Népi vadfogáéi módok az Ivó-patak környékén
Irta: Dr. MOLNÁR ISTVÁN

Az Ivó-patak a Nagy-Küküllőnek Hargitából táplálkozó egyik bal
oldali gazdagvizű mellékága, amely Zetelakától északra, Zetevárának
dombja alatt ömlik a gyűjtőfolyóba. A Hargita középsó' masszívumának
Fertő-tető nevű csúcsa alól ered s hosszúsága kb. 20 km. Délnyugatra h a 
ladva hozzásimul a Fertő-tetőből lenyúló Boszitó-bérc lábához s így víz
gyűjtő területének nagyobb része a balpart mentére esik. Ez irányból
folyó nagyobb mellékpatakai a Madarasí-Mádéfalvi Hargita oldalából
eredő, gyönyörű tájon alázuhogó Sugó-paiak és délebbre a Deság-patak.
E mintegy 160 km2 területen, leginkább szétszórt, jellegzetesen székely
hegyvidéki települések vannak s az ebben a hegyvidéki környezetben lakó
■ember mindig nehéz, verítékes, hősi erőfeszítésekkel tele életek élt. Ügy
gyökerezett bele ebbe a földbe, mint a meredek, sziklás talajból feltörő
fenyő, pedig e földből csupán csak az a talpalatnyi térség volt az övé,
amelyet esetleg az erdőtől elhódíthatott. — Ezeken az erdei tisztásokon
levő kis darab földecskéken kaszált, vagy ha sikerült azt feltörnie, akkor
pityókát, törökbúzát s nehány veteményfélét, vagy újabban egy-két kalá:
szosfajtát termelt. — A földje mellett azonban ott' volt az erdő, mely kár
pótolta azért *a fáradságért, amelyet a vele való harcban hordozott. —
Az erdő —- számára — az otthont, az életet, a harcot s a felüdülést jelen
tette. Az erdőt járó székely minden pillanatban maga körül érezte lüktetni
a természet őserejét s ez a körülmény fizikumát erőssé, szívóssá tette.
Ez tette természetét is olyanná, mint amilyen: óvatossá, „kéteszű“-vé, fur
fangossá, célratörővé, mert ezt látta maga körül, ezt tanulta a körülötte
folyó természetes élettől.
A megélhetés utáni nehéz hajsza programjába illett bele és kisegítőfoglalkozásként szerepelt az erdőlés, a termővé tett földből való terménykisajtolás és gyűjtögetés mellett a vadfogás. A sokszor nincstelen ember-,
nek az élettel vívott harcában kicsiszolódott ügyessége volt elsősorban az
az ösztönző erő, amely az erőnyujtotta eme lehetőség kihasználására is
indította. De szerepet játszott itt az ősi vadászösztön, továbbá a kiirtott
erdő tisztásán levő talpalatnyi földje termésének a védelme is, vagy a
bosszú érzése a nehezen termelt, vagy vásárolt gabonán, a nehéz munká
val szárított takarmányon tartott majorságnak, juhnak, disznónak vagy
tinócskának elragadása miatt. A tél hidege elleni védekezésben a meleg
béllésnek való megszerzése; az eladott bőrök árából szerezhető pénz —
amivel szükségleteit pótolta — nem utolsó sorban pedig az „úri vadász“
Évkönyv 5

