
KÍSÉRLET A VADÁSZATI JOG SZABÁLYOZÁSÁRA A MÚLT SZÁZAD
KÖZEPÉN

Dr. Csőre Pál

A magyarság mindig híres volt szabadság szeretetéről, ami abban is kifeje
zésre jutott, hogy olyan ősi hagyományokra alapuló sportban, mint a vadászat 
nem volt hajlandó megszorításokat elismerni. Ez azonban néha még akkor is a 
jogi korlátok elvetésében állott, mikor a haladás a szabályozást már ezen te 
rületen is feltétlenül indokolttá tette. A vadászat ügyével mindig késve fog
lalkozott a törvényhozás egészen a múlt század végéig. Érezték ezt a felvilá
gosult elmék a reformkorban, de a korszerű szabályozás mindig elmaradt, a fi
gyelem és az erőfeszítés fontosabb kérdések rendezésére összpontosult.

Talán van némi túlzás abban ha azt állítom, hogy a szabad vadászat kora még a 
XIX.század közepén is tartott nálunk, de nem járok nagyon messze a való hely
zettől. Igaz, hogy akadt az elmúlt századok folyamán néhány törvény, amely 
tartalmazott vadászatot érintő rendelkezést, a XVIII. században pedig már ki
fejezetten vadászati törvényt is hoztak, de ezek a gyakorlatban nagyon töké
letlenül érvényesültek. Már vagy 900 évvel ezelőtt kimondták, hogy ünnepnapo
kon nem szabad vadászni. Azután a XVI. század elején megtiltották a parasz
toknak a vadászatot. Csak 1872-ben született olyan törvény, amely ezt már nem 
tartalmazta. A parasztok vadászati tilalmát azonban a nemesség úgy értelmezte 
hogy csak a maguk részére nem vadászhatnak, de a földesur részére éppenséggel 
kötelező a vadászat, a vadbeszolgáltatás. Az urbáriumok rendre előírták, mikor 
/rendszerint karácsonykor/ mennyi és milyen vadat kell az uraság részére a 
várba behozni. Az idők, a szokások csak nagyon lassan változtak. A Vadász- és 
Versenylap hasábjain olvashatjuk 1859-ben: "Az uraságok a helyett, hogy a va
dat egyszerűen tilalmaznák, mire a magyar törvény őket még feljogosítja, ön
maguk neveltek és tanítottak vadorokat... a parasztokat magukkal viszik ki va- 
dászgatni, sőt nekik egyedül is megengedik a vad pusztítását, csak időnként 
az urasági konyhára,nyársra valót szállítsanak." Tehát még a múlt század kö
zepén is így látták a törvény hatályosságának kérdését.

Az akkori magyar erdészeti egyesület /Ungarischer Forstverein/ is többször 
foglalkozott a múlt század ötvenes éveiben folyóiratában /Mittheilungen Des 
Ungarischen Forstvereins/ a magyar vadászat ügyével. Felismerik a vadászat 
népgazdasági jelentőségét és szomorúan állapítják meg, hogy a magyar földbir
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tokosok ezzel egyáltalán nem törődnek. Vannak ugyan kivételek, de ezeknek a 
száma elenyésző. A bajok okát elsősorban a korszerű vadászati törvény hiányá
ban látják. Akinek nálunk puskája van - írják - jogosítva érzi magát a vadá
szatra. A hatóságok minden szabálytalansággal szemben elnéző magatartást tanú
sítanak. De a törvények elavult rendelkezései már régen nem felelnek meg a 
megváltozott joyi és társadalmi viszonyoknak. 1802-ig a törvény a vadászati 
jogot mint nemesi kiváltságot kezelte és bár az idegen földbirtokos területén 
vadászó nemes számára némely korlátot állított is fel - egyes vadfajokra ki- 
méleti időt, hajtó ebekkel való vadászat tilalmát stb. a nemesi vadászat 
e néhány megszorítástól eltekintve teljesen korlátlan volt. A francia forra
dalom hatására készült nálunk is tervezet a XVIII. század utolsó évtizedében 
a vadászati jog korszerű szabályozására, amelynek lényege a vadászati jognak 
az ingatlan tulajdonjoghoz kapcsolása volt, de ebből nem lett törvény. He
lyette ismét a nemesi előjogot kodifikálta a törvényhozás 1802-ben, bár az
zal a korlátozással, hogy a földbirtokos birtokának akár a fele részét is ki
vonhatta a "szabad vadászat"alól. Ezen a letiltott részen viszont a tulajdo
nos minden megszorítás nélkül, szabadon vadászhatott, itt nem vonatkoztak rá 
a tilalmi idők, vagy egyéb korlátozások. Még jobbágyainak se nagyon tiltotta 
ezt a foglalkozást, mint azt a fenti idézetből tudjuk. A jobbágyság eltörlé
se után pedig a nemesi előjog is értelmét vesztette. Ilyen körülmények között 
a vadászat Magyarországon a műit század közepén a teljes rendezetlenség álla
potába került. Ez az itt járó idegeneknek feltűnt, és - akik a vadászat ér
dekelt - nem is késtek a nálunk levő állapotokról elitélően nyilatkozni.

