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Észrevételek a vadászati tilalmi időket 
szabályozó rendelethez 

Dificile est satiram non scribere! Juvenalis ezen sora jutott 
eszembe, mikor a vadászati tilalmi idők újabb szabályozását tár
gyaló 48500—1934. F. M. rendeletet olvastam. Ezt a néhány 
szóban foglalt kritikát egyesek talán túlszigorúnak fogják ítélni. 
Lehet, hogy az is. Lehetséges, hogy azért ítélem meg így ezt a 
rendeletet, mert túl hosszú ideig éltem abban a tudatban, hogy 
van egy vadász törvény, mely a vadászattal kapcsolatos összes 
kérdéseket egyöntetűen rendezi, minek során a tilalmi időket is 
szabályozza és talán a korral járó maradiság teszi azt, hogy a 
vadászati tilalmi időknek évről-évre való szabályozása, változta
tása, valahogy a bizonytalanság érzetét kelti bennem. 

De hagyján! Elfogadom azt az érvelést, mely az 1925 : X X I V . 
t-cikket létrehozta, vagyis, hogy az 1883-ban megalkotott törvény 
intézkedései elavultak, a viszonyok változtak és ezért feljogosí
tandó a miniszter, hogy a „vadtenyésztési érdekeknek megfele
lően" a tilalmi időket újból szabályozhassa. Van is benne igazság. 
De, mi lett a következménye ennek a törvénynek? 

Ne gondolja a nyájas olvasó, hogy itt a cikkemben egy sajtó
hiba van, hogy az Erdészeti Lapok a mai divatnak hódolva ke
resztrejtvényt közöl és az véletlenül belecsúszott cikkem szövege 
közé. Nem, ez nem keresztrejtvény, hanem a fentírt következmény. 
Tanulságos tabella. Mert ha az 1925 : X X I V . törvény alkotói meg
állapították azt, hogy az 1883 : X X . tv. intézkedései elavultak és 
azokat revízió alá kell venni, az 1925 év óta megjelent rendele
tek különbözősége azt bizonyítja, hogy vagy ma sincs oly meg
állapodott tenyésztési elv, mely szerinti megváltoztatása a tilalmi 
időknek indokolt volna, vagy azt mutatja, hogy nem is annyira 
a tenyésztési elv vagy annak érvényesítése a változtatások indító 
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oka, hanem az a helyzet, melyet csak azzal jellemezhetek: meg
próbáljuk, talán jobb lesz! Ha nincsenek olyan kétségtelenül 
helyes tenyésztési elvek, melyek a tilalmi időknek az 1883-ikitől 
eltérő módon való szabályozását szükségessé teszik, kérdem, miért 
változtatni olyan intézkedésen, mely 42 éven át megfelelő volt 
és mely megadta a lehetőséget a vadászat gyakorlására, a vad
tenyésztés fejlesztésére mindnütt, ahol azt elérni akarták és 
amellett gondoskodni törekedett arról, hogy a vadtenyésztési 
ambíció mások érdekeit ne sértse. Ha tehát a keresztrejtvény
szerű tabellának az volna a tanúsága, hogy az 1 9 2 5 : X X i V . 
t-cikk alkotói tévedtek, mert ma sem tudunk többet, mint a 
régiek, akkor talán megfontolandó lenne, nem-e volna leg
helyesebb visszatérni az 1883 : X X . törvény rendelkezéseihez. 

Sajnos, azonban, hogy a tabella nem bizonyítja kétségtelenül 
azt, hogy az 1883-tól a mai napig eltelt 51 év tapasztalata nem 
volt elegendő helyesebb nézeteket kitermelni. 1925 óta változtak 
a kormányok, változtak a miniszterek és azért nem meglepő az, 
hogy az új miniszter újabb rendezést is hozott. Elvégre a minisz
terek is csak emberek, ők se mentesek attól a felfogástól, hogy 
mindegyik azt tartja magáról, hogy jobban ért hozzámint az 
elődje. Ez annyira emberi, hogy engem azért nem is lep meg. 
Aggodalmam azonban akkor támad, mikor azt látom, hogy ugyan
azon kéz más-más rendeletet ad ki. Ez olyan, hogyan is mondjam, 
tapogatózásszerű jelenség, mely engem, ki nemcsak vadászember, 
nemcsak vadtenyésztő, hanem a vadászatnak a vadtenyésztésnek 
közérdekű vonatkozásait is néző, a rendet a rendelkezések szikla-
szilárdságában kereső, szerény állampolgár vagyok, sehogy sem 
nyugtat meg. 