65

eszén való túljárásnak az öröme, valamint a vadfogás gyönyörűsége, a
belsejében lévő — sokszor robbanásig feszülő — életenergiájának a leve
zetése is mind ösztönző okként szerepelhettek. Arra a nagy költség miatt
nagyon kevesen gondolhattak, hogy puskát szerezzenek, vagy a vadászati
engedélyt megkaphassák s ezért a vad fogásához szükséges eszközt kény
telenek voltak maguk kieszelni s kezük ügyességévéi megalkotni.
Az eszközök, a fogásmód ősi, elhalványuló emlékeinek továbbörökítése vagy az ősi nyomon új furfanggal kieszelt készségek megteremtése
egyre ritkábbá vált, mert a hegyvidékre is beköszöntött volt a „törvén”,
mely éberen őrködött a gazdag erdőkitermelők, tulajdonosok vadászterü
lete fölött s bizony nem egyszer szomorú következménnyel nehezedett a
törvény .paragrafusaiba botló vadfogó vállára.
E vidék vadfogási módjainak a leírása még korántsem teljes, minden
bizonnyal más fogásmódok is ismeretesek, de e kérdés körül nyomozva a
. gyűjtő sok tartózkodással és bizalmatlansággal találkozik.
A vad fogására általánosan ismeretes és elterjedt módokon és eszkö
zökön kívül vannak olyanok is, amit csak e vidék embere eszelt ki. A kü
lönböző vadfogási módokat és eszközöket tekintve, azokat az alábbi cso
portokba oszthatjuk: kaptánnal, különböző csapdákkal, hurokkal, horog
gal, bottal, lépezéssel való fogás és kikötött puskával való elejtés. Utóbbi
csak azért sorolható a népi vadfogási módok közé, mert a vad elejtése a
véletlenre van bízva s a puska ez esetben nem a vadászó ember kezében
lévő önműködő lőfegyver, hanem a törbecsaláson alapuló cselvetés eszköze.
•k

A medve —- a Hargita nagy ragadozója — a múltban különösen, de
néha még jelenben is a havasi embernek sok bosszúságot okozott. Vadá
szata azonban csak a kiváltságosok joga volt, de ez nem akadályozta meg,
hogy a havasalji székely ne kísérelje meg az állat megszerzését, elejtését
— engedély nélkül is. E célra a kováccsal hatalm as méretű" „,kaptán“-t
csináltatott, aminek 'tekintélyes súlya lévén, két ember vitte mindig a fel
állítás színhelyére. A medve szokott járásába a „csapásba” „vetették meg”
azaz állították fel. A kaptán két, — fogakkal ellátott — káváját rúddal
szétfeszítették s a „nyelves lappanes“-csal csak annyira rögzítették, hogy
az elrejtett kaptán fölött átcammogó vad érintésére azonnal felpattanhas
son. A „megvetett” kaptán nem volt kiköpve, hanem egy vastag láncot
rögzítettek rá, amelynek szabadon lévő végére egy S alakú vaskampót al
kalmaztak abból a célból, hogy a megfogott állat, amint maga után hur
colja a káplánt, az elnyúló lánc horga valamelyik fa gyökerébe, vagy ki
ugró sziklacsücsökbe akadjon bele s így a medve eltűnését akadályozza
meg. Meg volt annak is az oka, hogy a káplánt miért nem „kötötték ki”,
az ugyanis, hogy „a csapáson más arra tévejgő” is így a tőrbe esett álla
tot megkaphatta volna s a kaptán tulajdonosának az orra elől elvihette
volna. Arra azonban vigyáztak — legtöbb esetben —-, hogy az elrejtett
csapdába ember nehogy beletévedjen s e célból figyelmeztető jeleket, táb
lákat helyeztek el a csapáson felfelé és lefelé menet is.
Nem tartozik egészen a népi vadfogás tárgykörébe a „kikötött puskával“ való medveölés, mert az állat elejtésére — mint említettem — lő
fegyvert használnak, de mivel ezt a módot nem „törvénes“, vadászok, ha65

nem orvvadászok művelik és a puska a cselvetés eszközeként szerepel —
itt megemlítem. Az orvvadász a betöltött puskáját a medve által járt c sa 
pásra oldalt, kissé bennebb az erdőbe, a csapás irányára derékszögben egy
fához jó erősen kiköti, olyan magasságban, hogy a cső torkolata a cam 
mogó medve szügymagasságában álljon. (1. ábra.) Mikor ezzel kész van
a ravaszt — amelyre előzőleg egy spirál rugócskát erősített — felhúzza.
A rugócskának szabadon levő végére egy vékony, hosszú, de jó erős sp á r
gát erősít. A spárgát most a felhúzott billentyű állásával ellentétes irány
ban ,,megkariyariccsa“ úgy, hogy az vagy a sátorvas mögött — ráfeszül
ve a sátorvasra — húzódik, vagy a fának egy megfelelő kiálló ágára, vagy
a fába ütött szegre fekszik. (2. ábra.) Most a spárgát a csapáson keresz
tülhúzza olyan magasságban, hogy azt a csapáson haladó medve a szü

