
HANGZAVAR
a vadászati törvény 

körül
3. oldal

Vadászfórum
m á ju s  1-Jén 

G y ö n g y ö s ö n

14. oldal

Alkalmas
alkalmatlan

riport a pszichológiai 
vizsgálatról

7. oldal

Murphy
törvényéi

a vadászatról
11. oldal

I

1. ÉVFOLYAM  4. S Z Á M 1992. ÁPRILIS 7.

• t

NEM NYERTÜNK!
Az Alkotmánybíróság elutasította 

a vadászok kérelmeit
M ert az indítványok megalapo
zatlanok. Ismeretes, hogy több 
szervezet az Alkotmánybíróság
hoz fordult a  fegyvertartási kor
mányrendelet és a  végrehajtásá
hoz kiadott BM és népjóléti m i
niszteri rendelet visszavonása, 
megsemmisítése érdekében. A 
március 24-ei keltezéssel m eg
született határozat (M agyar Köz
löny 32. szám, 14. számú Alkot
mánybírósági határozat -  1992. 
március 30.) indoklásában a kö
vetkezők olvashatók:

-  Sem a jogállam iságból, sem 
az Alkotmány m ás rendelkezései
ből, sem a jogalkotásról szóló 
törvény előírásaiból nem lehet 
olyan következtetésre ju tn i, hogy 
a fegyverek megszerzésének és 
tartásának módozatait csak törvé
nyi szinten lehet szabályozni.

-  Tévednek az indítványozók, 
amikor a  különböző engedélyek
hez és vizsgákhoz kapcsolt d íjfi
zetési előírásokat -  ha burkoltan 
is, de -  adójellegű kötelezettség
nek minősítik. A sérelmezett ren
deletek a  törvényi követelmé
nyeknek megfelelnek.

-  Az Alkotmány 8. § (2) be
kezdése sorolja fel az alapvető 
emberi jogokat. Közöttük azon
ban sem  megnevezetten, sem  fo
galmilag nem szerepel a fegyve
rekhez való jog.

-  Tévedés, hogy a rendeletek a 
vadászokkal vagy a vadászni szán
dékozókkal szemben diszkrimina
tív megkülönböztetést tartalmaz
nak. Az orvosi vizsgálatok szak

mai kérdésnek számítanak, az 
előírásokat alkotmányossági 
szempontból megítélni nem lehet.

-  Mivel a  fegyverek megszer
zése és tartása nem kötelező, 
ezért az ezekkel kapcsolatos en
gedélyek kiváltása, vizsgák leté
tele stb ., s ezek anyagi vonzatai 
nem tekinthetők a közterhekhez 
való hozzájárulásnak.

-  Az egymásnak ellentmondó 
jogszabályok feloldása nem  tarto
zik az Alkotmánybíróság hatás
körébe. Megjegyzi azonban az 
Alkotmánybíróság, hogy a kifo
gásolt kormányrendelet, a BM és 
NM rendelet tárgya különbözik a 
hatályos FM  rendelet tárgykö
rétől.

-  A z Alkotmánybíróság állás
pontja szerint, ha a jogszabály 
előkészítő szervek a  jogalkotásról 
szóló törvényt nem tartják be -  
azaz nem  egyeztetik az érdekelt 
társadalmi szervezetekkel és nem 
hallgatják meg az érdekképvise
letet -  ez önmagában nem elégsé
ges ok a kiadott jogszabályok al
kotmányellenességének megálla
pítására, csupán a jogalkotó ál
lamigazgatási, esetleg politikai 
felelősségét alapozhatja meg.

-  Végül az Alkotmánybíróság 
rámutat arra, hogy bár a kifogá
solt jogszabályok szigorú szakis
mereti és egészségügyi feltétele
ket írnak elő, ezeket azonban 
a közérdek védelme indokolttá 
teszi.

Hát ennyi, tisztelt vadásztár
sak: ezt kell szeretni!

11-20-784
ez a Magyar VADÁSZLAP szerkesztőségének 
és a Vadászati Kulturális Egyesület irodájának 

az új telefon- és faxszáma.
Címünk: Budapest V., Honvéd u. 8. IV. 3. 

Levelezési címünk változatlan:
2001 Szentendre, Pf. 171.

Szalonka Dublé Díj
Szalonkát lőni nem könnyű! Több 
szalonkát lőni még nehezebb. 
Egy váltból - kizárólag kétcsövű 
puskával - két lövésre két szalon
kát lőni és felvenni - kivételesen 
nagy szerencse!

Az angol vadászsport néhai öt
lete nyomán a Magyar VADÁSZ
LAP ez évtől kezdődően „Szalon
ka Dublé Dijat" ír ki, amely nem 
kevesebb, mint egy láda (12 
üveg) palackban érlelt Törley 
pezsgő és amit minden olyan ma
gyar vadász megkaphat, aki hite
les tanúkkal tudja igazolni, hogy 
a tavaszi húzáson dublét lőtt és

azokat fel is vette. A díj a Törley 
Pezsgőgyár ajándéka, amelyet 
minden esztendőben ünnepélyes 
körülmények között fogunk a 
nyerteseknek átadni - a Vadá
szati Kulturális Egyesület rendez
vényén.

A jelentkezéseket az igazolá
sokkal és legalább féloldalas is
mertetővel (helyszín, időpont, 
időjárás stb. leírásával) együtt, 
kérjük minden év április 30-áig a 
szerkesztőség levelezési címére 
(2001 Szentendre, Pf. 171) elkül
deni.
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SZERKESZTŐI
ÜZENETEK

Mire szabad vadászni?
-  (7/b a k  -  ü re g i n y ú l, h áz ig ö ré n y ,
-  a m e r ik a i v a d p u ly k a k a k a s  p ézsm ap o cok
-  vad d iszn ó  -  d  ti vad

M Á JU S
Tavaszhó, avagy Pünkösd hava

Dátum Holdfázis
A Nap 

kelte nyugta
A Hold 

kelte nyugta

100 év átlagos
hőmérséklete
Celsius-fokban

1 Pén tek 4.27 18.56 3.21 17.53 19,1
2 Szombat •  18.44 4.26 18.57 3.48 19.06 19.3
3 V asárn ap 4.24 18.59 4.21 20.18 19,5
4 Hétfő 4.22 19.00 5.03 21.26 19,3
5 Kedd 4.21 19.02 5.56 22.25 19.4
6 Szerda 4.19 19.03 6.59 23.15 20,0
7 Csütörtök 4.18 19.04 8.12 23.54 20,3
8 Péntek 4.16 19.06 9.29 - 20,0
9 Szombat ♦ 16.43 4.15 19.07 10.47 0.26 20,0

10 V asárn ap 4.14 19.08 12.05 0.53 20,2
11 Hétfő 4.12 19.10 13.21 1.18 20,1
12 Kedd 4.11 19.11 14.37 1.40 20.6
13 Szerda 4.10 19.12 15.52 2.03 21,1
14 Csütörtök 4.08 19.13 17.07 2.28 21,4
15 Péntek 4.07 19.15 18.21 2.56 21,6
16 Szombat ♦ 17.03 4.06 19.16 19.30 3.30 22,0
17 V asárnap 4.05 19.17 20.33 4.10 22,2
18 Hétfő 4.03 19.18 21.27 4.58 22,3
19 Kedd 4.02 19.20 22.11 5.53 22,2
20 Szerda 4.01 19.21 22.47 6.54 21.8
21 Csütörtök 4.00 19.22 23.17 7.57 21,6
22 Péntek 3.59 19.23 23.41 9.01 21,6
23 Szombat 3.58 19.24 - 10.05 21,7
24 V asárn ap ♦ 16.53 3.57 19.25 0.02 11.09 22,2
25 Hétfő 3.56 19.26 0.22 12.13 22.4
26 Kedd 3.55 19.28 0.41 13.18 22,8
27 Szerda 3.55 19.29 1.00 14.24 22,9
28 Csütörtök 3.54 19.30 122 15.33 23,0
29 Péntek 3.53 19.31 1.47 16.45 23,1
30 Szombat 3.52 19.32 2.17 17.58 23,4
31 V asárn ap 3.52 19.33 2.55 19.09 23,6

Újhold - •  Első negyed - ♦ Holdtölte - + Utolsó negyed - ♦

A nyári időszámítás ideje alatt a közölt időpontokhoz egy órát hozzá kell adni.

JOGI TÁJÉKOZTATÓ

Dr. Szilágyi Kálmán (Sarród) - Téved, ha azt 
hiszi, hogy a „szürke eminenciás" csak pozi
tív figura lehet, gondoljon csak Richel>e& bí
borosra. akinek lévén a fogalom ismertté vált. 
Egyébként egyetértünk Önnel, „akinek nem 
inge. ne vegye magira*'. Esztink ágában sem 
volt általában a szemüveges, mosolygós vadá
szokra sarat dobálni?

Drobny László (Tatabánya) - Köszönjük a 
megyei lapban megjelent cikk elküldését. Vé
leményével teljes mértékben egyetértünk, de 
ettől még nem fog megváltozni dr. Boross Pé
ter belügyminiszter álláspontja. Ez van!

Szalai János (Fonyód) - Segítségét előre is 
köszönjük, most megnyíló üzletében gondos
kodunk róla, hogy a VADÁSZLAP kapható 
lehessen.

Zsalakó Raymond (Kaposvár) - A kért pa
pírt, igazolványt sajnos nem áll módunkban 
elküldeni, de azt tanácsoljuk, hogy bátran 
szólj az erdőgazdaság vagy a helyi vadásztár
saság hivatásos vadászainak.

Zsiga Gábor (Budapest) - Laki József (Ná- 
dasd) - Ágnes és fStter Kleisz (Brampcon-On- 
tario) - a VENATUS vadász- és fcgyvermaga- 
zin előfizetéséről érdeklődnek szerkesztősé
günknél. A Vfenatus Kft. kiadásában megjelenő 
lap tavaly a második félévben már nem jeleni 
meg. ezért előfizetni sem lehet rá. Az eddig 
megjelent számokat 50 forintos egységáron 
utánvéttel megküldik a megrendelőknek.

YaJent György (Kerepestarcsa) - Sajnos nem 
a vadászokon múlik, hogy engedély nélkül vá
sárolhat bárki légfegyvert, amellyel a felelőt
len légpuska-tulajdonosok mindenre lőnek. 
Javaslatát, hogy a vadászok határozottan lépje
nek fel a légpuskás orvvadászok ellen, egyál
talán tegyenek valamit a légpuskák engedély 
nélküli árusítása ellen, ezúton továbbítjuk az 
illetékesekhez. Tartunk tőle. hogy egyelőre 
nem sok eredménnyel. Talán az új vadászati 
törvény ezt is szabályozza?!

Kardos József Vt. elnök (Gyöngyös) - Tagsá
guk felháborodása jogos, ugyanis a rendelet 
valóban csak lógyakorlatot és nem céllövésze
tet határoz meg a vadászvizsga során. Máris 
megpróbálunk utána nézni, hogyan fordulha
tott elő a vizsgáztatók túlkapása. V«dó igaz. 
hogy mivel nem alakítottak ki országosan egy
séges gyakorlatot a vizsgáztatásra, szinte 
minden változat előfordul. Abban azért a vizs
gáztatókkal egyetértünk, nem állít ki magáról 
jó bizonyítványt az a vadász, aki öt lövésből 
nem tud elémi értékelhető találatot.

Középkorú vadász-vadtenyósztő techni
kus, 15 éves gyakorlattal, jogosítvánnyal 
elhelyezkedna 1114 Bp., Bartók B. út 
11-13. fsz. 1/A. Bittó Ferenc.

Drótszőrű magyarvizsla-kölykök munká
ra szelektált, kitűnő küllemű szülőktől el
adók. Perjési Győző. 6237 Kocel, Rákóczi 
u. 9. Tel.: 78/21-170.

FÉG 30-06 os golyóst 4-12 x 56*os cél- 
távcsővel, IZS-27 E 16 os bock sörétest, 
FÉG 0,22-es kisgolyóst cserélek drilling
re, esetleg bockbüchs-re. Czeróczki And
rás. 2373 Dabas, III. kér. Peszéri u. 7.

AUTOPOINT (vöröspont) irányzók eladó. 
Ára 3000 Ft. Bp., 175-3275.

IZS egycsövű húszas vadószfogyver friss 
műszakival, ós németvizsla-kölykök el-

Vigh János (Budapest) - Gondolatai a vadá
szatról c. írását megkaptuk és részleteit szíve
sen közölnénk, de rövidítve, lapunk véges ter
jedelme miatt. A Védegylet elnöke helyett, 
aki másfél éve nem válaszol a levelére, tőlünk 
se várja, valószínűleg fclhas/nália szerteágazó 
tevékenysége során. Örömmel vennénk, ha 
egy-egy témát aktualizálva és röviden megírva 
elküldené szerkesztőségünknek.

Beregszászi György (Főt) - Makkai Gyula
(Budapest) - ... és még több olvasónk beje
lentését. hogy abbahagyták a vadászatot: szo
morít szívvel vettük tudomásul, de nem tu
dunk rá mit mondani, úgy tűnik, tehetetlenek 
vagyunk a belügyminiszter álláspontjával 
szemben, aki az M DF egyik vidéki fórumán 
mondta: „Nem érti. hogy idős. remegő kezű. 
sokdioptriás szemüveget viselő emberek mért 
ragaszkodnak váltig a fegyverhez, s miért bán
tó az. hogy vizsgát kell tenniük alkalmassá
gukról? S hozzátette - az úri passzióról szólva 

a mottóul idézett magyamóta-parafrázist: 
„Vadásztak eleget, vadásszon hát más is*’ . (A 
miniszter egy idős ember tiltakozó kérdésére 
válaszolt. S válaszát hatalmas taps kísérte.)

Tóth Ferenc (Kaposvár) - Nagyon bízunk 
benne, hogy a VADÁSZLAP-nak már nem 
kell bizonygatnia életképességét... legalábbis 
ebben az esztendőben. Ezért szívesen látunk 
minden - lehetőleg röviden megfogalmazott - 
cikket, tudósítást.

Borsi Jenő (Pilisborosjenő) - Javaslatát kóz- 
zétesszük: tegye lehetővé a Kézilőfegyver 
Vizsgáló Hivatal, hogy helyben (a Soroksári 
úti állomáson) lehessen vizsga- és javítási dí
jat fizetni, s ne kelljen a legközelebbi postahi
vatalig elmenni a csekk befizetése miatt. A 
rendőrkapitányságok fegyverügyi előadóinak 
félfogadási idejét sajnos még befolyásolni sem 
tudjuk. Nem csak Budaörsön, több Pest me
gyei rendőrkapitányságon is tapasztaltuk, 
hogy nem fogadják cl a vadászigazolványt és 
az érvényes vadászjegyet a .,vadászmivx>l- 
tunk" igazolására. Takács Gábor őrnagy (Pest 
megyei rendőrkapitányság) arról tájékoztatta 
szerkesztőségünket, hogy kezdetben valóban 
így volt. időközben tájékoztatták a kapitánysá
gokat az eljárási szabály változásáról. Végeze
tül az Ön speciális helyzetét valóban furcsá
nak minősíthetjük, s függetlenül attól, hogy 
Ön korábban sem volt és ma sem párttag, 
azért abban megegyezhetünk, hogy a fegyver
tartás engedélyezése mindig a hatalom jogosít
ványai közé tartozott, s tartozik ma is.

adók. Nagy Péter, 9612 Porpác, Erdész- 
lakás.

CHEVROLET BLAZER terepjáró eladó. 
Automata sebváltó, négykerék-meghaj- 
tás, emelt karosszéria, vonóhorog, 210 
lóerő, légkondicionálás, 6 roflektor, köz
ponti zár. Irányár: 800 ezer Ft. Tel.: 
186-5318._______________________________

Felhívjuk a vadászok és vadásztársaságok 
fisaim éi, hoRj a VADÁSZLAP készséggel 
áll rendelkezésükre elhalálozási hírek, ál
lás-, cserebere és bármiben, közízlést nem 
sértő apróhirdetés közlésére.

Az első szó 50 forint, minden további szó 
10 forint. Az apróhirdetést vagy közleményt 
írásban kérjük a szerkesztőség levelezési cí
mére eljuttatni (2001 Szentendre, Pf. 171.) a 
kiszámolt dijat ugjanerre a címre lehet be
fizetni - rózsaszínű postai utal vámon.

A vadászok a vadászati jog haszonbérle
téről, a fizetendő haszonbérleti díjról 
mindig úgy emlékeznek meg, mint „te- 
rületbérrőT*. ók vadászterületet bérel
nek, számukra nehezen érthető - tisztelet 
a kivételnek - az, hogy jogot is lehet ha
szonbérelni. Ez nem jogászi szőrszálha- 
sogatás, mert a helytelen szóhasználat
nak sok téves nézet lehet a következmé
nye. Például adott vadászterületen az 
egyik erdőgazdaságnak van - tegyük fel
- 700 hektár erdeje. Ó a bérbeadó és

Aki esetleg fél életünk túlszabályozásától, a 
sok jogi kötöttségtől, jöjjön csak a mi berke
inkbe! Nálunk él még a szabadság, lerúgtuk az 
írott jog béklyóit, lassan visszatérünk kacagá- 
nyos őseink szokásjogához.

Parlamentünk és kormányunk bízik ben
nünk. hisz csak egy törvény egyetlen sorában 
(1990: LXV. tv.) és két minisztériumi állásfog
lalásban emlékezik meg rólunk, a többit fantá
ziánkra bízza. Sok a dolguk, de egyszer majd 
sor kerül a vadászati törvény meghozatalára is
- addig tényleg fölösleges lenne a koncepció
ba esetleg bele nem illő rendcleteket kiadni 
(például a vadászati jog haszonbérletével kap-

kapja a „területbért” . De egy másik er
dőgazdaságnak viszont van 800 hektár 
erdeje és nem kap semmit! Hogy lehet 
ez? Hát úgy. hogy az első erdőgazdaság a 
vadászati jog haszonbérbeadója.

A Bírósági Határozatok 1991. decembe
ri számában található a Legfelsőbb Bíró
ság állásfoglalása, amely szerint a vadá
szati jog haszonbérletével kapcsolatos per 
nem minősül terület bérletével kapcsolatos 
pernek (ezért nem tartozik a helyi bíróság 
hatáskörébe). Legf. B. VI. 30t 151/1991.

csolato* kérdésekben). Az irányítás így sokkal 
életszagúbb. közvetlenebb lehet, s tágabb teret 
ad az egyéniség kibontakoztatására és a hirte
len Ötletek isteni szikráinak is. Az önkor
mányzatok. a megyei FM hivatalok és a va
dásztársaságok panaszkodnak ugyan, de a dol
gok csak mennek a maguk útján: igaz, nem 
olyan gyorsan, nem olyan kiszámíthatóan, 
nem olyan eredményesen - de magyarul!

Ne legyünk türelmetlenek, őrüljünk szabad
ságunknak s ne fejjünk, mert még nem feled
keztek meg rólunk, a jogalkotók tengernyi 
gondjuk közepette mindig szakítanak ránk egy 
kis időt, ha fizetni kell... -gó

APROHIRDETES

JOGHÉZAG?



MIRŐL VITATKOZUNK?
Hangzavar

A VADÁSZATI TÖRVÉNYALKOTÁS KÖRÜL
1977 óta egyre-másra készülnek va
dászati törvény tervezetek. Sajnos 
azonban ezek körül az ellentmondó 
nézetek egyre szaporodnak, és a vi
ták hevessége is inkább fokozódik, 
semmint tompulna. így azután az a 
helyzet fenyeget, hogy mikorra a tör
vénytervezet benyújtására kerül majd 
sor, a társadalmi szervezetek nem 
tudnak egységes elgondolásokat le
tenni az asztalra, hogy ezáltal segít
sék a kormányzat munkáját. Az 
alábbiakban megkísérlem röviden 
áttekinteni azokat a kérdéseket, ame
lyek leginkább a viták középpontjába 
kerültek.

T Ö R V ÉN Y  
VAGY R ÉSZ T Ö R V ÉN Y

Önálló vadászati törvény legyen-e 
vagy csak valamelyik gazdasági ága
zatot szabályozó törvény egyik feje
zete?

Ez a másik ágazat az erdőgazdaság 
lenne, mert jelenleg is az Erdőtör
vény egy (IX .) fejezetében szerepel
nek a vadászatra vonatkozó legfonto
sabb rendelkezések. (Persze a való
ságban ez sem egészen így van!) 
Igaz, hogy a magyar törvényhozás 
történetében először került sor 
1960-ban arra, hogy az „erdőkről és 
a fásításokról”  szóló törvénytervezet 
az utolsó pillanatban az „erdőkről és 
a vadgazdálkodásról”  címre válto
zott, mert dr. Balassa Gyula, az O r
szágos Erdészeti Főigazgatóság veze
tője megszerezte a legfelső hozzájá
rulást ahhoz, hogy a vadászat főható
sága ő legyen, amit Losonczi Pál ak
kori földművelésügyi miniszter 
kénytelen volt tudomásul venni. Más 
kérdés, hogy az erdészet mit nyert 
ezzel a „házassággal” ? Szerintem 
semmit, mert az Erdőtörvény IX . fe
jezetében egyetlen szó sincs az erdő- 
gazdaságról, az öt §-ból három a 
mezőgazdasági vadkárok megtéríté
sével foglalkozik. Azóta is széltében- 
hosszában panaszolják, hogy a tör
vény az erdei vadkárok megtérítését 
nem teszi lehetővé (ami természete
sen nem igaz. csak az általános kár
térítési szabályok szerint lehet ilyen 
kárigényt érvényesíteni.) Nem vitás, 
hogy a vadászatnak, vadgazdálko
dásnak az erdő-, és mezőgazdasággal 
és a természetvédelemmel összhang
ban kell lennie. De emiatt nem hi
szem, hogy célszerű volna a vadászat 
szabályozását szétdarabolni. A leg
nyomósabb érvekkel még a mező

gazdaság léphetne fel, hiszen ez ké
pez legnagyobb volument (akár terü
let, akár termelési érték tekinteté
ben), ám a mezőgazdaság most olyan 
átalakuláson megy keresztül, hogy 
nincs ideje ilyen kérdésekkel foglal
kozni.

A T U LA JD O N

Másik kérdés, amit gyakran emleget
nek az, hogy a vad maradjon-e álla
mi tulajdon?

Erre szinte egyöntetű a válasz: 
igen! (a múltkor az egyik nyugalma
zott vadászati felügyelő mondta ne
kem: miért nem „rés nullius"? - 
meghökkentem, ilyesmit ma már 
aligha merne valaki felvetni. Aztán 
halkan megjegyeztem, hogy nekem 
is ez a véleményem, hogy jogilag ez 
a leghelyesebb megoldás. De hát itt 
nem ez a döntő, hanem az a hangza
tos kijelentés: „a  vad nemzeti 
kincs!” ... Valaki azonban erre felve
tette, hogy ha az államé a vad. fizes
se az állam a vadkárokat! A követ
keztetés logikus volta tagadhatatlan. 
Megint kénytelen vagyok a múltat 
idézni: 1945-ben a törvény a vadá
szati jogot államosította ugyan, de az 
állam fizette a vadkárokat. Törvény 
csak 1957-ben mondta ki. hogy a vad 
az állam tulajdona és ettől kezdve 
nem az állam, hanem a vadászatra 
jogosult (erdőgazdaság, vadásztársa
ság) térítette meg a vadkárt. (Hát ez 
a logikus?)

