú. kulturá lt vadgazdálkodását. A  ha
gyomány újraélesztésével egyben a vadá
szat jövőjébe vetett hitűket, bizalmukat is 
szeretnék kifejezni A délután folyamán vizs
labemutató. ijász- és solymászbemutató is 
szórakoztatja a közönséget, az elmaradha
tatlan vadételkóstolőval együtt

Dunántúli vizslaverseny

Az idei dunántúli versenyt a  G yör-Sop- 
ron -M oson  m egye i Ravazdon rendezik  
október S-9-én. A verseny házigazdája  
a Pannonvad Vadásztársaság. A  v e r
seny az a lap ító  o k ira t szerint csapat- 
verseny. így egyéni nevezés csak ke llő  
számú induló csapat hiányában fo g ad 
ható  el. N evezésre jogosu lt m inden du
nántú li és pest m egyei 3-3 fős c s a p a t  
valam in t az Á llam i Erdő- és Vadgazda
ságok 3 fős  csapata. N evezési díj csa
p a to n kén t (m eg yén kén t) 5000 F t  e g y é 
ni nevezés esetén  1500 F t  am it a  v e r
seny m egkezdése e lő t t  a  verseny iro 

dán ke ll befizetn i. A  m egyék az e lő ze 
tes nevezéseket az alábbi c ím re szí
veskedjenek küldeni:

Pomázi Á goston , a  V T K M S z kynoló- 
gusa: 1051 B u d ap est Nádor u. 34. T e le 
fon: 111-9608. Nevezési határidő: 1994. 
szoptem ber 25.

A versenybírók az érvényben lévő  
-zö ld  kö n yv", a  M indenes V izslaver
seny Szabályzata szerint bírálnak. A 
versenyen a szőrm és vonszalék készí
tése üreg i v. házi nyúllal tö rtén ik . A  
m egyei vadászszövetségek részére a 
részletes tá jé k o zta tó t a szervezőbi
zottság 1994. szeptem ber 10-ig m eg kü l
di.

Nem ámítás, csalás
Nagy é n é k re  e lk ö v e te tt csalással, ké t 
rendbeli sikkasztással, ö t rendbeli je 
lentős é rté k re  e lk ö v e te tt csalási k ís é r
le tte l és hat rendbeli m agánokirat-ha
m isítással és vádem elési javas la tta l fe 
je ző d ö tt be a nyom ozás K. Bence J á 
nos (K BJ). egy m ásik vadászújság vo lt 
m unkatársa ellen. A m in t azt a nyom o
zó hatóság szerkesztőségünknek e l
m ondta. m indezeken k ívü l vadászoktól 
nagy összegű, csak polgári peres úton  
b ehajtható  „baráti kö lcsö n ö ket"  is fe l
ve tt a gyanúsíto tt. K. B. J . repü lő jegyre, 
egyéb k iadásokra e lő le g e k e t v e tt fö l 
teh ető s  m agánszem élyektő l a frika i va- 
dászszafárik szervezésére, am elyeket 
később sa já t cé lja ira  fo rd íto t t  íg é rt -  jó  
p é n ié rt  -  vadásztársasági tagságot és 
széles körű  ism eretségeire  h ivatkozva  
b ecsapott jó  nevű vadászatszorvezö. 
vadhúsfelvásárló  c é g e k e t

K iderü lt ló jegyzék-m an ipu lác ió  is. 
am elyre  három  özbak tró fe á ja  nem  k e 
rült rá. zsebbe fize te tt a ném et vendég. 
A vadásztársaság ta g ja i sorából k izá r
ta, az o k o z o tt  becsült kárt m e g té ríte t
té k , de az in tézőb izo ttság  nem  te t t  fe l
je len tés t. Több más károsult sem  te tt  
fe lje le n té s t  talán e g y fa jta  szégyenér
ze t m ia t t  hiszen az üzle t világában k o 
rántsem  ta rto z ik  a jó  hírnévhez, ha a 
cég, vagy annak veze tő je  könnyen b e 
csapható, m egtéveszthető . Ilyen ekk e l
-  sajnos -  alaposan vissza leh e t élni.

A zöld szemű szörny

A féltékenység ju tta tta  végül is rendőrkézre 
J  A m i* erdészt Pécs kornyékén. A rapstc-

I  kodástal kiegészített adómentes kenyérke
resete hosszú évek óta tarto tt, a vendéglő
sók ped>g m indig vevők voltak friss ózhúsra, 
amelyet az erdész kerületén és azon kívül az 
én fényszóróval nappallá téve .szerzett be* 
szolgálati fegyverével, ezzel is védve a fa 
csemetéket M iután m indig csurrant-csep- 
pent a konyhapénzre a vadorzásból. az é j
szakánként sokszor egyedül maradt feleség, 
két gyermek édesanyja, eleinte nem tette  
szóvá a kimaradásokat Tartott ez egészen 
addig, amig ki nem derült, hogy a tilosba té 
vedt erdész nem csak az özeket teríte tte  le 
szorgalmasan éjjelente, hanem alkalom ad
tán újdonsült barátnőjét is Az asszonynál 
betelt a pohár, h ites urát legott feljelentette 
a sorozatos vadorzásáért. hiszen a szoknya
vadászatot á törvény nem bünteti. A Pécsi 
Rendórfókapitányság éppen a válóper nap
ján indíto tt nyomozást, a szolgálati fegyvert 
azonnali hatállyal bevonta A gyanúsított az 
egybehangzó tanúvallomások, szembesíté
sek ellenére -  egyelőre -  tagadja törvényte
len lövéseit

