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GONDOLATOK A VADÁSZATI KULTÚRÁRÓL 

Dr. Csőre Pál

úgy 20-23 évvel ezelőtt hangzott el az a kijelentés, hogy 
Magyarország vadászati nagyhatalom. Ebben a fellengzős mondat
ban azonban van némi igazság is. A tőlünk nyugatra levő orszá
gokban a legtöbb vadfaj minőségileg elmarad a magyarországitól.
Szért jönnek elsősorban hozzánk vadászni. A hazai vadfauna minő
sége részben természeti körülményekre, részben helyes vadgaz
dálkodásra vezethető vissza. Azt eldönteni, hogy melyik tényező
nek volt ebben nagyobb szerepe, aligha nehéz, különösen, ha meg
gondoljuk, a történelem során mennyiszer hangzott el - elsősor
ban külföldről idelátogató utazók részéről - magasztaló elisme
rés hazánk vadban való gazdagságáról. Mindamellett távol áll tő
lem, hogy a vadgazdálkodás jelentőségét lebecsüljem. Mégis úgy 
hiszem, hogy a természeti tényező játszotta itt mindig a döntő 
szerepet.

Ugyanakkor a külföldiek nem sokra tartják vadászati kultú
ránkat. Nem is ismerik, de mi sem nagyon mutogatjuk, nem sokat 
teszünk annak érdekében, hogy megismertessük a világgal, mink 
van. Szén túlmenően mi magunk sem nagyon ismerjük vadászati múl
tunkat, nem ápoljuk hagyományainkat. Kérdés persze, mennyiben be
szélhetünk jellegzetesen magyar vadászati kultúráról és mit vet
tünk át ezen a téren más nemzetektől. Azzal sajnos eleve számol
nunk kell, hogy nagyon sokminden feledésbe ment, elveszett a vi
szontagságos történelmünk folyamán. Talán éppen ez a körülmény 
ösztönöz arra, hogy ami még fellelhető, azt összegyűjtsük és meg
őrizzük.

Az újkori magyar vadászati kultúra a múlt század végén kez
dett kibontakozni. Az 1830-as évek jelzik a magyar vadászati jog 
korszerű szabályozásának idejét, de jelentik egyúttal a vadászati 
irodalom indulását, a trófeakultusz kezdetét, kiállításokon a va
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dászat eredményeinek megjelenését és még sorolhatnám tovább is 
azokat a jelenségeket, amelyak a vadászati kultúra kialakulását 
jelzik. Ebben a tekintetben nana is voltunk nagyon almaradva Euró
pa többi része mögött, mert Németországban is abban az idóban 
kezdenek vadászati kiállításokat rendezni, trófeabírálatokat tar
tani. A vadászati irodalommal azonban másként állunk. Itt hatá
rozottan megelőztek minket, hátrányunk évszázadokkal mérhető. 
Csekonics Endre 1943-ban a magyar vadászati kultúra elmaradott
ságáról, a vadászati szakoktatás hiányosságáról panaszkodik.

A háború után a magyar vadgazdálkodás állt legelőször talp
ra. A vadászati kultúra terén azonban inkább visszafejlődést ta
pasztalhattunk. Ha jelent is meg vadászati tárgyú könyv, az első
sorban oktató jellegű szakkönyv volt. A "Magyar Vadász" című fo
lyóirat az 50-es évekre szánalmasan egysíkú, munkaverseny-szera- 
léletű lappá vált. Azok az irodalmi megnyilatkozások, amelyek a 
40-es évek végén még hellyel-közzal napvilágot láttak, erre az 
időre teljesen eltűntek. A vadászok társadalmi átrétegeződésa is 
hozzájárult ahhoz, hogy a vadlelövés, vadbafogás végrehajtásán 
túlmenőleg a vadászat egyéb kapcsolataira nem volt igény. Az a 
kevés kulturált vadász, akik szívásén látott volna ilyen megnyil
vánulásokat is, nem jutott szóhoz.

