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A VADÁSZKÜRTÖSÖK PARANCSOLATAI 
Robert Ruark, a "The Horn of the Hunter" című művében a következő-
képpen írja le azt az érzést, amelyet a vadászkürt hívó szava ébreszt az 
emberekben. "Van aki előbb hallja meg a vadászkürtöt, mások csak ké-
sőbb. És akadnak balsorsú emberek, akiket bilincsbe vertek a város asz-
faltjárdái, akiket arra kárhoztatott a sors, hogy örökké betondzsungelben 
éljenek. Ez a lét félelmetesebb, mint a legszegényebb tanganyikai halász 
élete. Ezek a szerencsétlenek sosem hallják meg a vadászkürtöt.
Miként azonban a legtöbb férfi lelkében, bennük is ott rejtőzik a mélységes 
vágyakozás: ösztönösen válaszolni szeretnének a vadászkürt hívó szavára. 
Ilyenkor gyorsabban ver a szívük, hevesebb a lélegzetük. Vajon mi ez; ta-
lán egy atavisztikus emlékezés őseinkre, arra akik először öltek doronggal, 
aztán dárdával, majd nyíllal, végül lőfegyverrel. Nem fontos, hogy az illető 
bátor, vagy gyáva. Még a megfélemlített, galamblelkű könyvmoly is génjei-
ben őrzi - ha csak elcsökevényesedett formában is - az egykori vadász ősei 
örökségét, és ha meghallja a vadászkürt hangjait a szíve, ha félénken is, de 
megdobban…"  

 

 
Az idézet is igazolja, hogy mára a civil és a vadász-
ember között talán erős érzelmi kapocs a vadász-
kürt nosztalgikus hangja, hiszen köztudott: a zene 
mindenkié. 
Az is nyilvánvaló, hogy a jól felkészült, etikai tu-
dással és etikettbeli jártassággal felvértezett va-
dászkürtös, a harmadik évezred küszöbén ugyan-
olyan fontos szerepet tölt be a vadászati kultúra te-
rén, mint tette azt akár több száz évvel ezelőtt. 
Ezért megkülönböztetett módon fontos a vadász-
kürtös megjelenése és viselkedése mind a vadásza-
tokon, mind az ünnepségeken. 

A vadászkürtölés etikai és illemtani - etikett - részét két oldalról - a megjelenés 
és a viselkedés oldaláról - közelítjük meg. Mindkettő egyformán fontos és ösz-
szetartozó. Azok a hivatásos és sportvadászok, akik vállalják a vadászkürtölés-
sel járó önképzést és munkát, sajátos főszereplői lesznek a vadászatoknak, a va-
dászünnepeknek és azoknak a rendezvényeknek, ahová meghívják őket. 
Lássuk hát pontokba szedve a vadászkürtösök alapvető etikai és 
etikettszabályait: 
1. A kürtös mindig ápoltan és az alkalomhoz illően jelenjen meg.
2. Vadászaton az öltözködésben mindig az időjáráshoz kell alkalmazkodni. Itt a 
kürt mellett egyetlen elengedhetetlen tartozék van, ez pedig a kalap. A vadász-
kürtös a vadászaton vagy a terítéknél soha nem kürtölhet hajadonfőtt. 
3. Soha nem késhet, mindig mások előtt, pontosan kell megjelenni. Roppant kí-
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nos az a szituáció, amikor a reggeli köszöntőnél vagy az esti terítéknél, a kürtö-
sökre várnak a vendégek. 

