
HAGYOMÁNYOK
Paraszti vadászat a Nagykunságban
A parasztok vadászatát — különösképpen a lőfegyverek mind szélesebb körű
elterjedése után a fegyvertartást és a fegyveres vadászatot — II. Ulászló 1504.
évi dekrétuma óta megrmegújulóan tilalmazták ugyan, ezek az elvi tilalmak
azonban (melyek nemcsak a nemesi előjogok védelmét kívánták szolgálni, ha-
nem a lázadás, a fegyveres ellenállás lehetőségét is korlátozni vélték) sohasem
mentek át maradéktalanul a gyakorlatba. Még azt sem állíthatjuk, hogy a
fegyvertartás, illetve a paraszti vadfogás és vadászat következetesen üldözött,
tehát illegális lett volna a feudalizmus századaiban, hiszen — koronként és vi-
dékenként eltérően ugyan — gyakorta kötelezték a parasztokat a vadászat vala-
milyen formájára.1

Annak ellenére, hogy a jogelvek és joggyakorlatok közötti ellentmondást
többször hangoztatta a történeti és néprajzi kutatás, eléggé hiányosak ismére^
teink a paraszti vadászat történetéről, különösen a törvényekben megfogalma-
zott tilalmakat jelentősen motiváló jogászok tényleges hatásáról. Nyilvánvalóan
azért kevés az ilyen tárgyú publikáció, mert az írásos források inkább a tilal-
makat és az ezek ellen vétőket sújtó szankciókat tartalmazzák; a jogszokásokat
ritkán örökítették meg írásban. A néprajzi leírások, az utóbbi években is örven-
detesen gyarapodó lokális vizsgálatok viszont arra engednek következtetni,
hogy a paraszti vadászatra elsősorban az orvvadász módszerek — a csapdákkal,
hurkokkal, vermekkel végezhető vadfogási módok — voltak jellemzőek; a fegy-
veres orwadászat csak a közelmúlt évtizedekben szorította háttérbe ezeket az
archaikus, őstörténeti következtetésekre is lehetőséget adó vadfogási módokat.2

E kutatástörténeti megfontolások teszik indokolttá, ha ez alkalommal egy
olyan vidékről sorakoztatunk fel néhány jellemző adalékot a parasztok vadá-
szatáról, mely a XVIII. században már nem számított jellegzetes vadászterülete
nek, következésképpen a többé-kevésbé rendszeres vadászat puszta ténye is fi-
gyelmet kelthet.3 Olyan vidékről tehát, ahol olyan értelemben semmiképpen
sem volt elemi érdeke a lakosságnak — sem a kiegészítő élelemszerzés, sem a
nagyvadak támadása elleni védekezés szempontjából — a vadak üldözése, mint
az erdős, hegyvidéki területeken. Ha a Nagykunságban — és közvetlen környé-
kén, ahonnan néhány adatot szintén idézünk — legalább vázlatosan adatoljuk
a legális-féllegális vadászatot, ezzel nemcsak a majdani általánosítható követ-
keztetések adatbázisát szélesíthetjük, hanem a további forrásfeltárások és -elem-
zések lehetséges szempontjaira is szeretnénk a figyelmet felhívni.4

A nagykunsági falvakban, mezővárosokban — ezt már elöljáróban hang-
súlyoznunk kell — a vadászati jog, a kiváltságolt jogi helyzet logikus következi-
ményeképp, különleges megítélésű volt. Az 1745-ös redemptioval a redemptus
közösség — a communitas — szerezte meg a nemesi előjogok egy részét, közötte
az ún. kisebb haszonvételek (a regálék) hasznosításához való jogot. Mivel azon-
ban a redemptus közösség tagjai személyükben nem voltak nemesek, a vadá-
szathoz való jog sem jelenthetett a szó szoros értelmében „szabad vadászatot".
Ahogy a halászat és kocsmáitatás hasznosításáról szólva korábban már bizonyí-
tottuk,5 minden regale-jog csupán egyetemlegesen vonatkozott a redemptusokra.
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így — a z egyén jogsérelmét elkerülendő — a közösség intézménye, a tanács
gondoskodott a regálék jövedelmező hasznosításáról: bérbe adta azokat, s ezzel
a tanácsi bevételeket gyarapította. Vagyis: a redemptus közösség egyes tagjai
számára éppúgy tilos volt a vadászat (és a halászat, a kocsmatartás), ha nem
szerezték meg valamilyen ellenérték fejében a jogot, mint a jobbágyparasztok
számára.

