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LENNI VAGY NEM LENNI?
(EZ EGY MEGLEHETŐSEN HOSSZÚ ÍRÁS, KÉREM. NE MÉRGELŐDJENEK A TERJEDELME MIATT - 

AHOGY A VADÁSZATOT. EZT IS BÁRHOL ÉS BÁRMIKOR ABBA LEHET HAGYNI...)

Egyre inkább a/ok közé kezdek tartoz
ni. akik a vadászat befejezése mellett 
döntenek. Minden bizonnyal ennek a 
feleségem örülne a legjobban, bár 
nincs kizárva, hogy az elmúlt húsz év
ben ..frontharcosként" szerzett ellen
ségeim. ellenfeleim is tapsikolnának 
örömükben. Azért hajlanék a lemon
dás felé. mert mind több dolog kezd 
számomra elviselhetetlenné válni. B i
zonyára szerepet játszanak ebben az

anyagiak és azok a kötelmek, amelyek 
behatárolják a vadászat gyakorlását, 
amelyek mindennek nevezhettek, csak 
nem szórakoztatóaknak. Ha Széchenyi 
Zsigmond ma élne. vajon ma is fonto
sabbnak tartaná az „erdőzúgást" a 
vadűzésnél? Nem tudom, de azt halvá
nyan érzékelem, hogy clüzlctcscdő v i
lágunkban milyen nehézkessé vált az 
erdőzúgásra figyelni. ..Kiváltságos" 
lévén, hozzájuthattam az éppen aktuá

lis rendelet- és törvénytervezetek szö
vegéhez. olvashattam a legkülönfélébb 
variációkat... és háboroghattam. Ami 
azt illeti, be kell látnom: az eddigi ter
vezetek közül a kormány által október
ben elfogadott és az Országgyűlés elé 
beterjeszthetönek ítélt „a  vad védel
méről. a vadgazdái kodásról, valamint 
a vadászatról" szóló, 100 paragrafus
ból álló törvényjavaslat - minden hibá
ja . hiányossága, túlszabályozottsága

ellenére - talán a legjobb verzió, amit 
napjaink átmeneti korszakában a vadá
szathoz értő és a vadról-vadgazdálko
dásról-vadászatról lila gőzzel sem ren
delkező honatyák és honanyák asztalá
ra lehet tenni. Nagyon remélem, hogy 
a parlamenti vita során még tisztulhat
nak. netán egyszerűsödhetnek, éssze- 
rűsödhetnek a dolgok, és örök opti-

(Foly tatás a 3. oldalon)

Ahogy közeledünk az év végéhez, egyre fogynak a kedvezményeink, amelyeket a VADÁSZLAP jövő évi előfizetéséhez nyújtunk. Szeptemberi számunkban
- amelyik az Országos Vadásznapok alkalmából augusztus 29 én jelent meg közöltük azokat a kedvezményeket, amelyeket egyéni előfizetőinknek kinél 
tünk. Ebben a lapban találhattak egy új .Belföldi postautalványt* - kezdetben néhány postahivatalban még nem is ismerték amelyen két hónapos ked
vezménnyel lehetett lapunkra előfizetni. Mire Önök ezeket a sorokat olvassák, november lévén, már a szeptemberi csekkek nem érvényesek! (A csekk hát
oldalán jeleztük, hogy a befizetés csak szeptember-október hónapban érvényes.) Érvényesek viszont azok a csekkek, amelyet e lapszámunkban találnak, 
és amelyek egy hónapos kedvezményt nyújtanak Tisztelt Előfizetőinknek. Figyelem! A mostani csekken szintén csak két hónapig, az év végéig lehet befi
zetni a Magyar VAOASZIAP jövő évi. csak nálunk kedvezményes előfizetési d iját 

Az egyéni előfizetések kedvezményein kívül - mint azt előző lapszámunkban is megírtuk - a vadásztársaságoknak, amennyiben kollektiven fizetnek élői 
további takarékoskodási lehetőséget ajánlottunk. Ha a kollektív előfizetés mellett döntöttek, először a cím listát küldjék el szerkesztőségünknek, amelynek 
alapján számlát állítunk ki, és ezt a számlát kell majd kiegyenlíteni. Amennyiben az esztendő végéig az előfizetési díj megérkezik a számlánkra, a vadász- 
társaság tagjai az egyéni előfizetési díj kedvezményén túlmenően további 10 százalék pluszkedvezményt kaphatnak. Éljenek vele!



ÜZENETEK
Kovács Péter, B u d a p e s t:....Ahogy a ve 
zetőség bekonferálta. magas rangú vendég 
tisztelte meg társaságunk második vadá 
szatát az elmúlt hét végén M indenki szinte 
•odáig volt- a nagy megtiszteltetéstől. A 
•fővendég- hivatali kocsin (autócsodán) 
érkezett, sofóróstől. aki aztán végig benn 
«s maradt, nehogy ellopták az autót a gyű 
lekez6be*yröt. A vadászmester háromszor 
zavarodott bele az eligazításba, mert úgy 
kellett megoldani, hogy a vendég jobbján 
az elnök, balján a titkár kapjon helyet, sőt 
vadcipelóket is juttattak, ©gyedül csak ne 
ki. Erre ugyan a későbbekben nemigen 
volt szükség, mert esek nem akart felforró
sodni a puskacsd Meleg volt. nem keit a 
vad A második haftásban a vezetőség oda 
rendelte a vadőrt kutyástól azzal, hogy a 
vizsla maid megállta a kakast. Így a vendég 
talán e i is tudja sütni a gyán zsírzású auto
matáját. A  nagy ember azonban pökhendi 
módon etkúkJte a kutyás vadőrt, mert a ku
tya elzavarja előle a vadat. Nem is lőtt sem 
m it pedig már a száz méterről kelő nyutak 
rs is rálövöldózótt. Az utolsó hajtásban a 
második szomszédié szépen karikára buk
fenceztetek egy nyulat. am elybe aztán - 
már fekve - bclodupiézott. Sokan látták az 
egészet, mert egy kukoricatarlón történt. A 
legtöbben a döbbenettől szólni sem  tud 
tak. szomszédai, a vezetőség oszlopos tag 
fbi sem csináltak mást. mint kínosan m oso
lyogtak. Végül azonban azt a vadászt tol
ták le. aki szabályosan, annak rend>e. mód
ja szerint lőtte meg a nyulat. M ivel igen ke

vés nyúl volt végül a terítéken, annyit 
sikerült elérni, hogy vadőrünk a terítéknél 
véletlenül éppen azt a  nyalat adta é t  am e
lyiket söréttel olyan bőkezűen megspékelt 
Nem volt annak egy ép porc*ká*a sem. ló 
gott ke/e. lába. Akivel beszéltem, minden 
kit felháborított az eset. m ég* mindenki 
kussolt. pedig nálunk eddig az volt a szó 
kés. hogy mindenkinek megmondták, ha 
valam i nem tetszett. Tudom, most azt mon 
danák, m ért nem tettem  én szóvá. Nos. ott. 
akkor magam is azt gondoltam, hogy oz el 
nőknek vagy vadászm esternek kellene 
szóim üyen és ehhez hasonló etikátlan v i
selkedés láttán Ha ők •lenyelik-, miért ép  
pen engem utáljanak meg. sőt esetleg jö
vőre nem kapok trófeás vadat, vagy más 
efféle a szókimondás jutalma Egyszóval 
csak hátrányok érhetnek. Vitatkoztunk is 
egym ás között a végén, de mindenki azt 
mondta, hogy ez a vadászatvezető dolga, 
önöknek mi erről a véleményük?../*

Ténykérdés, hogy a tórsas vadászaton a va
dászat vezető toluló* m/ndénért. A/ónban  
nem lehet /c/en mindenütt: így etikai vétsé 
get /oga ven észrevételezni bárkinek, a*/ 
észlel*. A  hangsúly j/o n  ven. hogy legyen 
valakinek mersze szóim, függetlenül attól, 
ki sértette meg a vadászatikét Egy bizo
nyos ilyenek mellett nem lehet szó nélkül 
elmenni, mert a tapasztalatok szerint a
rossz példa ragadósabh* mint a jó  Ezt azért 
e/óbb utóbb a szankciókat hozó vezetőség 
is belátja.

Né**ány Olvasónk elfelejtette nevét és címét feltüntetni a Megver VADAS/l AP 1996-os 
lés* belföldi postautalvány szelvényre.
Kérjük, hogy az itt közölt postai azonosító számok tutofdonosei közöljék nevüket és pontos círrM> 
ket szerkesztőségünkkel, hogy januártól postázhassuk számukra a Vadá szia pót. 4Ahol olvasható 
vo it lejegyeztük a feladat helyet is.) Telefon/fax. 131 4368

Sorszám
40104746 101 71
40107471 101 71
40019358 101 71
40072151 101 71
40005270 101 71
400204 79 101 71
40070982 101 71
40025546 101 71
40055741 101 71
40013884 101 71
40000985 101 71
40001803 101 71
40108575 101 71
40010986 101 71
40072962 101 71
40106683 101 71
40052234 101 71
40051273 101 71
40019693 101 71

Feladási hely*

Budapest 121 
Ba#a 2 
Cegléd 1 
Kófca
Budapest 140 
Szerencs 
Szentendre 1 
Dunaújváros 
Budafok 1 
Tar dós
Balmazújváros 
Gas/tony 
T örokszentnuklös 
Ács
Budapest 140 
Csepel 2 
Rákospalota 5

40092876 101 71
40104557 101 71
40055738 101 71
40023319 101 71
40024804 101 71
40001366 101 71
40080488 101 71
40052364 101 71
40109695 101 71
40109392 101 71
40100366 101 71
40008338 101 71
40070665 101 71
40010351 101 71
40099532 101 71
40052292 101 71

40072249 101 71
40093101 101 71

Szeged 
Damözse* 
Szentendre I
Érd 1
Veszprém I 
Pestszem>mre

1141 Budapest.
Zobola u 7
Ba*a. Teesed* u 50

Mire szabad vadászni 
a környező országokban és itthon?

Ausxtrla:
Novemberben: szervástul tehén. borjú - zertje muflon - 6/sota. Q*óa sztkaszerve*. 
dám. vaddisznó lkán eskocái meze# és heves* nyúl - csA*/arrn*oer k*fc.*s <15 éigl fácénfca 
kas borz - nyest nvuszt - vadkacsa* - vadltbék hőfajd erdei szalonka - örvös goi.vnb 
és balkán gerle

Srtováfcte:
Novemberben: szerv****ia. lenén. borjú damb*a. tehén. bor>ú mo#len - özsute. q*<U 
vedéraxnO üregi nyúl mezei nyO* berkes hmji -  borz - pázs'nepocok nyest nyoszt 
menyetek - osászármedár ( 15 e<g) fAcenfcekes - vetési kid he*e be*ér* gerle szárcsa, 
•ókes és böjti réce.
C9ész évben lőhető: >yestkutye röka görény - ürge - hörcsög - szarka szajkó, vetési 
és dolmányos verju

Ukráné:
Novemberben: csuftosved - számyasvad - őrbe* - meze* nyúl - fácán.

Románia:
Novemberben : wervastMka. tehén, borjú <Umb*i. tc**n. borjú - őzsuta. gtda verSdiune 
• mezei nyúl urep nyúl mormot.i Núz - sakál borz zor®e - mu^oo ny4rf»fd técén 
- fô o v̂ - f űri - vadgerle - örvös és odúgaiemö baMm gerle tonyő«90 vtfzwed

erdei szalonka - sárszalonka - b«b*c.
Egész évben lőhető: farkas - röka - vedmecska - nyestkotya görény - htrmeftn - menyet 

pézsmepocok - ürge szarka - szajkO - szürke és vetési ver*>.
Ir ta  ■énlat

Novemberben; szerv**b*e. tehén. borjú dámbtke dámtehén és bor|ú - özsuta g*da zer
ge - v»dd*wno c*ászarm»dár *erfcas vadmecske - mereinyúl - borz - muftoniios jerke, 
bá'ány - kőszén kecske lácén - fogoly - tőkés réce.

Megyarorsiég:
Novemberben: fse*4pt> szarvasba, tehén. i*lő. borjú szikasrerves dybowsk* szarvas - 
moflonkos. jerke. bárány riámbike. tehén. u^ö. bor|ú - mezei nyúl técén - házi görény és 
nyest - vetési kid - lökés . böfb . csörgő-. barátréce - szércaa - be*ánt gerle - seregééy - fo
goly (csak a kiboc satóhelyekenl.
Egész é vb e n  v a d á srh e tó : veddrsm é -  röka -  úregt nyúl ny estkai ye pé?*m*pccok mo- 
sömedve * dolmány©* és vetési varfú szarka -  szajkó -  kor mór én -  ezűsts«á*y.

1 9 9 5  N O V E M B E R  3 0  nap
Közép-európai zónaidöbon Budapesten

A hó
nép-

ia

A hét 
n«p*i

UrNnepnap
NévntO

A
keire
h m

M*P
»yu 0U

t) m
körte

h m

A  Hók} 
nyueu 
h m ►> m

Sj */ e*
itU g o i

«C

7 (add Razsé 636 16 19 16 36 631 0 - « » M>3

8 Szard* Zsombor 638 16 18 1714 7 31 10.5

9 Csatárt* Tnzéar 639 16 16 1756 627 10.4

10 Vttttk Réka 641 1615 18 42 916 10.5

11 Szóinkat Márton 6 4? 16 14 19 33 1001 9l6
12 ttasámtp itaás. Rociété 644 1612 20 28 1045 9 b

13 m ttt Sj* ü »45 1611 2125 1121 9l3
14 K tóó Afc • 4 ? 16 10 22 25 11 S3 9 0

TS Stwóé Atert. l*ét 649 >609 2327 1í  23 a i 240 S.1

>6 Csaton* Odoa 6 50 1608 - 12 50 7.9

17 PrrnH Horinvna. O 96 651 1607 030 1316 7.4

18 S jo e M üaé 6 M 1606 136 1345 U
19 ¥asám* Crnébtt. Zséka 654 1604 245 14 15 7.4

20 Hétté Joléa 655 1604 356 14 46 7.1

21 (add O M r 6 57 1603 5 1 0 15 26 7J)
22 Szrés Cacfta 658 1602 6 24 1611 e >6 43 1 7

23 Csaton* M ta m . tkmtft ű i ;o o 1601 735 1705 6.2
24 toffk fm m 7 0 » 1600 840 16 07 S J
2S Sieabat Kataka. KztnÉa 102 15 59 9  37 19 15 5.4

26 Vasám* * * 704 15 59 10 25 20 2f 5.0

27 Hétté N 705 1558 1106 2140 W
28 Hadd StrlaiMi 706 1557 1141 22 52 4.9

79 S frá i U m m 706 1557 1211 - I>  728 5.«
30 C aM ftft > András. Andor 709 15 56 1240 001 5J

APRÓHIRDETÉS

H IRO C TtSI KEDVEZM ÉNYEK:
A V ad teu tl KuftwcMU Egy*»úl«t t*gia4 
ttémárm és rtlM M onyi *«U*t k t m i  
számára Ingyenes az apróhirdetés. A 
vadásztársaságok által beküldött rövid 
halálozási értesítések ugyancsak <HJ 
mentesek.

Minden egyéb hirdetésért fizetni keH.
A hirdetéseket levélben  vagy rom é  

lyesen. minden hónapban 22-4tg szhree 
kedjonek leadni.

Eladó egy magyar, mauser rendszerű 7 x 64 es
golyós fegyver, új csövei. 6 > 42 es német cél 
tévesével, n * *  szerelékkel és egy 12 es Me- 
rocchi tolatz) bock sorrendváhöval. 76 cm es 
csővel. 5 szőkítéssel Telefon: 74'484 488

Igényesnek Markel 2001* up. 16/70 eiektoro* 
bock újszerű áHapotbao eladó, áré: 120 0Ó0 fi. 
Telefon: 56'428 311.

.30.06-os. balos závárzatú negygolyös ú| fegy 
ver sladö. Telefon 88'457 080

Vadászó szülőktől kiváló *egdt*"*r kölykök el
adók. írdeklődni Horváth István (hivatásos va
dászi. 8545 Gyarmat. Rákóczi u 38

Küszhegyi szálkásszőrü tacskó Kennelben Né 
metország (egfogösabb kar^a fodez. né^net frarv

c«a munkachampon. Munka- és küAemgyőztes 
vadász szülőktől kdykok etöyegyezhetők (rdek 
lődm Makó Ferenc. 8600 Siófok. Küszhegyi u. 
1^. teMon 06 84r312 418.

A Concorde Travel belföldi vendégei részére ka
rés vedászházakat karácsonyi széveszten «dö 
szakra. Kérjük a felajánlásokat a Concorde Trevei 
címére küldjék 1062 Budepast . Andrásay út 56 . 
fen: 153-0417.

A Diene Vadász Horgász Antikvárium akcsöje 
tovább tarr Thum-Humberb István A véreb >929
♦hasonmás kiadási. 0*zel*M.ka Vadászebek és 
Koncz István: Képek egy a#ök* vadész neplófá 
bö». a három könyv összesen: 1000 forint ♦ pos 
tedty Régi vadász könyvekkel továbbra is áHunk 
minden vadász rendelkezésére. 6900 Makó. 
2nnyi u. 34.. telefon: 62*11 561 és 41J  680.

Eladó LaruS Rover 109 terep>árö. 21 éves. 
kifogástalan álUpotú. 2625 kcm. banzi 
nes a i j ir w ^  karosszériás Crdektöom. 
30>461 841.

NATO bán rendszeresített, használ:, de krváló 
áHapotuland Roverek eladók A 06 27058 465 
és 06 27'358^99-es telefonon történő előzetes 
egyeztetés és bejelentkezés után m egtelni he lök
a fóti telepen. Ugyanitt kettő darab Mercedes 
Ummog gépkocsi is kapható.

M E G Y E I D IS P U T Á K
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI VADÁSZSZÖVETSÉG: NOVEMBER 

16 ÁN . CSÜTÖRTÖ KÖN AZ 1 ÓRAKOR KEZDÓOÓ TITKÁRI 
MEGBESZÉLÉST KŐVETŐEN. KB. 3 Ó R Á TÖ l SZOLNOK. PETŐFI U. 13.

•
CSONGRÁD MEGYEI VAOÁSZSZÖVETSÉG: NOVEMBER 17-ÉN. 
PÉNTEKEN 2 ÓRÁTÖL SZEGEO. JÓZSEF A TTILA  SUGÁRÚT 26 

KISS FERENC ERDÉSZETI SZAK KÖZÉPISKOLA

•
VADÁSZTÁRSASÁGOK ÉS VADGAZDÁLKODÁSI SZERVEZETEK 

SZÖVETSÉGE NOVEMBER 23-ÉN. SZERDÁN 9 30-K0R 
SZABADSZÁLLÁS. HELYŐRSÉGI KLUB «A LAKTANYA M ELLETT).

•
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁR 
A VADÁSZATI KULTURÁLIS EGYESÜLET.

•
A MEGYEI DISPUTÁKKAL KAPCSOLATBAN KÉRJÜK. OLVASSÁK EL 

A LAP 5 OLDALÁN TA LÁ LH ATÓ  ..BESZELJÜNK EGYMÁSSAL 
ÖNM AGUNKRÓL-* ES A „N EM  CSAK A TÖRVÉNY!" CIM Ü CIKKEKE TI

2



SZOLGÁLNI ES SZOLGÁLTATNI
VADVSZLAP: - Hm ön lennv az 

O M VY elnöke. hogyan alakítaná át a 
letjcleiitösebb érdekvédelmi w rv tv tl 
tevékenységét?

I)r. Bosánszky I-ajos: - A pmgra- 
moin kulcspontja a vadászok kopott ki
alakítandó egység, Az elmúlt út évben a 
vadászuk, vadásztársaságok, szövetségek 
ék a Védegylet szinte a puszta létükén 
harcolt, ami óhatatlanul cgyüttján a ko
rábban egységesnek mondható szerveze
tek erőinek szétforgácsolódásával. Na- 
g>on fontosnak tartom, hogy nagyobb 
nyilvánosságot kapjon ennek az összcfö- 
gásnak a jelentősége. Tetszik, nem tet
szik. ki kell jelentenem, azt szeretném 
elérni, hogy a védegyleti tagság ne csak 
kedves kötelezettség, hanem rang le
gyen. legyen ennek exkluzivitása, mert 
csak így tudjuk megteremteni a Védegy
let és ezen keresztül a vadászat létjogo
sultságát. mint a természetvédelem, a va
don élő állatvilág ápolásának, kezelésé
nek egyetlen n>ódját. Legalább ennyire 
fontosnak tartom, hogy a Védegyletnek 
valódi érdekvédelmet kell felvállalnia, és 
ennek keretében szolgálnia kell a vadá
szokat. olyan szolgáltatásokat kell ny új
tania. amelyekre a vadászok igényt tarta
nak vagy tarthatnak.

