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A MAGYAR VADÁSZATI FELSŐOKTATÁS TÖRTÉNETÉBŐL 

Dr. Hiller István

Az első magyar vadászati szakkönyv megjelenésének 
évét a szakemberek 1829-ben jelölik meg. E késői dátum nem 
mutatja, hogy hazánkban a vadászat mestersége már Mátyás 
király idejében ”világszinvonalon” állt. Egy 1943“ban meg
jelent vadászati szaktanulmány ennek okát abbán látja, hogy 
a vadászati kultura körül nincs minden rendjén, ami viszont 
abból következhet, hogy "a vad iránti gyűlölet szinte jel
lemző tünet népünk életében”. E ma is szélsőségesnek és 
túlzónak tartható megállapitás sok vitára adhatott okot.Kü
lönösen, ha figyelembe vesszük, hogy a tanulmány a vadásza
ti kultura körüli hiányosságok egyik okának tartotta azt 
is, hogy az erdőmérnökök kevés óraszámban tanulták a vad
gazdaságtant, ”a magyar nemzetgazdaság milliókat jövedel
mező ágának ismereteit”.

Az idézett mondatok első leirása óta a vadgazdálkodás 
oktatásában ugrásszerű fejlődés következett be, különösen a 
felszabadulás utáni évektől kezdődően. A Mezőgazdasági és 
Élelmezésügyi Miniszter 81/1968./MÉM.É.49/ számú rendeleté
vel 1969 január 1-i hatállyál Vadgazdálkodási Tanszéket lé
tesített az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Karán. 
Ezzel a rendelkezéssel hazánk felsorakozott azok mellé az 
országok mellé, amelyek legmagasabb fokon, egyetemi szinten 
oktatják a vadgazdálkodás tudományát.
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A vadgazdálkodástan szervezett, iskolaszerű oktatása 
hazánkban többoldalúan indult meg. A hires angol tudós, 
Richard Bright, 1815* évi magyarországi utazásáról "Travels 
trough Lower Hungary” cimü könyvében számol be. Ebbén rész
letesen foglalkozik á keszthelyi Georgiconnal. Azt irja ró
la, hogy tagozatai között megtalálható az erdészetet és va
dászatot érintő tudomány minden ágát felölelő iskola. Két 
kinevezett tanár az előadó a három éves tanfolyamon. A há
rom év letelte után gyakorlat következik az erdőmester vagy 
valamelyik főerdész felügyelete alatt. A Georgicon részle
tes tantervében a következőket olvashatjuk: Az első évben a 
harmadik vizsgálatban augusztus végén számot kell adnia a 
hallgatónak a vadászatról, halászatról, méhészetről, stb.

Az erdészeti intézet anyagában már az első évben sze
repelt a vadászati eszközök kezelése, a lövés, úgyszintén a 
vadászkürtfuvás. A második esztendőben a vadászati szakki
fejezések'^ vadászebidomitás, a lövés, kürtfuvás és lovaglás 
is szerepelt a tantervben. A. harmadik évben ugyanezek is
métlődése mellett megtaláljuk a vadászat módjainak és a va
dászati törvények ismertetését és a hallgatók az egyik fő
erdész felügyelete alatt gyakorlati vadászaton is részt 
vettek. Szerepelt a tanrendben még vadászati naptár-isme
ret, a fegyverrel és kutyával való bánásmód valamint a lö
vésnél és vadászatnál tanúsítandó óvatosság.

Bright azt is irja, hogy Gróf Festetics György kitűnő 
intézete a második ilyennemü kísérlet Magyarországon. Előd
jeként csak a Szarvason létesített királyi gyakorlati föld- 
mivelési intézetet említi. 1802-ben a szentmiklósi hasonló 
intézet alapításával követték a példát Nákó Kristóf végren
delete értelmében, aki birtokot és tekintélyes alapítványt 
hagyott erre a célra.

3£
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Hazai vadászati felsőoktatásunk egyidős erdészeti 
felsőoktatásunkkal. A Selmecbányái Erdészeti Tanintézet 
megalapítása után ugyan még nem jelentkezik önálló tantárgy
ként, az ilyen irányú igény azonban már konkrétan felvető
dik. Sőt egy érdekes adat arra utal, hogy vadászatot Sel
mecbányán már az Erdészeti Tanintézet megalapítása előtt is 
tanitották nem is alacsony fokon. A Somogymegyei Levéltár 
adataival bizonyithatóan /1/ Johann Adam Wentzel a bajoror
szági Alzenau tartomány Edelbach községéből 1780-ban Sel
mecbányára jött vadásztanitónak. Innen később mint fővadász
mester került a Csapody uradalom Siófok melletti birtokára 
(Kiliti, Ádánd, Ságvár, Kereki).