Ez azonban egyszerű logikai következtetés! A redemptio utáni (általunk
ismert) első tanácsi állásfoglalás — 1765-ben, Túrkevén — a saját szükséglet
mértékéig szabaddá tette a vadászatot, csak a vadakkal való kereskedést tiltotta,
megkövetelvén, hogy a „Vadak, Halak, Bekákbul illendő hasznot a Helység(ne)k"
kiadják, akik értékesítik a zsákmányt.6

E tilalom előzménye — a redemptusok szabad vadászata és a korlátozás
nélküli kereskedés — is félreérthetetlenül megfogalmazódott ebben az állás-
foglalásban: „Minthogy tapasztalhatott tellyességgel Helység szükségére sem
pénzért, sem srét s puska por ki adása mellett a Lakosok semmi féle vadat nem
hoznak fel, és annyira el is fogták immár a nyulak kereskedést indítván belőle,
hogy jövendőben nagy szükségben a Helység számára szerezni nem lehet így
előre providealvan a Nemes Tanács meg határozta Hogy ennekutánna senki olly
véggel, hogy a nyulat vagy Zsidónak vagy Magyarnak kereskedésre el adgya,
sem agárral ne fogassa, úgy puskával ne lőjje, hanem csupán maga asztalára
valót fogathasson és löjjön, a ki pedig tapasztaltatik ezen rendelés ellen cselem
kedni minden engedelem nélkül tizenkét forintokig meg büntetödik melly ren-
delést vagy Tizedesek által vagy Templom előtt kihirdetni szükséges leszen."

Az ekkor megfogalmazott rendszabályok eléggé hatékonyak lehettek, mert
csak 4788-ban találtuk nyomát új intézkedésnek, a halászatról viszont szinte
évenként hoztak újabb és újabb korlátozó rendelkezéseket.7 Ebben az évben
azokkal a helybeli redemptusokkal kötött három éves bérleti szerződést a túr-
kevei tanács, akik a halászati bérletben és a kocsmabérletben is gyakorta érde-
keltek voltak, vadászati bérletük tehát vállalkozásnak minősíthető:8

„Mi Privilegiált Túrkevei Hellysége Fő Birája és Tanáttsa adjuk értésére
mindeneknek, hogy mi ezen Hellység egész Határán levő Vadászatot három
egész Esztendőkig mai naptól fogva Nemzetes Keniz András, Keniz János és
Borsos Sándor Uraiméknak Arendaba azon fel tételek alatt, Mellyek a' Vadá-
szatról jött Felséges Pátensbe bé foglaltatnak ki adtuk: Melly vadászatért fent
nevezett Arendator Uraimék tartoznak Esztendőnként Huszon-Négy ./. 24 R-
forintokat a' Hellység Beneficialis Cassajaba be fizetni. Mindazáltal az úgy ne-
vezett Honoratioroknak magok szükségére, nem pedig kereskedés végett a' va-
dászat tovább is szabad lészen.

Mi is más részről fent írt Arandátorok ezen Summának Esztendőnként való
fizetésére magunkat Le-kötelezzük, mellyet ha nem tselekednénk, szabad lé-
szen a' Hellybéli Magistratusnak akármi Névvel nevezendő Jószágunkból a'
nevezett Summáig magának eleget tenni. Költ Turkeviben 1788k Esztendőbéli
Szent András Havának első Napján — N. N. Privilegiált Hellység Fő Birája és
Tanatsa."

