
A MAGYAR VADÁSZAT TÖRTÉNETÉOK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA*
Kotlár Károly

Vad&gzati emlékek a Kárpát-medenoében a honfoglalás előtt 
A Kárpát-medenoe változatos természeti adottságai közt már a 
történelem előtti időkben rendkívül gazdag, volt a vadállomány.
A hegyvidék őserdeiben bölény, barlangi medve, óriás gímszar
vas, barlangi oroszlán, a sikságon rénszarvas, jávorszarvas, 
mammut is élt a ma létező vadfajokon kivül. Már a neandervöl
gyi ember is hagyott a vadászatról emlékeket, A osontokát és kő
eszközöket az Érd melletti völgyteknőben tárták fel.
Kimondottan vadászközösség Volt a mintegy 40.000 évvel ezelőtti 
Szeleta és az istállóskői barlangok /Bükk hegység/ cromagnoni 
tipusu népe, mely igen fejlett eszköztechnikát használt, a kő
eszközök mellett ismerte a finoman megmunkált csontlándzsahe
gyet, nyílhegyet is. A nagyobb állatokra valószinüleg hajtó-te- 
relő vadászatokat rendeztek. A nyil alkalmazásával előtérbe ke
rülhetett a cserkelő- és lesvadászat.
A történelmi idők hajnalán számos nép váltotta egymást a Kárpát- 
medencében, a vadászat mesterségét úgyszólván mindegyik űzte; 
a Korös-kultúra népe éppúgy, mint a kelták, a rómaiak, vagy a 
gótolc, longobárdok, különös előszeretettel a keletről jött szki- 
ták, hunok és az avar törzsek.

X onZ?SaZdasd?i Muzeum /Budapest, Vajdahunyadvór/
-) 7. X. 30-án megnyílt vadászattörténeti kiállításának vezérfonala.
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Az ősmagyarok vadászata 
A magyarság őshazájában, a többi nomád néphoz hasonlóan törzsi 
kötelékben űzte az élelmet, ruhát, csereeszközt jelentő vadá
szatot. Számos ősi finnugor eredetű szavunk tanúskodik erről: 
ij, nyil, tegez, bőr, nyúz, eb, nyest, nyúl, fájd, lúd, toll, 
stb.
Legelterjedtebb fegyverük az ij volt. Többrétegű, a hajlás irá
nyával ellenkező oldalon túlfeszített, un. "reflex" ij igen ha
tásos eszköz volt a osont- vagy vashegyü, változó formájú nyil 
célbajuttatására. A lándzsát nagyobb testű vad elejtésénél hasz
nálták /medve, jávorszarvas/.
Igen elterjedt volt a csapdáit használata. /Vermek, hurkok, fa— 
rönkcsapdák./ A vadat gyalogosan, hajtókutyákkal üztélc a csap
dák fölé. Jelentős változást hozott a sztyeppi területeken meg
ismert ló használata. A lovas hajtások lehetővé tették a kopó, 
as agár mellett a sólyommal történő vadüzést is. Ez a vadásza
ti mód mély gyökeret vert a magyarságban, az Árpád nemzetség 
totem-cimerállata, a turul is vadászmadár: az altáji kerecsen
sólyom,
A lóhátról történő vadüzés kitűnő iskolája volt as ij— és a 
dárdakezelós harcszerű begyakorlásának, a gyors fordulatok, a 
fortélyos cselek elsajátításának.

Vadászat a feudalismus korában 
As államalapítás idején a vadászat minden fegyverforgató számá
ra biztosított volt. A vad ősi ssokásjog alapján szabad prédá
nál: ssáraitott.
A fotidális rend kialakulásával a vadászat is mindinkább priviló-
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gium lett. A királyi birtokok adományozásával gyakran együtt 
járt a vadászati jog átadása is. Ennek alapján törekedtek a fő
urak, majd a nemesség a vadászati jog megszerzésére. A vadászat 
annyira kedveltté vált, hogy sokan elhanyagolták egyéb kötele
zettségeiket. Ebben próbált rendet teremteni X. László törvénye, 
mely a ló és a kutya elkobzásával büntette, a vasárnapi, illetve 
ünnepnapi vadászatot.
A királyi vadászatok előkészítését, irányítását, megrendezését 
seregnyi udvari tisztviselő szolgálta: a vadászispán, királyi 
vadászok, ebfallcárok, peoérelc, bölényvadászok, hodászok, soly- 
mássok, hálóvivők, állitók.

