
38

VADÁSZATI FELÜGYELŐI JELENTÉSEK 1946-BÖL 
Dr. Nagy Domokos Imre

Az alábbiakban közzéteendő dokumentumokat 1 9 ^ -ben találtam, amikor a Nimród 
és MAVOSZ történelmi munkabizottságának tagjaként az utolsó negyven év vadá
szattörténetét kutattam. Azonban hamarosan rájöttem, hogy az anyag legérdeke
sebb részének felhasználására nem kerülhet sor, és így végülis a több boríték- 
nyi cédul*a és a vastag dossziényi xerox-másolat felhasználatlanul maradt ak
kor.

Az 1945-49 között működött vadászati felügyelői hálózat szervezetéről, a 
felügyelők működéséről vajmi keveset tudunk. A magyar földművelésügyi igazga
tás történetéről szóló munka igen röviden intézi el a kérdést:
"A vadásztársaságok ellenőrzésére, a vadtenyésztés és a vadászat előmozdításá
ra a földművelésügyi minisztérium megyei, illetőleg járási vadászati felügye
lői állásokat szervezett. A felügyelők a törvényhatóság első tisztviselője e- 
lőtt fogadalmat tettek."^
A korábbi időszakot tekintve igen alapos díszmu - szerintem nem véletlenül - 
szintén igen röviden intézi el a kérdést:
"A demokratikus közigazgatás megszervezésével egy időben sor került a vadásza
ti szakirányítás létrehozására is. Minden megyében, és szükség szerint na
gyobb járási székhelyeken is, függetlenített vadászati felügyelőket neveztek
ki. Ök feleltek elsősorban a vadászatra vonatkozó uj jogszabályok és rendelke-

2 /zések végrehajtásáért."

A Nimród hasábjain 1984/85-ben megjelent cikkekben sincs sok értékelhető adat 
a vadászati felügyeletről. SZEDERJEI Ákos 150-160-ra teszi a felügyelők számát 
és hangsúlyozza, hogy "kiváló szakemberek v o l t a k . E g y  másik cikk pedig azt 
emeli ki, hogy "feladatuk véleményezés, javaslattétel volt, döntési joguk úgy
szólván semmi. "4//

A vadászati felügyelet megszervezéséről 1945. őszén rendelkezett a Földműve
lésügyi Minisztérium a 142.697/1945. FM.sz. rendeletével,5^ melyet kiegészí
tett a vármegyei gazdasági felügyelőkhöz intézett 142.714/1945. FM. sz. kör
rendelet. Az itt olvashatók szerint "a magyar államra átszállt vadászati jog 
minél előnyösebb hasznosítására, a vadászat okszerű" gyakorlására és az okszerű 
vadgazdálkodásra a fennforgó igen fontos közgazdasági és közellátási érdekekre
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c ltekintettel nagy súlyt helyeznek." A vármegyei 'székhelyeken vadászd ̂ ojeLü- 
gyelői, s járásoknál vadászati felügyelői állásokat szerveztek. A városok 
rendszerint valamelyik járáshoz tartoztak felügyeleti szempontból.

Háromnegyed év után máris átszervezték a vadászati felügyeletet. "A vadászati 
felügyelői szolgálat hatékonyabbá tétele, és az egyes vadászati felügyelőségek 
ellenőrzésére" az országot h^t ellenőrzési körzetre osztották fel a 162.197/ 
1946. FM. sz. rendelettel. Eg^-egy körzet 3-5 vármegyét foglalt magába. A kör
zeti vadászati felügyelők a vármegyei főfelügyelők közül kerültek ki, egyben 
azonban megtartották saját vármegyéjüket is. A Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Nógrád- 
Hont és Bács-Bodrog vármegyéket magába foglaló "Központi ellenőrzési körzet" 
vezetője Maczkó András pestmegyei főfelügyelő lett.7// Ettől kezdve iratai kö
zött számos értékes adat van a másik két vármegyére is, általában külön soro
zatba iktatva.

Egy hónappal később csökkentették a járási felügyelők számát. Pest-Pilis-Solt- 
Kiskun vármegyében például "a B-listától függetlenül" hat járási felügyelőt 
bocsátottak el. így egy-egy szolgálatban maradt felügyelőre több járás ellenőr
zése jutott.®^

Megkezdődtek az áthelyezések is. így pl. Szentiványi Károly monori járási fel
ügyelőt Makóra helyezték át, és megbízták a Csanád vármegyei főfelügyelő ál
landó helyettesítésével.9^

A vadászati felügyelők nyakába sózták a Nimród előfizet/tet/ésével kapcsolatos 
ügyeket is.10/ Vélhetőleg azért, hogy hatósági "sugalmazással" is növeljék az 
előfizetők számát.