 
4. Ha részt vesz a vadászaton, esetleg segít a rendezésben, felállás előtt minden-
képpen ellenőrizze ruházatát. Az esetleges szennyeződésektől (vér, sár, stb.) a 
ruházatot meg kell tisztítania.
5. A kürtös a vadászaton központi szerepet kap, emiatt sokszor fényképezik, vi-
deózzák. A fénykép sokszorosan adja vissza az esetleges hibákat, például: fer-
dén áll a kalap, nincs begombolva az ing vagy a kabát, a nyakkendő nincs meg-
igazítva, a kürt helytelen tartása…
6. A kürt valamikor hírközlő eszköz volt. Ebben a szerepkörben ma már egy 
sokkal modernebb eszköz váltotta fel, és ez nem más, mint a mobiltelefon. A 
felállás előtt mindenképpen ellenőrizzék, hogy a telefonjukat kikapcsolták-e és 
erre figyelmeztették-e kürtös társaikat is. A mobiltelefon a vadászkürtösök idő-
zített bombája, ezért időben kell hatástalanítani.
7. A ruházat legyen alkalomhoz illő, vadászias. A terepen minden elfogadott, a 
lényeg az, hogy alkalmazkodjon a normákhoz, de ne is legyen túl feltűnő, hi-
valkodó. 
8. A teremben és különböző rangosabb rendezvényeken törekedjünk a vadászöl-
töny használatára, ha több kürtös van, akkor az egységes viseletre.
9. Míg a terepen elengedhetetlen a kalap viselete, addig teremben ez nem köte-
lező. 
10. A kürtös felállása úgynevezett kis terpeszben történik. Ez azt jelenti, hogy a 
két láb vállszélességig nyitva, a kürt a jobb kézben a kürtővel a jobb combra 
fektetve. A bal kéz csípőre téve.
11. Ez az állás a kürtös felállása. Ebből a helyzetből csupán akkor mozdulhat, 
ha az éppen aktuális szignált kell fújnia. Ilyenkor egy lendületes mozdulattal a 
szájához emeli a kürtöt és elfújja a megadott melódiát. A bal kéz közben folya-
matosan a csípőn van. A szignál végeztével újból a jobb combra helyezi a kür-
töt, és az ünnepség vagy a beszédek alatt végig ebben a pozícióban áll.
12. Terítéknél, idegen területen mindig kérjük ki a rendezők véleményét a kür-
tölést illetően. A felállás előtt diszkréten mondjuk el azokat a szabályokat, amik 
a terítéknél a kürtös szempontjából fontosak. Például a szignálok sorrendjét, a 
pontos felállást. Ha a kürtösök a rendezők soraiból kerülnek ki, akkor a rende-
zők jobb oldalára álljanak, ha a vendégek közül, akkor a vendégek jobb oldalán 
foglalják el helyüket.
13. Ünnepségeken a rendezőkkel a legapróbb részletekig mindent meg kell be-
szélni. Ilyen helyen általában sok a civil néző, akik először látnak ilyet, ezért 
rendkívül fontos az első benyomás. Az ünnepségen a szereplők között legyenek 
megbeszélve azok az apró jelek, amelyek a pontos kezdést és a befejezést irá-
nyítják. 
14. A jó vadászkürtössel szemben támasztott egyik legfontosabb követelmény, 
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a jó állóképesség. A feszes kürtös állásban sokszor több órán át kell rezzenéste-
len arccal állni. A hosszú ünnepségek a Szent Hubertus misék, bizony sokszor 
megkövetelik a kürtösöktől ezt a nem mindennapi feladatot. Elengedhetetlen az 
önfegyelem és az erős állóképesség. 

15. A kürtös legyen szerény, és a vadászatokon soha ne törekedjen a központi 
szerep betöltésére, ne akarjon a rendezők vagy a főszereplők szerepkörében fel-
tűnni. 
16. A kürtös nem hírvivő. Előfordulhat ugyanis, hogy egy-egy téli hétvégén 
több vadászterületen is kürtölnie kell. Nem megengedhető az, hogy a kürtös a 
vadászatokról, azokon esetlegesen észlelt hibákról vagy hiányosságokról a 
szakértő és a bennfentes hangján beszéljen. Ilyen téren mindenképp diszkrétnek 
és visszafogottnak kell lennie.
17. A vadász kürtös magát sohasem "ajánlja". A jó vadászkürtöst a területgaz-
dák amúgy is a tenyerükön hordozzák. Nincs szükség arra, hogy érdemeiket 
magasztalva beajánlják magukat egy-egy kiváló vadászterületre.
18. A vadászkürtös legyen méltó képviselője, követe a magyar vadászati kultú-
rának, tisztelje és ápolja a hagyományokat, legyen toleráns más értékekkel 
szemben. Vállaljon vezető szerepet, és legyen irányítója a magyar vadászati 
kultúrának, amelyet képvisel. Segítse a vadászokat abban a munkában, amit év-
tizedek, évszázadok óta végeznek a magyar vadállomány, vadászati kultúra 
fenntartásáért. 
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