Csak 1957-től indul meg határozott irányú változás annak ér
dekében, hogy Magyarországon a vadlelövésen és vadbefogáson túl
menőleg, foglalkozhatunk a vadászattal összefüggő egyéb kérdések
kel is. Ismét rendeznek vadászati kiállításokat, fejlesztik a va
dászati oktatás színvonalát, a modern követelményeknek megfelelő 
vadászházakat építenek, stb. Mindez dr. Balassa Gyulának, a volt 
Országos Erdészeti Főigazgatóság egykori vezetőjének a nevéhez fűző
dik, aki sokat tett a magyar vadászatnak a primitívség és kazdat- 
legesség állapotából történő kiemelése érdekében. Működése azon
ban sajnos nem tartott egy évtizedig sem, és váratlan nyugdíjazá
sa sok tervének végrehajtását vágta félbe.
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Nagyon sokat tett a magyar vadászati kultúra felélesztése 
terén az 1971-ben megrendezett budapesti Vadászati Világkiállí
tás. Mikor 1966-ban a kiállítás megrendezését eldöntő kormány- 
határozat első tervezetét kidolgoztam, ismert vadászati szakem
berek jóakaratúlag figyelmeztettek, ne ártsam magam ilyen dol
gokba, mert 4-5 év nem elegendő egy világkiállítás előkészítésé
hez. Hiszen vadászati vonalon - érveltek - ilyen még nem is volt 
a történelemben. Mégis bele mertünk vágni, és - amint azt az ered
mények igazolták - a munkánk nem volt hiábavaló. A magyar vadá
szati kultúra fejlesztése szempontjából nagyon is üdvös volt, 
mert ráirányította a figyelmet olyan kérdésekre, amelyek addig 
teljesen háttérben lappangtak. Ilyen témák: vadászat a művészet
ben, a magyar vadászat története, a vadászati jogunk fejlődése 
és hasonlók. A vadászati tárgyú könyvek egész sora jelent meg, 
ami a vadászatot közelebb hozta a kívülállók érdeklődéséhez.

Nem mulaszthatom el a "Magyar Vadász" helyébe lépő új "Nim- 
ród"-unk megemlítését, amely kiemelkedett a szűkkörű szakmai pro
filból, és mindig tág teret adott a vadászati kultúra területére 
tartozó különböző írásoknak. Ezáltal nemzetközi elismerést ví
vott ki magának, bár az idegennyelvű összefoglalók hiánya erő
sen korlátozta külföldi terjesztésének lehetőségeit.

Midőn néhány vonással igyekszem felvázolni vadászatunk e- 
redményei mellett vadászati kultúránk fejlődésének eddigi, külö
nösen az utóbbi két évtized alatt elért eredményeit, egyidejűleg 
keresem a további fejlesztés kiinduló pontjait. Ha a "felzárkó
zás Európához" jelszavát a vadászat terén is érvényesíteni akar
juk, akkor meg kell állapítanunk, hogy még mindig igen sok tenni
valónk van.

A vadászati kultúra egyes területeinek végiggondolása előtt 
először is annak a kérdésnek a tisztázása merül fel, hogy mit is 
értünk "vadászat" alatt? A felelet egyszerűnek és kézenfekvőnek 
látszik, mert csak elő kell venni a vadászati jogszabályt, amely
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szerint "a vadászat a vad elejtése vagy elfogása, illetve a köz
vetlenül erre irányuló tevékenység." Ez a tömör meghatározás a- 
zonban részletesebb megvilágításra szorul. Sok segítséget jelent 
ebben a nemrég elhunyt Lindner professzor munkája, amely - je
lentős történelmi művek megalkotásán túlmenóleg - ezeknek az alap
vető vadászati kérdéseknek a tisztázására is kiterjedt. Szerinte 
a vadászat speciálisan emberi tevékenység, amellyel nem lehet egy 
kalap alá venni a ragadozó állatok zsákmányolás! tevékenységét. 
fi, a biológus szakemberek nézeteivel szemben, határozott különb
séget tesz ember és állat között. /Meghaladja ennek a dolgozat
nak a kereteit e kérdés mélyebb folozófiai elemzése, ezért csak 
Lindner főbb megállapításait idézem és jelzem azokat a pontokat, 
ahol felfogásom eltér az övétől./

A vadászat ismérvei Lindner szerint a következők tartoznak:
1. meghatározott célra irányuló, ill. céltudatos tevékenység;
2. ez a tevékenység a vadnak minősülő állat megölésére irá

nyul ;
3. a "vad" nem zoológiailag meghatározott fogalom, hanem 

jelenti azoknak az emlős- és madárfajoknak a körét, amelyek a va
dászat szokásos tárgyai;

4. ezeknek a vadfajoknak az űzése megfelelő eszközökkel tör
ténik;

5. a vadászat feltételezi az üldözött vad megmenekülésének 
lehetőségét.