Ugyancsak fontos szerpet kaptak az 1946/47-es vadászévtől bevezetett köte
lező szavatossági biztosítás intézésében, melyet egyébként a MAVAD-dal közösen 
bonyolítottak le. Ez nem mehetett valami simán, mert a társaságoknak egy 
nem kis része "vonakodott" a biztosítás megkötésétől.12/
Ugyancsak 1946-ban történt, hogy - a hazai vadászat történetében nem utoljára
- az államerdészet is szerepet kapott a vadászat állami ellenőrzésében.15^Ez
azonban eléggé nehézkesen ment, mert még decemberre sem dőlt el minden rés*- 
létkérdés.
1947 nyarán tették kötelezővé a vadászati felügyelők szakvizsgáját, azonban
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jelenleg erről a puszta ténynél többet nem tudunk.

A /véleményem szerint lehetőségeihez képest jól működő/ vadászati felügyeleti 
szervezet tevékenységének a Mezőgazdasági Igazgatóságok felállítását elrende
lő 2610/1949/III.23./ Korm. és 10.427/1949/IV.3./ FM rendeletek vetettek vé
get. Ezen intézkedéssel egybe vonták össze valamennyi mezőgazdasági felügyele
ti szervet. Erről az intézkedésről már 1970-ben ezt írta GONDA Béla: "A köz
ponti hatalom irányító szerepének megerősítését szolgálta, mindenek
előtt... az alapvető agrárpolitikai fordulat megvalósításának érdekében."
Ez a megállapítás ma is helytálló, csakhogy korántsem dicsérő a kijelentés 
hangsúlya...

Egyébként a vadászati felügyelőségek igen mostoha körülmények között működtek. 
1946. május 20-án pl. a vármegyei főfelügyelő "irodai kisegítő alkalmazásának 
engedélyezését" kéri a minisztériumtól, mert minden munkát egyedül végez, a 
kalocsai járási felügyelő pedig azt kéri, hogy postája'az államerdészetével 
közös lehessen, mert eddig minden irodai és postai kiadást a saját zsebéből 
kellett fizetnie.^

Az iratanyagot líjra átnézve ma jobban érzem a vadászati felügyelők nehéz hely
zetét. Ök - az esetenként naív - szaktudást és szakmai lelkesedést képviselték 
a helyi önkényeskedésekkel és az általuk át nem láthatott, de legtöbbször fel 
sem tételezett felsőszintű politikai harcokkal szemben. Mivel pedig általában 
komolyabb vadászmulttal rendelkeztek, s végzettségük legtöbbször erdész vagy 
mezőgazdász volt, könnyen rájuk lehetett sütni a "reakciós" jelzőt.

A vadászati felügyelői iratanyagnak véleményem szerint a legértékesebb részét 
a jelentések képezik. Ezekből megbízható, a később szokásos szépítés nélküli 
képet kapunk a rájuk bízott terület helyzetéről. Igyekeztem az anyagot úgy vá
logatni, hogy lehetőleg minél általánosíthatóbb képet kapjunk belőle.

A személyek közül egyedül THIRINGER János tartozik a viszonylag nevesebb va
dászok közé. Már az 1920-as évek elején jelentkezett a szaklapokban a nyugati 
határszélről küldött szakmailag igen alapos, de legtöbbször igen indulatos 
hangú, sőt esetenként szélsőséges politikai nézetektől sem mentes írásaival1.

Azviratanyag a Pest megyei Levéltár őrizetében van. 1969/70 folyamán én rendez-
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tem. A fondjegyzék készítésénél azonban elfeledkeztek róla, mert fondszáma 
még 1984-ben sem volt.

1.
1946. junius 5.

Az aszódi járás vadászati felügyelőjének felterjesztése a fegyvertartási 
engedélyek ügye rendezése érdekében

Az aszódi járás vadászati felügyelőjétől
38/1946.jvf. Szám. Tárgy: Fegyvertartási engedélyek

és vadászjegyek kiadásá
val kapcsolatos eljárás 
szabályozása

/
Vármegyei Vadászati Főfelügyelő Urnák!

Budapest

Köztudomású, hogy a fenálló rendelkezések értelmében ezidőszerint vadászjegyet 
csak az kaphat, aki valamelyik vadásztársaság rendes tagja. - Viszont vadász
jegyet ezenfelül még az nyerhet el, aki vadászfegyverre fegyvertartási enge
délyt kapott.