Az első erdésztanár, a nágy polihisztor, Wilckens 
Henrik J3ávid a vadászattal nemcsak gyakorlatilag, hanem tu
dományosan is foglalkozott. 1808 junius 27-én kelt és a fő- 
kamaragrófi hivatalnak irt jelentésében —  ebben terjesz
tette fel tantervét is —  többek között azt irja, hogy a 
rajzok és térképek készítését illetőleg nem titkolhatja el, 
hogy a vadászkodás folytán testileg képtelennek érzi magát 
annak tanítására. Tehát rendszeresen űzte a vadászatot. Azt 
pedig, hogy tudományosan is foglalkozott a vadászat kérdé
seivel, sok adat bizonyltja. Mindenekelőtt müvei és oktatá
si anyaga, de egymagában az a tény is, hogy hosszú évekig 
tagja volt a waltershauseni Forst -und Jagd-Societatnek, 
amely iránt igen nagy tisztelettel viseltetett. 1800-ban 
Braunschweigben megjelent "Die Anfangsgründe dér künstlichen 
Holzzucht durch die Besamung aus dem Sacke oder dér Hand" 
cimü könyvét —  ez a jóhirü Bechstein-féle erdészeti tanin
tézetben tartott előadási anyagát tartalmazza —  is a Forst- 
und Jagd-Societatnek ajánlja /2/.

A már említett első erdészeti tantervben Wilckens az 
Erőhasználaton belül, pontosabban az erdők használatán be
lül szerepeltette a halászatot, méhészetet és a vadismere- 
tet. Az erdőhasználatot három nagy alcsoportra osztotta:
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A) A fák használata
B) Az erdők használata
C) Erdészeti vadászattan.
Az első erdészeti előadások megnyitására Wilckens 

két értekezését is szerette volna nyomtatásban hallgatósá
gának bemutatni. A cenzúra azonban ehhez nem járult hozzá. 
(Das kk. Bücher Revisions Amt.) Az egyik könyv éppen vadá
szattal foglalkozó tudományos munka lett volna: Grundsátze 
für die Erhaltung und Benützung dér Wildbahne, azaz Vadas
területek fenntartásának és használatának alapjai.

Az udvari kamara a Wilckens által felterjesztett tan
tervet jóváhagyta és elrendelte, hogy az abban szereplő is
mereteket a bányászoknak hetenként A órában az erdészeknek 
pedig hat órában adja elő. így tehát kezdetét vette Magyar- 
országon a vadászati ismeretek legmagasabb fakon való okta
tása is. Az első előadásokat Wilckens 1809 február 12-én ün
nepélyes keretek között tartotta meg. Még két év sem telt 
el, amikor az udvari kamara felvilágosit ást kért Wilekenstől, 
hogy nem látná^e jónak és lehetségesnek, hogy az erdésze
ti ismeretekkel együtt a vadászattant is rendes tantárgyként 
előadja?! Az udvari kamara meg is indokolta, hogy miért 
tartaná a vadászat oktatását önálló tantárgyként fontosnak. 
Mert ,wdessen achte Begriffe wesentlich dazu beitragen, dem 
Forstmann seinen Beruf angenehm zu machen” /3/» Wilckens 
nem zárkózott el, de határozottan kijelentette, hogy ennek 
csak úgy tud eleget tenni, ha segédtanárt neveznek ki tan
székére.

A legfelsőbb erdészeti és vadászati szervek Wilckens 
korában szervezetileg is egységben voltak. így pl. Wilckens 
halála után, mikor a megüresedett állásra pályázatot hir
dettek, a pályázóknak Bécsben az "Oberst-Hof und Landjáger- 
meisteramt"-nál kellett képességeikről beszámolni.
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Wilckensnek az erdészeti intézetnél 1824/25. években 
tartott előadásait Rusegger jegyezte le. (Forstkunde. Vor- 
getragen am K.K. Forstinstitute zu Schemnitz in den J. 1824 
und 1825 von H.D. Vilkens K.K. Bergrath. Kézirásos mii.) Eb
ben ugyan a vadászattal nem foglalkozik, de egy teljes fe
jezetet szentel az erdőben előforduló vadnak, különös tekin
tettel az általa okozott kárra. Ezt mutatja a fejezet cime 
is: "Nachtheile im Holze durch wilde Thiere u.Sicherung da- 
gegen".

Wilckens Henrik Dávid utódjának, Feistmantel Rudolf 
kinevezett erdésztanárnak tanrendjében azt olvashatjuk, hogy 
a vadászatot olyan terjedelemben adja elő, mint arra egy er
dőtisztnek —  akinek nem kell közönséges vadásznak lennie —  
szüksége van /4/.

Tankönyvül is használt 4 kötetes nagy munkájában (Die 
Forstwissenschaft nach ihrem ganzen Umfange und mit beson- 
dere Rücksicht auf die ősterreichischen Staaten. Wien 1835“ 
1837* Beck’sche Universitáts-Buchhandlung. Feistmantel igen 
nagy teret szentel a vadászat tudományának, következésképpen 
az erdőtiszttől sokat is követelt ilyen téren. Az erdészeti 
irodalom kezdetét a XVIII. század második felére teszi. Itt 
hivja fel a figyelmet vadászati témájú könyvekre is, igy 
Döbel vadászati gyakorlatára (Jágerpractica)amely 1740-ben 
jelent meg. Az erdészeti, vadászati tárgyú szakkönyvek nagy 
többsége 1788 után látott napvilágot. A vadászati témájúak 
közül a következőket emliti Pfeil kritikai repertóriumára 
mint bővebb anyagforrásra utalva:
Andra: Erdészeti és vadászati értekezések. (Abhandlungen 

aus dem Forst- und Jagdwesen)
Hartig: Erdészeti és vadászati archivum (Forst- und Jagd- 