Ebben a felsorolásban rögtön a 2. pont alatt ismertetettet 
nem fogadhatjuk el, mert - összhangban a vadászat magyar jogi meg
határozásával - a vadászati tevékenység eleve irányulhat a vad 
élve történő megfogására. Ebben a vonatkozásban ugyan Lindner is 
elismeri, hogy a szóbanforgó tevékenység még vadászat marad, ha 
az nem végződik a vad megölésével, vagy még akkor is, ha az élet
ben maradt vadat később szabadon is engedik, fi csupán a vadászat 
céljául nem ismeri el az élve történő megfogást. Azzal viszont
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teljes mértékben egyet lehet érteni, hogy a "vad" fogalmi köré
be nem zoológiailag meghatározott állatok tartoznak, hanem az 
történelmileg alakult ki. /A "történelmi kialakulást" csak én 
fűzöm hozzá, amit azért tartok szükségesnek, mert különösen a 
természetvédők részéről nyilvánul meg olyan törekvés, hogy egy- 
egy vadfajt ebből a körből önkényesen kivegyenek arra hivatkoz
va, hogy az - rendszerint térben és időben korlátozott keretek 
között - vadászati tilalom alá kerül./ Lindner itt nem a hagyo
mányosan kialakultságot, hanem a jogi meghatározottságot veszi 
alapul.

Ha már most a vadászat lényegét más oldalról próbáljuk meg
közelíteni, akkor kézenfekvőnek látszik a sport kategóriájába 
való sorolás. Kétségtelen, hogy a mai ember számára a vadászat 
tényleg tartalmaz olyan elemeket, amelyek ezt a tevékenységet a 
sporthoz hasonlítják. Ám a vadászat, mint a természet rendjébe 
való beavatkozás, mindig kapcsolatos valamiféle gazdálkodással. 
Ezért viszont nem lehet az említett kategóriába besorolni, mert 
a sportnak /pl. labdarúgás, tenisz, úszás, stb./ semmiféle gaz
dálkodási vonzata nincsen. Másfelől viszont magát a vadászatot 
nem lehet egyszerűen a vadgazdálkodással azonosítani. Még akkor 
sem, ha agy szarvas lelövése is egyfajta gazdálkodási tevékeny
ségnek minősül, függetlenül attól, hogy az elejtő ennek tudatá
ban van, vagy erről mit sem tudva cselekszik. A vadászatnak azon
ban a lényegét, mozgató rugóját vennénk el, ha csupán gazdálko
dási, valamiféle állattenyésztési munkának fognánk fel. Ebből a 
szempontból a sikerélmény az az elem, amely a vadászat lényegét 
illetően legmeghatározóbb. Itt jut eszembe az a tréfás mondás, 
amely szerint soha nem hazudnak annyit, mint a házasság előtt, 
háború alatt és vadászat után. Lindner itt az "öröm" /Freude/ mo- 
mantumát emeli ki, mint amely a legjobban jellemzi a vadászatot. 
Márpedig szabad emberek társadalmában mindenkinek joga van az 5- 
römre, és ettől nem lehet senkit sem elzárni - fejtegeti Lindner 

amíg cselekedetével mások jogos érdekeit nem zavarja. Rámutat
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a természetélvezetre /Naturschau/ is, amely szintén egyik indí
tó oka eme cselekménysorozatnak. Gondoljunk csak azokra a vadá
szati élménybeszámolókra, amelyeket a vadászati szakfolyóiratok, 
mint elmaradhatatlan közleményeket, úgyszólván minden számukban 
hoznak. Szék mindig természeti kép, hangulat vázolásával vezetik 
be a vadászati események leírását.

Újabban nálunk is felerősödött a vadászellenes hangulat, a- 
melynek azonban - egyelőre - más forrásai vannak, mint Nyugat- 
Surópában. Nálunk valami privilégiumot látnak benne azért, mert 
az elavult politikai rendszerben néhány száz kiváltságos elvtárs
nak ezen a téren is kiváltságos lehetőségei voltak. Megfeledkez
nek, illetve nem vesznek viszont tudomást azokról a falusi puská
sokról, akik egész nap dagasztották a sarat az Alföldön, hogy es
tére egy nyulat vagy két fácánt mint vadászrészt hazavigyenek, 
és közben vadlövési tudományukat - ebből állt számukra a vadá
szat - gyakorolják. Azután jött a társadalmi munka, az őzbakot 
meg meglőtte a német. Szék a vadászok sokkal többen voltak mint 
a "kiváltságosak"! Persze a vadászatra még sok más ellenség is 
leselkedik. Szék Nyugaton már feltűntek, és jelentkeznek majd ná
lunk is. Sgyelőre hagyjuk őket, és ne fessük a falra az ördögöt!

