
12. VADKÁR A MEZŐGAZDASÁGBAN
ÉS AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSBEN — 

ADATOK A VADÁSZAT JELENTŐSÉGÉHEZ

12.1. Vadkár egy erdőtiszt leírásában, majd ugyanaz Vargyason, 
ahogyan Balogh Edgár látta

“A vaddisznó ugyanis egyenként hajtogatja le a tengeri [kukorica] legjavának szárát, s 
lábával lelépve, lakmározik rajta, a medve ellenben felnyalábolja a termést s azt együttesen 
legyúrva, kényelmesen tetejébe helyezkedik, mint a kinek rendben van a szénája. A 
takarékosság egyiknek sem tartozik erényei közé, mindegyikük legalább háromszorosát 
pusztítja el annak, a mennyit külünben kifogástalan gyomra megbíma”, olvashatjuk Várnai 
Sándor székelyföldi tapasztalatait, melyet az Erdészeti Lapok 1883. évfolyama közölt 
/Várnai S. 1883./.

Közel hatvan évvel később, a közíró Balogh Edgár is szóvá tette a vadkár e formáját, 
melynek forrását az erdőben látta: “Hol talpfát ad, hogy faraghasson és fuvarozhasson sok 
száz kenyérkereső, hol ártó vadakat küld a szegényes veteményre. [. . .] Másutt is, itt 
Vargyason is az erdők szélére szorultak a szegényebbek, s így elsősorban őket éri a 
Székelyföld állandó sorscsapása: a vadkár. Védekeznek hát, ki hogy tud. A tűz fénye nem 
elég, a vadat csak a zaj riasztja el.” /Balogh E., 1979/1942. 29./

12.2. A dúvad irtása

12.2.1. II. Ulászló király V. törvényének 18. cikke

Az 1504-ben kelt jogszabály korlátozta a jobbágyok vadászati és madarászati jogát. 
Érvényben volt az ország minden részén, így kiterjedt a t(Székelyföldi nemtelenekre' is 
/Dósa E., 1861. II. 195. §. 3./. Vonatkozott a szarvasra, dámvadra, nyúlra, vaddisznóra, 
fácánra, fogolyra és császármadárra, vagyis a dúvadak közül a farkasra , a medvére nem. A 
törvény büntette a földesurat is, ha elmulasztotta végrehajtani a törvény előírásait vagy a 
jobbágyával egyetértett. /EO. I. 31./

12.2.2. Nem lebecsülendő kárt okozott a medve és a farkas

Árkos falutörvénye  /1826/ szerint nyaranként e “ragadozó vadak” 10-12 szarvasmarhá
jukat pusztították el. Ennek megelőzése érdekében határozták el, hogy egy farkas kilövé
séért 3, egy medvelövésért pedig 6 rénes forintot hajlandók kifizetni, amennyiben a vad 
elejtése a communitás erdejében vagy mezején történik. /Imreh I., 1983.477./

12.2.3. A legelő állatot ért vadkár megtérítése

1650-ben hozott csíki végzést olvashatunk a Székely Oklevéltár VI. kötetében, mely 
Petki István főkapitány enöklete alatt tartott székgyűlésen “in oppido Csík-Szeredá”-n 
hozatott. A határozat különbséget tesz a “farkas-étel" és a “medve-étel” között, amennyiben 
a farkas által okozott kárt a pásztornak minden esetben meg kellett fizetnie. Medve esetében 
ellenben annak csak a felét, de a marhának fejét “vagy fülit, vagy bélyegit” be kellett 
mutatnia és meg kellett esküdnie, “hogy mellette volt tehetsége szerint, erővel vötte el a 
medve” /192./.
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12.22.4. Farkasgödrök

A Csík-, Gyergyó és Kászonszéki Constitutió /Corpus I., 149./ arról tanúskodik, hogy 
1729-ben minden falunak farkasgödröt kellett ásnia, mely rendelkezést az akkori "ékes” 
közigazgatási nyelv így fogalmazott meg: "Végeztük azt is communi consensu [közös 
elhatározással] mivel feles farkasok lenni láttatnak, hogy minden faluk erigáljanak [állítsa
nak fel] farkas vermeket, a nagy faluk kettőt is [. . .]”. Természetesen a farkas és medve 
irtása e rendelkezés előtt és után is általános volt. Erről a néprajzosok írásai is tanúskodnak. 
Pl. Kós Károly Kászoni adatok a népi vadfogáshoz c. dolgozata. /1971. 323-346/.