Aranykezű lányok
A  46. sportlövő  v ilágbajnokságon, M i
lánóban, aranyérm et nyert a  m agyar 
skeetlövö  női c s a p a t A z Ig a iy  D iana. 
Vasvári E rzséb e t Göbölös Ilona trió  
k é t koronggal szerezte  m eg  a dobogó  
leg fe lső  fo k á t a  fagnansi pályán.

Iga ly  D iana egyéniben  m ásodik h e 
ly e t v ívo tt k i az Örm ény Erd janik A veti- 
sian m ö g ö tt  M ad ari Csilla, a  G yőri 
Sportlövő Egyesület versenyzője fu tó 
céllövészetben  lé p h e te tt a dobogó m á
sodik helyére. T iszta  szívből g ra tu lá 
lunk D ianáink bravúros szerepléséhez.
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MAGNUM VADÁSZ ÉS ÍJÁSZ KIS- ÉS NAGYKERESKEDÉS A

M96 SVÉD CARL G USTAV 14 990 Ft

TASCO  kereső és céltávcsovek, BENELLI. BERETTA sörétes vadász
fegyverek. HERBERTZ Solingen vadászkések, tőrok REALTREE, M O SSY 

O AK terepruhák, ER M A sport és maroklőfegyverek.

KERESKEDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

Cím: BUDAPEST V III, József krt. 66. (Baross utcánál)
Tel.: (1) 133 9430 Nyitva: H.-P. 10 00-1800 

VÁC, Dr. Csányi krt 56, telefon: (27) 317 300 v. 319 100 
Nyitva: H.-P. 9.00-17.00 

Postán utánvéttel is szállítunk, hivja a (27) 317-300 telefonszámotl

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

HÍREK HÍREK HÍREK HÍREK
A  vad az e rd ő (m érn ö k ) 

része
A  m ú lt évben ad tunk arról hírt. hogy S. 
László ordóm órnököt* a  pécsváradi 
Zengő V adás iU irsa tág  tag já t te tte n  é r 
té k  egy dám bika jogosulatlan  e le jté 
sén. S. Lászlót a  vadásztársaság tag ja i 
sorából kizárta, de puskái m egm arad 
t a k  m ert rögvest á tlé p e tt egy b érk ilö 
vő vadásztársaságba. N em régiben a 
kom ló i vadásztársaságnál b u ko tt le 
egy szarvasborjún és egy süldőn, az e l
járás m ind m unkaügyi, m ind polgárjogi 
vonalon ú jfon t m egindult.

K éznyű jtás  K olet- 
M agyarországon

Erdő . vad-, halgazdálkodási, és term észet-1 
védelmi konferenciát rendez a Debreceni 
Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaság 
tudományi Kara (Debrecen. Böszörményi u 
138 sz ) november 5-6 án A II. Kolet Ma- 
gyarországi tudományos tanácskozás célja 
az ágazatok közötti érdekegyeztetés, vata 
mmt a kozos cselekvési irányok tudom á
nyos alapon torténo kijelölése. A resztémák 
szakembereinek előadásait jól szervezett < 
gyakorlati bemutatók tarkítják

<E
Luxem burgban az au tópályákat úgy <5 
ép ítik  m eg. hogy m inden vadváltónál §  
egy 50 m étor széles, hom okkal b o ríto tt ^

hidat em elnek az út fö lé. N em  fo rg a t
ják  fe l a  vad m egszokott é le té t k e r í
téssel vagy bárm i mással, só t rendsze
resen fig y e lik  a hom okban lá to tt nyo
m ok alapján a vad m ozgását. A ján ljuk  
figye lm ébe a m agyar ú tép ítő kn ek  is. 
Fotó: A ra tó  István.

H O R -S Z A  kupa
32 versenyzővel, ragyogó időben, izgalmas 
lovészverscnyt rendeztek Sarvárott. augusz 
tus 13 án

A 25 loveses olim piai skeetioveszotból es 
a 13 lovéses kispuska lovészversenyból álló 
vetélkedő, amelynek elbírálásához a skeet* 
találatokat a pontszámokhoz néggyel szo
rozták. így az eterhetó pontszam 200 volt 
Eredmenyek 
Junior (35 évig)
1. László A ttila  109 pont

2 Német György 97 pont
3 Tuboly Tihamér 90 pont

Középkorosztály (35 55 évig):
1. Hegyi János 153 pont
2 Z sd i József 144 pont
3 Gyórke Zoltán 136 pont