Elvégre a vadászat nemcsak a vadászat gyakorlásából, a vad 
lelövéséből áll, hanem, amint azt az 1925 : X X I V törvény elgondo
lása is bizonyítja, a vadtenyésztésből is. A vadászat nemcsak sport 
és mint ilyen elsősorban egyesek szórakozását jelenti, hanem a 
közérdeket is érintő kérdés, mert mikor az évről-évre több és 
több külföldit hoz az országba, mindazon előnyökkel, melyeket az 
idegenforgalom jelent, mikor a vadászat és vadtenyésztés jelen
tékeny munkaalkalmat és kereseti lehetőséget biztosít sokaknak és 
— last, not least — a vadászat gyakorlása maga egy testet-lelket 



üdítő, egészséges, a városi embernek egyenesen gyógyító hatású 
fogalakozás; annak mikénti gyakorlása, mikénti fejlődése minden 
kétséget kizárólag: közérdek. De bármennyire közérdekű kérdés 
a vadászat, vagy talán éppen azért, mert közérdekű, nagyon fon
tos feltétel, hogy az magán érdekeket ne sértsen, mert ez maga 
után vonja a közérdekű vonatkozás gyengülését, sőt egyenesen 
azt a közérdekű követelményt állítja fel, hogy gondoskodás történ
jen arról, hogy a magánérdek fokozott védelmet nyerjen. 

Ez a gondolat érvényesült az 1883 : X X . törvényben, mikor 
a vadászati lehetőségek szabályozása mellett, a vadak idegen terü
leten való kártételeinek kérdését is rendezni törekedett és a tilalmi 
idők megállapításánál tekintetbe vette a vadak kártételi lehető
ségét is. 

Nézzük csak a szarvas tilalmi idejének szabályozását az 
1883 : X X . törvényben. A szarvasbikát július 1-től kezdve lehetett 
lőni vagyis azon időtől kezdve, mikor az burgonyában, tengeriben 
károkat tud már okozni. Nagyon okos volt az elgondolás, melyet 
csak az nem tud megérteni, aki nem nem tudja magát belekép
zelni annak a vadászterület tulajdonosnak a helyébe, ki a mai 
rendelkezések mellett kénytelen fatalista módon nézni, hogy pusz
títja pár rossz bika az erdő melletti kukoricáját anélkül, hogy az 
ellen védekezhessen. 

Hogy miért változtatta ezt meg már az 1925. évi 85000— 
1925. F. M. rendelet, azt kitalálni könnyű. Az elérendő cél az volt, 
ne történhessen meg az, hogy valamely j ó bikát a szomszéd a 
kukoricásában agyonlőhesse, esetleg még szőrös aganccsal. Ha
bár vadász szemmel nézve, ebben sok igazság van, mégis meg 
kell állapítani azt, hogy itt két magánérdek állt egymással szem
ben, melyet egymás között rendezni a két félnek meg volt a lehe
tősége. A közérdek, melyet minden törvénynek, törvényes intézke
désnek biztosítani kell, az ilyen esetben nem azt parancsolta, Txogy 
az egyik fél javára a másik kára állandósíttassék, hanem éppen 
ellenkezőleg azt tette volna szükségessé, miszerint biztosíttassák 
az, hogy a két érdek közötti egyensúly meglegyen, vagyis ameny-
nyiben vadkár megtérítésének kérdése nem volt helyesen rendezve, 
azt kellett volna revízió alá venni. 

Nem szabad elfelejteni, hogyha vadkárról és az az elleni vé-



dekezésről van szó, nemcsak azokra az esetekre kell gondolni, mi
kor a vadászat gyakorlója más, mint az, aki a vadkárt szenvedi. 
ebben az esetben csupán kártérítési kérdésről van szó, melyben 
igazságot teremteni elvégre lehetséges. A z olyan eset, melyben 
a vadász, helyesebben a vadászati jog tulajdonos és a kárt szen
vedő egyazon személy, tehát nincs aki a kárt megtérítse' az, 
melyben a tilalmi idők helyes megállapítása döntő fontosságú. EJ-
végre nem lehet kötelezni mindenkit arra, hogy a vadászati jog 
élvezetében találja meg a kárpótlást. Amint nem lehet az ország 
egész területét egy nagy vadászati területnek tekinteni, nem sza
bad minden embertől azt kívánni, hogy vadászember legyen, aki 
örömmel látja azt, hogy szaporodik nála a vad és nem néz arra, 
hogy az tengeri termését megeszi. 