Amint azonban már eddig is a gyakorlat bebizonyította, a vadásztársaságok tag
jai általában - helyesen - a különböző politikai pártokból tevődtek össze. Már 
most,amikor a vadásztársaságok megalakultak, - elsősorban fegyvertartási enge
délyért kellett folyamodni. Hogy a vadásztársaságok tagjai fegyvertartási enge
délyhez jussanak, szükséges volt, hogy előéletükre nézve a magyar államrendőr
ség őket lepriorálja. A rendőrség azonban, mint később kiderült, úgyszólván 
csak politikai szempontból priorált, figyelmen kivül hagyta a 4640/1946. ME. 
számú rendelet 6. §-ában említett 5.007/1924. PM.sz. rendelet a/-d/ pontjaiban 
foglaltakat, - habár én, amikor a járásomban székelő vadásztársaságok tagjairól 
szerkesztett névjegyzéket priorálás végett hivatalosan átküldöttem a helybeli 
államrendőrség kapitányságának, világosan rámutattam a hivatkozott PM.sz. ren
deletre, és kértem, hogy az abban foglaltak szemelőtt tartásával foganatosít
sa a vadásztársaság tagjainak a priorálását. Amint azonban később maga a poli
tikai és bűnügyi osztály vezetője nekem szóbelileg beismerte, a szóbanforgó 
PM rendeletet figyelmen kívül hagyták, - mert állításuk szerint ezt a rendele



tét sehol sem találták.Tehát ezek szerint előfordult az az eset, - hogy 
olyanok részére is javasolták a fegyvertartási engedély kiadását, akik a kö
zelmúltban vadászati és jövedéki kihágásért el lettek Ítélve, vagy ilyen ki
hágásokat elkövettek.

Azonban, hogy olyanok is nyertek fegyvertartási engedélyt, akik, mint előbb 
említettem, vadászati és jövedéki kihágásért büntetve voltak, vagy ilyen kihá
gást elkövettek, - még meg lehetett volna akadályozni, hogy vadászjegyet ne 
nyerjenek, ha mielőtt az illetők a vadászjegyhez hozzájutottak volna, a vadá
szati felügyelő is meg lett volna hallgatva, vagy javaslatát kikérték volna.
Ez azonban nem történt meg, mert mint a múltban, most is a vadászjegy beje
lentő lapot a járási főjegyző írja alá, illetve javasolja a vadászjegy kiadá
sát. Természetesen itt nem lehet teljesen a járási főjegyzőt hibáztatni, aki 
vadászati vagy jövedéki kihágásért büntetve volt, vagy ezen kihágásokat elkö
vették, - mert köztudomású, hogy a járási főjegyzek nagyrésze, sőt az egész, 
uj emberek, akik a helyi és személy ismeretekkel nem rendelkeznek, de még a 
járási főjegyzői hivatalba beosztott tisztviselők is újak, így nem ismerhetik 
a vadásztársaság tagjait. De ezektől eltekintve a járási főjegyző nyugodt lel
kiismerettel adta ki, illetve javasolta a vadászjegy leadását, mert már az il
letők fegyvertartási engedéllyel rendelkeztek.

Tekintettel arra, hogy a vadászati jog a magyar állam tulajdonát képezi, és 
felette a magyar Földmívelésügyi Minisztérium, mint illetékes minisztérium 
diszponál, és hogy vadgazdasági, valamint nemzetgazdasági szempontokból is 
szükséges, hogy a vadászást a fennálló törvényes rendelkezések értelmében olyan 
egyének gyakorolhassák, akik minden tekintetben megfelelnek a követelményeknek,
- kivánatos lenne, ha magyar földmívelésügyi Miniszter Ur a Magyar Miniszter 
Elnök Úrhoz előterjesztést tenne, ahol is kieszközölné, hogy:
a./ Vadászjegyet csak az kaphat, akinek részére az illetékes járási vadászati 
felügyelő javasolja, illetve a kérdéses vadászjegy bejelentőlapot láttamozza.
b./ Esetleg magát a vadászjegyet az illetékes járási vadászati felügyelő adná 
ki.

Ez annál inkább is kivánatos, - sőt indokolt is lenne, - mert a vadásztársasá
gi alapszabály 8. §-ának második bekezdése ú j  pontja alapján a vadásztársa
ságból csak akkor lehet valamely tagot kizárni, ha vadászati kihágásért már 
jogerősen elitélték. Azonban az olyan tag, aki a múltban már orvvadász volt,

4 2
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igen fog magára vigyázni, hogy tetten ne érjék kihágáson, - de mint vadász- 
társasági tagot nehéz is lesz vadászati kihágáson tetten érni.

Végül szabad legyen még rámutatnom arra is, hogy a vadásztársaság tagjainak 
egy része még ma sem rendelkezik vadászfegyverrel, hanem kölcsönkért puskával 
vadászik, ami szabálytalan. Ennek részben az az oka, hogy egyesek nem tudnak 
fegyverhez jutni, mert anyagiakkal nem bírják, - de előfordul egyeseknél az 
is, hogy bár az anyagi körülményei megengedik, de mégsem akar fegyvert vásá
rolni, hanem arra számít, hogy majd vadászik kölcsön fegyverrel. Kivánatos 
volna olyan rendelkezés kiadása, hogy akiknek fegyvere nincs, azok nem vadász
hatnak, illetve azokat a vadásztársaságból ki kell zárni.