Archiv)
Ma is rendkivül érdekesek fejtegetései a vadászatról, melyet 
a mellékhasználatok fejezet alatt olvashatunk. (191»§»)
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A vadászatot több szempontból vizsgálhatjuk, —  ir
ja —  mivel az egyrészt foglalkozás és védekezési eszköz a 
veszélyes állatokkal szemben, másrészt szórakozás tárgya 
vagy egy másik foglalkozás mellett mellékhasználat. A vadá
szatot foglalkozásként tulajdonképpen csak azokban az or
szágokban űzik, ahol a lakosság száma kicsi és ugyanakkor 
a vadon élő állatokból felesleg van. A veszélyes állatok 
elleni védekezés céljából űzött vadászat az állam számára 
feladat, a szórakozásból űzött vadászat viszont, amelynél 
a haszonnak a szórakozás és kikapcsolódás mellett aláren
delt jelentősége van, igen magasra értékelt luxus tárgya. 
Mint mellékhasználat a vadászat sok esetben tiszta jövedel
met jelent, anélkül, hogy kisszámú lakosságot, vadfelesle
get vagy jelentéktelen földművelést kellene feltételeznünk, 
és ebből a szemszögből nézve a vadászat erdészeti mellék
használatként is jelentkezhet, bár a vadászat magában és 
általánosságban egyéni művészet és egy különleges tudomány, 
mégpedig az erdészettudomány tárgya. Számunkra elegendő, 
ha a vadászatot mellékhasználatként tárgyaljuk.

A vadászat termékei a vadhús, szőrme, zsir és agancs. 
Ezek olyan mértékben szaporodnak meg, mennél nagyobb a vad
állomány .

Semmi esetre sem szabad a vadtenyésztést annyira el
terjeszteni, hogy az erdők szaporodását és fennállását ve
szélyeztesse, vagy a vadászatból származó jövedelem kisebb 
legyen mint az általa az erdőnek és a mezőgazdaságnak oko
zott kár.

A vadászott állatokat prémes és szárnyas vadra, pecse
nye- és duvadra, nagy- és apróvadra osztja.

A kevésbé fontos és csak a szabad mezőn előforduló vad 
figyelmen kivül hagyásával a szőrmés vadhoz a következő faj
tákat sorolja: a szarvas, dámvad, őz, zerge, vaddisznó, nyu- 
lak, medve, bórz, farkas, róka, hiuz, a vadmacska, nyest, 
görény, vidra és hódj
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A szárnyas vadhoz a fácán, siketfajd, nyirfajd, csá
szármadár, szirti fogoly, hófajd, fogoly, a vadludak, vad
kacsák, szalonka, vadgalambok, sasok, keselyük, sólyn.ok és 
baglyok tartoznak.

Pecsenyevad: Szarvas, dámvad, őz, zerge, vaddisznó, 
nyúl, vidra, hód, fácán, siket- és nyirfajd, császármadár, 
szirti fogoly, hófajd, fogoly, a vadludak, kacsák, szalon
kák, galambok és fürjek.

Duvadnak tekinti a következőket: medve, borz, farkas, 
róka, hiu_*macska, nyerst és görény, továbbá sasok, kese
lyük, sólymok és bagolyok.

Nagyvadnak rendszerint csak a szarvas, dámvad, vad
disznó és a medve számit, bár e tekintetében sok eltérés 
van.

Az apróvad csoportjába tartozik az összes többi vadá
szott állat -tanitotta.

Középvadat is emlit. A további fejtegetésekben a pré
mes és szárnyas vadra való felosztást fogadja el és minden 
egyes vadfajtát aszerint tárgyal, hogy az erdészeti mellék
használat szempontjából emlitést érdemel-e. Minden egyebet 
figyelmen kivül hagy /5/.

Az erdei szolgalmakról a következőket irja:
A vadászat is lehet erdei szolgalom; a vadászati jo

gosultság azonban egy kiterjedt erdőbirtokkal annyira kap
csolatban lehet, hogy az erdő (uradalmi tulajdon) az ural
kodó (fő) javakat képviseli, az erdők között, ill. az erdők 
közelében fekvő egyébb, idegen földek annak alá vannak ren
delve. Ha ez igy van, aLkor a vadászat idegen területen is 
gyakorolt erdei mellékhasználat és nem tehertétel, hanem 
előny. A vadászati jogosultságot ezért ebből a szemszögből 
különösen meg kell vizsgálni /6/»