"Die Jagd.... wurde selten oder ne nach waldmannischen Regein betrieben, de 
dér grosse Besitzer es nicht dér Mühe werth hielt, ein wehrhaftes Jagd - und 
Schutz-Personal zu haltén und daher wenig Gebrauch von seinen Rechten machte. 
Die k.k. Forst-Beamten dieses Kronlandes habén wenig Vorliebe für das edle Wa- 
idwerk." - olvashatjuk a Mittheilungen 1856. évi II. füzetében.

Ilyen körülmények között dolgozott ki a Belügyminisztérium 1859-ben egy ren
delettervezetet a vadászati jog ideiglenes szabályozására, majd az Ungarischer 
Forstverein lépett fel egy másik - habár a belügyminisztérjuftWioz sok tekintet
ben hasonló-tervezettel. Ezeket német nyelven az Egyesület közlönyében, magya
rul pedig a Vadász- és Versenylapban hozták nyilvánosságra.

Mindkét tervezetnek sarkalatos pontja volt az eddigi "szabad vadászat" meg
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szüntetése és a vadászati jognak a földtulajdonnal való szorosabb kapcsolatba 
hozása.

Ezért a tervezetek 1. §-a kimondta, hogy a földesuraknak a hatályos törvény 
által lehetővé tett, saját kizárólagos vadászatát szolgáló területek tovább
ra is fennmaradnak. Ehhez az Egyesület javaslata hozzátette, hogy akik ezzel 
a jogukkal eddig nem éltek, illetőleg nem tiltották le az idegen vadászat e- 
lől birtokuk fele részét, azt a rendelet hatályba lépése után fél éven belül 
megtehessék. Ezekre a területekre a vadászati jog csak addig marad fenn, amig 
az 1853 március 2-i nyiltparancs alapján a birtokviszonyok meg nem változnak.

A szabad vadászat viszont megszűnik, vagyis az 1. §-ban említett területeken 
kivül az addigi vadászatot tovább gyakorolni nem szabad. Ezzel szemben az i- 
lyen területeken azok a birtokosok, akiknek egy tagban legalább 400 kh birto
kuk van, továbbá az 1. §-ban említett birtokosok a korábban szabad vadászat 
alá eső területeiken lesznek vadászatra jogosultak.

Az egyéb területeken lehetőleg legalább 2000 kh-as vadászterületeket kell ki
alakítani. Ezeket a megyei hatóságok 5-10 évre a legtöbbet Ígérőnek a vadá
szati jog kizárólagos gyakorlása céljából haszonbérbe adják. A szabad királyi 
városok vadászati joga megmarad, a községek azonban csak akkor és csak ha
szonbérlet utján gyakorolhatják a vadászatot, ha a minimális vadászterület- 
nagyságot /400 kh/ területük egy tagban eléri. Az olyan területeken, amelyek 
egyik - fent említett - kategóriába sem tartoznak és amelyeken a vadászati jo
got nem tudták haszonbérbe adni, a megyei hatóság fegyvertartási engedéllyel 
rendelkezőknek egy évre 10 ft ellenében vadászjegyet ad.