Az 51 év nem mullott el úgy, hogy az azalatt szerzett tapasz
talatokból ne tanulhattunk volna, hogy oly változások ne történ
tek volna, melyek figyelembe veendők. Némely vadnak nagymérvű 
szaporodása és azoknak kártételei kétségtelen tapasztalatokat 
nyújtottak, melyek bizonyítják, hogy az 1925 :XXIV. törvény in
dokolása igenis helytálló. 

Van egy közmondás, mely szerint a jobb ellensége a jónak. 
Mikor megállapítom azt, hogy az 1883. törvény némely intézke
dése elavult és a tapasztalatok alapján való megváltoztatásának 
helyességét elismerem, akkor én és velem együtt a vadászati kér
désekben érdekeltek nagy része egy rendet teremtő rendezést 
kívánunk és nem egy folytonos rendezgetést, mert ott ahol mindig 
rendezgetnek rend soha sincs. 

A vadászati kérdésekben való rendhez pedig hozzátartozik 
az is, hogy azok a kérdések ne csak annak a szempontjából bírál-
tassanak el, kinek valamely előnyt jelentenek, hanem azokéból is, 
kiknek károsodást okozhatnak, vagyis a rend megkívánja a kárté
telek ügyének rendezését is. 

Ezt azért teszem szóvá, mert a földmívelésügyi minisztérium 
a vadkártérítés kérdésének rendezésével már foglalkozott vagy 
talán foglalkozik ma is. 1932-ben többed magammal kaptunk fel
hívást ebben a kérdésben véleményt mondani. Az Erdészeti Lapok 
egy egész sorozatát hozta a különféle hozzászólásoknak, bizonyára 
más lapok is. Adott válaszomban a kérdést rendkívül fontosnak 



jellemeztem és ezért van az, hogy mikor az 1934. évi 48500. és az 
ezt megelőző rendeleteket nézem, elsősorban azt hiányolom, hogy 
a vadkártérítés kérdésében nem történik semmi, sőt a tilalmi idők 
megállapításánál az a látszat áll fenn, hogy az tisztán a vadászat 
gyakorlása szemszögéből bíráltatik anélkül, hogy a vadkártól való 
védekezés szempontja tekintetbe vétetnék. 

Leginkább feltűnő ez a szarvas és a fácán tilalmi idejének 
szabályozásánál. Azért említem ezt a kettőt, mert ez hazánknak 
az a két vadja, mely egyrészt legellentállóbbnak látszik a termé
szet viszontagságaival szemben, másrészt a legtöbb kárt okozza a 
— szomszédnál. 

Az említett két vad életmódja, szaporodási körülményei kö
zötti különbség mindenesetre lényeges. Éppen ezért különböző 
elbírálást is igényelnek. 

A fácán kártétele nagyon nehezen állapítható meg. Alig lehet 
megkülönböztetni más állatok kártételétől, (főleg a varjúétól). 
Ha a fácánnál visszaállíttatik az 1883 : X X . törvény szerinti vadá
szati lehetőség augusztus 15-re, akkor annak, aki a fácánt nem 
tenyészti, vagyis, aki a fácántenyésztés fokozását, az állomány 
növelését nem célozza, megvan a módja a létszámot olyan kere
tek között tartani, hogy saját területén a fácán vadászat okozta 
haszon nem lesz kisebb a fácán okozta kárnál, illetve bérelt terü
leten a fizetett bérnél. 