Rátérve most már magára a vadászati kultúrára, a magam ré
széről a következő tárgyköröket sorolom ide:

- vadászati szokások,
- vadászati etika,
- vadászati jog,
- vadászati irodalom /szak- és szépirodalom egyaránt/,
- a vadászat története,
- a vadászat a művészetben.
Maguk a vadászati szokások ősrégiek. Nem szabad összetévesz

teni azokat a vadászati etika szabályaival, mert a kettő nem min
dig fedi egymást. Történelmi végigtekintésük - bármennyire is von
zó gondolat felidézésük - nagyon messze vezetne. így csak néhány
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gondolat felvetésével lehet érzékeltetni sokféleségüket. Tény 
mindenesetre, hogy a vadászathoz szorosan hozzákapcsolódnak, e- 
zért állíthatjuk, hogy a vadászat csak az ember tevékenysége le
het, mert az ember gondolat- és képzeletvilága teremti meg azt 
a kultuszt, amely ezt a tevékenységet igazán emberivé teszi és 
tette már az ősidőkben is. Az élelemszerzésnek az a módja, amely 
élő állatok megölésében nyilvánult meg, az ember lelkivilágában 
különféle érzelmeket és ennek nyomán sokféle gondolatot keltett. 
Talán a sámánhit egyik megnyilvánulása érzékelteti ezt legjobban.
A sámán azért oltott állatmaszkot, hogy közben mindenféle hókusz
pókuszt produkálva, valamely állat /vad/ szerepébe helyezze ma
gát, és így sikerüljön neki felülkerekednie, úrrá lennie a ter
mészeten, illetve ez esetben valamely vadon. Se szeri, se száma 
azoknak a szokásoknak, amelyek különféle állati testrészek elfo
gyasztása, magánál tartása, viselése folytán véltek védelmet sze
rezni a természet erői, különösképpen a vad ellen. Ezeket termé
szetesen ma már a vadászbabonák körében tartjuk számon, és a nép
rajz gyűjtögeti mint érdekességeket. Ide tartozik az a jelenség 
is, hogy nem egy vadfajnak ősi nevét azért nem tudjuk, mert a 
vadászat sikere érdekében nem volt szabad azokat kimondani. He
lyette csak valamely testi tulajdonságukat emlegették /szarvas, 
farkas, stb./. Ez a gondolatkör teremtette meg a totemkultuszt is, 
amely a néptörzsnek, vagy a néptörzs vezetőinek /törzsfőnök, fe
jedelem/ állati származását vallotta. Természetesen itt kiváló tu
lajdonságokkal rendelkező vadfajok jöhettek számításba /sas, só
lyom, szarvas stb./, amelyek jelezték a törzsfőnök vitézségét, ve
zetésre rátermettségét.

Ezekkel párhuzamosan fejlődtek ki azok a szokások, amelyek 
a vad elejtésének célszerű módjait jelentették. Ezek az idők fo
lyamán tökéletesedtek és tulajdonképpen nem is ebbe a körbe, ha
nem a vadászati módok közé tartoznak. A vadászati kultúra körébe 
tartozó jelenségként tekinthetjük viszont azokat a szokásokat, a- 
melyek már nem annyira a célszerűségre irányultak, hanem az enbe-
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ri szellem játékosságát, porapát, szertartást kedvelő természe
tét juttatták kifejezésre. A fejlődésnek ebben a szakaszában már 
jutott idő, erő, érdeklődés ezekre is. A vad elejtésének techni
kája nem kötötte le teljesen az ember tevékenységét. A hangjel
zés eleinte a vadászat célszerű irányításának volt fontos eszkö
ze, később azonban a szép, zeneileg is értékelhető kürt hangra 
való igény is megjelent, és erre a célra igyekeztek megfelelő kür
tőket kialakítani. Sok idő telik el, míg - a Lindner meghatározá
sában szereplő - azon eleme a vadászatnak, hogy a vadnak legyen 
esélye a menekülésre, nemcsak a vadászati módok, eszközok hiányos
ságaiból, hanem a vadászatnak az ember által felállított szabá
lyaiból is eredt.

