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VADÁSZATI SZERVEZET MAGYARORSZÁGON A KÖZÉPKORBAN

Dr. Csőre Pál

A magyarok már a honfoglalás előtt nagy vadászok voltak. Ezt nem csak 
a csodaszarvas mondából, vagy Anonymusnak abból a megjegyzéséből kö
vetkeztethetjük, hogy az ifjak majdnem minden nap vadásztak és ezért 
a magyarok azóta is megelőznek minden más nemzetet a vadászatban,^ 
hanem néprajzi és régészeti adatokból is. Ahhoz azonban, hogy a vadá
szati kultúra magasabb fokra emelkedjék szervezettebb államalakulat és 
ezen belül többek között vadászati szervezet létrejöttére is szükség 
volt. Ez az Árpád-házi királyok korában történt meg hazánkban, A vadá
szati szervezet kialakítására nagy hatással voltak más országok hason
ló intézményei. Ez természetesen az uralkodót és az o vadászatait 
szolgálta és csak később utánozták a főurak és a földbirtokos nemesség,

A magyar királyok vadászati szervezetére nagy hatással voltak a nyugati 
uralkodók hasonló berendezkedései, amelyek viszont a frank birodalom
ban, főleg Nagy Károly idejében kifejlődött vadászati szervezetet vették
mintául. A király számára fenntartott erdők a foresta-k már a Meroving

2uralkodók idejében megjelennek a történelmi forrásokban. Ezekben az 
erdőkben csak a király és kísérete vadászott, ill. csak a királyi ud
vartartás számára vadásztak. Az ilyen erdőkhöz tartozó vizekben pedig 
a halászat szolgálta az uralkodó udvartartásának ellátását. Idővel 
kifejlődött és mindinkább határozott formát öltött e területeken a má
sok vadászatának megtiltása. Ezt nevezték Wildbann-nak, Az ilyen tila
lommal terhelt erdő neve volt a Bannforst.^

A magyar forrásokban a f?forestaTf szó ritkán fordul elő. A királyi erdő
ket rendszerint silva regis, silva regalia néven emlegetik az egykorú
oklevelek. A ^foresta" előfordul IV. Béla egyik 1263-ban kelt okleve- 

Zj.lében, amellyel Locsmán vármegyét Lőrinc ispánnak adományozza azokért 
az érdemeiért, amelyeket a tatárok elleni harcban, az ország védelmé 
ben szerzett. Locsmán vármegye Nyugat-Magyarországon volt a mai Sopron
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megye déli és Vas megye északi részén. A megjelelölt területek közel
sége is sejteti, hogy a nálunk felbukkanó foresta szó és fogalom át
vétele honnan származik. Ugyanebben az időben más területtel kapcso
latban is emlegetnek az oklevelek foresta-kat.

Nagy Károly udvarában a vadászati szervezet irányitói fontos szere
pet játszottak* A három fővadászmester /a főcserkész, a kopónagy és 
a róka-, borz- és vidramester/, valamint a legfőbb solymász alatt 
több kisebb rangú udvari alkalmazott vadász és solymász szolgált.
A vadászoknak három csoportját különböztették meg. A bersari.i. az er
dei, a veltrarii a mezei, a beverarii a vizi és valószínűleg a koto
rék vadászatnál teljesítettek szolgálatot. Ezek egyrés^e a királyi 
udvarban volt alkalmazva és a nemesemberek közé tartozott. A többiek 
a királyi uradalmakban szolgáltak és szintén a szabad emberek közé 
számítottak.^

Ezek az intézmények - a királyi vadászterületekhez hasonlóan - ha
tást gyakoroltak a magyar királyok vadászati szervezetének kialakí
tására.

Azok a hatalmas erdőségek, amelyek a király rendelkezése alatt ál
lottak és amelyek a királyság megalapításakor az ország területének 
mintegy 2/3 részét tették ki, adták meg erre az alapot.^ Ezeken a te
rületeken alakultak ki azok a királyi uradalmak, amelyekben a szüksé
ges vadász- erdész szervezetet ki lehetett építeni és ezeknek egyes 
helyein voltak a királyok megszokott, kedvenc vadászóhelyei és vadas- 

7kertjei.

A magyarországi várispánságok katonai jellegi intézmények voltak, de 
egyúttal mint királyi uradalmak is szerepeltek. A várispánsághoz ha
sonló volt az erdőispánság, igy pl. a bakonyi* a mármarosi, a tornai, 
a szepességi, a pataki, a beregi, a sárosi, a zsidóvári és a zólyomi.