Mivel a vadászat idegen területre vonatkoztatva szol
galom, ebből az következik, hogy a vadászati jogosultságot
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egyrészt a jogos határokon belül védeni, másrészt a lehe
tőségek szerint korlátozni kell, —  Ha visszamegyünk a va
dászati jog keletkezéséhez, akkor kiderül, hogy az szerzett 
jog és nem fér kétség ahhoz, hogy az alárendelt területek 
tulajdonosainak a vadak táplálását a vadgondozás jogos ter
jedelmében kártérités nélkül el kell tűrniük, A vad e te
kintetben a mezei jószággal hasonlitható össze, mert éppen 
úgy, ahogy az erdei legeltetés! szolgalom fennáll (bizonyos 
számú szelid állat más erdejében legelhet), ugyanugy a va
dászati jogosultságának (jogosságnak) maga után kell vonnia 
azt, hogy bizonyos minőségű vadállomány egy harmadik egyén 
területén, az ott megtermelt tápanyagokból táplálkozhasson. 
Minthogy továbbá az erdei legeltetési szolgalmat korlátozni 
kell és nem terjeszthető ki annál nagyobb mértékben, mint 
ameddig az az erdők fenntartásával összeegyeztethető, ugyan
ugy a vadgazdálkodást is olyan mértékben kell korlátozni, 
hogy a földművelés és erdőgazdaság amellett £enn maradjon. 
Csak bizonyos mennyiségű mezei jószágot (legeltetett jószág) 
szabad az erdőbe behajtani, csak bizonyos mennyiségű vadat 
kell gondozni. Az erdei legeltetésnek az erdők kimélése ér
dekében meghatározott időpontban kell kezdődnie és befeje
ződnie; a vadászatot is a mezőgazdasági kulturák kímélésé
nek figyelembe vételével kell űzni. Ha a szelid állatok 
egyes fajtái az erdőre nézve túlzottan veszélyesek, és az 
erdei legelőktől való távoltartásuk megvalósítható, akkor 
azok behajtását meg lehet tiltani, pl. kecskék. Ha egy bi
zonyos fajtájú vad a mezőgazdasági kulturára nézve ugyan
csak nagyon káros, vagy általában veszélyes, akkor azt ki 
kell irtani, pl. vaddisznó, duvad. Mivel az erdőtulajdonos
nak is joga van sarjerdejét bizonyos korig bekeriteni, 
ugyanugy a Földtulajdonosnak is meg kell engedni, hogy te
rületét a vad távoltartása érdekében bekeritse, ugyanis, 
ahol a bekerités kifizetődik, ott a vadkár már nagyon je
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lentős. Ha az elkerített területet a legelő jószág tönkre
teszi, akkor a legeltetésre jogosult személynek, mivel il
letékességét túllépte, a kárt meg kell téritenie. Ha a 
vad. egyes helyeken olyan nagy kárt okoz, hogy a mezőgazda- 
sági termés, még ha csak helyenként is, teljesen töbkre- 
megy, akkor a vadászatra jogosult személynek ezt meg kell 
téritenie; ugyanis az alárendelt terület megterhelése nem 
lehet olyan nagymérvű, hogy a földtulajdon célja, azaz 
használhatósága megszűnjék. —  A legeltetési jogot, tekint
ve, hogy az sok állampolgár egzisztenciáját alapozhatja 
meg, lehetőleg óvatosan kell kezelni, mivel a lakosság jó
léte az állam érdeke. Ezért csak igen ritkán szabad annyi
ra megszigorítani, hogy megszűnjék. A vadgondozás a föld
művelésnek és ezen keresztül a mezőgazda és az egész lakos
ság jólétének szempontjából káros lehet és többféle hát
rányt vonhat maga után, ezért azt —  amennyire csak lehet 
jogsértés nélkül —  korlátozni kell, ugyanakkor lehetőleg 
ne szüntessük meg, mivel egy mérsékelten nagy vadállomány 
a mezőgazdasági kultura szempontjából nem elkerülhetetlen 
és a vad az emberi társadalom számára épolyan értékes, 
mint a sok többi természeti produktum.

A vadászszenvedély a legtöbb, egyébb foglalkozást 
űző ember munkaszorgalma szempontjából zavaró tényező, 
ezért a vadászat gyakorlása nem lehet mindenki számára hoz
záférhető és korlátlan. Mindebből következik, hogy az ál
lamnak a vadászat vonatkozásában a meglévő feltételeket 
rendeznie kell, meg kell határoznia és szükség szerint 
törvényeket kell hoznia. A törvények a vadászati jog fenn
tartását és védelmét biztositják, ugyanakkor lehetőleg 
korlátozzák és az összes fentebb emlitett körülményt szem 
előtt tartják /7/»

A 44® §-ban azt fejtegeti, hogy a még érvényben lé
vő, 1786-ból származó vadászati rendtartás 1. ás 2 . §-a
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szerint minden vadászatra jogosult személynek jogában áll, 
hogy valamennyi vadfajta számára sózót és szénaetetőt ál- 
litson fel és egyáltalán takarmányizza a vadat; az erdei va
dat, mint tulajdonát kor, nagyság vagy súly alapján minden 
évszakban tetszése szerint befogja, lője, saját belátása 
szerint felhasználja vagy eladja, az erdőkbe, ligetekbe, 
csalitba fácánt telepitsen be, a nyulakat és egyéb vadat 
saját körzetében kutyákkal kergesse és hajszolja, ha ez a 
földtulajdonos megkárositása nélkül történik.