Nem mulaszthatom el itt megjegyezni azt, hogy a bérelt terü
letek vadászbére nézetem szerint nagyon helytelenül tekintetik 
a földtulajdon olyan hozadékának, melyen kívül még vadkár meg
térítés is jár. Fenntartom azon nézetemet, melyet az Erdészeti 
Lapok 1932. évi IV. sz.-ban kifejtettem, hogy a vadkárt a vadá
szati jogtulajdonos tartozik viselni, ki, ha ezt a jogot bérbe adja, 
mint ahogy a közületek teszik, a vadászbér a vadászati joggal 
járó előnyök és hátrányok együttes értékesítését képezvén, a vad
kárt azokkal szemben, kiknek jogát értékesítette, neki kell meg
téríteni. Csak a vadkár megtérítésén felüli része a bérnek az, mi 
a vadászati jogból származó tiszta hasznot jelenti. A bér nagysá
gát a bérbaadó és bérbevevő megállapodása állapítván meg, az 
alkalmazkodni fog a megfelelő haszon és megtérítendő kár nagy
ságához. Ezen elv érvényesülése tiszta helyzetet teremt ott is, 



ahol a vadászbérlő vadtenyésztést üz a bérelt területen. Ilyen eset
ben az igazság kétségtelen követelménye az, hogy a vadtenyésztő 
törekvésének következményeit állja is és viselje azt a többköltsé
get, melyet a tenyésztett vadak nagyobb száma okoz. 

Legfontosabb és a tilalmi időkben történt változtatások tekin
tetében legérdekesebb a szarvas esete. 

Nem hiába ő nemcsak az erdők koronás királya, melynek 
vadászata első helyen áll, tenyészete a legnagyobb szakszerűséget 
igényli, mert elsősorban minőségi tenyésztésről van szó, de kárté
tel tekintetében is legelői áll. 

A z 1883. XX-nak a szarvasbika lövésére vonatkozó rendel
kezéseiről a kártétel szempontjából már szóltam. A változtatások,' 
melyek azóta ebben a tekintetben történtek lényegesek és az 
idei rendelet nem változtatott azon a helyzeten, melyet a mult 
évi rendelet megállapított. Kétségtelen, hogy a ma érvényben 
levő rendezés 100%-ig valószínűvé teszi, hogy a szarvasbika ott 
kerül terítékre, ahol bőgni szokott, vagyis az a vadász szempont
jából kielégítő. De nézzük csak az 1925. X X I V . tv. 1. §-át. Az a 
„tenyésztés érdekeinek megfelelő" új szabályozásra jogosítja fel 
a minisztert. Vájjon biztosítva van-e a tenyésztési szempont 
azáltal, hogy a szarvasbikát augusztus 15. és október 15. között 
szabad csak lőni? Erre a kérdésre csak határozott nemmel kell 
felelni. 

A tenyésztési irány a szarvasnál, ezt senki sem fogja tagadni, 
elsősorban minőségi tenyésztés és ezért a tenyésztés legfontosabb 
munkája egyrészt a selektálás, vagyis a tenyésztésben nem kívá
natos egyedeknek a tenyésztésből való kiküszöbölése, másrészt a 
megfelelő ivararány betartása mellett az állomány nagyságának 
a természetes vagy mesterséges életviszonyoknak megfelelő sza
bályozása. 

A ma is érvényes 38.500/1933. F. M. rendelet szerint erre a 
két fontos műveletre csupán az a két hónap áll rendelkezésre, 
melybe a bőgési idő és az ezt közvetlenül megelőző és követő pár 
nap esik. A közvetlenül a bőgés után következő idő nem alkalmas 
sem az egyik sem a másik munka elvégzésére, mert akkor a lőtt 
vad értékesíthetetlen. A selektálásnak helyesen a bőgés előtt kel
lene megtörténni, mihez a rendelkezésre álló néhány nap nem ele-



gendő. Hogy a bőgés ideje maga nem az, mikor selektálni lehet, azt 
magyarázni nem kell. Hiszen ez azt jelentené, hogy mikor a vad
tenyésztő vadász a nagy gonddal tenyésztett és sok utána járás
sal végre megközelített bőgő „nagy" bika társaságában egy 
kiselejtezendő rossz bikát lát, akkor nem szabad neki a j ó bikát 
lőni, hanem a rosszat, mert arra neki máskor nincs meg a le
hetősége. 

Elfogadom azt az álláspontot, mint nem csak vadásziast 
(Waidgerecht), hogy a szarvasbikának júliusban való lőhetése 
túlkorai, mert akkor még a j ó bikának agancsa sem mindig ki
érett és ennek a szempontnak engedményt adni helyesnek is tar
tanám azáltal, hogy a szarvasbika lövésének ideje augusztus 1-én 
kezdődjék. Feltétlenül szükségesnek tartom azonban ezzel szem
ben azt, hogy ha a bőgés előtt a fenti okból több időt adni nem 
lehet, a hiány bőgés után pótoltassák azáltal, hogy a tilalmi idő 
csak december 1-én kezdődjék. A j ó bikák addig nem igen mutat
koznak, a bőgés után pedig elég idő telt el ahhoz, hogy a kiselej
tezendő rossz bika lelőhető és értékesíthető legyen. A szarvasbika 
tilalmi idejének megállapításánál annyira fontosnak tartom a te
nyésztési szempontokat, hogy egy egyébként nékem nem szimpa
tikus intézkedést is helyesnek tartok, mely szerint egyeseknek kü
lön bika lelövési engedély is legyen adható a miniszter által. 