Az udvari vadászatok, különösen egy—egy külföldi uralkodó 
látogatásakor, fényes körülmények között zajlottak le. A Bakony, 
Pilis, Zólyom környéke, a Vértes illetve Csepel—sziget voltak a 
kedvelt vadászterületek,

A felvidéki hegyekben a vadritlculás jelei is mutatkoztak,
As első korlátozó intézkedést 1262-ben V. István hozta, amely
ben felfüggesztette a bölényvadászatot, Gyalcran megesett, hogy 
birtokadományozásnál a király fenntartotta magának a vadászati 
jogot /ius regale/,

A vadászati mód elsősorban lóról kutyával, sólyommal tör
ténő vadüzés volt, fegyverként ijat, láödzsát, fokost használ
tak, A vagyoni tagozódás során mindinkább jobbágysorba süllyedt 
köznép, bár irott törvény nem tiltotta, orozva hurokkal, csap
dával vadászott.
125Ó-OÓ1 IV, Béla király idejéből származik a vadaslcertek első 
említése.
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Az Árpád-házi királyokat követő uralkodók alatt a vadászat 
jelleg© nem sokat változott. Nagy Lajos a külhoni rokonság ré
vén számos, főként francia vadászati szokást honosított meg: a 
nagy pompát a királyi család kötelező részvételét, a királyi 
vadásskiséret lovagrendjét: a Szent György lovag rendet. Az al
kalmazott vadászati módokra némi fényt derítenek a Zsigmond ko
rából fennmaradt címerek vadászjelenetei: hálós szarvasvadászat, 
dárdával átszűrt vadkan, solymászat, A vadászat pompája, kultú
rájának virágzása Hunyadi Mátyás idejében teljesedett ki. Vadá
szatai a szórakozást, a látványosságot szolgáló hatalmas rendez- 
vónyok voltak, A veszélyes vadat /bölény, medve/ kevés kísérő
vel felvidéki birtokain űzte, nyéki vadaskertjének romjai Buda 
határában ma is láthatók. Számtalan elnevezés, vadászati témájú 
rege őrsi emlékét, Vizivadra - itt a Városligetben — az egykori 
Agaras-tó partján vadászott. Halála után a vadászat visszaha- 
nyatlott, IX, Ulászló 150^—ben kiadott delcrétuma jelentős vál
tozást hozott, megszüntetie a szabad vadászatot és a vadászat 
jogából kizárta a nem nemeseket: a jobbágyokat és a polgárokat
’f r*

A három részre szakadt Magyarországon a Habsburg későn ma
radt tex'ületen és Erdélyben váltosatlanul folytak a főúri vadá
szatok, A vadász személyzetnek egyre több gondot okozott a vad— 
őrsás, A török tisztek a hódoltsági területen alkalmanként va- 
dassgattak, de a lakosság vadászatával nem törődtök, igy zavar
talanul X olynatott a nádasokban, a mocsarak környékén a vadfo
gáé, a cs&pdázás, madárászás. A távol fekvő Erdélybon maradtak 
nc:; leginkább a középkori Magyarország vadászati szokásai. Kii-
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lönbeéget jelentett a nagyszámú hajtósereg, amely hálóba, ve
rőmbe terelte a vadat. I.Rákóczi György /l629~l643/ gyergyói 
vadászatain többezer ember vett részt, a országnyi agár, kopó 
sogitett a hajtásban. A fejedelmi vad a bölény volt, mely itt 
maradt fenn legtovább, 1762-ben lőtték az utolsót a Keleti-Kár
pátokban,

A török uralom megszűnte után a kurucvilág vitézei is szen
vedélyesen vadásztak. Maga XX.Rákóczi Ferenc fejedelem is — 
francia mintára - fényűző vadászatokat rendezett zempléni és bor
sodi birtokain,

A III.Károly által kiadott 1729,évi dekrétum jelentős fór—
' dulatot hozott a vadászatban, A nemesek kizárólagos vadászati 
jogának megerősítése mellett elsőizben vezetett be kiméleti i- 
dőt a szaporodás idején, intézkedett a vadászat során keletke
zett károk megtérítéséről. Később II,József 3.786-os rendelete 
egyértelmüen kimondta a nemesi földbirtok és a vadászati jog 
egységét, A vadászati mód a nagy területről egy kisebb hálóval 
vagy ponyvával körülkerített "vadkamrába" történő hajtás volt, 
majd azon kaput nyitva, a kitörő vadak utjába álltak a vadászok.

