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A vadászati szakoktatásunkról. 
ír ta Rochlitz Dezső ny. h. államtitkár. 

A z erdészet-vadászat témája körül lefolyt vita során, 
melyet lapunk előző számában ismertettünk, az erdőmérnöki 
főiskola vadászati szakoktatása is pergőtűzbe került. 

Ellenfeleink a vadászat iskolai oktatásának jelentőségét és 
értékét egyebek közt azzal igyekezftek lebecsülni, hogy a szü
letésüket, vérbeliségiiket helyezve előtérbe, úgy állították be 
a dolgot, mintha valami különös isteni adomány, „vele szüle
tett isteni szikra" kellene ahhoz, hogy valaki vadász legyen 
s mintha ezzel szemben az iskolai oktatás, nevelés mit sem 
érne. 

A sportvadászok egyik legelőkelőbb szószólója meg ép
pen a költőhöz és festőművészhez (nem is kisebbhez, mint 
Leonardo da Vinci-hez) hasonlította a j ó vadászt és a követ
kező merész kijelentést kockáztatta meg: 

„ A z t mondja a latin közmondás: „Orator fit, poéta nas-
citur". Merem állítani, hogy éppen így vagyunk a vadászattal 



is. Szorgalmas igyekezettel válhat valaki kiváló erdésszé, 
de vadásszá csak születhet.'1 

Álljunk itt meg egy szóra. 

H a valaki, ú g y bizonyára én vagyok az, aki elismerem, 
h o g y a születésnek, helyesebben: a családi hagyományoknak 
nagy szerepe v a n abban, h o g y valakiből vadász legyen. 
Hiszen az édesapám, nagyapám, két nagybátyám, testvér
bátyám és több unokaöcsém velem együtt mind szenvedélyes 
vadászok, de egyszersmind — és ezt hangsúlyozom — 
erdészek is voltunk, illetőleg vagyunk, akik még élünk. 

Ez t a tényt tehát, mely élőbizonysága egyben annak is, 
h o g y az erdész és vadász vérbelisége között is van valamelyes 
kapcsolat, nem igen lehet a puszta véletlen játékának tulaj
donítani. 

Még kevésbé lehet kéltségbevonni azt, h o g y a költőnek, 
művésznek igazán születnie kell a mesterségére, de hozzá
tehetjük azt is, h o g y többé-kevésbé ugyanez áll minden pá
lyára, foglalkozásra. Hiszen még a suszterek sem egyformán' 
ügyesek és hiába az egyforma kiképzés és egységes képesítés: 
egyéni hajlamaihoz és rátermettségéhez képest egyik egyén 
jobban, a másik kevésbé állja meg a helyét- ugyanazon az 
életpályán. Bátran kimondhatjuk tehát, h o g y minden pályára 
születni kell. 

De azt már semmiképpen sem írhatjuk alá, h o g y meg
felelő oktatással és szorgalmas igyekezettel ne válhatna az ép 
testű és lelkű fiatalemberekből általában éppen olyan j ó va
dász, mint erdész. 

Számos példa van arra, h o g y olyan ifjak is, akik azelőtt 
nem voltak vadászok, az erdömérnöki főiskola elvégzése után 
igen j ó vadászokká váltak. 

É s ez egészen természetes. Hiszen éppen a vadászat az a 
foglalkozás, amit a legrégibb idők óta már őseink is előszere
tettel és nagy kedvteléssel űztek s amire, mint testet-lelket 
felüdítő nemes szórakozásra ma is megvan csaknem minden 
éptestű és lelkű ifjúban a veleszületett hajlam, v a g y szenve
dély. Melyik fiúgyermek nem szereti pld. a puskát, lövöldö
zést, madarászást s tb? 



A d e g t ö b b ép, egészséges emberből bizonyára csak azért 
nem lesz vadász, mert nincs alkalma, módja vagy ideje arra, 
hogy e téren kiképezze magát és a vadászat sokoldalú élve
zeteivel és gyönyörűségeivel megismerkedjék. A kivételek 
csak megerősítik a szabályt. 

És i t t ismét csak hivatkozhatom az előbbi cikkemben 
már említett Vajda János kiváló költőnkre, erdészember 
fiára, aki „A vadászat mestere" című könyvében, — melyet 
Cserszilvássy Ákos álnéven írt 1858-ban, ,— idevágólag a kö
vetkezőket mondja: 

Alig van éplelkű s testű ember, aki fiatal korában ked
vet ne érezne e legszebb mulatsághoz, melynek szenvedélye 
mélyen a természet rendjében gyökerezik" 

„Majd minden ifjú, kinek erre alkalma s tere van, —• 
mondja tovább Vajda, — puskát ragad a kezébe és szerencsét 
p r ó b á l . . . " 

Igen szűk látókör és nagyfokú önhittség kell tehát ahhoz, 
hogy valaki szenvedélyes vadászmivoltát kiváló költők és 
művészek tehetségével helyezze egy színvonalra. 