A tabella a szarvastehén tilalmi idejének megállapításánál mu
tatja a legnagyobb változatosságot. Általában helyeselnem kell 
azt, hogy az 1883. X X . szerint a szarvastehénre 2y2 hónapban 
megállapított lőhetési időt az azóta hozott rendelkezések kivétel 
nélkül meghosszabbították. Ez kétségtelen bizonysága annak, 
hogy az 1883. óta eltelt idő alatti tapasztalatok azt szükségessé 
teszik. Szükséges pedig főleg azért, mert bebizonyosodott, hogy a 
szarvasállomány korlátlan szaporodása (a 2i/2 hónap lövési idő 
korlátnak alig tekinthető) gazdaságilag komoly veszélyt jelent. 
Az 1883. évi rendezés nagyon helyesen védelembe vette az anyját 
nélkülözni nem tudó borjút, de túlzottan védte a leendő generá
ciót. A jelenlegi rendezés szerinti 5 hónapi vadászati idő elegendő, 
de szükséges is ahhoz, hogy a számbeli szabályozás (szarvas
tehénnél ez a fő dolog) keresztül vihető legyen. A z Erdészeti 
Lapok 1932. évi IV. számában magam is 5 hónapot kértem a 



szarvastehén lőhetésére, azzal a különbséggel, hogy annak kezde
tét október hó 1-től javasoltam, mit helyesebbnek tartok a mos
tani szeptember 15-iki kezdetnél, éppen a borjúra való tekintetből. 

A 48.500/1934. rendelet hivatkozik tapasztalatokra, melyek 
szerint a mult évi hosszabb vadászati idő egyes helyeken nagy
mérvű szarvas pusztítást eredményezett. Ez fontos jelenség és 
újabb bizonyíték arra, hogy a szarvaskártétel rendezése legalább 
is olyan fontos, sőt sokaknál még fontosabb, mint a vadászati 
lehetőségek megállapítása. Egyiknek rendezése a másik egyidejű 
rendezése nélkül nézetem szerint lehetetlen és éppen a rendelet
hez fűzött miniszteri megállapítás erősíti meg bennem a már 
említett kifogásomat, hogy a vadak által okozott károk ügyében 
nem. történik semmi. 

Ez legszembetűnőbb a fácán tilalmi idejének megállapí
tásánál. 

Az 1883. évi törvény szerint a fácán augusztus 15-től kezdve 
lőhető volt és ezáltal az a gazda, aki többre értékelte tengeri 
termését, mint a fácán őszi vadászatának örömeit, megelőzhette 
a kártételt. Ugyanaz volt a helyzet a bérelt területen, ahol a 
vadászbérlőnek tényleg módja volt a fácánállományt oly korlátok 
között tartani, hogy az kárt ne okozzon. Ma, mikor október 1. 
után lehet csak fácánt lőni, ez lehetetlen. A tulajdonosnak tűrni 
kell, hogy fácánai tengerijét megeszik, ha vadászember, ha nem. 
A mezőterület vadászbérlőjének módja nincs az állományt sza
bályozni, mert hisz októberben, mikor a tengeri már le van 
törve, a fácán bevonul az erdőbe, cserjésbe, melynek vadászati 
joga talán már nem az övé. De vájjon az osztó igazságot szol
gálja-e az az állapot, hogy az, kinek mezején él egész nyáron át 
a fácán, ha történetesen nem ő annak az erdőterületnek vadászati 
jogosultja, melybe a fácán behúzódik, fácánt egyáltalában ne 
lőhessen? Igazságos-e az, hogy valaki (némi túlzással mondva) 
egész nyáron etesse a fácánt azért, hogy azt más meglőjje? Az 
1925 óta történt intézkedések a fácán tilalmi idejének megálla
pítása során tisztán a vadászati élvezet, a sport szempontját ér
vényesítik és se tenyésztési célokat, sem a kártétel tekintetbe vé
telét nem szolgálják. 