A bakonyi ispánság fontos szerepet játszott az Árpád- házi királyok 
vadászatában. A bakonyi ispán a királyi udvarban előkelő helyet tölt-
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hetétt be, közvetlenül volt a királynak alárendelve. Ő lehetett a ki
rályi vadászok ispánja, lényegében valami hasonló méltóság, mint ami
lyenek Nagy Károly udvarában voltak. A bakonyi ispánság jelentőségét 
mutatja, hogy egészen a XV, század végéig fennállott, holott az erdő- 
ispánságok már a XIV. század elején feloszlásban voltak, beolvadtak

g

valamely vármegyébe.

Bereg és Ugocsa megyék szintén királyi vadászterületek voltak az Ár
pád-házi királyok alatt, amire az itteni erdőkre alkalmazott ,ff‘orestan

9elnevezés hivja fel figyelmünket. A zólyomi erdőispánság területe ha
talmas volt* mert Nyitrától Gömörig és Honttól Lengyelországig tar
tott. Nevezetes lehetett Bihar is a vadászat szempontjából, mert ren
geteg erdősége már a XI. században az Árpád-házi hercegek kedvenc va-- 
dászhelye volt.

Az erdőispánságok területén külön falvakban laktak a királyi erdő- 
óvók,^ akik az ispán fennhatósága alatt valóságos katonai szervezet
ben éltek száznagyok és tiznagyok vezetésével. Feladatuk veit az erdő 
és a vad őrzése a királyi erdőkben, ill.A vadászterületeken.

A vadászati szervezet azonban nemcsak területi elrendezésen alapult. 
Mint ahogyan az Árpád-házi királyok korában általában az azonos fog
lalkozást űzők alkottak egy közös szervezetet, igy a vadászok és azok 
között is az egyes vadászati módok "specialistái" is együvé tartoztak.

Érdekes-, hogy tulajdonképpen a "királyi vadászok” elnevezés és fogalom 
ritkán fordul elő. 1291-ben III. Endre a pozsonyi vendégeknek adott 
privilégiumában emlit "comes vantorum"~ot. Ebből arra következtethe
tünk, hory a királyi vadászatoknál alkalmazott vadászokat ezeknél a 
különleges vadászati szervezeteknél kell keresnünk és hogy az általá
nos "vadőriTI teendőket az erdőóvók látták el. A "különleges vadászok” 
között elsősorban talán a bö Lény vadászoka t kell megérni. iten:i > Ebben 
az időben a bölény volt a nagyvad és mint ilyen valóban királyi vad 
is, amely igazán méltó volt arra, hogy királyi vadászat tárgya le
gyen. /a medvét, szarvast, vaddisznót ugyanis közepes vadnak számitot-
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ták. / Valószínűleg Biharban és Szatmár megyében voltak nagy bölény
vadászatok ebben az időben, mert a váradi régésztrumban van többször 
emlités a bölényvadászokról a XIII. század elején. Szerepel például
a királyi bölényvadászok Pál nevű ispánja, valamint Mert az Ipp falu-

12beli bölényvadászok tiznagya.

A solymászat vagyis az idömitott ragadozómadárral való vadászat ősi, 
valószinüleg ázsiai eredetű. A magyarság már a honfoglalás előtti idő
ben ismerhette. Az apróvadra való vadászásnak egyik módja volt és ma
radt sokáig. Sok magyar király űzte a solymászatot„ különösen IV. Béla 
/1235-1270/13 I.Károly /1308-1342/, Nagy Lajos /1342-1382/, Zsigmond 
/1387-14-37/ és II. Lajos /1516-152.6/. Érthető, hogy a solymász szerve
zet fontos szerepet játszott és igen kiterjedt volt. Már II. Endre
1222. évi dekrétumában az un. Aranybullában is emlités történik ró-

14luk /Agazones, caniferi et falconarii/, ami eléggé aláhúzza jelentősé
güket. 1263-ban már a solymászok ispánjáról olvasunk /comes falconari- 
orum/, akinek leánya István ifjabb király lányát futásban és ugrásban

15
legyőzte. 1280-ból származó oklevél szól Lászlóról, aki quuondam 
Comes Falconariorum domini Regis volt, Régi oklevelekben előfordul 
a Drawe, drawc, draut, stb. elnevezés /latinos alakban draucharii/, 
amelyből a magyar daróc lett, Ez volt a solymászok szláv eredetű ne
ve /bár ezzel kapcsolatban a nyelvtörténészek között még ma is vita 

17van/ . Daroeok laktak sokfelé szerte az országban, amiről oklevelek
és a sok Daróc> összetételü helynév tanúskodik:. Szepes* Szatmár, Heves,
Baranya és egyéb megyékben/ 1264-ben a darócok száznagyát /centurio

18drauchiariorum/ emlegeti IV, Béla egyik oklevele. A királyi vadásza
toknál betöltött szerepükre rávilágít Nagy Lajos király Okleveléből 
vett részlet: hűséges és kitűnő so.lymászának Marcelnek, Madár Péter 
fiának földbirtokot és nemességet adományoz attendentes fidelitates 
et meritoria servitia ipsius, qui falconaria arte varia et diversa
placabilia solatia frequenter nostrae exhibuit Maiestati, in quibus

19nösta regalis Excellentia merito potun.t et poterit delectari.