Tisztelettel kérem Főfelügyelő Urat, hogy előterjesztésemet magáévá tenni szi- 
veskedjen, és azt saját tapasztalataival és elgondolásaival kiegészítve Mi- ✓niszter Úrhoz előterjeszteni, - hogy amikor az 1946/47 évi vadászati idény 
megkezdődik, a szóbanforgó ügyek rendeződhessenek, mert ha a vitás ügyek ren
deződnek, akkor kilátás lehet arra, hogy a vadászat megközelítőleg szakszerűen 
és jogszerűen lesz gyakorolva.

Aszód, 1946. évi junius hó 5-én.

Kemecsey Lajos 
járási vadászati felügyelő 

Körbélyegző /koronás kiscímerrel/: JÁRÁSI VADÁSZATI FELÜGYELŐ

Eredeti gépírás. A meglehetősen sok helyesírási hibát és elütést kijavítottam, 
a fogalmazási nehézségeket /pl. egyes- és többesszám keverése/ nem.

Kezelési feljegyzések:
Érk. 1946. JUN 15. /dátumbélyegző/
Tudomásul 
Bp.1946. VI.19.
M /a megyei vadászati főfelügyelő kéziegyfi/
a ' i
Jelzete: 210/1946.vvf.
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2 .

1946. július 31.
A vármegyei vadászati főfelügyelő jelentése a vadállomány alakulásáról

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. Vadászati Felügyelősége, Budapest^ 
212/1946.vvf.

Magyar Földmívelésügyi Minisztérium 
Vadászati Ügyosztálya

B U D A P E S T  .

F. hó 15-én kelt 162.154/1946.V.3.sz. rendeletére tisztelettel jelentem az a- 
lábbiakat:

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. területén az apróvad szépen szaporodott, úgy hogy 
az 1946/1947. vadászati évadban a múlt vadászati idényben elejtett apróvadnál 
lényegesen nagyobb mennyiség kerülhet majd terítékre, ha erre a töltényellátás 
módot nyújt majd.

Az apróvadnál különösen örvendetes a megyében a fogoly állomány ugrásszeruen 
gyors elszaporodása. Ez különösen a megye kiskunsági területein észlelhető a 
legszertetuhőbben, mert ezen területek nagyrészén a fogolyállomány elérte az 
1938-as létszámot. Ezen gyors szaporodás visszavezethető a két egymásután be
következett enyhe télre, valamint a száraz tavaszokra. Ugyancsak nagy a fácán 
és nyúl szaporulat is.

Az apróvad szaporulat még kedvezőbb volna, ha a dolmányos varjú, szarka, kóbor 
kutya és mcska méreggel való irtását lelkiismeretesen keresztül lehetett volna 
vinni. Ezt sajnos sok vadásztársaság a felügyelőség felhívása dacára sem tel
jesítette, s így a felsorolt kártevők sokhelyütt elég érzékeny károkat okoz
tak. A vadásztársaságok legtöbb esetben nem hibáztathatok a mérgezés elmaradá
sa miatt, mert sem stryhnint, sem foszforszörpöt beszerezni nem tudtak. így 
elmaradt a téli mérgezés, és a tavaszi tojással való foszfor mérgezés is. így 
maradt volna a fészkek szétrombolása, és az orvmadarak kilövése, mint egyedüli 
védekezés ezek elszaporodása ellen. Ezt azonban a vadásztársaságok igen nagy 
része elmulasztotta a töltény megfizethetetlenül magas ára miatt. Több helyen 
napszámra fogadtak fel gyermekeket, s ezekkel kiszedették a varjú és szarka



fészkeket, t 'z a módszer egyes helyeken megri tkitotta ugyan a kártevőket, de 
helyeselni nem tudom ezt, mert ismerve a falusi gyerekeket, ezek egész bizto
san nem álltak meg csupán a varjú és szarka feszkek kiszedésénél, hanem fel
buzdulva a törvényes fészekrablason, bizonyara kimentek ellenőrzés nélkül is, 
de akkor már nem másztak fára, hanem a könnyebben megközelíthető fogoly, fá
cán, vadkacsa stb. fészkeket rabolták ki.

Nagyon sajnálatos, hogy a vadásztársaságok nem tudtak eleget tenni a káros va
dak pusztításának a töltény és méreg hiánya miatt. Ha ez a jövőben is így ma
radna, úgy oly nagy mértékben el fog szaporodni a dolmányos varjú és szarka, 
hogy pusztításaik katasztrofálissá válhatnak. Ugyanez vonatkozik a kóbor ebek
re és macskákra is. A jövőre való tekintettel javasolnám, hogy mindaddig, míg 
elegendő méreg nem áll rendelkezésre a vadásztársaságoknak, a vadászjegy kia
dását legalább 20 pár dolmányos varjú" vagy szarka láb beszolgáltatásához köt
nék.