gyével elérje — s a csapás túlsó oldalán egy fához köti. A medve a meg
szokott csapáson gyanútlanul halad, mert semmi figyelmeztető embersza
got nem érez. Amikor a szügyével eléri a spárgát abban a pillanatban még
nem sül el a fegyver, mert a rugó a spárga feszülésére még enged. Ami
kor azonban a tovább lépő medve testhosszának kb. felével halad a puska
cső előtt a spárgát annyira megfeszíti, hogy a rugó kinyulása nem enged
tovább, a ravasz megrántódík s a puska eldördül. így tehát — legnagyobb
valószínűség szerint — a golyó nemesebb belső részeket ér s a medve ha
nem is esik össze azonnal „de messze nem viszi11. Ritkán történik meg,
hogy élve, vagy kisebb sebesüléssel megszabaduljon. A puskának ilyen
módon való, beállítása nagy ügyességet és gyakorlatot kíván, de megvan
az az előnye, hogy nem kell lesben állani — ami az orvvadásznak fontos
körülmény —, hiszen sohasem tudja, mikor találkozik „nem. kívánatos em
b e r r e l A sötétben is használható, na meg a medvével sem kell szemtőlszembe állani.
A medvén kívül a farkas és a róka kaptánnal való fogása is szoká
sos, különösen az utóbbié, mert a farkassal „a hegyvidéki ember nem igen
törődik11.
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A farkasnak a kaptánnal való fogása nagyobb előkészületet, illetve
több időt vesz igénybe, mert a farkasnak nem igen van határozott csa
pása, ide-oda kóborol s amiatt —• ha tőrbe akarják csalni — oda kell szok
tatni arra a helyre, ahol a kaptánt megvetik. A 'kaptán megvetésének ideje
a téli hónapokban van. A hely kiválasztása az erdő egy-egy elhagyatott,
sűrű bozotos részére esik — ahol a farkas járni szokott. A „szoktatás11
csalétekkel történik. Erre a célra megvásárolnak egy-egy döglőséiben lévő
rossz lovat, azt levágják s annak a friss húsát — mivel a farkas a friss
húst szereti — több helyre elosztva helyezik el. Egy-egy jókora húsdara
bot, combot, oldalrészt jó erősen dróttal átkötnek, hogy a drót mélyen vá
gódjék bele a húsba s az igy elkészített darabot egy fa kinyúló ágára fel
akasztják. Annyira „engedik le“, hogy a farkas azt csak hátsó lábaira
.állva és felugorva érje el, s csak egy-egy darabot tudjon belőle kitépni.

A kikötött puska ravaszának a felhúzása.