Ezen vallott nézetemmel szemben nem egyszer hallottam azt a 
vadász szájából elég természetesnek hangzó megjegyzést: Ki fog 
október előtt fácánt lőni? Kétségtelen, hogy mind az olyan, ki 
igazi vadász és ki ennek a sportnak hódol, mindig ráér, ki a késő 
őszi fácánvadászat hangulatos varázsát értékeli és körülményei 
azt tenni megengedik, más nézeten nem lehet. De amint már 
említettem, az ország minden lakójától megkívánni, hogy ezek
kel az előfeltételekkel bírjon, sem lehet. Sőt tovább megyek. 
A fácánnak október előtt való vadászata még Szent Hubertus 
szemszögéből nézve sem kifogásolható, mert arra a kérdésre, hogy 
október előtt ki fog fácánra vadászni, a válaszom az : mindenki, 
kinek módja és alkalma nincs azt később megtenni, mindenki, 
kinek helyi körülményei olyanok, hogy a fácánait előbb kell le
vadászni, akár azért, mert sok kárt tesznek, akár mert azok ten
geri törés után elszélednek, úgy, hogy később meg sem vadász
hatók, végre mindenki — és ilyen azt hiszem minden Ínyenc, — 
aki szereti a fiatal fácánpecsenyét. 

Nagyon veszedelmes útra tértek a fácán vadászati idejének 
újabb szabályozói, mikor egyoldalú érdekeket tartván szem előtt, 
nem gondolták meg annak következményeit. 

Az idei rendeletben két nóvum van. 
A z első tulajdonképpen csak kiegészítése a mult évi rende

let azon intézkedésének, hogy bizonyos vadak csak golyóval ejt-
hetők el. A z idei nóvum az, hogy ezeknek a kegyelemlövés is 
csak golyóval adható. Az idei rendelkezésnek valószínű indító 
oka, magyarázata az, hogy ellenőrizhető legyen a mult évi ren
delet betartása, nehogy a seréttel lőtt vadba utólag lőjjék bele a 
vadásziasságot jellemző golyót. Úgy az idei, mint a tavalyi ren
delkezés tipikus példája annak a már említett törekvésnek, hogy 
mindenkiből korrekt vadászt csináljon. Kétségtelen, hogy a 
vadászembernek érzékeit sértő valami az őzre, vagy szarvasra 
való cserkészet, vagy les serétes puskával. De meg kell val
lanom, hogy nagyon korrekt, nagyon előkelő és a külsőségekre is 
nagyon tartó vadász urat ismertem, kinél a birtok féreeső ré
szein, hol az őz állományra nem tartott, az őszi fácán vadászaton 
mindig esett pár őz. A vadásziasság megítélése nagyon egyéni és 
viszonylagos és azt nem némely vadnak a seréttel vagy golyó-



val való lövése dönti el. Ezt legjobban bizonyítja a kegyelem 
lövés (Fangschuss) fogalma, mely még nem is oly rég elképzel
hetetlen volt a magát vadaszembernek tartónál, például az őzre, 
régebben még a szarvasra, vaddisznóra is. Akkoriban a vadász
késsel (Gnicker, Hirschfánger) illett a kegyelmet megadni. Ne 
vegye tőlem Szent Hubertus rossz néven és ne ütközzenek meg 
a magukat Szent Hubertus elvei egyedüli letéteményeseinek val
lók, ha nyíltan kimondom, hogy abban az országban,, ahol annyi 
fontos kérdés vár eldöntésre, annnyi embernek exisztenciáját 
érintő kérdés lebeg elintézetlenül, vagy csak félig-meddig, ideigle
nesen elintézve, mert azokhoz nyúlni nem tudnak, vagy nem 
mernek, szinte gyermekesnek látszik fontosságot tulajdonítani 
annak, hogy vájjon valaki golyóval vagy seréttel, postával 
(reposzt, Reh-Post, nomen est omen) lövi az őzet. 

A 48.500/1934, rendelet igazi nóvuma, melyet legvégére 
hagytam, a szalonka tavaszi hajtóvadászatának eltiltása. 