VADASZ LA P: - Ugyanebben a 
struktúrában?

I)r. Bosánszky I-ajos: - A szervezeti 
működésünket a célkitűzéseinknek meg
felelően kell átalakítanunk, amely lehe
tővé teszi, hogy a tagszervezetek képvise
lőt nagyobb beleszólást kapjanak a mun
kába. Véleményem szerint az Országos 
Választmánynak a legalapvetőbb témá
kat. álláspontokat kellene megvitatnia, a 
belső érdekegyeztetést elláthatná a me
gyei szövetségek elnökeiből álló testület 
és a napi kérdésekben egy kis számú ve
zetésre kellene bízni a dolgok intézését.

VADÁSZI.AP: - M i a vélemény* a 
készülő törvényjavaslatról?

I)r. Bosánsyky Lajos: - Úgy gondo
lom. hogy ez a javaslat még nem kiérlelt.

INTERJÚ DR. BOSÁNSZKY LAJOSSAL

M INT ARRÓ L O KTÓ BERI SZÁM UN KBAN  BESZÁM O LTUN K.
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mintha megfeledkezne az érdekvéde
lem szerepéről.

I)r. Bosánszky Lajos: - Ez így van. és 
közben nem gondoskodik egy vadászati 
köztestület létrehozásáról sem. A létei 
addig igaz. hogy hatósági jogköröket 
nem engcdliet át a hatalom az érdekvéde
lemnek. de ha nem születik meg a vadá
szokat tömörítő köztestület, amely az 
egyesületek, a természetes személyek, 
azaz a vadászok és a vadászati hatóságok 
között mintegy közvetítő és egyben szúró 
szerepet játszik, akkor meggyőződésem, 
továbbra sem beszélhetünk a vadászatra 
jogosultak ellenőrzéséről, a külső és bel
ső kontrollról. Csak egyetlen kérdést 
nézzünk meg. a vad védelmét. Tudjuk, 
hogy nem lehet hatósági őrt állítani 
minden vad mellé, ezért a vad védtelenné 
vált. következménye a gátlástalan orv va
dászat. A vadőrök - akaratukon kívül - 
nem igazán tudják feladataikat teljesíte
ni. mert nem bírnak azokkal a jogosítvá
nyokkal. amelyekkel az ilyen magatartást 
tanúsítókkal szemben felléphetnének. Az 
..ejnye-ejnye" tudjuk mire elegendő. 
Már dolgozunk azon a törvényterveze
ten. amely ik a fegy veres biztonsági örök 
számára, beleértve a vadőröket, halórö- 
ket. mezőőröket, természetvédelmi őrö
ket - megteremti a törvényes alapot az 
igazoltatáshoz. a csomagok átnézéséhez, 
a rendőrségre történő bekíséréshez stb. 
Ha ehhez azt is hozzáteszem, hogy 
mennyivel olcsóbb lenne egy adott terü

ob-asmiről vitatkozunk, ami fölösleges. 
Véleményem szennt nem az a lényeg, 
hogy a vad kinek a tulajdonában van. ha
nem az. hogy kik és hogyan gazdálkod
nak vele. A földtulajdonhoz kőtón hasz
nosítással kapcsolatban averzióim van
nak. mert nem vagyok biztos a vad szak
szerű hasznosításában. A nyugati, kiala
kult és bejáratott polgán demokráciákban 
a vad nemzeti kincs, ezért a sorsát a leg
stabilabb társadalmi viszonyhoz, a tulaj
donhoz kötötték. Nálunk éppen a tulaj
donviszonyok a leginkább bizonytalanok, 
ezért ehhez kötni a vad sorsát meglehető
sei) nagy kockázat.

VADAS/I.AP: - A törvényjavaslat

leten. ha az őrzést - hivatalos személy 
minőségben - egy jó! összehangolt csa
pat látná el... és ezek a hivatalos szemé
lyek nem az állam pénzén, hanem a vad
őrök a vadászati köztestület alkalmazott
jaiként működhetnének. Persze ehhez 
még sok egyezséget és sok-sok ésszerű 
kompromisszumot kellene megkötnünk, 
amely ben - ha a parlament erre a vadé 
szati törvényben megteremti a lehetősé
get - a Védegyletnek élen kellene járnia.

VADÁSZLÁP: - Maradjunk a pél
dánál. A köztestület fenntartása és 
működtetése részben a vadászokra há
rulna. ami újabb kiadást jelentene. 
Meddig lehet elvárni a vadászoktól a 
kiadások fedezetét?

Dr. Bosáns/ky l-ajois: - Mint gyakor
ló vadásztársasági elnök, pontosan tu
dom. hogy a vadászat-vadgazdálkodás 
költségeinek mintegy háromnegyed ré
szét már jelenleg is a vt.-tagok állják. A 
vadásztársaságok non-profit egyesületek, 
a tagok - az élményen kívül - szinte sem
mit nem vihetnek haza a tagdíjukért, a 
munkájukért. Ha minden kiadást bele
számolnánk a vadászat költségeibe, rög
tön kiderülne, hogy az ország nagyabbik 
részén működő vadásztársaságok pót«>l- 
hatatlan költségeket vállaltak és vállalnak 
át a tulajdonostól, az államtól. Azt is tu
domásul kellene vennie a vadászati igaz
gatásnak. hogy ráfordítás nélkül nem 
lesz gazdálkodás. Ha a vadászterületek 
nem gazdálkodnak a vaddal, magyarul, 
ha nem lesz mit lőni. nem lesz bérva- 
dá.sztatás sem. ha a vadászatot nem lehet 
eladni, elmaradnak a bevételek, és ha 
nincs miből fizetni, nem lesz mit meg
adóztatni... és ha nem lesznek működő 
vadásztársaságok, egy adott terület vadá
szati-vadgazdálkodási és vadvédelmi 
költségeit a mindenkori tulajdonosnak 
kell vállalnia. Nem tudom, hogy erről 
mit tudnak a törvénytervezetben megne
vezett. vadászati joggal felruházott föld
tulajdonosok.

LENNI VAGY NEM LENNI?
fFolytatás az I. oldalról)

nústa lévén, abban is reménykedem, 
hogy végre lesz törvényünk, mert a bi
zonytalanságnál még mindig ezerszer 
jobb egy nem tökéletes, de biztos bizo
nyosság: az átalakulást segítő új vadá
szati törvény!

Visszatérve az első gondolathoz, 
engedjék meg. hogy illusztráljam: mi
ért fontolgatom a vadászat abbaha
gyását? Nem tettem mást. mint kezem
be vettem a törvénytervezetet, és pa
ragrafusról paragrafusra haladva, ki
gyűjtöttem a fizetnivalóimat és a köte
lezettségeimet. (M ielőtt nekivágnánk, 
rögzítsük: a kötelmek és fizetési köte
lezettségek zöme eddig is létezett, csak 
éppen sosem vettem/vettük magunk
nak a fáradtságot, hogy csokorba 
gyújtsuk.)

Mint terülctes (nagyvadas) vadász- 
társasági tagnak kutya kötelességem, 
hogy a vadásztársaságom közgyűlé
se által meghatározott tagdíjat fizes
sem (a tagdíj 100 forinttól kezdődően

akár havonként 5-10 ezer forint is le
het. az átlag most 1000 forint körül 
jár), ledolgozhatom vagy megváltha
tom a kötelező közösségi munkanapo
kat (a megváltást 600-2500 forint na
ponta. a vadásztársaságok minimum 
hal nap kötelező munkát írnak elő)... 
ha rendben vannak az engedélyeim, 
azaz ha érvényes az orvosi, a fegyver
tartási engedélyem, ha nem járt le a 
fegyverem/tégy véreim műszaki bizo
nyítványa. ha befizettem a kötelező 
vadász felelősségi biztosítási díjat 
(300-tól 700 forint, biztosítója válogat
ja ). és ha van jelenleg 500 forintért, de 
jövőre már 1500. vagy az sincs kizár
va. hogy 3000 forintért kiváltható éves 
vadászjegyem.

Kötelező részt vennem a vadtenyész
tésben (ez az apróvadas területen álta
lában a telepek őrzésében valósul 
meg), kötelező részi vennem a dúvad 
gyérítésében és a vadkár elhárításá
ban. Elméletileg kötelező részt ven
nem a vadásztársaság közgyűlésén.

hár az indokolt hiány zást nem szankci
onálják.

Kötelező minden írott vadászati, er- 
dó-. mező-, halászati-, természetvédel
mi előírást, valamint valamennyi írat
lan szabályt betartanom és kötelező, 
hogy a vadászaton etikusan, kulturál
tan viselkedjem. (Sajnos ez utóbbi kö
telezettség mintha kissé elhalványult 
volna, de erre majd máskor-máshol 
bővebben kitérek.)

Még el sem indultam vadászni, de 
mivel vadász vagyok, előírásszerűén 
kell gondoskodnom fegyvereim és lő
szereim elkülönített tárolásáról, őrzé
séről. Ha előveszem a fegyvert, köte
les vagyok előírás szerint szállítani. 
Amikor megérkezem a vadászházhoz, 
köteles vagyok érkezésem a beíró
könyvbe bejegyezni, majd a vadászat 
előtt a kiválasztott biztonsági körzetet, 
a vadászat kezdetét és várható befeje
zései beírni.

Mondjuk nagyvadra, szarvasbikára 
szeretnék vadászni... (ha éppen van rá 
a vadásztársaság közgyűlésétől enge

délyem. mert az elmúlt vadászati 
idény ben kiemelkedő vadgazdálkodási 
tevékenységet folytattam, és a külföldi 
bérvadáiszok eredményes vadásztatása 
miatt nincs lezárva a teljes terület...), 
részt vettem a kötelező balesetvédelmi 
oktatáson, köteles vagyok a nyakamba 
akasztani a keresőtávcsövet. és már 
mehetek is a területre megkeresni a 
szarvasokat. Igaz. közben gondosan 
ügyelnem kell arra. hogy a vad nyugal
mát ne zavarjam se a búvóhelyén, se a 
lakóhelyén, táplálkozási vagy szaporo
dási helyén. (Ez kérem nem vicc. ezt 
írja elő a törvényjavaslat.)

Amíg keresem a szarvasokat, me
morizálhatom a tilalmakat, amelyek a 
„vadászatra jogosultra" vonatkoznak, 
és gondol kod halom. hogy ebből mi ér
vényes rám. esetleg gyakorló vadászra 
és mi a jogi személy Lséggel rendelkező 
egyesületemre, a vadásztársaságra, 
íme a nem csekély lista, kommentár 
nélkül:

(Folytatás a 4. oldalon)
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(Folytatás a 3. oldalról)

TILOS
- a vadászati jogot tovább haszon

bérbe adni,
- több vadászterületet bérelni,
- külföldit vadászati engedély nél

kül. magyar állampogárt vadászjegy 
hiányában vadásztatni.

- vadasparkban engedély nélkül va
dászni,

- vadászaton kívül a vad fennmara
dását bármilyen módon veszélyeztetni.

- a madarak fészkeit vadászati esz
közökkel elpusztítani,

- a vadat szándékosan kínozni.
- a csapóvas használata, a mérgezés, 

a verem ásása,
- a rendór-, a határőr-, vámőr- és a 

vakvezető kutya lelövésc.
- lakott épülettől 300 méteren belül 

a macska lelövése.
- a  gazdája hatókörén belüli vadat 

űző kutyát lelőni.
- tiltott vadászati eszközzel, tiltott 

vadászati módon, tilalm i időben és va
dászati tilalom hatósági elrendelése 
esetén vadászni.

- a föld használójának engedélye 
nélkül szőlőültetvényben, gyümöl
csösben július 1-jétől a szüret befejezé
séig vadászni, vadkárt elhárítani,

- kímélcti területen a vízivad fész- 
kclésének és vonulásának területén va
dászni,

- vadászni tiltott vadászati eszkö
zökkel:

- önműködő és öntöltő golyósfegy
verrel. 0.22-cs és 40 mm-nél kisebb 
lőszer kilövésére alkalmas golyósfegy
verre! vadászni.

- öntöltő sörétes fegyverrel, amely
ben 3-nál több lőszer tárolható.

- gímszarvasra, dámra, muflonra, 
őzre sörétes lőfegyverrel,

- gímre, dámra. muflonra 2500. őz
re 1000 joulc-nál kisebb csőtorkolati 
energiájú vadászlőszerrel,

- mérgezett hegyű és robbanó nyíl* 
vesszővel,

- számszeríjjal.
- a törvény előírásának meg nem 

felelő vadászíjjal.
- elektromos optikai eszköz haszná

latával,
- a vad megtévesztésére alkalmas 

elektromos akusztikai eszköz haszná
latával .

- a vad megtévesztésére alkalmas 
mesterséges szaganyag használatával 
vadászni.

- Az őzvadászat kivételével - moto
ros járműről.

- vadászni motoros járműből vagy 
mozgásban lévő járműről,

- a vízivad vadászatának kivételével 
vízi járműről, lesgödörből,

- fényszóró használatával.
- a gímszarvasra, dámra. őzre és 

muflonra hajtóvadászat keretében,
- megállapodás hiányában a szom

széd terület határától 300 méteren be
lül lesvadászatot folytatni,

- amennyiben a vad menekülést le
hetősége bármilyen természeti ok mi
att jelentősen korlátozott (pl. árvíz, 
jégzajlás stb. idején).

- napnyugta után egy órával és egy 
órával napkelte előtt - a vaddisznó és a 
róka kivételével,

- veszélyeztetni a lövéssel mások

testi épségét, vagyonbiztonságát és engedélyét megkérni, hogy az utánke-
élctét,

- a nemzeti értékké nyilvánított tró
feát megsemmisíteni, feldolgozni, áta
lakítani és az országból a miniszter en
gedélye nélkül kivinni.

Nos. tételezzük fel, hogy sikerül

rcsést befejezzem. Ha a lábaim előtt 
fekszik az áhított trófeás vagy tarvad, 
köteles vagyok szakszerűen ellátni, 
azaz kizsigerelni, nemes szerveiből va
degészségügyi mintát venni, sorszá
mozott azonosító jellel ellátni és az

c:

megpillantanom egy szarvasbikát, 
mindenekelőtt szakszerűen cl kell bí
rálnom, ha ugyanis rosszul döntök a 
rendelkezésemre álló néhány másod
perc alatt és a trófeabírálaton az agan
csát mínuszpontosra ítélik, a vadász- 
társaságom - előrelátó közgyűlési ha
tározattal - áthárítja rám 
a vadgazdálkodási bírság kifizetését, 
amely

- mínusz egy pont esetén a bérvadá
szat során alkalmazott kilövési díj húsz 
százaléka, de legalább húszezer forint.

- mínusz kettő pont esetén a bérva
dászat során alkalmazott kilövési díj 
ötven százaléka, de legalább ötvenezer 
forint,

- mínusz három pont esetén a bér
vadászat során alkalmazott kilövési díj 
száz százaléka, de legalább egyszáze
zer forint.

Ha ezek után mégis úgy döntöttem, 
hogy a bika lőhető, köteles vagyok 
mérlegelni a leadott lövés várható útját 
és a becsapódás lehetséges helyét... és 
máris elhúzhatom a billentyűt. Ha a 
lövésem netán rossz helyre ment és 
csak sebeztem, köteles vagyok a seb
zett vadat megkeresni, ha a szomszé
dos területre is átment, akkor a szom
széd terület vadászatra jogosultjának

egyéni lőjegyzékembe azonnal beve
zetni. Ezután már csak a lőtt vad szak
szerű beszállítására, a beírókönyvbe 
történő beírására és 30 napon belül a 
trófeájának bemutatására vagyok köte
lezett. (Természetesen a trófeabírálat 
dijait is nekem kell fizetnem; az utóbbi 
években ez az az összeg, amit szívesen 
fizetnék... ha egyáltalán hozzájuthat
nék egy-egy trófeás vad elejtéséhez.)

Minden bizonnyal a törvényjavaslat 
elfogadása után megjelenik majd egy 
miniszteri rendelet, amely - a törvény- 
javaslatban számos paragrafus végén 
megígérten - még részletesebben fogja 
előírni a kötelezettségeimet, és mond
juk apróvad vadászatánál nem követeli 
meg tőlem, hogy minden egyes elejtett 
fácán, nyúl vagy vadkacsa után azon
nal adminisztráljak és rögvest külön
böző „sorszámozott azonosító jeleket*’ 
aggassak az elejtett vadra.

Mindaz, amiről eddig beszéltünk, a 
már gyakorló vadászokra vonatkozik. 
Egy most kezdő vadásznak még nehe
zebb a dolga, emlékezzenek rá, meg
mondták. hogy a vadászat nem olcsó 
„mulatság” , egyre többe fog kerülni 
és csak azok engedhetik meg maguk
nak. akik bírják anyagiakkal. A kezdő 
vadásznak az olcsónak nem mondható

felszerelés, ruházat megvásárlását nem 
is számítva - és erre fel kellene hívni 
minden vadászati jog után vágyakozó 
figyelmét!!! - ugyanis 10-50 ezer fo
rintért el kell vagy legalábbis ajánlott, 
hogy elvégezzen egy előkészítő tanfo
lyamot az eredményes állami vadász- 
vizsgája érdekében. Az állami vadász- 
vizsga díja jelenleg 3000 forint, de 
már hallottam azt is, hogy 5000 forint
ra emelik. Az orvosi alkalmassági 
vizsgálatért 1000 forintot, a fegyver- 
jártassági vizsgáért 3000 forintot, az 
első fegyverének megvásárlásáért 
3000 forintot, minden további fegyver 
bejegyzéséért 1000 forint illetéket kell 
fizetnie. Ha netán egy területcs va
dásztársaságba nyer felvételt 7-500 
ezer forint belépési díjat fizethet, és 
innen kezdődően érvényesek rá a va
dásztársasági tagság korábban leírt kö
telezettségei.

Szintén a vadászat után áhítozók fi
gyelmébe ajánlom a törvényjavaslat
ban megfogalmazott és a vadászatra jo
gosultakra vonatkozó kötelezettsége
ket. amelyek nagy része jelenleg is ér
vényben van, a törvényjavaslat csak 
néhány újdonsággal egészíti ki. (M iért 
nem beszélünk erről a földtulajdono
soknak, a területre váró „bérkilövő*' 
vadásztársaságoknak?)

Miközben a vad az állam tulajdoná
ban marad, a vadászati jog - mint va
gyonértékű jog - a földtulajdon elvá
laszthatatlan részévé válik, amelyet a 
jogosultnak kötelessége gyakorolni 
vagy hasznosítani. Következzenek 
csak

A VADÁSZATRA JOGOSULT 
KÖTELEZETTSÉGEI

- üzemtervet, lelövési tervet, gaz
dálkodási tervet kell készíteni, ezeket 
egyeztetni kell a hatóságokkal, jóvá 
kell hagyatni, majd betartani és a vég
rehajtásról gondoskodni,

- az üzemtervben meghatározott 
vadállományt a vadászatra jogosult kö
teles tartani, még akkor is. ha ez szá
mára „üzletileg" nem kifizetődő,

- a vadgazdálkodási berendezések 
létesítésénél az adott földtulajdonos 
engedélyét be kell szerezni.

- a jelenlegi adatszolgáltatásokon 
kívül a törvény életbe lépését követően 
az Országos Vadgazdálkodási Adattár
nak is adatot kell szolgáltatni, ahonnan 
adatot - közokiratot igazgatási szolgál
tatási díj lerovása ellenében fogunk 
kapni,

- a vadászatra jogosult köteles a 
vadfajok genetikai értékét megőrizni,

- a vadfajok túlszaporodását mega
kadályozni.

- 3000 hektáronként szakképzett 
vadőrt alkalmazni,

- 10 000 hektáronként felsőfokú 
képzettségű szakembert alkalmazni.