A kóborló farkas a hússzag után menve észreveszi a felfüggesztett csalét
ket s amennyit le tud szaggatni belőle, leszaggatja, esetleg az egész hús
darabot lerántja. A szoktatóétek elhelyezését többször megismétlik s így a
farkast „rákapatják a húsra11. „Amikor neki való üdő van11 — hideg és
friss porhó, a kaptánvető elmegy a szoktató étekhez s ha van még a fel
függesztett húsból azt most „lejebb ereszti11, vagy újat tesz a lennebb
eresztett felfüggesztőre. A lennebb engedés értéke annyi; hogy most a far
kas a húsnak legalább a felét könnyebben bekaphassa. Ezután következik a
kaptán megvetése. A szokásos formájú vaskaptánt, melynek átmérője
25—30 cm. a felfüggesztett hús alá megveti. A havat a kezével vagy ág-'
gal elkaparja: „likat11 csinál a hóba akkora helyre, hogy a kaptán belefér
jen. A kaptán kávájára kb. 2 m.-es lánc van kötve, a végén egy S alakú
horoggal, hogy elhúrcolása közben a lánc horga akadjon bele a bozótba.
Amikor az elhelyezés megtörtént egy „nagyobb szemű11 drótrostával a
kaptámra porhavat rostál s a kaptántól háttal visszafelé lépkedve saját lé
péseinek nyomát is berostálja, hogy a farkas ne érezze meg se a vas sza
got, se az emberszagot, mert „a hó elveszi az ember bűzét11. — A farkas
sötétedéskor már megindul a szoktatóétek felé. Odakapva a húsra, most
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már nem óvatos. Észrevéve, hogy a hús most lennebb lóg, éhségétől
■ hajtva figyelem nélkül „bátran nekiront14, de ugyanakkor a kaptánba lé
pik, melynek pofái összecsapódva a farkast megfogják. (Megtörténik azon* bán — ha kitisztul az idő s nagy hideg lesz —, hogy a kaptán lefagy, nem
csattan föl s a farkast nem fogja meg.) Tifán Imre 65 éves ember — állí
tása szerint — ,egy télen ilyen módon 17 drb. farkast fogott.
Kaptánnal rókát is fognak. A rókát nem kell szoktatni, mert annak
legtöbbször megvan a szokott járása. Fogásához azonban szintén cselt
alkalmaznak. A róka csapásának útjába 2—3 kaptánt is felállítanak a
fentebb ismertetett módon rejtve. A kaptánokat most otthagyva visszake' rülnek a felállítási helytől kb. 5—800 m. távolságra abba az irányba ahon
nan a róka jönni szokott, esetleg a csapás mind a két irányából. A csapás
mellett a kaptán felé haladva húsdarabokat vagy tepertőt szórnak el, előbb
jó sűrűn, majd a kaptán felé közeledve mind ritkábban, mig a kaptánhoz
érve kb. 10—15 m. körben már megint sűrűbben szórják el a csalétket.
A róka a csapásban megkapva a csalétket — ha azt óvatosan szórták el
és nincs emberszaga — felhabzsolja s szimatolva szalad a többi után.
Az egyre ritkább szórás miatt minden figyelmét a hús keresésére fordítja
— óvatosságát elveszti — s a megvetett kaptán körzetébe, amint szag 
lászva keresgél, abba legnagyobb valószínűség szerint belelépik. A kap
tánt szokták rögzíteni is, vagy csak kampós lánccal látják el.
A vidra fogására is alkalmaznak kaptánt. Előre kinézik a vidra já rá 
sát s azt a helyet, ahol zsákmányának elfogyasztására a vidra partra szo
kott jönni. Ezt a helyet a vidra ürülékéről — melyben halcsontszilánkok,
rákpáncélmaradványok vannak — találják meg. A kaptánt leginkább „jég
menéskor11 vagy az őszi és tavaszi nagy vizek idején vetik a partra, nagy
kövek mellé, amikor a vidra a fogott zsákmány elfogyasztása végett kény
telen partra jönni. Kisebb vízállás idején a patak medrében lévő nagyobb
kiálló kőcsoportokra is megvetik, de itt nem lehet kellőképpen álcázni.
A kiszemelt’ helyen a kaptánt felállítják s azt a környezetnek megfelelően
— hogy a vidra ne vegye észre — fűvel betakarják, hogy „a föld színével
egyforma legyen11. Szokták rögzíteni is, vagy pedig zöldágakat kötnek a
lánc szabadon levő végére. Amiatt kötnek zöldágat, hogyha a vidra a kap
tánt bevonszolja a vízbe, a zöldág a víz felszínén úszva azonnal feltűnik,
míg a száraz ág nem, mivel a patak sok száraz törmeléket szokott m agá
val sodorni.
A görényt is kaptánnal szokták fogni, a kaptánt olyan helyre vetve
meg, ahol e kis ragadozó járni szokott.
A madarak közül is a sasféléket kisebb méretű kaptánnal fogják,
amikor a kaptán nyelvére csaléteknek valamiféle dögöt tesznek. A sasfo
gásra felállított kaptánt mindig rögzítik.
A vaddisznó fogása élénken foglalkoztatta a havasalji embert, mert
kicsiny földjének termését veszélyeztette, de különösen kiadós makkérés
idején a felhízott disznó megfogása nagy nyereséget jelentett élelem szem
pontjából.
A vaddisznó fogására is alkalmaznak kaptánt, de készítettek — rit
kábban — úgynevezett „fogas csapdát11. (3. ábra.) Ennek a csapdának
hatalmas méretei vannak, de szállítani nem lehet, mert élőfák közé alkot
ják bei A vaddisznók által sűrűn járt csapáson állítják fel. Szerkezeti meg69

oldása az ollós csapdaszerkezeten alapszik. A csapda egyik alsó szára rög
zített, a másik felső szára egy tengely körül emelhető s nyelves szerkezet
tel — a nyílásnagyság szüksége szerint — adott pillanatig nyugalmi
helyzetbe feszíthető. A csapásnak egy olyan helyén, ahol a 'két oldalon egy
mással szembenálló két egyenes élőfa van — amelyek között a távolság
nem nagyobb 3 m.-nél — állítják fel a csapdát. Kidöntenek egy kb. 30—35
cm. átmérőjű sudarat s a két szembenálló fa távolságának megfelelő hoszszúra vágják úgy, hogy a két végére még két csapot vághassanak. A fát