Farkasfogás Kászonban /Kós K.,1971.133.1

Az események szükségszerűsége is megkövetelte a havasi lakosság állandó védekezését 
a medve és a faikas ellen, mert az alábbi mondásban nemcsak csúfolódás meg népi humor 
rejlik, hanem valóság is : “A remetei öreg így szidta az ökreit: -Szemedbe mondom édes 
ökröm, hogy a medvék egyenek meg!" /Duka János: Falvaink gúnyversei. 1957./
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12.3. A vadászat jelentősége

12.3.1.“[. . . l a  vadakból életét és adóját is keresi [ . . .  ]”

II. Ulászló vadászati korlátozására a későbbiek folyamán többször visszatértek, igazolva 
ezzel, hogy végrehajtása a gyakorlatban nem mindig a törvény szellemében történt. Idéz
hetjük az erdélyi főkormányszék 1700-ban kelt vadászati titalmának alábbi sorát: “a 
vadászat minden paraszt rendtől ez hazában tilalmas légyen” /MGSz, VI. 1899. 288-289./ 
Vagy hivatkozhatunk az országgyűlés tizennégy évvel későbbbi határozatára, mellyel azt 
a régi rendszabályt újította fel, mely a jobbágyok fegyverviselését megtiltotta. /Jancsó B., 
1931.201./

E rendelkezés végrehajtása azonban nem járhatott sikerrel, mert az 1744. évi árszabás 
/MGsz, II. 186-195./ visszatért a parasztokfegyverviselésének megtiltására, de lényeges -és 
reális- módosítással: “Minthogy a vadászati rendtartás is nem kevesett láttatik contribuál- 
tatni [hozzájárulni] az utile Publikumnak [a hasznos közönségnek], azért a parasztrendtől 
szedessenek el a fegyverek a Dominus Terrestrisek [földesurak] által, kikötvén némely 
havasiakat, a hol a parasztság ekéje helyett van: a vadakból életét és adóját is keresi. [ . . . ] ” 
/195./

A parasztoknak a vadászattól való eltiltása gazdasági megfontolásból történt. Erdély 
áruforgalma 1701-ben c. írásában Tagányi Károly rámutatott a vadbőr keresettségére. 
Ebből Erdélybe összehasonlíthatatlanul többet hoztak be, mint amennyit kivittek. /Pl. a 
jelzett évben rókabőrből a behozatal 1191 db, a kivitel csak 113 db volt./ A külkereskedelem 
mérlege is veszteséges volt /behozatal: 799. 080 forint, kivitel: 422. 360 forint/, tehát a 
kincstárnak érdeke volt a vadbőr kereskedelmét megjavítani. /Tagányi K., 1897./

12.3.2. A vadbőr

Ismeretes, hogy a középkorban az erdő hasznosítása nagymértékben a vadászata által 
történt. A vad húsa és bőre jelentettek elsősorban értéket, az erdő mint tartaléktőid  jellege 
mellett. Ezért vezették be Erdélybe is a nyestbőradót /C. Giurescu, 1976. 258./ II. Endre 
által kiadott Aranybullában a király elrendelte, hogy az adónak nyestbőrök által történő 
fizetésekor Kálmán király által meghonosodott szokást kell továbbra is követni. Fontos 
megjegyeznünk ezzel az adónemei kapcsolatban azt, hogy a székelyek nyersbőradóval nem 
szolgáltak. Tehát erdélyi jelentőségét pontosan nem tudjuk. Értékes adatot tartalmaz az 
1571-ben Tövisen kelt, “A székely nemzet folyamodása az ország rendeihez sérelmei 
orvosoltatása ügyében" tárgyában hozott oklevél /SzO. 11.321 -331./, melyből kitűnik, hogy 
a vadbőr /"farkas", “róka", “nest", “vidra", “eweth" [mókus] “goerenij”, “nijwl”/  vétele a 
lófőket is érintette: “Seott ha melij lofew attiankfia valami vadat awagij madarat fogot, az 
eo nemes zabadsaga ellen nem volt zabad masswa adnij hanem oda az warakhoz kellett 
adnij [ . . . ] " /325./

A vaábör felvásárlási árának leszorítása hasonlóképpen érdeke volt a kincstárnak. Erről 
tanúskodik az 1744. évi erdélyi árszabás /MGSZ. II. 186-195./ is. A limitatio rendkívül 
alacsony faáru és tűzifa árak mellett alacsony vadárakról is tanúskodik: “egy nyíznivaló 
bárány -frt 48 dénár [ . . .] ,  az őz bőröstől -frt 68 dénár [ . . . ] ,  nyúl börőstől -frt 15 dénár [.
..], négy tyúktojás télben -frt 3 dénár [ . . . ] ,  közönséges fatányér -frt 1 dénár [ . . . ] ,  egy 
rézből való edény fontja rezével, ollózásával, munkájával együtt -H. fi. 90 dénár” és “Hat 
ökör után való egy jó, szekér száraz tölgy -gyertyán- és bükkfának az ára mikor jó út van, 
Kolzsvárt és Tordán -frt 68 dénár".
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12.3.3. Elővételi jog

