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A VADÁSZATI STATISZTIKÁK HITELESSÉGE 

Fekete István

/Klasszikus vadászírónk az itt közzéteendő cikkét 1938 őszén ír
ta, és küldte be a Nimródhoz, Kittenberger Kálmán nem közölte, 
ma már nem lehet megállapítani, hogy miért. Mivel eddig senki sem 
foglalkozott tudtommal a vadászati statisztikák forrásértékével, 
szükségesnek látom közreadását, mert mondanivalója a mai kutató 
számára is megszívlelendő. Porráskritikai szempontból mindössze 
annyit tennék hozzá, hogy az ország egyes területein a vetési 
varjút nevezték kányának.

A cikket minden rövidítés és stiláris változtatás nélkül a- 
dom közre. Fekete István irathagyatékában találtam meg a Rózsa
kunyhó sajtó alá rendezési munkálatai során, de a kötetbe nem vá
logattam be a kiadó kérésére. NDI/

Vadászati statisztika 
az 1935/36. vadászati idényben.

írhatnánk azt is, hogy 1936/37. vagy 1937/38. Ez, végered
ményben nem sokat számít. Ez a statisztika egyik évről a másikra 
nem sokat változik, legalább is azokban a dolgokban nem, melyek
ről szólni akarok. Különben is, nem tehetek róla, ha ez a kimuta
tás csak most került kezembe, holott megérdemelné minden magyar 
vadász, hogy a vadászjegyhez ilyen kimutatást mellékeljen az ál
lam, mely legfeljebb egy fillérbe kerül. Lehet ugyan, hogy vadá
szok egy része átböngészés nélkül vágná a papírkosárba ezt a fil
léres számtömeget, de a nagyobbik része bizonyára elolvasná, el
tűnődve rajta, megismerné a csonka ország vadászati lehetőségeit 
és valóságos kis vad-fóidrajzot építene magának belőle.

Nem kell hozzá különös képzelőtehetség, hogy számok mögött 
kibontakozzék a való élet. Felálljanak az erdők, elbődüljenek da
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liás szarvasbikák, tőrje az avart a vaddisznó, legelésszenek ko
ronás öreg őzbakok, surranjon a nyest, a nyuszt, a vadtnacska, 
csobbanjon a vidra, bukfencezzen a nyúl., szóval, hogy megmozdul
jon odakünt a? egész élet, amiért vadászunk.

Érdekes ez a statisztika nagyon, csak egy kicsit erőt kell 
venni tiagunkon, hogy neki merjünk vágni ennek a szám-bozótnak, 
mely olyan kis betűkkel van nyomtatva, mintha kizárólag Sólyom- 
szem és társainak Íródott volna, vagy a statisztikus uraknak ki
zárólag szemorvosok lennének a vejeik...

De aztán ha már benne vagyunk, le nem tesszük, mert pontról 
pontra érdekesebb sőt a vége felé azt mondhatnám: túlérdekes.

Kit ne érdekelne például, hogy melyik megyénkben esett a 
legtöbb vad, ebből vagy abból a fajtából? őszintén megmondhatom, 
hogy sohsem hittem volna Somogyország ilyen előkelő helyét, mely- 
lyel - kivéve Pest megyét - a többieket messze elkerüli. Legtöbb 
vad esett Somogyben a kővetkezőkből:
Szarvas 1302 db. Pácán 36980 db. Gém 1761
Dámvad 631 Daru 26 Búvár 439
6z 1431 Kánya 4030 Erdei szalonka 3737
Róka 2753 Satyásőlyv 573
Borz 270 Rétihéja 1207
Vidra 23 Karvaly 2276
Nyest 94 Szlrkevarju 8641
Menyét 2458 Szajkó 3172

A felsorolt 49 fajtából, 19-ben vezet.
Kiváló bikáit ismerjük hallomásból s a kiállításokról. Tud

juk, hogy vadaskertjeiben sok a dámvad, sikföldi csendereseiben 
sok az őz a fácán s vaddussága sok ragadozót is vonz a lankás so
mogyi tájakra, de pl.az már feltűnő, hogy vidrából is itt ejtették 
a legtöbbet. Igaz ugyan, hogy Somogyban majd*minden "jobb háznál" 
van halastó és egyik végét a Balaton mosogatja, mégis inkább a 
Duna-Tisza tájra gondolt volna az ember több vidrát.
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Csodálkoztam a 26 darun is. Előre bocsátom, hogy ebben nem 
kételkedtem csak egyszerűen csodálkoztam. Mindig azt hittem, hogy 
a daru, ha már megszáll vonulásában, inkább a Hortobágy táján, de 
mindenesetre az Alföldön ereszkedik le megpihenni, holott a sta
tisztikából kiderül, hogy a Dunántúlon 54 s az Alföldön "csak" 35 
darab darvat lőttek. A Hortobágyon, illetve a Hajdúságban még vé
letlenül sem lőttek egyet sem. Hogy ennek mi az oka, nem tudom, de 
jó lenne tudni. Talán a nagy síkságokon nehezebb belopni a darut? 
Vagy kímélik őket?