Vaddisznó fogására alkalm azott fogascsapda.

a „maga héjában11 hagyják. A megcsapozótt fát most keresztbe fektetik a
csapáson, a csapokat beágyazzák az álló élő fákba, a földtől nehány cen
timéternyire. Most egy újabb gerendát készítenek — az olló mozgatható,
felső szára részére — amely valamivel rövidebb, mint a keresztbe fekte
tett és rögzített alsó gerenda. Ez is kb. 30 cm. átmérőjű s így tekintélyes
súlyt képvisel. Az egyik végét megcsapozzák s az egyik fába egy akkora
vájatot készítenek, hogy abba a csapot beledughassák s egy áteresztett
tengely körül ez a felső gerenda ollószerűen emelhető legyen. A berögzítés előtt a gerenda lefelé álló, alsó lapjába, egymástól átlag 18—20 cm.
távolságra kovács által készített 30—35 cm. hosszúságú, tövénél 2—3 cm.
átmérőjű kihegyezett vasszegeket rögzítenek az előre kifúrt lyukakba úgy,
hogy a fogak átlag 20 cm.-re álljanak ki a fából. A fogakkal ellátott ge
rendát most, a fogakkal az alsó gerendára állítva, belehelyezik a vájatba
s amennyire a fogak felemelik, olyan m agasságban fúrják át a rögzítő
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csapnak, tengelynek a ,,likat“. A tartócsap behelyezése után egy rugalmas
gyertyánfából a csapógerendának megfelelő hosszú „lapos nyelvet“ ké
szítenek, amelynek egyik harrpada kissé elgörbül a hosszabb rész egyene
sétől. A görbülő rész végét átfúrják s egy fejes faszeggel az alsó geren
dába rögzítik a csapógerenda tengelye felőli részen. A másik végére rovát
kát vágnak a ,,pecek“ támasztónyelv, részére. A pecek egy erősebb „csap-

Ollóscsapda nyestfogásra.