Az elmondottak alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy 
a XVIII. század végén, XIX. század elején különösen Szászország
ban kialakult vadászati módok nem is voltak "vadászattok. Az un. 
elkerített vadászatra gondolok, amikor hatalmas erdőségeket haj
tottak meg, beszorítva a vadat minden oldalról elkerített terület
re, ahol kutyákkal addig hajszolták, lőtték, szurkálták a szeren
csétlen állatokat, amíg ki nem adták párájukat. Ezekről az elke
rített helyekről a vad nem juthatott ki, a megmenekülésnek számuk
ra semmi esélye nem volt. Ilyen vadászatokat rendezett herceg Es
terházy Ozorán, arait az egykorú írók /Festetics Leó, Vas Gereben/ 
olyan szemléletesen mutattak be.

Leonberg /Württemberg-ben 1748-ban egy ilyen vadászatra 800 
szarvast és vaddisznót tereltek össze és ezekből 500-at megöltek, 
a többit szabadon engedték. Az ozorai vadászaton 1812-ben öt nap 
alatt 800 db szarvas, dám és vaddisznó esett.

A vadászati etika részben az embernek a vadhoz, részben a va
dásznak vadásztársaihoz való viszonyával foglalkozik. A nagyobb 
jelentősége már csak különleges volta miatt is az elsőnek van. 
Igazán akkor kapott hangsúlyt ez a kérdéskör, amikor az ember va
dászati módszerei elég tökéletesek lettek ahhoz, hogy a vad kézre-
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kerítése ián j ̂ 1 Bitett nagyon nehéz feladatot. Ekkor már inkább 
a kímélés gondolata az, amelynek magvalósítására a gondolkodó és 
lelkiismeretes vadászok figyelnek. A vadász mindig közel érezte 
magát a terdészethez, da sok időnek kallatt áltálaié, míg az en- 
bari világ erkölcsi törvényeiből az állatvilággal szemben is fel
merülő meggondolásokig el tudott jutni. A természet nem ismer 
erkölcsi törvényeket. A ragadozóban nem merül fel a zsákmányál
lat kímélésének gondolata, mert ennek megölése jelenti számára 
az élatat. Mivel azonban a vadászat mint fent jelazt’ik kife
jezetten emberi tevékenység, a vadászatban az etikai szempontok- 
nak érvényre kall jutniuk.

A vadkím^lés gondolata a keresztény kulturkörban már korán 
felmerült. Ezt látjuk magjalenni Piacidus /Bustachius/ és Huber
tus történetében. A vadász le akarja lőni a szarvasbikát, de ek
kor magpillantja agancsai között a feszületet. A szarvasbikában 
magát Jézust ismeri fel. Ez az élmény vezeti Piacidust, illetőleg 
Hubertust a megtéréshez. Még tovább ment ebben a gondolatkörben 
Michel Menat francia szerzetes, aki szerint a szarvasvadászat nem 
más, mint Krisztus szenvedése. A 12-es szarva3bika maga Krisztus, 
a fővadászmastar Judás, a kutyák a csatlósok, a világi és egyházi 
fejedelmek pedig Annás, Kaifás és Pilátus, meg Herodes.

Itt azonban mégi3 fel kall hívni a figyelmet arra, hogy az 
emberi világ erkölcsi normáit nem lehet minden további nélkül az 
állatvilágra is alkalmazni. Ma már belátjuk, hogy egyas állatok 
"felelősségre vonása" olyan cselekedeteikért, amelyeket létfenn
tartási ösztönük alapján tettek, alaptalan. Valamikor valósággal 
büntetőjogi elveket alkalmaztak, főleg a ragadozók ellen. A bűnö
sök listáján előkelő helyet foglalt el a farkas, amelyet bizonyos 
értelemben a gonoszság megtestesítőjének tartottak, mert hiszen 
megöli, az ártatlanság jelképének tekintett bárányt. Ezt a felfo
gást jelzi a régi oklevelekben előbukkanó "farkasakasztó körtvély- 
fa", meg a máig meglevő sok gyermekmese gonosz farkasa. Hasonló
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meggondolások miatt nsn lehet "gyilkos3ág"-nak felfogni a vadász
nak azt a tevékenységét, amellyel megöli a vadat, mert az élet 
és a halál tényei az állatvilágban egészen más '.megítélés alá es
nek, mint az emberek világában. A németeknél kialakult "Mege mit 
Büchse" felfogás jelzi azt a tenyésztési, faj nemesi tési törekvést, 
amit a vadászatnak a vad lelövésével szolgálnia kell. Az állat
nál az egyed más viszonyban van fajával, mint az ember az emberi 
értékek világában.