A bérleti szerződés hátterében — erre a szöveg is utal — a bécsi udvarnak
a vadászati jog rendezésével foglalkozó terjedelmes rendelkezését gyaníthat-
juk.9 Egyes Békés megyei községek iratanyagában szintén ekkortájt bukkan fel
a birtokosoknak a vadászati jog árendálására felhívó körlevele,10 jóllehet már
az 1767. évi, az úrbérrendezésről kiadott királyi rendelet megfogalmazta, hogy
„mindenféle vadászat, madarászat és halászat mindennemű halászó vizekben
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egyedül az uraságot illeti, azért mindezek a jobbágyoknak erősen megtiltat-
nak", illetve más helyen: „semmi parasztnak fegyvert hordozni és vadászó ebe-
ket tartani háromnapi kézi munkák büntetése alatt szabad nem lészen."11 Ahogy
a szomszédos urbáriális helyeken,1- egyéb nagykunsági helységekben is ezidő-
tájt kezdik emlegetni a „vadászat árendátorát", vagyis mindenképpen volt var-
iamely est szabályozó szerepe a királyi rendeletnek. Kisújszálláson pl. 1789-ben
az árendátornak emlegetett Jónás Gáspár azért tett panaszt a tanács előtt, mert
az egyik lakos „az Arendatorok engedelme nélkül tavaly vadászott, mellyért il-
lendő büntetést ki rendeltetni instál". A vizsgálat során kiderült ugyan, hogy
előbb az egyik árendátor társsal, majd magával Jónással egyezkedett a bepana-
szolt (előbb 2 Ft-ot és egy kölyök ebet, utóbb 5 Ft-t ígért), de mert nem nyert
engedélyt a vadászatra, 4 Rft megadására kötelezték.13

A szerződéssel is szentesített szabályos bérleti jogviszonyt azonban nem
tudjuk minden nagykun helységben és folyamatosan adatolni, aminek aligha-
nem az az oka, hogy következetlenül kötötték meg az írásban rögzített szerző-
déseket, inkább a szokásjog érvényesült. Erre enged következtetni az is, hogy
a fentebb idézett szerződés után néhány esztendővel (1792-ben) a túrkevei ta-
nács nem utal árendátorokra, amikor a vadászattal ismételten foglalkozik. Hely-
teleníti e tanácsi állásfoglalás, hogy „némelly Puskával és Agarakkal vadászó
Emberek magok asztali szükségén kívül is vadászván Számos Nyulakat el-ado-
gatnak", s amikor az elöljáróság valamilyen ügy elintézése kedvéért ..némelly
Fő és Uri Rendeknek" vadakkal akar kedveskedni, csak drága pénzen szerez-
het. Ezért úgy intézkednek, hogy mint a halászok, ,,a' Vadászok is köteleztet-
nének a' Vadak vagy azok árranak illendő részének ki nyilatkoztatására és által
adására". Jegyzéket készíttet tehát a vadászattal foglalkozókról, és kihirdetni
rendeli a tanács, hogy ,.minden ötödik vadra a' Hellység Számot tart ennek
utánna". 1 4

A rendezettebb jogviszony kialakítására való törekvést dokumentáló, idé-
zett szerződésekből is kitetszik, hogy ezen a vidéken — és hasonlóan a szom-
szédos urbáriális helységekben — az agarakkal, illetve lőfegyverrel végzett
íyúlászat volt a jellemző vadászati gyakorlat. Lényegileg függetlenül attól,

hogy mennyire minősült legálisnak ez a tevékenység! A különböző állásfogla-
lások, publikációk ugyan tilalomra hivatkoznak, magát a vadászatot azonban
többé-kevésbé folyamatosan adatolhatjuk, a szankciók tehát nem lehettek el-
riasztóak. Kunszentrnártonban 1775-ben azért kell állást foglalnia a tanácsnak,
inert egy redemptus és egy irredemptus lakos a szomszédos szentesi földön,
Harruckern birtokon vadászott, s a tiszttartó elvette puskájukat. Ismételten ki-
hirdeti tehát, hogy „akit ezután ottan kapnak, ami(t) nyer, magával közöllye,
és az ollyan mellett a N. Tanáts semmi assistentiaval nem fog lenni", és arról
is döntenek, hogy az irredemptusok a saját határban is csak a bíró engedelme
mellett vadászhatnak.1 0 Néhány esztendő múlva — anélkül azonban, hogy a
vadászatot általában tilalmaznák — azért intézkednek, a vétkeseknek 3 Ft
vagy 15 pálca büntetést helyezvén kilátásba, mert „az agaras Gazdák s azok(na)k
fiai az nyúlászat kedviért a szöllökben ló hátakon nyargalocza:ia'c, és tetemes
karokat okoznak."10 A kisújszállási kántor 1790-ben azért tett panaszt, mert
csorbái tanyájáról elbitangolt lovát egy túrkevei szolga elfogta, és „rajta vadá-
szott".17 Jóllelet Békés megyében, egy helytartótanácsi rendelet nyomán, 1742-
ben többszáz lőfegyvert szedtek össze, s ezt az intézkedést többször megismé-
telték,18 a fegyveres vadászat az urbáriális helyeken is eléggé általános volt.
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A földbirtokos tiszttartója azért kereste meg levélben a gyomai elöljáróságot
(1821-ben), mert értesülése szerint „sokan vannak Gyomán a' kik minden tar-
tózkodás nélkül az K. Urbárium ellenére Vadászó ebeket, puskákat tartanak 's
kedvek szerint vadásznak". A tanács az urbárium vonatkozó tilalmának temp-
lom előtti felolvasását rendeli el, állást foglalván, hogy ,,a' kik vissza élésbe
eléretetnek azokat meg büntetni fogja".19 A mezőberényi tanács publikációs
könyvének tanúsága szerint újra és újra kihirdetik (az 1820/30-as években),
hogy „sok Lakosok önkéntes indulatból tsapatonként nyúlázni mennek, mire
nézve újonnan tilaLmaztatik a Vadászat akár Puskával, akár Ló háton és Ku-
tyákkal; a ki találtatni fog a' Vadászaton, a Puskáját elr-veszti; a Kutyája agyon
fog lövettetni".20 Ezt követően — 1847-ben — a csabai főszolgabíró intézkedik,
elrendelvén a mezőberényiek fegyvereinek összeszedését, mivel „dolgaikat ke-
rülve vadászgatnak", illetve a közbiztonságot fenyegetik.21