A  VAD ÁSZATI JO G

A következő kérdés - amelyben az
tán igazán magasra csaptak fel a vita 
által felvert hullámok - az, hogy ma- 
radjon-e állami jogosítvány a vadá
szati jog?

Vagy kössük össze az ingatlantu
lajdonnal. mint ahogy az 1945 előtt 
volt, és van ma is Nyugat-Európá- 
ban. Az utóbbi álláspontot ma leghe
vesebben az erdészek képviselik, 
mert azt vallják, hogy „az őshonos 
vad az erdőknek, s ennek következté
ben a vadgazdálkodás az erdőgazdál
kodásnak elválaszthatatlan szerves 
része” . A  vadászok meg, akik féltik 
meglevő vadászterületeiket (jelenleg 
az erdők 2/3 részében vadásztársasá
gok a vadászatra jogosultak) a jelen
legi - tehát az állami monopólium - 
fenntartása mellett kardoskodnak. 
Ezt képviseli az Országos Magyar 
Vadászati Védegylet. Arról most

nincs szó, hogy mit mond a mező- 
gazdaság, de nyilvánvaló, hogy ők is 
az ingatlantulajdonhoz szeretnék 
kapcsolni, függetlenül attól, hogy a 
birtokviszonyok a közeljövőben nyil
ván nagy változáson mennek majd 
keresztül.

Olyan megfogalmazásban is gyak
ran halljuk az erdészeti véleményt, 
hogy nekik a nagyvadgazdálkodás 
kell igazán. Csakhogy az erdőben is 
akad apróvad és megfordítva a mező- 
gazdasági területeken is nagyvad. Az 
őzállomány nagyobb része itt találha
tó. Pedig nyilvánvaló - a jogszabály 
is kimondja, hogy a vadászterület 
vadgazdálkodási egység. így hát egy 
vadászterületen csak egy gazda lehet 
és egy „irányító” . Aligha képzelhető 
például, hogy egy vadásztársaságnak 
a nagyvadgazdálkodását az erdőfelü
gyelőség (vagy más erdészeti szerv) 
apróvadgazdálkodását a megyei föld
művelésügyi hivatal, a védett állatok 
védelmét pedig a természetvédelmi 
hatóság szabja meg. (Nem is olyan 
régen leginkább a MAVOSZ-t res
pektálták - legalább is az apróvadas
- vadásztársaságok.)

A  V A D K Á R O K

Végül aligha lenne teljes a vitatott 
kérdés áttekintése az erdei vadkárok 
emlegetése nélkül. Nyilvánvaló, 
hogy semmi sem indokolja, hogy a 
vad által a mezőgazdasgának okozott 
kárt más felelősségi rendszerben és 
más eljárási szabályok szerint kelljen 
megtéríteni, mint az erdőben okozot- 
tat. Természetesen az egész vadkár
kérdést nagymértékben leegyszerűsí
tené, ha a termelő gazdálkodna a 
vaddal is. (Vagyis a kárért felelős és 
a károsult ugyanaz lenne.) A föld tu
lajdonosa továbbra is jogosult lehet
ne a vadászati jog haszonbérbe-adá- 
sára és ebben az esetben a vad által 
okozható károk megtérítését a szer
ződésben a felek egyetértésben sza
bályozhatnák.

A  V A D Á SZT ER Ü LET  NAGYSÁGA

A felsorolt vitás kérdések után emlí
tek egy egyáltalán nem vitatott néze
tet, azt ugyanis, hogy a vadászterület 
mértékének alsó határa a 4000 hek
tár legyen továbbra is. 1945 előtt 200 
katasztrális hold (115 hektár) volt a 
legkisebb vadászterület. Nyugat-Eu- 
rópában ma is hasonló nagyságok 
szerepelnek minimumként. Megint a

történelmi előzményekhez kell folva- 
modnunk, hogy megértsük miért tett 
az apróvadas területek átlagos nagy
sága mára 11 583 hektár és a nagy va
dasoké 8686 hektár. 1950-ben ugya
nis megindult egy, az akkori MA- 
VOSZ által kezdeményezett mozga
lom a vadászterületek összevonásá
ra. így vitték keresztül - az akkor 
kibontakozó egy színre mázolás és 
gigantománia jegyében -, hogy a ko
rábbi vadásztársaságokból „Vadász- 
brigád*‘-ok lettek „csúcsvezetőség" 
alatt. Pedig én úgy gondolom, a va
dászati szakemberek igazat adnak 
nekem, ha azt állítom: nyúltál, fá
cánnal és őzzel lehet gazdálkodni 
500 hektáron is, de szarvassal 4000 
hektáron sem.

H A S Z O N B É R B E  ADÁS 
VAGY Á T EN G ED ÉS

Még egy nagy erővel hangoztatott 
nézettel kapcsolatban kockáztatok 
meg néhány megjegyzést. Ha a vadá
szati jogot az állam adja a vadászatra 
jogosultnak, akkor ez semmi esetre 
se átengedés, hanem csakis haszon- 
bérbeadás útján történjék. Szerintem 
a haszonbérbe adás az ingatlantulaj
donos és a vadásztársaság között he
lyénvaló, lévén a haszonbérlet polgá
ri jogi jogügylet és a szerződő felek 
nem hatóságok. Ám e nézet hangoz- 
tatói azt is kijelentik, hogy a vadá
szati jogot a földművelésügyi hivata
lok adják bérbe. Nagyon jó l ismer
tem a korábbi gyakorlatot, amelyen 
az ilyen haszonbérbeadók, ha annak 
indokai felmerültek, nem mondták 
fel a szerődést („csak nem fogunk a 
vadásztársasággal a bíróság előtt v i
tatkozni! ” ), hanem átültek a másik 
székbe és mint egyesületi felügyele
tet ellátó hatóság feloszlatták a va
dásztársaságot. Igaz ezt most már 
nem tehetik meg, de mégiscsak ható
ságok maradnak.

Végeredményben ezeket a kérdé
seket meg lehetne nyugodt, tárgyila
gos légkörben vitatni és akkor talán
- nem utolsósorban az eddigi gya
korlatból levonható tanulságok alap
ján - ki lehet alakítani a vadászati 
jog olyan jövőbeli rendszerét, amely 
megfelel a demokratikus követelmé
nyeknek. a jogállamiság eszméjének 
és egyúttal szolgálja az érintett szak
területek összhangját és a vadászat 
érdekeit is.

Dr. Csőre Pál
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UTAZÓKLUB -  VADÁSZOKNAK
El sem lehetett volna tévedni február 21-én reggel a Batthyányi téren, annyi zöld ruhás 
erdész, vadász várakozott a Pilisi Állami Parkerdőgazdaság Naturs Travel irodája által 
szervezett útra. Az úti cél a salzburgi vadászati kiállítás megtekintése volt.
A salzburgi „Dic Hohe Jagd”  vadászati és horgászati kiállítást immár több éve a 
Nemzetközi Utazási Kiállítás keretében rendezik meg. Magyarország nemzeti pavi
lonnal képviseltette magát. Itt került először bemutatásra az elmúlt évben a Felsőtiszai 
Állami Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság üzemi területén elejtett világrekord dámlapát 
is.
A kiállításon, ha akartuk volna, akár a világ minden részére szóló vadászati lehetősé
get vehettünk volna magunknak. Örömmel találkoztunk és üdvözöltük a hazai vadá
szati irodák képviselőit. A trófeakikészítő-bemutató legsikerültebb trófeája a trófea- 
kikészítő-mester saját maga volt.
Az egész napos programot a salzburgi városnézés zárta. A hazafelé úton körvonalazó
dott egy utazóklub megalakulása és az is kiderült, hogy a vadászok mely országok va
dászati kultúráját, egyéb vadászattal kapcsolatos rendezvényeit szeretnék egy újabb út 
során megismerni. A résztvevők tájékozódhattak arról, hogy a legközelebbi úti cél 
Lisszabon, majd a Chambordi vadászati kiállítás. Az utazóklubhoz minden vadászat 
és természet iránt érdeklődő csatlakozhat.

Benéné Ignácz Magdolna

ÁLLÁSFOGLALÁS
dásnak szerves, elválaszthatatlan része.

--- Ul

SPAN YO LO RSZÁG  AZ EXPO  M EG REN D EZÉSE M IATT M Á R IS  
A V ILÁ G  ÉRD EKLŐ D ÉSÉN EK KÖ ZÉPPO N TJÁBA  KERÜLT. 

TALÁN NEM  ÉRD EKTELEN , HA VADÁSZATI R EN D JÉV EL  IS  
T ISZTÁBAN  LESZÜN K.

SPANYOLORSZÁG

A Mezőgazdasági Szövetkezők és Ter
melők Országos Szövetsége (MOSZ) Er
dészeti, Faipari és Vadgazdálkodási Or
szágos Választmánya legutóbbi ülésén ál
lást foglalt az erdő és vadászat kapcsola
tának kérdésében. Ebből az állásfogla
lásból idézünk:

„...az erdőgazdálkodásban is elkerül
hetetlen - a minden más területen sorra 
kerülő - felzárkózás és alkalmazkodás az 
európai folyamatokhoz. Ebben a folya
matban az európaiságot jelenti, hogy...
- a vad az erdőnek és ennek következté
ben a vadgazdálkodás az erdőgazdálko-

Az erdésznek együtt kell kezelni az erdő
nek minden elemét úgy, hogy hasznot 
nyújtson a társadalomnak. Az erdőben a 
vadgazdálkodás az erdész kötelessége és 
felelőssége!...

4. Az erdő iránti elkötelezettségből és 
felelősségből indíttatva hangsúlyozzuk, 
hogy az előttünk álló, átmeneti időszak
ban az erdészek legfontosabb - az erdők 
jövőjét hosszú távon meghatározó - fel
adata a politikusok, a döntéshozók és a 
közvélemény tájékoztatása, megnyeré
se.”

Az értékszámítás alapja nagyva
das területek esetén a száz hektá
ron. apróvad esetén az egy hek
táron elejtett vad mennyisége. 
Azokra a vadászterületekre, ahol 
vadtenyésztés, kereskedelem és 
bérvadásztatás folyik, eltérő adó
kulcsok vonatkoznak, a vadászte
rületek értéke kategóriánként a 
kétszeresére növekszik.

Vadászni 14 éves kortól, a mi
nisztérium által kiadott vadászati 
engedély birtokában szabad. Az 
úgynevezett liccncjegy. a vadász
jegy A, B, C é s D  kategóriájú: le
het éves és az egész országra szó
ló vadászjegyet váltani, de lehet 
csak tartományra szólót, ezenkí
vül időszakosat vagy csak bizo
nyos vadfajok elejtésére szólót.

A külföldi állampolgárok Spa
nyolországban vadászterületet bé
relhetnek, illetve bérvadászatot 
folytathatnak. A  vadászati enge
délyért lényegesen magasabb térí
tést fizetnek, mint a belföldiek.

A  vadászatot a Mezőgazdasági 
Minisztérium irányítja a Száraz
földi Vadászati, Halászati és 
Nemzeti Park Szolgálat és annak 
tartományi igazgatóságai útján. A 
vadászat és vadgazdálkodás vadá
szati tervek szerint történik, ame
lyeket a minisztérium ad ki. A  va
dászati idény kezdetét és végét a 
mezőgazdasági miniszter minden 
évben június 30-ig teszi közzé.

A  vadkárok megtérítése a pol
gári eljárások keretében, a Bünte
tőjogi Kódex szerint történik. A 
különleges rendeltetésű vadászte
rületeken a vadkárok megelőzé
sét, illetve a vadkárosítást állami 
költségvetésből fedezik.

A  vadászat és vadgazdálkodás 
céljainak megvalósítását a befize
tett adók és a vadászati engedé
lyek díjai biztosítják. A vadászati 
törvény rendkívül sok vadászati 
és vadgazdálkodási szankciót és 
büntetést ír elő.

A  tartományokban a vadászatot 
segítendő konzultatív jellegű Va
dászati Tanácsok működnek, és 
ugyancsak minden tartományban 
működik vadászszövetség is.

Szorosan kapcsolódik a vadá
szati törvényhez az 1989-ben elfo
gadott természetvédelmi törvény, 
ennek melléklete sorolja fel a va
dászható vadfajokat. A vadászati 
törvényt 1970-ben fogadták cl. A

törvény a vadászat céljául és fel
adatául a természeti értékek meg
óvását és megőrzését, a vadon élő 
állatvilág állományjavítását fogal
mazta meg. Ennek érdekében te
vékenykedik a vadászat hatósági 
szervezete, és ezt szolgálják a va
dászat és vadgazdálkodás szabá
lyozására alkotott rendelkezések.

A vadászati jog Spanyolország
ban a földtulajdonhoz kötődik. A 
vadászterületek jellegüket tekint
ve elkülönülnek, apróvadas és 
nagyvadas területekre. A vadá
szati jog gyakorlására a tulajdo
nosok önállóan csak akkor jogo
sultak. ha földjük területe eléri a 
törvényben megszabott nagysá
got. A  minimális vadászterület 
országrészenként eltérően, apró- 
vad esetén 250, illetve 500 hektár, 
nagyvad esetén 500, illetve 1000 
hektár. Vízivadra 10 hektár terü
leten is lehet vadászni. Ha a ma
gántulajdonban levő földterület 
nagysága nem éri el az előírt alsó 
határt, akkor társulni kell a vadá
szati jog gyakorlására. Ennek 
szellemében a vadászterületek le
hetnek magán-vadászterületek, 
községi területek és vadásztársa
sági, azaz bérelt területek.

A vadászat és vadgazdálkodás 
célja szerint a jogszabály minősíti 
a területeket. A  községi, illetve 
magán-vadászterületekre többnyi
re a törvény általános szabályai az 
irányadók. Az állam, illetve a 
nevében eljáró szervezetek által 
kijelölt vadrezervátumokban, 
vadvédelmi területeken, nemzeti 
parkokban, biztonsági körzetek
ben a vadászatnak különleges fel
adatai is vannak. E  területeken a 
létesítés célja szerint feladat lehet 
a vad védelme, összekapcsolva 
kutatási, oktatási és turisztikai cé
lokkal.

A  vadászterületek esetében a 
Mezőgazdasági Minisztérium ál
tal évente kiadott irányelvek sze
rint kötelező az adóhatóság részé
re a vadászati jog gyakorlásáért 
adót fizetni. Ennek az adónak az 
alapja a vadászterületek törvény
ben megállapított értéke, ugyanis 
a törvény mind a nagyvadas, 
mind az apróvadas területeket 
négy kategóriába sorolja, és 
pénzben fejezi ki értéküket.

Benéné Ignácz Magdolna

FELHÍVÁS 
SZAKÜZEMMÉRNÖKI 

KÉPZÉSRE!
A DATE Állattenyésztési Főiskolai Kar Hódmezővásárhely, 

felvételt hirdet az 1992 szeptemberében induló

V A D G A Z D Á L K O D Á S I S Z A K Ü Z E M M É R N Ö K  
K É P ZÉ S R E .

A képzés levelező rendszerű, a tanulmányi idő 1,5 év (3 félév), 
félévenként 3 x 5  napos konzultációkkal.

A képzés önköltséges, a felvételi pályázatokat 
a Tü.820.r.sz. nyomtatványon kell benyújtani.

A pályázathoz mellékelni kell a főiskolai vagy egyetemi végzettséget 
tanúsító oklevelet, illetve annak fénymásolatát.

Jelentkezési határidő: 19 92. augusztus 2 0 .

A továbbképzéssel kapcsolatban bővebb felvilágosítást 
a Főiskolai Kar továbbképzési csoportja ad.

C ím : D A TE  Állattenyésztési Főiskolai Kar 
6 8 0 0  Hódmezővásárhely, A nd rássy út 15.

Telefon: 62/46-466/159  
Telex: 84217
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A GYALOGVADÁSZOK NEVÉBEN
Az elmúlt néhány év alatt szinte máni
ámmá vált a „vadkár”  elleni harc, 
ugyanis nem értek egyet a „szakembe
rek" véleményével, szerintem az er
dőkben nem keletkezik vadkár! Egy
szerű a magyarázat: ha ez igaz lenne, 
akkor mára már nem lennének erdők, 
őserdők pedig egyáltalán nem! Ezzel 
az alapgondolattal javasoltam az erdé
szet vezetőjének, vizsgáljuk felül a 
vadkárkérdést. Az erdészet vezetője 
nem zárkózott el a gondolattól, amint 
kizöldül az erdő, megkezdjük a mun
kát, megígérhetem, az eredményről be 
fogok számolni.

Amiért most szót kértem az az. hogy 
más vadásztársaságoknak ajánlom, 
vizsgálják felül a korábbi vadkár-meg
állapításokat, hátha másutt is kiderül, 
nem is olyan fekete az ördög, amilyen
re korábban lefestették. Tervet készí
tettem a vizsgálathoz, ami csak nálunk 
lesz használható, de a szempontok és 
néhány tapasztalatom talán közérdek
lődésre tarthat számot.

Előrebocsátom: nem vagyok erdé
szeti szakember, én mindössze a józan 
paraszti eszemre, a több mint tizenöt 
évi megfigyelésemre és némi szakiro
dalomra tudok támaszkodni. A megfi
gyeléseim a „legveszélyesebbek” , 
mert azokat a területünkön tudom bi
zonyítékokkal alátámasztani!

A szakirodalomból most csak 
annyit: a telepített vagy sarjerdő esetén 
hektáronként 12-14 ezer csemetére, 
magoncra vagy sarjra van szükség és 
mire az erdő - esetünkben a tölgy és a 
bükk - vágásra éretté fejlődik, a fák 
hektáronkénti száma már csak 3-400 
egyed körül van.

Amíg a sarj kicsi, addig a vad a tete
jét rágja, ennek ellenére a sarj évről 
évre magasabbra nő. Ez azért van így. 
mert ilyenkor a fa még több vezérhaj
tást hoz és érdekes módon - talán nem 
véletlenül - mindig marad hajtás, ame
lyet nem rág le a vad. Nem vitás, a nö
vekedés ebben a stádiumban lassúbb, 
viszont a sarj (vagy magonc) terebé
lyesedik, ennek következtében kiala
kul az a képződmény, amit mi vadá
szok „kefesűrűnek" nevezünk. Általá
nos iskolás tankönyvekből is megtud
hatjuk. a fák lombozata és gyökérzete 
nagyjából olyan, mint egy tükörkép. 
Ez azt is jelenti, ha a fa lombozata te
rebélyesedik, terebélyesedik a gyökér
zete is és ez a hegyi erdőknél, ahol a 
termőréteg általában 30-50 cm, nagy
on hasznos a fa későbbi fejlődése 
szempontjából. Megfigyeléseim sze
rint 6-10 év alatt kinő az erdő a vad 
szája alól annyira, hogy még az erős 
vadváltók helyén sem lesznek alacso
nyabbak a fák. Ezután, ha lehet, még 
hasznosabb a vad munkája, elvégzi 
amire az embernek nem jut ideje, 
rendszeresen visszametszi az oldalhaj
tásokat, ezzel mintegy felfelé kénysze
rítve a fa növését. (Itt jegyzem meg, 
hogy a kezdeti sűrűségre azért van

szükség, hogy a fák egymást kénysze
rítsék az ég felé, a ritka erdő csak tere
bélyesedik, ezáltal kevesebb lesz a 
hasznos faanyag.) Visszatérve a vad
hoz. véleményem szerint, amit koráb
ban késleltetett, azt most felgyorsítja, 
tehát a fa fejlődésének idejét nem befo
lyásolja. A mérsékelt szakemberek 
szerint a vad legfeljebb 5-6 évvel ho
sszabbítja meg a fa növekedésének az 
idejét. Ha ez igaz. akkor a növekedés- 
veszteség miért nem számolható el a 
95-ik évben?! Megfigyeléseim nem tá
masztják alá az öt évet sem, tudok mu
tatni több olyan crdőrészletet, ahol kb. 
harminc évvel ezelőtt kerítés volt. ma 
senki nem tudja megmondani, melyik 
volt a kint és melyik a bent.

Megfigyeltem egy érdekes jelensé
get, talán már másnak is feltűnt. Az

érett tölgyerdőkben az aljnövényzet 
tiszta, alig találni sarjat vagy magon- 
cot. Olyan az erdő alja, mintha rend
szeresen kaszálnák, pedig a makk 
minden évben terem, és olyan mennyi
ségben. amennyit a vad képtelen elfo
gyasztani. Mi történik a megmaradt 
terméssel? Meg fognak lepődni azon 
amit most mondok; ügyeletesek lesz
nek, egy éven keresztül őrzik az erdő 
megújulásának a lehetőségét! A követ
kező évben az új termés veszi át ezt a 
feladatot, az „öregek" enyészet útján 
válnak ismét hasznossá, elbomlanak és 
táplálékul szolgálnak, ezúttal a fáknak. 
Ez így megy évről évre, egészen addig 
amíg jön az ember és kivágja a fákat. 
Ekkor - minden bizonnyal a napsugár 
parancsára - az ügyeletesek aktivizál
ják magukat, kihajtanak, magonc lesz

belőlük és ismét kizöldül az erdő. A 
kivágott fák tuskói is besegítenek, sar- 
jakat nevelnek és néhány év múlva is
mét kész a „kefesűrű". A természet 
bölcsességének köszönhetően - sze
rencsénkre - ez a körforgás folytonos 
és örök.

Befejezve ezt a gondolatsort, itt 
mindenki csak kárról beszél, a vad 
hasznos munkáját az érdekeltek hajla
mosak elfelejteni. Elfelejtik azt is, 
amit a vad táplálékként elfogyaszt, az 
táplálékká válik, emberi táplálékká! 
Ha az erdészetek „vadkár”  címén egy
általán valamire igényt tarthatnak, ak
kor az legfeljebb a húsból származó 
bevétel csekély százaléka!

Végezetül szabadjon még néhány 
gondolatot közreadni, amit érdemes 
közelebbről is megvizsgálni. Arány
ban áll-e a kerítések ára azzal a „kár
ral", amit a vad okoz? Nem volna-é 
hasznos, ha az erdészetek a kerítésépí
tésekre szánt idő alatt a ritkítások so
rán lei vágott fákat, a szelek által kidön- 
tött vagy a vaddisznók által kitúrt szá- 
radékokat összegyűjtenék, vagy össze
szednék a sok felesleges kerítésoszlo
pot. hány otthon téli melegét lehetne 
ezzel a famennyiséggel biztosítani? 
Egyáltalán, muszáj azt a sok kilomé
ternyi kerítést megépíteni? Olyan gaz
dagok vagyunk? Nem lenn# jobb helye 
az erre a célra elpazarolt millióknak? 
Ha kiderül, hogy felesleges volt a kerí
tés, lesz felelős, aki elviszi a 
„balhét"?