A dolog úgy áll, hogy a mészáros fiából (Petőfi), vagy az 
erdész fiából (Vajda) csak úgy lehet költő, ha veleszületett 
tehetsége, isteni adománya van hozzá, csakhogy az ilyen 
tehetséget nem lehet ám örökölni és családi hagyományokra 
vagy vérbeiiségre visszavezetni. A költők fiai igen ritkán, ki
vételesen lépnek az apjuk nyomdokaiba, ellenben a vadász
embernek általában a fiaiból is vadász lesz, még ha költőnek 
születik is. E z a különbség a kettő közöttt. 

Aztán valljuk meg' őszintén, hogy az a bizonyos „velünk 
született isteni szikra", ami a fentiek szerint nem más, mint 
„mélyen a természet rendjében gyökerező szenvedély", a 
maga őseredeti valóságában nem annyira a vad tenyészté
sére, óvására és gondozására, szóval a mai kor hivatásos va
dászának legfontosabb feladataira, mint inkább a vad lelövé-
sére, elejtésére ösztönzi a vadászokat. És az iskolai oktatás
nak, nevelésnek egyik igen fonltos célja éppen az, hogy a 
szenvedély káros kinövéseit lenyesve, a szó legnemesebb ér
telmében vett igaz vadászokká képezze ki a növendékeket. 



A z o k a vadászok tehát, aki a szenvedélyükre, — nevezzék 
azt bár „isteni szikrának" v a g y aminek tetszik — alapítják 
a szaktudásukat és ezzel szemben az iskolai képzettséget le
becsülik, semmibe sem veszik, csak önmagukról állítanak ki 
szegénységi bizonyítványt. 

A m i ezek után a főiskolai vadászati szakoktatás módját és 
színvonalát illeti, a beavatottak jó l tudják, h o g y az oktatás 
elméleti része megfelel teljesen a kor igényeinek. A gyakor
lati rész azonban a múltban, Selmecbányán sem vol t kielé
gítő, ma pedig a háború okozta veszteségek és az állam szűk-
keblűsége miatt még kevésbé áll a helyzet magaslatán, mint 
azelőtt. 

Ezt nekünk is el kell ismernünk, ha nem akarunk strucc
politikát folytatni. 

Nem hangsúlyozhatjuk eléggé, milyen nagy hibája a 
szakoktatásnak, különösen a műszaki és a gazdasági pályá
kon, ha az nem számol eléggé a gyakorlati élet követelmé
nyeivel és nem nyújt módot, alkalmat arra, hogy a hallgatók 
az elméleti kiképzéssel kapcsolatban a jövő élethivatáshoz 
szükséges gyakorlati ismereteket is elsajátítsanak. 

Már pedig az említett hiba, sajnos, régi, általános hibája 
a magyar pedagógiának, mely nemcsak az erdőmérnöki fő
iskolán, hanem a szakoktatás más területein is észlelhető s 
melyet egyszer úgy jellemeztek, hogy „a magyar ifjúságot 
nem életképességre, hanem nyugdíjképességre nevelik11. 

Nem vagyunk ellenségei a tudományoknak. Sőt, azt tart
juk róla, mit némelyek a pénzről mondanak: lehet belőle 
Valakinek sok, másnak kevés, de elég soha. Azonban nem 
szabad szem elől tévesztenünk azt sem, hogy a gyakorlati 
életpályákon nem egyoldalú elméleti tudósokra, hanem olyan 
szakemberekre van szükség, akik az elméleti tudásukat gya
korlatilag is tudják érvényesíteni, hasznosítani. 

Tehát inkább gyakorlati irányban, az élet parancsoló 
kívánalmainak megfelelően fejlesszük a szakoktatást, mint 
egyoldalú elméleti alapon. 

Értsük meg, hogy jobb jövő vá r pl. arra az erdőmérnökre, 
aki egyben jó vadász és vadtenyésztő, mint arra, aki felső 



matézissel tudja kiszámítani, hogy a nedvek miféle erőmű-
tani szabályok szerint keringenek az élőfa testében. 

