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A MAGYAR VADÁ.SZKYNOLÓGIA MÚLTJÁBÓL 

Dr. Fodor Tamás

A középkor végéig a leggyakrabban használt és álta
lánosan elterjedt vadászeb tipusok <—  ekkor még nem lehet 
mai értelemben vett fajtákról beszélni —  az agár és a ko
pó volt. Hazánkban egészen a XIX. század közepéig jellemző 
vadászebek voltak. A XVII-XVIII. században már ugyan meg
jelenik a vizsla elnevezés egyes, az apróvad vadászatára 
jól használható kopókra. (Fürjészeb = fűrjét álló kutya; 
fűrjét felkutató, észrevevő eb = vizsa - a vizslat, kutat 
szóból.)

Nagyon kevés utalás található egy harmadik, ősi ti- 
pusu vadászebre, a szelindekre a hazai vadászkynológiai 
emlékek között.

Az ókorban i.e, VII-VIII. századból asszir dombor- 
műveken gyakran ábrázolnak nagytestű, zömök, rövidfejü 
kutyákat. Közöttük több olyan is van, amely oroszlánnal 
folytatott küzdelmet ábrázol, de a harci jelenetek között 
is megtalálni, amint az ellenséget támadják, marcangolják. 
A feljegyzések szerint e nagytermetű kutyát Nagy Sándor 
Indiából hozta Európába. Ezektől származtatják a molossus 
csoportba tartozó kutyákat. Ezeket úgyszólván minden nép 
átvette és bölény, őstulok, medve, vaddisznó vadászatánál 
használták. Rendszerint széles, szegekkel kivert nyakörvet 
tettek rájuk, mivel igy torkuk védve volt.
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Jónéhány középkori ábrázoláson még feltűnnek, azon
ban a veszélyes nagyvad visszaszorulásával jelentőségük 
csökken, többnyire mészárszékek tekintélyét adják.

Egyetlen magyarországi ábrázolása ismert a Bécsi Ké
pes Krónikából, ahol egy szines képen Hunor és Magor szij- 
jon vezetik szelindek jellegű kutyáikat. Néhány töredékes 
közlésből arra lehet következtetni, hogy nálunk az u.n. 
medveszelindek volt elterjedve. Izmos, erős kutyák voltak, 
amelyeket külön nem idomitottak: ösztönük szerint támadták 
a medvét, vaddisznót. Legfőbb követelmény volt a támadó
kedv, széles melle, erős combok ás nagy agyarfogak, vala
mint legalább 80 cm-es nagyság. Annyi bizonyos, hogy ez a 
kutya sem volt a mai értelemben vett kialakult fajta, ha
nem jellegzetes testalkati tipussal rendelkező, igen kü
lönböző szinü és szőrzetü vadászeb. Nyers hússal sosem 
etették őket. Idomitásuk csak a hajrá megértésére (a táma
dás kezdetére) és a füttyjellel való biztatásra korlátozó
dott.

Neheziti a kutyatipusok azonositását a régi feljegy
zésekben az is, hogy a kutyát jelölő kifejezések sok eset
ben általánosak voltak. így a szelindek szó, sőt a kuvasz 
szó is. Utóbbival a jellegtelen kutyákat is illették.

Az egykori molosszus tipusu kutyák késői, szelindek 
utódai közül —  ilyen a német dog és az angol mastiff —  
ma már egyetlen fajtát sem használnak vadászatra.

A jó képességű kopók és agarak a magyarság megbe
csült vadászkutyái voltak. Kemény János, a későbbi erdélyi 
fejedelem, fiatal korában nagy elődje, Bethlen Gábor feje
delem udvarában nevelkedett, önéletrajzában számos feljegy
zés maradt a vadászkutyákról. Értett hozzá, jó szeme és 
érzéke volt a vadászebekhez. Feljegyezte egy muzsnai szász 
paraszt mondását is a kutyanevelésről: "az, mely kölyök 
agarat az első vadfogáson igen megvernek, főttig (holtáig) 
félelmes szokott lenni.”
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Bethlen Gáborról ugyancsak ő jegyezte fel: "Sok ebe
ket nem tartott. Esztendőben háromszor, négyszer ha kiment 
vadászni. Kopói circiter 50 ha volt; két peczér azokhoz; 
azoknak én vöttem több hasznát s gyönyörűségét, szokás lé
vén, hogy soha egy fárkas, egy rókabőrt beadni nem tartoz
tunk, csak egyébféle vadakból konyhájára. Én előttem má
sok, aztán én voltam főjágermester".

"Két agarat biza reám a fejedelem, igen kedves ebeit, 
Hóka és Kormos nevüeket, kiket Kornis Zsigmond adott vala, 
azután többeket is, annyéra, hogy volt néha hat hét* egy
szer nyolcz agarai az fejedelemnek gondviselésem alatt, mi
vel tudta szegény fejedelem, hogy igen vadász ember az 
apám, s én is igen szerettem az ebeket; az volt a baj, 
szolgám nem volt, hanem az ebek prebendájára vöttem mellém 
egy Horváth Szabó János nevű legényt, ki Fogarasban telepe- 
dák azután; de az emlitett két agaraknak mindenkor magam 
adtam ennyiek, akkori időben én nem szégyelettem, mint mos
tani némely közember gyermekéből álló inasok is".