A vadászat sorsa, remélem hamaro
san eldől. Ideje, mert ez a bizonytalan
ság - a világvégc-hangulat - már eddig 
is tetemes károkat okozott. Remélhető
leg az „erdészeti lobby" korán dör
zsölte a markát. A vad maradjon to
vábbra is állami tulajdon, a vadászat 
pedig sport. Ezt a két dolgot nem sza
bad kitenni a napi megélhetési gon
doknak, mert az a halálát jelentené. A 
vadgazdálkodás igazi gazdái a gyalog
vadászok, akik időtöltésből, szenve
délyből, passzióból művelik ezt a 
sportot, nekik fontos a szakszerű vad- 
gazdálkodás, mert csak így biztosított, 
hogy holnap is, jövőre is és a fiainknak 
is lesz mire vadászni, hisz a vad nélkül 
nem ér semmit ez a szenvedély.

Dolgozatom végére hagytam egy 
meglepetést. Egy kis „játékra" invitá
lom vadásztársaimat. A tét: egy süldő 
méretű vaddisznó kilövése a Mátraal- 
ján. A feladat a következő: azok kö
zött, akik a felvételek alapján helyesen 
állapítják meg, melyik oldal a „k ívül" 
és melyik a „belül", és tippjeiket el
küldik a szerkesztőségbe, kisorsoljuk a 
vaddisznókilövést. A szerencsés nyer
tes vendégem a „Mátrai Sólyom" va
dásztársaság területén a süldő kilövé
sére és a vadászzsákmányt is hazavi
heti!

Kubatov János
sportvadász
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OTP BANK LAKOSSAGIFOLYOSZAMLA
A MINDENKORI KÉNYELEM

hallották már, hogy 1992. január 1-jétől az ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS 
KERESKEDELMI BANK RT. a korábbi átutalási betétszámla helyett új szolgáltatással, a 
LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLABETÉTTEL áll szíves rendelkezésükre.

...és azt tudják-e,

ogy az újraszerződési határidő 1992. április 30;

ifi
■  ■^ogy ha az átutalási betétszámlára korábban adott megbízásaikat változatlanul kíván

ják fenntartani és nem óhajtanak újabb megbízásokat adni bankunknak, akkor elegendő, 
ha a lakossági folyószámla szerződés személyi adatokra vonatkozó részét töltik ki, és a 
24. pontot húzzák alá;

i f |
■ j^ o g y  ha új megbízásokat is szeretnének adni számunkra, akkor a szerződést részle

tesen, valamennyi (régi és új) megbízásra vonatkozóan ki kell tölteniük;

49ogy a szerződést a korábbi átutalási betétszámlatulajdonosnak kell aláírnia;

i f |
^ B ^ o g y  a lakossági folyószámla szerződés két azonosan kitöltött és aláírt példányát 

nem szükséges személyesen bevinniük a számlakezelő OTP-fiókba, hanem postán is 
elküldhetik számunkra, illetve bárme'yik egységünknél leadhatják azt;

i f |
■ ■ ^ o g y  a lakossági folyószámlán elhelyezett betétek után évi nettó 17% kamatot 

fizetünk;

a
■ M ro g y  a hónap végén jelentkező megtakarításaikat, vagy azok egy részét kedvező ka

matozás mellett leköthetik anélkül, hogy külön betétkönyvet kellene nyitniuk. Lekötésre 
vonatkozó megbízásaik legkorábban az átszerződést követő hónap 26—ától lépnek élet
be. (Januárban átszerződó ügyfeleink esetén erre 1992. február 26—ától kerül sor.)

OTP BANK, MINT MINDIG



ALKALMAS -  ALKALMATLAN
Némiképp pánikot okozott, amikor meg
kértem dr. Hódos Tibort, az Országos 
Munka- és Üzemegészségügyi Intézet lé
lektani osztályának vezetőjét, segítse 
hozzá szerkesztőségünket, hogy riportot 
írhassunk a fegyvertartási és megszerzési 
kormányrendelet által előírt és a népjólé
ti miniszter által kiadott egészségügyi al
kalmasságvizsgálatokról, konkrétan a 
pszichológiai vizsgálatokról. Ez a vizs
gálat a sportvadászok számára nem köte
lező, de a körzeti orvos - ha úgy látja - 
ezt is előírhatja. Ha nem most, jövőre 
vagy két év múlva - amennyiben még ér
vényben lesz ez a rendelet. Viszont az al
kalmazottak, azaz a hivatásos vadászok 
számára kötelező, lévén, hogy ők az I. 
alkalmassági csoportba tartoznak.

Hódos úr első reakciója az volt, hogy a 
pszichológiai vizsgálat és a módszere a 
pszichológusok dolga, s kéri, maradjon 
is az ő titkuk. Egyébként is, ezek a vizs
gálatok bizalmasak, bárkiről bármit ír
nánk. sértené a személyiségi jogait.

Ekkor új öüettel álltunk elő: végezzék 
el rajtunk a vizsgálatot, az újságíró saját 
magáról azt ír, amit akar... legfeljebb a 
saját személyiségi jogait sérti meg.

Az ötlet bevált. Hódos úr intézkedett, 
így soron kívül, előre bejelentetten föl
kereshettük Budapesten a BKV pszicho
lógiai laborját, hogy a vizsgálatot rajtunk 
elvégezzék. (Csak zárójelben jegyezzük 
meg. hogy a BKV eme laborja nem sze
repel a vadászok számára igénybe vehető 
vizsgálati helyek között, ennek ellenére 
jó néhány zöld ruhással volt alkalmunk 
már a folyosón is találkozni.)

Természetesen a főorvost kerestük, aki 
elfoglaltságára hivatkozva nem tudott je
len lenni a vizsgálatunkon és „átpasz- 
szolt" Celebrini Jánosnénak, aki a labor 
klinikus szakpszichológusa, s aki - mint 
ez a vizsgálat végén a „célra irányított 
beszélgetés" során kiderült, kicsit „gör
csölt" az újságírók próbavizsgálatától.

És innen kezdődően el kell hagynunk a 
többes számot, ugyanis csak a cikk szer
zőjének „futotta”  a vizsgálat ezer forin
tos összegének kifizetésére... ennyit bírt 
el szűkre szabott szerkesztési költségve
tésünk.

Azt már az első feladat megoldásánál 
éreztem, hogy nem lesz igazi eredménye 
a vizsgálatnak, mivel nincs számomra 
tétje. Nem éreztem - sok vizsgálnál el
lentétben - a vizsgadrukkot, nem izzadt 
a tenyerem, hiszen számomra ezen a 
vizsgálaton nem múlott esetleg az állá
som elvesztése.

Az első feladat az MMQ neurózis
teszt, 56 kérdésre, időre, „igen-nem” 
válaszokat kell adni, amelyből állítólag 
kiderül a vizsgált személy igazmondása, 
illetőleg az esetleges neurózisa, ideg
betegsége. Szívem szerint jó néhány kér
dést, kérdéscsoportot leírnék, ami a 
tesztben megtalálható, de ezzel meg
hamisíthatnám a vizsgálat lényegét, se
gítséget nyújtván a vizsgáltaknak. Az 
biztos, hogy ennek a tesztnek sincs sem
mi, de semmi köze a vadászathoz... és a 
vadászok közül ezzel a teszttel nem fog

ják kiszűrni az öngyilkosságra készülő- 
dőltet.

A második feladat a Pieron figyelem
vizsgálat. amely gyakorlatilag abból áll. 
hogy öt perc alatt hány különböző irány

ba „farkacskázott”  kockát tudok a lapon 
bejelölni. Mit mondjak, unalmas és mo
noton feladat... amely éppen azt hivatott 
vizsgálni, hogy mennyire bírja a vizsgált 
személy a monotóniát, mennyire tud fi
gyelni, mikor fárad cl a figyelme stb. 
Kétszer is meg kellett a feladatot olda

nom, ugyanis első alkalommal megpró
báltam „trükközni", kiválasztani az azo
nos kockákat és ezzel a módszerrel a fel
adatlapot kitölteni. A hibát ott követtem 
el, hogy öt perc alatt nem értem a fel
adatlap végére és így kiderült a „mód
szerem” , vagyis megismételtük, de szi
gorúan sorban, az egymást sűrűn követő 
ábrák ikszclését. Azonnal bebizonyoso

dott. hogy a monotóniatűrés nem tarto
zik az erényeim közé. (Aki a cikk elolva
sása után megy majd vizsgálatra, aján
lom figyelmébe, hogy a szemüvegét ok
vetlenül vigye magával, mert az ábrács-

kákon a farkincák nem mindig jól 
láthatók.)

A harmadik feladat egy intelligencia
teszt. ahol egyre nehezebb ábrák közül 
kell kiválasztani, eldönteni a logikusnak, 
illetőleg logikátlannak tűnő válaszokat, 
amit be kell helyettesíteni. Az összefüg

gések felismerése és az egyén döntésé
nek átlaga alapján számítják ki, értéke
lik a vizsgált személy intelligenciáját, 
IQ-ját.

A negyedik feladat az úgynevezett 
Szondi-teszt. Hatszor nyolc fotót tesznek 
az ember elé, amelyek közül mindig ki 
kell választani azt a kettőt, amelyik szim
patikus, illetőleg antipatikus. Férfi- és 
női arcok, arctípusok láthatóak a fotó

kon, amelynek kiválasztása, rendszere
zése sok mindent elárul a hozzáértőknek. 
Ezt a tesztet aztán kilencedik feladatként 
megismétlik, nincs szerepe annak, hogy 
az első alkalommal milyen csoportosí
tást, milyen szimpatikus csapatot állított 
össze a vizsgált személy... hiszen időköz
ben már lehet, hogy másképpen látja.

Az ötödik és hatodik feladat laboron
ként más és más műszeres vizsgálatot je
lent. A lényeg valamennyinél ugyanaz, 
mérik a vizsgált személy fény- és hangef
fektusokra adott reakcióidejét. (Ennek 
legalább van valamicske kis köze a vadá
szathoz.) Nem dicsekvésből mondom, 
de itt értem cl a legjobb eredményeket... 
ennek ellenére sorozatban hibázom el a 
szalonkákat, pedig ugyanarról van szó: 
meglátni, meghallani - eldönteni, hogy 
szalonka és nem rigó, aztán cselekedni, 
azaz lőni... És már csak el kellene találni 
a nyiladék felett átvágó madarat.

A hetedik feladat volt számomra a leg- 
kacifántosabb. 285 kérdésre kellett vála
szolnom. és amikor felálltam az asztal
tól, nem tagadom, hogy a koncentráció 
miatt hosszú percekre volt szükségem, 
amíg magamhoz tértem. Ennek a feladat
nak a személyiségvizsgálat a célja, ame
lyet ha kicsit „vadásziasítanának” , való
ban értelme és köze lenne a vadászok 
mentalitásának vizsgálatához. De hát 
ennyi idő alatt erre nem készülhettek 
még fel a pszichológiai laborok, így az 
derül ki rólunk, hogy alkalmasak va- 
gyunk-e repülőgép, mozdony vagy troli
busz vezetésére. De hogy ne legyek igaz
ságtalan, azt azért cl kell ismernem, 
hogy a vizsgálatból kiszűrhető, ki-ki 
milyen érzelmi-indulati beállítottságú, 
mennyire képes betartani a társadalmi 
együttélés szabályait, azaz milyen a szo
cializáltsága.

A vizsgálat egy beszélgetéssel fejező
dött be a pszichológussal, amelynek az 
a lényege, hogy valamennyi vizsgálati 
eredmény birtokában a pszichológus el
dönthesse, alkalmas vagyok-e a fegyver 
tartására, használatára. Abban Celebrini 
Jánosnéval egyetértettünk, hogy a vadá
szokra vonatkozó pszichológiai vizsgálat 
még nem teljesen kidolgozott, gyakorla
tilag arra elegendő, hogy a kimondottan 
kóros eseteket kiszűijék, viszont a jövő
ben, az új jelentkezők esetében hasznos 
lehet, hiszen csak olyanok kerülhetnek 
majd a pályára, akik bizonyítani tudják 
alkalmasságukat.

Nagy-nagy jóindulattal tudom elfo
gadni azt az érvelést, hogy a mostani 
vizsgálatokat tekintsük „előkísérlet- 
nck", amelynek eredményeit majd a 
szakemberek feldolgozzák és egy új vizs
gálati módszer kialakításánál hasznosít
ják. A jóindulat ugyanis a vadászoknak 
kissé sokba kerül!

Akik túl vannak a vizsgálaton, már 
igazolhatják - nem olyan „veszélyes” , 
akik viszont még csak ezután kerülnek 
sorra, azoknak azt ajánlom: kipihenten 
és nyugodtan készüljenek a vizsgálatra. 
Az OMÜI tájékoztatása szerint eddig 
8-900 vadászt vizsgáltak, és mindössze 
1*2 százalék az alkalmatlanok aránya.

Csekő Sándor

A Szondi-tesztet kétszer kell a vizsgálat során a vizsgált vadászoknak 
kirakosgatni, kiválasztván a szimpatikus ós antipatikus arctipusokat

A vizsgálat végén a pszichológus dönti el -  a kiértékelt tesztek eredményének 
birtokában hogy alkalmasak vagyunk-e a fegyver használatára? Az eddigi 
vizsgálatok alapján csak 1-2 százaléka vált „alkalmatlanná" a vadászoknak



IGAZ, AMI IGAZ!
A Magyar VADÁSZLAP márciusi számában „Irány a falanszter”  címen riport 
jelent meg az egészségügyi alkalmasságot előíró népjóléti miniszteri rendelet né
hány alkotójával.

Miután dr. Hódos Tibor úr engem is megemlít - úgy, mintha az alapvető kérdé
sekben megegyeztünk volna - a történtekről az alábbiakat közlöm.

Vajon hogyan tovább?

1. Hódos úr valóban járt nálam, 
ennyiben igaz a hír.

2. Egyetlen lényegi kérdése az volt, 
hogy mi a különbség a sport- és a hiva
tásos vadász között. Amikor közöltem 
vele. hogy a sportvadász hobbyból és 
nemes szenvedélyből vadás?ik. a hiva
tásos vadász pedig munkaviszonyban 
áll, ebből azt a következtetést vonta le, 
hogy a sportvadásznak kell szigorúbb 
egészségügyi feltételeknek megfelel
nie. mivel január 1-jétől december 
31-ig vadászhat, míg a hivatásos vadász 
csak mint alkalmazott, a munkaidejé
ben. tehát heti 40 órában. Ezt követő
en - nem könnyen - sikerült elfogad
tatnom vc!c, hogy téved, a sportvadász 
nem 365 napot vadászik évente. Ennyi 
volt a tárgyalásunk lényege. Hódos úr 
távozásakor jelezte, hogy még csak az 
alapfogalmakat tisztázzák, természete
sen egyeztetni fogják az érdekképvise
lettel a rendelet tervezetét.

3. Szeptember végén, október elején 
dr. Hódos úr felhívott telefonon és „is
métlés a tudás anyja" megkérdezte, jól 
emlékszik-e, hogy a sportvadász 365 
napot vadászhat.
Mikor meglepetésemből magamhoz 
tértem, kb. 5 perc alatt sikerült megér
tetnem vele, hogy még mindig téved. A 
fentiekből tanulva, búcsúzóul ismét 
kénem, hogy szeretnénk 50 ezer ember 
képviseletében véleményezni a rendele
tet kiadása előtt, illetve jeleztem, hogy 
teljesen indokolatlan lenne, ha a jogo
sítványhoz szükséges egészségügyi al
kalmasságnál szigorúbbat imának elő. 
Hódos úr közölte, hogy még mindig a 
rendelet alapkérdéseit tisztázzák, 
de természetesen az arra illetékesek 
egyeztetni fognak velünk.

4. Egyeztetés nem történt, hanem kb. 
4 hét múlva megjelent a rendelet úgy, 
hogy még lehetőséget sem kaptunk 
semmire.

Már eldőlt a sorsom, de még nem tudom 
hogyan. Túl vagyok a pszichológiai vizs
gán, de az eredményt később kapjuk 
meg. Addig mindenesetre emészt a bi
zonytalanság: vajon alkalmas vagyok-e 
arra a hivatásra, amit immár tizennyolc 
éve többé-kevésbé eredményesen gyako
rolok. Ezt majd eldönti valaki, aki két
ségtelenül nagyon onhon van az emberi 
lélek rejtelmeiben, de még talán soha 
életében nem volt a kezében vadászpus
ka, még nem tudja, milyen egy cserké
szet, vagy egy les izgalma, még nem le
sett soha olyan gépkocsira, amelyben 
kétségtelen, hogy fegyveres vadorzók ül
nek. \fojon mihez kezdenék - kezde
nénk?! ha nem sikerülne? Gyarapíthat- 
nánk a munkanélküliek szélesedő tábo
rát? Mert ilyen kérdés is szerepelt többek 
között: mit tenne, ha abba kellene hagyni 
jelenlegi foglalkozását. Vagy: örömteli 
eseménynek tartom-e a házastárs halálát, 
esetleg bánkódnék-e rajta. Hát lehet erre 
igennel, vagy nemmel válaszolni? Vajon, 
hogy állapítják meg egy fegyveres táma
dás esetén tanúsítandó magatartásomat 
abból a tényből, hogy néhány - már több 
ezer kézen átment, elmosódott fénykép
ből - melyiket találom szimpatikusnak?

Mert nem tudom másnak elképzelni a 
vizsgálat célját, lévén csak a hivatásos 
fegyverforgatóknak kötelező - mint en
nek megállapítását.

Mert mi fordulhat elő velem, szolgála
tom teljesítése közben, a széles határban? 
Egy. esetleg kettő rám támadó fegyveres 
vadorzóval kell felvennem a harcot. Kö
rülöttünk senki, akit esetleg még veszé
lyeztethetnék. A hivatásos vadászokat 
érő támadások nagyrésze szerencsére - 
még?! - nem lőfegyverrel történik. Sok
kal gyakoribb a kutyával, késsel, kisbal- 
tával vagy bottal történő agresszív fellé
pés. Isten ments, hogy ilyen esetben va

laki lőfegyverrel védekezzen. Sokkal cél
ravezetőbb lenne egy szolgálati gázpisz
toly rendszeresítése önvédelmi célra, 
ami a még nem veszélyes testközelből, 
de a támadó szándék minden nyilvánvaló 
jelét mutató ellenfél harcképtelenné téte
lére alkalmas.

A délután fél kettőtől fél hétig (!) tartó 
procedúra alatt többször megfordult a fe
jemben az a gondolat, mint valamikor a 
néphadseregben, amikor egy nagyeszű 
őrmester, zuhogó esőben kivezényelt 
bennünket, hogy söpörjük le az alakuló 
térről a vizet.

Mi lenne ha egyszerűen felállnék. és 
itthagynám az egészet. Ott a seregben 
akkor arra a hihetetlen következtetésre 
jutottam, hogy e/t nem tehetem meg. 
mert akkor felnőtt, magukat teljesen nor
málisnak tartó emberek, ezt parancs meg
tagadásnak minősítenék, nagy apparátus 
mozdulna meg az engedetlenség megtor
lására. talán még hadbíróságra és futko- 
sóra is küldenének, mert hogy is védhet- 
né meg hazáját a rátörő ellenségtől egy 
olyan ember, aki megtagadja egy feljebb
valója értelmes parancsát.

Most sem kívántam magányos hős len
ni. mert ismét csak beláttam, hogy több
szörös kényszer hatása alatt állok. Szere
tem a munkámat, fel kell nevelnem a gye
rekeimet. kímélnem kell az idegeimet stb. 
A véleményemet viszont leírtam, azzal a 
nem titkolt céllal, hátha többen csatlakoz
nak hozzá. A helyszínen hallott reagálá
sokból ez erősen valószínű.

Az is nagyon jó lenne, ha a vadászat il
letékes fórumai megpróbálnának valamit 
tenni ebben az ügyben. Semmi kifogá
som nem lenne az ellen, hogy egy orvosi 
és szakmai fórum döntene a szakmai al
kalmasságomról. De ebben a szakmai 
egyenlő jogú legyen az orvosival.

Várszegi József

És befejezésül egy kérdés: a cikkben a rám vonatkozó rész azzal zárul, hogy igaz, 
hogy nem küldték el a tervezetet, de én sem tettem lépést megszerzése érde
kében.
Fentiekben vázoltak után kérdezném, hogy miután többször kértem az egyezte
tést. arra ígéretet kaptam és lényegileg megtévesztenek - hogy finoman fogal
mazzak - mit tehettem volna a tervezet megszerzése érdekében, különösen akkor, 
ha a cikkből is kiderül (dr. Bélcczky Lajos úr nyilatkozata), hogy a rendelet alko
tói még utólag is azt vallják, hogy nem szükséges az érdekképviseleti szervvel 
egyeztetni.
Tehát ennyi történt, megítélését az Olvasóra bízom!

Dr. Székely István 
a Védegylet jogásza

CONFITEOR...
Töredelmesen bevallom, hogy van 
puskáml Nem kell immár titkolni, 
mint annak idején Rákosi idegbor
zongató uralma alatt, mikor erdé- 
szek-vadászok majdhogynem fej
ős jószágvesztés terhe mellett rej
tegettük kedves, szívünkhöz nőtt 
puskáinkat, melyek a nyilas uralom 
és a szovjet hadak beszállásolása 
után még megmaradtak.

Ma már félelem nélkül élhetünk. 
Vagy mégsem? Egy két évtizedig 
nyugton alhattunk puskáink miatt. 
Mígnem jött egy új rendelet, mely 
megalázó, értelmetlen, sehol nyu
gaton nem divatos és minden vo
nása a hozzá nem értést mutatja. 
Ilyet vadászember soha ki nem 
agyait eddigelé. De jött Surján mi
niszter és bemutatta, hogy a nép 
jólétéhez ő is hozzájárul, egy min
denkit felháborító rendelettel. 
Igaz, eddig a földművelésügyi mi

niszterhez tartozott minden, ami 
vadászat, és a belügyminiszterhez 
minden, ami fegyvertartás. Ezután 
másképp leszl Elérhetjük még, 
hogy vadászaton csak olyan sze
mély vehet részt, aki előtte meg
gyónt és áldozott!

ötven év óta viselek vadász- 
fegyvert és kevés megszakítással, 
mindég volt puskám, kivéve a há
ború végét és Rákosi kezdeti „or
száglését". És most tegyek gyerek 
módjára vizsgát, hogy tudok bánni 
a fegyverrelI Vegyek részt kispus
kalövészeten, mikor 1943 óta, ke
vés kivétellel, távcsöves puskákkal 
szolgáltam, mint hivatásos vadász 
és vadászbérlő. S, ha most nem lö
vök, tréning nélkül a miniszter úr 
kedvére, tán fegyveremet is bevon
ják? Vagy kitérdepeltetnek? Hoz
zám képest gyerekek?

Tudja Miniszter úr, hogy a vadá

szat nemes szenvedély? De nem 
narkománia! Mi lett volna, ha elő
zőleg igaz és tapasztalt vadá
szokat is megkérdezett volna? Mi
előtt ezt a kriminális rendeletet ki
adja. Vagy pénzre van szükségük? 
Szóljanakl önként adunk, meg
aláztatás és külön vegzálás nélkül 
is.

És az orvosi vizsga? Kár, hogy 
nem kell dédszülőkig visszamenő
en, többszöri életrajz és az ősök 
curriculum vitae-jét mellékelni, 
meg, hogy nem volt-e felmenő ro
konaink közt skizofrén egyén?