Minden vadászatra jogosult köteles "a vadászati oltalomról" gondoskodni és 
jogosult vadászati személyzetét felesketni. A vadászjegy ellenében hasznosí
tott területeken "felügyelő és vadóvó személyzetet" a megyei hatóság alkal
maz. Ezeknek fizetését a haszonbérleti díjakból fedezi, ami az utóbbiakból e- 
zen felül megmarad, abból - az egyesület javaslata szerint - a Magyarországon 
felállítandó erdészeti szakiskolák fenntartásához kell hozzájárulni.

A tervezet a vadászatra jogosultak költelességévé teszi "a nagy duvad kiirtá
sát és a kisebb ragadozók számának csökkentését". A "nagy duvad", tehát a 
farkas esetleg a medve vadászatára a hatóságok az erdész- és vadőr személy -



zettel hajtó vadászatokat rendeznek, amelyhez a községek kötelesek hajtókat 
biztosítani.

Az egyesület tervezete a tilalmi idők részletes szabályozását is tartalmaz
za. Kimondja, hogy tilalmi idő alatt vadat sem eladni sem venni nem szabad.
A politikai hatóságok feladata arra ügyelni, hogy a vadállomány "a földipar 
viszonyainak megfelelő számot meg ne haladja." A vadászatra jogosultak köte
lesek megtéríteni a vad okozta károkat.

"Angol zaklató kutyákkal vagy agarakkal vadászni az illetőnek csak saját bir
tokán - másén pedig csak az illető tulajdonos beleegyezésével szabad." A ve
tésekben, szőlőkben, réteken a művelés idején tilos a vadászat. A gazdátlan 
kutyákat és a kóborló macskákat vadász-személyzet lelőheti. A nyájőrző kutyá
kat meg kell kimélni, ha kolonccal vannak ellátva. A vadat a vadászterület 
határán túl űzni nem szabad, a határon átment vad az ottani "vadásztulajdono
sé". Idegen vadászterületen - a közutak kivételével .- lőfegyverrel, vadász- 
kulyákkal, hálókkal, tőrökkel, stb. közlekedni tilos, de tilos kelepcéknek, 
hálóknak, tőröknek a kirakása is. Végül jól tükrözi az akkori felfocpst annak 
kimondása, hogy vasár- és ünnepnapokon a reggeli istentisztelet előtt tilos 
a vadászat.

A magyar erdészegylet javaslatának indoklása abból indul ki, hogy már az 1802 
évi vadásztörvény azáltal, hogy a földbirtokosnak megadta a jogot, hogy bir
tokának felét a szabad vadászat alól kivonhassa, és hogy ez a jobbágyföldek
re is kiterjedt, amelynek ő volt a tulajdonosa /jobbágy csak használója/, a 
vadászati jognak a földtulajdonjoggal való összefüggését nyilvánította ki.
"Jó alappal bir tehát Magyarországon a földbirtokkal összekötözött vadászjog 
s ennélfogva az erdészegylet, a m.Belügyminisztérium rendelettervezetével 
egybehangzólag, e jó alapú /wohlerworbene/ jogokat tisztelendőnek tartá." U- 
gyanakkor "a kizárólag egyéni kiváltságként mutatkozó s a nemeseket és ezek
kel egyenranguakat illető vadászati jogot azon okból szünteti meg, mert az 
illy személyi előjogok a mai jognézettel s a vadas terekre vonatkozó nemzet- 
gazdászati elvekkel /mellyeknek a vadásztörvény minden tervezeténél iránya
dónak kell lenniük/ össze nem fér."

A földtulajdonnal való kapcsolatbahozást azzal is indokolják, hogy így van 
ez más országok törvényeiben is.
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Kiderül továbbá a tervezet és a hozzáfűzött indoklás szövegéből, hogy a ren- 
deletet csak átmeneti szabályozásnak szánták, mert számítani lehetett arra, 
hogy - az akkor a hivatkozás szerint még az 1853. évi császári nyiltparancs 
értelmében - megvalósítandó birtokosztályok a földbirtokok tulajdon viszo
nyaiban jelentős változásokat hoznak majd. A tervezet készítői mégis úgy lát
ták, hogy a vadászat jogi szabályozására ennek ellenére az adott időpontban 
már sürgős szükség van, a földtulajdonnal való kapcsolat kimondását nem lehet 
tovább halogatni, mert a hatályos jogszabály a társadalmi rend megváltozásá
nak nem felel meg, és mert a vadgazdálkodás tovább fejlesztésének akadályo
zója.

