
A vadászat emberemlékezet 
óta fontos gazdasági tevé-
kenységnek számít, a mo-
dern vadgazdálkodás pedig 
a természetvédelem egyik 
sarokköve. Összeállításunk 
elsősorban a különböző korok 
medvevadászatáról szól, illet-
ve arra keresi a választ, hogy 
napjaink Romániájában a po-
litikum és a civil szervezetek 
miért korlátozzák a szakszerű 
vadgazdálkodást.
→ DR. BENKE JÓZSEF

F enséges vadfajunk, a medve, 
sokunk számára titokzatosnak 
számít. Az európai barnamed-

ve az érintetlen hegyvidékek la-
kója. Élőhelyét az ember számá-
ra nehezen elérhető, zavartalan 
erdőségek képezik. A romániai 
medveállomány becsült nagysága 
az évek során folyamatosan nö-
vekedett: 1950: 860, 1954: 1700, 
1964: 3600, 1989: 7700, 1997: 5400 
egyed. Véleményem azonban eltér 
a hivatalosan megállapított ada-
toktól. A nyolcvanas évek végére 
medveállományunk meghaladta a 
10 ezer egyedet (a becsült 7700-zal 
szemben), ami jóval fölötte van az 
optimális számnál. Erdélyben je-
lenleg a legnépesebb állományok 
megyénkénti elosztása: Kovászna 
(530), Hargita (610), Maros (380), 
Beszterce (230), Brassó (360), Sze-
ben (210), Máramaros, (250) stb., 
természetesen a Kárpátok rengete-
geiben. Az állomány számbeli kü-
lönbségei az évek során a változó 
belpolitikai érdekekből erednek.

Középkori vadászatok
A más-más korok vadászatai lé-
nyegesen különböztek egymástól. 
A középkorban a vadászati jog a 
királyoké és a nemességé volt, a 
parasztoknak kötelességük volt 
hajtóként megjelenni a királyi va-
dászatokon. A medvevadászat ve-
szélyessége miatt inkább szarvas-, 
bölény- és vaddisznóvadászatokat 
rendeztek. Megjelentek és erősöd-
tek a Szent Hubertus- és a Szent 
Eustace-legendák, de megmaradt 
a Diana-szimbólum, mint a vadá-
szat istennője.

Nekünk, magyaroknak külö-
nös fontossága van a csodaszar-

vas-legendának. Hunor és Magor 
a legenda szerint űzte a csodaszar-
vast, asszonyokra leltek, akiket el-
raboltak, majd letelepedtek Maeo-
tis ingoványaiban (az Azov-tenger 
mellett).

A puskaporos lőfegyverek meg-
jelenése előtt kardot, dárdát, íjat, 
parittyát, csapdákat használtak 
vadászaton. Az első idevágó tör-
vénykezés 1092-ben jelent meg, 
amikor I. Szent László király a pa-
pok nyomására megtiltotta a vasár-
napi vadászatot. A 14. században 
feltalálták a puskaport, 1504-ben 
II. Ulászló király megtiltotta a job-
bágyoknak a szabad vadászatot. 
Mátyás király (1458–1490) idejé-
ben már világraszóló vadászatokat 
rendeztek, ahol a szövetséges kirá-
lyi családok vettek részt.

Az Istoria Vînătoarei din Româ-
nia (A romániai vadászat történe-
te) című könyvében Gheorghe Ne-
dici azt írja, hogy Erdély fejedelme, 
I. Rákóczi György 1633-ban elejtett 
5 medvét, 2 vaddisznót, 18 szar-
vast, 122 őzet, 32 foglyot és 21 rókát. 
1676-ban Bethlen Miklós grófnak 
már serétes fegyvere volt.

Mária Terézia
vadászati törvénye
A Habsburgok idején 1711-ben Er-
dély kormányzója először tiltotta 
meg a szabad parasztok lőfegy-
vertartását. Kivételt képeztek a 
határőrfeladatokat ellátó márama-
rosi, besztercei, székelyföldi pa-
rasztok, valamint a szászok. Mária 
Terézia idejében jelent meg az első 
vadászati törvény, amely a vadá-
szati jogot a tulajdonjoghoz kötöt-
te. Megjelentek a fegyvertartás első 
írásos formái, amelyek engedély-
hez kötötték a lőfegyvert.

1871-ben gróf Teleki Sámuel 
bérbe vette a Görgényi-havasok 
nagy vadászterületeit, és első-
ként ő élesztette újra a medveva-
dászatot bérelt területeken. 1888 
októberében a görgényi vadászat-
ra meghívták Wales hercegét, a 
trónörökös Eduárdot, valamint 
Otto és Friedrich főhercegeket.

Ferdinánd román király is sok-
szor vadászott a Görgényi-hava-
sokban. Meghívottjai között olyan 
jeles vendégek is voltak, mint II. 
György, Görögország királya.

A szocialista „hőskor”
A vadászati idényt szabályozó első 
romániai törvény 1954-ben jelent 

meg. Ebben a medve vadászati idé-
nye március 1. és január 15. között 
időszakra volt megszabva. A vadá-
szat a kommunista vezetők fontos 
találkozási helyévé nőtte ki magát. 
Egy ilyen alkalomnak köszönhető 
az is, amikor a szovjet csapatokat 
kivonták Románia területéről.

