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Az Erdészeti Lapok cikkeiben gyak-
ran visszatérõ téma a vadászlobbi
túltengése, érdekérvényesítõ ké-
pessége, a vadászni akarók kiszol-
gálása, a vadlétszám és az erdõfelú-
jítás problémái.

A diósgyõri kincstári és az abaúj-
zempléni magánerdõk korabeli ese-
ményeivel és adataival bizonyítható,
hogy 80-100-120 évvel ezelõtt is volt
ilyen, akkor is voltak, akik kihasz-
nálták a rangjuk, beosztásuk adta
elõnyöket, akkor is volt vadkár.

A korabeli feljegyzésekbõl tudjuk,
hogy Diósgyõrben vagy Sárospatakon
királyaink, fejedelmeink mikor, kivel,
hogyan vadásztak és a vadászat mikor
volt sport vagy mulatság, pihenés vagy
ranggal járó kötelesség számukra.

I. (Nagy) Lajos királyunk gyakran
idõzött Diósgyõrben. Õsszel és kará-
csony táján tartották a medve-, bölény-,
szarvasvadászatokat, „kora reggel a
kastélyban ünnepelt istentisztelet után
kivonult a vadásztársaság; a király, a
nádor, az udvari méltóságok és szolgá-
lattevõ királyi apródok serege …órákig,
estig tartott a vadak ûzése.”

Mátyás király is gyakran látogatott
Diósgyõrbe, hogy „uralkodása gondjai
közt egy némelykor magányba vonul-
jon vissza, vadászattal mulathasson és
módjához képest ezen vidék monosto-
rainak tudós szerzetesivel tudományos
vagy mûvészeti érintkezést kultiváljon…
a víg barátok bordala fölváltva hango-
zott a vecsernye énekével.”

I. Rákóczi György 22 évesen már
Borsod vármegye fõispánja, 1630-tól er-
délyi fejedelem, akinek vadászai „mind
egyszínû zöld ruhákban járattatnak
vala.” Az elejtett vadról „egy arra ren-
deltetett inasának szorgalmatos gondot
kell vala tartani s naponként felírni.”
Híresek voltak agár- és kopófalkái, me-
lyek Pataktól Tokajig, Telkibányáig,
Szerencstõl Ónodig, Vattáig ûzték a va-
dat, „mert valahol vadászásra alkal-
mas vadas helyek valának, azokra va-
lóban rátart vala, úgy hogy azok mellõl
vadászatlan el nem mehetne.”

II. Rákóczi Ferenc már ifjú korában
tanulmányozta a vadászati kézikönyve-
ket, és így ismerte meg a madarak és
nyulak elfogására való hálókat, a far-
kasok, rókák rabul ejtésére szolgáló
csapdákat, az év különbözõ idõszakaira
és a napszakokra vonatkozó tanácso-
kat, a halfogás különbözõ módjait.

Nagykorúsága után sokat vadászott Pa-
tak–Regéc térségben „nem heverés, ha-
nem nyugalom kedvéért… nem is a va-
dászat, hanem a dolgok megfontolása
kívánta ezt”– írta a Vallomásokban.

Idõpont megjelölése nélkül idéz-
zünk Beniczky Gáspárnak, a fejedelem
magántitkárának naplójából: „A fölséges
fejedelem a fõgenerális úrral, a mezei
marsallal és udvari népével nyulászni
kiment… korán felkelvén vadászni ki-
ment, ahol is szép mulatsága mellett eõ
Felségének szerencséje is három nagy
öreg szarvas és sok õzek meglövésében
levén… délután occupálódván sokáig,
estvefelé vadászni kiment a Bodrokon
túl, az honnan megtérvén a Franczia
Genereálissal sokáig conferált… A dol-
goktul egy kis pihenést vévén eõ Felsége
halászni kiment és ottkinn a Sátorok
alatt ebédet is evett… korán Mikóháza
felé vadászni kiment eõ Felsége…  a hin-
tóban a titkárok elõterjesztését hallgat-
ta…estig vadászott… az Erdõben Sátor-
ban hált Udvari népével együtt…” Patak-
ra visszatérve „ismét dolgaihoz hozzá-
fogván, azokat continuálta.”