A nemrég megejtett gépjármű
vezetői orvosi vizsgálat eredmé
nye, mondanom sem kell, nem 
használható

Azóta megőrültem, megva
kultam?

Ismerek olyan félkezű német va
dászvendéget, ki hajtásban jól lövi

a vaddisznót. De ön itt, Magyaror
szágon, azonnal elvétetné puskáit, 
ami tulajdona és nem állami fegy
ver. Vagy nincs már (még) magán- 
tulajdon? Nem egy külföldi vadász
vendég helyett lőttem meg szar
vasbikáját, mert nem Wilhelm Teli 
volt, de szenvedélyes vadász.

Végül: ajánlhatnám, hogy a kül
földi vadászok részére rendeljen el 
a miniszter úr kötelező céllövő gya
korlatot a határon és fegyvertan
ból is vizsgát. Hátha így egyenlő 
elbánásban lévőknek érezzük ma
gunkat a nyugatiakkal, lévén nyu
gatra menetelő nemzet.

Tán a valutabevételünk is emel
kedni fog.

A fegyvertartás nem állami kegy, 
hanem a becsületes embereket 
megillető jogi

Sipoti
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AMIT A FEGYVERISMERETI 
VIZSGÁN TUDNI KELL

15. VADÁSZAT M E G K E Z D É S E K O R  M IK O R  SZA BA D  A SÖ R É T ES  
F E G Y V E R T  M EG T Ö LT EN I? M IK O R  K Ö T E L E S  A  VADÁSZ 
Ü R ÍT E N I?
Sörétes fegyverrel történő vadászatkor elkülönítünk egyéni és társas vadászatot.

Egyéni vadászatot gyakorol a vadász apróvad esetén víziszárnyasra, szalonkára, kár
tevők apasztására és egyéni vaddisznóvadászata során.

A felsorolt esetekben a vadászat megkezdését, illetve a fegyver töltését csak akkor 
kezdhetik meg, amikor a vadász már elfoglalta azt a leshelyzetet, amit beírási kötele
zettségének eleget téve rögzített, illetve cserkelő vadászat esetén, azt az engedélyezett 
körülmények között megkezdte, és eleget tett a személyi és vagyonbiztonság vala
mennyi követelményének.

Társas vadászat esetében, amikor a vadászat vezetője által ismertetettek szerint en
gedélyezetté vált a fegyver betöltésének lehetősége.

A fegyvert köteles a vadász üríteni minden olyan általa is felmérhető helyzetben, 
amikor a töltött fegyver élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztet. A szabályzat kimond
ja, hogy a vadász köteles kiüríteni fegyverét a következő esetekben:

- olyan terepakadály leküzdésekor, ahol a fegyverrel való mozgás biztonságos felté
telei nem adottak,

- magaslesre történő fel- és lcjövetelkor,
- emberrel való találkozás esetén.
- lakott hely 300 m-es közelségében.
Összességében a 3/1990. (V III. 17.) FM rendelet 6. sz. melléklete alapján I. (B) 37. 

szerint, a vadászlőfegyvert megtölteni csak akkor szabad, amikor a vadászat megkez
dődött.

16. HOGYAN K E L L  A S Ö R É T E S  L Ő F E G Y V E R T  T Ű Z K É S Z  
Á LLA PO T B A  H O ZN I, Ü R ÍT E N I?
Alapvetően fontos az a fegyvertartási, ill. -kezelési alapkövetelmény, amely a töltés 
biztonságos feltételeit garantálja. A billenőcsövű lőfegyverek esetében a megtört fegy
ver földnek irányuló csövének töltényűrébe elhelyezem a lőszereket-, a fegyvert össze
zárom. a biztosítót előretolom.

(Figyelem! A 3/1990. (V III. 17.) FM rendeletben kimondottak szerint a vadászlő
fegyvert csak közvetlen a lövés előtt szabad tűzkész állapotba hozni.)

Ürítés: a csövet megtörjük, a töltényeket kivesszük, a csövet visszazárjuk, amennyi
ben a fesztelenítés a fegyveren elcsettintés nélkül megoldható, végrehajtjuk, amennyi
ben nem, úgy 45 fokos szögben felfelé tartva az elsütő billentyűket elhúzzuk.

17. A S Ö R É T E S  L Ő F E G Y V E R  VADÁSZAT K Ö Z B E N I H O R D M Ó D JA :
Alapvető követelmény a fegyver hordmódjával kapcsolatosan, hogy az még véletlen 
elsülés esetén se veszélyeztessen sem személyi, sem vagyonbiztonságot.

Ennek megfelelően a fegyvert a vadászat közben a szabályzatnak megfelelően kezel
jük úgy. hogy a mozgás közben az élet- és vagyonbiztonság elsőrendű követelmény
ként érvényesül. A lőfegyver betöltése után két kézzel magunk előtt tartva, 40-45 fo
kos szögben a csővel felfelé tartva hordható.

Feltétlen fontos, hogy a fegyver mindig biztosított állapotban legyen, és azt csak a 
lövés előtt szabad tűzkész állapotba hozni.

18. A S Ö R É T E S  i/ S F E G Y V E R B Ő L  M IL Y E N  LŐ SZ Ö G BEN  SZA BA D  
IX )V É S E K E T  L E A D N I? (L É N IÁ Z Á S , Z SÁ K O LÁ S)
Fedett terepen, ahol a sörétes lőfegyver veszélyességi távolságán belül biztonsági 
szempontból nem tudok meggyőződni arról, hogy a lövés nem veszélyeztet személy- 
és vagyonbiztonságot, kizárólag 45 fokos szög felett szabad lövést leadni. Ha a terep 
áttekinthető, úgy leadható lövés ennél alacsonyabb szögben is. de ez esetben mindig a 
becsapódási pontig áttekintve, illetve a várható esetleges gurulattal számolva (fagyos 
téli időszakban) kell eleget tenni annak a követelménynek, hogy sem személyi, sem 
vagyonbiztonságot nem veszélyeztethetek a lövésemmel.

Társas apróvad vadászata során minden esetben meg kell győződnünk (a lövés le
adását megelőzően) arról, hogy a lőirányban más személy nem tartózkodik-e. (Szom
széd. vadász vagy hajtó.) Súlyos szabálytalanság, ha valaki töltött fegyverrel a célra 
tartva úgy kíséri a vadat, hogy közben keresztezi a puskások és hajtők vonalát, ezt 
nevezzük léniázásnak. Azon a szakaszon, ahol az áthaladó vad keresztezi a hajtóvona
lat, fegyverünket válltól levéve átemeljük a veszélyeztetett szakaszon, és pl. az áttörő 
nyulat a hajtóvonal mögé engedve, már akkor lövöm meg. amikor lövésemmel senkit 
nem veszélyeztetek.

Az a vadász zsákol, aki a hajtóvonaltól lemaradva, maga számára így próbál előnyös 
pozíciót teremteni. Ezzel balesetveszélyes helyzetet teremt, ami miatt a vadászat veze
tőjének kell az illetőt felelősségre vonnia.

M O Z A I K O K
A hatvankét éves erdőmérnök mit sem 
sejtve ment el a körzeti orvoshoz, 
hogy az egészségügyi alkalmassági or
vosi igazolást megszerezze. Meglepőd
ve tapasztalta, hogy a körzeti orvos fi
atal, csinos nő.

- Vetkőzzön le - hangzott el a ter
mészetes felszólítás. A  vadász komóto
san levetkőzött - derékig.

- Kérem, teljesen vetkőzzön le - 
szólt a doktornő.

„H a nem az orvosi rendelőben len
nénk?!”  - gondolta a vadász, majd za
vartan, toporogva kievickélt téli ruha
tárából, és várta a fejleményeket.

A doktornő figyelmesen háromszor 
is körbejárta, majd megszólalt:

- Ez a zacskó egy kicsit lóg! - kö
zölte.

- De lőni azért tudok! - szakadt ki a 
válasz a vadászból... és a vizsgálatról 
szóló igazolást megkapta.

KS iíMk<P

Van ahol a körzeti orvos nagyon komo
lyan veszi a vizsgálatokat, minden ki
záró okot végigvizsgál - elvégre az ő 
felelőssége (?), hogyan forgatja majd 
fegyverét a sportvadász. Vadászunk 
összeakadt egy ilyen orvossal, aki még 
a máj festésről szóló vizsgálati ered
ményt is kérte.

- De doktor úr - szabadkozott a va
dász melyik vadásznak jó  a mája? 
Tetszik tudni, azért tartjuk bal kezünk
ben a poharat, hogy a jobb kezünkkel 
foghassuk a májunk!

Az orvos clgondolkodott, majd alá
írta az igazolást.

Úgy látszik, érdemes vitatkozni. Még 
a kezdetben jó néhány körzeti orvos 
nem tudta, miért és milyen papírokat 
kell kiállítania, milyen vizsgálatokat 
kell elvégeznie. Vadászunk beállított a 
körzeti orvosához, aki közölte vele: 
„Én  ilyenről nem tudok!”  A vadász 
átadja az egészségügyi vizsgálati la
pot, mert ő készült. Ránéz az orvos, és 
máris írja a papírt „pszichiátriai vizs
gálatra". Vadászunk véletlenül tudja a 
különbséget a „pszichiátriai" és a 
„pszichológiai”  vizsgálat között. (A  
pszichiátria az idegbetegségek gyógyí
tása.) Vitatkozni kezd, előkerül a ren
delet is... az orvos megnyugszik, és 
kiadja az alkalmasság igazolását.

•cntiin

Viccnek jó, de a vadásznak kerül pén
zébe, ha kifogja azt a körzeti orvost, 
aki egyáltalán nem hajlandó fegyver- 
használatra szóló alkalmassági igazo
lást kiadni. A másodfokon ugyanis új
ra kell fizetni. Budapest egyik kerü
letében tevékenykedik az a pacifista 
körzeti orvos, aki minden vadásztól 
megtagadta a vizsgálat igazolását, 
mondván: az emberiség egyetlen tagja 
sem alkalmas arra, hogy bármilyen lő
fegyvert a kezébe vegyen!

-bépé-

A Magyar VADÁSZLAP egyéni előfizetési dija az óv végéig 300 forint, 
amelyet rózsaszínű postai pénzesutalványon kérünk levelezési cí
münkre (2001 Szentendre, Pf. 171.) elküldeni.
A vadásztársaságok kollektív jelentkezését is várjuk a szponzori dij és 
a pontos név- és címjegyzék egyidejű postázásával.

A szponzori (védnöki) hozzájárulás dijai:
30 vadászig 10 ezer Ft

31-től 50 vadászig 15 ezer Ft
51-től 70 vadászig 20 ezer Ft
71-től 100 vadászig 30 ezer Ft

(A 100 tagnál nagyobb vadásztársaságok esetén 
külön megállapodás szerint.)
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R E N D K ÍV Ü L I  A J Á N L A T U N K :
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Központ és nagykereskedelem 
Budapest VI., Szalmás Piroska u. 4. Tel.: 142-8887/FAX 122-9830

Várjuk ö n t az a láb b i üzleteinkben:
Budapest. Andrássy út 12. Telefon: 132-3180 

Gyöngyös, Rózsa u. 2. Telefon: 37-11-898 
Mezőkövesd, Dózsa György u. 2. Telefon: 40-12-011 

Miskolc, Ady E. u. 5. Telefon: 46-343-701 
Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 3. Telefon: 72-13-904 

Szeged, Tanácsköztársaság u. 9. Telefon: 62-12-782 
Zalaegerszeg, Tompa u. 1. Telefon: 92-13-523

A PARFORCE FEGYVERBOLT 
ÜDVÖZLI ÖNT!

Reflexíjak, csigás íjak, számszeríjak nagy választókban. 
Agancsfaragványok, ezüst vadászékszerek, italflaskák, 

íjfelszerelések, kereső- és cóltávcsövek. 
IG ÉN Y SZER IN T I Á R U BESZER ZÉS. 

Minden típusú vadász- és sportfegyver javítása, 
agyazása, vizsgára való felkészítése, valam int golyós 

csőcsere és céltávcső szerelése. 
Cím: Budapest II., M edve u. 38. Telefon: 202-2395

vÁdÁszbmátaim
A Kassán, Szlovákiában működő ARTEMIS horgászati 

és vadászatszervező ügynökség a Kárpátok vonzó 
vadászterületeire invitálja a magyar vadászokat. 

Áprilisban medvére vadászhatnak nálunk. A medve elejtéséért 
100 kg-ig 5290 DM-et. 100 kg felett 6290 DM-et 

kell fizetni. Szállásról, ellátásról, kísérőről és tolmácsról az Önök 
kívánsága szerint gondoskodunk.

A medvevadászaton kívül ragadozókra (farkas, hiúz) és más 
nemes vadra kínálunk Önöknek vadászati lehetőségeket. 

Árajánlatunkat megküldjük az érdeklődőknek.
Jöjjenek és nem bánják meg! 

Vadászüdvözlettel:

J. P. ARTEMIS - Agentura
pre sprostredkovanie lovu pol'ovnej zveri a ryb 

040 01 Kosice, Franckova 8/CSFR 
Telefon: 0042-95-235-27 Telefax: 0042-95-763-128

T R m j t X
Ö N V É D E L M I  É S  F E O V V E R  

S Z A K Ü Z L E T

Ö N V É D E L M I É S  F E G Y V E R  S Z A K Ü Z L E T
Értesítjük kedves vásárlóinkat és ügyfeleinket, hogy:

ÖNVÉDELMI ESZKÖZÖK ÉS FEGYVEREK, GÁZPISZTOLYOK, GÁZSPRAY-K,
Ú J ÉS HASZNÁLT VADÁSZFEGYVEREK,

OPTIKAI ESZKÖZÖK ÉS SZERELÉKEI, VADÁSZ FELSZERELÉSEK 
új és bizományosi átvételével, forgalmazásával állunk az Önök rendelkezésére 

1056 BUDAPEST V., Szerb u.17. 
__________________________ TELEFON: 117-6404__________________________
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„SZENT HUBERTUS”
_________O LASZ-M AGYAR KFT.

SZEN T  H U BERTU S 
M INDEN VAD ÁSZT M EG SEG ÍT I 

Kitűnő sörétes és golyós lőfegyverek, önvédelmi pisztolyok 
és lőszerek vásárlási engedéllyel rendelkezőknek. 
Fegyverjavítás, felújítás, távcsőszerelés, belövés. 

FEG YVEREK  ADÁS-VÉTELE 
FEGYVERVIZSGÁZTATÁS 

Sport- és vadászíjak, vadászati felszerelések, távcsövek 
nagy választékban kaphatók a Kaposvár, Fő u. 37. sz. alatti 

üzletünkben. Telefon: 82 18-954 
Irodaközpont: 7400 Kaposvár, Toponári u. 39.

Telefon, telefax: 82 15-252
SZENT HUBERTUS VADÁSZBOLT KAPOSVÁRON 

AZ IGAZI TELITALÁLAT!

VADÁSZATI ÉS  KERESKEDELM I KFT.
W C Í Í t lC r  &  'T M lt ó  BUDAPEST. Szilágyi E r» *b * t <•*<* 8.

^  T#Moo: 5282. 155 524«. 201 6814 Fm : 1 K  4037 T*»*k: 22 6500
•  Várjuk a kiváló vadászati és szolgáltatási lehetőségekkel rendelkező te

rületek felajánlásait.
•  Árjegyzéket személyes kapcsolatfelvételkor adunk.
•  A számlákat a beérkezést követően 10 banki napon belül fizetjük.
•  A jutalék összegében minden partnerünkkel külön állapodunk meg.

Cégünk számára a vadászatszervezés nem pusztán 
üzleti vállalkozási

a TV 1-en minden hétköznap 
reggel 5.47-kor, illetőleg 
szombaton 6.17-kor

^ UTÉVÉ FALUTÉVÉ.
vasárnap reggelenként 6.45-kor

FALUTÉVÉ MAGAZIN

Pesazus
VAD ÁSZATSZERVEZŐ  KFT.
1093 Budapest, Lónyay u. 49.

Tel.: 117-1939, 118-7536 Fax: 118-7493 Telex: 22-6112 pega
■  Várjuk a vt.-k mindennemű vadászati felajánlásait. Keresünk 

tartós (éves) szerződésre apró-, vegyesvadas területeket.
■  Az irodai jutalékban a területtel közösen állapodunk meg.
■  A vadászati számlákat 8 napon belül átutalással vagy 3 napon 

belül készpénzben fizetjük ki.

G A R A N TÁ L T  ÉLM ÉN Y  A  BÉRVADÁSZNAK, 
BIZTOS B EVÉTEL A  TE R Ü L E TN E K



KASZÓ-KÜPAVADÁSZOK 
A SAJTÓBAN

Február utolsó napjával véget ért a 
vadászati szezon. A  vadászok azon
ban nem pihenhetnek: más fegyver
tulajdonos társaikkal együtt fegyve
rismeretiül adnak számot, s orvosi 
vizsgálaton vesznek részt. Az alábbi
akban csaknem 60 ezer hazai vadász 
tevékenységéről, a vizsgák eddigi ta
pasztalatairól megjelent sajtócikkek
be  idézünk.

A VAD ÁSZATN AK V É G E  cím
mel a vadásztársaságok eredményeit 
összegzi az Európa. Eszerint - a 
mintegy 26 ezer külföldi bérvadász 
közreműködésének is köszönhetően
- a szezonban 3500 szarvasbika, 
8000 őzbak és 800-1000 dám került 
terítékre. A lap - hasonlóan több 
más kiadványhoz - rámutat: „A  ma
gyar vadászok gondjait szaporította 
az új fegyverviselési rendelet, ponto
sabban az engedélyek megújításával 
járó hercehurca. Késtek a végrehaj
tási jogszabályok. A legtöbben nem 
értenek egyet azzal, hogy ismét vizs
gázniuk kell. Mint mondják: a ható
sági követelményeknek már egyszer 
megfeleltek, gyakorlottságukat meg- 
annyian már évtizedek óta folyama
tosan bizonyítják. Az orvosi vizsga 
szükségességét is sokan vitatják. Ed
dig meglehetősen rosszak a tapaszta
latok: hiányoznak a nyomtatványok, 
az orvosok nemigen tudják teendői
ket.”  A Magyar Vadkereskedelmi 
Szövetség főtitkára szerint „sokat árt 
a hazai vadgazdálkodásnak a vadá
szati törvény körüli huzavona is. Az 
sem szerencsés, hogy máig nincs 
igazi gazdája a vadászatnak, a vad- 
gazdálkodásnak".

A  F E G Y V E R  N EM  JÁ T ÉK 
SZ E R
a címe a Zala megyei rendőrfőkapi
tány helyettesével készített beszélge
tésnek, amely a fegyverviseléshez 
elengedhetetlen vizsgák eddigi ered
ményeiről ad képet a Zalai Hírlap 
hasábjain. Szekér József elmondta: 
„A  meg nem feleltek többségét a hi
ányos elméleti felkészülés miatt kel
lett újabb vizsgára kötelezni. Inkább 
az időseknek nem sikerült a beszá
moló. (...) Olyan nem lehet többé, 
hogy remegő kezű, rosszul látó vagy 
erősen megromlott egészségi állapo
tú emberek menjenek vadászni, 
akiknél bármikor bekövetkezhet 
akármilyen tragédia.”

A Tolnai Népújság, GYAKO R
LA T I É S  E L M E L E T I V IZ SG A  
FEG Y V E R E SK N E K  című cikke 
részletesen ismerteti a lőfegyverek
ről szóló kormányrendeletet, s tájé
koztatást ad az érintettek teendőiről, 
a mulasztás következményeiről. A 
süttői vadászterület sorsáról ad infor
mációt a 24 óra című. Tatabányán 
megjelenő napilap CZ1N EG ÉJÉK

E L R Ö P P E N T E K  címmel. „Több 
évtizeden keresztül birtokolta a Za l
ka Máté vadásztársaság a süttői er
dészet területének jó részét magába 
foglaló, vadban gazdag vadászterüle
tet. Az egykori író és internaciona
lista katonatiszt nevét viselő társaság 
jórészt egykori vezető beosztású 
HM-alkalmazottakból állt - köztük a 
kompromittálódott egykori tábor
nokkal akik korábban, mint ez a 
rendszerváltással végre nyilvános
ságra kerülhetett - vadászati tevé
kenységükben (is) természetesnek ta
lálták a kritizálhatatlan kiválasztott
ságot. A  korábbi privilégiumok 
megszűntek. Az erdőgazdaság saját 
kezébe vette területén a vaddal, s va
dászattal való gazdálkodás jogát, le
hetőségét.”

VADÁSZPAN ASZ a címe a Pesti 
Riport jegyzetének, amely a jelentő
sen megdrágult vadászat, az emelke
dő vadásztársasági tagdíjak követ
kezményeire hívja fel a figyelmet.

„Megkezdődött a vadásztársaságok 
átalakulása, a kispénzűek helyére - 
50-100 ezer forintos belépővel új va
dászok lépnek... S miközben az er
dészek-vadászok, mezőgazdák és ter
mészetvédők minden fórumon azon 
vitatkoznak, nemzeti kincs-e a ma
gyar vadállomány, kell-e védeni a 
szarvast, a mezei nyulat vagy éppen a 
tájidegen, betelepített dámot - alig 
veszik észre a lényeget: az embert! 
(...) Pedig a vadász olyan ember, aki
nek szenvedélye igaz természetszere
tettel és környezetünkért érzatt fele
lősséggel párosul. Ezért megérdemli, 
hogy értékes tevékenységének feltéte
lei ellenére, hanem javára - minda
nnyiunk javára - változzanak."

A vadászati jog körüli bizonytalan
ságot elemzi a Magyar Gazda télvé
gi körképe is. Statisztikai jelentések 
alapján jelzi, hogy jelentősen csök
kent az apróvadvadászati eredmény; 
romlott a vadásztársaságok pénzügyi 
helyzete. „Ráfordítás hiányában 
csökkent és várhatóan tovább mér
séklődik a zárttéri fácántcnyésztés, 
ami a külföldi apróvad-bérvadásza- 
tok árualapját képezi. A  vadászati 
jog körüli bizonytalanságok miatt, 
főleg az állami gazdaságok üzemi va
dászterületein erőteljes vadlclövés 
tapasztalható, ami a törzsállomány 
létét is veszélyezteti. Változatlanul 
feszültséget okoz az erdőgazdaságok 
által bérbe adott vadászterületek bér
leti díja. ami a bérlők szerint olyan 
magas, hogy azt csak az erőn felüli 
bérvadásztatás fedezheti. A vadász- 
társasági nagyvadas területeken nö
vekedett a szakszerűtlen, állomány- 
kezelést rontó lelövések száma, első
sorban a trófeás vad esetében.”

Összeállította: K . E .

Március 6-8-a között került sor az idei 
Országos Vérebversenyre, amelyen két 
külföldi véreb és vezetője is elindult. So
mogy megyében első ízben rendezték 
meg a versenyt a HM Kaszói Erdőgazda
ság területén, és elsó alkalommal adták 
át a győztesnek a Kaszó-kupát. A vér- 
cbverscnyen 8 hannoveri és l bajor véreb 
és vezetője indult a sebzett vad utánkere- 
sésére, s bár valamennyi kutyának jutott 
megoldandó feladat, négy értékelhető 
utánkeresés alapján dőlt el a verseny. Az 
érdeklődők nagy örömére szinte valame
nnyi kutya munkáját nyomon követhette a 
„korona”  - a nézőkből álló kíséret - így 
sokan tanúsíthatják a szoros verseny vé
geredményét. Első helyen Tóth Lajos 
(Gyulaji Erdőgazdaság), második helyen 
Böhm István (Lábodi Állami Gazda
ság). harmadik helyen Radó Zoltán 
(Fécsváradi Zengő Vadásztársaság) vég
zett.