Az a minimális területnagyság, amelyen a földbirtokos a vadászatot kizárólag 
gyakorolhatja az erdészegylet tervezete szerint 400 kh. Tudjuk, hogy az 1872. 
évi VI . te.-ben ez 100 kh lett, míg végül is az 1883-as vadászati törvény 
közbenső megoldást választva ezt 200 kh-ban állapította meg. Ugyancsak az er
dészeti javaslat tartalmazott csak legkisebb mérték megállapítást az újonnan 
kialakítandó vadászterületek tekintetében, figyelemre méltó, hogy ezt 2000 
kh-ban állapította meg, ami 1150 ha-nak felel meg, szemben a mai 4000 ha leg
kisebb vadászterület terjedelemmel!

Az erdészegylet terveztének indoklásából értesülünk egyéb, a belügyminiszté
riumi tervezettől való eltérés okáról is. így például az erdészeti tervezet 
nem mondja ki kötelezően a vadőrtartást, abból a meggondolásból kiindulva, 
hogy egyrészt a kisebb birtokosokat ez túlzottan megterhelné, másrészt a va- 
dásatra jogosultnak saját érdeke vadászterületének őrzése és a vadgondozás 
előmozdítása. Az erdészeti javaslat szerint a katonatisztek és az állami 
tisztviselők nem kapnának illetékmentes vadászjegyet, mint ahogyan a belügy
minisztériumi tervezet írja, mert "illy kedvezmény a jogélet tisztázott fo
galmaival s az állampolgároknak törvény előtti egyenjogúságával merő ellen
tétben áll; továbbá mert ama körülménynél fogva, hogy a nemesség eddigi e- 
gyénjogának meg kell szófnnie, az illyszeru előnyzet épp oly igazolatlanná 
mint gyűlöletessé válnék;...'1

Azt az elgondolást, hogy a haszonbérleti díjakból és a vadászjegyekből befo
lyó összegeknek a vadászszemélyzetre és egyéb költségekre fordított része u- 
tán fennmaradó hányadát erdésziskolák alapítására kell fordítani azzal indo
kolja az erdészegylet, hogy ''erdésziskolák alapítása Magyarországon mellőz
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hetetlen szükségessé vált s minthogy erre pénzalap nincs, azt e célra te
remteni kell; továbbá mert az illető pénznek e külön országos intézetre for
dítása az egész törvénynek népszerűséget adand;..."

E rövid ismertetésben természetesen csak a tervezetek lényegesebb rendelke
zéseire és azok indoklására lehetett kitérni, de ezekből is látható, hogy 
mind a kormányszervek, mind az Ungarischer Forstverein javaslata felismerte, 
milyen értelemben kell a hatályos jogot, amelyet az élet már régen meghala
dott, módfláítani. Érdekes azonban, hogy sem a magyar vadászoknál, sem a nagy
birtokosok körében nem találkoztak ezek a tervezetek helyesléssel.