Semor
1 Szilagyi Imre 119 pont
2 Simon Zoltán 106 pont
3 Molnár Lajos 96 pont

A helyezettek ertekes targyjutalmakat és
oklevelet kaptak, az elsó helyezettek egy 
évig a HOR SZA Kupa vándorserleg b irtoko
sai.
Horváth Ernő

F e k e te e x p o rt
N égy kerecsensó lyom -fióka fészekből 
való k iszedéséért és azok engedély

A  wH alali~  elfú jásával búcsúzott tizennyo lc  hivatásos vadász a BEFAG huszárok- 
elöpusztai vadászkürttanfo lyam ának hallgató iként. Vörösbaranyi M ihá ly , a pápai 
Bartók Béla Zeneiskola tanára ötnapos bentlakásos o k ta tás  kere téb en  tan íto tta  
az mUöuorbmn az erdőgazdaságok h ivatásos vadászait a  vadászkürtölés re jte lm e i
re. E lgondolkodtató , hogy a három  vadásztársasági vadőr közül az egyik saját 
kö ltségén  v e tt részt az oktatáson. A résztvevők szerint érdem es vo lt m egszervez
ni és elvégezni ez t a tanfo lyam ot.

nélkül kü lfö ld re  csem pészési k ísé rle 
té é r t a  bíróság jogeröson 46 ezer fo rin 
tos pénzbírsággal sú jto tta  Rajnik Fe
rencet. A m in t dr. K alotás Zsolt, a m a
dártan i in tézet igazgató ja elm ondta, 
nem  az első ilyen eset ez. ezért egyre  
nagyobb a fontossága a k iom eíten  v é 
d e tt ragadozó m adár-fa jok  hatékony, 
eseten kén t a te ljes  kö ltés i idő alatti, 
szigorú őrzésének.

T e rü le t a b érk ilö vö kn ek
A Magyar Berkilovó és Független Vadász 
társaságok Országos Szövetsége augusztus 
vegén vadászterület bérleti szerződést ko 
tó n  a Földművelésügyi M inisztériummal. így 
9068 hektáros vadászati jogbériethez |utot 
tak. amelyet az egykori Tatai Á llam i Gazda- 
sag felszámolt üzemi vadászterületéből ala
kították ki A hektáronkénti bérleti díj a K o
márom-Esztergom megyei átlagnak m egfe
lelő. 24 Ft/ha. összesen 217 632 Ft. és két 
hivatásos vadászt kell alkalmazniuk

A lan y i jogon?
Szám talan kérdés és igen sok konkrét 
eset kapcsán kértünk  tá jéko zta tás t a 
rendőrhatóságtó l a vadászfegyver-vá
sárlási és- tartás i en gedélyek k iadásá
nak fe lté te le irő l. Ezek szerint a  vadász
társasági tagság nem  köte lező , ha az 
érvényes á llam i vadász- és feg yver
vizsga. a vadászjegy, va lam in t a 115. sz. 
K orm ány- és a 8/1993-as FM -rondelet- 
ben le írt egyéb fe lté te le k  m egvannak. 
Igy  m -  köztudatta l e llen té tben  -  az 
O M W -n e k  a vadorzás visszaszorítása  
érdekében , a m últ évben k ö tö tt szerző
dése. am elyben a kö te lező  vadásztár
sasági tagságról is szó vo lt. sajnos az 
ellen tm ondó , m agasabb szintű jogsza
bályok m ia tt nem  ta rth a tó  be. Ez v i
szont m ár egy m ásik tö rtén e t, m ert az 
eddig m e g tö rté n t „ jog i ese tekk e l"  D u
nát leh e t rekesxteni.

m m m

MEGJELENIK HAVONKÉNT 
A  HÓNAP ELSŐ KEDDJÉN

Fősrerkesztő Csele ő  S á n d o r Fele lő t szerkesztő H o m o n n a y  Z s o m b o r  Tervezőszerkesztő 
K u n  G á b o r Fotóriporter P o le te r  G a b rie lla  Szerkesztőség* titkárnő lu k á c s n é  K o c s is  M a - 
h e n n a  A  szerkesztőség leveiezes* c*me 124$ B u d a p e s t P f. 1201 K ied i* e Vadászéit Kuitv*6i«s 
Egyesület Felelős Kiadó K n e fé ly  M A ria  uv igezgetó A szerkesztőség es e kuedő c«me 10S4 
B u d a p e s t H o n v é d  u. 8. IV . tm .  X  Telefon 131-1831. Telefon és fe * 1 3 1 -4 3 * A Magyar VA 
DASZLAP elő fize thető  rózsaszínű postsutefvsnyon e szerkesztőség levelezési cím en vegy é tu ta  
lá s s á l az A G R O B A N K  R t. n é l v e z e te t t  219 * 6 2 9  1 *7 7 0 7 * 70020012 s zá m ú  szám lá ra . 
T e r je s z ti a  H IR K E R  R t  az N H  R t .  é s  az a lte rn a t ív  te r je s z tő k .

Az előfizetési díj egy évre 700 Ft

IS S N  1211 -41*

A theoeeum  Nyom óé Re 
94 0*83 
íe 'e iő s  vezető 
V id a  J ó z s e f 
veze* *gezgetó