- az alkalmazottakat bejelenteni,
- az alkalmazottakat a szolgálati 

szabályzatnak megfelelő felszereléssel 
ellátni,

- mesterséges vadtenyésztés esetén 
az (állat-egészségügyi, természetvé
delmi, erdészeti és vadászati hatósá
goktól) a szükséges engedélyeket be
szerezni,

(Folytatás a II. oldalon)
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Nem csak a törvény!
Ha kultúráról van szó. mindenki a mű
vészetekre asszociál, zenére, festészet
re. szobrászatra vagy éppen az iroda
lomra. Szélesebb értelemben ide szok
ták sorolni a tudományokat is. a nagy 
kultúrák időszakaiban a tudomány és a 
művészetek cgyútt virágzottak. Mind
ezek valóban részei a különböző kultú
ráknak. ám a lényeg nem ebben van. 
hanem abban a szemléletmódban, 
ahogy az adott kultúrájú embercsoport 
él, gondolkodik, viselkedik, vagy ép
pen alkot.

A japán, kínai, indiai, óegyiptomi, 
iszlám vagy keresztény építészet, fes
tészet. irodalom vagy zene különböző
ségei az adott embercsoportok szcmlé- 
letmódbeli különbségeire vezethetők 
vissza, amelyek meghatározzák eltérő 
gondolkodásukat, szokásaikat, visel
kedésüket, moráljukat, etikettjüket, 
öltözködésüket - és művészeteiket is. 
legyen az festészet, irodalom vagy ze
ne. Ám a kultúrák e különböző részei 
az adott kultúrán belül összehangzóak, 
koherensek, egymással nincsenek el
lentmondásban. és egységes rendszert 
alkotnak. Hihetetlenül fontos ez. mert 
adott embercsoportok legfőbb össze
tartó ereje, működésének szabályozója 
éppen azok kultúrája.

Tévedés azt hinni, hogy egy ország, 
nemzet vagy valamilyen embercsoport 
működését a leírt törvények, rendele
tek. szabályok szabályozzák. Az írott 
törvények, szabályok száma, terjedel
me nagyon is véges, és még egy olyan 
országban, mint például hazánk, ahol 
a rcndeletek és törvények száma és ter
jedelme lassan kaotikusán naggyá vá
lik. sem lehetséges az életben előfor
duló valós események, szituációk egy 
apró tört részét sem szabályozni. Az 
íratlan szabályok, az illem, az etikett, 
a szokások, a szemléletmód az. ami 
mindennapi cselekedeteinket szabá
lyozza. ami az adott embercsoport szá
mára hasznos dolgokat jónak, a káro
sakat rossznak, elítélendőnek, netán 
megvetendőnek minősíti.

A vadászok is egy embercsoportot 
alkotnak, amelyeket egy közös tevé
kenység. a vadászat köt össze. A vadá
szati tevékenységnek szintén számos 
feltétele van. mindenekelőtt a megfele
lő vadállomány, a megfelelő területek 
jelenléte, a fegyver, a fegyvertartás, a 
vadászat biztonsága, a vadászat mód
ja i. a vadászati tevékenység összhang
ja . a vadgazdálkodás különböző ágai 
és módozatai stb. Ahhoz, hogy a vadá
szati tevékenység sok ember számára 
hosszú távon folytatható legyen, nem 
elég az ebbéli tevékenységet valamiféle 
törvénnyel, törvényekkel vagy a törvé
nyek mellett alacsonyabb rangú szabá
lyokkal irányítani. A vadászatban - 
miként az élet minden más területén - 
az előforduló szituációk sokkal sokkal 
szélesebb körűek, nemhogy azt írásos 
szabályokkal részleteiben lehetne sza
bályozni. Ehhez és elsősorban ehhez 
szükséges a megfelelő vadászati kul
túra.

A vadászati kultúra tehát nem első

sorban azokat a művészeti ágakat je 
lenti, amelyek a vadászattal kapcsola
tosak oly módon, hogy a vadászati te
vékenységet. a vadászat tárgyait, a va
dászat helyszínét, a vadászat módjait 
stb. ábrázolják szóban, képben. írás

ban. szoborban vagy egyéb módokon, 
hanem azt a szemléletmódot, ahogy a 
vadász mint vadász viselkedik: a terü
leten. a vadászat közben, a vadásztár
saival. a lövendő és a lőtt vaddal, a 
nem lövendő vaddal, a fegyverrel és 
fegyverrel kézben az embertársaival. 
Ehhez csak másodlagosan kapcsolódik 
a vadászat öltözködési kultúrája, eti
kettje, és csak ezt követi a vadászati 
kultúra művészeti oldala.

A kultúrák kialakulásához évszáza
dok kellenek. A vadászati kultúráké
hoz is. Az Árpádok vagy Mátyás ki
rály korában feltehetően magas fokú 
volt a vadászati kultúra hazánkban, de 
ezekről alig tudunk valamit. A  török 
idők óta országunkban a viszonyok 
részben túlságosan változók voltak, 
részben túlságosan német befolyás 
alattiak ahhoz, hogy igazán magas fo
kú vadászati kultúra alakuljon ki. A 
modern magyar vadászati kultúra a 
múlt század második felében kezdett 
kialakulni nagyrészt német-osztrák 
befolyás alatt, és századunk első felé
ben kezdett komolyabban érlelődni. 
Sajnos ezt az érlelési folyamatot a má
sodik világháború utáni események 
teljesen összetörték, és miközben az 
egységes irányítású vadgazdálkodás a 
hatvanas-hetvenes évekre komoly vad
gazdálkodási eredményeket ért cl. ma
ga a vadászati kultúra igen mélyre zu
hant. Most. a rendszerváltás után. 
amikor a tulajdonviszonyok, vadászati 
viszonyok, fegyvertartási viszonyok, 
de az élet szinte minden egyéb terén 
komoly összevisszaság uralkodik, ma
ga a vadászati kultúra soha nem látott 
mélypontra csökkent. A magyar vadál
lomány legnagyobb veszedelme nem a 
törvényi szabályozás hiánya. A törvé
nyi szabályozás persze nélkülözhetet

len. főként nélkülözhetetlen a törvény 
betartására kényszerítő jogérvényesí
tés megteremtése. De mit sem ér a 
törvény és a hozzá kapcsolódó jog
érvényesítés. ha ezt nem támasztja 
alá olyan szemléletmód, amely meg

szabja a vadászok és a vadászat írat
lan szabályainak rendezését, a vad
hoz és a természethez való hozzá
állást. a fegyver birtokában való kap
csolatot. vagyis mit sem ér a törvény 
vadászati kultúra és kulturált vadászok 
nélkül.

Ma. amikor emberek tízezrei jutnak 
vadászfegyverhez úgy. hogy sem szü
leiktől. sem más öregektől nem szívták 
magukba a vadászat természetes ősi 
kultúráját, amikor arra sem kötelezik 
őket. hogy tananyagként tanulják 
mindazt, ami a vadászatban vadászat, 
nyilvánvaló, hogy a vadászati kultúra 
rendkívül mélypontra csökken, és ez, 
amit ma már szinte a vadászati kultúra 
hiányának nevezhetünk, a magyar va
dászatra, vadgazdálkodásra és a ma
gyar vadállományra hosszabb távon 
nézve végzetessé válhat. Ezért kell 
szorgalmazni nem csak a vadászati tör
vény és előírások, de az új viszonyok
nak megfelelő vadászati kultúra meg
születését. elterjesztését, és minden 
vadásztól való pszichés, etikai és mo
rális eszközökkel való megkövetelését. 
A vadászati kultúra magasabb ágazata
inak, a vadászati irodalomnak, festé
szetnek. szobrászatnak, fotóművészet
nek és legújabban videoművészetnek e 
cél szolgálatába kellene állnia. De ezt 
a célt kellene szolgálni, vagy ezt a célt 
is kellene szolgálnia a vadászati sajtó
nak. beleértve természetesen saját la
punkat. valamint a Nimródot is. En
nek szellemében kellene működjenek a 
vadászati szövetségek és ezt figyelem
be kellene vegyék a vadásztársaságok 
is. E  nélkül nem csak a vadászoknak, 
de a vadgyilkolóknak se lesz mire va
dászniuk egy évtized múltán.

Dr. (íán ti Tibor

Beszéljünk 
egymással 

önmagunkról!
Kérem. ne legr*<tstnek. ne hivatkozzanak eéfog 
laltságukra. fontosabbnál fontosabb teendőikre 
meM beszélnünk kel egymással - önmagunkról, 
hogy vadászként a vadászatokon |04 érzzük ma 
gunkat. és lesrí* esélyünk i  folytatáshoz.

A tudomány szernt a kcmmuntkáció t i u  in 
foímáeióeser*. amelynek során ismerteket sze 
fejhetünk, ismereteket, tudást adhatunk át egy 
másnak a kotrmjmkac* legkülönfélébb »ormá|á 
bán: nzuáksan. vrbáksan. ^beszéddel stb A 
kommurrkacio nem azonos a telekommumkició 
vei, története me^fi.'i az emberiség történetét, 
hiszen valamennyi ettfcny folyamatosan komnw 
néél egymással, mert a kommurrtáció néftúl 
nincs egymásra találás, nmes szaporodás, nincs 
élet. Gondolának csak arra. hogy ez akatvilág 
bán a Iwnek és nőstények nulyen sok leképpen 
hívják fel masukra a figyelmet, hogy a figyelem 
felkeltésnek - a uarvasbógtsnek. durgesnek. 
násztancnak - a végin bekkel kezhessen a lét 
fenlrtartás aktusa, a szaporodás

A kommumkáció tehát kimondva vagy kunon 
dailanul életünk kjlcsa. ahhoz. hogy so'sunkat 
irányítani torijuk. é;t címeznünk. fekJokjoznunk. 
szelektálnunk ke l az «*ormáoókat. és dönte 
nünk. azaz reagáltunk kell az aktuális esetné 
nyékre. a bennünket ért é.zrimi es értelmi benyo 
másokra.

A vadászatban a  érveire*, hogy a kihívásokra 
a kölcsönös megértéssel. a szítod komtsumká 
c*ó segítségével megszülető közös megoldások 
kai kei válaszolni, is  csak a .pá-beszéd" teszi 
lehelét* hogy feluiemelkcJíjftk a napi vitákon, 
az ériekeientéteken.

Beszéltünk kát egymással. ezúttal önmagunk 
rtl. a vadászokról, példaképemből, az .igaz «a 
dászokrór. a vadásziassápd .isefteóeunkiól, 
öltözködésünkről, olvasmányainkról. a vadászat 
ereklyéiről, a művesetek vadászati alkotásairól, 
történelmi és úputetü hagyományaiktól ürme 
pemkről. szokásaink'Ol. vadászati etikettünkről, 
etikánkról... egyszóval a vadászati kultúránkról. 
Készítsük e! a vadászati kultúra M arát fogai 
mázzuk meg. hogy mit kdl érten'sajátos kuítú 
tankon, és határozzuk meg iwt tehetünk, mit te 
hetnek a vadásztársaságok a magyar vadászati 
kultúra ápolásáért, fejlesztéséért.

Napikban, amikor sorstfemő parlamenti %n 
vazas élólt áll a vadászattól szolé tötvényterve 
zet. amely átalakít^, megváltozik a vadaszie 
ruletek hatíra.t. szétrobbantja *s összekovácsol 
ja a régi és ú| vadászegyesoleieket. nem lehet 
aktuálisabb hogy szól valtsuak onmagjnluol. 
azoktól, akik edcfcg vadasnak és azokrol. akik 
most kezdik a vadászétól Huba mond ki. fogai 
máz meg bármit paragrafusaiban a törvény, ha 
nem veszi figyelem*, hogy a .vadászebe jogo 
sültek' emberek, vadáuok. akiken múlik, hegy 
im valósul ma|d meg az akarásokból. mii hajt a 
•vak vegre és mivel m.tól engedetlenek. Pattunk, 
vadaitokon raú-k. hogy először önmagunkkal 
értsünk eg»et. és ezt követően próbáik feloldj 
in a bennünket kyrfreví érdekelteteket

8e'.zel)uok hát •grwátsaí. hogy a vadászatain 
kon |ól érezzük magunkat, hegy ne csak a hata 
lom drdp dommál|on. hegr > vadászatot ne te 
kmisék .üzletágnak*, hogy a vadászat (te legyen 
a .termetes betakantisa" Ugyan* nem ertöl 
van szó. A vadászat mindenféle törvény, szánk 
ctix ekS'ás és házi szabályzat eberére tfran ei 
mény. o*»an kapcsolat a természettel, a vadon 
ékj állatvilággal. an-«l*et génünkben hordunk és 

m.n*g is az eenberi kapcsolatok rdukádo 
ia a barátságok melegágya veit. VíUaffuk fel az 
összetartozást, ríiafyjk fel a vadászkisebbség 
íreiepet. de mulassuk meg a ki>x>bwóségek*t. 
szenvedélyünkből ad6do máss kakikat, hogy el 
fogadhatóvá, menthetővé tegyük a nem ra 
dasz. az állatvédő többség szamára nélkutezhe 
tetten funkciókat.

Beszélünk egymással - önmagunkról' - ezt a 
címet adta a Vadászati Kulturális Egyesület 
azoknak a megyei á riák n ak , amilyet - 
együttmjködve a negye*leteteti vadászszövet 
ségekkel - u  elkö*«tkező hete«ben m*iden me 
gyében és a fővárosban is megrendeznek. Híva 
tatból nwden vadast iát savág vezetőit, de kg 
alább a vadasztársaságok te-meszetvédelmt. ok 
tál ást. kirftif'áfci fejősen IB tapair hiv̂ jk meg 
a (kspgtákta... és ö<cmmel latunk mnden érdek 
tódőt. akiből még nem halt ki az érdeklődés a »a 
diszati kultúra vám.

A wtqftt disputái remélhe'óe* a vadásztá-sa 
Ságokban, batati vadaszcsoportokban folytatod 
nak. hogy aztan (ovőrt egy Országos Vadászati 
Kultúráin Konferencián összegezhessük kommu 
mkac.onk eredményei.
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Nem a teríték, a vadászat a fontos
A vénas«onyok nyarának délutáni csöndje 
Uniósán nyújtózik végig a nádasokkal tar
kított vízen. Csak iuigy néha haitik egy-egy 
hápogás valahol messze a nádban. Kócsa
gok hú/nak lomha s/árnycsapásokkal. A 
szemközti oldalon, ahová Balogh Zoltán 
hivatásos vadász állította a béxkilövőket. 
egyszer csak megtörik a varázs, löv̂ s csat
tan. amelyet a dombok adogatnak egy más
aik. Mintegy varázsütésre egyik récccsa* 
pat emelkedik a másik után. leírnak egy 
nagy kanyart és kihúznak. Hol in. hol ott 
szólal nteg a puska, amelynek hangjára a 
récék tblmagasíianak. Egyre többen húz
nak kifelé a leállók gyönyörűségére. Ki- 
sebb nagyobb szünetekkel így megy ez 
vagy íertályórán keresztül, amikor lassan 
nőnek az árnyak, és bárhogy mereszthetjük 
a szemünket, már csak a számysuhogái 
haitik. Visvaballagunk a találkozóhelyre.
A zsákmány szerény, mindössze négy-réce, 
egyet még a kutya keres. Megkerül az is 
hamarosan - mondják -. mert ez a vizsla 
Igazi vízi specialista. Akinek sikerül a ..he
gyes" récékből az égból egyet-egyet leszó- 
Ifcani. méltán örül a sikernek. Akinek ez 
nem ment. az sem járt rosszul, mert csoda
szép este volt...

A Völgységi Nimród Vadásztársaság te
rülete nem sokkal több 6000 hektárnál, 
Bonyhádtól északra Molnár Imre elnök
kel. Molnár János természetvédelmi fele
lőssel. Hajdú Iás/ló titkárral, Fábián 
László ..rendes taggal" és Balogh Zoltán 
vadőrrel latolgatjuk a társaság adottságait, 
lehetőségeit. Huszonnégyen vannak, de 
egyelőre nem is nagyon akarnak létszámot 
bőv íteni. mert egyszerűen nincs mire. A te
rületen csupán néhány, húsz hektár alatti £ 
erdőfoit van. a szarvas, a disznó egyre p 
csökkenő számban becsülhető váltóvad. A - 
nyulat évekig nem lőtték. így mára - mint £  
mondják - valamit javult a helyzet# hason- 2
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lóan a fácánhoz. Óz évente 20-25 esik. eb
ből 8-K) bak. Természetesen igyekeznek 
ezeket külföldivel meglövetni, de mivel az 
állomány minősége a közepesnél gyengébb, 
nincs nagy tolongás. Idén Öt bikára kaptak 
engedélyt, de éppen a bizonytalanságok 
miatt még könyörgésre sem akadt eddig 
odairányított bérvadász.

Az éves tagdíj 10 000. a belépési hozzá
járulás 25 000 forint. Két évvel ezelőtt vál
tak szét - közös megegyezéssel - a szom
szédtól. így azután minden garast meg kell 
fogni, de leginkább már csak a réce vadá
szati lehetőségei maradtak. Tavaly olaszok
kal ..kísérleteztek", idén a Vadászati Kul
turális Egyesület és a Concorde Travel va
dászatszervező iroda hazai bérkilóvő vadá
szai számára adtak el vadászati lehetősége
ket. A területen sok a halastó, és amügy is 
nógatni kellene a kacsákat. így kötik össze 
a kellemest a hasznossal. Persze senki ne 
gondoljon itt valamiféle bomba üzletre, hi
szen a vadréce rendkív ül szemfüles, tud az 
magára vigyázni, arról már nem is szólva, 
hogy a puska másik v*gc sem tökéletes. Vi
szont azt. amit egy igaz vadász egy esti- 
hajnali récehúzástól elvár, annak hangula
tát. izgalmait, élményeit bőkezűen meg
kapja. Itt ugyanis nincs illúzióromboló te- 
nyésziettréce-terelgetés. -hessegetés. „piac- 
gazdaság” . Vadászat ez a javából, ismerke
dési lehetőség sokszor olyanok számára is. 
akik a vadkacsát eddig csak a könyvekből 
ismerték, mert csak tényészten récékre 
puskázhattak. Igaz, mindezekkel összeha
sonlíthatatlanul nagyobb eredménnyel. E l
ismerik és díjazzák is mindezeket vendége
ik is. akik azzal búcsúztak, hogy: no. majd 
hajnalban, amikor talán egy kis köd lejjebb 
nyomja őket... Egy azonban bizonyos: er
ről azért lesz mit mesélni, ha hazamennek.

Homonnay Zsombor

XXn. Nemzetközi Vadbiológiai
Kongresszus

A ..Vad és az ember" mottó szel
lemében szeptemberben ren
dezték meg a XX II. Nemzetközi 
Vadbiológiai Kongresszust, Szó
fiában.
A rendezvényen 30 ország kuta
tói. vadászattal, vadgazdálkodós
sal foglalkozó szakemberei, tu
dományos munkatársai vettek 
részt. Az előadások, poszterbe
mutatók a következő Öt témacso
portot fogták ót:
1. szekció - Ornitofauna: bioló
gia, ökológia, genetika, populá
ciókutatás, migráció, védetem;
2. szekció - Emlős vadfajok: bi
ológia, ökológia, etológia, geneti
ka, populációkutatás. ragadozók, 
védelem;
3. szekció - Vadgazdálkodás: 
élőhely, a vad életfeltételeinek ja
vítása. mesterséges tenyésztés 
és kihelyezés, a vadtelepftések 
veszélyei, vadgazdálkodás a 
nemzeti parkokban és más vé
dett területeken, vad és turiz
mus, vadállomány hasznosítás;
4. szekció - Vadbetegségek;

5. szekció - Vadászati kultúra, 
vadászattörténet.
Magyarországot tizenegyen kép
viselték, akik 14 témában tartot
tak előadást, illetve poszterbe
mutatót. A kongresszus szellő 
mének megfelelően igen sok 
előadás foglalkozott azokkal a 
környezeti szennyeződésekkel, 
amelyek a vadon élő állatokon 
keresztül az emberi szervezetre is 
hatással tehetnek. A vadon élő 
állatok, mint bioindikátorok, igen 
jól használhatók a különböző kör
nyezeti szennyeződések (ólom, 
higany, radioaktív izotópok sttx) 
kimutatására.
A rendezvény nemzetközi je'en 
tőségére utal az, hogy a tudómé 
nyos munkában rövid ideig részt 
vett Nicolas Franco, a Nemzet 
közi Vadászati Tanács (C. I. C.) el 
nöke is.
A résztvevők úgy döntöttek 
hogy 1997-ben a XXIII. Nemzet 
közi Vadbiológiai Kongresszust 
Franciaország rendezi.