ból“ készül, hossza 120— 140 cm. Alsó végét laposra faragják, hogy a víz
szintes lapos nyelv rovátkájába beleilleszkedjék, felső végét átfúrják s a
csapögerenda végébe fúrt likon áthúzott dróttal úgy kötik hozzá, hogy a
„bütűje“ a gerenda alá jusson. Amikor ezzel kész vannak a csapógeren
dát a „lapos nyelv“ és a ,,pecek“ segítségével felállítják s ezzel kész is van
a vaddisznócsapda. Az alsó gerendát leveles ágakkal némileg álcázzák.
A csapáson törtető vaddisznó a csapógerenda alatt áthaladva a „lapos
nyelvet*1 a lábával megmozdítja, amire a pecek kiugrik, a súlyos csapó71
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gerenda támasztékától megfosztva alázuhan, a kiálló szegek belefuródva
az állat hátába az alsó gerendához szorítják.
Ez a fogási mód, mivel nagyobb előkészületet kíván s legalább két
ember kell a felállításához régebben sem volt nagyon elterjedve s az
utóbbi időben nem is állították fel.
A nyestfogás. Az előzőén letet csapdához hasonló ollós csapdával
(4. ábra.) fogják a nyestet is. A nemes prém megszerzése különleges vá
gya minden vadfogónak, s mivel nincs puskája, furfangos eszével kiagyalt
és rátermett kezével elkészített több csapdát állít fel az erdő különböző
helyén. Két, egymástól kb. 1,5 m távolságra álló fiatal fenyőfát választ ki.
A fenyőfa sudarakra egy-egy kb. 2 m. hosszúságú s az élő sudárnál véko
nyabb, száraz „társfát" szegez úgy, hogy a két végére vállat farag, a közte
levő részt „kiszedi", hogy a társfa ne feküdjék közvetlenül az élő fára, ha
nem a kettő között maradjon „nyílás". Az élőfát és rászegzett társfát
együtt „párfának" nevezi. A párfák nyílásának alsó részébe, amely a föld
től kb. 1.5 m. magasan áll, keresztbe vastagabb, sima — két végén a pár
fa nyílásának megfelelően lelaposított — fenyőfaágat rögzít bele, amely
nek felül álló részére élet farag. Ez az „alsó keresztfa" Amikor ezt berög
zítette egy hasonlóan kiképzett — de súlyosabb — „felső keresztfát“ he
lyez a nyílásba, de ezt már élével lefelé. A felső keresztfát csak egyik vé
gén rögzíti egy csapszeggel a párfa nyílásába, pár centiméterrel az alsó
fölött, úgy, hogy a felső keresztfa ollószerűen felnyitható legyen. Eddig a
megoldás hasonlít a nagyméretű, ollósszerkezetű vaddisznócsapdához.
A felső keresztfa kitámasztása és ennek nyugalmi helyzetéből való kimoz
dítása azonban másképpen történik. Itt a „pecek", támasztófa, egy olyan
15— 18 cm. hosszúságú ágból készül, amelynek közepe táján egy merőle
gesen kinyúló ágcsonk van. A pecek egyik —- alsó — végét meghegyezi,
a másik — felső — végét laposra faragja. A faragás lapossága megegye
zik a kiálló ágcsonk irányával. Az alsó keresztfába — a közepe táján —
egy olyan méretű konikus lyukat farag, amelybe a pecek hegyesre faragott
vége beleillik. A felső keresztfába viszont egy rovátkát vág bele — merő
legesen a.keresztfa állására —, hogy a felnyitott felső keresztfát a pecek
kel feltámaszthassa. A támasztó pecek ilyenformán csak a rovátkából moz
dítható ki, mert az alsó keresztfa vájatából oldalra nem csúsztatható el.
A felállítás előtt a pecek kiálló csonkjára vagy mókushúst, vagy elejtett
madarat köt csaléteknek. így elkészülve a felső keresztfát felnyitja s a pe
cekkel alátámasztja. Ezzel a csapda elkészült. A nyest, mint kis ragadozó
megérezve a csalétkül kitett hús szagát íelkúszik valamelyik párfán, de a
húst csak úgy érheti el, ha az alsó keresztfán bemászik a feltámasztó pecekig. A Csalétket amint rángatni kezdi, a pecek a felső keresztfa rovátká
jából kicsúszik s az alázuhanó éles keresztfa a nyestet odaüti, illetve oda
szorítja az alsó keresztfa éléhez.
Érdekes vadfogási mód a rókának horoggal való fogása. Erre a célra
úgynevezett „rókafogó horgot“ csináltatnak. (5. ábra.) A rókafogó horog
tulajdonképpen egy háromágú kovácsolt vashorog, amelynek ágai közti
átmérője 3—4 cm. Az ágak közül kinyúló vasnyéllel a hossza 18—20 cm.
A vasnyelet egy fanyélbe sütik s ezzel együtt a horog teljes hossza 25—30
cm. A fanyél végét körülrovátkálják, hogy a felfüggesztő zsineget szoro
san rá lehessen kötni. Több ilyen horgot is csináltatnak az erdő különböző
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helyein váló felfüggesztésre. Természetesen a horoggal való fogás is té 
len történik, amikor a rókának szép és értékes a bundája. A horogra __
mielőtt felkötnék — 15—20 dkg. friss húst húznak úgy, hogy a horog sz á 
rait és nyelét is a hús eltakarja. A kiválasztott fák egyik ágára azt zsi
neggel olyan magasra kötik, hogy a róka csak ugrással érje el. A hó tete
jére pedig — felfüggesztési helytől távolabb — több irányból a horog felé
haladva húsdarabocskákat szórnak el csalogatónak. A róka a csalétek nyo
mán eljut a horogig s észre is veszi a felfüggesztett húst. Mivel ágaskodva

Rókafogó horog.