Ezt a jogosultságot paragrafusok korlátozzák. így a 
vaddisznót csak zárt, mindenféle kitörés ellen jól bizto
sított kertben szabad tartani. Az általános kultura hátrá- 
•„syára nem szabad a vadat túlzottan védeni és gondozni. Ha 
körzeti hivatalok tehát a vadállomány túlzott növekedését 
tapasztalják, tekintet nélkül elrendelhetik annak arányos 
csökkentését. Vetésen, beültetett szántón és szőlőben a 
szüret befejezése előtt sem a vadásztulajdonosnak, sem a 
vadászoknak nem megengedett, hogy vadásszanak, hajtassanak 
vagy vizslával kerestessenek. A mezei terményekben, a sző
lőkben vagy gyümölcsösökben okozott valamennyi vadkárt a 
károsodás mértékének megfelelően meg kell tériteni.

A vadászati jogot továbbá csak a vadászkörzet hatá
rain belül szabad gyakorolni és a jogosultnak semmiképpen 
sem szabad a saját területén megfőtt vagy megsebzett vadat 
annak határain túl követnie. Ellenben bármely vadat, amely 
körzetébe jön, belátása szerint lelőheti, befoghatja, el
ejtheti.

Ugyanazon vadászterületen a nagy- és apróvad más-más 
tulajdonosé lehet. A vadászati rendtartás szerint szabad 
megegyezés alapján mindkét jogot egy személyben lehet e~ 
gyesiteni. Egyidejűleg az apróvad tulajdonosának köteles
sége, hogy a nagyvad vadászására jogosult személlyel min
den esetben megegyezzen és esetről esetre jogosultságát 
azzal közösen gyakorolja,
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A. továbbiakban a vadászatra jogosult személy a meg
terhelt tulajdonostól semmi olyant nem kérhet, amellyel az 
nagyon meg lenne szoritva vagy általános jóléte veszélyez
tetett lenne. A vadászati rendtartás kimondja, hogy minden- 
kinek jogában áll, hogy erdejét vagy mezejét célszerűen 
használja; és határozottan kifejezi, hogy a vadászati jo
gosultság senkit nem akadályozhat meg abban, hogy földjét 
korlátlanul élvezze, tehát épületet helyezzen el rajta, a 
n.ezőt a gyomtól ás tövistől megtisztítsa, akadály nélkül 
lekaszálja vagy*jószágát legeltesse rajta, a földtulajdo
nosnak, hogy földjét, erdejét, vagy mezejét tetszőleges ma
gasságú palánkkal vagy kerítéssel vagy kiásott árokkal véd
je a vadbetöréstől és az azzal járó károktól. A palánk, 
kerítés vagy árok nem szolgálhat azonban a vad befogására. 
Yiz közelében a palánkon vagy kerítésen 50 méterenként ka
put kell hagyni, hogy áradás esetén a vad ezeken keresztül 
mehessen. Ugyanugy, ahogy a megterhelt tulajdonosnak a tör
vény nyújtotta védelme a vadászatra jogosult személy szá
mára nem lehet túlzottan megszorított, éppúgy védik őt a 
vadorzással kapcsolatban hozott törvényes rendeletek.

És hogy végül is a fenti törvények célja beteljesül
jön, minden földtulajdonosnak joga van, hogy a vadat föld
jéről, mezejéről és szőlőjéből elhajtsa, kunyhókat állítson 
fel, ahol kutyákat tarthat a vad elűzésére. Ha a vad a haj
szolásnál megsebesül, a vadásztulajdonosnak nincs jogában, 
hogy kártérítést követeljen. A vad azonban tulajdona marad. 
Ha a vadásztuajdonos beültetett szántón* vagy leszüretelet- 
len szőlőben vadászik, 25 dukátot fizet; a közönséges va
dászt -három napi fogsággal büntetik. A meglévő gyakorlat 
szerint azonban a téli vetések nem számítanak ide, ha a ta
laj fagyott és a vadászat nem okoz bennük kárt. Ha a tulaj
donos a vadkár megtérítését igényli, a kárt addig kell a 
felsőbbségnek megmutatni, amig még látható és megítélhető.
A felsőbbságnek akkor ugyanabból vagy a szomszéd helységből
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származó pártatlan emberekkel kell becsültetnie a kárt, és 
annak megtekintését a körzeti hivatalban igényelnie kell.
A körzeti hivatal a megtekintésbe fejedelmi vadászterület 
esetén a császári vadászt, magán vadászterület esetén a 
körzet uradalmi vadászát vonja be, határozza meg a kár ér
tékét és azt, akinek a kárt meg kell téritenie* kötelezze 
a fizetésre. A túl nagy vadállomány okozta károk közül csak 
egyet szabad megtéríttetni, mivel az összes kár megtérit- 
tetése esetén a vadásztulajdonos annyira meg lenne szorít
va, hogy minden értékét elveszítené.