Dr. Ignácz Magdolna

NATUREXPO ’96
Több hónapi szünet útin ismét tehet hal Im i  a N at u re»póról. Október 12 én sajtótájékoztató keretében 
ismerkedhettünk meg a legfrissebb és minden valószínűség szerint • végleges koncepcióval... ami né 
miképpen eltér a korábban ismertetett elképzelésektől.

Tatén emlékeznek rá. hogy a Naturexpo a vilégkiéllltás kísérőrendezvénye len volna és • .vedészat. 
horgászat-, természetvédetem* nemzetközi kiállítás akimet viselte. Ennek jegyében alakítottak ki a 
rendezvény lógóját, szlogenjét és mondanivalóit. Amikor eldőlt, hogy Budapesten jövőre nem lesz vi 
légkiállítás. átmenetileg kérdésessé vélt a Natúré rpo sorsa is. lévén, hogy állami támogatás nélkül, 
vállalkozói alapon szerveződön volna.

Anén idén a BNV területén mér a Naturexpo Kft. rendezte meg a FeHoVet. amiből ezt lebeten feltéte
lezni: á váltakozóit döntőnek, és e világkiállítás elmaradása ellenére vállalják a Naturexpo megrende 
zését. A FeHcVa után a Kft.-ből részvénytársaság len. az éj részvényesek - átgondolván a vállalkozás 
sikerességét - éj vezetést éj koncepciót, szlogent és éj lógót alakítottak ki.

1996. augusztus 15 a is  szeptember 8 a k itön  .A  természet Budapestit jón!’, azaz a BNV 50 ezer 
négyzetméteres területén kerül megrendezésre a Naturexpo ‘96 Nemzetközi Kiállítás, amely e termé 
szét és a természetvédelem mellen a környezetkímélő technológiák megismerésére is tehetőséget biz
tosit. .A természeti erőforrások fenntartható hasznosítása' címmel tudományos konferencia lesz. és 
minden korosztálynak véltezetos és tartelmas szórakozást kinél majd • Naturexpo fiestája.

A kiállítás tematikái közön a harmadik. ooáJIi alcsoport a vodgazdálkodás. vadászat. de a kilenc e l 
csoport közmi további hat alcsoportban találkozhatunk majd • vadászaihoz kapcsolódé témákkal, sőt 
az égynevezen .kapcsolódé rendezvények* alcsoportjában a legtöbb rendezvény szintén a vadászathoz 
kötődik.

Kérdésünkre, hogy mit láthatunk majd a kiállításon? - egyelőre azt • választ kaptak, korai meg a 
konkrét látványosságokrél beszélni, hiszen minden forrásban, alakulóban van. ahogy a dolgok alakul 
nak - ígérték meg e rendezők - tájékoztatják a szakmai lapok szerkesztőségen és Olvasóit. Ezt később 
még megtoldonák ennyivel, hogy e következő számunkban mér nyiletkoznek a .vadgazdálkodás, vadá 
szét* alcsoport szervezésének részleteiről.

Mindenféle fenyalgés. kommentár nélkül türelmesen várjak a nyilatkozatot mert meggyőződésünk, 
hogy a vadászét vadgazdálkodás számára fontos állomás leket a Naturexpo különösen akkor, ha idő 
ben kérik és igénylik a vadászok és szervezeteik aktiv közreműködését. A .magyar vadén f  Tarmiuat 
is  Környezetvédelmi Alapítvány - együttmikódve e minisztérium vadgazdálkodási főosztályéval, a tré 
feablrálókkal. a szakmai kamarával és több vadászati érdekvédelmi szervezettel - fölajánlotta, kegy e 
Naturexpo élőn - a jövő év májasában - megszervezi o Rendellenes Trófeák Országos KiátíitásáL 
amelynek legérdekesebb trófeáit a nemzetközi kiálHtés pavilonjában is bemutathatnák. Az óttet - úgy 
tflnik - meghallgetásra talál, ezért máris felezzük: a VADASZIAP szerkesztősége - mint e szervezők 
.szócsöve" - várja araknak a vadászoknak a jelentkezését, ekiknek e birtokában különleges-rendelte 
nos szarvas-, dám. muflon. őz-, veddisznótrélee van. A részletekről a feltétetekről következő számunk 
bán bővebben írunk, most csak - mintegy kedvcsinálóul - annyit a földművelésügyi Minisztérium - 
a kiállítás apropójából - amnesztiát hirdet a be nem mvtetott trófeákra, vagyis következmény és búnte 
tés nélkül elő tehet venni a pincében, padláson „rejtegetett* extra trófeákat rv Reméljük, az ötlet nem 
csak a Naturexpo régi és áj vezetőinek, henem minden vadásznék felkelti ez érdeklődésén Csóka
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Válogatás az év legjobb trófeáiból
AZ IDEI SZARVASBŐGÉSI IDŐSZAK ÉRTÉKELÉSE
A korábbi évekhez hasonlóan az enyhe 
téli időjárás már kora tavasszal jó agancs- 
felrakási évet ígért, azonban a tavaszi 
szokatlanul hideg és száraz idó megkér- 
dójelezte a várt reményeket. Szerencsére 
a csapadékhiányos tavaszi időszak rövid 
ideig tartott, és a késó tavaszi, valamint a 
kora nyári dús esők sokat segítettek a 
vegetáció fejlődésén.

A májusi őzbakszezonban tapasztalt jó 
trófeatömegek alapján már következtetni 
lehetett, hogy jó tömegű bikák várhatók 
terítékre. A nyár végi nagyon forró, aszá
lyos időszak már nem befolyásolhatta a 
trófea tömeget, azonban a bőgés idejét 
bizonytalanná tette. Szerencsére szep
tember elejére szarvasbőgésre ideálisnak 
tűnő időjárás köszöntött be. A szeptem
beri vadásztatás mégsem úgy sikerült, 
ahogy várták.

A Dunántúl egyes részein már korán, 
de az ors/ág nagy részén csak szeptem
ber második felében volt elfogadható 
szarvasbőgés. A korábbi évekhez hason
lóan főleg lővilág után és előtt, és sok he
lyen ismét a nagy számban az erdőterüle
tet járó gombászók seregei mellett kellett 
megpróbálkozni a vadásztatással. Ennek

sikerességét isn>ét csak negatívan befo
lyásolta az orvvadászok által továbbra is 
folyamatosan zaklatott vad rapszodikus 
mozgása.

A vadásztatás tapasztalatai azt mutat
ták. hogy a szarvasállomány csökkenése 
és minőségi romlása tovább tart. A szep
temberi trófeabírálat eredményei alapján 
már tisztán megállapítható volt a meny-

ZalaenM Rt.. Nagykanizsa, 
1331 kg. 239.02 I. P, 14 év
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61 * • / A  *■**  a stiA
Zrínyi VL. Zalaegerszeg. Zrínyi Vt„ Csargó.

13.18 kg. 244.12 l  R. 15 év 12.98 kg. 244.77 L P , 12 év

nyiségi visszaesés. Szeptember végéig 
3S38 gímszarvasagancsot mutattak be bí
rálatra. ami 1556-os csökkenést mutat a 
korábbi évek hasonló időszakához ké
pest. A bemutatott trófeák 83%-át. az ér
mes trófeák 95%-át ejtették el külföldi 
vagy hazai bérvadászok. Az országos ér
mes arány 40%-os. míg a hibás klövések 
aránya 9%-os volt. Az eredmények azt

Gyutaji EVG. Csibrák.
13.50 kg. 241.55 I. R. M év

mutatják, hogy a hibás lelövések száma 
lecsökkent 10% alá, ami valószínűleg 
nem a korosztály viszonyok javulásának 
az érdeme, hanem annak, hogy a vadás/- 
tatók megijedtek a vadvédelmi bírság 
várható szigorú következményeitől, és 
nagyobb figyelemmel vadásztattak. Az 
érmes trófeák aránya a korábbi évekhez 
viszonyítva nem csökkent. 12 kg feletti 
tömegű trófeából a bizottságok 26-ot bí
ráltak el, ebből 8 trófea tömege haladta 
meg a 13 kg-ot. Ezen eredmények mel
len sincs okunk őrülni, hiszen kiugróan 
nagy tömegű vagy pontszámú trófeát v i
selő szarvasbikái ebben a bőgési időszak
ban nem sikerült elejteni.

összességében megállapítható, hogy a 
korábbi években elkezdődött negatív ten
denciák tovább tartanak, annak ellenére, 
hogy az ország néhány területén már van 
látható jele a szarvassal történő gazdál
kodásnak. A vadvédelemmel kapcsolatos 
jogszabályok megjelenésének késése 
azonban továbbra is csak halmozza a 
problémákat, fokozza a bizonytalan
ságot.

Bognár Gábor

Zalaerdé Rt., lenti. 
12.71 kg. 244.97 I. R. 13 év

G«menci EVG.. Karapaacsa. 
12.70 kg. 243.03 I. P.. 13 év

Az ő/bakok Idei agancsfelrakása igen jó 
volt. az előrejelzések valósággá váltak. 
Két kiemelkedő trófea külön említést ér
demel megyénkben, melyeknél ebben az 
évben nagyobb agancssúlyú elejtett őz
bakról nincs tudomásom. Az egyik bakot 
a Tisza fold vári Dózsa Vadásztársaság te
rületén, ejtette el amerikai vendégvadász. 
Szalay Zsigmond vadászmester és a hiva
tásos vadászkollégák ismerték a bakot. A 
20 cm-es villás agancsszárak valószínűt- 
lenül vastagok. A kiskoponyás fizetősúly 
660 gr. Csak érdekességként kívánom 
megjegyezni, hogy ennél a baknál na
gyobb. szabályos agancsút elhibázott egy 
másik vendég. Ez a bak kis híján közle
kedési baleset áldozatává vált, és ebben 
az idény ben többet nem is került elő.

A másik Szolnok megyei bakot a 
Nagykörűi Tiszakanyar Vadásztársaság 
területén ejtette el osztrák vadász. A 10 
évesre becsült őzet a hivatásos vadászok 
és én is három éve ismertük. A teljesítő- 
képessege csúcsán lévő bak agancssúlyát

Tiszakanyar Vadásztársaság. Nagykörű.
701 g.. 166.79 L R. 9 év. visszarakott

Szolnok megyei beszámoló
nem tudtuk igazán megbecsülni, hiszen 
idén a hanyatló, visszarakott - fizető kis
koponyás - agancs súlya 701 gr volt.

A tavasszal látottak alapján a megyé

ben még legalább 5-6 lőhető. 6-700 gr. 
közötti agancssúlyú bakot tartottunk szá
mon. azonban a ..védószentek" ebben az 
évben segítették a túlélésüket.

Idén tavasszal esen két parökás bak is 
megyénkben. Az egyik testsúlya mintegy 
9-10 kg volt. parókája viszont több mint 1 
kg-ot nyomott. A másik parökás bak 
több mint 20 kg-os testsúllyal és mintegy 
2 kg-os parókasúllyal ajándékozta meg 
külföldi elejtójét. Sajnos, több nagy 
agancssúlyú őzbak vált ismét a közúti 
balesetek áldozatává.

A megyében továbbra is •'Ctartiuk a 
belföldiekre vonatkozó 250 gr os le lövési 
korlátozást. Az elbírált 600 - belföldiek 
által elejtett - őzbakból kb. 400 volt 1-2 
éves. trófeáik a 150 gr-ot nem érték cl. a 
többi is kis súlyú, örökös közepes selejt 
agancsú volt. A belföldi vadászok gya
korlatilag nem ejtenek és ejthetnek el 
ígéretes, nünuszpontos tróleájú űzbakot 
Ezzel úgy gondoljuk, hogy az állomány 
korosztály viszonyait és trófeami nősegét 
jelentősen javítjuk. A vadászati fólel- 
ügyclővcl egyetértésben a korlátozás 
fennmaradását továbbra is indokoltnak 
tartjuk. Kővári Ferenc

Dézsa Vadásztársaság. Tiszafóldvár.
660 g.. 181.80 I. R, 5 év. torz

7



VADASZOK A SAJTÓBAN
A z  utóbbi öt esztendő legkor
szerűbb és az európai norm á
kat a legmesszebbmenőkig  
követő agrártörvénynek nyil
váníttatott az új vadászati tör
vény. Megalkotói úgy vélik: 
megvalósítja azt a hazánkban  
is évszázadokon át gyakorolt 
elvet, ami a nyugati demokrá
ciákban alapul szolgál: a va
dászatjoga a földtulajdonosé. 
Mindazonáltal egyes véleke
dések szerint a törvényjavas
lat szerinti területnagyság 
meghatározása heves indula
tokat vált majd ki a parla
mentben a tervezet vitája so
rán. A  témával kapcsolatos 
írások igencsak megszapo
rodtak az utóbbi időben, de 
nem hiányoznak a lapok ha
sábjairól a lesipuskás orvva
dászok károkozását kipellen
gérező cikkek sem.

Ú j vadászati törvény a kor
mány előtt címmel a Népszava
így ír: „Az  elkészült vadászati 
törvényjavaslat valamennyi pa
ragrafusában a legteljesebb mér
tékig illeszkedik az európai nor
mákhoz. Például a vadászati jog 
szabályozása területén eldőlt a 
vita, miszerint a vadászati jogot 
a termőföldtulajdonhoz kötik. 
Ennek értelmében, ha egy sze
mélyről van szó - beleértve az 
államot is - önálló vadászati jog 
illeti meg. (...) A tervezet szerint 
a vad alapvetően az állam tulaj
donát képezi, a vadászterületen 
elejtett, elfogott vad, a hullott 
agancs, a szárnyas vad tojása, 
az elhullott vad teteme - ideért
ve annak trófeáját is - a vadá
szatra jogosult tulajdonába ke

rül. Vadászni a törvényben előirt 
feltételek mellett lehet a saját 
vadászterületen. Emellett a ter
vezet lehetőséget biztosit arra, 
hogy meghívott vadász számára 
vendégvadászati engedélyt ad
jon a vadászatra jogosult. Külön 
megállapodás alapján szó lehet 
bérvadászatról is, illetőleg önálló 
vadászati jog esetén a vadászati 
jog hasznosításának minősül an
nak bérbeadása is."

„Tizenkét évi érlelés után hama
rosan új vadászati törvényt alkot 
a magyar parlament. A hivatalos 
vélemény, amelyet a szaktárca 
megfogalmazott: a legutóbbi öt 
év legszakszerűbb és az európai 
normákat a legmesszebbmenő
kig követő agrártörvény kerül a 
képviselők asztalára”  - olvasha
tó ugyancsak a Népszavában, 
Kié lesz az uratlan jószág? 
címmel. „A  politika és a hatalmi 
adminisztrációs körökön kívül ál
ló szakemberek jó része másként 
vélekedik. Az Országos Erdészeti 
Egyesület szeptember végén hi
vatalos felkérésre született véle
ménye például így hangzik: a ter
vezet alapvető kérdésekben el
foglalt álláspontja miatt szerin
tük a földtulajdonos vadászati 
joga névlegessé silányul, sőt «ki- 
üti a rendszerváltás alatt eddig 
elért eredmények jelentős részét 
is». (...) Önmagát egyelőre meg
nevezni nem kívánó szakember 
azt mondta: úgy tűnik, ami az 
MDF-es kormány vadászlobbyjá- 
nak nem sikerült, az az új hata
loménak menni fog. A zseniáli
san megszövegezett törvényter
vezet úgy mondja ki a régen várt 
alapelvet - a vadászat joga a

A Terraprint Kiadó természeti- 
és vadászatikönyv-ajánlata

A klub tagjai a Vadás/ Könyvklubban lévő kiadók könyveiből kedvezményeket kapnak (Mezőgaz
da. tipták. Cégér. Terraprint, Madpress Kiadó, Bertóti Istvánná, Nimród magazin. Adém Jené).

Megjelent könyveink:
Apám és én 100 éven át vadásztunk (Szabolcs József) 650 Ft
Ködös tájak, ködös vadászatok (Ad ám Jené) 550 Ft
Vadászélmények és kopjafák (Or. Saád Ferenc teljes életműve) 650 Ft
Csodaszarvas (gróf Széchényi Ferdinánd} (I. magyar kiadás) 750 Ft
Szól a puska (Bársony István) (elflszó: Bányai József) 180 Ft
Újra megtelt a tarisznya (Páll Endre) iá: 625 Ft
Újabb ötven vadász emlékeiből (Tálosi István) 1995. nov. 850 Ft
Vadászatról nem csak vadászoknak (Dr. Bencze Lajos) 1995. nov. 900 Ft

Előkészületben lévő könyveink:
Hamu alatt.. (Beregszászi György) 1995. 4/4 750 Ft
A vadászirodalom elméleti összefoglalása (Or. Nagy Domokos I.) és Debrecennek 

van egy vize (Zsindely Ferenc) egy kötetben 1996. 650 Ft
Szőlőhegyi kalendárium (Cséplő József) 1996. ié: 490 Ft
Sikeres sörétlövés (Montagh András) 1996. ié: 650 Ft
Vadászparadicsom a Kárpátokban ilklódy Gyula) 1996. iá: 800 Ft
Afrikai emlékek (To»day Emil) 1996. iá: 590 Ft
Je les vadászok a régi Magyarországon (Bányai József) 1996. iá: 750 Ft
Magaslesről megfigyeltem (Tóth Ferenc) 1996. jan. iá: 650 Ft
8 db os színes, év végi vadászüdvözlőlap 1995. nov. 200 Ft
Ai'3 színes falinaptár (vadász) 1995. nov. 100 Ft

A Vadász Könyvklub tagjai 10 40% engedményt kapnak.
Karácsonyi akció mindenkinek! Kérjen tájékoztatást!

A könyvek megvásárolhatók és megrendelhetők:
1142 Bp.. Tengerszem e. 40<A elmen.

föld tulajdonosáé hogy a többi 
paragrafussal »kárpótlást« ígér 
a vadászok szűk csoportjának. 
Vagyis a törvény idegen a de
mokráciától és a piacgazdaság 
tói, s valójában egy anakroniszti
kus rendszert védelmez."

Az orvvadászat a témája a M a 
gyar Nemzet két írásának is. A 
Veszélyes csapdák S o m o gy
bán című tudósításból megtud
hatjuk: „Az  orvvadászok mérhe
tetlen kárt okoznak Somogy er
deiben. Mivel még mindig nem 
szerepel a büntető törvény
könyvben az orvvadászat vétsé
ge, a szabálysértési eljárásnak 
nincs visszatartó hatása. Szep
tember közepén külföldi vadá
szok közelében lőtt ki egy kilenc- 
kilós trófeájú, hétszázezer forint 
értékű szarvast három Kaposvár 
környéki orvvadász. Ezek az em
berek a kilőtt állat húsára alapoz
va garázdálkodnak, és általában 
25-30 százalékkal haladják meg 
a vadásztársaságok kilövési 
tervszámát. Csupán egy szarvas 
kilövése hetvenezer forint hús
kárt okozott az érintett vadász- 
társaságnak, holott annak tagjai
- éppen a nehéz anyagi helyzet 
miatt - immár szinte minden kiló 
vadhúst értékesíteni kénytele
nek. Szomorú, hogy habár a vad
orzók többsége külső személy, 
előfordulnak belső orvvadászok 
is."

„Csongrád megyét az orvvadá
szat egyik hazai központjának 
tartják a szakemberek - emlé
keztet a lap Oroznak a Dél-AI- 
földön című cikke. - Sok a ta
nya, sok a magánkisparcella és

sok az apróvad. Bármelyik tanya
tulajdonos úgy tudja lepuffanta- 
ni az őzet, hogy a szomszéd sem 
veszi észre. (...) Az egyik legna
gyobb helyi társaság vadász- 
mestere szerint a rendszerváltás 
utáni nagy liberalizálás sok kárt 
okozott a vadászatnak, de még 
nagyobbat a vadállománynak. 
Korábban csak az tarthatott va
dászfegyvert, aki társasági tag 
volt. Jelenleg alanyi jogon bárki 
hozzájuthat a gyilkoló szerszám
hoz. A helyi vadászok egyre több 
olyan bérkilövőt kapnak el, aki 
máshonnan érkezik Csongrád 
megyébe. Sok lesipuskás a fővá
rosból azért «költözik» Csong- 
rádba, hogy könnyen orvvadász 
lehessen."