Vadlibában első Hajdú megye 4009 darabbal. Ezen már nem csak 
csodálkozom, de kételkedem is benne. Ha igaz, amit hall az ember 
a hortobágyi halastavak százezernyi libájáról s az egy húzáson is 
elért több tucatos eredményeiről, akkor ez a szám igen kicsiny 
és alig hihető.

Vadmacskában - 126 - darabbal első Fejér megye. Hát ezt ki 
gondolta volna? A vadmacskát inkább az északi megyékbe, az össze
függő nagy erdőkbe tettem volna. Fejér azonban nem hagyta magát! 
Meglepő még Fejérben az 584 pézsmapocok, mellyel a második helyet 
"vivta ki magának". Ezt se tudtuk, hogy ott már ennyi van ebből 
a cseh importállatból.

Pézsmapocokban első Vas megye. Csak ebben. Ne irigyeljük tő
le. 627 darabot ejtettek a derék vasiak.

Farkas, Győr-Moson- és Pozsony közigazgatásilag egyelőre e- 
gyesitett vármegyékben esett a legtöbb.10 darab zord ordast ejtet
tek itt. Ez a farkas-ügy előttem titokzatos. Elolvasok én tücs
köt, bogarat. Minden lehető és lehetetlen természetrajzi közle
ményt a Természettudományi Közlönytől - Aller képes családi lap
jáig, de farkasokról az utóbbi években nem olvastam. Illő tiszte
lettel megkérdem hát odavaló vadásztársaimtól, hogy mi igaz ebből 
a 10 farkasból? És ha igazamért titkolják? Vagy őnáluk csak olyan 
egyszerű dolog az, farkast lőni, hogy kimegy az ember a kert vé
gébe, puff és megvan a farkas?

Nyuszt-ban Tolnáé a pálma 20 darabbal. Jó. Nem találok ugyan 
erre se sok magyarázatot, mert erdősebb vidékeink is vannak, de
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ugylátszik a tolnai vadászok nem sajnálták a fáradtságot és ki
használták a friss havat.

Muflon-bői, 3a1a tvj. város és Heves megye*egyaránt 9 dara
bot ejtett. Heves megyével rendben van a dolog, de ki tudta - ki
véve a bajaiakat - hogy ott a város határában is esik annyi muf
lon, mint egész Hevesben? Lám, mire jó a statisztika!

Mezei nyúl 127020, üregi nyúl 12136, görény 1090,kóbor eb
6512, kóbor macska 6171, Fogoly 152465, fürj 7732, haris 102, vad-
ruca 9702, szárcsa 1297 , sárszalonka 1170, vadgalamb 2134, sas
868, sólyom 436, vetési varjú 9891, szarka 13669 mint legtöbb e-
sett Pest megyében.

Nem is csoda és világos, hogy akik a legtöbb kutyát és macs
kát lövik, azok lövik a legtöbb nyulat is. Meg is érdemlik. Ez a 
tétel ugyan lehet, hogy nem állja meg teljesen a helyét, de az 
bizonyos, hogy a 12683 kutya és macskára fejenként csak 3 elpusz
tított nyulat számítunk az 38049 nyúlnak, illetve cca. 60000.- 
P.nek felel meg.

Az üregi nyulat, a vele járó homokkal, bírják békében a pest- 
megyeiek. Jó sportot ad a "kinigli", de fölösleges sok lyukat és 
fölösleges sok kis kiniglit csinál. Talán ez vonzotta oda a sok 
görényt?

Jász-Nagykun-Szolnok megyében a legtöbb túzokot - 54 darabot
- és a legtöbb "egyéb11 szőrmés vadat lőtték, vagy fogták. Azaz itt 
17671 db "egyéb" szőrmés vadat ejtették.