Az a tény, hogy a parasztok fegyveres és kutyás nyúlászatárói ilyen adato-
kat idézhettünk, önmagában nem is olyan meglepő, hiszen — utaltunk rá —
jónéhány néprajzi leírás megörökítette a XX. századi, hasonló módszerű orwar-
dászatot. Vannak „hagyományai" a rendelkezések, tilalmak kijátszásának! In-
kább feltűnő — és logikailag nehezen magyarázható — az a körülmény, hogy
a kártevő vadak hajtóvadászat jellegű üldözésére, irtására viszont folyamato-
san kötelezték a Nagykunság lakosságát is, s az urbáriális helységek jobbágyait
is. A kunszentmártoni tanács — ugyanakkor, amikor bírói engedelemhez kötötte
a vadászatot — pl. megengedte, „hogy az Kártevő Madarakat és Farkast akár
ki üldözheti".22 Arra is gyakorta hivatkoznak a kunsági tanácsjegyzőkönyvek-
ben, hogy egy-egy mezőváros lakosságának a districtualis kapitány írásos uta-
sítása értelmében kellett kivonulnia közös íarkaskergetésre, s azt is hozzáfűzik
a felsőbb rendelkezéshez: aki „helyes ok nélkül" nem vesz részt az akcióban,
szigorúan megbüntetik.23 A Békés megyei helységek lakosságát szintén felsőbb —
járási szolgabírói — utasítások kötelezték a farkasok — s mellette a kártékony
madarak (verebek, varjak) — irtására. Vagy darabszám rótták ki, melyik falu
milyen mennyiségű állatot köteles elpusztítani, elszámolván a fejekkel, vagy
„generális farkasvadászatot" rendeztek. Ez utóbbi akcióra 3 napos urbáriális
robot is kötelezte a jobbágyokat. A szigorú utasítások megfogalmazói azt is
jól tudták, hogy a farkasvadászok nem puszta kézzel szállnak szembe a fene-
vadakkal, hiszen hangsúlyozták: minden helység a „maga határjait legjobban
ismervén, lovas embereit és puskásait, sőt ahol a szükség úgy kívánná, csóna-
kos vadászait" feltétlenül rendelje ki.24 Aligha kétséges tehát, hogy olyan isme-
retekre és gyakorlatra számítottak, amelyet csakis hajtóvadászat közben tudtak
megszerezni az érdekeltek.

Korántsem volt következetes és egyértelmű — összegezhetjük — az alföldi
parasztság vadászatának késő-feudalizmuskori megítélése. A törvényes tilal-
makkal olykor ellentétes szokásjog valamelyest lehetőséget adott a paraszti
konyhán hasznosítható kisvadak vadászatára, s mert hasonló módszerrel kel-
lett üldözniük a kártékony vadakat, kívánatos is volt számukra a folyamatos
gyakorlat. Mindennek természetes következménye, hogy a néprajzi gyűjtők az
Alföldön is megtalálták és sokoldalúan dokumentálták a vadüldözés és fegyve-
res vadászat különböző formáit.
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