S hogy lehet ..O" szaldós vérebver- 
senyt rendezni, azt ezúttal bebizonyítot
ták a kaszóiak, akik ezentúl minden év
ben kiírják a Kaszó-kupát és eséllyel pá

lyáznak a két esztendő múlva sorra kerü
lő Nemzetközi Vérebverseny megrende
zésére is. A rendezők - Végvári Jenő 
igazgató aktivitásának köszönhetően - jó 
néhány szponzor támogatását nyerték el, 
és a saját személyzetet is érdekeltté tették 
a verseny sikerében. A legjobb sebző 
ugyanis - idén Pitonyák József személyé
ben - részt vehet egy párizsi szakmai 
úton. Végezetül álljon itt, mert megér
demlik azoknak a névsora, akik különbö
ző összegekkel támogatták a verseny 
megrendezését: HM Veszprémi Erdő- 
gazdaság. HM Budapesti Erdőgazdaság, 
Délsomogyi Mezőgazdasági Kombinát, 
Somogy Megyei Vadászok Szövetsége, 
Hungária Biztosító. VADEX. Kettner-Pi- 
lis Kft., Hunnia Kft., VIP-Service Kft., 
Somogy Megyei Rendőrfőkapitányság, 
Somogyszobi Önkormányzat. Somogy- 
szobi JEK  (Jókedv-egészség klub). Hotel 
Solar Nagyatád. Balatonzamárdi Tölgyfa 
vendéglő. Pintér Művek Kecel. dr. Szabó 
Imre. Erdész Ferenc. Fridrich József 
(Somogyszob polgármestere). Végvári 
Jenő... és nem utolsó sorban a HM Ka
szói Erdőgazdasága.

MURPHY
természetvédő és vadásztörvényeiből

(Szerzőnk összeállítását örömmel tesszük közzé, azzal a nem titkolt szándékkal, 
hogy szívesen adnánk helyt a folytatásnak is.)

- Feuerwerk szabálya:
Am i éghető, azt rövidesen meggvüjtják.
(Platt-féle kiegészítés: Am i nem éghető, azon segít a gázolaj.)
Ha tévedésből tyúkra lősz. a lövés brilliánsra sikerül.
- Canis paradoxonja:
Jó l idomított kutyád a munkavizsgán tökhülyének tetteti magát.
Ha sorozatban hibáztál, impozáns teríték esetén is vacak volt a vadászat.
- Murphy hidrológiai axiómája:
Nincs olyan piszkos víz, amit tovább ne szennyezne valaki.
- Raub ..kabátlopási" elmélete:
Ha a talált hurokból kiszeded az elhullott vadat, holnapra mindenki hurkolónak 

ismer.
A  V A D Á SZ ID ÉN Y  É S  A  VADÁSZATI FO O SZTÁ LY  V E Z E T Ő JÉ N E K  SZ EM É 

L Y E  PÁ RH UZA M O SA N  VÁLTOZNAK.
-  Schrott szabálya:
Az összelövésseí szétlőtt fácánt sosem te lőtted, a szomszédod által elejtett rókát vi

szont, mindig te.
- Baumcister-féle állandó:
Minden építkezés kezdetéhez legalább egy láda sör és két kivágott fa szükségeltetik.
- Freitag szabálya:
A  csütörtök csak a péntek és a lövés előtt lehetséges.
- Lumen optikai törvénye:
Éjjeli disznólesen a puskalámpa meghibásodásának küszöbértéke a 17 cm-cs agyar

hossz.
- Murphy monetáris szabály:
A  vadászat költségei és az elejtett vad szarna fordítottan arányosak.
- Minden legalább öt fából álló facsoportban kialakul egy szemétdomb.
(Schmutz-féle megoldási kiegészítés: Egy éven belül megszűnik, mert a fákat ki

vágják.)
- Schmut/. II. törvénye:
A  szemétlerakó helyek hosszukban és szélességükben spontán terjeszkednek.
- Gun biztonsági szabálya:
A  kapanyél csak akkor nem sül el, ha lőni akarsz vele.
- Murphy alternatív törvénye:
Kedvenc leshelyedet tudatalatti időegyeztetéssel, veled együtt keresik fel gombá

szok, szerelmesek, turisták, vadkempingezők, egyéb kószák és lódarazsak.
-vega-
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A NETLONHÁLÓ
Egy borjút kellett volna lőnöm. Nem 
valami különleges feladat ez, nem is 
megoldhatatlan, de engedély ide 
vagy oda, nem szívesen üldözöm a 
szarvast már így tavasz elején. A  va
dászati kultúra, a vadászetika legtisz
teletreméltóbb törvényeit szegjük 
meg, vadkárelhárítás, szükséges lét- 
számapasztás című kifogásokkal, 
még az ellés és utódnevelés idősza
kában sem adjuk meg a vadnak a tél 
nehezebb időszaka utáni, jó l megér
demelt nyugalmát. Óvatos, cscrkciő 
léptekkel gázoltam a hajnali harma
tot, lehetőség szerint elkerülve a ta
valyi száraz kórókat, mert majd 
mindegyik csúcsán kullancs ült méla 
lesben. A  nyiladék egyik oldalán ru
daserdő, sűrű aljnövényzettel, a má
sik oldalon netlonhálóval fedett fiata
los. A hálón tizenöt-húsz méteren
ként foltozás nyomai, néhol nyitott, 
szakított lyukak tanúsítják, hogy a 
vad fittyet hány az emberi lelemé
nyességre, tartja váltóit, tanyáját. 
Keresztnyiladékhoz érek, óvatosan 
nézek ki, így nem vesz észre a balra 
folytatódó kerítés mellett legelésző 
szarvastehén. A vad háttal áll, így 
gyorsan a kereszteződésben álló ma
gasles takarásába lépek. Megvárom

a kedvező pillanatot, és felsurranok a 
létrán. Leülök, figyelem a tehenet. 
Öt perc telhet cl. amikor cllép a háló 
mellől, be a jobb oldali sűrűbe. A les 
magasságából belátok a netlonháló
val védett fiatalosba. Kcrcsztül-kasul 
hálózza a vad által összekuszált ma- 
nilakötél, a rajta fityegő-libegő fólia
csíkokkal. A tavalyi „mechanikai 
vadkár-elhárítási kísérlet”  maradvá
nyai. Aki ezt kitalálta, erdészember 
volt, tehát bizonyára szerette az er
dőt. A  legjobb szándékában állt a 
vad kártételétől megvédeni. Nem is
merte viszont a vad alkalmazkodóké
pességét. Amikor a forgalmas or- 
szágúttól kétszáz méterre lévő nyílt 
mezőn zavartalanul bőg a szarvasbi
ka. amikor a róka beköltözik a váro
sokba, amikor egyik legóvatosabb 
vadunk, a vaddisznó a faluszéli kert
ben kitúrja a burgonyát, hogy hihette 
azt, hogy a négyzethálósán ki feszí
tett, több ezer évig el nem bomló 
műanyag zsinór, a rajta libegő fólia
csíkokkal. huzamosabb ideig képes a 
vadat bevett szokásainak feladására 
kényszeríteni. A  rémzsinór kifeszíté
se után két nappal már láttam a hó
ban egy hatalmas bikanyomot, ami 
befelé tartott, a madzag egy részét

természetesen vitte magával, az isten 
tudja, hogy szabadult meg tőle. Nem 
tudom, a kollégának volt-e valami 
koncepciója arra nézve, hogyan fog
ja összeszedetni ezt az immár kör
nyezetszennyező szemétté vált hulla
dékot, de ha volt is, hát nem valósí
totta meg, immár a nctlonháló van 
hivatva a védelmi funkciót teljesíte
ni. Ahogy így elmélkedtem, egyszer 
csak egy gyorsan növekvő kúp jelent 
meg a hálón. Mire a távcsövet fel
kaptam, eltűnt. Néhány másodperc 
múlva ismét megjelent, jóval na
gyobbra nőtt. mint az előbb, a ké
szenlétben tartott távcsővel egy szar
vasborjú fejének körvonalait ismer
tem fel, amint orrával a hálót bök- 
döstc. Az imént látott tehén borja te
hát a bekerített részben tartózkodott. 
A borjú ismét visszahúzódott, a háló 
kisimult. Hirtelen surrogást, majd 
erős reccsenést hallottam, a háló ki- 
öblösödött, a borjú nagy lendülettel 
ugrott neki, de az erős műanyag ki
tartott. rugalmas ereje visszalökte a 
kitörni szándékozót. A második pró
bálkozásnál a kitűzőkarók veszedel
mesen kihajlottak, a borjú néhány 
pillanatig rugdalózott a hálóban, de 
ismét visszapattant. Még ugyanazzal

a lendülettel ugrott ismét a kétségbe
esett vad, zizzenve szakadt a háló, a 
borjú kiesett a nyiladékra és két bot
ladozó lépéssel a tehén után iramo
dott. Az igazság az, hogy készen tar
tott puskával vártam, ha egy pillanat
ra megállt volna... de nem állt meg. 
Nem is bántam. Most legalább lát
tam, hogyan keletkeztek a friss lyu
kak a nctlonhálón.

Másnap hajnalban egy másik be
kerített crdőrésznél láttam, hogy egy 
tehén lekushadt, mint a droppoló ku
tya, és úgy kúszott be a háló alatt. A 
borja követte. Este egy őzbakot lát
tam bekúszni ugyanígy, korán letisz
tított agancsa nem akadt bele a háló
ba, legalábbis akkor nem...

Nem tudom, érdcmcs-e ezért el
csúfítani az erdőt? A vadászszív azt 
mondja bennem, hogy nem. Tudom, 
az erdész kollégáknak is biztos van
nak érveik. Mindenesetre jobb len
ne. ha néhány ezer év múlva (ha még 
lesz) múltunkat kutató utódaink nem 
az erdő helyén talált műanyagszemét 
alapján alkotnának fogalmat ősük va
lamikori természetvédelmi kultúrá
járól.

Várszegi József

OLASZ 
M ÓDRA

A Szent András havi deres, ám 
tiszta időben, jókor reggel indulxxi 
hajszolják a nyulakat széles ked\ti 
tálján vadászok. Fehér s barna, 
laffogó fö ld  kutyáik lógó nyelvvel, 
lankadatlan keresik a vadai előt
tük a lucernában, wgyünk jó 
kedvvel s  délcegen Isten szabad 
ege alatt, középütt, vezetvén őket 
én, Justitia kiugrott szolgája, kó
csagtollas fövegemmel, hasított 
bőr zekém nyers színét rnutatm a 
bágyadt, áldott napsugárnak.

Tudnék mesélni - mondhatnám  
s leginkább szentimentálisán 

és személyeskedve. M ondjuk Ra
bé lais modorában s mondjuk Pi- 
etróról, ahogy ballagunk a here
földön, és ő  (aki akár nagyapám  
is lehetne) pajzán dalokat zeng a 
női nemről.

A vendégvadászatokról próbá
lok írni -  lehetőleg objektíven. Jó  
és rossz kísérőjelenségekről, sa
já t tapasztalataimmal hitelesítve 
az általánosságokat.

Közismert, hogy évente több 
tízezer külföldi vadász jö n  hoz
zánk. Szintén közismert, hogy a 
vadászat ma (újra, mindig) első
sorban pénzkérdés: az a fennm a
radásukért küzdő mdásztársasá- 
goknak, a vadászati irodáknak, 
az önkormányzatoknak és minden 
vadászni akarónak.

Szeretném felsorolni mindazt, 
ami a külföldiek bérwidásztatásá- 
ról eszernbe ju t: egyenes vonallal 
ketté\,álasztott lapon, mondjuk 
jobbra a jó t, balra a rosszat. 
(Persze ilyen egyszerűen nem  
megy - még itt sem .) Vannak le
robbant UAZ-ok, ellopott tölté
nyek, szállodák bejárata elől 
meglovasított többmilliós autók, 
letört ködlámpák, repülni nem  
tudó-akaró farkatlan fácánok, 
saját zsebükre dolgozó vadász- 
mesterek, markukat tartók a lon
dinertől a szállodaigazgatóig, 
korrupt vadászatszervezők, rom
lott, ám szép keblű honleányok,

„nagyvonalúan" kiállított szám
lák - oldalakon át lehetne fo ly 
tatni.

Ugyanígy lehetne példákat hoz
ni a jó l szervezett hidászotokra, 
tisztességes szakemberekre, vagy 
a vendégek mindenféle típusára, 
az igazi vadászembertől kezdve a 
felfuvalkodott pénzeszsákon át a 
legmegátalkodottabb kocavadá
szig. Emberek vagyunk - és sok
félék , csak épp ezt felejtjük el leg
könnyebben. Az első, am it meg 
kellene gondolnunk, hogy az ide 
érkező vendég éppen olyan em
ber, m int m i: általában a túlfeszí
tett munkában megfáradt üzlet
ember, iparos, aki ebben a né
hány napban keres felüdülést 
a mindennapok mókuskerekéből 
kiszállva. Lehet persze rigolyás, 
gyomorbajos, keserű-humorta- 
lan, nagyhangú, szerény vagy pa
rancsoláshoz szokott - akárcsak 
m i, alkalm i vendéglátók.

Bár világos, hogy \adász és va-

dásztató között üzleti kapcsolat 
áll fenn (szolgáltatást vesz, illetve 
kiszolgál), em ellett azonban em
beri kapcsolatról is szó m n: a 
felhőtlen, korrekt vendég-ven
déglátó viszony üzletileg is hasz
nos (visszajön a vendég), és alap
vető (úgy hiszem: megkövetelhe
tő) etikai normáknak is eleget 
tesz.

Ne akarjuk, hogy baksisért li
hegő bennszülöttekként marad
jun k  meg a külföldiek emlékezeté
ben! A sokat emlegetett Európa 
fe lé  vezető út része az is, hogy 
kulturáltan, magunkat meg nem 
alázva szolgáljuk ki a vendéget. 
N e állítsunk ki magunkról sze
génységi bizonyítványt néhány 
márkáért-líráért! A szakszerű 
munkáért úgyis megérdemelt 
pénzt (fizetést és borravalót) kap
hatunk, ha nem csinálunk ma
gunkból sem bohócot, sem 
szolgát.

FI
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J O N E L  P O P

A NAGYKAKASOK TITKA
Egy áprilisi hajnalon a Széppataki 
dürgőhely felé ballagtunk öreg 
vadőrömmel - aki azóta már ma
ga is az örök vadászmezőkre köl
tözött. Már közelében jártunk a jól

nosztól. A kakas el is rejtette a 
gyöngyöt, ahogy mondták. Jö tt 
azonban a tavasz, s egyszerre 
csak körülvette a sok szép tyú- 
kocska. Erre kidüllesztette a mel
lét, szétterjesztette faroklegyező
jét, s nagy büszkén elkukorékolta 
magát, a hegyek ormai felé. Hát

vállalnak érte annyi vesződséget. 
Simára csiszolt kavicsot találnak is 
a terítékre kapott kakasok zúzájá
ban marékszám. Eddig azonban 
még egyikük sem találta meg az 
igazit. - Ott kell lennie azonban 
mégis valahol a közelben, ahol a 
vadpávák összegyűlnek tavaszon.
- Meglehet, azért érzi az arra járó 
ilyenkor lelkében azt a megmagya
rázhatatlan, simogató megköny- 
nyebbülést..."

„Talán épp abban a kakasban 
lesz, amelyik - hallod uram? - ott 
balról fent már meg is szólalt!"

ismert helynek, de az erdő még az 
ébredés semmi jelét sem mutatta. 
A patak fejénél kidőlt fenyő rönkjé
re ültünk s cigarettáink szentjá
nosbogárfényénél hallgattuk a 
csendet. Társam ekkor váratlanul 
fülemhez hajolt és halkan suttogni 
kezdett:

„M ikor a föld teremtményeit al
kották, mindenik kapott valami 
tennivalót. A fecske a káros rova
rokat gyűjti össze, a harkály a her
nyókat tisztítja le a fákról, a juh fel
öltöztet és táplál, az ordas elta
karítja a holttetemeket, amelyek 
szennyeznék a természetet. A 
fajdkakasra különös munkát bíz
tak; a parancsolat szerint, a fájda
lomenyhítés igazgyöngyét kellett a 
nyelve alatt tartania, hogy annak 
nyújthassa, akire a világ keserűsé
ge elviselhetetlen súllyal neheze
dik. Aki ezt a gyöngyöt megérinti, 
tüstént megszabadul minden go

v '  -

bizony kiesett a dugott gyöngy
szem s el is gurult nyomban a kavi
csok közé. A Teremtő ezért meg
büntette a nagykakast, tüstént el
vette a hangját. Hurkot vetett tor
kára, amely mikor a mellében fel
búgó dal már kitörni készül, 
elszorul, s csak egy gyenge elfoj
tott sóhajt enged előszivárogni. 
Szegény madár hiába klappogtat 
csőrével, hogy éneklésbe fogjon.

Az is Isten rendelése, hogy a 
fájd azóta keresse az emberi fájda
lom enyhítésének elveszett kövét. 
Gyűjtik is a kakasok a sok kavi
csot; vöröset, kéket, sárgásat, tej- 
fehéret, szüntelen. Hátha közöttük 
lesz a keresett gyöngyszem! A va
dászok is ez után járják az erdőt.

MIKLÓSOVITS LÁSZLÓ TOLLRAJZA

A természet templomából - 
ahol voltunk - egyre hangosab
ban szólt felénk a tóka, s már ab
ban sem voltam biztos, valóban az 
öreg vadőrtől hallottam-e a törté
netet, vagy maga az erdő mesélte 
azt nekem.

Kisvártatva elindultunk a hang 
felé, keresni tovább a titkos 
gyöngyszemet és éreztük is. amint 
a völgy terheitől megkönnyebbült 
szívünk színültig telik repeső 
örömmel.

Fordította: Mikó István

Válasz 
a Magyar 

VADÁSZLAP
kérdésére

A Nimród által kiírt 1991. évi 
irodalmi pályázattal kapcsolat
ban a következő tájékoztatást 
adom:

A Nimród akkori megbízott 
főszerkesztője, Saly Géza
1991. március elején írásban 
bízta meg szerkesztőségünk 
egyik munkatársát, Kovács 
Bence Jánost a pályázatok 
összegyűjtésével, az anyag 
gondozásával és a zsűrizés 
megszervezésével.

A pályaműveket meghosz- 
szabbított határidőig. 1991. jú 
nius 30-ig fogadtuk el. A há
romtagú zsűri 1991 szeptem
berében értékelte az anyagot. 
Mivel azonban a zsűrizés 
módszerével nem értettünk 
egyet, nem fogadtuk el az 
eredményt sem. Időközben 
munkatársunk megbetegedett, 
vidékre költözött, s csak késve 
adta át a pályaműveket.

Az értékeléssel új zsűrit bíz
tunk meg Szász Imre, Pechtol 
János és dr. Székely István 
személyében.

Az értékelés határideje
1992. április 30. Az ered
ményt a Nimród júniusi szá
mában közöljük.

Annak pedig, hogy miért 
nem jelentettük meg a kará
csonyi irodalmi mellékletet, 
egyszerű oka van: krónikus 
pénzhiány.

Dr. Zoltán Attila
főszerkesztő

(No komment)

IRODALMI PÁLYÁZAT '92
A Vadászati Kulturális Egyesület 
és a Magyar VADÁSZLAP szer
kesztősége első alkalommal hir
deti meg irodalmi pályázatát. A 
pályázat célja: a vadászat, a va
dászólet, a természetvédelem és 
-szeretet ábrázolása.

A pályázaton bárki részt vehet 
nyomtatásban meg nem jelent

művel vagy művekkel, műfaji 
megkötés nélkül. Elbeszélés, 
vers, napló, karcolat, humoreszk 
stb. egyaránt beküldhető, legfel
jebb 5-7 gépelt oldal terjede
lemben.

A pályázatokat szakmai és iro
dalmi zsűri fogja értékelni, a 
beküldött kéziratok a Magyar

VADÁSZLAP birtokában ma
radnak.

A bírálóbizottság a legjobbnak 
ítélt öt pályaművet 10-10 ezer fo
rintos díjban részesíti, ugyanak
kor fenntartja magának a jogot a 
díjak összevonására, megosztá
sára és visszatartására.

A díjazott pályaműveket a Ma

gyar VADÁSZLAP hasábjain je
lentetjük meg. A díjban nem ré
szesült pályaművek közlési jogát
- tiszteletdíj ellenében - a szer
kesztőség fenntartja magának.

A pályázat nem jeligés. A pá
lyaműveket a Magyar VADÁSZ
LAP levelezési címére kell bekül
deni: 2001 Szentendre Pf. 171.

A BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 1992. MÁJUS 20.
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VADÁSZFÓRUM 11 ÓRAKOR
Május elsején Gyöngyösön a pipishegyi sportrepülőtér SUBARU szigetén 11 
órakor vadászfórumot rendezünk, amelyre szeretettel várjuk a vadászokat. 
Nem ígérünk nagy látványosságot a Magyar VADÁSZLAP olvasóinak, csu
pán azt. amit lapunk hasábjain eddig is képviseltünk: az őszinteséget!

Ha érdekli önöket mi zajlik a vadászati törvényalkotás kulisszái mögött, 
milyen jövő vár a magyar vadászatra, vadgazdálkodásra, vadászati kultúrá
ra... s nem utolsósorban ránk, vadászokra (s még nincs május elsejére prog
ramjuk) találkozzunk és beszélgessünk szerkesztőségünk életében az első 
író-olvasó találkozón. Mi ott leszünk!

S L J B A R L J

1992 május 1. 
reggel 9 órától

(Esfintp: rníjut 3.)

GYÖNGYÖS
PIPISHEGY 

SPORTREPÜ LŐTÉR
M e g k ö z e líth e tő  a 24-ea fő k ö z le k e d é s i ú tró l. 

G yö n g yö s  é s  M á tra íü re d  kö zö tt.

___________PROGRAMOK:____________
08:30 Térzene-szignál
09:00 8evezet8-őrző-védő kutyobemutotó
09:30 Mini Sturmlx
10:00 ZsongISrök
10:20 SUBRRU qulz
10:30 Repülős bemutotök - UGIPRRÁDÉ
11:00 mogyor VRDASZIRP fórum (o  SUBRRU standján)
12:50 SUBRRU qulz
13:00 Néptáncbemutotá - Ördögszekér együttes 
14:00 R BIKINI együttes koncertje 
15:30 Sturmix vetélkedő
16:15 Magyarország legerősebb embere Fekete lászlá 
16:45 Sorsolás 
17:00 Nódos -  Heller Humor 
17:20 SUBRRU qulz 
17:30 Jazz Bolett -  Reiobic 
18:00 fiz €XOTlC együttes koncertje 
19:30 Cadllloc együttes Rock'n'roll koncertje 
20:30 Donhouser Balázs szintetizátor varázs és DISCO 

R nop hivatalos sörszállítója a K ő b á n y a i Sört értékesítő Kft. G y ö n g y ö s .  