Ha valaki vaddisznóval találkozik a kerteken kivül, 
akkor bármely évszakban —  a farkast, rókát és egyéb kárté
kony duvadat is — , lelőheti vagy valamilyen formában el
ejtheti. Azok a vadásztulajdonosok vagy vadászok, akik en
nek ellenszegülnek, 25 dukátra büntetendők és az ezáltal 
okozott károkat megtéríteni kötelesek /8/.

Ami a vadászatot illeti, úgy annak korlátozásánál és 
a vadorzók büntetésénél a már elmondottakra hivatkozik. Kü
lönösen figyelemreméltó,* hogy az uj urbárium-törvénycikkek, 
a VTI, te. 6,§-a, Temes, Torontal és Krasso ispánságok ki
vételével az alattvalókat arra kötelezik, hogy minden job
bágytelek —  nyolc elszállásolt lakos egyenlő egy jobbágy
telekkel —  állitson ki egy személyt a roboton kivül három
napos vadászatra (az oda- és visszauttal együtt). Ehhez az 
uraság fegyvert, puskaport és sörétet —  szükség esetén —  
ad. A vadászati kötelezettség semmiféle más szolgálatformá
ra át nem változtatható, pénzzel vagy természetben az alatt
való ezt nem válthatja meg, olyan munkákhoz pedig, amelyek 
a vadászathoz és a vadon élő állatok kiirtásához szüksége
sek, következésképpen hajtásnál is be lehet állitani /9/»

A vadászat gyakorlásának joga Erdélyben és Magyaror
szágon ugyancsak a földesur joga. Az alattvaló számára a 
vadászat tilos /10/.
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E' részletes és csaknem mindenre kiterjedő oktatási 
anyag azt mutatja, hogy hazánkban a vadászattan oktatása 
viszonylag igen korán magas színvonalon folyt. Feistmantel 
példáján az is bizonyítható, hogy az oktatással párhuzamo
san kutatás is folyt, hiszen megállapitásai is erre enged
nek következtetni.

s

Az 1868/69* tanévben a magyar lesz a tanitási nyelv. 
Az uj oktatási rendszerben a vadászattant az I. évfolyamon 
adták elő 2 óra előadásban és hetenként egyszer gyakorla
tokat tartottak a szabadban. Ez a rendszer 1872-ig maradt 
életben, mikoris ujabb szervezetet kapott az akadémia. A 
vadászattan átkerült a harmadik évfolyam nyári félévére 2 
előadási órával és rendszeres lövészeti gyakorlattal® 
Ezenkivül az erdővédelemtan keretében a hallgatók ugyancsak 
a harmadik évfolyamon a téli félévben 3 előadási órában 
hallgatták az erdészeti vadászati és úrbéri törvényeket.
Az 1872. évi uj szervezet az általános tanfolyamon kivül 
u.n. erdőmérnöki tanfolyam létrehozásáról is rendelkezett. 
Ennek tanrendjében a vadászattan teljesen egyezett az ál
talános tanfolyaméval. A tárgy előadója Illés Nándor volt. 
Egy erdőgyakornok volt segítségére. 1873* március 12-én 
Szécsi Zsigmondot felmentették a talaj- és klimatan elő
adása alól, helyette pedig megbízták a vadászattani előa
dások és gyakorlatok megtartásával. Illés Nándor a silány 
javadalmazás miatt és mivel úgy érezte,., hogy nincs bizto
sítva előrehaladása 1873* január 31-én lemondott tanári ál
lásáról és erdőmesteri állást vállalt gróf Károlyi György 
birtokán.

1881 második felében a Földmivelés-, ipari— és ke
reskedelemügyi miniszter rendeletet adott ki, amely szerint 
az erdészeti akadémia hallgatóinak a megállapított tanterv
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keretén belül a halászattant is elő kell adni, mégpedig 
részletesen, mert az erdőkben lévő patakok és más vizek a 
haltenyésztésnek okszerű fejlesztése által az erdőkincstár 
és a magánosok számára is jövedelmezőbbé válnak.

A kisiblyei tanulmányi erdő —  melyet 1867-ben vet
tek ki a Selmecbányái erdőhivatal kezeléséből és adtak át 
az akadémiának —  nemcsak az erdészeti, hanem a vadászati 
gyakorlati oktatás célját is szolgálta* A területen éppen 
a vadállomány ápolása miatt is, a mellékhasználatok üzését 
megtiltották. A lövészet, vadászat, halászat gyakorlati 
elsajátítását szolgálták a birtok területén berendezett 
céllövőház, a felállított vadetetők, sónyalók, fogóeszkö
zök, vastőrök és a berendezett halastavak. Ezek fenntartá
sára, karbantartására és bővítésére komoly összegeket for
dítottak, olyannyira, hogy Vadas Jenő arról panaszkodik 
idézett könyvében, hogy a nagyobb mérvű befektetések nem
csak megemésztették a 80-as évek birtokjövedelmét, hanem 
gazdasági veszteséget is eredményeztek. Az egykori kisib
lyei gazdasági leírásban is az szerepel, hogy a jelenték
telen vadállományál fogva a vadászat számbavehető jövedel
met nem nyújt. A vadászat kizárólag gyakorlati tanulmányi 
célokat szolgál. Az elejtetni szokott vad az ifjúság na
gyobb serkentésére, a résztvevő vadászok között mint közös 
zsákmány szokott szétosztatni, irja Vadas. Majd igy foly
tatja: a vadállomány ápolására nagy gondot fordítanak, 
annyival inkább, mert a birtok csekély és a szomszédos 
Coburg hercegi erdők kezelőinek kivételével a többi terü
let birtokosai va'gy bérlői a vadállomány tenyésztésével 
semmit sem törődnek.