Bethlen Miklós erdélyi kancellár naplójábán már vizs
lát is emlit: "Az atyámtól külön ebem s peczérem nem volt, 
minthogy külön sem laktam, hanem égy pár igen szép és jó 
Armás és Talpas nevű agaram, vvizslám, pudlim".

II. Rákóczi Ferenc vadászatairól Beniczky Gáspár je
gyezte fel naplójában, hogy volt egy Roland nevű kedvenc 
sinkorán kutyája, s ez senkit nem engedett ura közelébe, 
"... de ezenkivül is sok olyan állapotokat követett el, 
ákit eszes embernek is köllett volna cselekedni, oktalan 
állatban pedig csudálatos volt".

Az egyik legrégibb vadásztársaság Kistapolcsányban, 
alakult, amelyet Erdődy György gróf felesége Rákóczy Er
zsébet alapitott az 1700-as évek legelején. Rákóczy Erzsé
bet nemcsak a lovaglást és a vadászatot kedvelte —  Kis- 
tapolcsányi Dianának is nevezték —  hanem nagyszámú kopót 
s agarat tartott. A kistapolcsányi kastély könyvtára érté-
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kés Írásokat tartalmaz erről az időről: 1703-ban 82 agár 
és 43 fekete-sárga kopója volt. Az agarak közül legkivá
lóbb Fürge, Sárkány és Tukár volt, mig a kopók közül leg
szívesebben Dudással, Fenesselés Pogánnyal vadászott. A 
kutyák gondozását hat személy látta el.

III. Károly 1729-ben kiadott vadászati törvénye, a 
De memoranda ventione XXII. törvénycikk 9* paragrafusa meg
szüntette a vadásztársaságok kopófalkáit, csak a magántu
lajdonban lévő falkák maradtak fent. A szervezett, széle
sebb társasági alapon nyugvó vadászkynólógiai élet a XIX. 
század első felében indult meg újra. 1839-ben Széchenyi 
István gróf alapította meg az első hazai vadászkynólógiai 
egyesületet: a Pest Megyei Agarász Társaságot. Korábban 
csak egyéni tulajdonban voltak falkák. Az angol telivérek
kel és az angol versenysporttal jutottak el elsőizben an
gol kopók is, velük honosodott meg magyar földön a nyul- 
és rókaüző falkasport, a kopászat. A legjelesebb s egyben 
valószínű, hogy az első magántulajdonu angol kopófalka 
1823-ban létesült a sopron megyei Széchenyi-birtokon, Cen- 
ken. Az Angliából ismportált, ismeretlen számú kutyákkal 
először Nyitra megyében Eszterházy Móricz gróf birtokán, 
Járton gyakoroltak, majd innét kerültek Cenkre. Az idomi- 
tást Baldock angol falkamester végezte. Az első Széchenyi- 
féle cenki kopófalka később Szapáry József révén Dél-Ma- 
gyarországra került. Erdélyben a falkasportba az angol 
kopók mellett megpróbálták belevonni a fekete-sárga magyar 
kopókat, de ezek vadászati stilusa egészen más volt, ke
véssé voltak alkalmasak a falkasportra. A Paget János ál
tal szervezett Kolozsvári Falkavadászat Társaság 1848 ta
vaszáig állott fent, majd 1855-ben újjáalakult. A harma
dik legismertebb angol kopófalka Foton, Károlyi István 
birtokán volt az 1830-as években. Ezt később Wenckheim 
Béla báró vette át, ki már korábban is saját angolkopó
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falkát tartott Körösladánybán. Ugyancsak kopófalkát tar
tott Kisbéren Batthányi Kázmér gróf és Mácsán Csernovics 
Péter. A falkák a szabadságharc alatt feloszlottak, a ku
tyák egy része átkerült cseh és osztrák területen lévő bir
tokokra, a másik része szétszóródott az uradalmak környé
kén .

Az agarásztársulatok közül országos hirü volt a ko- 
cséri, amelyet Wenckheim László báró alapitott, a negyve
nes években. A Bach korszak ideje alatt a vadásziegyver- 
tarfeást is igen megszigorították, a társas összejövetelek 
is gyanúsak voltak politikai szempontból. Ezért a fegyver 
nélküli agarászatok, kopóhajtások különösen nagy jelentő
séggel birtak, mivel itt többnyire nyugalmas körülmények 
között találkozhattak az egyébként politikailag gyanús sze
mélyek. így vált hiressé Wenckheim Béla által 1851-ben 
alapitott csákói vadásztársaság. Az 1850-es évek első fe
lében számos kopófalkát szerveztek: á legnevesebbek közé 
tartozik az aradi, az 1852-ben Andrássy Aladár gróf által 
szervezett velejtei és Károlyi István kezdeményezésére a- 
lakult fóti kopófalkák.