SUBARU képviselet, autószalon Bp. Blaha l .  tér 1/3., Te l: 1 3 8 -4 8 2 8 .  

Inform áció és je g y e lő vé te l:  Sámson R e klám iro da , G y ö n g y ö s ,  
D ózsa G y ö r g y  út 4. Tel: 37 /1 3 -5 7 7

BIZOMÁNYOSAINK
A Magyar VADÁSZLAP-ot az eddig 
beérkezett visszajelzések szerint az 

alábbi bizományosoknál lehet 
megvásárolni:

Budapest

Arzenál fegyverbolt 
Diana vadászbolt 

Kádár utcai vadászbolt 
Kettner-Nimród vadászbolt 

Parforce vadászbolt 
Reflex fegyverbolt 

Vadászok és Természetvédők 
Közép-Magyarországi Szövetsége

Baranya megye

Kettner-Nimród vadászbolt: Pécs

Bács-Kiskun megye

Vadász-Horgászbolt: Baja 
Szigmaker: Kecskemét

Békés megye

Megyei Vadászszövetség: 
Békéscsaba

Borsod-Abaúj-Zem plén megye

Kettner-Nimród vadászbolt: 
Miskolc, Mezőkövesd

Vadászok és Vadgazdálkodók 
Észak-Magyarországi Területi 

Szövetsége: Miskolc

Csongrád megye

Csongrád Megyei Vadászszövetség: 
Szeged

Kettner-Nimród vadászbolt: Szeged

Fejér megye

FALCO Kft. Vadászbolt: Mór 
Fejér Megyei Vadászok és 

Vadgazdálkodók Szövetsége: 
Székesfehérvár 

Vadászbolt: Lovasberény
G yő r-S o p ro n -M o so n  megye

Diana vadász-horgászbolt: Csorna 
Hubertus vadászbolt: Sopron 

Siegert-Hubertus vadászbolt: Győr 
Trófea vadászbolt: Sopron 

Vadászbolt: Kapuvár

Hajdú-Bihar megye

Debreceni Trófea Nagyker: 
Dobrecen

Heves megye

Kentaur vadászbolt: Eger

Kettner-Nimród vadászbolt: 
Gyöngyös

Jósz-N a g yk u n -S zo ln o k  megye

Turul vadász- és fegyverbolt: 
Szolnok 

Vadászbolt: Jászberény

Pest megye

Stafétákért - Centrum Áruház: Vác 

S o m o g y megye

Somogy Megyei Vadászok 
Szövetsége: Kaposvár 

„Szent Hubertus" vadászbolt: 
Kaposvár

Tolna megye

Stefán és Gerd vadászbolt: 
Szekszárd 

Vadászbolt: Bonyhád

Vas megye

Vadászok Vas Megyei Szövetsége: 
Szombathely

Veszprém megye

Uni-Kun Kft.: Veszprém 

Zala megye

Neptun vadászbolt: Keszthely 
Kettner-Nimród vadászbolt: 

Zalaegerszeg

Rendkívüli látnivalók, 
rendkívül kedvező áron!

NA TOURS TRAVEB
a Portugál Vadászati Kiállításra 

szervez utakat május 4-13-a között 
Milánón, Marseille-n, Madridon át Lisszabonba. 

Részvételi díj: 23 890 Ft/fő
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Találkozás a természettel ’92
Szinte hihetetlen, hogy már a 15. alka
lommal nyitották meg március 22-én a 
NIMRÓD FOTÓKLUB minden eszten
dőben kiírt, és egyre rangosabb fotókiál
lítását a Budapesti Tavaszi Fesztivál ré
szeként ezúttal ismét a Vajdahunyadvár- 
ban, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum
ban. A megnyitót tartó Balogh János aka
démikus nem tagadta le meglepetését, 
amikor elmondta, arra számított, hogy 
csak néhányan lézengenék majd a meg
nyitón, ezzel szemben zsúfolásig megtelt 
a múzeum aulája fotósokkal, látogatók
kal. A kissé hosszúra sikeredett műsoros 
megnyitó után örömmel tapasztalhattuk, 
hogy a kiállítás hozza a „megszokott" 
magas színvonalát, bár az üveglap alá he
lyezett fotók helyenként máris meghullá- 
mosodtak.

A pályázatra 71 szerző összesen 1455 
pályaművet küldött be, ebből 1306 kis
dia, 20 nagydia, 91 színes papírkép és 38 
fekete-fehér papírkép vetélkedett a díja
kért.

A zsűri munkájáról Szalánczy Béla a 
Nimród Fotóklub titkára tájékoztatta 
szerkesztőségünket:

- Színit hihetetlen az idő múlása. 
1977-ben volt az első eredményhirdetés 
és azóta megszakítás nélkül sikerűit éven- 
te a pályázatot kiírni és ennek nyomán a 
tavaszi kiállításokat megrendezni.

A zsűrizésre előkészített anyag máris 
néhány megállapításra adott lehetőséget. 
Sok az ismeretlen szerző, akik most elő
ször jelentkeznek munkáikkal: ez örven
detes. Sok közismert, korábbi nyertes 
nevével viszont nem találkoztunk. Ez nem 
örvendetes. Mi lehet a távolmaradás 
oka?

A most először jelentkező szerzők közül 
néhányan abba az ismert hibába estek, 
hogy például filmgyári hulladék nyersa
nyagra fotografáltak és így a témában 
egyébként figyelemre méltó képek eleve 
kiesésre voltak ítélve a technikai fogyaté
kosságok miatt.

A beérkezett anyag darabszámában az 
é\,ek óta megszokott átlagot mutatta. A 
színwnalra is elmondhatjuk ugyanezt. 
Idén nem láttunk kiemelkedő, szenzációs

fotót, de az egyenletesen magas színvo
nalat a természetfotósok tartani tudják. 
Sokat segítenek ebben a NIMRÓD FO
TÓKLUB vetítései, házi pályázatai, hogy 
megismerjék a tagok egymás munkáit, 
próbáljanak szebbet, jobbat, érdekeseb
bet csinálni a látottaknál. Az eredmény 
pedig a szokásos tavaszi kiállításon 
mindenki számára szemmel látható mó
don megmutatkozik és megtekinthető.

Külön érdekessége a kiállításnak, hogy 
még soha ilyen sok szponzor nem támo

gatta. amelyek közül - a fotósok kérésére 
- külön megemlítjük a Fuji film Magyar- 
ország Kft.-t, akik ingyenesen nagyítot
ták le a kiállított diákat színes papírké
pekre. (Ez a magyarázata, hogy a díjként 
átadott 10-10 tekercs Fuji-film kissé ne
vetségesnek tűnt a díjak kiosztásánál.)

Annak ellenére, hogy a fotópályázat ki
írásakor még sem a Vadászati Kulturális 
Egyesület, sem a Magyar VADÁSZLAP 
szerkesztősége nem létezett, örömmel kö
zöljük a nyertesek listáját, a zsűri döntését:

1. Em b er és term észet
2 . Vadon  é lő  á lla tok

3 . M ad arak

4 . Vadon  é lő  növények

5. T á ja k

6. M akro fe lvéte lek

Különdtyak
A Természetbúvár 
szerkesztősége 
A NIMRÓD 
szerkesztősége 
A NIMRÓD 
FOTÓKLUB 
Természetbarát 
Szövetség
A Természet Világa 
szerkesztőséé
Tiszacsege Általános Iskola 
ECON SAFARI Utazási Iroda

Berta Béla 
Forrásy Csaba 
Szőcs Dénes 
Berta Béla 
Szőcs Dénes 
Suhajda László 
Papp Zoltán 
Protár Tibor 
Erdélyi Péter 
Szalánczy B. 
Molnár István 
Szőcs Dénes 
Forrásy Csaba 
Sélley Miklós 
Szőcs Dénes 
Sélley Miklós 
Selyem József

Hencz Alajos

Berta Béla

Kollár Beáta

Krivánszky Árpád

Mészáros Csaba 
Szalánczy Béla 
Berta Béla

Hortobágy I-II.
Telített kamra
Mormota I-II.
Kollekció
Kollekció
Szajkók
Rendeződés
Böjtiréce
Kiskacsák
Barna réti h.
Zsurló
Magyar kikerics 
Csillogás 
A dombon túl 
Táj sirállyal 
Harmatvarázs 
Csillagok

Verekedő
szarvasbogarak

Gcmcnci bika

Táj

Vízesés

Nappali pávaszem
Madárgyülekezés
Vízben

FU JI film 10 tekercs NEOPAN 400 film Kiss Imre. Pécs Bánóczi László
10 tekercs VELV IA  ROLL film Berta Béla
MAFOSZ-plakcttct Szőcs Dénes Vadlibák c. felvételéért, a Magyar Fotóművészek 
Szövetsége plakettjét Berta Béla Fehér szárnyak felvételéért kapta.

A kiállítás április 22-éig tekinthető meg.

Nem tagadom, meglepetéssel hall
gattam a Vadcoop Bérkilövő Vt. 
tagjának. Haris Györgynek a 
mondatait azon a sajtótájékoztatón, 
amelyen az újságírókkal az I . Bu
dapesti Fegyver-, Horgász- és Va
dászkiállítás megrendezésének cél
járól, okairól és költségeiről be
szélt. Meglepetésemnek az volt a 
magyarázata, hogy az alig másfél 
éve vadászó fiatalember - most 
amikor a közvélemény negatívan 
értékeli a vadászok tevékenységét
- ország-világ színe előtt bevallja, 
hogy számára a vadászat „szere
lem” , amelyért hajlandó mindent 
megtenni, amelyért érdemes misz- 
sziót vállalni. Minden bizonnyal 
ebből a nemes érzésből indult el a 
kiállítás szervezésének a gondolata 
már tavaly decemberben, s bár a 
Haris Kereskedőház az idei, első 
kiállítástól nem vár nyereséget, 
hosszabb távon - a budapesti autó
kiállítások sikerére alapozva - üz
leti szempontból is Iát fantáziát az 
ezentúl kétévenként megrendezen
dő kiállításban.

A Budapesti Sportcsarnokban jú
nius 25-28-a között 2500-3000 
négyzetméteren a külföldi kiállító
kon kívül a hazai iparnak, kereske
delemnek és szolgáltatóiparnak kí
nálnak lehetőséget a bemutatkozás
ra 30 százalékkal olcsóbban, mint 
amit a külföldiektől kémek. (Fedett 
területen 5000 Ft/m* - szabad terü
leten 2500 Ft/m* a részvételi díj 
ára.) 1971-ben a Budapesti Vadá
szati Világkiállítást 35 ezer négy
zetméteren rendezték meg, azóta 
nem volt ilyen kiállítás a főváros
ban, ezért méltán számítanak mind 
a kiállítók, mint a látogatók részé
ről érdeklődésre. (Szerkesztő.sé
günk kérésére és javaslatára módo
sították a részvételi jelentkezés ha
táridejét, március vége helyett áp
rilis 20-áig.) Aki lapunk olvastán 
döntene úgy, hogy részt kíván ven
ni a színesnek, látványosnak ígér
kező, gazdag tematikájú horgász
vadász juniálison, a Haris Kereske
dőház címén -1112 Budapest, Vá
rosmajor u. 48/b - még megteheti. 
Örülnénk, ha hivatkoznának ránk, 
úgy érezzük, hogy ezzel a vadá
szat, a vadászati kultúra ügyét is 
szolgáljuk! -dór
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ILYEN M EG NEM  VOLT!
A debroceni Trófea Kft. boltéiban nemcsak vásárolhat golyós ós sórótes va 
dászfogyvorekot, hanem lízingelhet is.

A lízing esetünkben azt jelenti, hogy hat hónap alatt részletenként fizetheti 
ki a kiválasztott és azonnal átvehető-elvihetó vadászpuska vételárát.

Vásárláskor 50 százalék befizetése esetén a törlesztendő rész után 
+15 százalék a kamat, 40 százalék befizetése esetén 17 százalék, 

30 százalék befizetése esetén 19 százalék a kamat összege 
a törlesztendő rész után.

MINDENT EGY HELYEN A KÉT BOLTUNKBAN
4033 Debrecen, Budai Nagy Antal u. 175. Telefon-telefax: 52/16-916 

4400 Nyíregyháza, Széchényi u. 1. Telefon: 42/11-024

ELINTÉZÜNK ÖNNEK!

KÜLÖN KEDVEZMÉNY -  ÁRENGEDM ÉNY -  A  VADCOOP VT. TAGJAINAK!

Die Nr. 1 in Sachen Jagdreisen
Zentrale: H-1014 Budapest, Úri u. 35 Burgviertel, 

@  + FAX: (36-11) 559-796 TELEX: 22-2237 
Filiale Ostungarn: H-5540 Szarvas, Vajda Péter u. 25.

&  + FAX: (36-67) 13 301

V É G K IÁ R U S ÍTÁ S
A megszűnt VEN A TU S vadász- ós fegyvermagazin eddig megjelent hat 
száma mindössze 300 forintért vásárolható meg a bizományosoknál (va
dászboltokban, megyei szövetségek irodájában ós a Vadcoop irodájában) 
valam int utánvéttel a Venatus Kft.-nól (2001 Szentendro, Pf. 171.)

Sajnáljuk zúzdába kuldenil

Külföldi és belföldi vadászatszervezés 
Vadász és fegyverismereti vizsga elő
készítő tanfolyam ok 
Külkereskedelmi ügyletek bonyolítása 
C ím ünk: 1051 Bp., N ádor u. 34. 
Telefon: 111-9608, T elefax: 131-4790

A r a i n k  f á c á n h a j t á s r a  f e l á r : i o o , -  d m /n a p /f ő
Napi teríték DM
300 db-ig 16,-
301-500 db 17,-
501-800 db 18,-
801-1000 db 19.-
1000 db felett 21,-

A  januári vadászatok után 10 százalék felárat számítunk fel. 
Sebzésért nem számítunk felárat! Várjuk szíves felajánlásaikat!



Csökkent a vadkár!
Egyenlőre egyedülállónak nevezhető a 
Börzsönyi Tízcnkcttők közössége, ame
lyet 1975-ben tíz vadásztársaság hozott 
létre, majd 1989-ben két vadásztársaság
gal bővültek. A közösség életre hívásá
nak célja volt és célja most is. hogy az 
egy tömbben működő vadásztársaságok - 
azonos érdekeik lévén - a terület bérbe
adójával együttműködve, megteremtsék 
a táji vadgazdálkodást.

A Börzsönyi 12 vadásztársaság intéző- 
bizottsága évente 4-5 alkalommal tart 
egyeztető megbeszélést az Ipoly vidéki 
Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság vezetői
vel (tíz vadásztársaság az IEFAG-tól, két 
vadásztársaság pedig az FM megyei hi
vatalától bérli a területet), valamint a Va
dászok és Természetvédők Közép-Ma
gyarországi Szövetségének elnökségével. 
Évente kétszer találkoznak a vadásztársa
ságok vezetőségei az erdőgazdaság irá
nyítóival. és az erdőfclügyelőkkel. hogy 
kidolgozzák, megbeszéljék a tenniva
lókat.

Az idei első tanácskozáson vehettünk 
részt március 13-án, a Zrínyi Vt. liliom
pusztai vadászházában. Napirenden az 
elmúlt évi vadlclövési terv teljesítése, az 
idei terv egyeztetése és ezzel összefüg
gésben a vadkár kérdése szerepelt.

Az erdészekkel közösen végzett vadlét- 
számbecslés alapján készítik cl az éves 
tervet. Az IEFAG által megadott lelövési 
számok általában magasabbak, de sok 
esetben megegyeznek a vadásztársaságok 
által tervbe vett számokkal. A tavalyi 
terv jó teljesítésének köszönhetően a 
vadkár 50-60%-kai csökkent 1991-ben. 
Ez konkrétan a 12 vadásztársaságnak azt

E G Y EZ T E T É S

GEMENCI KERES
A Gemenci Állami Erdő- és Vadgazdaság idén tavasszal élő szarvasokat 
jelölt - téglalap alakú, mintegy 12 centiméter nagyságú, fehér műanyag
lapokkal, amelyet a szarvasok jobb fülébe raktak. Kérik, hogy a szarvasál
lomány migrációjának megismerése érdekében, akik a krotáliával jelölt 
szarvasokat észlelik, a hely ós időpont közlésével, jelezzék a gazdaság
nak. (Cím: 6500 BAJA, Ságvári tér 2. Postacím: 6501 BAJA, Pf. 8. Tele
fon: 79/24-144 Fax: 79/24-181 Telex: 81-211)

jelenti, hogy az 1990-ben kifizetett 10 
millió forinttal szemben, 1991-ben 3,9 
milliót kellett a vadkár miatt fizetniük.

Többen a vadászok közül elmondták, 
hogy a szarvas lelövésének állandó eme
lése. és a lelövések teljesítése, félő, hogy 
az állomány elfiatalodását és minőségé
nek romlását eredményezi. Éppen ezért 
az idei évet „vízválasztónak”  tekintik.

Örömmel hallottuk, hogy a vadászok 
és az erdészek maximálisan egyetértettek 
abban, hogy a szarvas ész nélküli irtásá
val. az erdők kerítéssel való telitűzdelé- 
sével sehol nem lehet jó redményt elérni; 
a helyes minőségi és mennyiségi vadgaz
dálkodás csakis összehangolt együttmű
ködéssel valósítható meg.

A terv elfogadása után Kondor Endre 
az IEFAG igazgatója egy kerekasztal- 
megbeszélést javasolt a teriilctbérleti dí
jakról az erdőgazdaság, a vadásztársasá
gok és az érintett települések polgármes
terei közölt. Mindenki támogatta javas
latát.

Úgy gondolom példa értékű ez az 
együttműködés a tizenkét vadásztársaság 
(Börzsönyi Borostyán. Börzsönyi Dózsa. 
Börzsönyi Zrínyi, Budapesti Bányász. 
Budapesti Mémosz. Csepel Vasas Ma- 
gyarkút, Dunakanyar Kittenbcrgcr. Hu
nyadi Mátyás. Kemence. Királyházi. 
Kisinóc, Naszály Jó Szerencsét) és az 
Ipolyvidéki Erdő- és Fafeldolgozó Gaz
daság között, hiszen acsarkodás helyett 
ők legalább tesznek valamit annak érde
kében, hogy a vad jóllakjon és az erdő is 
megmaradjon!

Kép és szöveg: Polster Gabriella

H Í R E K
Kanada legerősebb feketemedvéje 
vadorzóknak esett áldozatul. Az 
FCF (Kanadai Fauna Föderáció) nevű 
szervezet magas jutalmat tűzött ki a 
nyomravezetőnek. A 15 éves medve 
a Mount-Riding Nemzeti Parkban 
élt, súlya 360 kilogramm, termete 
az átlagosnak közel kétszerese volt. 
A tetemből csak az epehólyag hi
ányzott, amit a vadorzók magukkal 
vittek. Számos ázsiai országban a 
medveepének mágikus gyógyerőt 
tulajdonítanak, emiatt virágzik a 
zugkereskedelem.

Eltérőek a vélemények a sózó hatá
sát illetően. Egyes megfigyelések 
szerint a szarvasfélék téli sófogyasz
tása esetén kevesebb a rügyekben 
okozott kár, más szakemberek amel
lett foglalnak állást, hogy a fokozott 
sófogyasztás arra készteti az állatot, 
hogy több zöldfélét rágjon, s így a 
növénykár fokozódik.

A Vadászati Kulturális Egyesület 
mindenki számára nyitott. A felvételi 
kérelmeket levelezési címünkre kér
jük eljuttatni: 2001 Szentendre, Pf. 
171. A jelentkezőknek küldünk Alap
szabályt.

Vadbecslés, légi becslés
Amennyiben a gyakorló vadgazdák 
közül valaki azt a feladatot kapná, 
hogy vegye sorra a vadgazdálkodás öt 
legrégebbi és még most is aktuális 
problémáját, a vadállomány becslése 
nem maradhatna ki belőle. Joggal 
mondhatjuk, hogy évtizedek óta ko
moly érdeklődés mutatkozik olyan 
módszerek és lehetőségek iránt, ame
lyek révén pontosabb információt 
nyerhetünk a vadállomány létszá
máról.

Sajnos, tényként állapítható meg, 
azok a jó szándékú törekvések, ame
lyek azt tűzték ki célul, hogy nagy 
pontossággal, darabszámra, egyszerű 
módszerrel, kevés ráfordítással, kü
lönösebb felkészülés nélkül állapítsák 
meg az ott élő fajok létszámát - ku
darcot vallottak. A vadállomány 
mennyiségével kapcsolatos vita külö
nösen az állományhasznosítás és a 
vad által okozott kár problémája kap
csán vált a parttalan vita tárgyává, sőt 
az erdész-vadász ellentétek egyik 
sarokpontjává.

A hazai nagyvadfajok esetében is 
számos előnnyel jár a légi becslés, 
mint ahogy másutt már régóta ered

ményesen alkalmazzák a repülőesz
közt a vadállomány mennyiségének 
megállapítására.

A korábbi hazai ilyen próbálkozá
sok nem épültek be a mindennapi 
vadgazdálkodási gyakorlatba, mert a 
területen élő állomány teljes számba
vételét tűzték ki célul. Ennek követ
keztében igen sokba kerültek. Most 
újból olyan időszakban vagyunk, 
amikor nagy segítséget jelentene a 
nagyvadállomány mennyiségének, 
sűrűségének ismerete, hiszen új 
üzemtervezési ciklus veszi kezdetét.

Minden bizonnyal az előbbi okok 
is motiválták az FM vadászati és ha
lászati tudományos kollégiumának 
döntését, hogy kutatási támogatást 
adjon olyan repülőgépes becslési 
módszer kidolgozására, amely ered
ményeként megszülethet egy az egész 
országban alkalmazható optimális el
járás, ahol a költség minimális, ám a 
pontossága maximális.

A feladat gazdája a Fővárosi Állat- 
és Növénykert. A team vezetője dr. 
Kovács György, tagjai: dr. Demeter 
András (c két kutató tollából került ki 
az Akadémia Kiadó gondozásában

megjelent munka: „Állatpopulációk 
nagyságának és sűrűségének becslé
se” ), valamint Ádám Bence és e cikk 
szerzője.

A PROP-ER Kft. biztosította azt a 
kiváló, ultra könnyű, szinte bárhon
nan fel- és leszállni képes kis ameri
kai repülőgépet (Kitfox), amelyet e 
munkában használunk. Az 1991-es té
li szezonban a kevés hó miatt az ere
deti ütemet nem tudtuk tartani, de a 
metodikai problémák legnagyobb ré
szét mégis tisztázni tudtuk. Az erdős- 
hegyes területek egyik mintaterülete 
a Vfcszprém megyei Kabhegy térsége 
volt, míg síkvidéki mintaterületként a 
Karcag környéki vadászmezőket vá
lasztottuk.

A kísérlet hátralévő időszaka min
den bizonnyal elegendő lesz a célként 
kitűzőitek elérésére, arra, hogy an
nak eredményeként a vadállomány 
becslését függetleníteni lehessen a 
gazdálkodótól. Biztosítani lehessen 
objektivitását, ennek eredményeként 
a nagyvadállomány szabályozását 
megbízhatóbb alapokra lehessen he
lyezni.