sem éri el, utána ugrik s úgy kísérli meg bekapni. Ha ez sikerült, állkapcsai
nak összeszorítása révén, s a visszaesés pillanatában a horog szárai már
belefuródtak, illetve beleakadtak a róka szájpadlásába, nyelvébe, Ínyébe
s mivel a függés, vagy legjobb esetben hátsó lába ujjain való állás követ
keztében nincs lazítási lehetősége, a rángatózás következtében a horog
még jobban a szájába mélyed s így a róka a horoggal a zsinegen lógva,
ingadozva marad. Nincs arra sem lehetősége, hogy a fa törzséhez támasz
kodjék vagy kapaszkodjék, mert a zsineg a fának egyik erős, kinyúló j
ágára, a törzstől távol van felerősítve.
A hurokkal való vadfogás is ritkábban történik. Eddigi értesülésem
szerint e vidéken csak nyúl fogására állítják fel. Téli időben alkalmazzák,
amikor a nagy hó a nyulak elől minden élelmet eltakar. Gazdagon rügyes
mogyorófa ágakat vágnak le s a kiszemelt bozótos helyre elszórják, s mi
vel nem igen van más ennivaló, a nyulak felkeresik. Ezt többször mégis«
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métlik, hogy a nyulakat „helyhez szoktassák“. Amikor a nyulak „rákaptak
a rügyre“, akkor dróthurkokat készítenek. A hurok acélozott drótból készül,,
amelyet először kisátmérőjű karikákba hajtanak, ezt is „szoktatás" céljá
ból, hogy amikor nagyobb méretű karikákra húzzák ki, az adott pillanat
ban ugorjon vissza eredeti „szoktatott" méretére. E művelet után követke
zik magának a huroknak elkészítése és rögzítése. Kb. 55—60 cm.-t a ka
rikákba hajtott drótból levágnak. Egyik végére egy kis fület' hajtanak s
azon a drót másik végét áthúzva csúszó hurkot formálnak. (6. ábra.)
A drót hurokból kinyúló sima végén, a végétől mérve kb. 10—15 cm. tá 
volságra egy homorú vállat hajtanak arra a célra, hogy a hurok fülét abba
be lehessen akasztani. Amikor így elkészítették a huroknak sima drótré
szét — szükség szerint hajtva — rákötözik valamelyik bokor megfelelő
ágára úgy, hogy a hurokkarika függőlegesen álljon. A hurok és bokor közé