További kérdés azonban, hogy vajon meddig jogosult az ember 
beleavatkozni a fajok életébe. Valamikor a vadgazdálkodás azzal 
kezdődött, hogy irtóháborút hirdettek a ragadozók ellen. Miért? 
Azért, hogy a zsákmányból az ember nagyobb hányaddal részesüljön, 
mint a farkas. A ragadozó- és a zsákmányállat viszonyába történt 
ilyen beavatkozás azonban nemcsak egyes fajokat szorított olyany- 
nyira vissza, hogy a kipusztulás veszélyébe kerültek /amibe azon
ban a fő szerepet rendszerint nem a vadászat, hanem az élőhely 
megváltozása vitte/, hanem felveti azt a kérdést is: jogosult-e 
az ember a természetet így, önző alapon megváltoztatni? Ez a kér
dés természetesen túlmutat a vadászat körén, boncolgatása messze 
vezetne. Az emberiség technikai fejlődése felelős a természet dön
tő megváltoztatásáért. A vadászat ezen a téren többnyire pozitív 
szerepet játszott. És itt következnek azok a meggondolások, ame
lyek szintén mint erkölcsi követelmények jelentkeznek a vadászok
kal szemben: megóvni a természetet az eredetihez lehetőleg köze
li állapotban. A vadászok mozgástere ebben a tekintetben nagyon 
korlátozott, hiszen a fő ellenség az a sok civilizációs ártalom, 
amelyekre az imént céloztam, és amelyeknek befolyásolása a vadá
szati tevékenység körén messze túl esik.

A vadászati jog is tartalmaz olyan előírásokat, illetőleg 
olyan tilalmakat, amelyek lényegében a vadászati etikán alapul
nak. Legismertebb példája ennek a vadászati tilalmi idők megálla
pítása, amely már régóta jogszabály témája is. A jogi szabályozás 
azonban nem azonos a vadászati etikával, több is kevesebb is an
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nál. Vannak olyan magatartási formák, amelyeket a vadászati jog 
érintetlenül hagy, de a vadásszal szemben erkölcsi követelmény
ként jelentkezik. Ilyen például az, hogy a vadat úgy kell meglő
ni, hogy annak a lehető legkevesebb szenvedést okozzuk. Ennek mi
kéntjét azonban pontosan meghatározni, és ennélfogva jogi elő
írásként megállapítani nem lehet.

Érdemes azonban megemlíteni, hogy a német szövetségi vadász
törvény tartalmaz olyan előírást, amelynek értelmében a vadász 
köteles az általánosan elismert vadászati erkölcsi szabályokat 
megtartani. Itt nagy segítséget jelent az a fogalom, arait ők 
"Weidgerechtigkeif'-nek mondanak. Ha nem is alakult ki nálunk a 
vadászias magatartás körülhatárolt magyar megfelelője, nem árta
na, ha a magyar vadászati törvény is utalna a vadászati etikára.

A vadászati etika szabályai országonként és koronként elté
réseket mutatnak, korunk vadász erkölcsének általános szabályait 
azonban a Nemzetközi Vadászati Tanács /CIC/ a következőkben fo
galmazta meg:

"A vadászat eredetileg valóságos emberi szükségletek kielé
gítésére szolgált. Későbbi létjogosultsága saját hagyományaiból 
és a gyakorlásakor alkalmazott szabályokból eredt, s ezáltal a va
dászat az emberi kultúra egyik legfontosabb forrásává vált.

Szokásainak követése, a vad iránti felelősségtudat, a vadá
szatból eredő lovagias felfogás révén a vadászat nemes veretű mű
vészetté vált; parancsai érvényben voltak a múltban, és kívánatos, 
hogy ez a szellemi kincs tovább hasson és fennmaradjon a jövőben 
is.

A vadász tiszteletben tartja az állatfajokat s ezért előfor
dulási helyeiket óvja, védi. Ezáltal nemcsak elsőrendű kötelessé
gének tesz eleget, hanem egyúttal hozzájárul a természet egyensú
lyának fenntartásához; hatékony segítőtársa lesz a természetnek, 
s azt oszthatatlan egésznek tekinti.

A vadászat annak, aki gyakorolja, alkalmat és ösztönzést 
nyújt az önfegyelemre, s lehetővé teszi számára, hogy az állatok
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életét megismerje és megértse. A vadászat a vadászt önismeretre, 
a szabadság megbecsülésére és tiszteletben tartására tanítja. 
Lehetővé teszi a természet értő megfigyelését, szoros kapcsola
tot teremt a vadász és a természet között.

A vadászat alakítja a vadász személyiségét; olyan etikai 
érzelmeket ébreszt benne, amelyek nélkül a vadászat primitív ösz
tönök káros és kegyetlen megnyilvánulásává korcsosul.