A vadszeretõ és vadászatot kedvelõ
Bretzenheim herceg (Patak és Regéc ura)
többször látta vendégül gróf Széchenyi
Istvánt, aki Rókavadász Társaságot alapí-
tott Sárospatakon a zempléni fõnemesi

barátai részére, hogy a vadászatok során
megnyerje õket a reformkorban megin-
dult fejlõdésnek. E társaságról írta: „bár-
mily léhának látszik, végül mégis fontos
hasznot hajthat hazánkban.”

A vadászlobbi és a vadászok kiszolgá-
lása a 19. század végén több tényezõ
eredményeként alakult ki. Az úrbéri elkü-
lönítés során jelentõs területek váltak ki a
fõúri birtokokból és a vadászatról szóló
1883. évi XX. tc. szerint a földtulajdon lett
a vadászati jog alapja. A törvény szerint a
községek egész határuk vadászati jogát
legalább 6 évre kötelesek bérbe adni, a
nagybirtok több, de legalább 2000 kat.
holdas részletben is bérbe adható.

A Mannlicher és a Mauser golyós
fegyverek, a sörétes puskák tökéletese-
dése és széles körû elterjedése megvál-
toztatta a vadászati módokat, lehetõvé
vált az egyéni vagy néhány fõs cserke-
lés, a lesvadászat. Aki nagyvadas terüle-
ten nem vagy alig rendelkezett földbir-
tokkal és így vadászterülettel, de va-
dászni akart, az vadászterületet vagy
vadászati lehetõséget vett bérbe.

Erre elõször Diósgyõrben nyílt lehe-
tõség, amikor az Óbudai Jószágigazga-
tóság az 1878-ban kitûzött árverésen 6
év idõtartamra, pagonyonként adta bér-
be a területet és a 12 415 holdas diós-
gyõri pagony évi bére 175 forint volt. A
diósgyõri állami erdõket kezelõ tótsó-
vári m. kir. erdõhivatal a 19. század vé-
gén 3-5 (összesen 17) vadászterületre
osztotta az erdõgondnokságokat, a va-
dászterületeket egyenként árverezték,
majd a bérlõ szerint összevonták.

A Magyar Erdész címû lapban 1905-
ben jelent meg Imecs Béla: Vadászatok
a Bükkben c. cikksorozata, 1907-ben
Enyedi János: A diósgyõri m. kir. erdõ-
gondnokság ismertetése c. tanulmánya
és 1919-ben a Vadász-Lapban Földvári
Miksa: A diósgyõri vadászterületek a
múltban és a jelenben c. dolgozata.
Ezek alapján tekintsük át a 100-120 év-
vel ezelõtti helyzetet.

A sok kis vadászterület kijelölése
nem érte el célját, mûködött a lobbi, és
volt, amikor három bérlõé – gróf Al-
mássy 7808, báró Vay 23 580, gróf
Péchy 10 750 hold – volt az egész terü-
let. A 19. század végén a 7631 holdas
I.sz. területhez tartozott Jávorkút térsé-
ge, az évi bérlet 1899-tõl 2480 korona
és évente 80 koronával emelkedett.
1904-ben a 7808 holdas XI. sz. bérlet-
hez 3 erdõgondnokság 11 vadászterüle-
te tartozott, az évi bér 3440 korona, a te-

Vadászat – vadászati bérlet – párbaj

Erdész-vadász könyvek
Az alábbi témákban könyveket, illetve fo-
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esetleg egész könyvtárat, hagyatékot adna
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ríték 1904-ben 12 bika, 42 tehén, 5 bor-
jú, 14 bak, 6 suta, 4 disznó volt.

Sok volt a szarvas, Imecs Béla írta:
„az erdõ nem bírja el a nagyszámú
szarvascsapatokat… a Bükkben az ele-
gyetlen, aljnövényzet nélküli erdõk
szarvasa kis testû és rossz agancsot rak…
az agancsárok még a 8 kg súlyt megkö-
zelítõ trófeával sem dicsekedhettek.”