most rügyes ágakat raknak úgy, hogy a nyúl az ágat csak a hurkon ke
resztül tudja elérni. A nyúl, amint a rügy után nyúl a hurkot a rögzítésből
kipattantja s ez rászorul a nyakára. A nyúl nem szokott visszafelé ugrani,
csak előre s így a hurkot még jobban ráhúzva a nyakára —- fogva marad.
A pete- és mókusfogás a régebbi időben általánosan kedvelt vadfogás
volt. Ma már inkább csak a marhát őrző gyermekek szokása, időtöltése,
de az erdőtjáró felnőtt ember ife — ha útjába kerül — még most is meg
kísérli a fogását1.
A pelék mogyoróérés idején a mogyorós környékén, valamelyik vé
nülő fa odvába szoktak behúzódni. Egy „iikba“ többen is összegyűlnek.
A pelét „hajhászó" úgy tudja meg, hogy melyik odvas fában van pele,
hogy az odvas fák oldalát kézbelijével megkopogtatja. A kopogtatás kö
zötti időközökben fülét rátapasztja a fa oldalára. Ha morgásszerű hangot
hall — amit a megzavart pelék hallatnak — akkor biztosan tudja, hogy a
1 Haáz Ferenc: „Pete- és mókusfogás V arságon" (Közlemények az Erdélyi Mú
zeum érem- és régiségtárából. 1941. évf. I, k. 153— 155. 1.) közli e kis vadak fogási
módját, de a peléknek több ember által történő fogási módját. Az Ivó-patak és mellék
völgyei táján ismeretes ez a mód is, de van egy változata, — az itt leírt módozat, —
amely inkább a m agános ember fogási módja.
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zsákmány az odúban tartózkodik. Ekkor a fa oldalát ismét figyelmesen vé
gigkopogtatja abból a célból, hogy az odú méreteit kitapasztalja s főkép
azt állapítja meg, hogy hol van az odú alja. Ekkor az odú feneke iránt —
a fa oldalába — léket vág, de csak akkorát, hogy azon a pelék csak egyen
ként és nehezen tudjanak kibújni. Előbb azonban az odú felső nyílását
bedugja, hogy a benne levő állatok nehogy kitóduljanak. Az odú felső nyí
lásán, mivel nagyobb és magasabban is van, egyszerre több pele megugorhatik s ezért, különösen egy embernek, nem tanácsos ezen a likon át a pelék
kizavarása. Amikor a likvágással elkészült, ezt is bedugja s az odú termé
szetes nyílása felől — ahol a pelék bementek — bottal elkezdi ,,szurkódni“
a pelékeA Erre a pelék lehúzódnak az odú aljába a vágott tikig. A likat
most. kidugja s az azon át szabadulni igyekvő peléket egyenként bottal
agyonüti. A húsát többféleképpen, tűz fölött piritva, lábasban sütve, vagy
felfüstölve fogyasztják.
A mókusfogás kedvelt időtöltése a marhát őrző gyermekeknek. Sűrű
erdőben nem lehet fogni csak a ritkás fenyőerdő részeken vagy legelőn
lévő facsoportoknál, ahol a fák nincsenek olyan közel egymáshoz, hogy a
mókus egyik fáról ,,átszökhessék“ a másikra. Azt a fát, amelyiken a mó
kus tartózkodik arról ismerik meg, hogy a fenyőfa tövén összerágott nagymennyiségű „fenyőalma musztalék1' (fenyőtoboz) van. A toboz magját
ugyanis a mókus nagyon szereti. Ekkor azt a fát körülfogják s kövekkel,
fadarabokkal a fán lévő mókust elkezdik hajigálni. Ela a döbálásra a mó
kus nem hajlandó a fát elhagyni, akkor egy a gyermekek közül felkúszik
a fára s bottal a mókust menekülésre kényszeríti. A mókus erre valamelyik
ág végére kúszva vagy leszökik, vagy a fa törzsén ,,lesuvadva“ kísérli meg
a menekülést. Ha a gyermekek ügyesek és szerencséjük van, az így mene
külő mókust botokkal leütik, vagy ha sikerült a mókusnak kereket oldani
üldözőbe veszik s ha más fára menekült, elejtésére a kísérlet újra kezdő
dik, amíg valamelyik fán „megszoriccsákA
★
Összefoglalóul megállapítható, hogy a vadfogás szokása — habár
egyes formái tűnőiéiben is vannak — még ma is él a hegyvidéki székely
népünk között. — Óvatosságból azonban sokszor tartózkodóan mondják
el tudományukat2.
E vidék vadfogási módjait általában három csoportra oszthatjuk.
Az elsőbe tartoznak azok a módok, amelyek a vad szoktatását kívánják
meg. A másik csoportba azok tartoznak, amelyek pusztán a véletlenre
vannak alapozva. Az előbbi mód hosszadalmasabb előkészületet kíván s a
fogásmódban a jelentős szerep a vadnak a csapda felállítási helyére való
szoktatásában van. Magának a vadnak megfogása csak azután, csak má
sodsorban remélhető. A második csoport fogásmodjánál jellemző a hossza
dalmasabb előkészületnélküli, véletlen fogásra való alapítás. Ez viszont a
cselvetés nagyon gondos elvégzését kívánja — kisebb eredményeshető
2 A leírt vadfogási módokat Mihály Im re 62 éves, Dakó Gergely 63 éves, Tifárt
Im re és Tifán Gergely 60 év körüli zeteváralji, illetve Ivőpatak-m enti egyéniektől gyűj
töttem. Nagyobb részt Mihály Imre elmondása, bem utatása, modellben való elkészítése
nyomán.
- . • ,
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ségre számítva. A harmadik csoportot a vadnak az az elejíési módja adja,
ahol maga az ember közvetlenül működik közre a vad elejtésénél, mint a
mókus- és pelefogásnál. Az első és második csoport fogásmódjának járu
lékos eszközei a káplánok, különböző csapdák, hurkok, horgok, kivételesen
a kikötött puska, előzetesen készülnek el, tartozékuk legtöbb esetben a csal
étek. A harmadik csoportnál az elejtést eszköz kizárólag a „kézbeli“: bo
tok, csapok, — csalétek nincs s eredményes használatuk a megfigyelésre
és biztos, ügyes kézre alapozódik.
E népi vadfogási módok legtöbbje általánosan űzött volt, mások —
mint a nagyméretű vaddisznócsapda, kikötött puska, nyestfogás —- csak
egyesek által végrehajtott, de általánosan ism ert vadfogási módok.