Heltay István
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DIANA
C S A K  N Á LU N K :

#  Bizományos értékesítésre leadott sörétes és golyós vadász- 
fegyverek újszerű állapotban, kedvező áron, nagy válasz
tókban

#  Gáz- és riasztópisztolyok

#  Légfegyverek engedély nélkül

#  Fegyverjavító műhelyünkben vállaljuk a vadászfegyverek 
szakszerű javításást, belövését, bevizsgáltatását és céltáv
cső szerelését.

Fegyverboltunk és műhelyünk címe: 
Budapest V II., W esselényi u. 74. Telefon: 122-4002 
Nagykereskedők, viszonteladók és egyéni vásárlók 

figyelm ébe ajánljuk 
D ISZKONT részlegünket:

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

Ha mezőgazdasági 
vagy erdei vadkár, 

akkor villanypásztor. 
Ha villanypásztor, akkor 

HUBERTUS.

A honosított francia 
vadkárelháritási technológia 

csaknem százszázalékos védelmet 
nyújt, mégis olcsó! Ahol már 

ismerik, csak ezt a technológiát 
használják. Több mint 50 

referenciaterület!
A francia LACME villanypásztorokat 

Magyarországon a HUBERTUS 
forgalmazza.

Címünk: 1054 Bp., Nádor u. 34. 
Telefon:111-9608. 
Telefax: 131-4790.

STEFAN ES GERD
Kereskedelmi Kft.

VADÁSZBOLT
Cím : 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23. 

Kereskedők Háza I. emelet

vadászfegyverek •  vadászati felszerelések
önvédelmi fegyverek •  lőszerek
fegyverek bizományosi árusítása

Nyitva tartás hétköznap: 8-17 óráig 
szombaton: 9-12 óráig

LOVfo
(gŰCtOálKM) Ű®Q!FÖ3ft

9021 Győr, Aradi Vértanúk útja 22.

Tel.: 96/11-557, 17-601 Tx.: 24-250 

9022 Káposztás köz 2. Tel.: 96/17-698 

9400 Sopron, Ógabona tér 8. Tel.: 99/12-040 Tx.: 24-9174 

9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 8. Tel.: 98/11-078 Tx.: 24-341 

9200 Szent István u. 108. Tel.: 98/16-654 

9330 Kapuvár. Fő tér 14. Tel.: 97/42-131 Tx.: 24-415 

9300 Csorna, Szabadság tér 16. Tel.: 157

h ív ja , várja  ö n t  
A CIKLÁMEN TOURIST!

Hogy a jövő idényben is 
legyen mire vadászni... 

napos és előnevelt fácánra, 
vadkacsára 

várjuk megrendeléseiket.

8640 Fonyód, Vitorlás út 34. 
Telefon: 85/60-161, 61-261, 61-264, 61-265 

Telefax: 85/61-262 
Telex: 22-3817



LICEIMC-CSELR E K V IE M
a kispénzű 
vadászokért

A pirkadat és a napnyugta az elmúlt na
pokban ígéretes szulonkázó standján ta
lált jónéhány vadászt. aki a néhány per
ces áhitat kedvéért képes volt sötétben 
kelni és délutáni programjait is úgy ala
kítani, hogy a madárcsicsergést, az al
vásra készülődő rigó füttyének utolsó ak
kordjait is az erdő szélén hallgassa.

A kép idilli, de mégsem ilyen egyszerű! 
Csak hallgatuun, mert nem tudtam mit 
mondani nyugdíjas vadász barátomnak, 
aki bejelentette: abbahagyta a vadászatot, 
eladja a puskáit. Több mint negyven éve a 
Hidászat nemcsak hobbija, szenvedélye, 
hanem hivatása is volt, tanulmányai or
szágos és nemzetközi elismerést vívtak ki 
számára... s most mégis arra kényszerült
-  hogy vevőt keressen drillingjére.

És ezt nem a tavaly ősszel megjelente
tett fegyvertartási kormányrendelet, a »«- 
dászathoz egyáltalán nem alkalmazkodó 
egészségügyi alkalmassági \izsgálatok 
miatt, hanem kegyetlen anyagi megfonto
lásból teszi.

Az elmúlt két évben hihetetlenül drága 
lett a vadászat, s aki nem tud a féléven
ként emelkedő vadásztársasági tagdíjak
kal lépést tartani, kővetni kényszerül ba
rátom péliláját. Megkezdődött a vadász- 
társaságok átalakulása, a kispénzűek he
lyére -  50-100 ezer forintos belépővel - 
új \adászok lépnek... S miközben az ér
dé szék-widászok, mezőgazdák és termé- 
szetvédŐk minden fórumon azon vitatkoz
nak. nemzeti kincs-e a magyar vadállo
mány. kell-e védeni a szarvast, a mezei 
nyulat \<agy éppen a tájidegen, betelepí
tett dámot - alig-alig veszik észre a lé
nyeget: az embert!

Készül, több változatban is fogalmazzák 
az új vadászati törvényt - ha minden igaz, 
az év második felében a parlamentben 
fognak róla dönteni. Mm olyan variáció, 
amelyik az üzleti haszonra épül, a másik 
non-profit érdekekre hivatkozik: a harma
dik-negyedik mindenféle kompromisszum
mal próbál operálni, de egyikben sem le
het fölfedezni az emberiességet. Pedig a 
vadász olyan ember, akinek szenvedélye 
igaz természetszeretettel és a környezetün
kért érzett felelőséggel párosul. Ezért 
megérdemli, hogy értékes tervékenységé- 
nek feltételei ne ellenére, hanem javára -  
mindanny iunk javára - változzanak.

A március közepén éjszaka hullott hó 
délutánra elolvadt, egyre hangosabb len 
tőle a hegyi patak, s itt-ott már lepkék, 
bogarak sütkéreznek a felhők közül ki
kandikáló napsütésben. Tavaszodik -  ez 
a természet rendje. A vadász, a horgász 
és a többi természetkedvelő is igazodik 
ehhez a rendhez, szinte segíti a természet 
ébredését, virágzását, gazdagodását, s 
készül kedvelt életformájának folytatásá
hoz. Mert a pecabot, a vadászpuska csak 
eszköz, amely hozzásegíti az embert a 
hajnali ébredéshez, a kiismerhetetlen tit
kok kereséséhez. Még megvan a puskám, 
tehát korán kelek és igyekszem a szalon- 
kázó helyem felé... miközben mások - ta
lán sajnálatra méltó nyugdíjas barátom 
is - fordulnak egyet az ágyukban.

CS. S.

A magyar sport- és hivatásos vadászok, 
vadászati szakemberek túlnyomó többsé
ge részben veszélyeztetettnek érzi a honi 
vadászat, s benne a saját helyzetét. Felte
hetően a jó szándékú szakmaszeretet 
mellett ez is oka lehet a SZSZMV célki
tűzéseinek.

Röviden vázolt elképzeléseiket azon
ban teljes egészében clhibázottnak. vala
mennyi szempontból károsnak tartom.

A magyar vadászok közül nem azért 
kényszerülnek sokan fegyverük szögre 
akasztására, mert nincs licencrendszer e 
hazában (valójában, most is van. csak 
nem ki- és elterjedt), hanem, mert anya
gilag a jelenlegi terheket sem bírják. A 
tervezett licencrendszer nem fogja őket 
ezektől a terhektől megszabadítani, sőt 
jelentős kiadásokkal terheli meg őket, 
egyéb „veszteségeik”  mellett. Aki ezt 
nem látja be. az soha nem vadászott 
„egyszerű" társasági tagként, vagy - 
sértődés ne essék - ködösít. Joggal fél
nek tehát a vadászok területeik elveszté
sétől, hiszen az ilyen „államosítás”  jel
legű, központi irányítású „monstrum", 
amely a vadászat teljes és a részletekig 
menő. felső és kézi vezérlését jelentené, 
olyan monopolhelyzetet teremtene, 
amelynek minden vadász kényére-kedvé- 
re ki lenne szolgáltatva. Akkor is igaz ez. 
ha feltételezünk egy az európaihoz közel 
eső árfekvést. Az erdőt-mezőt „saját jo
gán" járó vadász vásárlóvá válik (ha a 
zsebe bírja) egy szupermarketban. A 
drágán megvásárolt pár órán kívül, pus
kás ember lesz lakása négy fala között, 
bánatosan olvasgatva Fekete Istvánt.

A NIMRÓD 1992. márciusi számában az 
országos választmány üléséről közölt be
számoló helytelenül tartalmazza azt a pár 
mondatot, amit a vadgazdálkodás terve
zéséről mondtam. Ezért is indokoltnak 
vélem erre vonatkozó nézeteimet az aláb
biakban kifejteni.

A vadállomány alakulását lényegében 
két tényező befolyásolja: a természet és 
az emberi beavatkozás.

Az utóbbiak egyik része a vadgazdál
kodás. Az egyéb beavatkozás a termelési 
viszonyok megváltozásában és egyéb ci
vilizációs behatásokban nyilvánul meg. 
Vitathatatlan, hogy a vadgazdálkodás 
nem tudja ellensúlyozni az egyéb beavat
kozások és az erre visszaható természet 
együttes hatását. Évtizedek óta a vadgaz
dálkodás egyik alapvető célja a hasznos 
apróvad (mezei nyúl, fácán és fogoly) ál
lományának fejlesztése és a nagyvad 
(szarvas, őz, vaddisznó) állományának az 
eltartható szintre szorítása. Tudjuk, hogy
- a fácán kivételével - ennek pontosan az 
ellenkezője történik.

Miből gondolja, mire alapozza a 
SZSZMV. hogy a vadgazdái kodás
„nyűg" egy csomó hozzá nem értő (kon
tár?) ember nyakán? Igaz ugyan, hogy a 
magyarországi vadászat eredményei az 
irányító szakemberek, a gyakorlatban 
(társasági tagként is szívesen) dolgozó 
hivatásos vadászoknak is köszönhetők, 
de a magyar vadászat tekintélyét a 
20-30 000 megszállott vadász, alapozta és 
teremtette meg. tartotta fenn a jelenlegi 
szinten, megharcolva mindennapos har
cait ilyen-olyan hatalmasságokkal. Ezért 
nem értem, miért gondolja a SZSZMV, 
hogy az egyesületi élet és a vadgazdálko
dás ellentétes fogalmak, egymást ki
zárják?!

A SZSZMV céljai szerint, egy olyan 
gazdálkodási struktúra jönne létre, 
amely csupán vadászati kereskedelemből 
tartaná fenn (legalábbis) a magyar vadál
lományt. jelentős nyereséget (?) produ
kálva. Ehhez nélkülözhetetlen lenne egy 
hatalmas bürokratikus apparátus és a je
lenleg foglalkoztatott, főiállású vadászati 
szakemberek legalább négyszerese, a 
mait jócskán meghaladó fizetéssel. K i
bírja vajon ezt az ígért, .jutányos" li- 
cencdíjak mellett a kendő „Országos 
Üzem"?

Igaz, hogy a vadásztársasági pozíciók 
betöltésénél érvényesültek (attól tartok, 
fognak is) nem szakmai, politikai stb. 
szempontok, de egyrészt: ez nem jelenti 
azt, hogy a magyarországi vadgazdálko
dást csak kicsinyes és személyes érdekek 
irányították. Hol lenne a mai magyar va-

Ha azt nézzük, hogy az 1969-ben a va
dállomány alakítására készített hosszú
lejáratú tervek 1979-re hogyan teljesül
tek, akkor a következő százalékokat 
kapjuk:

Szarvas 209%, őz 183%, vaddisznó 
299%, mezei nyúl 65%. fácán 127%, fo
goly 23%.

Ezek a számok a fenti megállapítást 
eléggé bizonyítják.

A hosszú lejáratú tervek 10 évre szól
nak és azok hatósági jóváhagyással érvé
nyesek. Az éves vadgazdálkodási terve
ket a vadászatra jogosultak maguk készí
tik és arról a hosszú lejáratú terveket jó
váhagyó szervet csak tájékoztatják. A 
hosszú lejáratú tervek értékéről a fent is
mertetett számok maguk adják meg a bí
rálatot.

Szerintem a vadgazdálkodást az éves 
tervek alapján lehet kézben tartani. Igaz 
lehetne, ha ebben a vadászati hatóságnak 
nemcsak az volna a szerepe, hogy tudo
másul veszi azokat. Az éves lelövési ter
veket a tavaszi szaporulat alapján lehet

dászat. ha ez igaz lenne! Másrészt: a 
nem csak szakemberekből álló vadász- 
társasági vezetés nem zárta ki a korrekt, 
eredményes, szakszerű vadgazdálkodást. 
Tartok tőle, hogy a vázolt, liccncrendszc- 
rű átszervezés nyomán keletkező „nem 
szakmai", „politikai", „egyéni érdekek
től vezérelt" motívumok nem fogyatkoz
nának meg. sőt a módszer jellegéből kö
vetkezően. ellenkezőleg. Más eszközök 
bőven állnak a magyar vadászok rendel
kezésére. a nemkívánatos jelenségek fel
számolására. a vadásztársaságok meg
szüntetése nélkül is.

A liccncrcndszerben „fenntartani" 
szándékozott vadásztársaságok gittegyle- 
tekké sorvadnának, ha valaki tagjuk ma
radna. azt csak a régi vadásztársakkal va
ló nosztalgiázás vigaszáért tenné, lévén 
az egyesületi élet sava-borsa az együtt 
vadászás, munkálkodás, gazdálkodás. A 
„vendég a sajátján" helyzetet sokan 
megunva (tisztességük mértéke szerint), 
az amúgy is szaporodó orvvadászok szá
mát gyarapítaná. Lenne vajon a szerve
zetnek megfelelő - jól fizetett - őrző sze
mélyzete az. egész országban? Úgy gon
dolom, hogy ha csak a licencdijakat nem 
emelnék belföldi számára megfizethetet
lenné. a vadgazdálkodás a licencrendszer 
számára válnék valódi „nyűggé". Végső 
fokon, és végzetesen károsodott pedig az 
a magyar vadállomány és vadászati kul
túra lenne, amelyet jó szándékkal mind
annyian. a SZSZMV is. védelmezni aka
runk.

Dr. V. E.

összeállítani, államikor így is történt és 
a vadgazdálkodás éves végrehajtása a va
dászati év kezdetén - augusztus elsején - 
indult meg.

Több mint húsz évvel ezelőtt erősza
kolták rá a vadászatra is a naptári év sze
rinti gazdálkodást, hogy ezt a területet is 
minél jobban begyúrják a népgazdaság 
óriás egészébe a szénbányászattal, a ci
pőgyártással és a többi „hasonló" nép- 
gazdasági ágazattal egységesen. Itt jut
nak eszembe azok a „tervegyeztető tár
gyalás"^ , amelyeket évente a Pest 
megyei szakigazgatási szervnél a MA- 
VOSZ-szal karöltve tartottak. Ezeken 
igyekeztek a vadásztársaságokra hatni az 
éves tervek kialakításánál. (A gyakor
lat igyekezett a nagy és mindenható el
vek alól az ésszerűség érdekében ki
bújni.)

Nekem a véleményem a vadgazdálko
dás tervezéséről ezekből a tapasztalatok
ból adódik. (Gondolom, további magya
rázat felesleges volna.)

Csőre

A vadgazdálkodás tervezéséről
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RECEPTEKCSAK TISZTESSÉGGEL
Tallózva, tűnődve lapozgatom a va
dászat jövőjét jósló és vészjósló írá
sok sokaságát, a különböző tézisek 
reális és abnormális sorait. Tűnő
döm azon, hogy miért is süllyedt a 
magyar ész és értelem ilyen mély
pontra, amelynek mélységében el
veszni látszik egy szép és nemes 
szenvedély. Változatok „árra és 
bérre” , s tán még ki tudja mire. 
Miért ez a nagy, minden emberi és 
természeti értékeket semmibevevő 
cselekvési szándék, a mindenáron 
gyökeresen változtatni akarás, kik
nek az érdekeit szolgálják? A vadá
szember lelkében még sok ilyen és 
hasonló kérdés van, melyekre a vá
lasz tulajdonképpen igen egyszerű. 
Mindazon gyarló és egoista szemé
lyeket, akik gazdasági vagy politi
kai pozíciójukból eredően abban a 
művi elvakultságban szenvednek, 
amely őket akadályoztatja az egész
séges magyar vadásztársadalom
ban, az ország környezete és élővi
lága jogos igényeinek felismerésé
ben és a felismerésnek megfelelő 
akarat érvényesülésében.

Hazánkban a vadászat a lényegét 
tekintve egy jó l kialakult rendszer,

melyet alapjaiban felfordítani -  
csak azért, mert a rendszerváltás 
időszakát éljük -  ugyanolyan vé
tek, mint a jelenleg uralkodó, teljes 
bizonytalanságot eredményező ká
oszt sokáig marasztalni.

Igazán figyelemre méltó a vadá
szat tisztaságának jogi védelme, 
mely törvényi -  büntetőjogi -  felté
telei nálunk nem alakultak ki meg
felelően. Sajnálatos tényként kell 
tudomásul vennünk egy-cgy orv- 
vagy jogosulatlan vadászat kapcsán 
kialakuló jogi játékok, a kibogoz
hatatlan összefonódások elkövetőre 
kedvező alakuló hatását. Nem egy 
esetben az ügy végén szinte bocsá
natos csínytevésre illő szankciók 
születnek, mely ítéletekből egyál
talán nem tűnik ki a védeni kívánt 
vad erkölcsileg is megkövetelhető 
jogi védelme.

Korrupció- és spekulációmentes 
vadászat kialakítását lehetővé tevő 
jogszabályra van szükségünk, 
amely biztosítja a vadásztársada
lom kasztmentességét és a vadásza- 
ti jog gyakorlásában minden arra 
érdemes magyar embernek sport
szerű lehetőséget nyújt. Szüntesse

meg az erdőgazdaságok vadásztár
saságok felett lebegő tisztességte
len egyeduralmát. Mert tulajdon
képpen milyen alapon tart igényt 
mondjuk a községi mezőgazdasági 
földterületek hektárjaira eső terü
letbérre? Nem véletlen az erdőgaz
daságok (tisztelet a kivételnek) 
azon törekvése, hogy ők maradja
nak továbbra is a bérbeadók.

Amennyiben ez valósul meg, 
úgy az üzemi vadászterületek ille
tékes és magasabb beosztású veze
tői -  maradva korábban kialakított 
helyi bérkilövő társaságaikban -  
továbbra is szinte ingyen, jelképes 
tagdíj ellenében vadászhatnának, 
szemben a terülctcs tagok évi 
nyolc-tízezer forintos tagdíjaival. 
Ez esetben minden akarat ellenére 
sem lesz hely az állampolgári jo 
gon megalakult és jelenleg még te
rület nélkül működő társaságok
nak. Nyilvánvaló, hogy e monopo- 
lisztikus üzemi vadászterületeknek 
meg kell szűnni, azokat fel kell 
osztani, hogy a társadalmi életben 
egy megfelelő konszenzus a sport
vadászat iránt kialakulhasson.

Márkovics János

1894-ben Ungvároit jelent meg Lévai 
Mór Könyvnyomdája és Kiadóhivatala 
gondozásában Erzsi néni „Hal- és vadfé- 
lék készítése" című rcceptkönyve, 
amelyből néhány érdekesebb receptet 
közzéteszünk:

Hideg
vadhúspástétom

Pbrhanyós tésztát készítünk, ujjnyi vas
tagra kinyújtjuk s egy mély edénybe he
lyezzük. Azután a vadhúst, szalonnát, 
citrom héját, hagymát, két vízben ázta
tott zsemlét, egy evőkanálnyi kaprit és 
egynéhány szardellát finomra vagdalunk, 
feleresztjük pecsenyelével és szitán áttör
jük. miután só. egynéhány tojás sárgája 
és vegyes fűszer adatik hozzá. Különben 
pedig úgy bánunk cl vele, mint a nyúl- 
pástétommal.

Meleg
vadhúspástétom

Ftorhanyós tésztát készítünk, ujjnyi vastag
ra kinyújtjuk s egy karima nélküli torta
lapra tesszük. Ezt bevonjuk a fenti szám
ban leírt vagdalékkal, de úgy. hogy körül 
egy ujjnyi vaj.tagon a tészta üresen marad
jon. Erre teszünk őz- vagy szarvas pecse
nye-dara bokát, felváltva a töltelékkel. Né
hány kanál hideg pecsenyelét és kis cit
romlét adunk reá. Befedjük egy ugyano
lyan tésztalappal, mint aminő az alján 
van, az oldalát pedig egy külön tésztalap
pal vesszük körül. A tetején egy tallér
nagyságú lyukat vágunk ki, az egészet be
vonjuk tojássárgájával és lassan megsütjük.

Szerepcsere-szerepzavar?
Kérem, tudom az illemet.
Ha a nyájas olvasónak észrevétele van egy lap írásaival kapcsolatban, azt illik az 
illető lappal közölni. Magam is így jártam cl a Nimród erdészetet-vadászatot 
érintő cikkeivel kapcsolatban, ám buzgalmamat nem kísérte szerencse. Ezért va
gyok kénytelen észrevételeimet egy másik, elkötelezetlen, a realitásokhoz köze
lebb álló sajtófónimon megtenni.

Ha kíváncsiak voltunk egy-egy ága
zat ténykedésére, annak szakmai lap
ját volt érdemes fellapoznunk. E  jól 
bevált gyakorlattól - úgy látszik - ér
demes lesz eltérni ezután. A Nimród 
vadászújság oly kitüntető figyelem
ben részesíti immár évek óta az erdé
szeti ágazatot, hogy az érdeklődő ab
ból szinte mindent megtudhat...

Kezdődön dr. Schamschula György 
képviselő írásával, melyben keményen 
megróna az erdészeket, amiért fellép
tek az erdők védelmében, a vadásztár
saságok erdeinek károsító gazdálkodá
sával szemben. A túlszaporodott 
nagyvadállomány kártételét tették ak
kor szóvá. A lap legutóbbi márciusi 
számában pedig két írásműből is meg
tudhatjuk. hogy az erdészek ténykedé
se tulajdonképpen szakmai baklövések 
és szándékos kártevések sorozata. S 
ráadásul a sok bűnüket nem átallják a 
vadásztársaságok hibájául, a vad kár
tételeként feltüntetni.

Az való igaz. uraim, az erdészeti 
ágazatban is működött a kontrasze
lekció. ott is történtek vaskos hibák. 
De talán nem több. mint a nagy ma
gyar átlag!

A hibákról és eredményekről a 
szakmai lapokban egyaránt bőséges 
ismereteket szerezhet az érdeklődő. 
Ezzel szemben a Nimród figyelme 
csakis a - létező és nem létező - hi
bákra terjed ki. A lapot olvasgatva 
nem nehéz ennek okaira is rátalálni. 
A vadászterületeket bérbeadó állami 
erdészeti szervek ugyanis arra vete
medtek, hogy a bérleti dijat a piaci 
viszonyokat közelítve, valamint az 
inflációval arányosan emelték, sőt a 
vadászok által az erdőben okozott ká
rok egy részét is meg akarják téríttet
ni. De még olyasmit is megpendítet
tek. hogy a termőföldek gazdáinak is 
részesedni kellene e vadászat haszná
ból. mivel a termelvényeikkel ők táp
lálják. tartják fenn a vadállományt. 
Egyszóval, a vadgazdálkodás terheit 
igazságosan kellene elosztani és a

hasznát is a társadalom egésze javára 
fordítani.

