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A magyar vadászati jog
A vadászati jognak a középkorban kevés
korlátja volt. A szabad vadászatnak az in-
gatlantulajdon kialakulása és a vallási
szabályok megszületése vetett gátat. A
17. században törvényhatósági szabály-
rendeletekben adtak kikülönbözõ ren-
delkezéseket; az ünnepnapokon való til-
tást, a vadorzás megfékezésére vonatko-
zó intézkedéseket. Elõrelépést hozott az
1653-ban, Erdélyben megjelent Appro-
bate Constitutiones, amely szabályozta a
jobbágyok vadászatát, vadkárosításról,
vadászati idényrõl is tett intézkedést.

A török hódoltság megszûnése után a
17. század végén alakult ki a nemesi vadá-
szati kultúra. Ez azt jelentette, hogy a ne-
mesek nem csak saját birtokukon vadász-
hatnak, bizonyos korlátozással idegen te-
rületen is ûzhetik. Ezt megerõsítette 1729-
ben II. József császári vadászati rendtartás
is, de ez a gyakorlatban nem hatályosult.

A francia forradalom hatására a Ma-
gyar Országgyûlés Bizottsága tervezetet
dolgozott ki a vadászati jog törvényi sza-
bályozására, de ebbõl törvény sem szüle-
tett. Az 1802-ben megjelent törvénycikk
megerõsítette a nemesség elõjogait. A re-
formkorban sem került sor újabb törvény
szabályozására, az 1872-ben megjelent
törvény kimondta, hogy a vadászati jog
az ingatlantulajdon elválaszthatatlan
tartozéka!

1883-ban a képviselõház elé került a
vadászati jog tárgyalása, mely módosu-
lásokkal, kiegészítésekkel 1957-ig ha-
tályban volt.

Szerepe a törvényalkotásban
Az 1883. év február 8-i ülésen élesen bí-
rálta a törvényalkotókat.

Néhány fontosabb javaslata:
A törvényalkotók a föld tulajdonjo-

gára tekintettel 50 holdban jelölték
meg a vadászterület nagyságát. Ilyen
kis területen nem lehet eredményesen
gazdálkodni.

Javasolta, hogy a vadászat bizonyos
szabályokhoz köttessék. Az egy térség-
ben élõ földtulajdonosok alakítsanak
vadásztársaságot! Egységes szemlélet
alapján gazdálkodjanak.

Herman Ottó mondta ki talán leg-
elõször a vadászattal kapcsolatban,
hogy figyelembe kell venni a nemzet-
gazdasági érdekeket, összhangban a
természetvédelem és a mezõgazdaság
érdekeivel

Nem szabad a vadászatot csak a
sport érdekeinek alárendelni!

Keményen bírálta a tilalmi idõk
meghatározását is.

Az alkotók nem vették figyelembe a
kor követelményeit, a tudomány terén
elért eredményeket, a gyakorlati megfi-
gyeléseket.

Észrevételei:
– figyelembe kell venni a párzási és

vemhességi idõszakokat,
– szarvasnál, dámnál figyelembe kell

venni a vadaskerti és a szabad vadász-
területek állományát.

Külön kiemelte a fogolyállomány vé-
delmét – különösen a téli, havas idõben.
A fogoly „gyámoltalan”, a hótakaró alul
nem bújik ki /lásd az 1962-63-as telet ...a
Szezõ/. A vadorzók martalékául esnek.
Még azt is felvetette, hogy az éttermi ét-
lapokról töröljék a fogoly-ételeket!

Külön kiemelendõ a madárvédelem-
mel kapcsolatos kritikája, javaslatai.
Rendkívüli haladásnak vette, hogy ez a
vadászati törvényben is szerepel.

Kifogásolta. hogy csak az „éneklõ ma-
darak” védelmérõl szól a törvényjavaslat,
holott sok hasznos madár van azonkívül,
mely szintén védelmet érdemel. Megem-
líti a Firenzei Ornitológiai Kongresszust,
ahol elhatározás született a védett mada-
raknak a törvénybe való iktatásáról.