Rendkivül szomorú jelenség a megyében a vadorzók és hurkolok igen nagy mérvd 
elszaporodása. Ezen lelkiismeretlen gazemberek mindden meggondolás nélkül 
pusztítják az állami vagyont képező vadálományt. Megfekezésük a vadőri sze
mélyzet legéberebb ellenőrzése dacára sem sikerülhet, mert a vadőrök legtöbbje 
sörétes fegyverrel rendelkezik, amit azonban a legutóbbi B.M. rendelkezés 
folytán csak a lakásában tarthat, de szolgálati útjára nem viheti ki, de még
ha ki is vinné, mit érne vele, mikor a vadorzók golyós fegyverrel, sőt gép
pisztollyal rendelkeznek. Ennek eredménye volt az, hogy a megye /területén há
rom esetben vesztette életét vadőr a vadorzókkal való harcban, /z, hogy a bér
lőkre, erdészeti személyzetre, vadőrökre rálövöldöznek, napirenden van. Sajnos 
a gyilkos vadorzók, bár statárium van, még a mai napig sem nyerték el méltó 
büntetésüket.

Nagy baj az, hogy sok helyen azok követik el a vadorzásokat, akiknek ezt meg 
kellene gátolni. Sajnos az ilyen magáról megfeledkezett rendőrök büntetése nem 
áll arányban az elkövetett tettel. Nagyon helyén való volna, ha a vadorzás 
végre nem kihágás, hanem vétség, illetőleg bűntetté lenne minősítve. Ez egy 
csapásra véget vetne a féktelen vadirtásnak.

A nagyvadas területek az egész megye területén tönkre vannak téve. A puszta- 
vacsi hires dámállomány a múlté, ugyancsak a nagykőrösi dámvad és őz állomány
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is úgyszólván az utolsó darabig ki lett pusztítva a vadorzók, továbbá a meg
szálló csapatok közreműködésével. Nagyrészt ez a helyzet a többi nagyvadas te
rületen is.

A vízivad, mely a legkülönbözőbb fajtáival nagyszámban népesítette be a Kis
kunság rónaságain végighúzódó belvizeket, sajnos egy-két szerencsés helyet ki
véve, úgyszólván teljesen eltűnt. Ennek oka az 1920-as évek második felében 
létesített , s a Kiskunságot jelenleg is kiszárító és tönkretevő Átok csa
torna. Ez a szerencsétlen csatorna a belvizeket elvezette, s helyükben maradt 
ma is parlagon heverő hasznavehetetlen szik és száraz zsombék. Az ottani la
kosság nevezte el ezt a szörnyszüleményt Átok csatornának, mert mióta ez meg
van, az előbb virágzó községek nagyrésze elszegényedett. Ugyanis az állatte
nyésztés lehetetlenné vált. Ugyancsak megszűnt a nád termés is, pedig ez volt 
a lakosság főkeresete.

És ezzel a lecsapolással elpusztult a kiskunsági mocsarak világhírt vízivad 
állománya is. Ott, ahol alig húsz évvel ezelőtt nádrengetegtől övezett tó^á- 
gok csillogtak a déli verőfényben, hol vizimadarak ezrei élték ősi életüket, 
hol a gémek legkülönbözőbb féleségei húztak esténként pihenőre a mocsári erdők 
faóriásaira, s ahol akkor még embertől háborítatlanul költött a hófehér tün
dérmadár, a kócsag, ott ma az emberi kapzsiság és butaság cégére gyanánt kié
gett puszta sivatag ég a kiméletlen kiskunsági napsütésben.

Igen ajánlatos volna, ha ezen csatornát valamilyen módon meg lehetne semmisít- 
tetni az illetékesek által, mert tervbevett céljának nem felel meg, hasznot 
nem hajt, csupán kárt okoz. A csatorna úgyis kezd eliszaposodni, mert már é- 
vek óta nem tisztítják, s előbb utóbb úgyis semmivé lesz. Erős a gyanúm, hogy 
az ottani lakosság nagy örömmel betemetné ezt az Alföld szégyenét közmunkában 
is.

Ha pedig ez megtörténne, akkor pár év múlva újra éledne a kiskunsági mocsár- 
világ.

Budapest, 1946. julius 31.
Ma /kéz jetgy/

vm.vadászati főfelügyelő 
Gépelt másolati példány. A helyesírási- és géphibákat kijavítottam, a fogalma-



zási jellegűeket nem.

Kezelési feljegyzés: 
a/a
Jelzete: 212/1946. vvf.

3.
1946. augusztus 27.

A kiskunfélegyházi vadászati felügyelő jelentése a vadászati szaktudás 
növelése és a vadászati fegyelem megszilárdítása érdekében 

tett intézkedéseiről

Kiskunfélegyháza m.város és járás vadászati 
felügyelőségétől

713/1946. jvf. sz. Tárgy: Helyzetjelentés 1946.
augusztus 23-tól 28-ig 

Hiv.sz.: 237/1946. vvf.
/Vármegyei Vadászati Főfelügyelő Urnák

B u d a p e s t .