Lehet, hogy ezt is egyesek vadásziatlannak tartják; lehet, 
hogy lesznek az ország északi részében olyan szalonka-les kedvelő 
vadászok, akik azt reménylik, hogy több jut nekik, ha az ország 
déli részében, hol a legtöbb szalonka vadászterületek vannak, ke
vesebbet lőnek; lehetnek olyanok is, kik komolyan hiszik, hogy 
azt. hogy a tavaszi hajtóvadászaton eddig évenkint terítékre 
kerülő 1500—2000 szalonka (ennyire szokták becsülni) a világ 
szalonkaállományát veszélyezteti. 

Én megvallom, hogy sem egyik, sem másik nézetet nem osz
tom és a szalonka faj fennmaradása szempontjából semmi ve
szélyt nem látok abban, hogy ha az ország egy igen-igen kicsi 
részén, úgy mint eddig, tavasszal hajtva is vadásszák a sza
lonkát. 

Abban a helyzetben vagyok, hogy egy oly vidéket, helyeseb
ben helyet vallom otthonomnak, mely éppen a tavaszi szalonka 
vadászatairól híres volt, úgy annyira, hogy a Vadász és Verseny 
Lap 1860-as évfolyamaiban nem egyszer olvashatók az Iharos-
berényi tavaszi szalonkázások eredménye. Ez a terület ma is 
talán egyike a legjobbaknak az országban és azért az itt elért 
eredmények bizonyos mértékben irányadóknak tekinthetők. A 
hosszú idő alatt az egységes vadászterületbe tartozás tekintetében 



is történtek változások, úgy hogy a következő két sorozatot mu
tathatom be. 

I. Iharosberény, Iharos és Szent-Péter vadászpogonyok 
együttes eredményei: 

1897-ben tavasszal 186 szalonka 
1898 „ 
1899 „ 
1900 „ 
1901 ,', 
1902 „ 
1903 „ 
1904 „ 
1905 „ 
1906 „ 
1907 „ 
1908 „ 

130 
192 
338 
161 
221 
184 
226 
173 
274 

30 
267 

II. A z én birtokomat és vadászterületemet képező Iharosban 
lövetett: 

1905-ben tavasszal 
1906 „ 
1907 „ 
1908 „ 
1909 „ 
1910 „ 
1911 „ » 
1912 „ 
1913 „ 
1914 „ 
1915 „ 
1916 „ 
1917 „ 
1918 „ 
1919 „ 
1920 „ 
1921 „ 

11 

59 szalonka 
68 
10 
41 
16 

9 
16 
29 

6 
8 

10 
1 
9 

11 

2 
3 

hajtóvadászat 2 nap 
nem volt 
2 nap 

4 nap 
1 nap 
1 nap 
nem volt 
nem volt 
nem volt 
1 nap 
nem volt 
nem volt 
nem volt 



1922-ben tavasszal 
1923 „ 
1924 „ 
1925 „ 
1926 „ 
1927 „ 
1928 „ 
1929 „ 
1930 „ 
1931 „ 
1932 „ 
1933 „ 
1934 „ 

6 szalonka hajtóvadászat nem volt 
92 

128 
61 
86 
85 
90 
74 

127 
156 

68 
104 

40 

6 nap 
6 nap 

5 nap 
4 nap 
3 nap 
3 nap 
3 nap 
4 nap 
6 nap 
2 nap 
3 nap 
2 nap 

Ha igaz volna az, hogy a tavaszi hajtóvadászat a szalonka 
megfogyatkozását eredményezné, akkor ez valahogy az ered
ményekben megnyilvánulna. Kétségtelen, hogy nagy hullámzá
sokat mutatnak az eredmények, főleg 1905 óta, mikortól kezdve 
nagyon észrevehető az a körülmény, hogy a szalonkavadászat 
gyakorlását egyéb elfoglaltságok zavarták. Kényszerült távol
létek, gyászesetek ugyancsak hatással voltak az eredmények 
nagyságára. Leglényegesebb befolyással volt azonban arra az a 
körülmény, hogy milyen erdőrészek kerültek abba a korba, 
hogy szalonkavadászatra alkalmasak lettek. A szalonka kedvenc 
tartózkodási helyét nemcsak az erdő kora, hanem annak milyen
sége szerint is megválogatja. A tiszta tölgy vagy cser állabot 
nem szereti, sőt az ilyen sorvetést vagy ültetést egyenesen 
kerüli. így magyarázódik meg az iharosi 1908-tól 1923-ig való 
általában csekély eredmény és ugyancsak az 1923-tól kezdve 
levadászásra került természetes felújulás keletkezte erdőrészek 
nagyobb zsákmánya. 