Egyébiránt, h o g y az erdőmérnökök alapos vadászati ki
képzése milyen elsőrendűen fontos és szükséges nemcsak 
magának a hazai vadászat igaz ügyének az előbbrevitele érde
kében, hanem a magyar erdőgazdaság és erdőmérnöki kar 
saját jó l felfogott érdekeinek szempontjából is, ezt az előbbi 
cikkemben már részletesen kifejtettem. 

Minden lehetőt el kell tehát követnünk, hogy a vadászati 
szakoktatás a főiskolánkon gyakorlati irányban is belterje
sebbé vál jon és megfelelően kiépüljön. 

De célt természetesen csak úgy érhetünk, ha a gyakorlati 
oktatásnak is megadjuk módját: azvahhoz szükséges kelléke
ket, eszközöket és felszereléseket. 

E g y i k legfontosabb kellék, h o g y a vadászattan minden
kori tanára és asszisztense maguk is lelkes vadászok és igazi 
szakemberek legyenek. E követelmény szempontjából ezidő-
szerint Roth Gyula főiskolai tanár személye teljes garanciát 
nyújt, úgy tudom azonban, h o g y a vadászati tanszéknek asz-
szisztense nincs, ami annál nagyobb baj és hiba, mert Roth 
más tantárgyaknak is az előadó tanára s ezen felül az erdé
szeti kísérleti állomás vezetése is az ő feladata, nem szentelheti 
tehát minden idejét a vadászat ügyének. 

Elengedhetetlenül szükséges továbbá, h o g y mintaszerűen 
berendezett, megfelelő kiterjedésű tanulmányi vadászterület 
álljon a főiskola rendelkezésére, elégendő és megfelelő vad
állománnyal benépesítve, cserkészutakkal, magas lesekkel, 
etetőkkel, sózókkal stb. ellátva. 

Mindjárt más képet nyer a hallgató, ha mindezt nem
csak rajzokban és leírásokban, hanem természetben is bemu
tathatja neki a tanár s ha ízelítőt kap a vadászat rendszeres, 
okszerű gyakorlásából is. Egészen bizonyos az, hogy egy jó l 
berendezett vadászterület és az azon folytatott rendszeres 
gyakorlat többet ér az oktatás szempontjából, mint bármily 
beható elméleti tanítás, ha a tanár csak gyengén felszerelt 
területet v a g y éppen semmit sem mutathat be a hallgatóinak. 

Be kellene rendezni továbbá mesterséges fácántenyész-



tést, kísérleti telepet különféle vadtelepítésre, vadászeb
kennelt s alkalmazni kellene termesztésen kellő számú szak
képzett altiszti személyzetet is, o lyan vadászati altisztet min
denesetre, aki j ó vadász, vadtenyésztő s ért a kártékony vad 
pusztításához is. 

Végü l szükség volna megfelelő céllövő területre álló, 
mozgó és repülő célra berendezve. 

Ezek a berendezések volnának azok, melyek a főiskolánk 
vadászati oktatásának gyakorlat i irányban való kiépítéséhez 
szükségesek. 

Sokkal nagyobb isúlyt kellene helyezni továbbá a halá
szat gyakorlat i oktatására is. 

A z erdei vizekben, mint tudjuk, a legnemesebb, legérté
kesebb halfajok élnek s azok tenyésztésével, halgazdaságok 
berendezésével s a halászat okszerű gyakorlásával az erdő
mérnök minden erdőgazdaságban hálás szerephez juthat és 
lényegesen emelheti az erdők jövedelmét . 

Ezért s nemes sportjellege miatt is méítán megérdemli a 
halászat, h o g y az erdömérnökhallgatók ezen a téren is meg
felelő kiképzést nyerjenek. 

E végből haltenyésztést kellene berendezni, mint Selmec
bányán is volt , ponty-, pisztráng- és fogassüllöre. E z anyagi
lag is kifizetné magát. 

Magától Roth Gyula főiskolai tanártól tudom, hogy a 
lehetőség úgy a vadászati, mint a halászati berendezésekre, 
melyek a gyakorlat i oktatás érdekében elkerülhetetlenül szük
ségesek, adva van Sopronban is, csak ember és pénz kell 
hozzá s aránylag nem nagy költséggel nyélbe lehetne ütni az 
egész dolgot . Itt tehát igazán félre kellene tenni a szűkkeblű-
séget, mert nincs értelme annak, hogy félmunkát végezzünk, 
amikor csekély befektetéssel egészet is csinálhatunk s a rész
ben felépített épületet tető alá is hozhatjuk. 