1691 és 1848 között -vagyis a 
guberniális korszakban- C sík-,
Gyergyó és Kászonszék gyrás 
gyűlése /székgyűlése/, melynek el
nöke a főkirálybíró volt, számos 
erdészeti -vadászati jellegű statú
tumot hozott. Ezek közül megem
lítjük az 1726. január 28-án  
alkotott szabályrendeletet, mely az 
elejtett vadak bőrére és a madarak
ra nézve a szék részére elővételi 
jogot biztosított. /Endes M„ 1938.
311./ Hasonló intézkedést tartal
maz a háromszéki Papok  1822- 
ben kelt falutörvényének 21. 
pontja is: “Falunkban lakó halá
szok, vadászok és madarászok, ha 
kinek azok közül mi szerencséje 
lészen, azt addig el ne merészelje 
adni, míg a possessorátus [bú-to
kos] uraknak és falusbíráknak hírt 
nem tészen; ha illendő árat megad
ják, tartozzék odaadni. Ha nem ve
szik. szabad másoknak is eladni."
/Imreh I., 1983. 377./

12.3.4. “AZ VADÁSZAT" a bac- 
kamadarasi 1791-ben kelt össze
írás szerint

46. ábra
Mielőtt a marosszéki falu gaz

dasági életében szerepet játszó va- Teleki Samu, Afrika - utazó, a görgényi erdőura- 
d ásza tró l je lle m z ő  adatokat dalom vadászbérlője. 
közölnénk, szükségesnek tartjuk
az 1786. augusztus 21 -én kelt II. József vadászati rendtartására /EO. II. 517./is hivatkozni.

A 29 §-t tartalmazó rendszabály tilalmi időről nem gondoskodott. A vadászterületek 
szomszédságában levő mezőgazdasági földek termését a vad túlzott elszaporodásának 
megakadályozásával védte. A parasztot kizárta a vadászat gyakorlásából. /EL. 1894. 
624-638./

A Székelyföldön ezzel szemben a gyakorlat más volt: Idézünk először az említett 
backamadarasi, majd az 1820-as szárhegyi összeírásból: “De a Vadászatnak Jussa [joga] 
-az Batzka Madarasi Határban- eleitől fogva mindenekkel köz [közös] lévén és az /: azt az 
üdőt kivévén, melyben néhai nagy és örök emlékezetű Felséges II. József Császár uralko
dásának vége felé ki adatott kegyelmes Parantsolattya szerént az Vadászat Árendában 
[haszonbérletbe] Adatni rendeltetett volt: /soha is tilalom alatt nem tartván olly közönsé
gessé [közössé] lett, hogy nem tsak az idevaló Lakosok minden személly válogatás nélkül, 
sőt az távul való Hellységekbéliek is eljőnek és azhol tetzik szabadoson [szabadon] 
vadásznak." /Kós K„ 1977 /Backamadaras//
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És a gyergyói Szárhegyre vonatkozó állapotok: “A Halászat, vadászat, [. . .] az itteni 
teremni szokott Gombáknak, és Vad Gyiimöltsöknek Szedhetése, a Parasztoknak egy 
átalyában Szabados Szokott lenni.” /Conscriptio Szárhegy, 1820. 8./

Az idézetekből kitűnik, hogy a kutatott területen évszázadokon keresztül rendszertelen 
vadászat folyt. Ennek következményeként a hasznos vad  száma alacsony volt. Egy 1893- 
ban közölt kimutatás szerint Csík megyében például az elejtett vad hét évi átlaga /1885- 
1891/a következő volt: szarvas l ,ő z 3 8 , nyúl 300 stb./EL 1893.492-517./Ezzel szemben 
1892-ben Csík megyében 28 medvét és 30 farkast ejtettek el /EL 1894. 953./

Összegezve a vadászat a közgazdasági jelentőségéről közölteket, a rendelkezésünkre álló 
adatok igen szerény jövedelemről számolnak be. Pl. 1880 és 1884 között Udvarhely 
megyében 106 község területe volt bérbe adva, az évi bérösszeg mégis csak 350 frt és 80 
kr volt. Ennek magyarázata nemcsak a hasznos vad alacsony állománya lehetett, hanem az 
is, hogy a Székelyföldön hiányoztak a nagy városok és a vasúttalanság is megnehezítette a 
vadászterületek kellő értékesítését. Ezért tarthatjuk indokoltnak a Háromszék vármegye 
-Emlékkönyv nagymonográfiában közölt sorokat: “A vadászat és halászat habár arra volna 
hivatva a területek fekvése és túlnyomó erdőségek miatt, hogy közgazdasági jelentőséggel 
bírjon, de az erre vonatkozó törvények hiányos végrehajtása s a kártékony állatok túlnagy 
száma miatt, csak mint passzióüzés jöhet szóba, a melyre több a kiadás, mint a bevétel 
belőle” /Hszék Ekv., 1899. 149.//46. ábra/.