Ekkor kezdték a Bükk-fennsík fenyve-
sítését, idézzünk az üzemtervi nyilvántar-
tásból: „…a lucfenyõ a szarvas által sokat
szenved… az ültetett lucnak csak nyomai
látszanak… pótlandó lucfenyõvel, de nincs
kilátás, hogy a vad miatt sikerüljön… erdõ-
sítendõ lucfenyõ és kõris csemetével, ha
10-15 évig be lesz kerítve”. Kerítést nem
építettek, a vadkár nem csökkent, ezért az
1911. évi új üzemtervben az FM elõírta: „a
fatenyészetre káros mértékben elszaporo-
dott szarvas állomány apasztása iránt
haladéktalanul intézkedés teendõ.”

A tótsóvári erdõhivatal csökkentette
az öt vadászbérlõ területét és kijelölt 11
400 hold kincstári, fenntartott területet.
Elõírta a kilövendõ szarvas mennyisé-
gét, tilalmi idõben is engedélyezték a
vadászatot, mert „az állomány fokoza-
tosan gyengül”, az agancsok 4-5 kiló-
sak, a bikák 130 kg súlyúak.

A tiranoni döntés következtében
egyre nagyobb szerepe lett a bükki va-
dászatoknak. Az 1880 körül épült lilla-
füredi kincstári nyaraló – 1930 után Lil-
la Szálló – lett a miniszterek, államtitká-
rok, vadászbérlõk, helyi politikusok in-
formális kapcsolatainak helyszíne. 1926
szeptemberében Mayer és Klebelsberg
miniszterek és „néhány szaktekintély”
vadászott Lillafüreden. Ezután közölte a
sajtó: „Két hét múlva elkezdik a lillafü-
redi nagy szálló alapozási munkáit”.

A korabeli felosztás szerint „a legér-
tékesebb 3 vadászterület bérbe van ad-
va, kettõ a földmûvelésügyi miniszter
úr rendelkezésére fenntartott… a fenn-
maradó… vadszegény terület pedig az
erdõtisztek vadászterületét képezi.”

Szoros kapcsolat volt azonban a mi-
niszterek, a bérlõk és a helyi vezetõk
között, így felváltva vadásztak a bérelt
és a fenntartott területeken, ekkor tár-
gyalták meg vagy ellenõrizték a Palota
Szálló, a jávorkúti és egri utak, a golfpá-
lya stb. építését.

1929 májusában, a költségvetés tár-
gyalása során az ellenzék kifogásolta,
hogy a vadászati költségeket „a fakiter-
melési számlán… a faraktár napszá-
moslistáján” számolják el. „Fel kell
hagyni azzal a rendszerrel, hogy Lilla-
füred csak a miniszteriális urak va-
dászterülete legyen.”

A Reggeli Hírlap 1930 tavaszán is
rendszeresen beszámolt a bükki va-
dászatokról. Húsvétkor „Bethlen István
gróf miniszterelnök társasága… gróf Al-
mássy jávorkúti vadászkastélyában töl-
tötte a húsvéti ünnepeket és a keddi na-
pot is, amikor Wekerle Sándor pénz-
ügyminiszterrel szaporodott a kegyel-
mes és méltóságos nimródok gyülekeze-
te… Postát nem visznek, telefont nem
kapcsolhatnak… avatatlan idegen nem
közlekedhet… A miniszterelnök pihenni
kívánt és – pihenni engedték.”

Pünkösd vasárnapján, a Palota Szálló
megnyitásakor „a miniszterelnök lilla-
füredi tartózkodásának nagy részét
Mayer János miniszter, Mikszáth Kál-
mán dr. fõispán és Kállay Tamás társa-
ságában töltötte, kikkel vasárnap este
kiment a jávorkúti vadászházhoz és

kellemes õzlessel ünnepelte meg a fürdõ
megnyitását.”

Az 1930-as évek üzemterveibõl tud-
juk, hogy „Nagyvad inkább csak a bér-
be adott területen fordul elõ, sajnos ott
az utóbbi idõben annyira elszaporo-
dott, hogy a fiatal állományokat telje-
sen tönkreteszi… a hátralék oka túlnyo-
mó részben az, hogy a vadászbérlõ az
áttisztításhoz hozzá nem járult… voltak
olyan erdõrészletek is, amelyiknél az
átgyérítést a vadászbérlõ egyelõre nem
engedte meg.”