A vadász kerülje és akadályozza meg a kegyetlenkedés minden 
fajtáját. Szeresse a vadat, legyen rá tekintettel s mondjon le 
üldözéséről, ha a körülmények a vad menekülési, vagy védekezési 
lehetőségeit korlátozzák, vagy éppen megsemmisítik..."

Ezek korunk vadászerkölcsi szabályai. Nem szabad azonban az 
ilyen szabályokat abszolútnak, tértől, időtől függetlennek gon
dolni. Régi korokban az emberek egészen másként gondolkodtak er
ről. Elég itt talán a vadfogásnak azokra a módjaira utalni /hur
kok, csapdák stb./, amelyek ma vitathatatlanul az orvvadászok mód
szereihez tartoznak, de valamikor a vadászat természetes és elis
mert módjai voltak.

Néhány száz évvel ezelőtt előkelő hölgyek és lovagok szóra
koztak az un. Puchsprellen-el, ami állatok halálra kínzását jelen
tette. 1747-ben például 414 rókát, 231 nyulat, 32 borzot és 6 vad- 
macskát öltek meg Drezdában ilyen módon.

A vadászati kultúrához tartozik tehát a vadászati jog is. 
Annál is inkább megalapozott ez az állítás, mivel a vadászati eti
ka és a vadászati jog kapcsolata nyilvánvaló. Az etikai követel
mények nagy része jogszabályban is megjelenik. Minthogy ezeknek 
teljeskörű felsorolása, de még inkább jogi előírásba foglalása ne
héz lenne, egyes vadásztörvények általánosságban utalnak arra, 
hogy a vadász kötelessége az általánosan elfogadott vadászati eti
kai követelmények megtartása. így például a már említett német 
szövetségi vadásztörvény, amely kimondja, hogy a vadászat gyakor
lásánál az "Weidgerechtigkeit" általánosan elismert szabályait 
tiszteletben kell tartani. Kérdés természetesen, hogy ezeknek az
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elismert szabályoknak a megszegése milyen következményekkel jár
hat. Mert, ha csak egyszerűen valamilyen, a jogszabályban nem is 
pontosan meghatározott magatartási szabályokról van szó, akkor 
is felmerül a szankcionálás szükségessége. Itt viszont megint 
csak abba a problémába ütközünk, hogy közelebbi tényállás-megál- 
lapítások nélkül aligha lehet szankciókat meghatározni. Elképzel
hető, hogy a szankcionálás a vadászok társadalmi szervezeteinek 
/vadásztársaság, vadászszövetség/ hatáskörébe tartozó fegyelmi el
járás tárgya legyen. Ez sem tökéletes megoldás azonban akkor, ha 
a szervezeti tagság nem általánosan kötelező, mert az ezektől füg
getlen vadásszal szemben ilyen eljárásra nem kerülhetne sor.

A vadászati jog megítélésénél természetesen nemcsak arról van 
szó, mennyire szolgálja ez a vadászati etika érvényesülését. A jo
gi szabályozás mikéntje azonban sokat elárul az illető ország va
dászati kultúrájáról. Nálunk sajnos a vadászat szabályozásának 
kérdése gyakran háttérbe szorult egyéb törvényalkotási feladatok
kal szemben. Ennek is történelmi okai vannak.

A múlt század közepén a rendiség eltörlése a vadászati jog 
megváltoztatását is szükségessé tette volna, de az 1848-as törvény- 
hozásnak nem volt elég ideje ahhoz, hogy ezzel is foglalkozzon.
Az 1860-as években már komoly előkészítő munka folyt egy megfele
lő vadászati törvény megalkotásához, mégis csupán 1372-ben kerül
hetett erre először sor. 11 év múlva azonban tökéletesíteni kel
lett az 1372.évi Vl.tc-t, de az akkor elfogadott törvény aztán már 
hosszú életűnek bizonyult, mert - bár 1945-ben legfontosabb rendel
kezéseit módisították - végeredményben 1957-ig érvényben volt. En
nek az évtizednek az utolsó éveit a vadászati jog terén két állami 
főhatóság hatalmi vetélkedése jellemezte, amelyből az Országos Er
dészeti Főigazgatóság, illetve annak vezetője került ki győztesen, 
így lett a vadászati jog az 1961-ben megjelent erdőtörvény egyik 
fejezete. Azt a körülményt, hogy a vadászat szabályainak az erdő
törvénybe foglalása nem szolgálta az erdőgazdálkodás érdekeit, el
árulja a vadászati fejezet szövege, amely az erdőgazdálkodásról
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egy szót sem ejt, viszont csak a mezőgazdasági vadkárok megtérí
tésére állít fel szigorú felelősségi szabályokat.