Tűnődtem ezen sokat. A már felsoroltakon kívül, mi a csuda 
lehet ez a sok "egyéb"? Nyérc és hermelin van még, ami tulajdon
képpen vadnak számit. Nyérc még Nagy-Magyarországon is csak pár 
darab volt, hermelin pedig nem sok lehet. Mi lehet hát? Mókus, pe- 
le, hörcsög, ürge, vakond, sündisznó, vagy patkány? Kár hogy a 
statisztikusok spórolnak a rovatokkal. Legalább megtudhatnám azt 
is, hogy hivatalosan mit számítanak "vad"-nak és jó lenne, ha kü
lön rovatban lennének feltüntetve a ritkaságok. A sakálok, földi
kutyák stb. amiből részint megtudná egész Európa, hogy nem utol
só hely vagyunk, részint pedig megütné a guta zoológusainkat, nert
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mindezekről csak statisztikából értesülnének.
Siketfajdot legtöbbet Sopron megyében lőttek. 12 darabot.
Császármadarat pedig Borsod-Gömör-Kishont egyesített megyék

ben 61 darabot.
Ezzel aztán végeztünk volna a szárnyasvaddal is, ha nem len

ne vissza itt is az u.n. "egyéb" rovat, melyben újra Tolna az el
ső. Itt is arra gondol az ember, hogy tudományos szempontból meny
nyi ritkaság megy veszendőbe ennek a rovatnak szürke számoszlopá
ban. Nem kívánja azt senki, hogy minden "stiglic"-nek külön rubri
kát csináljanak, de az ornithologiai ritkaságokat mindenesetre meg 
kellene említeni, ezzel is szorítva a vadgazdaságokat a vad megis
merésére.

Az eddig felsorolt adatokat "többé-kevésbé" el kell fogadnunk, 
de vannak aztán rovatok, melyekre nyugodtan mondhatjuk, hogy: te
lefonszámok. Ezeket a számokat a tudatlanság vagy pedig a törvény
telenség szülte s ezekért nem a statisztikai hivatal a felelős.

A kimutatás szerint ugyanis Csonka-Magyarországon az 1935/36- 
os vadászati évadban 4931 azaz Négyezerkilencszázharmincegy sast 
lettek. A torvény szerint a szirti sas, a réti sas, és halászsas 
csak tudományos célra, földmívelésügyi miniszteri engedéllyel lő
hető. Ez tehát csak pár darabot tesz ki s így a többi fajtából kb. 
4900 sas esett.

De, hát ki az az ütődött ember eki ezt elhiszi?
Még a Győr-Moson-Pozsony - megyei farkasok csak hagyján, mert 

azt mondja az ember, üsse a kő, átjöttek a Dunán, mert a statisz
tikai kimutatásból hiányozni nem akartak, de, hogy 4931 sas essen 
nálunk 4417 sárszalonkával és 7729 szárcsával szemben - melyekből 
egyes vidékeken ezrével vannak - ezen csak nevetni, vagy mérgelőd
ni lehet.

Sólyomból lőttek összesen 3240 darabot /az ángyuk térdét!/
Kányából pedig 22048 darabot / dettol /
Minek folytassam? Aki a ragadozó madarakat ismeri jól tudja, 

hogy sas, sólyom és kánya nem terem meg minden bokorban és bátran 
mondhatjuk, hogy ha nincsenek is még kivesző félben, de már elin-
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dúltak azon az utón, mely oda vezet.
Végeredményben pedig megrendül az emberben a bizalom és úgy 

néz a többi adatra isf hogy lehetnek azok igazak, ám az is lehet, 
hogy éppen úgy hasból vannak mint ezek. És még csodálkozunk, hogy 
a vadászat olyan "senki szigete” ebben az országban, amikor azt 
sem tudjuk mink van és a leghivatalosabb szervek is ilyen gyermek- 
meséket kénytelenek államköltségen - és három nyelven - nyomtat
ni olyan adatok nyomán, melyeket magyar vadászok bocsátanak ren
delkezésükre.

A vadászati tudósítók intézményét komoly és munkás szervnek 
ismertük meg s ezért ajánlanám, hogy a statisztikai lapokat me
lyekből ez a szerencsétlen kimutatás születik, ók kapják először 
kézhez, mielőtt belennének küldve a statisztikai hivatalhoz.
Nézzék át s az 6 gyakorlott szemük azonnal észreveszi az ilyen 
szarvas hibákat. Küldjék vissza az illető "vadász"-nak vagy tár
saságnak s egyben oktassák ki, hogy a vadászat szabadság, de nem 
a fantázia szabadsága és ősiség, de nem elmaradottság.

ó, sokat emlegetett vadász-vizsga, mikor jön el a Te orszá
god? Mikor? "És mégis mozog a föld"? Mozog a fenét! A magyar va
dászatnak még mindig vannak berkei, ahol sötétség van, kőd, fele
lőtlenség és tudatlanság.

Sírunk, hogy nem veszik komolyan a vadászatot. De hát miért 
tegyék, amikor maguk a vadászok sem veszik annak!?