A járási vadászati felügyelőség tárggyal kapcsolatban tisztelettel az alábbi
akat jelenti: v

160.700/1946. számú átiratot tudomásul vettem, s a nagymultú "Nimród" vadásza
ti szaklap megindítására a már előző 161.127/1946. számú körlevélre a leg
messzebbmenő propagálást fejtettem ki, illetve hajtottam végre, aminek az e- 
redménye az volt, hogy kivétel nélkül minden vadásztársasági tag meg fogja 
rendelni. A lap megindulását nagyon vártuk, de mikor megtudták a havi előfize
tési árát, egyenlőre /sic!/ elzárkóztak a megrendeléstől, hivatkozva a magas 
árra s a pénzügyi helyzetre. A felügyelőség részéről nagy súlyt kivánok he
lyezni a lap terjesztésére, már azért is, mert minden politikától mentes va
dászirodalmat keltünk életre. Különösképen fiatal vadásznemzedék nevelését, 
előképzését segíteni elő. Tekintettel arra, hogy kötelezővé tette, mint hiva
talos lapot a vadásztársaságoknak megrendelni, igy egyenlőre /sic!/ minden' 
társaság kettő példányt meg fog rendelni. Időre a feltüntetett 6 forint példá- 
nyonkinti összeget képtelen vagyok beszedni, mivel járásom egyes részén pósta- 
fordulat 10-12 napot vesz igénybe.
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Járásomban a fiatal vadász generáció vizsgáztatását e hónap végével bevé
gezzük. A fiatalok tudása meglepően jó eredményt fog mutatni. Ez annak tud
ható be, hogy a legnagyobb komolysággal és gondossággal készültek a tanulás
hoz. De köszönhetem a szép eredményt az öregebb oktató vadászoknak, akik ki
tértek a vadászás minden időszeríf pontjára és törvényére.

707/1946. szármí átiratommal már tisztelettel jelentettem, hogy járásom terü
letén több vadásztársaságtól beadvány futott be hozzám azzal a kérelemmel,
hogy a magas összegben megszabott vadászjegy illetéket, mely összeget megfi-

/zetni kénytelenek lesznek, mérsékelje a Magyar Pénzügyminiszter Ur.

A vadászati felügyelőség a beadványokat méltányosnak tartja annál is inkább, 
mert úgy alkalmazásból való elbocsátás és nyugdíj megvonások miatt erre több 
vadásztársasági tag képtelen.

A vadásztársasági tagok között a magyar társadalom minden rétege képviselve 
van.

A vadászati rendtartás és annak elkészítésére utasítást adtam minden vadász- 
társaság elnökségének. Többek között kitértem a magános vadászatokon való 
részvételre. Egyedül megtiltottam a kijárást, mert a múltban előfordult, hogy 
egyes vadászok zsák számra hozták a piacra a nyulat. Ezért körlevelet bocsá
tottam ki, s körlevelem 7-ik pontjában az alábbiakat közöltem:

Egyedül vadásztársasági tag nem mehet ki, csak másod vagy harmadmagával, de 
akkor is csak bokrászva vadászhatnak.

így némileg az ellenőrzést gyakorolni tudom, mert sohasem tudják, hogy egyik 
a másikat mikor jelenti fel szabálytalanság miatt.

Tisztelettel kérem Főfelügyuiő urat 8-ik /?-NDI/ bekezdésemet megerősíteni és 
jóváhagyni szíveskedjék.

Kiskunfélegyháza, 1946. augusztus 27-én.

Némendi Varga István 
járási vadászati felügyelő
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Eredeti gépelt példány. A nyilvánvaló helyesírási és géphibákat kijavítot
tam, a nyelvhelyességit két nem. Néhányra zárójelben felhívtam a figyelmet. 
Az aláírás csak más okmányokkal egyeztetve volt egyértelműen elolvasható. 
Kezelési feljegyzés nincs.
Jelezte: ad 237/1946. vvf.

4.
1946. szeptember 7.

Thiringer János körmendi járási vadászati felügyelő félhivatalos levele 
a Vas megyei vadászati nehézségekről

Járási Vadászati Felügyelő Tárgy: "Nimród-Vadászlap"
190/1946.sz. előfizetése

Maczkó András vadászati főfelügyelő 
urnák

BUDAPEST.

Az 150.700/1946. V.3. F.M.sz. rendeletre való hivatkozással beterjesztem já
rásaim vadásztársaságainak címét, hogy részükre a "Nimród-Vadászlap"-ot kisér- 
letképen megindítani szíveskedjék.

Körmendi Vadásztársaság, Körmend,
Körmendi "Magor" Vadásztársaság, Körmend,
Rábamenti Vadásztársaság, Körmend.
Rábakölkedi sz. szakasz. Vt., Egyházasrádóc.
Szarvaskend és vidéke Vt., Szarvaskend.
Sárfimizdói "Fogoly" Vadásztársaság, Sárfimizdó.
Szőce és Vidéke Vt., Szőce.
Hegyháti Vadásztársaság, Ivánc.
Őrség-Hegyháti Vt., Pankasz.
Csákányi Vadásztársaság, Csákánydoroszló.
Rábavölgyi Vt., Szentgotthárd.
Felsőszölnöki Vt., Felsőszölnök.
Szalafői Vadásztársaság, Szalafő.
Öriszentpéteri Vt., Öriszentpéter.
Kercaszomori Vadásztársaság, Kercaszomor.