A volt Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumban is hu
szadrangú kérdésként kezelték a vadászatot. A párt és az állam ve
zető tisztségviselőit nem érdekelte a vadászati jog, az ő vadá
szati lehetőségeiket nem korlátozta jogszabály. A minisztériumnak 
a vadászati korokon kívülálló tisztviselői pedig - talán éppen az 
említett helyzet miatt - undorral fordultak el a vadászattól. 
Igyekeztek elbagatellizálni ezt a jogterületet. Jellemző erre, 
hogy míg a múlt században torvény állapította meg a vadászati ti
lalmi időket, majd 1924 óta miniszteri rendelet, a 60-as évektől 
kezdve "Hirdetmény", majd később valamiféle tájékoztató. Olyan is 
előfordult, hogy a vadászati idények módosulásáról csak telefonon 
értesültek a megyei vadászati szervek.

Végre a 70-es évek végén az akkori Vadászati Főosztály nagy 
nehezen rászánta magát arra, hogy a vadászat szabályozására új, 
ónálló jogszabályt tervezzen. Jellemző az akkori helyzetre, hogy 
csak addig lehetett eljutni, hogy a vadászatot ónálló, de legfel
jebb törvényerejű rendelet szabályozhatja, törvény azonban semmi 
esetre sem.

Ma megint úgy állnak a dolgok, hogy a törvényhozásnak van sok 
egyéb és sürgősebb dolga, mintsem a vadászati törvénnyel foglal
kozni. Tervezetek ugyan készülnek, igyekszik a Vadászati Védegylet 
is hangját hallatni, meg más érdekeltek is, de az ügy nem mozdul 
előre. Még abban a tekintetben sem alakult ki egységes felfogás, 
hogy a vadászati jogot az ingatlantulajdonhoz kössük-e, vagy ma
radjon továbbra is állami monopólium. Az utóbbi ugyan hozott az 
eltelt 46 év alatt vadgazdálkodási szempontból üdvös eredményeket 
is, de a tulajdoni kérdések megnyugtató rendezése nélkül a vadá
szatnak soha sem lesz megfelelő alapja. Az ingatlantulajdonnal 
való kapcsolata sok évszázadokon keresztül megnyilvánult a magyar 
jogfelfogásban, Ezt a jövőre nézve is figyelembe kell venni.



-  135 -

Az erdészet sem mondott le arról, hogy a vadászatra döntő 
befolyást gyakoroljon. Ennek a törekvésnek valóban vannak törté
nelmi alapjai, bár e kérdésről a két világháború között is élénk 
vita folyt az akkori szakfolyóiratok hasábjain. A legfőbb érv az 
erdészek részéről az, hogy a vad élőhelye az erdő. Ez azonban nem 
teljesen igaz, mert a mezei^nyulon kívül jó néhány vadfaj nem ki
fejezetten erdőlakó. Azután hazánk területének 82 %-a nem erdő.
Az viszont aligha vitatható, hogy valamely területen folytatott 
gazdálkodás - legyen az mező- vagy erdőgazdálkodás - érdekeire a 
vadászatnak tekintettel kell lennie. Ezt nem is lehet jobban meg
oldani, mint hogy a termelő és a vadgazdálkodási tevékenység ugyan
abban a kézben összpontosul. Ebből azonban nem következik, hogy a 
vadászati jogot csak az erdőtörvényben lehetne kielégítően szabá
lyozni. Ezzel az együttes szabályozási igénnyel természetesen a 
mezőgazdaság sem léphet fel. /Általában nem is szokott./ A sokszor 
ellentétes érdekek összeegyeztetése nem azon múlik, hogy az alap
vető szabályok ugyanabban a törvényben találhatók. Ma majdnem min
den európai államnak van önálló vadászati törvénye.

Vadászati kultúránk mindig hiányos lesz a vadászati jog meg
felelő szabályozása nélkül!

A vadászati kultúráról a fentieken kivül még igen sok gondo
latot lehetne felvetni, de ez messze meghaladná ennek a kis esz
mefuttatásnak a kereteit. Ezért eleve is elnézést kérek az olva
sótól, hogy a vadászati irodalom és a vadászatnak a művészetben 
való megnyilvánulásairól ezúttal nem emlékezem meg.