A vadászlobbi érdekérvényesítõ ké-
pessége és annak kiszolgálása együtt je-
lentkezett Kovácsvágás bérleténél. A
füzéri Alsó-erdõ 1841. évi arányosítása
során a nemesi község 1502 kat. hold
erdõt kapott a radványi Károlyi urada-
lomból. A törvényeknek megfelelõen
megalakították a Kovácsvágási Nemesi
Közbirtokosságot, állami kezelésben,
üzemterv szerint gazdálkodnak, a vadá-
szati jogot a Károlyi uradalom bérelte.

1928-ban lejárt a szerzõdés, ezért a
novemberi közgyûlésen meghatározták
az új feltételeket, amivel ismét a Károlyi

uradalommal szerzõdnek. Az árverésen
az uradalom megbízottja, Zemplén és
Abaúj-Torna vármegyék fõispánja kép-
viseletében ügyvéd vett részt. Az urada-
lom képviselõje azonban nem tudta be-
mutatni gróf Károlyi László vadászje-
gyét, ezért nem felelt meg az árverési
feltételnek. A fõispán lett a nyertes,
1929. február 9-én megkötötte a szerzõ-
dést és azt az FM is jóváhagyta.

Nyilván mindenki tudta, hogy Káro-
lyi Lászlónak van vadászjegye, de a su-
galmazók eltûntek, és az abaújszántói
m. kir. erdõhivatal vezetõje, mint árve-
résvezetõ egyedül állt a vizsgálatok elé.
Az üzemtervben levõ hiányos iratok
alapján annyit tudtunk, hogy Abaúj-
Torna vármegye Közigazgatási Bizott-
sága (abaúji KGB) „a vadászatot bérlõ
fõispán érdekében” korlátozta, tiltotta a
közbirtokosság fakitermelési, legelteté-
si lehetõségeit, ezért 1929 októberében
a közbirtokosság felbontotta a szerzõ-
dést és panasszal élt az FM-hez.

Újabb vizsgálatok után az abaúji
KGB 1930. február 14-i határozatával a
közbirtokosság elnökét „tisztébõl azon-
nal elmozdítja” és új elnököt jelöl ki. A
leváltott elnök fellebbezett és panasszal
fordult a belügyminiszterhez. Az Újhe-
lyi Hírlap 1930. július 19-i száma szerint
„a fõispán vadászterületének ügye
nagy port vert fel az utóbbi idõben.” A
belügyi államtitkár vizsgálata megálla-
pította: „a fõispán ténykedését nem le-
het sem hivatali, sem egyéni szempont-
ból kifogásolni… helyes gesztussal le-
mond… a vadászterület bérletérõl.

A „belügyminiszter úrtól vett értesü-
lés” alapján az FM tárgytalannak tekin-
tette a fellebbezést és intézkedett, hogy
a nemesi közbirtokosság erdejének va-
dászati jogát nyilvános versenytárgyalá-
son értékesítése.

Az ügy azonban nem fejezõdött be.
Az Újhelyi Hírlap szerint 1930. augusztus
20-án 300 résztvevõvel nagy tüntetés
volt a fõispán mellett, aki beszédet is
mondott, aminek néhány mondatát ma-
gára vonatkoztatta egy nyugállományú
huszárezredes (képviselõ), és ezért pár-
baj következett a miskolci tüzérlaktanyá-
ban. A fõispán „homlokán karcolást
szenvedett… a képviselõ a vállán sebesült
meg, mire a segédek a párbajt beszüntet-
ték és a felek kézfogással kibékültek.”

A Nimród hirdetménye szerint az új
árverést 1930. október 28-ra tûzték ki, a
kikiáltási ár 600 pengõ, a licitet egy
szikszói õrnagy nyerte 606 pengõért.

Ilyen egyszerû volt!
Dr. Járási Lõrinc

erdõmérnök