„A  statisztikák szerint a világre
kordként jelzett tíz gímagancs- 
ból öt díszítette egykor magyar 
bika büszke fejét, a három »vi- 
lágbajnok« őzbakból egy, s az öt 
dám »lapátból« mind az öt Ma
gyarországon került terítékre" - 
adja hírül a Blikk, amely Késik a 
vadak szerelmi órája címmel 
tudatja: „összezavarodott az er
dei vadak biológiai órája. Késik a 
szarvasbőgés, a nőstények egy
előre nem lobbantak szerelemre 
a hímek iránt, bármilyen impo
záns agancsot is hordanak. Már
pedig amíg a szarvasok között 
nem dől el az erősorrend, addig 
vadászati tilalom van érvényben, 
ami kisebb kalamajkát okoz a va
dászturizmusban."

(Sajnos, szó szerint így jelent 
meg az „objektív" sajtóban. A 
szerk.)

összeállította: K. E.

A MÚZEUM BOGÁRÉ
Hatévi szorgalmas kora tavaszi 
vadászat után végre idén ked
vezett a szerencse, és sikerült 
elejtenem életem első erdei 
szalonkáját. Másnap reggel 
azonnal rohantam a híres-neve- 
zetes fővárosi preparátormű- 
helybe, hogy a régóta vágyott 
trófeát kikészíttessem. Amikor 
átvették tőlem a madarat, elő
legként ezer forintot fizettem, 
majd két hét múlva újabb há
romezerért átvehettem a kitö
mött, kipreparált kis madarat. 
A profi munkának ára vanl - 
még akkor is, ha erről nem ad
nak számlát... győzködtem ma
gam, és büszkén helyeztem el 
otthonomban az első szalon
kámat.

Alig telt el újabb két hét. ami
kor halványsárga szárnyú mo- 
lyocskák kezdtek kirajzani az én 
kedves madaramból, és meg

döbbenésemre azokból a pr<r 
parátumokból is, amelyek nem 
ebben a híres műhelyben ké
szültek. de több évet már mo- 
lyosodás nélkül átvészeltek.

Mit tehettem, visszavittem a 
madarat. A preparátor nézte- 
nézte, forgatta a kezében, majd 
elhangzott a szakvélemény: 
múzeumbogár. Mit tehettem, 
arra kértem a szakembert, 
mentse meg, ami még menthe
tő. Újabb két hét múlva aztán 
átvehettem a trófeának már 
nemigen nevezhető roncsot, és 
meghallgattam a kommentárt 
mely szerint a hibás én vagyok 
mert „biztosan rohadt volt 
amikor bevittem". Azóta a ma 
darat jórészt megették a múze 
umbogarak, a pénzemet pedig 
a „Sáskák".

K. J.



H O Z Z Á S Z Ó L Á S  A M Ú L T B Ó L
A MAGYAR VADÁSZLAP 1995 AUGUSZTUSI SZÁMÁBAN A FŐ
SZERKESZTŐ FELHÍVÁST TETT KÖZZÉ „A Z  IGAZI VADÁSZ" FO
GALMÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA. ELSŐ OLVASÁSRA ÉREZTEM, 
HOGY A VÁLASZT MÁR OLVASTAM - CSAK A KÉRDÉS Ú J! LEHET
SÉG ES EZ?
AZ „IGAZVADÁSZ" FOGALOM TARTALMÁT EGYFAJTA ÉLETSZEM 
LÉLETRE VEZETHETJÜK VISSZA. A „LELK ISÉG Ü N K " BONCOLÁ
SÁRA. A MAGYAR VADÁSZATI- KULTÚRA, EZEN BELÜL ETIKA 
UTOLÉRHETETLEN NAGYMESTERE: SÓLYOM (LÁNG REZSŐ) VÁL
LALKOZOTT 1931-BEN, A KITTENBERGER KÁLMÁN SZERKESZ

TETTE NIMRÓD VADÁSZÚJSÁGBAN. TEHÁT AZ A RENDKÍVÜLI 
PUBLICISZTIKAI ESET ÁLL ELŐTTÜNK, HOGY EGY 1995-BEN FEL
TETT KÉRDÉSRE A LEGAVATOTTABB VÁLASZT 64 ÉV TÁVLATÁBAN 
TALÁLJUK MEG!
KÉRÉSEM  M INDÖSSZE ANNYI A TISZTELT OLVASÓKHOZ, VA
DÁSZTÁRSAIMHOZ. HOGY EZ A HOZZÁSZÓLÁS NE KÉPEZZE VITA 
TÁRGYÁT! EGYRÉSZT: MERT MINDEN KRITIKÁT KIBÍR. MÁSRÉSZT: 
MERT SZERZŐ JE 1963 ÓTA EGY KEVÉSBÉ ZILÁLT PAGONYBAN VA
DÁSZIK. MINT TETTE KÖZÖTTÜNK. OTT IS „IGAZVADÁSZKÉNT".

DR. BŐD LAJOS

A Z IGAZVADÁSZ L E L K ISÉ G E
Mindjárt a címben két olyan szó van, 
amelyeket jobb hiányában vagyok 
kénytelen használni. Hogy mit értek 
a7. -igaz vadász- szón. azt talán fölösle
ges magyaráznom, meg különben is, 
egész kis elmefuttatásomban arról lesz 
szó, hogy milyennek ismertem meg. 
milyennek látom én az igazvadászt, s 
így az. aki nem sajnálja az időt és vé
gigolvassa. tiszta képet nyer arról, 
hogy mit akarok én ezzel a szóval kife
jezni. Ami pedig a -lelkiség- szót ille 
ti, sem a -lelkűiét-, sem pedig a -lelki
világ- nem fejezi ki azt teljesen, amire 
én gondolok... t. i. a vadászlélcknck 
azokat a sajátságait, amelyek minden 
mástól megkülönböztetik, amelyek 
együttesen alkotják azt. amit az -igaz- 
vadász- fogalom magában rejt.

Hosszú vadászmúltam alatt nagyon 
sok alkalmam volt ilyen irányú megfi- 
gyelésekre, meg különben is erdőn 
nőttem fel, hivatásos vadászok között, 
s így azt hiszem, meglehetősen isme
rem a vadászlelket. És sokat is töp
rengtem ezen a kérdésen, mert hiszen 
éppen a vadászlélekben olyan tulaj
donságok férnek meg egymással békés 
egyetértésben, amelyek lényegükben 
homlokegyenest ellenkeznek egymás
sal, mondhatni: kizárják egymást. 
Mert mi is a vadászat a maga mezte
len, minden poézistól megfosztott va
lóságában? Gyilkolás. És kik közül ke
rülnek ki a természet legnagyobb ra
jongói, a leglágyabb szívű állatbará
tok? Éppen a legszenvcdélycscbb va
dászok közül. Vagyis végeredményben 
a vadász megöli azt. amit szeret. Vagy 
akár meg is fordíthatjuk a tételt: azért 
szereti és ápolja az állatot, hogy meg
ölhesse. Hát nem paradoxon ez? B i
zony az! És aki nem ismeri a vadász 
lelkét, ugyancsak csóválhatja a fejét, 
míg végül is oda jut, hogy a vadász 
megkérgesedett szíve semmiben sem 
különbözik egy hentes vagy mészáros 
szívétől... E  szerint tehát a vadász 
nemcsak kérgesszívű, hanem még ál- 
nok is? Kéjgyilkos? Lelkibeteg ember, 
aki mindenckfölött csak ölni vágyik? 
Hogy van az mégis, hogy a legneme
sebb karaktereket meg lehet találni 
köztük? Hogy költők, festők, szobrá
szok, akiknek pedig az a hivatásuk, 
hogy alkossanak, kezükbe veszik a 
puskát, hogy romboljanak?... Hogy 
van az. hogy pl. én (bocsánat szerény
telenségemért, hogy magamról beszé
lek!), aki nem bírok végignézni egy 
disznóölést, sőt valósággal rosszullét 
fog cl. már akkor is, ha csak messziről 
is hallom a szegény áldozat hattyúda

lát. minden különösebb lelkifurdalás 
nélkül emelem puskámat a vadra, 
hogy megöljem, sőt még bosszant is, 
ha ügyetlenségem folytán a vad ép bőr
rel menekül előlem, holott örülnöm 
kellene, mert egy élet megmaradt?

Mégis csak más dolog az a vadászat, 
és nem pusztán gyilkolás! Mégis csak 
megvan az. alapja annak a megkülön
böztetésnek, hogy a vadász nem meg
ö li, hanem elejti a vadat!

A természet úgy van berendezve, 
hogy élet csak életből fakadhat. M in
den. ami mozog, élőlényekből táplál
kozik. Ölnie kell, hogy a maga életét 
fönntarthassa. Öl a ragadozó, amikor 
levágja zsákmányát, öl a szelíd őzike 
is. amikor letépi a füvet, öl a fecske, 
amikor elfogja a legyet, öl a legpará
nyibb halacska is, amikor a vízből ki
szűri a planktonokat, sőt még a mik- 
roszkópikus lények is egymást falják, s 
ha egy vízcseppct nézünk erős nagyí
tással, abban is csak azt látjuk, amit a 
földön: az erősebb megeszi a gyengét. 
Ez a létért való küzdelem.

Ilyenformán a vadászat éppen olyan 
ősi ösztön, mint maga a létért való 
küzdelem. Ahogy az ember megszüle
tett itt a földön, már ölnie kellett, hogy 
élhessen. Ez természeti törvény, amely 
alól nincs kivétel. Mert az, hogy én 
magam megeszem ugyan mindennapi 
eledelemet, de magam sem nem ara
tok. sem nem ölök éne. nem változtat 
a dolgon: azért csak kellett életnek 
pusztulnia miattam is! Semmivel sem 
vagyok azért különb annál, aki miat
tam is ölt. csak éppen kényelmesebb, 
mert magamnak csak az evés élvezetét 
tartom meg. míg az életkioltás munká
ját másta hagyom. Ezért különb ember 
volnék annál a másiknál?... De vajon 
nem pusztítanám-e cl én is azt az éle
tet, ha nem végezné cl más helyettem 
ezt a munkát? Bizony megtenném!

Szóval mindenki kénytelen arra, 
hogy életet pusztítson, ha maga élni 
akar. Akár közvetlenül, akár közvetve, 
az mindegy, de életnek kell pusztulnia 
miatta is.

Nem beszélek növényi életről, mert 
hiszen véges érzékeinkkel nem látjuk 
ennek élctnyilvánulásait. Amikor a vi
rágot letépjük, egy pillanatig sincs az 
az érzésünk, hogy öltünk, mert a virág 
nem sikolt, nem vergődik. Amikor a 
gyönyörű üde pázsitot kaszálják, még 
gyönyörködünk is a szép rendekben és 
élvezzük a száradó széna illatát, holott 
a rendek ravatal, a szénaillat az enyé
szet szaga. A vegetáriánus mélysége
sen lenézi a húsevőt, mint durvalclkű

embert, szinte azt mondhatnám: kan
nibálnak tekinti, mert állattcstvéreit 
öli és eszi meg. De vajon a növénytest- 
vérek nem éppen úgy Isten teremtmé
nyei-e?... Egyformán küzd mindegyik 
a létért, hisz éppen úgy vannak rovar
evő növények, mint növényevő ro
varok!

Ölnie kell tehát minden élőlénynek, 
hogy saját létét fenntarthassa. Ezt teszi 
az ember is. Csakhogy míg az állat 
megmaradt ősi kulturálatlanságában - 
legalábbis nem lehet sok-sok emberöl
tőn keresztül semmi változást tapasz
talni - s így teljesen ősi ösztönei ural
ma alatt él, addig az embernél a k ifi
nomult értelem lassankint elnyomta az 
ösztönök uralmát, vagy legalábbis kor
látok közé szorította. Persze, azért 
megvannak, s ma is a létfenntartás és 
fajfenntartás ösztöne a leghatalmasabb 
minden emberi érzés között, de m inél 
inkább fejlődik a kultúra, minél maga
sabbra emelkedik a lélek, annál inkább 
elfordul a létfenntartással járó - hogy 
úgy mondjam - alantas munkától, s el
fogadja ugyan a táplálékul eléje tett ál
lati testrészeket, a húst. de bizonyos 
fokú averzióval gondol arra, akinek 
életét kellett kioltania, hogy ő a maga 
pecsenyéjét megehesse. Innen van az. 
hogy nagyon sokan vannak, akik a va
dászt is durvalclkű embernek tartják, 
hisz szerintük egyebet sem csinál, 
csak öl, öl, meg újra csak öl.

Teljes készséggel elismerem, hogy 
tökéletesen igazuk volna, ha az a va
dász tényleg csak azért vadásznék, 
hogy ölhessen. Én azonban nagyon 
sok esetben tapasztaltam már azt, 
hogy ez az életkioltás az, ami a vadá
szat örömeit megkeseríti. Ha valaki fi
gyelmesen olvasta neves vadászok em
lékiratait, naplóit, nem egy helyen fog 
rábukkanni arra. hogy a vadász az el
ejtett vad előtt leveszi kalapját, s így 
adja meg a végtisztességet nemes áldo
zatának. Ilyenkor rendesen felcsendül 
egy-két szomorú akkord is: sajnálat, 
önvád, lelkifurdalás, mintha szeretné 
visszacsinálni azt. amit szenvedélyétől 
hajtva elkövetett. Magam is nemegy
szer éreztem már ezt, s érezte bizonyá
ra minden vadász, akinek helyén van a 
szíve. Hányszor olvastuk Kittenbcrger 
könyveiben is, hogy megsajnálta az el
ejtett vadat! Vadászcxpcdíción van A f
rikában. s mégis 15 napig nem szólal
tatja meg puskáját, mert - amint maga 
írja - legkedvesebb órái azok, amelye
ket az állati élet zavartalan megfigyelé
sével tölthet e l... K i nem érzett még 
szánalmat szívében, amikor egy körva

dászat alkalmával azt a kétségbeesett 
igyekezetét látta, amellyel a körben 
szorult nyulak a menekülés lehetőségét 
mérlegelik? Kinek ne fájdult volna 
meg egy pillanatra a szíve, amint azt a 
hosszú sor merev nyulat látta, amelyek 
nemrég még olyan élénken rohangál
tak a körben? Ki ne hallotta volna azt a 
dühödt káromkodással elegyes kétség
beesett ordítozást, amellyel a -durva
lclkű- vadász ígér a hajtónak minden 
ígérhető rosszat, ha az ügyetlenkedik 
vagy kegyetlenkcdik és kínozza a seb
zett nyulat?

És nézd meg ugyanezeket a vadászo
kat, amikor előttük van a kiszemelt, 
hosszas fáradsággal becserkészett vad. 
vagy amikor feléjük fut az a nyúl! 
Minden idegszáluk csak egyet akar: ne 
remegjen kezükben a puska, s a löve
dék menjen oda. ahová szánva van.

Tessék ebből kiokosodníí
Pedig a magyarázat nagyon egysze

rű. A  vadász mint értelmes lény, ter
mészetesen tudja, hogy el kell ejtenie 
azt a vadat, ha azt akarja, hogy az övé 
legyen. De nincs vadász, aki erre gon
dolna, ezt a pillanatot színezné ki ma
gának, amikor pl. kifelé ballag. Azon 
töri a fejét, hogyan fogja belopni a va
dat, rendezni a kört, meghajtatni az er
dőt vagy kukoricást, csak arra nem 
gondol egy pillanatig sem, hogyan fog 
Ölni. És amikor arra a vadra emeli pus
káját, a világért sem jut eszébe, hogy ő 
most ölni akar! Csak találni akar! És 
jaj annak a lövésnek, ha véletlenül az 
jutna eszébe, hogy most még egészsé
gesnek, életnek örvendő áldozata 
mindjárt ott fog felrengeni előtte véré
ben, s küzdeni fogja a legnehezebb 
küzdelmet, a halálküzdelmet, mert ha 
erre gondol, ha ezt a képet színezi ki 
magának, minden bizonnyal megre- 
meg kezében a puska, ha ugyan tud lő
ni egyáltalán. Mert a vadat elejteni, 
vagy a vadat megölni: ezer meg egy! 
Próbáld meg csak, kéij meg egy talpig 
vadászt, hogy legyen szíves pl. az ál- 
latkcrt elöregedett oroszlánját vagy 
elefántját egy lövéssel kivégezni! Azt 
azonban előre is ajánlom, hogy azt a 
bizonyos aranyhidat tartsd nyitva a mi
nél gyorsabb visszavonulásra. Én leg
alább nem szeretném zsebre tenni azt. 
amit kaphatsz. Márpedig, ha az ölés 
okozna a vadásznak élvezetet, minden 
bizonnyal kapva kapna az alkalmon, 
hogy ilyen ritka állatot ölhet meg.

Sólyom
(Folytatjuk)
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NAGY MAGYAR VADASZOK
....S HOGY ESTELEDNI KEZOETT, LEFELÉ TARTOTTUNK A VÖLGYNEK.

A KÖD VASTAGABB LETT. S MINT NEHÉZ SZEMFEDÓ ÜLTE MEG A HEGYEK 
KOSZORÚJÁT. A CSEND MÉG NAGYOBB. S Ml IS HALLGATAGABBAK 

LETTÜNK. HALOTTAK ESTÉJE VOLT. S AZ ŐSZI EROÓ SUTTOGÁSÁBAN - 
AZ ÉSZAKI SZÉLLEL JÖTT TALÁN ÚGY ÉREZTEM. MINTHA AZ APÁM 

HANGJÁT HALLANÁM. AZTÁN ARRAFELÉ NÉZTEM. AMERRÖL 
IDEJÖTTEM. S ÚGY LÁTSZOTT. MINTHA A FÁK ELMOSÓDÓ KORONÁJA 
FÖLÖTT VALAMI KÖZELEDNÉK. EGY MAGÁNYOS SZALONKA VOLT. NEM

TUDOM. HONNAN JÖTT. MERRE IGYEKEZETT. CSAK AZT ÉREZTEM. HOGY 
APÁM CSENDESEN MEGFOGJA A KEZEM. FELEMELI. ÉS ÍGY SZÓL: FIAM, 
MOST MÁR NEKED IS SZABADI EGY DÖRRENÉS A HALDOKLÓ ERDŐN,

S A KEDVES MADÁR CSENDBEN TERÜLT EL AZ ÓSZI AVARON.
AZ APÁMRA GONDOLTAM. S ARRA. HOGY EZT A MADARAT Ó KÜLDTE 

NEKEM A MAJTÉNYI HEGYEKBŐL. AZ ÓSZI ERDÓ CSENDJÉ8ÓL.
ÉS ÜZENT VELE: FIAM. EMBER LÉGY. IGAZI VAOÁSZEMBER ÉS NE FELEDD

EL SOHA ÉDESAPÁOATL."

DR
A Honi vármegyei Inám községben szü
letett. Korán. 9 éves korában árvaságra 
jutott. 5 húgával cgyúll a Heves megyei 
Felnémetre került, nagyanyjához, aki er
dőőr özvegye volt. Az elemi iskola után 
Egerbe íratták gimnáziumba, onnan 
azonban harmadikos korúban megszö
kött: világot akart látni, azonban csak a 
határig jutott. Végül a Polgári Fiú Iskolát 
végezte cl, majd 1934-ben az egri tanító
képzőt.

Álláslehetőség hiányában „globetrot- 
ter“ -nck, világcsavargónak készült. Az 
első nagy álom Afrika volt - talán Kit- 
tenberger miatt is. (Hogy szokja a trópu
si éghajlatot, már gyerekkorában téli 
bundában üldögélt a napsütötte veran
dán. sőt egy társával ajánlólevelet is kér
tek a helyi paptól utazásaikhoz.)

1934-től a Madártani Intézet megfigye
lője. majd később a nemzetközi Madár- 
védelmi Bizottság tagja lett. Végzett gya
korlati jellegű madárvéddmi munkát, új 
rendszerű odúkészítési módot vezetett 
be.