Az ijat, különösen annak fejlettebb formáját, a számszer
íjat még a XVIII. század elején is használták, de a tökéletese
dő tűzfegyverek elsősorban kováspuska lassan kiszorították azt 
a rendicivül lassú — 2,—h percet igénylő — élőiről történő töltö— 
getest töbo, sorozatban hasznait fegyver, vagy a kétcsüvü puska 
al^almazdsaval ellensúlyoztak, A XIX. század elején az űtődósre 
roobano gyűjtószerkezetek és a már korábban is használt húzagolt 
csöve.: tökéletesítették a vadászfegyvert.
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A kor leghíresebb főúri vadászatai herceg Esterházy Miklós 
ozorai és báró Wesselényi Miklós zsibói birtokán folytak. Szó- 

ohenyi István a lótenyésztés felvirágoztatásával párhuzamosan az 
angol mintára létrehozott falkasporttal a vadászat sajátos mód
ját teremtette meg. Fénykorát élte a hagyományos, jellegzetes 
magyar vadászati módfaz agarászat.

1829-ben megjelent az első magyar nyelvű, vadászati szak- 
könyv: Pákh Dienes Vadászattudománya. A vizrendezési, lecsapo- 
lási munkák nyomán eltűnt mooeárvilág számos vadfaj megfogyatko
zását vonta maga után. Ellensúlyozásként az uradalmakban sok he
lyen, gondos vadtenyésztő munka bontakozott ki, jól kezelt vadas- 
kertek, fácánosok jöttek létre.

Ezt a fejlődést állította meg az 1848—as forradalmat köve
tő abszolutizmus, mely oly sok más mellett a vadászatra is ká
rosan hatott.

A vadászat a polgári korban 
A szabadságharc alatt a vadállományt mérhetetlen károsodás érte. 
Ar ^57-ben megjelenő első vadászujság már vadászati törvényt 
sürgetett, do a fejlődés csak 1867 után indult meg, különösen a 
mintaszerűen kezelt gödöllői királyi vadászterület példája nyo
mán. A vadaskertek reneszánszukat élték. Legeredményesebb Forgách 
Károly muflon telepítése volt a Nyitra megyei Ghymesen,

A vadállomány gyarapodásával a népi vadfogás is erősödött. 
Szükségessé vált a Vadászati Törvény megalkotása. Igen sokat 
tett javaslataival o téren az l88l-ben megalakult Országos Ma
gyar Vadászati Védegylet, amely saját lehetőségei között igye
kezett a közérdeket képviselnij bár az arisztokrácia irányítása
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alatt állt, hiszen az alapította.
Az 1872.évi VI, törvénycikk szüntette meg a vadászati jog 

nemesi privilégium jellegét, és azt az ingatlan tulajdonjog el
választhatatlan tartozékának nyilvánította. Ezt a törvényt egé
szítette ki és alkotta újjá az l883.évi SX. törvénycikk, mely 
részletes, vadfajonkénti tilalmi időket tartalmazott, s kárta
lanítás fizetését irta elő azon birtokosok és haszonbérlők kö
telességéül, akinek területén szarvast vagy dámvadat tenyész
tettek.

As ekkor még kedvező természeti viszonyok közt élő vadál
lomány a lcimélet, valamint a végrehajtott telepítések következ
tében gyarapodott, a századforduló után lendületesen növekedett, 

A tériték-adatokból következtethetünk a fajok állományának 
alakulására. Egyes uradalmakban a mesterséges tenyésztés a fá
cán esetében sikerrel járt a fogolynál eredménytelenül végző
dött, Exotikus fajok telepítésére is sor került /wapiti, ssika- 
szax-vas, szibériai őz, sörényes juh, vadkecske, vadpulyka stb,// 
nem sok sikerről. Megalakultak az első helyi vadászati egyletek, 
A kellő nagyságú /200 kh,/ földbirtokkal nem rendelkezők vadász
területek bérbevételére társultak.

A XIX, szásad utolsó harmadában a hátultöltő fegyver elter
jedése jelentette a legnagyobb változást a vadászok felszereié— 
sébon. Nagymértékben megnőtt a tüzgyorsaság, különösen as ismét
lőfegyver feltalálásával,

A vadássati módszerek közül hanyatlóban volt a falkavadá— 
ssat, a kopóval történő hajtás, s előtérbe kerültek a mai for- 
niâ u hajtó— es körvadászatok az apróvadra, cserkész és vagy les—
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vadászat a nagyvadra, hajtóvadászat vaddisznóra,
A védegylet ösztönzésére fejlődésnek indult a szakirodalmi 

tevékenység. Bársony István úttörő munkái nyomán a vadászati té
májú szépirodalmi alkotások is megjelentek. Polgárjogot nyert a 
magyar képzőművészetben is a hosszú ideig mellőzött vadászati 
téma, elsősorban Szinyei Merse Pál, Zichy Mihály, Melka Vince, 
Hoyer Arthur, Neogrády Antal, Vastagh Géza munkáinak köszönhe
tően.