Úgy vélem tehát, mindezek követ
kezménye az a - jóindulatúnak egyál
talán nem nevezhető - írásáradat, 
amivel a Nimród az olvasóit erdészeti 
ügyekben traktálja.

De kedves vadászurak! Fel sem 
merül még az önök gondolatvilágá
ban, hogy ezentúl is akarnak vadász
ni az erdőn? Fel sem merül, hogy 
kellő önkritikájuk híján a bérbeadó 
szervek - legyenek azok akár erdé
szetiek. akár önkormányzatiak - azo
kat részesítik majd előnyben, akik 
nem más kárára akarnak vadászni? 
Akik az erdőt tekintik nemzeti kincs
nek. természetesen a benne lakó álla
tokkal együtt, és nem engedik, hogy 
az egyikkel való gazdálkodás a másik 
rovására történjék. Nem lenne jobb a

két ágazat összhangjának megkere
sését - ha a valóságban nem is köny- 
nyű - legalább a sajtó hasábjain 
előbb?

Lám. az erdészek meg tudták állni 
eddig, hogy nem nagyon bolygatták a 
vadászok egynémely bizony nem di
cséretes dolgait. A mínuszpontos 
szarvasbikákat, az őzbakállomány 
„clfiatalítását", a Bizományin ke
resztül külföldre csempészett trófeá
kat, a vaskos baksis fejében eltitkolt, 
pénzes külföldiek sebzéseit, hibázá- 
sait. Vadászurak. szabadjon ajánla
nom e példa követését! Keressük ta
lán előbb saját szemünkben a geren
dát, s csak azután a máséban a szál
kát. Úgy gondolom, valamennyiünk
nek van söpörni valója a saját portája 
előtt. Egyébként azt hiszem, a mun
kájukat becsülettel és hozzáértéssel 
végző erdészek és a korrekt vadászok 
között korántsincs oly ellentét, mint 
az említett sajtótermék azt sugallni 
igyekszik.

Szeretnék úgy köszönni: Jó vadá
szatot!

Reménvfy I Asz ló 
Eger, Babocsay u. 39.
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VADÁSZAUTÓ CSŐRLŐVEL!
Európa-szerte egyre divatosabb, hogy aki teheti, terepjáróval dászautónkat igazán vadásziassá teszi... a mentő ötlet, azaz a 
közlekedik a városban, országúton egyaránt. Nálunk is mind SU PER W IN C H  csörlő, am elynek széles skáláját kínáljuk a ma- 
gyakrabban tűnnek fel a terepjárók civil autóként. Am i a va- gyár vadászoknak.

X 2 -G
Kézi kapcsolású, 12 voltos, 12 mé
ter hosszú kötéllel, 887 kilogramm 
teljesítménnyel.
Ára: áfával együtt 70 900 Ft

Távkapcsolású, 12 voltos, 12 mé
ter hosszú kötéllel, 1060 kilo
gramm teljesítménnyel.
Ára: áfával együtt 88 600 Ft

X 6 -G
Távkapcsolású, 12 és 24 voltos, 
30 méter hosszú kötéllel, 1580 ki
logramm teljesítménnyel.
Ára: áfával együtt 127 100 Ft

A  bemutatott csörlők műszaki adatairól, szervizszolgálatunkról, 
és a tartozékokról készségesen adunk felvilágosítást az érdeklődőknek.

AUTÓKERESKEDELMI ° KFT I9l9,on: 1l 9:.42! 8- !49?„360 
CÁR0 TRADING ° CO. ° LTD. Telefax: 149-47359

Az Országos M agyar Vadászati Védegylet Sportlövő 
Bizottságának és a Vadászok és Természetvédők Közép- 
Magyarországi Szövetsége sportlövő tagozatának hírei 

a nagytétényi vadászlőtérről:

A  lőtér sörétes fegyverrel való gyakorlás céljaira 
a fegyvertartási engedéllyel rendelkezők számára minden 

hónap utolsó péntekén 12 órától nyitva áll.

ROTTEDÍJ: 
A  LŐTÉR LŐSZERÉVEL 1000,- FT 

H O Z O TT LŐSZERREL 5 5 0 ,- FT

Jelentkezés a helyszínen Gál Ferenc lőtérparancsnoknál. 
Csoportos jelentkezés esetén (min. 10 fő) eltérő időpont is 

lehetséges. Csoportos jelentkezés: 131-4790

LÖVÉSZETVEZETŐI 
TANFOLYAMOT INDÍTUNK!
A  háromnapos, vizsgával záruló tanfolyam  ára: 

2900,- Ft/fő 
Jelentkezés a V T K M SZ  irodájánál:

1051 Budapest, Nádor u. 34.
Telefon: 131-4790

A  LŐTÉREN IDÉN HÁRO M  K IS E B B  JA G D PA R C O U R S 
V ER SEN Y T  É S  A U G U SZTU SBA N  A Z  O RSZÁ G O S 

JA G D PA R C O U R S V ER SEN Y T  K ÍV Á N JU K  M EGREN D EZN I. 
R ÉSZ LET ES  IN FO RM ÁCIÓ  A  K ÉSŐ BB IEK BEN .

H egyeshalom  és Bócs között.

M o r f b a n  az első kanyarban
érdem es betérni a G E R H A R D  N A G Y  áruházba
Fegyverek, kerékpárok, mopedek, textiliák, horgászcikkek, kertészeti 
és barkácsgépek, sportszerek, élelmiszerek nagy választékban •  Ol
csó árak - árengedmények! •  Nyitva: 7-12 és 14-18 óra között 
Csütörtökön és szombaton csak délelőtt, vasárnap zárva.



MOST VEGYEN 
VADÁSZPUSKÁT!

v\O R G /'.S>

Kádár u .3 .

w

Áprilisban nálunk 
minden olcsóbb!

M

SIEGERT-HUBERTUS KFT.
vadász-horgász boltjában áprilisban a vadászfegyverek 

jelentős árengedménnyel kaphatók! 
Vadász- és horgászfelszerelések széles választékban. 

Gázpisztolyok és CO-pisztolyok megrendelhetők. 
Címünk: 9022 Győr, Széchenyi lér 3.

Telefon: (96) 13-870

IC O LO N IA
A  C o lo n ia  B izto s ító  Rt. 

b e k ö ltö z ö tt  új szé khá zéb a,
címe: 1134 Budapest XIII., Róbert Károly krt. 76-78.

Éjjel-nappal 
partnerszolgálati telefon: 1498-320 

Fax: 1498-321

A név kötelez

A HUNNIA 
A VADÁSZATSZERVEZÉS 

JOKERE!
M indig  előfordulhat, h o g y  a vendég az utolsó pillanatban lem ondja 

a va dá sza to t... ilyenkor is forduljon ho zzán k , segítünk, h o g y ne 
m aradjon el az árbevételi

8640 Fonyód, Vitorlás út 34. 
Telefon: 85/60-161, 61-261, 61-264, 61-265 

Telefax: 85/61-262 
Telex: 22-3817

ui)lurist

HÍRADÓ
1024 Budapest, Retek u. 34. 

Tel.: 115-2403, 135-2313. Fax: 135-2356.
Tx.: 22-7800

S Z O L G Á L T A T Á S A IN K  Á R J E G Y Z É K E
S Z Á L L Á S  D M / n a p / fő

I. a. osztály (kétágyas szoba fürdőszobával 
v. tusolóval, bejárat a szobából)
I. b. osztály (kétágyas szoba fürdőszobával 
v. tusolóval, bejárat a folyosóról)
II. osztály (kétágyas szoba közös fürdőszobával)
III. osztály (fürdőszoba nélküli vadászház) 
Egyszobás felár
Lakosztály/nap
E L L Á T Á S  D M / I .  o szt.

(csak az I. a. és I. b. osztályoknál) 
55 
12 
25
25/óra +15% áfa 
14/óra +15% áfa 
1,20/km +15% áfa

55+ 15% áfa

40+15% áfa 
29+ 15% áfa 
9 + 15% áfa 
9 +15% áfa 

140+ 15% áfa
D M / II .  oszt.

40
8

18

Teljes ellátás 
Reggeli
Ebéd és vacsora 
Lovas kocsi vagy szán 
Traktor 
Terepjáró gk.

A vadásztársaságnak a fenti márkaárak napi valutavételi szorzóval kapott Ft- 
ellenértékét Írjuk jóvá. és óbból 17% kózvetitói jutalékot vonunk le, melyben 
benne foglaltatik az ügynöki jutalék is.

A HUNTURIST HÍRADÓ a VADÁSZLAP minden számában ezen 
az oldalon található, hogy a legfontosabb információkat közölhes
sük Önökkel.



r

VADÁSZATRÓL
Rózsahegyi Kálmán vendégségben volt Gárdonyi Gézánál.
- Hát mégis vadásztál valaha? - kérdezte Rózsahegyi Kálmán Gárdonyi Gézától, mert 
a sarokban egy óreg puskát pillantott meg.
Gárdonyi Géza hallgatott, majd egy kis idő múlva megszólalt.
- Én majd csak akkor fogok vadászni, Kálmán (lásd a választ vízszintes 6., függőleges 
1., 5. sor alatt.)
A meghatározásokat nem választottuk külön, hanem a számozás sorrendjében folya
matosan adjuk. Ha egy számtól mindkét irányba indul ki megfejtés, akkor előbb a víz
szintes, majd egy gondolatjellel elválasztva a függőleges meghatározása szerepel.

MEGHATÁROZÁSOK: 2. Idegen kötő
szó. 3. Van ilyen sor is. 4. Az első nő 
neve. 6. Számnév. 7. Egyforma betűk. 8. 
Zord évszak. 9. Tolsztoj egyik neve. 10. 
Azonos betűk. - Becézett férfinév. 11. 
Sál szélei. 12. Lehet pakolni bel* 13. 
Szavalt. 14. Kis lyuk. 15. Két szó: muta
tószó. személyes névmás. 16. Q - Harc
eszköz. 17. Ebben a községben volt 
Gárdonyi apja gépész. 18. Fejér megyei 
helység. 19. A Budapesti Napló volt fő- 
szerkesztőjének neve (József). 20. Egyik 
oldal. - Titokban ment be. 21. Férfinév. 
(Á -E). 22. Több kiló. 23. Szálakat egye
sít. 24. Svájci város. - Éktelen németor
szági kikötőváros. 25. A  Felkelő Nap or
szága. 26. Norvégiái, spanyolországi, 
ausztriai gépkocsik jelzései. 27. Munka

hely. - Fohász. Nem egyhangú. 29. Ja 
pán táncosnő névelővel. 30. Gál István 
monogramja. 31. Névelős divat. 32. Ská
lahang. 33. ...be. japán baracktermesztés 
városa. 34. Elődje. 35. Mezőgazdasági 
eszkoz. 36. Névelős kérdőszó. 37. Ma
dárfajta. 38. Van esze. 39. Rokon. 40. 
Gyilkol. 41. Hegy Kréta szigetén. 42. 
Azonos a 35. függőlegessel. 43. Betűve
tő. 44. Irányszó. - Igavonó állat. 45. Bolti 
alkalmazott. 46. Ausztriai és portugáliai 
gépkocsik jelzései. 47. A 48. vízszintes 
két betűje. 48. Gyógyító személy. - Álló
víz fordítva. 49. Vas Károly monogramja. 
50. Mezőgazdasági munkások.
- Beküldendők a fent említett sorok. - 
Beküldési határidő:

Mokos István

CSŐD A VENATUSNAL
Előző számunkban már hírül adtuk, hogy 
a vadászati kultúra ápolására ós fejlesz
tésére szövetkező vállalkozás tulajdono
sai úgy döntöttek: nem akadályozzák 
meg a Venatus Lap és Könyvkiadó. Ke
reskedelmi Kft. bírósági úton megindult 
felszámolási eljárását. Mint a tavalyi 
mérlegadatokból kitűnik, a kft. közel 14 
millió forint veszteséggel zárta az évet, 
amellyel szemben a vagyona csak 5-6 
millió forint, és nincs remény a veszteség 
rövid távú kigazdálkodására.

A csőd okait vizsgálva a tulajdonosok 
keserű szájízzel vették tudomásul, hogy 
őket is utolérte és elborította a „csődhul
lám ", azaz nem bírták tőkével az infláció, 
ennek következtében a vásárlóerő drasz
tikus csökkenésének következményeit 
kivédeni.

Két évvel ezelőtt még sokan láttak fan
táziát egy olyan gazdasági vállalkozásban, 
amely vadászati kiadványok előállításá
ból, vadászati szolgáltatásokból fogja el

tartani magát. Biztatónak látszott, hogy 
csupán az elképzelések ismertetésével 
1990-ben (7,6 millió forint befizetésével) 
3800 tagja lett a Venatus Clubnak. Va
dásztársaságok ós egyéni vadászok bizal
mát nyerte el az előfizetési csomagterv, 
amely tartalmazta a Venatus vadász- és 
fegyvermagazin, a Nimród, a Venatus Kis
könyvtár köteteit, a tagdíj nagyságától 
függően a német nyelvű Wild und Hund 
előfizetését... és kedvezményeket ígért a 
vadászati kulturális alkotások vásárlásá
hoz. A kft. üzleti koncepciója 8rra épült, 
hogy 1991-ben tovább emelkedik a Vena
tus Club tagjainak száma, a hazai vadá
szok támogatásán kívül megnyeri az ide 
érkező külföldi bérvadászok tetszését is. 
Ezért egy kis törzstőkével - 4,2 millió fo
rint - rendelkező korlátolt felelősségű tár
saság szerveződött, nyomdák, kiadók, va
dásztársaságok, mezőgazdasági termelő- 
szövetkezetek, erdőgazdaságok, vadá
szatszervező kereskedelmi irodák és két

külföldi cég célra orientált összefogásá
ból. Az elképzelés azon bukott meg, hogy 
időközben a magyar vadászat gazdasági 
helyzete jelentősen megváltozott, sem a 
vadászok, sem a vadásztársaságok az 
egyre emelkedő anyagi terhek miatt - ért
hetően nem kívántak, mert sokan a létü
kért kezdtek el küzdeni - anyagi áldozato
kat hozni, kiadványokat vásárolni. Ahogy 
a színházak, könyvkiadók, kulturális intéz
mények a tönk szélére kerültek, ugyanúgy 
játszódott le ez a folyamat a Venatus Kft. 
esetében. 1991-ben már csak 1475-en fi
zettek tagdíjat a Venatus Clubban, és a 
klubtagokon kívül is mindenki kénytelen 
volt jobban mognézni, mire költi a pénzét. 
Az igényesnek minősíthető Vénatus 
vadász- ós fegyvermagazin példányszáma 
jelentősen visszaesett. Ahogy emelkedett 
a lap előállításának önköltsége, úgy csök
kent a reklámra fordítható összeg, s 
menthetetleneül a raktárakban kezdtek el 
tornyosulni az eladatlan újságok. Ezért -

és a kifizetetlen nyomdai számlák miatt - 
nem jelent meg a negyedéves folyóirat 3. 
és 4. száma.

A több lábon állás, azaz a lap- és 
könyvkiadói tevékenységen kívüli vállal
kozások is rendre kudarcra ítélteitek, el
sősorban a forgótőke, a pénz hiánya mi
att, pedig a kft. több mindennel is meg
próbálkozott. A „Magyar Vadászati 
Adatbank" jó néhány vadászatra jogo
sultban a bizonytalan helyzet miatt bizal
matlanságot ébresztett, a NATUR-ART 
bolt megnyitása kevés reklámot kapott, s 
jóformán csak bizományosként műkö
dött, a full-service szolgálat vadászat 
szervezés nélkül nem aratott sikert...

Christer Holmgren, a kft. legnagyobb 
üzletrésszel rendelkező svéd tulajdonosa 
fogalmazta meg: rossz időben próbálkoz
tam a Venatus Kft. életre hívásával.

(A  felszámolási eljárásról a későbbiek
ben még tudósítjuk a Magyar VADÁSZ
LAP olvasóit.)

GOLYÓSLŐSZER-ÁRAK
.222 (Ft) 7x64 (Ft) .36-06 (Ft)

RWS SAKO NORVA CSEH YUG. Magyar RWS SAKO NORVA CSEH YUG. Magyar Hirten-
berger RWS SAKO NORMA CSEH YUG. Magya'

Kettner-Nimród Budapest 92-
216 70 44 250-

270 130 230 120 130 - - 53

Diana, Budapest 19-31 200 48 220 120 45
Kádár u., Budapest 35 115 50 115 50 50 50
Ariénál, Budapest 60 90
Főnix, Budapest 120 85 180 50 60 44 60
Parforce, Budapest 99 94,20 38,30 55 194 298
Reflex, Budapest 64 97 66
Sieger-Huberlus, Győr 40 55 53 40 55 53 40 55 53
Pallas. Eger 43-44 50 50 50 62 50
Szigmaker, Kecskemét 60 44 53 58 58
Trófea, Debrecen 93 87 35 50 180 49 50
Kettner-Nimród, Zalaegerszeg 92 35 110 53 50 110 53 50
Szent Hubertus, Kaposvár 77 40 240 125 48-53 54 54 125 45 54 54

Nimród, Nagykanizsa 90 21 45 55 57 130
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E Z T  A Z  Ü R E S  H E L Y E T  

A  H ÍR L A P  É S  P O S T A IG A Z G A T Ó S Á G  

K É R É S É R E  H A G Y T U K .

H O G Y  E L Ő F IZ E T Ő IN K N E K  

ID E R A G A S Z T H A S S Á K  

A  C ÍM Z É S T  T A R T A L M A Z Ó  

E T IK E T T E T .

Szakmai kirándulás
Május 7-8-án a Polgári Fegyver Szakszövetség fegyvermesterek és kereskedők részére
- 20 résztvevő - szakmai kirándulást szervez a Steyer Mannlicher fegyvergyárba, va
lamint a Hirtcnbcrgcr tölténygyárba. Az érdeklődők dr. Heltay István főtitkárnál je
lentkezhetnek (T.: 111-9608).

Ingyen vehet részt a szakmai kiránduláson az a vadász, akinek a sorsoláson kedvez 
a szerencse. A sorsoláson azok vesznek részt, akik áprilisban a Kádár utcai, a győri 
Siegert-Hubertus vagy a nyíregyházi Origó Vadászboltban Steyer Mannlicher vadász
fegyvert vásárolnak.

Teljes felújítás után, ami kb. 1 millió forintba került, jóval nagyobb áru- 
választékkal március 23-án ismét kinyitott a Wesselényi utcai vadász
bolt. A  boltot a már korábban megszűnt Harmincad utcai üzlet nyuga

ti színvonalú bútoraival rendezték be.

FOTÓ: POLSTER GABRIELLA

Egy szaküzlet a vadászokért
Régóta tervezte a fűzfői Nitrokémia, 
hogy Veszprémben, a megyeszék
hely központjában vadászlőszert áru
sító szaküzletet nyit. Nos, a privati
záció, a vállalkozások kiteljesülése 
során ez az elképzelés a közelmúlt
ban megvalósult. Létrejött az Uni- 
Kun Kft., amelynek tagja a Nitroké
mia, két külföldi cég és egy debrece
ni vállalkozó is.

Az ízlésesen berendezett szaküz- 
letben vadászfegyvereket, lőszereket 
nagy- és kiskereskedelmi forgalom
ban árusítják. Azt hangsúlyozzák, 
hogy a lőszerek - vadász- és sportlő

szerek - kizárólag a Nitrokémia vi
lághírű termékei. Már sok nemzet
közi és világversenyen sikert sikerre 
halmoztak a fűzfői gyár trapp- és 
skeet lőszerével.

A  vadászfelszerelésen kívül gáz- 
és riasztófegyverek is kaphatóak a 
szaküzletben.

A  fegyverek garanciális javításával 
és a fegyverismereti vizsgáztatás 
megszervezésével is foglalkoznak. 
Szaktanácsadással segítik a vadász- 
és fegyvervizsgát. Vagyis általános a 
vadászati szolgáltatás.

G . B.

KETTN ER-JÁ G ER  D ÍJ
Kiosztották a Kettner-Jdger díjakat, 
amelyeket a vadászvendégektől vi
sszaérkezett kérdőívek kiértékelése 
alapján (téltek oda Péntek Gyulának 
(Pilisi Állami Parkerdőgazdaság -  
Gyarmatpuszta), Neumann Péternek 
(Gyulaji EVAG -  Németkér) és Béré-

nyi Kálmánnénak (Pilisi Állami Par
kerdőgazdaság - Telki). A díjakat -  
10-10 ezer forint - a Kettner-Pilis Hi
dásza ti és Kereskedelmi Kft. írta ki 
azok számára, akikről a legkedve
zőbben nyilatkoznak a külföldi ven
dégvadászok.

H Í R E K
Április 26-án évadnyitó négytusa 
versenyt rendeznek a nagytétényi 
lótéren: álló őz, vadász-skeet, va- 
dász-trap és toronykakas számok
ban. A nevezéseket a verseny nap
ján reggel 8 óráig lehet leadni a 
helyszínen. ^

A vadászati Kulturális Egyesület 
1992. április 23-án 18 órakor a

Földművelődésügyi Minisztérium 
(Budapest, Kossuth Lajos tér 11.) I. 
emelet 187. tanácstermében tart
ja soron következő közgyűlését, 
amelyben a vezetőség beszámol 
az eddigi tevékenységről és meg
vitatják az idei költségvetést, a 
szervezeti és működési szabályza
tot, valamint az Alapszabály mó
dosítását.

M e lle n *  havonként. Fószerkesztó Csekö Sándor A  u * 'V * u \ 6 t* g levelezési c*ne 2001 IS S N : 121M1M
S i f H in d n  Pf 171 • Telefon 131 0711, te^fon és f i*  111 0634 K.adjé a Védászat. Kulturális 
Egyesület Feletts kiadó az e g y e s it  ugyvozetó igazgatói*
A Magyar VAO ASZIAP nem kapható se újságárusoknál. csak a b«iományosi szerxódést kótó va- 
dász boltokban es a megyei vadaszszovetsegek irodában Vadásztársaságok ko*ekt*v e W  izetése 
esetén a szponzori <J*jat. valamint egyéni előfizetés esetén ex évi 360 forintos dijat a Vadászati 
Kulturált Egyesület levelezési cím éra lehet befizetn. (2001 Sientendre. Pf 171 ) vagy átuteln- az 
AGROBANK nai vezetett 219 98629*600-50-40 Mamiéra A Magyar VADÁSZ LAP e*óf.zethetó 
még a H ifttp  előfizetési és tápellátási Irodánál (H EU R ) 1900 Budapest X lll. lehel u 10/A. köz
vetlenül vagy postautalvanyon, veUmint atuteiással a Postabank Rt 219-9G636-02799 pénzfoc 
galmi jelzőszámra

Atheneeom Nyomda. 
92 0328 
Feleké vezetó 
Losoncxy OyOr gy
vezengezgató