Egy ideig újságíróskodott, szeretett 
volna építészmérnök lenni, ám a sors 
másképp rendelkezett: 1935-ben segédta
nítóvá választották Gyöngyössolymoson. 
1936-ban megnősült, 1937-ben katonai 
szolgálatra hívták be. s még ugyanebben 
az évben megszületett fia. Nagy Gyula 
Csaba is. aki - mint később kiderült - az 
édesapjában csörgedező vadászvért örö
költe. Gyöngyössolymoson a tanítói

NAGY GYULA
( 1914- 1983)

munka mellett sportoktatóként is dolgo
zott. vezetése alatt jelentős eredményeket 
ének el a helyi fiatalok.

A vadgazdálkodásban 1936 óta társa
dalmi munkásként tevékenykedett. A há
ború előtt a helyi egyesületben vadászon, 
1945-ben pedig alapító tagja volt az or
szág legnagyobb társaságának, a több 
mint 100 000 kát. holdon 365 taggal mű

ködő Gyöngyösi Járási Vadásztársaság
nak. Később a MAVOSZ Heves megyei 
IB  szervezési és propagandafclelőse lett.

írásai 18 éves kora óta jelentek meg. 
Előbb szépirodalmi antológiát szerkesz
tett, majd napilapokba, folyóiratokba írt. 
A  30-as évek végén lett a Magyar Vadász 
munkatársa, majd 1946-ban a Kittcnbcr- 
ger-féle Nimródé. A  későbbiekben első
sorban szakmai tárgyú cikkeket publi
kált, ám írt verseket is - ezek azonban 
csak a hagyatékából kerültek elő. Nevé
hez fűződik a legszínvonalasabb vidéki 
vadászújság, a 60-as évek közepétől 
megjelenő Heves megyei Vadász létreho
zása is.

1953-ban kapott megbízást a gyöngyösi 
Mátra Múzeum szervezésére. A helyi 
Orczy-kastélyban 1957-ben nyílt meg az 
első állandó kiállítás. 1964-től az intéz
mény igazgatója lett, akkortól vetette 
meg egy későbbi komoly természettudo
mányi gyűjtemény alapjait. Főként ma
dártani gyűjtést és megfigyelést végzett, 
de megalapozta a múzeum emlősgyűjte
ményét is. Közben elkezdte a vadászat- 
történeti gyűjtemény felállítását, és álma 
a magyar vadászati múzeum létrehozása 
lett.

1968-ban diplomát szerzett az ELTE 
Bölcsészettudomány i Karán, majd 
1972-ben ugyanitt vadászattórténetből 
doktorált.

1958-ban megindította a Múzeumi Fü
zetek című sorozatot, aztán a múzeum

önálló természettudományi folyóiratát, a 
„Historico-naturalia Musci Matracn- 
sis**-t.

Új vadásznemzedékek nőttek fel keze 
alatt: megszervezte Heves megyében az 
első alapfokú vadgazdálkodási tanfolya- 
mot és a nagyvad-gazdálkodási tanfolya
mot. 1982-ben vadászmester-képzőt ve
zetett.

Sokoldalú munkásságának elismerése
ként több kitüntetést kapott: 1975-ben a 
Nimród Vidászérmct. 1978-ban - nyug
állományba vonulásakor - a Munka Ér
demrend Arany Fokozatát, és végül
1982-ben a Pro Űrbe emlékérmet.

A múzeumot nyugdíjasként sem hagy 
ta el. tudományos fömunkatársként fej 
lesztette a vadászattörténcti gyűjteményt
1983-tól az akkor megalakult Vadászat 
Osztály vezetője lett, azonban ezt a mun 
kát - amelyet ma lánya. dr. Pálos László 
né Nagy Rózsa folytat -. már nem tudta 
befejezni...

Gyöngyössolymos község idén utcát 
nevez el a Mátra szerelmeséről és egyik 
legavatottabb ismerőjéről.

önálló művei:
A Mátra Élővilága: Madarak (1964)
Képek Gyöngyössolymos történetéből 

(1966)
A X V III- X IX . sz. vadászati és vad

gazdálkodási emlékei Heves megyében 
(1974)

Dr. Faragó István

A Magyar VADÁSZLAP szerkesztőségeb az alábbi 
könyvek vásárolhatók meg, vagy utánvéttel megrendelhetők:

A vadászati ismeretek kézikönyv* éra 4900 Ft
Balogh Gtt>or. Véget vadászmezők éra: 210 Ft
Or. Csór© Pál A magyar vadászat története ára: 1900 Ft
kJ. és «f| Fuchs Antal Dfcséctessék a Bakony éra: 680 Ft
Génti Tibor: Remetesuidó no meg ez Aggezü/' éra: 198 Fi
Guinne* fegyverenc*k>pédia éra: 2464 Ft
Maiéi a tengereken éra: 482 Ft
Hatnyelvű szmkronszótér éra: 1099 Ft
Katonafó4draf*< kézikönyv éra. 305 Ft
Korszerű kézifegyverek éra 2444 Ft
Kovács György. Hettay l*tvén- A meze< nyúl éra: 290 Ft
Lövész Sándor A  vadászat lázéban. Gelvács éra: 340 Ft
Magyar Királyi Honvédség fegyverzete ára: 650 Ft
Nagygyórgy Sándor: Zsákmány Pvey-Beutei fotóalbum ára: 1500 Ft
Nmdzsa '  éra: 728 Ft
Széchenyi Zsigmondi Ahogy elkezdődött .. éra. 548 Ft
Szidney Bognár Huszar. Megyero*fc*ég aranyérmes trófeái 1970 tói 1906 *j ára 2000 Ft
Rakk Tamás. A vadász is ember éra: 350 Ft
Védés zf egy verek ára: 1624 Ft
Wentzely Dénes: Üzen az erdó éra: 296 Ft
Wentzely Dénes: Erdözsoogás ára: 580 Ft

Megrendelhető; Rakk Tamás: A Bakonyt ól Afr*á*g Előkészületben
Címűnk: 1054 8u4epest V. kerület. Honvéd u. 8. IV . emelet 3. 

levélcím ünk: 1245 Bodepeet, P l. 1209.

ENYHE LÁTÁSZAVAR
Minden ellenkező híreszteléssel izemben, nem csak a vadászatban jobb. ha nem hi
szünk • szemünknek, hanem igy van ez még a csöndes, esti tévézéssel is. Az történt 
ugyanis, hogy az Országos Vadásznapok Pest megyei rendezvényén Kismaroson, az 
Express tábor területén hatalmas területen zajlottak az események. Mindig, mindenhol 
m is és más. Mintén osztódással csak az egvsejtOek tudnak szaporodni - kizárt, hogy 
valaki egyszerre több helyütt előforduljon, igy esett meg - férfiasén bevallva - az a 
malőr, hogy sajnos mások kútfejéből meregettem. Tettem ezt azzal a mentegethető, de 
nem magyarázható meggondolással, hogy valami fontosról esetleg lemaradhattam.

Éppen elkészült a beszámoló amikor a TV Sportvarázs cimfl műsorát kezdték vetíteni 
a késói órában, gépelés közben. Az anyag mindvégig a Pest megyei rendezvényről szólt, 
tartalmazva az írógépben lévő eseményeket is. Sajátos .ellenőrzésre" nyílt tehát lehe 
tőség. Egyszer esek B in ffy  György, az O M W  elnöke suhintja ám Trokin Péter boldo
gabb felét, akit éppen tiszteletbeli vadásszá avattak. Ez nem maradhat ki. ennek benne 
kell lenni, hiszen a nagy kék fényű doboznak - elvileg - csak hinni lehet! Megesett ez 
már másokkal is.

Csekhogy azt az ominózus bevágásban elfelejtették közölni, hogy a látottak nem 
szombaton, hanem vasárnap és nem is Kismaroson, hanem sokszáz kilométerrel ar
rébb. Dobozon történtek. Murphy törvényei szerint he egy hibát elkövetsz, biztos le 
hetsz a sorozatban. Hétfőn mág mindezeken egy jót vitatkoztunk is. és az érv az vo lt 
hogy a saját szememmel láttam a tévében, sőt fölvettük videóra, amely bármikor 
visszajátszható^.

így hét alaposan bevitt az erdőbe a .varázslat', amiért az érintettektől elkövetőként 
ezúton elnézést kérek. H o m m o n ay  Z so m b o r
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LENNI VAGY NEM LENNI?
(Fotytatás a 4. oldalról)

- a vadról és élőhelyének őrzéséről 
gondoskodni,

- a vadállomány biológiai sokfélesé
gét fenntartani.

- a vad életfeltételeihez szükséges 
takarmányról gondoskodni,

- a vadállomány állat-egészségügyi 
helyzetét megőrizni, a betegségeket 
haladék nélkül jelenteni.

- a növényvédő szerek állal okozott 
mérgezés gyanúját jelenteni,

- betartani a vadászat általános sza
bályait: (a vadászjegyeket, vadászati 
engedélyeket ellenőrizni),

- vadászati naplót vezetni,
- az elejtett vöd sorszámozott azo

nosító jeleit, az elejtő egyéni lőjcgyzé- 
kébe történt bevezetését ellenőrizni,

- az elejtett és befogott vadról ercd- 
mény naplót, teríték-nyilvántartást ké
szíteni,

- a szabálytalanul vadászókat a va
dászatból azonnal kizárni.

- köteles vadászatvezetőt kinevezni, 
a vadászat rendjét szabályozni és a va
dászaton résztvevőket a vadászat rend
jéről tájékoztatni,

- az elejtett trófeás vad trófeáit az 
idény után 30 napon belül bemutatni.

- a törvényben meghatározott idő
ben a 16 cm-nél nagyobb vadkanagya
rakat bemutatni.

- a külföldi bérvadász által elejtett 
trófeás vad trófeáját 30 napon belül be
mutatni,

- az elhullott vad trófeáját 30 napon 
belül bemutatni,

- a vadkárokat megtéríteni.

A  Hubertusz-misék betiltása ügyében 
nyílt levélben fordult 15 erőszakéi lenes 
szervezet a Magyar Katolikus Püspöki 
Karhoz. „A z  utóbbi időben - mint ír
ják egyre inkább terjed és egyre 
több formában jelentkezik Magyaror
szágon az erőszak kultusza. Az Álba 
Kör. a Bokor Katolikus Bázisközösség, 
a Fauna Egyesület és a többiek szerint 
sajnálatos módon ennek látványos 
megnyilvánulása az úgynevezett Hu- 
bertusz-misc, amely szabadtéren, álla
ti tetemek, trófeák közön tartott szer
tartás. a vadászat ősi szellemét idézi. 
Határozott meggyőződésük, hogy a va
dászünnepségek nyitányaként megtar
tott Hubertusz-misék megszüntetése 
elősegítené az ember és a természet v i
szonyának harmonikusabbá tételét, 
összhangban állna a kereszténység iga
zi lényegi értékeivel és hagyományai
va l...”

Önmagában kár is volna mindezekre 
válaszolni, reagálni, hiszen nincs más
ról szó. mint arról, hogy egy törpe mi
noritás szeretné hallatni hangját, és vé
leményét ráerőltetni a többségre. Betil
tani valamit ugyanis csak erőszakkal 
lehet, holott állítólag éppen az ilyenek 
elleni küzdelemre szerveződtek. 
Amint emlékezetes, néhány éve ugyan
ebben az ügyben a Vatikánban is já r

- a F IK  szerint minden egyéb kárt 
megtéríteni (pl. gépjárműütközés),

- a vadászat során keletkezett káro
kat megtéríteni,

- „a  senkinek fel nem róható" vadá
szati balesetekért felelni,

- ha indokolt, a vad elriasztásáról 
gondoskodni,

- a vad élelmezéséről gondoskodni.
- a károsítás közvetlen veszélye ese

tén a föld használóját értesíteni,
- a vadászatot úgy szervezni, hogy a 

föld használatával összefüggő gazdál
kodási tevékenységet ne zavarja,

- az élő vad kiviteléhez és behozata
lához szükséges engedélyeket besze
rezni,

- a vadászterület bekerítését enge
délyeztetni,
és végül minden új bérlőnek meg kell 
fizetnie a korábbi haszonbérlőnek: a 
vadászati berendezések, a telepített és 
még meglévő vadállomány ellenér
tékét.

Ha a kötelezettségekhez hozzátesz- 
szük a fizetnivalókat, azonnal kiderül, 
hogy „nem felhőtlen”  a vadászatra jo 
gosult helyzete, és azonnal az is érthe
tővé válik, miért küzdenek az életben 
maradásért a jelenlegi területes va
dászegyesületek. (Tisztában vagyok 
azzal, hogy a felsorolás akkor lenne 
teljes, ha minden jelzett téma után 
odaírhatnám az összeget is. M ivel a 
vadásztársaságok területe, jellege nem 
azonos, ezért a fizetési kötelezettségük 
sem egy forma, ezért több helyen a fi
zetség nagyságát kénytelen voltam el
hagyni.)

- haszonbérleti díj (10-100 forint 
hektáronként).

tak. eredménytelenül. Szinte elképzel
hetetlen - de íme mégis előfordul -, 
hogy valakinek egy misén is csak az. 
erőszak jut az eszébe. Aki ilyeneket ál
lít. az ugyanis vagy nem figyelt vagy 
ott sem volt, vagy csak egyszerűen úgy 
volt vele, mint Móricka, akinek be
szélhet a tanítónő bármit, neki mindig 
„az”  jut az eszébe. Ezt azonban már 
szakszerűen inkább mániának nevezik, 
és nem tartozik a normális esetek kate
góriájába.

Tegyük fel azonban, hogy jó  szándé
kú emberek lettek félrevezetve, mert 
ez a jobbik eset. Ellenkezőjére jobb 
volna valami gyógyszert szedni vagy 
várni, amíg elmúlik magától. A Hu- 
bertusz-mise ugyanis minden sajátos 
külsősége ellenére nem a vadászatról, 
hanem a vadászoknak szól. Isten di
csőségére. A  hagyományokat pedig 
nem bizonyos „szervezetek”  csinál
ják. vagy hagyják jóvá. hanem kiala
kultak. voltak, léteznek. Szent köteles
ségünk őrizni és ápolni azokat. Méltán 
büszke lehet erre a magyar, akinek 
nemzetté válásában különleges és 
meghatározó szerepe volt a vadászat
nak. és a ránk maradt ősi mítosz sze
rint ez vezette őseinket Európába. 
Enélkül talán ott maradtunk volna

- szövetségi tagdíj (800-1200 forint 
tagonként és évente),

- agrárkamarai tagdíj (nem kötele
ző, csak ajánlott a tagság, a tagdíj a be
vétel 8 ezreléke).

- élóhelyfcjlcsztés. úthasználat stb. 
díj (a haszonbérbeadó által megállapí
tott összeg, amelynek nagysága a ha
szonbérleti díj többszöröse lehet),

- vadkárátalány (ha sikerül vala
mennyi erdő- és földhasználóval meg
állapodni, több és kevesebb is lehet, 
mint a ténylegesen megállapított 
vadkár),

- vadvédelmi kerítés építési költsé
gei (általában a nagyvadas területek 
költsége, évente többmilliós kifizetés 
is lehet),

- a vadkár elhárításának költségei 
(védőszerck. villanypásztorok és az 
őrzőszemélyzet költségei),

- a hivatásos vadász(ok) bérc és 
közterhei,

- erdei és mezei vadkár (becslések
kel megállapított összeg),

- a vad- és gépjárműütkőzések biz
tosítási díja vagy az ütközésből eredő 
kártérítés.

- a vadföldmúvelés költségei (a je
lenlegi energia-, üzemanyag- és vető- 
magárak. valamint a gépek és szolgál
tatások költségei alapján),

- takarmányvásárlás,
- a vadtenyésztés, nevelés költségei,
- a vadás/lap(ok) előfizetési költ

ségei.
- adók (társasági adó. áfa. tb),
- vadászatszervezői jutalék, amit az 

irodák levonnak a bérvadászatok szer
vezéséért),

- adminisztráció- és rezsiköltségek.

meg?
valahol a FÁK közölt, és ma nem volna 
miről beszélni.

Aki saját gyökereit kezdi divatból 
vagy más okokból szálanként lépeget
ni, nem térhet ki a nemzetveszejtés 
vádja alól. mert múltunk értékeinek, 
tradícióink tagadásával saját nemzeti 
identitását teszi kockára. Akadtak erre 
a múltban kísérletek szép számmal. 
Ilyen meggondolások, téveszmék alap
ján betilthatnák a feszületet, vagy 
Arany János „Buda halála”  című 
örökbecsű művét. „Cenzoruk”  egy 
tollvonással kihúzhatná a csodaszarvas 
regéjét. De át festethetné az Országház 
Vadász-termét, indexre tehetné a Hófe
hérkét a hél törpével. Piroskát farka
sostul, vadászostul. A Jancsi és Juliska 
meséje pedig már a non plusz ultrája 
mindennek, mert abban túszcjlésről és 
kannibalizmusról is szó esik. Be lehet
ne tiltani továbbá a tévéhíradót, ahol a 
világban, de különösen a Délvidéken 
ömlik a vér. Emberekből. A parkok 
bokros helyeit, ahol erőszakoskodni 
szoktak, a kihalt utcifcat, ahol este 
egy re több szorongással megy haza 
mindenki, a faluszéli házakat, a tanyá
kat, ahol este elengedik a kutyákat... 
De az istc ni i sztéléié kel? Emberek, hát 
térjünk már észhez!

- H -

ÚJ KÖTELEZETTSÉGEK
- vadvédelmi hozzájárulás (a terület 

nagyságának arányában, évente 10-̂ 0 
forint hektáronként az apróvadas terü
leten és 70-100 forint a jellemzően 
nagyvadas területnek minősített va
dászterületen),

- az Országos Vadgazdálkodási 
Adattár igazgatási, szolgáltatási díja.

- minden elejtett vad azonosító je l
zésének (kroláliájának) díja.

- vadgazdálkodási bírság (mínusz 
pontos büntetés, tervek be nem tartása 
stb.),

- vadvédelmi bírság (csapdázás, 
ulánkeresés elmulasztása, a vad zakla
tása stb.),

- igazgatási-szolgáltatási díj (vadá
szati hatósági eljárás során megállapí
tott büntetés),

- élő vad bchozatalának-kivitclé- 
nek illetéke.

Sokat törtem a fejem, hogy befejezé
sül összcfoglaljam-c a fenti összeállítás 
mondandóját, s mivel ismerem, hogy 
a vadászok babonások, tudom mennyi* 
re „utálják” , ha a vadászat előtt valaki 
azt mondja nekik: „jó  vadászatot!” ... 
pedig valami ilyesmit kellene monda
nom. Ehelyett csak annyit, hogy a fel
sorolt tilalmak és kötelezettségek is
meretében megkérdezem Önöktől, 
akik még vadásznak vagy akik ezután 
szeretnének e nemes, szívet-lelket és 
testet felüdítő sportnak-szórakozás
nak-hobbinak hódolni: tényleg akar
nak vadászni?

És én tény leg akarok még vadászni?

Csekő Sándor

VADCOOP 
HÍREK

A VADCOOP B érkM v* V a d itrtirse s é g n il foly 
u tó ó isk  a megyt i  rVí/kó/gyütosefc. thol a  me
gyei vezetőségek értékel* ai  elmóh évi műn 
k á t A z agyas megyék tagiéga e/ekan vág* 
megerősíti a régi tisztségviselőket. vagy adott 
esetben éj laagyai vezetőséget vélaszt A j el 
M élt időszakban Caongrid megyében volt ate 
gyai rétzkozgyülés. »*»ol éj vezetőséget vélatz 
tottafc. Az éj Ctoagréd megyei összeköt* Récz 
IU  Im in . 6721 Szeged. M arat a. 26.; magyai 
küldött: Tóth tv ia , 6800 Hödm ezővitirhely. Or 
mos a. 13. I<5.
A VADCOOP avt uanMré«ébe« Wynafc az 
apré- illet va nagyvadvadiszatok. a vediszeti 
ütemtervnek megfulelően.