A közzétett javaslatokhoz több észrevétel érkezett, amelyeket a Vadász- és 
Versenylapban közzétettek. Elsőnek gróf Festetics Leó hosszas fejtegetéseit 
olvashatjuk, amelyeknek lényege abban foglalható össze, hogy a törvény által 
lehetővé tett és megszerzett jogokat nem szabad bántani, mert az veszedelmes 
következményekkel járhat. "Történelmi alapban gyökerezett jogokat - írja - 
ilynemu törvényjavaslat által megtámadni nem szabad... a viszonyok minden e- 
rőszakos megoldása helytelen... még a mai napig nem akadt példája annak, hogy 
a magyarországi birtokosok bármelyike is, hajdani földesúri vagy tulajdonosi 
jogairól csak a legkisebb tekintetben is lemondott volna..." Ez a fejtegetés 
azonban nem nagyon találó, mert a javaslat éppen nem akart a földesuraktól 
semmiféle jogot elvenni, ellenkezőleg, tulajdonjoguk teljesebbé tételét je
lentette. Mégis oly törekvést lát a javaslatban megnyilvánulni, amelyet "min
den fennálló jognak erejéből kiforgatására czélzó demokraticus szándék indo
kol"... Márpedig "... semmi sem dönthet egy államot olly hamar a végreomlás- 
ba; mint a fennálló jogok erőszakos megsértésének elve..." Más oldalról kö
zelíti meg és bírálja a javaslatot "Az öreg Langvius óhajtásai vadászügyben" 
című hozzászólás Nadányi Imrétől. Ö is helyesnek tartotta az 1802. évi vadá
szati törvénynek azt a rendelkezését, ami szerint a földbirtok fele á nemesi 
vadászat számára nyitva állt, "... hogy a kisebb nemesség az igen kedvelt 
vadászat élvezéséből ki ne szomoríttassék.. ,  mert "Vérében van a vadászat 
és agarászat a magyar nemességnek annyira, hogy némely ősi szentesített joga
iról önkényt lemondott, de a vadászati jogairól sohasem." Nadányi itt - amint 
az a további fejtegetéséből kiderül - az agarászat gyakorlásának lehetőségét 
félti, amely a tervezet jogszabállyá válása esetén valóban szukebb térre szo
rulna. Végeredményben azt javasolja, hogy a nagybirtokosok tetszésük szerint 
tilthassák le egész birtokukon az idegen vadászatot, vagy ha úgy tetszik,
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hagyják szabadon azt a kisbirtokosoknak, és ebben se rendelet se törvény 
ne gátolja őket.

Ugyancsak a kisbirtokosok vadászati érdekeinek védelmében emel szót Balogy 
Elek, aki szerint a "határoknak csak a fele részét lehessen törvényesen til- 
lalmazni, másik felerészök az idény alkalmával legyen nyilt tér olly egyé
nek számára, kiket a sors nem áldott meg holdak ezerével."

Ismét más észrevételek szerint az 1802. évi vadászati törvény jó volt, leg
feljebb nem tartották meg rendelkezéseit. A legtöbb nagybirtokos nem élt az
zal a jogával, hogy birtokának felét más vadászok elől letiltsa, "mert a ma
gyar nem irigy, vagy ha az nem magyar az, czudar az" Bár úgy látszik mégis 
voltak ilyen "cudarok", mert "némellyek - bizony igen kevesen - az djabb i- 
dőben a törvény ellenére egész birtokaikat elfcilalmazhatták...". A vadászati 
jog rendezésére nem emiatt van szükség, mivel a régi törvény rossz volna, ha
nem azért mert annak rendelkezésit nem tartották meg, "... az újabb időben 
nehéz lévén felfedezni a régi törvényekből mellyik áll még, mellyik nem?" Nem 
uj vagy ideiglenes, a létező állapotot megforgató törvényes intézkedésekre 
van tehát szükség, hanem a létezőnek fenn és megtartására..., hogy jogi szem
pontból a vadászat, mint a vadhoz a birtok gtáni jog biztosíttassák és a gya
korlatban előforduló esetek megitélhetésére jogelvek és vélelmek állíttassa
nak fel, hogy a kihágásnak is eleje vétessék, de a vadászat is lehetetlenné 
ne váljék."

Nyilvánvaló, hogy a vadászati körökben hangadó tényezők még ebben az időben 
is féltették a vadászat szabadságát és ezért még olyan szabályok bevezetésé
től is ódzkodtak, amelyek pedig éppen az egyébként nagyon tisztelt, a föld
birtokra vonatkozó jogokat tették volna teljesebbé. Ezek az ellenvetések 
játszhattak közre abban, hogy a vadászati jog nagyon is hiányzó újabb szabá
lyozására ebben az időben még mindig nem kerülhetett sor annak ellenére, hogy 
a vadászati jognak a földtulajdonnal való összefüggését, mint a magyar tör
ténelemben mindig megnyilatkozó jogelvnek létezését végeredményben senki sem 
vonta kétségbe. Az 1872-ben és 1883-ban alkotott törvények hatályba lépése 
után a tapasztalat azt mutatta, hogy emiatt Magyarországon nem csökkentek a 
vadászati lehetőségek és a földbirtokosok jogainak vadászati tekintetben tel
jessé tétele a vadgazdálkodásnak csak hasznára vált.