Ugyancsak részletes kimutatást közöl Vadas az akadé
mia vadászterületén az akadémia hallgatóival tartott vadá
szati gyakorlatok alkalmával 1887— ‘1895-ig elejtett vadak
ról. (Összesen 603 vad szerepéi.)
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Selmecbányán 1909* október 1-én adta ki Krippel Mó
ric főiskolai tanár nA Selmecbányái M.Kir. Bányászati és 
Erdészeti Főiskola Lövészeti és Vadászati rendszabályai" 
cimü 30 oldalas nyomtatványt. A rendszabályokat a főiskola 
rektora Vadas Jenő 1996/909 szám alatt 1909* október 22-én 
jóváhagyta.

A rendszabályok foglalkoznak a vadászati gyakorlatok 
céljával, idejével, a résztvevőkkel (kinek kell kötelezően 
részt vennie és kik vehetnek részt a gyakorlatokon), a lő
szerrel kapcsolatos kérdésekkel, a résztvevők magatartásá
val. Külön fejezet szól a lövészeti és vadászati alapról, 
a vezetésről és rendezésről, a gyakorlatok rendjét fenn
tartó tisztivselők kötelességeiről, a büntetésekről és a 
szorgalmi osztályzatokról. A szabályzat második részében 
különleges határozatok szerepelnek a lövészetről. Ezen be
lül a következő fejezetek vannak: a gyakorlatok milyensége, 
a lövők és tisztviselők kirendelése, a lövés megkezdése és 
befejezése, a lövők sorrendje, a lövés módja, a puska ki
ürítése, magatartás, a lövőtérre való lépés, büntetések.
Az álló célra (tárcsára) való lövés több önálló fejezetben 
szerepel, igy az álló cél (tárcsa) berendezésével, a pus
kával és lövedékkel, a lövések jelzésével és számbavételé
vel. A. futó célra való lövésnél a fentieken kivül szól a 
célbavételről, kettőzésről, csöttlövésről ás a lövések 
számbavételéről. Repülő célra való lövésnél a repülő cél 
berendezése, puska és lövedék, célbavétel, kettőzés, csött- 
lövés, hibás röpités és a lövedék számbavétele szerepel. 
Külön fejezet szól a főlövészetről, ezen belül a dijakról 
és a jegyzőkönyv előkészítésére is kitér a szabályzat. A 
harmadik rész cime: "Különleges határozatok a vadászatról”. 
A vadászat ideje és rendezése, a vadászat megkezdése és 
befejezése, az állás elfoglalása, lövés, az állás elhagyá
sa, elejtett vad, hajtok, büntetések képezik az alcímeket.

55
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Roth Gyula főiskolai tanár 1927* február 3-án Sop
ronban javaslatot terjesztett a dékán elé a főiskolai va
dászterület fejlesztése ügyében. Ebben kérte, hogy a va
dászterület ügyét tárgyalja meg az erdőmérnöki osztály, 
majd a főiskolai tanács is, Roth professzor azt hangoztat
ta, hogy a főiskola vadászterületéről közismert, hogy an
nak állapota és berendezése messze elmarad attól, amivel a 
főiskola Selmecbányán birt és részben ezzel magyarázhatók 
azok az éles támadások, amelyek a főiskolát és rajta ke
resztül a magyar erdőgazdaságot érik és amelyek végcélja 
nem egyéb mint az, hogy a magyar erdőmérnököket megfosszák 
a vadászati állásoktól és igy attól a kenyértől, amelyet 
régebben tőlük senki elvitatni nem mert volna.

Végülis sikerült a vadászterületet annyira rendbehoz
nia, hogy bizonyos számú vadra 1927-től állandóan lehetett 
számitani, mégpedig egyelőre évenként

2— 3 db szarvasra 
150 db nyulra 
30 db fogolyra 
10 db fácánra.
A berendezés fejlesztésével ezt a számot még emelni 

lehetne minden vadfajnál, de különösen a szarvasnál és fá
cánnál-, irta a professzor.