Nevemben vadászatok:
Zala magye: fácénvadétial. aovember t f  én ét 
26 ée.
Szabolcs Szatmér Barag megye: fácános mezei 
ayW november 4.. 11, 10. ét 254n.
Patt megye: l ic in :  aovember 3.. 4.. 5 .  10, 11.. 
1 2 , 1 7 - 1B, 19, 2 4 , 25. és 26 éa.
Jész Nagykun Szolnok megye mezei nyél: no
vember 12-éa és !9éa.
B ict Kiskun megye: lécén: november 1, 3.. 10,
15. ét 22-én. lécén ét mezeinyél vadészet ne
vembe* 17. ét 24, veddisznö ét gim tarvad va 
dészeteé: november 1, ? ,  3, 6, 7, 21. 29. ét 
30 én.
Jész Nagykun Szolnok megye: ficén ét maréi 
nyél: 11. ét 254n.
Vauprém megye, lécén: november 2Sée ét 
26-é«.
Borsod Abaéj Zemplén megye vaddiszné. g»m 
ét muflon tarvad lesvedészatok október 4 tői 
folyamatosan.
A jelenleg még folyamatban lévé apró és nagy 
vedvedészatokról érdeklődni lehet folyamata 
san a központi irodiban.

V A D C O O P  B .V t. t.B .

Ki, Kit erőszakolt

11



k e t tn c r  é ő  f ja ia ö
NIMRÓD 

Kereskedelmi Kft.
KÜLÖNLEGES MINŐSÉGŰ LÓDÉN- ÉS SPORTRUHÁZATOT KÍNÁLNAK 

A KETTNER-NIMRÓD ÉS HAJAS KFT. SZAKÜZLETEI:

BUDAPEST VI., ANDRÁSSY U. 12. 132-3180, 111-5413
SZEGED, STEFÁNIA U. 9. 62/312-782
PÉCS, BAJCSY-ZSILINSZKY U. 3. 72/313-904
ZALAEGERSZEG, TOM PA U. 1. 92/313-523
GYÖNGYÖS, RÓZSA U. 2. 37/311-898
MISKOLC, KIRÁLY U. 2. 46/340-040
TATABÁNYA, SZTRÁD A ÜZLETSOR

KARÁCSONYI AJÁNDÉK ÖTLETEKKEL ÉS ÓSZI-TÉLI RUHÁZATI ÉS FELSZERELÉSI CIKKEKKEL

M E G JE L E N T  16 OLDALAS CSO M AGK ÜLDŐ  KATALÓGUSUNK.

TÉRÍTÉSMENTESEN KÉRHETŐ CÉGÜNK KÖZPONTJÁBAN VAGY TELEFONON. 
KETTNER-NIMRÓD ÉS HAJAS KFT.

1214 BUDAPEST II., RÁKÓCZI F. U. 195-197. 420-4940/110, 106 MELLÉK, 06-30/407-862

feettner és fjatas

MEGVÁSÁROLHATÓ, M EGRENDELHETŐ!
A  vadászvizsga hivatalos tananyaga a

VADÁSZISKOLA
(Ár: 4500 Ft áfával)

A MEZEI NYÚL
(ökológia, gazdálkodás, vadászat) (Ár: 430 Ft áfával)

A M IT  A FEGYVERISMERETI VIZSGÁN TUDNI KELL
(Ár: 448 Ft áfával)

A  megrendeléseket postafordultával, utánvéttől teljesítjük!
Címünk 1051 B ix U p e it. N M o t M C I 34 Tttofon: 111 9606. Td./fft* 131-4790

Kereskedelmi 
Szolgáltató Szövetkézét

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

AZ OLASZ RC ÉS NORMA LÖSZÉREK 
KIZÁRÓLAGOS FORGALM AZÁSA

Vásárlóink figyelmébe ajánljuk nagykereskedelmi részlegünket:
Budapest X., Szacsvay u. 44. Tel./fdx: 260 9262, tel.: 261-2537. 
Fegyverjavító műhelyünkben vállaljuk vadászfegyverek szakszerű javítását, 
beíóvését. bovizsgáztatását. céltávcső szerelését, valamint fegyverek hatásta
lanítását. Fegyverjavító műhelyünk címe: 1077 Budapest. W esselényi u. 74. 
Telefon: 321-1607. Ugyanitt DISZKONT árusítás.

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

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

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

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

BÉRKILÖVŐ VADÁSZTÁRSAK, 
FIGYELEM!

A VAOÁSZATI KULTURÁLIS EGYESÜLET A CONCORDE TRAVEl VADÁSZATSZERVEZŐ IRODA 
SEGÍTSÉGÉVEL FOGLAL KOZIK HAZAI VADÁSZOK RÉSZÉRE VAOÁSZATOK SZERVEZÉSÉVEL.

A VADÁSZATOKON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELE A KULTURÁLIS EGYESÜLETI TAGSÁG. AMELYHEZ 
A SZÜKSÉGES NYOM IÁT VÁNYOKAT KÉRÉSRE ELKÜLDJÜK 

VÍ2IVADVA0ÁSZAT SIÓ CSATORNA-SÁRVÍZ:
ELSŐSORBAN TÓKÉS RÉCE INEM KIBOCSÁTOTT)

NAPIJEGY: «00- FT/fÓ ♦ 250,- FT/D8 ELVITELI OÜ.
IDŐPONT: SZEPTEMBERTŐL 

. FACÁNVAOÁSZAT KESZTHELY MELLETT:
KI80CSAIASSAL OUSÍTÜTT ÁLLOMÁNY 

ÁR 650.- FT ♦ t?%  ÁFA'OB KIBOCSÁTÁSI ÁRON. VAGY TT30.- FT ♦ ÁFA TERÍTÉKÁRON
IOŐPONT OKTÓBER VÉGÉTŐL 

ÖREGINYÚl VADÁSZAT LAJOSM IZSE MELLETT:
A VADÁSZAT VAOÁSZGÖRÉNNYEL TÖRTÉNIK.

VAOÁSZGÓRÉNYES O ÍJ 1000 - FT/VAOÁSZ/NAP RÉSZVÉTELI DÍJ: 2000.- FWÓ'NAp'2 OB NYÚL 
ELVITELLEL. MlNDfN TOVÁBBI ELVITELI OU 350.- FSD8 

KOMPLETT VAOÁSZATI PROGRAMLEHETŐSÉG 80NYHÁ0 MELLETT: 
VIZIVADVA0ÁS7AT RÉSZVÉTÉI! OÜ 500.- FUF&NAP 

LELÓVÉSI DU 350.- FT,'DB ELVITEL: 90- FKDB 
FACANVAOÁSZAT RÉSZVÉTELI D ÍJ: 400.- FT/FÓ/NAP 
LflOVÉSl D ÍJ 450.- FKOa ELVITEL KO.- FT708 

TARVAOVAOASZAT (ÓZ. GÍMSZARVAS) KILÖVÉSI D ÍJ 21)00,- FT/OB 
AZ ARAK AZ ÁFÁT TARTALMAZZÁK.

REMÉLJÜK. AJÁNLATUNK MEGNYERTÉK TETSZÉSÜKET ÉS RÉSZT VESZNEK A VAOAS7ATOKON 
TARVAORA. VAOOlSZNORA ÉS TRÓFEÁS VADRA ELFOGADUNK MÉG JELENTKEZÉSEKET.

CÍM CONCOROE TRAVEL 1)62 BP, ANORÁSSY UT 56 
TEL: 269 5447, 269 5448. FAX: 630417. VKE TEL: 1314368

H UBER TUS Vadkereskedelmi Kft.



TRÓFEA KFT. AJANLATA:

JW-15
JW -20  T ÍPUSÚ , .22-ES KALIBERŰ KISPUSKÁK

REKLÁM ÁRON,
IGÉNY SZERINT TÁVCSŐVEL SZERELT ÁLLAPOTBAN IS 

MEGVÁSÁROLHATÓK A GÖDÖLLŐ, 
ISASZEGI ÚTI NAGYKERESKEDELMI RAKTÁRUNKBAN.

TELEFON- ÉS TELEFAXSZÁMUNK: (06) 28/330-291. 
NYITVATARTÁSI IDŐ: HÉTFŐTŐL CSÜTÖRTÖKIG 7.30-TÓL 15 ÓRÁIG,

PÉNTEKEN 7.30-TÓL 12 ÓRÁIG.

V Á R JU K  TISZTELT VÁSÁRLÓINK JELEN TKEZÉSÉT .

^ ^ l E ú u a r ú

Kettnec JagdÜ/Reisen

MI MEGVALÓSÍTJUK almai vadaszatail.
DÉL-AFRIKA

S P E C IÁ L IS  NYALAVADÁSZAT
7 teljes vadásznap, szállás első osztályú házadban, ellátás,

2 vadász, egy vadászkísérő, terepjáró:
4-6 vadász esetén: ATS 15 670,-/vadász 

2 vadász esetén: ATS 21 380,-/vadász
1 vadász esetén: ATS 27 896,-'

Kilövési lehetőségek: 
nyala, kudu. gnu. impala, zebra, varacskos disznó, buschbock stb.

VARACSKO SD ISZNÓ -VAD ÁSZAT
6 teljes vadásznap, szállás, ellátás. 6 varacskos disznó kilövése: 

4-6 vadász esetén: ATS 27 200-/vadász
2 vadász esetén: ATS 35 535,-/vadász 
1 vadász esetén ATS 41 592,-

További kilövési lehetőségek: kudu, impala, gnu, oryx, eland stb

MARALSZARVAS-VADÁSZAT 
KAZAHSZTANBAN

12-13 nap (ebből 8-9 vadásznap}, egy vadász egy vadkísérő, 
transzfer a területre, szállás, ellátás, 1 Maralszarvas kilövése 

• (súlykorlátozás nélkül) USD 4940,-/vadász

Repülőjegyek a legkedvezőbb áron!!!

Kettner-Hajas-Nimród Kft. Vadászatszervező Iroda 
1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 195-197.

Tel 420-5281, 420-5282, 420-5283 Fax: 420-4466

v  Diana F E G Y V E R Ü Z L E T
y  T R A D E ------- —  ---------

SORÉT!S OOIVOS ÉS MAROftlóf (G YV fR f K. C tU Ó V Ö  PtSZTOlYOC KŰVÓWtKKS KAU81R81N IS
*

L ÍG fíG Y V iR tK . GÁZ . ftlA$?rO*$7rOiVOX NAGY vAlAS/TÍKBAN
♦

INGCDCLY NÜJCOil. HATASTAIAN1TOTT FtGYVlWlC 
♦

RtPUCAX ÉS IGYÉB VADAS2ATI KlCGÍ SZfTÓ f t l S Z M U U *  (Aihéztt. löt

JE G Y V fR JA V lrO  v Oh W

KIS ( S  N AG YK ER C SK tO tU P  ÁRUSÍTÁS

1077 8 U D A P IS T  W IS S € lC N Y IU  74 T f l l f O W  3 2 2  4 0 0 2  

N Y ITV A  TAP TAS M é fld -c w fo n d *  8  30 17 0 0  8  30 14 30

%

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

Steyr-Mannlicher, Voere. svájci-német SIG SAUER 
és az osztrák Glock pisztolyok, SWAROVSKI távcsövek, 

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

ARANYFÁCÁN VADÁSZ-HORGÁSZ ÁRUHÁZ 
Budapest XIII., Kádár u. 3. Telefon: 132-6566.
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M A G Y A R -  
VIZSLA VERSENY
A V III. Nemzetközi Magyarvizsla 
verseny szeptember 23-24-én szép 
győri sikerrel /árult. 17 magyar 
vizsla vett részt a megmérettetés
ben, ragyogó nuinkacredményck 
születtek, nyolc kutya végzett I. dí
jas minősítéssel. Ezek közül többet 
már évek óta az élmezőny ben tar
tunk nyilván, ennek ellenére veze
tőik ismét benevezték kutyáikat a 
versenyre. Jó  lenne, ha a verseny
zők néhány év után újabb kutyákkal 
jelennének meg. ezzel igazolva te
nyészetük jó  minőségéi és kiképzé
si módszereik helyességét.

Eredmények:
1. CACIT Magor Erdész r. sz. mv. 
I/a. 384 pont (kan), ve/..: Czcbc 
József. Győr;
2. Rés. CACIT Pity pang Gyöngéd 
Luca r. sz. mv. I/b. 378.5 (szuka), 
vez.: Sipek Sándor. Budapest;
3. CACT Vadászfai Kontár Aszú r. 
sz. mv. I/c. 371 pont (kan), vez.: 
Péter Attila. Budapest;
4. CACT Kotori-Kerti Néró d. sz. 
mv. I/d. 370.5 (kan), vez.: Font Já 
nos. Soltvadken;
5. CACT Györüjfalvi Aba r. sz. 
mv. I/e, 363.5 (kan), vez.: Mikola 
Géza. Győr;
6. CACT Pity pang Kapós Kópé r. 
sz. mv. l/f. 357 (kan), vez.: Buzgó 
József. Pogány;
7. CACT Cserteparti Fuvola r. sz. 
mv. I/g. 352 (kan), vez.: dr. Tóth 
Tibor, Keszthely;
8. CACT Csokolándy Arany r. sz. 
mv. I/h, 349 (s/uka). vez.: Kertész 
Sándor. Körmend.

M ikola Géza

SZEPTEMBER 22-24IG 
HÁROMNAPOS RÖVID- 
SZŐRŰ NÉMETVIZSLA 

VILÁGTALÁLKOZÓT 
TARTOTTAK AUSZTRIÁBAN. 

MAGYARORSZÁGOT 
5 KUTYÁS KÉPVISELTE.
A NEMZETKÖZI BÍRÓI 

TESTÜLETBE 5 MAGYAR 
KAPOTT MEGHÍVÁST. 

ÖSSZESSÉGÉBEN EGY ELSŐ 
DÍJAS ÉS KÉT MÁSODIK 

DÍJAS KUTYA LETT. 
RÁBCAPARTI CSERKELŐ 136 
PONTTAL I. DÍJAS. VEZETTE: 
NYÚL ANDRÁS. BAJA BEM 

v UTCAI FIDO 131 PONTTAL 
í  MÁSODIK DÍJ. VEZETTE:
^ BRETKA ISTVÁN. DONA 
g VÖM ESTERHÁZIHOF 118 
g  PONTTAL MÁSODIK DÍJ.
*  VEZETTE: DEMJÉN PÉTER, 
g
9 NVUt ANDRÁS KllTYA JAVAI

Országos Vizsla Főverseny
Wrőfenyes. szép őszi időben zajlott le 
a kiválóan rendezett Országos Vizsla 
Fóverseny október 21-22-én. a Gyo
mai Körösmenti Vt. területén.

Az árnyas fákkal övezett Erzsébet li
geti pavilon előtt tizenegy vizsla és ve
zetője sorakozott fel szombaton reggel, 
hogy az ünnepélyes megny itó után be
mutassa vadászati tudását. Az apró
vadállományáról híres terület vadbősé
ge nem kevés gondot okozott a résztve
vőknek. különösen a nyülban szegény 
dunántúli területekről érkezőknek, 
mert a ballal ősgyepen a kelő nyulak 
után beugró vizslákat ny úlűzés miatt ki 
kellett zárni a versenyből.

Hasonló próbatétel volt az erdei 
vons/alék- és vércsapa-munkáknál is. 
mert nem egy vonszaléknyomról vagy 
vércsapáról nyúl vagy fácán kelt tel. és 
nem egyszer őz is keresztezte azt.

Mindezen nehézségek ellenére igen 
jó l vizsgáztak a kutyák, mert alig volt 
az elmúlt időkben olyan vizsga vagy 
verseny, ahol a résztvevő kutyák töl>b 
mint fele clsödíjas minősítést kapott.

A jó  eredményt elén kutyák vezetői 
igen szép és gazdag ..trófeával" térhet
tek haza. A jó  verseny-előkészítésén 
dicséret illeti meg a vadásztársaság e l
nökét: dr. Vkréb la josi, valamint va
dászmesterét. Csóti Zsoltot, s a lelke
sen segítő hivatásos vadászokat.

1. Rábcapani Cserkelő rsz. német 
vizsla, vezette: Nyúl András, nyene a 
M EO E nagyscrlcgét. a legjobb mezei- 
munka-díjat, a verseny legjobb vizslá
ja díjat. Az év összesített külföldi és 
belföldi eredményei alapján: az év leg
jobb nemet vizslája 1995. díjat, vala
mint két vadászati meghívást a Gyomai 
Körösmenti Vt-hez.

2. Csokolándy Arany rsz. magyar
vizsla, vezette: Kenés/ Sándor, nyerte 
a M EO E II. díjas serlegét, a legjobb 
vízimunka díját, a legjobb magyar- 
vizsla-díjat. «

3. Pity pang Gyöngéd Luca rsz. ma
gyar vizsla, vezette: Sipek Sándor, 
nyene a második legjobb mezei munka 
diját.

Dr. GyörfTy I.ajos

Tudósítás az 1995. évi vizslaversenyekról
Az évente ismételten megtanott há
rom nagy verseny (A lfö ld i, Dunán
túli és az Országos Főverseny) közül 
jz  A lföldi Vizslaversenyt szeptember 
30. október I. között Heves megyé
ben, a Gyöngyösi Széchenyi Vt., 
míg a Dunántúli Vizslaversenyt októ
ber 7-8-án Győr-Moson-Sopron 
megyében, a I-ajta-Hansági Mg. Rt. 
területén rendezték meg. 10, illetve 
13 versenyző részvételével. Mindkét 
verseny szervezése, lebonyolítása 
szakszerű volt. ezért köszönet a ren
dezőknek.

Az elmúlt évekhez képest jelentő
sen emelkedett a színvonal, jó l felké
szített kutyákat és kutyavezetőket lát
hatott az érdeklődő közönség. A  ver
senyek előestéjén a bírói gárda érte
kezleten egyeztette a bírálati szem
pontokat a későbbi reklamációk 
kiküszöbölésére. Ennek köszönhető
en óvás vagy vita a versenyzők és b í
rók között nem volt. Összességében 
a résztvevők jó  hangulatban, sport
szerűen vetélkedhettek.

Az Alföldi vizslaverseny eredményei 
(tíz benevezett verseny ző közül 2 ku
tya I. díjas, 2 kutya II. díjas): 

Egyéni:
1. Rábcaparti Cserkeló r. sz. nv. kan 
(Bács megye), vezette: Nyúl András, 
l/a, CACT. 372 + 12 pont; legjobb 
mezei munka, legjobb erdei munka 
és a legjobb r. sz. nv. különdíjakat 
kapta.
2. Vadászfai Kontár Aszú r. sz. mv. 
kan (Ptst megye), vezette: Péter A t
tila. I/b. Rés. CACT 359 pont.
3. Kotori Kerti Néró d. sz. mv. kan

(Bács megye), vezette: Font János 
Il/a. 357 + 6 pont. A legjobb vízi 
munka és a legjobb d. sz. mv. külön- 
díjat kapta.

Csapatverseny:
1. Bács megye.
2. Csongrád megye,
3. Pest megye.

A Dunántúli Vizslaverscny eredmé
nyei (tizenhárom nevezett versenyző 
közül hat I. díjas, kettő II. díjas mi
nősítést kapott):

Egyéni:
1. Pitypang Luca r. sz. mv. szuka 
(Pest megye), vezette: Sipek Sándor. 
I/a, CACT, 374.5 pont. a legjobb 
mezei munka különdíját kapta.

PO lSTER GABftCLLA F C lV Í T £ l£

2. Sett Z . Ockovskcj r. sz. nv. kan 
(Baranya megye), vezette: Nyúl Bé
la. 1/1). Rés. CACT, 37I pont. a leg
jobb erdei munka különdíját kapta.
3. Csokolándy Arany r. sz. mv. szu
ka (Vas megye), vezette: Kertész 
Sándor, I/c. 364 pont.

Csapatverseny:
1. Vas megye,
2. Ptst megye,
3. Baranya megye.
Az Országos Főversenyen október 
2l-22-én újból találkozhatunk a két 
verseny első hat helyezettjével és 
négy meghívott versenyzővel, akiket 
a vizslás klubok delegálnak az elért 
eredményeik alapján.

Pomázi Ágoston
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A Magyar Korongvadász Szövetség versenyeredményei
Venátor Korong vadász Verseny 75 ko
rongra. Hajdúnánás, augusztus 19. 

Egyéni:
1. Dobos József. N EFA G

R t.-SELE 62
2. Nagy Varga Géza, Jászberényi. '

Vt. 60
3. Schncidcr Johann. Browning 58

Csapat:
1. Somogyi Erdész Lövés/egyesület 

(Dobos J.,  Lipcsik I.. óss L .) 164
2. Hajdúnánási Vt. 158
3. Lehel Vt. Jászberény

Medgyesi Emlékverseny 50 korongra, 
Szolnok, augusztus 27.