Szomorúan kell jelentenem, hogy amilyen lelkesedéssel karolták fel a Társasá-
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gok annak idején a vadászlap megindulásának kérdését, annyira elutasító á llá s 
pontot foglalnak el ma. És kénytelen vagyok a Társaságoknak részben igazat is 
adni.

Másfél év óta elméletileg belefáradtak már a vadászatba: most már minden Tár
saság gyakorlatilag is szeretne vadászni! Erre pedig eddig alkalma még nem 
volt járásaimban senkinek, aki legálisan vadászhatna. A területek kiadása óta
- 1946. január 29-e ótn eddig csak költséget ke lle tt viselniük: a bért, a 
különböző illetékeket, stb. - de saját területeiken egyetlen puskalövést még 
semmire nem tehettek. Ezzel szemben vadászik boldog-boldogtalan, fegyverrel, 
bottal, kutyákkal, mindaz a szemét népség, aki mindent kockáztathat, mert 
vesztenivalója sem anyagilag, sem erkölcsileg nincs! Fegyvertartási engedélyt 
társaságaim tagjai eddig nem mertek kérni a súlyos orosz megszállás miatt, a- 
mikor - példákon okulva - nem tudhatták, melyik pillanatban veszik el a beje
lentett és nyilvántartott vadászfegyvert tőlük. Most, az új BŰM rendelet alap
ján végre fellélegzettek, fegyvereiket nagyobbrészt bejelentették, és várják
- ille tve  eddig várták - türelemmel, hogy végre fegyverengedélyhez, és így va
dászati lehetőséghez juthassanak. A legújabban megjelent rendelet, amely a ré
gebbi engedélyek érvényét f.é . okt. 31-éig meghosszabbítja, gyakorlati érték
kel járásom vadászaira nézve nem b ir, mert i t t  senkinek régebbi engedélye 
nincs; viszont szomorú k ilátást nyújt arra nézve, hogy meddig ke ll még várni 
arra, hogy végre ők is engedélyt kaphassanak! Nekem sincs engedélyem mint j .  
felügyelőnek, mert én sem mertem eddig bejelenteni fegyveremet, csak most, a 
legutolsó BM rendelet alapján. Járásaim vadászati gazdasága, amely a felsza
badulás előtt magas fokon á llo tt, ma a te ljes züllés útján van. Sem a vador
zók, sem a ragadzók ellen a vadállományt védeni senki se tudja, pedig mindkét 
károsító végzetesen elszaporodott. Németek, magyarok, nyilasok, oroszok egy
másután irtották a vadat, egymással vetélkedve, a kegyelemdöfést megadja a 
vadállománynak a most szabadonja^Lzdálkodó rengeteg vadorzó és ragadozó: kó
bor eb, házi macska, három éve szabadon szaporodó róka, és mindennemű szár
nyas ragadozó. Járásaim állapota annyira kétségbeejtő, hogy belefáradván a k i
látástalan küzdelembe, szinte megvdiLásnak érzem, hogy dec. 1-vel átadhatom 
ezt a súlyos felelősséget az Államerdészeti Üzemeknek.

Kérem Felügyelő Urat, tegye szóvá illetékes helyen ezt a tarthatatlan helyze-. 
tét. A megoldás egyszerű: hatalmazzák fe l a terü letileg ille tékes rendőrható
ságot, hogy mindazoknak, akik a rendőrhatóság utján járásaim területéről va-
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d á s z f egyvertartási és viselési engedély iránt folyamodtak, adják ki az ide
iglenes fegyvertartási és viselési engedélyt, amennyiben ellenük p o litika i 
téren kifogás nincsen. Ha ez megtörténik, akkor egy csapásra megszűnik az 
anarchia a járásaim területein , mert a fegyveres vadőrrel vagy fegyveres 
legális vadásszal szemben a vadorzó fellépni nem mer; a ragadozók irtása 
megkezdődhetik, és főként elpusztíthatok lesznek a határokban szerte szágul
dozó házi ebek és macskák, amelyek katasztrófával fenyegetik a nyulállományt! 
A közellátásra nézve úgyis elveszett már a vízivad, e l fog veszni a fogoly 
is , pedig ez utóbbinál még a jövő évi szaporulat szempaTtjából is fontos volna 
a csapatok megritkítása, a fölös kakasok kilövése e hónap folyamán, amíg a 
fedezékek a mezőn: kukorica, krumpli, répa, gazos tarló , stb. állnak. Nálunk 
szeptember hó folyamán letakarul a mező, kopárrá vá lik , októberben már nem 
lehet nálunk foglyászni! Most még abból a szempmtból is  előnyös volna já rá 
saim a vadászat gyakorlása, hogy a megszálló orosz csapategységek nyári gya
korlaton vannak, s így kevesebb veszedelem fenyegeti a magányosan vadászó va
dászt. Ha visszajönnek, akkor már'csak nagyobb csoportokban való vadászat le 
het biztonságos...