1938. október 12-én az Országos Erdészeti Egyesület 
nevében Biró Zoltán ügyvezető és Térfi alelnök memorandumot 
intézett a Földmivelésügyi Miniszterhez Dr. Sztranyavszky 
Sándorhoz a magyar erdészeti felsőoktatás reformja ügyében.
A 24 oldalas memorandum részletesen kitér a vadászati okta
tásra is, ás megállapítja, hogy a hallgatóság vadászattani 
ismereteit szélesíteni kell. Az ország erdőségeinek 95%-a 
magánbirtok lévén —  írja a felterjesztés —  a vadászat köz- 
gazdasági szempontjainak (vadért ékesít és) előtérbe jutásá
val elengedhetetlenül szükséges, hogy az erdőmérnök a vad
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gazdaság vezetésében is teljes értékű tisztje legyen a 
birtokosnak, figyelmen kivül hagyva azt a különben nem cse
kély értékű morális nyereséget, amelyet ilyen esetben, mint 
a vadászatért lelkesedő "kenyéradójának, a vadászat révén 
való bizalmasa is" a magá javára könyvelhet el. De súlyos 
nemzetgazdasági érdekek is szinte parancsolólag követelik, 
hogy az erdőtiszt legyen egyben a vadászat vezetője is. 
Egészséges fővadállomány csak egészséges erdőben tenyészt
hető. Mivel pedig az erdő szakképzett gondozója egyedül az 
erdőmérnök, ezért az ő avatott kezére kell a vadgazdaság 
vezetését is bizni. Csak igy válik lehetővé, hogy az erdő 
és a vadállomány között az egyensúly zavartalan maradjon 
és a gyakran óriási méreteket öltő vadkárok megszűnjenek.

Az akkori óraszámot a memorandum kevésnek tartja, 
mert igen lényeges, hogy a leendő erdőtiszt-nemzedék már
az egyetemen megismerje a vadgazdaság összes vonatkozásait

/ás állandó érintkezésben maradjon azokkal egész tanulmányi 
ideje alatt. Ezért az OEE úgy szerkesztette meg tanterv- 
tervezetét, hogy az öt évfolyamon keresztül mindegyikre 
jusson valami a vadászattal kapcsolatos ismeretekből, ide
értve a fegyvertant és a vadászeb nevelését is.

A fennálló tanrend helyett a tervezett tanrendbe e- 
zek a tantárgyak a következőképpen szerepelnek: (Heti óra
számban)

I. évfolyam II. félévében fegyvertanból 1 óra elő
adás és két óra gyakorlat. Lövészeti gyakorlatokból 
négy óra gyakorlat.
II. évfolyam II. félévében Vadgazdaságtan I. A vad 
természetrajza, tenyésztése és gondozása cimmel 2 
óra előadás és 2 óra gyakorlat.
III. évfolyam első félévében Vadgazdaságtan II. Vadá
szat és vadértékesités cimmel 2 óra előadás ás 4 óra
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gyakorlat. Halgazdaságtan cimmel a II. félévben 1 óra 
előadás és 2 óra gyakorlat.
IV. évfolyam II. félévében Vadászati jog cimmel 1 óra 
elmélet.
V. évfolyamon a "Vadászeb nevelése és használata" 
cimmel egy óra elmélet és 2 óra gyakorlat. (Meg kell 
jegyeznünk, hogy ez a félév munkatábpr jellegű gyakor
lati félévenként szerepelt a tervezetben január 1 - 
julius 31-ig.)
Gyökeres változást a vadászattan oktatásának szemlé

letében csak a felszabadulás utáni idők hoztak* E megváltozott 
szemlélet eredményeként jött létre hazánkban az első Vadgaz- 
dálkodástani Tanszék.

JEGYZETEK

/1/ J.A. Wentzel remek, ezüsttel kivert egycsövü, elöltöltős 
puskáját családja a második világháborúig őrizte* Érde
kes volt a puska felirata: Schemnitz, valamint xy Buska- 
müves Selmicpánya* A háború forgatagában a puska eltűnt. 
(Özv. Wentzely Dénesné szives levélbeli közlése.)

/2/ Dér Forst- und Jagd-Societát zu Walterschausen widmet 
diese Schrift als eine Rechenschaft von seinem Unter- 
richte in dem eingegangenen Forstinstitute und ein 
Zeichen seiner innigsten Verehrung Derselben drittehalb- 
jahriges ordentliches auswartiges Mitglied, dér Verfas- 
ser. Az idézett mü ajánlásának eredeti szövege.

/3/ VADAS JENŐ: A Selmeczbányai M.Kir. Erdőakadémia történe
te és ismertetője. Bp. 1896. Pátria. 15*P*
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/4/ Vadas idézett müve. 32. p. Eredeti szövege: ... als es 
ein Forstwirtschaftsbeamter - dér kein gemeiner Jáger 
zu sein brauchbenöthiget".

/5/ FEISTMANTEL: Die Forstwissenschaft nach ihrem ganzen 
Umfange und mit besonderer Rücksicht auf die österrei— 
chischen Staaten. 3- köt. 410-412. p.

/6/ FEISTMANTEL: Die Forstwissenschaft... 4. köt. II. rész. 
40. p.

/7/ FEISTMANTEL: Die Forstwirtschaft... 4. köt. II. 64-66»p,

/8/ FEISTMANTEL: Die Forstwissenschaft 4. köt* II. 72- 
75. P-

/9/ FEISTMANTEL: Die Forstwissenschaft... 4* köt. II. 81.p.

/10/ FEISTMANTEL: Die Forstwissenschaft... 4. köt. II. 83.p.
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