Egyéni:
1. Dobos József, Pest Megye V . 44
2. Sándor János, Hajdúszoboszlói

Vt. 40
3. Nagy Varga Géza. Jászberényi

Vt. 38
Csapat:

1. Pest megyei vadászok (Nagy P.,
Rónai R ., Dobos J. )  109

2. Hajdú megyei vadászok 101
3. Békés megyei vadászok 97

Országos Vadásznap Gyomacndród, 
korong vadászat 50 korongra, szep
tember 3.

Egyéni:
1. óss László. Somogy megye 43/6
2. ifj. Fehér József. Szolnok megye

43/4
3. Dobos József. Pest megye 43

Csapat:
I. Pest megyei vadászok (Szabó Z .,

Dobos J., Csonka T ., Nagy P .) 156
2. Szolnok megyei vadászok
3. Hajdú megyei vadászok

SEFA G  Rt. nagydíja Nemzetközi 
Verseny. Korongvadász Országos 
Bajnokság, 150 korongra, Kaposvár, 
szeptember 8-9.

Egyéni:
1. Dobos József, N EFAG  

R t.-SELE
24 ,23 ,20 ,2 1 .23 .25  136

2. Hegyi János. S E L E
20 ,21 ,19 ,1 7 ,24 .22  123

3. Nagy Varga Géza, Bolyai SE
2 2 .21 ,16 .2 2 .23 ,19  123

Csapat:
1. Somogyi Erdész Lovészcgyesúlct

- S E L E  (Dobos J.,  Zsuffa B. L ip 
csik I.. Dcczki J. )  477

2. VTKM Sz (Szabó Z ., Csonka T „
Gombos K .. Rónai R .) 416

3. Szolnok megye (Fehér J. ,  ifj. Fe
hér J..  Kövér G y., Kontra I.) 414

Szent Hubertus Háromtusa Országos 
Bajnokság 75 korongra. Kaposvár, 
szeptember 10.

Egyéni:
I. Nagy Varga Géza. Bólyai SE

Skeet T(V rony Trap
23 25 19 67

2. Dobos József N EFA G  Rt.-S E L E
22 22 21 65

3. Gombos Károly,
Bólyai SE

24 25 13 62

Csapat:
1. Somogyi Erdész Lövés/egyesület 

(Dobos J.,  Lipcsik 1., Zsuffa B .)
181

2. Bólyai K M FSE (Vasvári E .. 
Gombos K ., Nagy Varga G .) 176

3. Baranya megye (Arató L , Pongácz
V ., Hajdú T .) 157

Vendégek:
1. Browning (J. Schncidcr, J. Nade-

rcr, H. Lambert) 178
2. Zelizeovce (Kovács P.. Tóth S.,

Vim i B .) 80

Vadász Lóverseny 75 korongra. Da- 
bas. szeptember 16.
1. Dobos József. N EFAG

R t.-SELE 69
2. Hajdú József. Gyomacndrődi Vt.

65
3. Nagy Pcter, Pest megye 64

Hajdú-Bihar megyei Korongvadász 
Verseny (50), Nagyrábé, szeptember 
16.

Egvéni:
1. Dcczki József. S E L E  47
2. Tóth István, Hajdúnánási Vt. 46
3. Hcrpcrgcr Imre,

Hajdúnánási Vt. 45
C sapat:

1. Hajdúnánási Vt. (Herpcrger I., 
Hcrpcrgcr J.,  Tóth L ,
Juhász J . )  178

2. Nagyrábéi Vt. 174
3. Hajdúszoboszlói Vt. 170

KreLskóué, Vadász Erzsébet

IRODALMI PALYAZAT ’96
A Vadászati Kulturális Egyesület és 
a Magyar VADÁSZLAP szerkesztő
sége irodalmi pályázatot hirdet. A 
pályázat célja: a vadászat, a vadász
élet. a természetvédelem és termé
szetszeretet ábrázolása. A pályáza
ton bárki részt vehot, nyomtatásban 
meg nem jelent, és más pályázatra 
egyidejűleg be nem küldött művel 
vagy müvekkel a tárca műfajban,
2 4 gépelt oldal terjedelemben. (A 
tárca rövid, novellaszerű, személyes 
hangvételű szépirodalmi alkotás.

nem feltétlenül élménybeszámoló, 
meditatlv jellegű is lehet.)

A pályázatokat szakmai és irodal
mi zsűri fogja értékelni. A beküldött 
kéziratok a Magyar VADÁSZLAP bir
tokában maradnak.

A bírálóbizottság a legjobbnak 
ítélt művet 30 ezer forintos, a má
sodikat 20 ezer forintos, a harma
dikat 10 ezer forintos díjban ré
szesíti, ugyanakkor fenntartja ma

gának a jogot a dijak összevoná
sára és visszatartására.

A díjazott pályaműveket a Magyar 
VADÁSZLAP hasábjain jelentetjük 
meg. A díjban nem részesült pálya 
művek közlési jogát - tiszteletdíj el
lenében - a szerkesztőség fenntart
ja magénak.

A pályázat nem jeligés. A pálya- 
műveket a Magyar VADÁSZLAP le
velezési elmére kell beküldeni: 1245 
Budapest. Pf. 1209. Határidő: 1996. 
február 22.

Kísértei járja be„.
Minden ellenkező híreszteléssel és an
nak cáfolatával ellentétben, egyre tóbb 
helyről hallható, hogy - ha akarjuk, ha 
nem - újból terjednek a protokoll vadá
szatok. B  ír eveknek akadnak wijáfosvá
pái. lényegit tekintve ugyanarra a rugó
ra járnak. mint az „át kosbéliek". Bizo
nyos hatalmi kérőkben egyre ..divato
sabbak". és nem csupán a vadászatra 
szorítkoznak, hanem mindenre, ami ez
zel jár. A régiekhez kísértetiesen ha
sonló módon a hí\ott és hívatlan „ven
dégnek" esze ágában sincs megkérdez
ni. hogy mennyivel tartozik? ligvN/erű
én úgy gondolja, hogy ez. neki hivatal
ból jár. A másik oldal pedig sunnyogva 
hessegeti el a gondolat**, hogy szólni 
kéne. Ez talán nem az ő dolga Koránt
sem ritkaság - akárcsak régen hogy a 
kedves vadász vendég igy fakad ki: csak 
nem gondolják, hogy ilyen bakot, bikát 
én kueszek a falra! Minek néznek ina 
guk engem?

Akad. aki egész sk*ppel jón. hozza az 
asszonyt (barátnőt), gyereket, kispus
kával. Hadd tanuljon lövöldözni, ma
napság a2 fontos. Puffant són egy nyu- 
lat, fácánt nyáron (!). Vagy a másik - 
halálosan komolyan a/t kérte a kísé
rő hivatásos vadásztól, hogy a beállt őz
bakra a papa előtt kispuskával lőjön rá 
a gyerek is... Aztán majd ő „elintézi" a 
nagygolyóvsal. A gyerek pedig tanul 
jót. rosszat egyaránt. Másutt leszerző
dött apróvadas fizetőcsoport«* hajtottak 
el csak azért, mén kellett a vadis/ház
ban a hely a hirtelen beállított proto- 
kollvendégeknek Kcnil. amibe kerül. 
Csörög a telefon, hogy hallotta, milyen 
jót vadászott X úr. Ennyi már csak neki 
is jár. és választ sem *írva. mondja, 
mikor ér rá.

És hogy mi ebben az új? Nos. főként 
annyi, hogy azelőtt a/ért valami csur- 
rant-cseppent a vadgazdaságnak is. Ka
matmentes hitel, beruházási segély, 
kedvezményes gépvásárlás, miegyéb. 
Ma semmi, ha csak az nem. hogy olyan 
információkat kap cserébe a fogadó ve
zér. hogy éppen m iijén káeftét érdemes 
alapítani, mit érdemes privatizálni, nn 
kapható bagóért. Végül is - gondolják 

mindegy annak a vadnak, ki lövi 
agyon, és ha nem is a cégnek, de a 
meghívónak mindenképpen megért az 
efféle vadásztatás. legalábbis rövid tá
von. mert a jövőkép már senkit nem ér
dekel.

- 11-

A képeken látható 
(kalap)-kitüzők 

szerkesztőségünkben 
(100 Ft + 25%  áfa) 
125 forintos áron 
megvásárolhatók, 
vagy utánvéttel 
megrendelhetők.

Címünk: 1054 Budapest 
Honvéd u. 8. IV/3.

Levélcímünk:
1245 Budapest, Pf. 1209.
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EZT A Z  Ü R ES  H ELYET 
A H ÍR LA P É S  PO STA IG AZG ATÓ SÁG  

K ÉR ÉSÉR E  H AG YTUK.
HOGY ELŐ FIZETŐ IN KN EK  

ID E RA G A SZTH A SSÁ K  
A  C ÍM ZÉST  TARTALM AZÓ  
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A LEGKÜLÖNBÖZŐBB SZlNŰ MÁRVÁNYBÓL, GRÁ
NITBÓL KÉSZÍTÜNK LÉPCSŐKET. ABLAKPÁRKÁ
NYOKAT, PULTOT, OSZLOPOT, ÉS BÁRMILYEN 
IGÉNY SZERINTI ÉPÍTŐELEMEKET. SEGÍTSÉGET 
NYÚJTUNK A TERVEZÉSBEN, ÉS MAGAS SZÍNVO
NALÚ KIVITELEZÉSSEL MEGVALÓSÍTJUK ELKÉPZE
LÉSEIT.

EGYEDI ÉS SZOKVÁNYOS KIVITELEZÉSŰ SÍREMLÉ
KEK NEMES ANYAGOKBÓL, ÉS MÁS SZOBRÁSZATI 
MUNKÁK, VADÁSZOKNAK KEDVEZMÉNNYEL.
PAP LAJOS KŐFARAGÓ, KŐSZOBRÁSZ MŰHELY 
SZENTENDRE, KŐZÚZÓ KÖZ.

HÍREK HÍREK HÍREK HÍREK
Elkészült a természet véd elm ér 64 szóló t ör
vény tervezete, am elyet a KTM  véleménye- 
zésre m egküldött a „c iv il"  szervezeteknek 
10 napos válaszadási határidővel. M in t Is 
m eretes, az alözatos tarvek szerint a vadá
szati, erdő- és term észetvédelm i törvény- 
tervezet egy csom agban karül majd a hon
atyák alá. A term észetvédelm i törvény va
dászati vonatkozású részleteivel lapunk 
kővetkező számában részletesebben is 
foglalkozunk. ^

Az OM VV Országos Választmánya szeptem
ber 28 án tartott ülésén döntött a követke 
zó választmány* ütés időpontéról: november 
23 án 10 óra. Ékkor tartja meg az elnökség az
5 éves be számolóiét, és ekkor kerül sor az 
alapszabály módosítására és az új tisztségvi
selők megválasztására is. Ezért a választmány 
a jelenlegi elnökség, valamint az ellenőrző bi
zottság mandátumát november 23 »g meg
hosszabbította. £

A Tolna m egyei vadásznapi beszámoló lap 
zárta után érkezett szerkesztőségünkbe.

A rendezvényen a borús idő ellenére 
m integy bbO en vettek részt. A legnagyobb 
sikere a vadászruha<Jivetb#mutatónek és 
a lövész versenynek voH.

Ez utóbbin 62 en vettek részt. Csapat
ban első a Tamási Széchenyi Vt., m ásodik 
a Koppányvolgye V t., herm adik a Stefan  
Vadászbolt csapata lett.

A főzőversenyt a Bogyiszlói Dunagyön- 
gye Vt. nyerte. ^

Kovács Attila fotóművész Somogyországban 
c ím ű  kiállítása a SfFAG  Rt. tanácstermében 
tekinthető meg november 12-éig. naponta 12 
és 18 óra kozott. ^

Sorrendben a X III. Vadászati Téli Egyete
met rendezik meg Keszthelyen január 
21 tői 28 lg. A részvételi díj 34 900 forint, 
am ely tertalm azza az ellátás, szállás, vala
m int a szakm ai bem utatókon való részvé
tel költségeit. Részletes felvilágosítást a 
T IT  Keszthelyi Városi Irodában, Csiky Pál 
titkárnál kaphatnak az érdeklődők. Tele
fon: 83/312 983, 83/314-203.

Az idén januárban alakult Vadhús Termékta
nács a közelmúltban levélben fordult a me
gyei vadás/szóvetségekhez. amelyben kérték, 
hogy a területi szövetségek lépjenek be a ter
méktanácsba. mert kjy képviselhetik a „tér 
melói oldalt", a vadásztársaságok érdeke*

Természetesen - mint mindennek - a tag
ságnak ára van. így a belépést illetően minden 
bizonnyal a közeljövőben rendezendő megyei 
közgyűléseken döntenek.

e
M inden bizonnyal a rendhagyó vénasszo
nyok nyara okozta a szarvasbogés elhúzó
dását, mert még október m ásodik felében 
is több területen „o rgonáltak" a bikák, fő
ként a fiatalabbja. Ilyenre még az öregebb 
vadászok sem igen em lékeztek. Külön örö
mére szolgált ez azoknak a vadászoknak, 
akiknek meg kellett várniuk, míg a külföl
diek hazam entek, így az Idén sokaknak si
került bőgő bikára vadászni, amelynek 
hangulata sem m i máshoz nem  hasonlít
ható. #
Borsod Abaoj Zemplén megyében szeptem
ber 9-én választották meg a Vadászok és Vad
gazdálkodók (szak Magyarországi Területi 
Szovotsége vezetőségét. Elnök dr. Székely 
László. Elnökségi tagok: dr. Kocsis Gyula 
(gazdálkodási. Szendrel M ihály (vadgazdál
kodás. vadászat), Varga Zoltán (szervezés), 
Novák Józse f (tormészotvédelem. oktatás, 
továbbképzési. A szövetség címe változatlan: 
3526 Miskolc. Tass u. 18. Telefon:
06 46/327-288. #
A  M agyar Mezőgazdasági Múzeum 1970 
óta ötévente, idén harmadik alkalommal 
hirdetett a Földm űvelésügyi M inisztérium  
megbízásából ..Mezőgazdaság a képzőmű
vészetben" cím m el országos pályázatot.

Ez a kiállítás m űvészeti életűnk szlmon- 
tartott esem énye, bizonyltja a beküldött 
pályamunkák nagy száma (közel 600 p á
lyam ű). am elyből a bírálóbizottság által k i
állításra javasolt 114 festmény. 36 grafika, 
74 szobor és kisplasztika, 14 textil.

A  Mozőgazdaság a képzőművészetben c. 
kiállítást az ember és a m űvelt táj trad icio
nális kapcsolatának sokféle m egközelítse, 
a műfaji, technikai sokszínűség teszi é r
dekessé (Vadászathoz kapcsolódó pálya
munkák is láthatók.) *

A Földm űvelésügyi M inisztérium tám o
gatásával M iniszteri Fődíj. I., II., III di|ak. és 
az ugyancsak pályázati tém aként szereplő 
„1 0 0  éves a Vajdahunyadvár" különdij 
adom ányozására van lehetőségünk 

M egtekinthető: 1995. november 10- 
decem ber 31.

Megnyitód 1995 november 10 12 óra.
- M M M  -

Vadászat itthon és külföldön cím m el dr. 
Köhalm y Tam ás tart előadást a dunaúj
városi Interclta M ú zeum ban novem ber 
16-án, délután 5  órakor. A  >elea alka
lom m al -  m integy kiegészítőként -  m a
gyar vadászok külföldön elejtett zsák
mányainak trófeái is láthatók 

•
Október 13 án rendezték neg a SEFAG Rt. kertemé 
nyerése alapián a megye vadászatát. vadgazdálkodi 
sát értékelő Vadászati fórumot Kaposváron.

A megye valamennyi vadgazdálkodója kapott ne? 
hívót erre a rendezvényre, sajnos a Kaszó Rt és a lé  
bőd MAVAO Rt. nem képviseltette magát. Béna Jó 
zsef. a SEFAG vtzengazQatója nyitotta meg a fóro 
mot. majd dr Sp*>gér Ferenc tájékoztatást adott a 
SEFAG Rt. '95. évi vadgazdálkodásáról.

Nádas József, a megyei erdöfefűgyelet igazgatója 
ismertette a megyei vadállomány, az erdei vadkárok 
alakulását a 70 es évektől napjainkig. Hangsúlyozta, 
hogy a SfFAG Rt területén a pandkerltések mtgréd- 
ték a vadtól az erdósltésaket. tetopitéttkat. Közé® 
Somogy dános területeto tovább) radktszámcsok 
kerítésre van szükség. a többi területen norméta irad- 
Qazdé kodást ktfl folytain. a szakszerű sdettezés fo
lyamatos védésével. A muflon fcs a dám n*m somo 
gyi vad. személyes vétemérye s/mni rém Kik ide

Simon PH megyei vadászati fe»tgyeW a; iwrarány 
és a korosztály összetétel alakulására hívta fel a fi 
gyeimet. A vadászati terveket ±10 százalék eltérés 
sel telesített kell. Or. Spmgác Ferenc eW*z kapcsoló 
dóan kiemelte a vadáuati ütemtervek szükségessé 
gát. amelyek konkrétan leszabályoznák a ga;dj:kod4 
sí lehetőségeket.

Ezután dr Orviánwki János ismertette a vadászati 
törvénytervezet főbb pontjait.

Or. Bőd latos a vadásttarsaságok jelenlegi vadgaz 
dálVodisi tevékenységétől beszélt. Csökken az arany 
érmes bikák aránya, és átlagos koruk is sajnos le 
csökkent. A minuszpontos Movések aránya 14 száza 
lék. a-ni elfogadhatatlanul magas. Ezeket a prcbiema 
kát a vadásztáisaságok nehéz gazdasági helyzetével 
lehet magyarázni.

A tájékoztatók után az erdészetek igazgatói adtak 
rövid ismertetést a területükön folyó gazdálkodásról.

e
A  Vadész Könyvklub minden hónap első  
csütörtökén 15 é»  18 óra között tartia klub
napját. a Vám- és Pénzügyőrség Klubtér-

TÓTH LAJOS
(ÉLT 49 ÉVET)

A Magyar Véreb Egylet isoét gyászol! 
Meghalt Tóth Lajos, a Gyutaji Rt. kerület- 
vezető fővadásza. A dombóvári temotó 
családi sírboltjához több száz vadász, 
vérebvezető, valamint barát kísérte utol
só út|ára október 11-én.

Tóth Latos nemcsak a gyulai*. Annafur- 
dő környéki terűlet fővadászaként volt is
mert. hanem a vérebversenyeken elért 
eredményeivel, valamint a vadgazdaság 
bán terítékre hozott sok Máz sebzett 
nagyvad megtalálásával országszerte és 
Európa szerte szerzett hírnevet ma
gának.

Az erdészeti szakközépiskola elvégzé
se után Gyuiajra korúit, majd rövid ideig 
tartó baranyai szolgálat után ismét visz- 
tzatért a Gyulait Vadgazdaséghoz. ahol 
élete végéig szolgált.

Több éven át volt a Magyar Véreb 
Egyesület elnöke is. Jókedvű, vidám, tár
saságot szerető ember volt. akmek fiata
lon törte ketté életét a halál.

Emlékét örökké megőrizzük.
Magyar Véreb Egylet 

dr. G yőrffy Lajos

mében (Budapest IX . kerület. M átyás u.
16.). A  klubnap során aktuális témákkal, 
író-olvasó találkozókkal, kedvezményes 
festmény- és könyvvásárlási lehetőségek
kel várják az érdeklődőket.

Bársony István vadászíró születésének 
140. évfordulóján em lékm űvénél koszo
rúzás! ünnepséget rendez a Vadász 
Könyvklub. Találkozó: novem ber 15-én, 
14 órakor a budapesti Kerepesi úti 
tem ető Fium ei úti kapujánál, 13.30-kor. 
A  nagy író m inden tisztelőjét, vadászo
kat, term észetbarátokat szeretettel vár
ják a szervezők. Érdeklődni lehet a 
2 51 -9292-es telefonszám on.

4ÜDÜSZIAP
MEGJELEN IK  HAVO NKÉNT  \ 
A HÓNAP ELSŐ KEDDJÉN
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