A vadászati kiállítások is egyre sűrűbben és látványosabb 
keretek között kerültek megrendezésre. Az 1881-től rendszeressé 
váló agancslciállitások egyszersmind a trófeabírálat kezdetét is 
jelentették,egyenlőre egyéni értékítélet alapján,
A nagy nemzetközi kiállítások látványos seregszemlék voltak, se
gítették a magyar vadászat hírnevének öregbítését. Ám a gondok 
jeloi is mutatkoztak: a vadászok egyoldalú társadalmi összetéte
le, a meglévő hatalmas vadállománnyal való meggondolatlan gaz
dálkodás, a terület vadeltartó képességének figyelmen kivül ha
gyása, a növekvő vadkár a polgári és az arisztokrata vadászok 
közt növekvő feszültség, a vadorzás fokozódása — megannyi gon
dot okozott - a magyar vadászatnak az I. világháború előtt.
S ehhez jött a háborús évek és a forradalmak okozta vadpusztulás,

A két világháború között 
Korszerű, átfogó vadászati jogszabályt alkotott a Tanácsköztár
saság, kimondva a vad állami tulajdonát, a vadászati jog állami 
illetékességét - bérbeadás utján való továbbadását. Végrehajtá
sára nem kerülhetett sor,

A trianoni békeszerződés értelmében az erdőterület 8k ^-ka.l
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ősökként, A hegyvidéki erdőterületek elvesztésével nem csalc az 
erdőlakó nagyvadállomány lett kevesebb, lianem egyes vadfajok 
/pl, zerge, medve/ ettől kezdve hiányoztak a magyar faunából.
Az uj határok között maradt vadállomány jelentősen megfogyatko
zott, megújítása a kitűnő vadászati szakemberek munkáját dicséri, 

A nagyvadállomány hamarosan elérte a háború előtti szintet. 
Az apróvad-állomány soha nem látott bőségben volt az országban, 
különösen a nyúl-, majd a huszas évek második.felétől a fácán
állomány ért el csúcsértékeket, A foglyok számát nagymértékben 
apasztották a rendlcivül kemény telek, de a vadliba-vadkacsafé~ 
lék - a jelentős élőhely-szükülés ellenére — kiemelkedő teríték— 
adatokkal szerepelnek ezekben az években,

A vadászat a két háború között még kevésbé találta meg tár
sadalmi helyét, mint a századfordulón. A vadászati jog kérdését 
szándékosan nem rendezték, a megosztottságra jellemző, hogy há
rom szálánál egyesület működött mindössze 8—9 ezer taggal, s a 
vadásziét szám lcb. 30.000 fő volt. Előrelépést jelentett a felü
gyeleti rendszer kiépítése, a vadászati fegyelem megszilárdítá
sa, de elmaradt a vadászati törvény korszerűsítése, és tovább 
folyt az üzletszerű vadorzás.
A vadászati kultura Kittenberger Kálmán jóvoltából különösen 
az irodalom terén gyarapodott. Mellette Nadler Herbert, Zsindely 
Endre, majd Fekete István fémjelzi a Nimród vadászlap fénykorát. 
Itt közölt először részleteket müveiből a később kiemelkedő ma- 
gyar vadász-iró, Széchenyi Zaigmond is. Nadler Herbert vezetésé
nek- 1925—tol 19V+-ig évente bírálattal egybekötött agancskiálli— 
tást rendezett a Nemzeti Vadászati Védegylet, aki egyidejűleg
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megalkotta az objektív bírálat világhírű alapjait is.
Szép sikert ért el a magyar vadászat az 1937-es Berlini 

Nemzetközi Vadászati Kiállításon a fődíjas szarvasaganccsal és 
a jól sikerült diorámálckal.