A madarászáshoz számított a madárfcgásnak az a módja, amit hálóval 
hajtottak végre. Erre is külön szervezet volt ebben az időben: a re-
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tiferi. magyarul hálóvivők, hálózok. Egy 1267 bői származó oklevélből 
ezt olvassuk: Terram quandam populorutn nostrorutn retiferorum, qui 
halous nuncupantur.̂

Zólyomban 1274-ben olyan királyi népek emlegetésével találkozunk, aki
ket fezes-nek hivtak. Felmerült az az elgondolás, hogy ezek esetleg

21fészekszedők lettek volna, ami könnyen elképzelhető, mert a ragado
zó madarakat, fől:g a sólymokat kis korukban szedték ki a fészekből.

A vadászatnak elmaradhatatlan kelléke volt ebben a korban a vadászka -
tya. Ezeket nagyjából két csoportba lehetne sorolni. Az egyik látva

21/akövette a vadat, a másik szimat után ment. Az első volt az agár,
a másik csoportba több kutyafajta tartozhatott. A kutyákat a pecérek-

^  22 akiket ebben az időben besunkusoknak hivtak - idomitctták és hoz
ták a vadászatra. Fontos szerepük kitűnik abból, hogy ők is szerepel
nek az Aranybullában /"caniféri"/. Abból a körülményből pedig, hogy
gyakran a solymászokkal együtt emlegetik őket, arra következtethetünk,

23hogy a solymászatnál is felvonultak. A "caniferi" azonban gyűjtőfo
galom volt, mert ezen belül találkozunk agarászókkal /Leporariféri/ és 
más kutyaőrökkel, falkárokkal, akiket liciscarii névvel emlegetnek az 
egykorú források. Talán ezek voltak a kutya idomitók, vagy a iayhunt 
nak nevezett vérebszerü kutyák vezetői, A Bakonyban fordul elő egymás 
mellett mind a két szervezet. IV, László király Heem /Him/ ispánnak, 
akit comes leporariferorum-nak nevez, 1275-ben nemességet adományoz, 
1278-ban pedig a királyi vadászatok körül szerzett érdemeire tekintet
tel, neki adja terram Liciscariorum*

Voltak természetesen egyéb különleges vadászok is. A hódprénudc valami
kor nagy jelentősége volt a ruházkodásban. Ezért fontos volt a hódfo- 
gás, amelynek szintén külön mesterei voltak. Ez a vadászat is külön 
szervezetben folyt. A hódvadászoknak is meg volt a külön ispánjuk már 
a XIII. század elején. Ezt a vasvári káptalan 1,236. évi okleveléből 
tudjuk, amelyben comes Hodacensium szerepel a hasonló nevű faluból.
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A vadászattal kapcsolatban álltak más királyi népek is. így elsősor
ban a lovászok /agazones/. A vadászat ugyanis ezekben a századokban

25majdnem mindig lovon történt. Már a dömösi prépostság 1138 évben
2 6kelt alapi tó levelében szó van lovászokról, 1264-ben pedig IV.Béla

27király Nyárhid hegység adományozásáról szóló oklevele a lovászok 
földjét is felsorolja a birtok határleirásánál, hogy csak néhányat 
emlitsünk a számtalan, lovászokat emlegető oklevél közül. Őket is 
megemliti az Aranybulla, amikor a nemesi birtokoknak a királyi vadá
szatok terheitől való mentesítéséről rendelkezik /Art.15-/-

28Ennek a dekrétumnak az 1231. évi ujabb kiadása a lovászok, pecérek 
és solymászok mellett még egy másik szervezetet is felsorol, /Art.7-A 
Ezek voltak a szekerészek /curriferi/ akik nyilván a királynak és 
kíséretének vadászfelszerelését és ellátásukhoz szükséges holmikat .is 
szállították.

A vadászatnak ez a szervezettsége arra mutat, hogy vadászati kultú
ránk a 711.-XIV. században igen fejlett volt, és semmivel sem maradt 
el Európa többi országától. /Ezt a következtetést természetesen nem 
csak az itt röviden ismertetett vadászati szervezet kiépitettségéből 
vonhatjuk le, hanem egyéb történelmi adatok is igazolják./

- 0 -
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