A falu népét sújtó vadkár pedig valóság volt, melyet csak némiképp enyhíett a tiltott 
vadfogásból származó hús és bőr értéke. Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy az 
1883. évi 20. és 23. te. szellemében megalalkult székelyföldi vadászati társulatoknak a 
vadgazdálkodás terén nem volt jelentőségük. /  Megemlíthetjük azt is, hogy “a századfor
duló táján egyetlen nyestbőr árából egy jó tehenet, egy medvebőrért két marhát vásárolhat
tak” //K os Károly 1971.327./

12.4. A székely solymárok

12.4.1. Honnan a solymárok kivételes megbecsülése?

1602. március 28-án Báthory Zsigmond erdélyi fejedelemtől a háromszéki gelencei 
solymárok teljes adómentességről szóló kiváltságot nyertek, mely a legrégebbi ismert 
solymárkiváltság a Székelyföldön /Biás P., 1914. 6./

Amit a szultánok aranynál, ezüstnél többre becsültek, az jó l betanított vadászsólyom  
volt. A jó szó mellett Erdély fejedelmeinek diplomatái ezért vitték mmagukkal a székelyek 
által betanított solymokat, melyekről Bíró Vencel, Erdély ismert történésze 1926-ban, a 
Pásztoiüz-ben az alábbi, szívből jövő, elismerő sorokat írta: “Ma egysorban áll egyéb 
ragadozó madarakkal. Régebben azonban a sólyom tekintélynek örvendett , mivel az 
emberek szórakoztatásában jelentékeny szerephez jutott. Vadásztárs volt ö is, mint manap
ság a vadászkutya [ . . . ] ” /Bíró V., 1926./.

Bethlen Gábor Kolozsvárt, 1610. július 6-án kelt levele, melyet Hadnagy András csíki 
alkapitánynak írt, egyik bizonyítéka a fentiekben leírtaknak: “Az Sólymokat Kegyelmed 
mind Csíkból, Gyirgyóból, Kászonból, valahol mi lészen, igen jó gondviselés alatt indítsa 
ki, egy bizonyos meghitt embert hagyjon az solymászok előtt, kinek meghagyjad, uram, 
hogy én hozzám hozzák vagy Fejérváratt lennék, vagy Déván, meg ne hagyják éhezni őket. 
Jól tartsák az úton, erre Kegyelmednek mindjárt gondja első legyen." /Bethlen G., Lev. 
1980/1610. 32/.
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12.4.2. A solymárok száma a nemzeti fejedelmek alatt fokozatosan nőtt

1614-ben az egész Székelyföldön csak 27 solymár volt, míg 1701-ben egyedül Sófalván 
58 /Biás I., 1914. 7./. A Székely Oklevéltár VII. kötetében felsorolt jegyzék szerint Engi 
Márton, Hideg Miklós és Albert János 4-4 ökörrel szerepeltek, 11-en pedig “semmisek”, 
azaz ökör nélküliek voltak /92./. Mindez igazolja az egyazon kiváltságos rétegen belül is 
kialakult vagyon szerinti differenciálódás.

124.3. A kiváltságokban való meghagyás

Az 1699-ben kelt Lipót-féle oklevél alapján az erdélyi főkormányszék a csíki és gyergyói 
solymárok régi kiváltságait megerősíti /SzO VII. 39./. Egy évvel később, 1700-ban az 
udvarhely- széki solymárok is eddigi kivételes jogaikban megerősítettenek /SzO IV. 345./, 
kik még 1758-ban is élvezték különleges helyzetüket: hasonlóan a nemesekkel, a falusi 
bíróság viselése és más közterhek alól mentesek voltak. /Orbán B., 1868 I. 87./

12.4.4. Egyéb adatok a solymárságról

Kerecset a sólyom régi neve volt. Kerecsed, Keresed nevű helységek is solymároktól 
lakott helyek voltak /Bíró V., 1926. 107./. “Karvalyokkal fürjezni'' szintén divat volt, mit 
bizonyítanak Bornemissza Anna fejedelemasszony levelei is. /Radvánszki B., 1896.407./ 
“Hogy az karulyt oda adtad, ám legyen, én is már csak egyre szorultam, az sem fog semmit 
[ . . .  ] "olvashatjuk Apor Péter  1717-ben kelt sorait/Verses művei és levelei. 56./. Ölyveket 
Bethlen Miklós korában is használták vadászatra /Önéletírás I. k. 243./
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