/
Valamit tenni ke ll, Főfelügyelő Ur, mert én már nem tudom a fokozódó elégü- 
letlenséget fékentartani. A vége az lesz, hogy a Társaságok tagjainak egy ré
sze féli^e fog dobni minden fegyelmet, és minden rend-tiszteletet, és beáll az 
" ille g á lis "  vadászók sorába. Ez pedig kezdete lesz a destrukicónak vadászati 
téren. Ha így is lehet - akkor nem lesz érdemes vadászjegyet se vá ltan i, va
dászunk feketén tovább: ez a mentalitás fog hódítani. Miután pedig végrehajtó 
hatalom alig-alig van, akkor falubeli koma vagy sógor, aki szemet huny: nehéz 
lesz megakadályozni ennek a ragálynak terjedését!

Ha most, a legújabb rendelet alapján meghosszabitott engedélyekkel való vadá
szat köztudomásúvá válik, az elégületlenség tetőpontra fog hágni. Úgyis azt 
vágják a fejemhez, mikor csitítom és türelemre intem őket, hogy: másutt az 
országban mindenütt vadásznak, csak mi vagyunk mostohagyerekek! Másutt már 
töltény van, nálunk az sincsen; - szerencse, hogy közel az osztrák határ, a- 
honnét szivárog be vadásztöltény, és nem vehetem zokon, ha feketén szerzik be 
szükségletüket, mert hiszen - ha a fegyvertartási engedélyek kiadása hónapo
kat vesz igénybe, mi lesz a lőszervásárlási engedélyekkel?! Az idén megint 
nem vadászunk - : ez a közmeggyőződés, és én nem tudok ellenérvet felhozni, 
mert, sajnos, magam is azt hiszem!



Ha e lő fize téseke t akarok g yű jten i, akkor mindenki ezzel fogad. Szivesen á l 
dozzák a d íjr a  egy-két darab vad á rá t, de előbb meg akarják lő n i azt a vadat
- ez az á lta lános fe lfo g ás.

Mindezeket szóban is , írásban is  közöltem már vármegyém főfelügyelőjével. Ne
künk a meghosszabító rendelet nem megoldás, csak az ország többi részének. 
Nekünk sürgősen szükségünk van vadásztársasági tagjaink és vadőreink részére 
fegyvertartási és v ise lés i engedélyre, egyébként vadállományunkat ille té k te 
lenek teszik tönkre.

Körmend, 1946. szept. 7-én.
Ko lleg iá lis  t is z te le tte l

* Thiringer János 
o k i. erdőmérnök 
j.vad . felügyelő

Eredeti gépelt példány. Néhány helyesírási elütést k ijavítottam .
Pecsét nincs.
K ez e lé s i fe l je g y z é s :  É. IX. 12.
J e l e z t e : 242/1946. vvf.

JEGYZETEK

1./ GONDA B .: 1970. 299. >
2./ BALLAGÓ L. - CSŐRE P .: 1980. 131.
3./ SZEDERJEI Á .: 1984. 534.
4./ CSŐRE P . : 1985/a. 55.
5./ PPSKk VHL 1945/13: 84.
6 ./PmL: PVF 239/1945. A rendelet kelte X I. 3., az iktatásé X I I .  22.
7./ PmL: PVF 221/1946. Kelte VI. 22. Határidőt nem szab.
8./ 162.475/1946. FM. PmL: PVF 228/1946. Vö.: 231/1946 és 246/1946.
9./ 162.492/1946. FM. PmL: PVF 234/1946.
10./ 160.700/1946. FM. PmL: PVF 242/1946.
11./ 162.582/1946. FM. PmL: PVF 253/1946.
12./ PmL: PVF 261/1946.
13./ A 161. 836/1946. FM. körlevé lle l é rtes ít ik  júniusban a vadászati főfe lü 

gyelőt, hogy 107.027/1946. FM. szám a la tt elrendelték.PmL: PVF 202/1946.
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14./ Szám nélküli FM körlevél. PmL: PVF 266/1946.
15./ 126.380/1947. FM. Kommentár nélkül em líti CSŰRE P .: Vadászati jog 154.
16./ G0N0A B.: 274. Kiemelés az eredetiben
17./.PmL: PVF 175/1946, i l l .  199/1946.
18./ P l . :  Vadászneveles. Nimród 1922/23:343-344; Vizslaversenyek és .k ritik a . 

Nimród 1923/6:92-93; Vadászati szakoktatás. Nimród 1923/16:243-244. Ké
sőbb inkább más lapoknak dolgozott.
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