A magyar vadászat a felszabadulás után 
A háborús években a vadállomány — különösen a nagyvad — nagy 
károkat szenvedett, sok helyen csaknem teljesen eltűnt a szar
vas, az őz és a dára. A felszabadulás után hamar létrejöttek a 
demokratikus vadászat jogi, szervezeti feltételei. Megszűntek 
a vadászati kiváltságok, az első jogszabályok egyike rögziti, 
hogy a vadászati jog az államot illeti meg, egyidejűleg függet
lenített közigazgatási felügyeleti rendszer létesült. Az állam
tól a vadászati jogot csak miniszteriális jóváhagyással működő 
polgári vadásztársaság válthatta meg. Az uj vadásztársaságok 
nagyüzemi munkásokból, földhöz juttatott parasztokból, értelmi
ségiekből szerveződtek. A széles társadalmi bázis megalapozásá
val egyidejűleg megteremtődtek a tervgazdálkodás feltételei. 
19^7-ben megalakult a szakmai érdekképviseleti szerv, a Magyar 
Vadászok Országos Szövetsége, vállalva as állam felé a kapcso
lattartást és a vadászok szakmai—politikai nevelését.

1950—tői olyan erőltetett fejlesztés kezdődött, mely hama
rosan megalapozatlannak bizonyult. Egy-egy járásra kiterjedő 
életképtelen mammut vadásztársaságok szerveződtek - állami vál
lalatok vagy termelőszövetkezetek fedőneve alatt. Kötelezővé 
vált a biológiai tényezőktől függetlenitett termeléscentrikus 
szemlélet, mely elsősorban a nyúlállományt sújtotta,

A nagyvadállomány kezelése, szakmai irányítása 1955-től az
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erdészet hatáskörébe került, területileg is elkülönült, s szi
gorú, szakszerű vezetés mellett az évtized végére elérte, sőt 
helyenkint túlhaladta a háború előtti szintet, s a minősége is 
fokozatosan javult.

Fordulópontot jelent a vadászat történetében az 1957.évi 
első szocialista törvényerejű rendelet megalkotása. Kimondta a 
hosszú lejáratú és az éves tervek készítésének kötelezettségét 
a vadgazdálkodásban, A nagyvadas területek felügyeletét az Or
szágos Erdészeti Főigazgatóság, az apróvadasokét a. megyei mező
gazdasági osztály látta el. Országos Trófeabíráló Bizottság ala- 
kult 1958-ban. A nagyvad trófeák kötelező bemutatását 1962-től 
rendelték el. 1962. január 1-ével a vadászati jog beolvadt az 
Erdőtörvénybe.

A vadállomány jelentősen gyarapodott, különösen a szarvas, 
az őz, a vaddisznó, melyek élőhelyét kedvezően befolyásolta a 
mezőgazdaság szocialista, nagyüzemi átszervezése, a traktorok, 
gépok megjelenése. A hatvanas években már a nagyvadállomány meg
haladta a lehetséges mértéket, fejlődött a minősége is. Egymás
után jelente’: meg világelső trófeáink, őzből 1965-ben, gímszar
vasból- 1968—bán, dárából 1967—ben, melyeket a hetvenes években 
ujabb magyar világrekorder trófeák követtek A növekvő vadállo
mány üövojívo vadkarral is járt és tervek születtek a nagyvadál
lomány csökkentésére.

A nagyüzemi termelés as apróvad élőhelyét károsan befolyá- 
SOj-“a /veo7^"ereses, gepesites/, igy a fejlesztés esen a téren 
nem 3. ehetett tartós. Különösen a fogoly-, majd a nyiü .d ■ o: i'.ny 
csö’-’-.enése állandó stíl t. A mesterséges f ácántonyésstés dinau/kus
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fejlődése és a vadfaj jobb alkalmazkodó képessége a fácánállo— 
mdny szintenmaradását illetve növekedését eredményezte,

A sportvadászat fejlődésére a vadásztársaságok kialakulá
sa, valamint a taglétszám lassú emelkedése a jellemző. Az álla
mi szervek, szövetkezetek "patronálást" vállaltak egy-egy tár
saság felett. Megnőtt a MAVOSZ feladatköre a vadgazdálkodási 
feladatok megvalósításában, a vadászati kultura fejlesztésében. 
1957 óta ismét megnyilt a lehetőség a külföldiek bérvadászata 
előtt is,

A vadásztársaságok egyre több tsz-dolgozót vettek fel tag
jaik sorába, felismerve, hogy az együttműködésnek nagy jelentő
sége van a vadgazdálkodásban.

Az 1971-ben Budapesten megrendezett Vadászati Világkiállí
tás a magyar vadászat nemzetközi elismerését és sikerét jelen
tette. Célja az volt, hogy bemutassa az ember és a természet 
kapcsolatát, a vadászat hatását a modern kor emberére, felhiv— 
Ja a figyelmet a természeti kincsek védelmére, kiemelje a vadá
szat természetvédelmi és turisztikai jelentőségét.