Ha abból indulunk ki, hogy a tavaszi szalonkavadászat gyé-
ríti túlzott mértékben a szalonkák számát, akkor nem szabad 
elfelejtenünk, hogy tavasszal a vonuló szalonkák zömét nem 
nálunk ejtik el, hanem a görög és adriai szigeteken, hol egy-egy 
műkedvelő j ó puskás (és ilyen háború előtt elég akadt), napon
ként 100 darabot is lőtt. Nem az a párszáz szalonka apasztja 



az állományt, melyet nálunk tavaszi hajtóvadászaton lőnek, 
hanem az a sok ezer, melyet hálóval fogdoznak össze és mely 
párfilléres darabonkénti áron kerül eladásra a görög és török 
piacokon. 

A közölt táblázat mutatja, hogy voltak j ó évek és voltak 
rosszak. Voltak egész sorozatok, mikor a szalonka fogyását lehe
tett volna tapasztalni, melyeket aztán rendkívül sikerült évad 
követett. Kétségtelenül jellemző adat, melyhez az egyes eszten
dők legsikerültebb vadászatainak összehasonlításából jutunk. 

A legsikerültebb nap Iharoson 

1923-ban 
1924-ben 
1925-ben 
1926-ban 
1927-ben 
1928-ban 

30 sza 
25 
23 
35 
37 
40 

onka 1929-ben 
1930-ban 
1931-ben 
1932-ben 
1933-ban 
1934-ben 

35 szalonka 
32 
53 
38 
43 
16 

Ezekből sem lehet semmi pozitív következtetést levonni 
arra vonatkozólag, hogy a hajtóvadászat maga lényegesen befo-

i lyásolná a szalonkák számát. Ezekután érthető tehát, hogy nem 
tartozom azok közé, akik a tavaszi szalonkahaj tó vadászatban 
veszélyt látnak. 

Nem érdektelen, hogy egy az 1862. évi tavaszi szalonka
idényre vonatkozó jóslattal kapcsolatban a szalonkák „nagyobb 
számbeli megjelenésének" kérdését tárgyazza a Vadász- és Ver
seny Lap akkori évfolyamának több cikke. A nagy vadász Roth 
József (Roth Lorántnak, a vadászati ügyek sok éven át való 
patrónusának édes atyja) azt írja Mihályiból: „Véleményem 
szerint a szalonkák nagyobb számbeli megjelenése csak kát 
ahhoz szükséges körülményhez van kötve ; ezek közül az 1-ső 
az, hogy költésük vagyis szaporodásuk kedvező legyen, a 2-ik 
pedig, hogy vándorlásuk ideje alatt nagy szélvészek által ne 
veszélyeztessenek." Erre válaszolja Chernél Kálmán (Chernél 
István, a neves ornitologusunk atyja) , hogy a „szárnyasok tava
szi és őszi költözése részint éghajlati viszonyok, részint és főkép 
a tartózkodási helyeiken érzette táphiány okáért történik. A 
fenyegető táphiány parancsolja tehát a madaraknak a jövést-



menést. Ezen ösztön parancsszava tanítja a szalonkákat kedvelt 
nyíreseihez utazása közben beszállani, ezen ösztön jelöli egy
szersmind az irányt oly vidékek felé intézni utazásaikat, hol 
életük fenntartására megkívánt tápanyagokkal találkozhatnak." 

Kétségtelenül szebb a les, poétikusabb, misztikusabb, de 
aki csapkodva repülő, valóságban nehéz lövést nyújtó hajtott 
szalonkát ismeri (és eltalálni is tudja), ismeri azt az izgalmat, 
melyet a hajtósereg hangos „tiró"-zása és a keskeny vadász
lénián hirtelen átvillanó szalonka lelövése okoz; élvezni tudja a 
téli szobafogság, a hosszú vadászpihenő után az első vadászati 
alkalmat; élvezi a természet megújhodását a téli álmából fel
ébredő erdőben; az velem együtt (és azt hiszem, hogy elég sokan 
vannak í g y ) , a rendelet ezen részét olvasva, bizony azt fogja 
mondani: kár volt! 

Iharos, 1934. évi augusztus hó 2-án. 
Báró Inkey Pál. 