A múlt század második felétől az angol kopókkal 
űzött sport nagy népszerűségét bizonyítja, hogy a Bérczy 
Károly által 1857-ben alapitott "Vadász és Versenylap" ál
landó jelleggel részletes tudósításokat közölt egészen az 
első világháborúig a kopászatról.

Az 1862-ben feloszlott csákói vadásztársaságtól az 
akkor alakult Pesti Kopó-vadász Társulat vett át jóképes- 
ségü nyulkopókat, amelyeket Póton helyeztek el. A hajtá
sokat novembertől február közepéig tartották. 1863-ban 
rókakopókat is beszereztek s felváltva vadásztak.

Ugyanebben az időszakban, sőt egészen az első vi
lágháborúig, az erdélyi területeken a falkakopózás, helye
sen kopászat mellett sokan űzték a klasszikus kopózást. Ez
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indokolt, mert az erdélyi nehéz terepen erdei vadászatot 
csak kópékkal lehetett eredményesen rendezni.

A kopós erdei vadászat sajátságos, más vadászati 
móddal össze nem hasonlitható élményt nyújtott. Túl azon
ban az élményen ennek a vadászati módnak szakszerű leirá
sa megjelent 1876-ban (ölvedy Károly: A gyakorlott vadász). 
Mivel ma már nem művelik ily módon, egyetlen pontos szak
szerű leirása az erdei kopózásnak:

”Ha a vadászok egy fél banda kopóval, mely 6 tagból 
áll, kimennek, szükséges, hogy intézőjük is legyen, ki az 
összest működést tervezi, s megmagyarázza, és a lövőhelyek
re felállítja a vadászokat, honnan könnyen ellőhetik a va
dat, de ha a vad el nem lövetett, csak hosszú várakozás 
után lehet kilátás —  azon vadnak visszahajtására.

Tanácsolom ebben azt, hogy hat kopóhoz három vezető 
legyen, és ezekkel úgy kell rendeszkedni, hogy a kopókat 
ne egyszerre, hanem kettesével bocsátassanak el a vad kere
sésére és pedig külön helyeken, és nem egymás után, hanem 
mindig vártatva, mert ha mind a hat kopó egyszerre elbo
csáttat ik a vezetékről, ekkor az egész vagy fél banda egy 
vadat vesz üzésbe, és annak visszahajtását várni, igen bo
nyodalmas.

A kopóvezetőket arra kell érinteni, hogy ők mindig 
a terület belsejében járjanak, ás hogy a szökő vadat ellő- 
hessék. Ha a kopók visszajönnek, nagyot ásitoznak, farku
kat csóválják, ezzel azt jelentik, hogy itt van nincs.
Ekkor a kopókat vezetékre vegyük, s egy más területbe tá
vozunk.

Ha az erdőterületen nagy vadak is léteznek, ekkor a 
vadászoknak a legnagyobb elővigyázatra és egyetértésre van 
szükségük.

Nagyon lucskos és sáros időben kipókkal kimenni nem 
tanácsos, mert ilyenkor orrlyukaik tele lesz sárral, víz
zel s e miatt jól nem szaglálhat.
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Ha a kopók 3>4 hajtást tettek, akkor a vadász megelé
gedhetik velük ás jól teszi, ha a 4 . hajtás után haza bal
lag”.

Az erdélyi területen az erdei kopózásra használt ma
gyar vagy erdélyi kopók hihetetlenül kitartóknak mutatkoz
tak a nehéz terep ellenére. A Marosvásárhelyi Lapok 1872. 
évfolyamában feljegyzés van egy kopóvadászatról, amely sze
rint a kitört vadat a kopók négy órán át egyfolytában haj
szolták, mig végül a négy kutya egy patakmederben —  Alsó
árpás község határában —  a szarvast lefogta.

Aranyosszékben, Várfalván 1877 októberében Jósika An
dor három kopója az Aranyosba ömlö Berkes patakába szőrit ott 
egy három éves medvét. A küzdelemben az egyik kan kutya, az 
öt esztendős Bibóc olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy 
kocsin kellett hazaszállítani, de másnapra elhullott. A 
várfalvi kopokról 1897-ben készült fényképen jól megálla
pítható az erdélyi kopók típusos jellege.

A kopózás és a kopászat eredeti jellege megszűnt. Az 
első világháború után Erdély területén az uj román vadásza
ti törvény valamint a magyarországi területeken előirt vad
gazdálkodási szabályok száműzték a kopóval való vadászatot. 
Néhány rövid ideig tartó próbálkozás a falkasport feltá
masztására történt ugyan, de ezek elsősorban a gazdasági 
helyzet miatt megszűntek. A két világháború között a magyar 
tüzérség és lovasság kereteiben néhány éven át fenttartot- 
tak angol kopókból álló falkákat (Pécsett, Örkényben és Ala- 
gon), azonban ezek kizárólag a tereplovaglás jobb elsajátí
tását célozták, s nem vadászjelleggel tartották.
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