A Román Kommunista Párt 
Gheorghe-Gheorghiu Dej pártfő-
titkár vezetésével 1957-ben a Besz-
terce-Naszód megyei Románbudak 
erdeiben rendezett medvevadásza-
tot, ahova a Szovjetunió elnökét, 
Nyikita Szergejevics Hruscsovot is 
meghívták. Hruscsov két medvét 
lőtt a vadászaton, és úgy tűnik, 

hogy a pálinkával öntözött eufo-
rikus pillanatokban a román fél 
meggyőzte a szovjet pártfőtitkárt, 
rendelje haza a szovjet csapatokat, 
ami egy évvel később, 1958-ban 
meg is történt.

Az 1965-ben hatalomra kerülő 
Nicolae Ceauşescu román kommu-

nista pártfőtitkárt egy igazi szász 
vadász, a kommunista elveket 
valló Ion Gheorghe Maurer vezet-
te be a vadászat titkaiba, amit ké-
sőbb Maurer megbánt. A diktatúra 
idején született az a döntés, hogy 
medvére csak a nagyfőnöknek 
volt szabad vadásznia. Ez vezetett 

oda, hogy a medvék száma ugrás-
szerűen megnőtt, terjeszkedésük 
felgyorsult, és az alacsonyabban 
fekvő dombos vidékeken is megte-
lepedtek.

Ceauşescu, a fővadász
A diktátor szívesen vadászott szé-
kelyföldi erdőkben. 1980-ban Ho-
moródszentpálon a hitvese által 
kísért vadászaton két hajtásban 
16 medvét ejtett el, és elképzel-
hető, még hányat sebzett meg. 
Rengeteg erdész, szekus és hajtó 
vett részt egy ilyen vadászaton. Fi-
atal erdészmérnökként én is jelen 
voltam. Ceauşescu meghívottakat 
is hozott magával: Todor Zsivkov 
bolgár vezetőt és Moammer Kad-
hafi t, Líbia elnökét. Kadhafi  nem 
lőtte a disznót: amikor a standba 
vaddisznók jöttek, elfordította a 
fejét, mivel a muzulmánok tisztá-
talan állatnak tartják.

Jómagam is kalandos helyzet-
be keveredtem a vadászaton. El 
kellett készítenünk a terítéket, 
azaz a lőtt medvéket hasra fektet-
tük – középen a legnagyobbakat, 
fenyőgallyal körbedíszítve. Ekkor 
kistermetű, sötét bőrű, és salopé-
tába öltözött alakok jelentek meg, 

és el akartak küldeni. Az elején 
azt hittük, helyi cigányokkal van 
dolgunk, de hamar kiderült, hogy 
UZI-géppisztollyal felszerelt kubai 
nők voltak Kadhafi  testőrei.

A romániai megyék között való-
ságos versengés alakult ki, hogy 
melyik tud nagyobb és több med-

vét lövetni Ceauşescuval. Melyik 
megyében épül nagyobb és fény-
űzőbb vadászház, melyik cser-
zőműhely tudja jobban kinyújtani 
a bőröket? A falusi emberek csak 
annak örültek, hogy a vadászat 
előtti éjszaka legalább megjaví-
tották az utakat. A mindenkori 
megyei első titkár, a szekusfőnök 
és az erdészeti igazgató képezte a 
politikai elitet, és ezek holdudva-
rához tartozott a vadászatokból 
hasznot húzó, harácsoló banda.

Ceauşescu egy nap alatt a leg-
több medvét Besztercén lőtte. Gyü-
mölcséréskor a több ezer hektáros 
gyümölcsösökben sok medve for-
dult meg, így 1983 őszén 24 állatot 
terített ki a bukaresti nagyfőnök.

2016-ig működő
vadgazdálkodás
Az 1989-es változás után újra 
beindult külföldiekkel és belföl-
diekkel a medvére történő vadá-
szat. Románia 2007-ben csatla-
kozott az Európai Unióhoz, ami 
azzal a kötelezettséggel járt, hogy 
törvényeit az EU-s jogszabályok-
kal harmonizálja. 
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A SZAKSZERŰEN MEGSZERVEZETT ÉS FOLYTATOTT VADÁSZAT EGYBEN AKTÍV TERMÉSZETVÉDELEM IS

A vadászat, a medve és a politika
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→ Változatok politikusi válságkezelésre – Rostás Szabolcs jegyzete
→ Királyoknak és államfőknek szolgált fel Sághy Péter, a budapesti Gundel egykori étteremfőnöke
→ Kétszáz éve született Teleki Sándor, a „vad gróf”, Petőfi  egyetlen arisztokrata barátja

A medvevadászat kiesése rengeteg vadkárhoz és a vadásztársaságok gazdasági ellehetetlenüléséhez vezet

→ A romániai vadászati 
törvény megengedi a 
medve vadászatát, ez 
ellen azonban hevesen 
tiltakoznak a természet-
védő szervezetek, mint a 
WWF, ACDB, Milvus stb. 
Az erdészeti és vadászati 
hatóság pedig ered-
ménytelenül bizonygatja 
az igazát.

folytatás a                 oldalon2.