Kifogásolta a kártékony szõrmés és
szárnyasoknál a tág meghatározásokat -
keselyûk, kányák, sasok .../ma is aktuá-
lis téma – a Szerzõ/. Így nem lehet tör-
vénybe iktatni. A törvényalkotók arra
hivatkoztak, hogy a „végrehajtással
úgyis csak tanulatlan kerülõk szoktak
megbízatni, akik nem distinguálhatnak,
hogy mi a sas, mi a kesely ...”

Herman Ottó külön kiemeli és véde-
lemre javasolja a „szerfelett hasznos és
gazdaságra nézve fontossággal bíró ma-
darak, hogy tilalom alá vétessenek”. A
ragadozó madaraknak „szanitéc” szere-
pük is van. eltakarítják az elhullott álla-
tok tetemeit.

Herman Ottó – a Tisztelt Ház veszedel-
mes embere –, ahogy abban az idõben ti-
tulálták, felszólalásaival, javaslataival
nagymértékben hozzájárult a korszerû
vadgazdálkodás, a természet- és madár-
védelem alapjainak lerakásához.

Herman Ottóval kapcsolatban meg
kell emlékezni Vezényi Elemérrõl, aki
Herman Ottó könyveihez, szakcikkeihez
illusztrációt készített. Több festménye,
grafikája a gyöngyösi Mátra Múzeumban
található.

Köveskuti György 
erdõmérnök

Herman Ottóra (1835–1914) emlékezünk

Dr. Borsos Zoltán és Palotás Ferenc
kollégánkat kell szeretettel köszöntenünk
80. születésnapjuk alkalmával. Bár Szom-
bathelyen élnek, mindkettõjüket Sárvár
környéki munkássága tette ismertté.

Borsos Zoltán a bajor Scherg Lõrinc
erdõmester által meghonosított tölgyes-
gazdálkodás folytatója és népszerûsítõje.
Nehéz lenne megszámlálni azon szak-
küldöttségek, bel- és külföldi erdész
érdeklõdõk számát, akiket Borsos Zoli
végigvezetett a gyertyánokkal árnyalt
gyönyörû és ígéretesen növekvõ Farkas-
erdei tölgyesekben.

Nemcsak az erdõkép nyújtott mara-
dandót, de a hozzáfûzött szakszerû ma-
gyarázat is, ami a napjainkban terjedõ ter-
mészetszerû erdõgazdálkodás korai meg-
valósulása volt. Borsos Zoltán érdemeit
számos kitüntetés, szakmai tudását pedig
a c. egyetemi tanár minõsítés jelzi. A Ba-
bos Imre, majd Danszky István irányította
erdõmûvelõk egyik legkiválóbbja lett. A
belõle sugárzó erdészlelkesedés, erdõ-
szeretet az, ami fiatalabb pályatársai szá-
mára követendõ példát állít.

Másik ünnepeltünk Palotás Ferenc.
Szakmai feladatai mellett a bogarak, elsõ-
sorban a cincérfélék világában érezte jól
magát. Ez a tudás alapozta meg kijelölését
a Budakeszi Erdõvédelmi Állomás
vezetõjévé. Innen Bajára vezetett útja,
ahol a táji Nyárkutatási Állomás vezetõ-
jeként nemesnyár-nevelési, fajtaösszeha-
sonlító kísérletekkel, füzesek és hazai
nyárasok fatermési tábláinak készítésével
foglalkozott és a Kiskunhalas közelében
fekvõ Babó-tanyai mélyfúrásos nyárültet-
vény gyökérfeltárásával alkotott mara-
dandót.

Ezek az érdemei tették alkalmassá,
hogy az ERTI legnagyobb kísérleti állo-
másának, a sárvárinak élére kerüljön
igazgatóként. A hétköznapok hõse volt,
szorgalmas és pontos munkája, becsüle-
tes emberi magatartása szerzett számára
sok barátot, tisztelõt.

Mindkét ünnepeltünknek kívánjuk
szakmai lelkesedésük csorbítatlan
megõrzését, szép erdei kirándulásokat és
hosszú évekre szóló jó egészséget.

Dr. Szodfridt István

Köszöntjük a 80 éveseket


