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A nagy erdőterületeket királyi 
uradalmakká, erdőispánságok-
ká szervezték. Itt folyt az erdő-
gazdálkodás, amelyben a fősze-
repet a vadászat játszotta. Va-
dászni már Szent István is szere-
tett, de „fáradhatatlan vadász” 
hírében állt Álmos herceg is, 
akinek bátyja, Könyves Kálmán 
„ügyes, harapós és fürge ku-
tyákat kerestetett mindenfelé”, 
hogy testvére kedvében járjon.1 
Amikor III. Béla 1189. június 4-én 
I. Frigyes német–római császárt 
Esztergomban fogadta, onnan 
ezer lovassal Budára kísérte, és 
vendégeivel négy napig 
vadászott a vidék erdőiben.2 
  
Királyaink kedvelt vadászhe-
lyei közé tartozott a Bakony és 
a Vértes, a Csepel-sziget, a bu-
dai hegyek. Mátyás király vadas-
kertet alapított a János-hegy 
környékén, amely még I. Ferdi-
nánd uralkodása idején is léte-
zett. Lamberg Kristóf fővadász-
mester jelentése szerint 18 vad-
disznó, 2 szarvas és 3 szarvaste-
hén volt benne.3 

 A királyi erdőgazdálkodás 
szervezete és a vadászszerve-
zet szoros összefüggésben állt 
egymással. Az azonos foglalko-
zást végzők külön telepeken 
laktak, egységes szervezetben.4 
A királyi vadászszervezet élén a 
királyi vadászispán állt, aki a 
királyi vadászokat (bölényvadá-
szok, solymászok, pecérek, nyúl-
fogók, nyestfogók, hodászok, 
madarászok, hálóvivők stb.) 
irányította. 

Forrásaink főként a németi, 
horhi, csepeli és szentgáli 
lakosokat említik vadászokként. 
Legtovább a Veszprém várme-
gyei szentgáliak maradtak fenn, 
akik a nemesség soraiba való 
felvételüket követően is egészen 
1848-ig megtartották a királyi 
vadászok címet.5 Szabadalomle-
velet 1328-ban I. Károlytól kap-
tak Csepely lakosaival együtt: 
földjeiket nem lehetett elado-
mányozni, csak a király bíráskod-
hatott felettük, és vámot sem 
kellett fizetniük.6 

A vadászok ispánja feltehető-
leg országos méltóság volt, és 
nem volt más, mint a királyi 
erdőket is igazgató megyésis-
pán, aki fizetségül a megye 
bevételeinek egyharmadát kapta 
szolgálataiért. Helyettese is volt, 
és minden tíz vadász élén a 
tizedes.7 A királyi vármegye 
felbomlásával a különféle 
vadászoknak külön ispánjuk lett, 
saját falvaikban éltek tíz- és 
száznagyjaik irányítása alatt.8 
  
A királyi vadászok a királlyal 
együtt kiszálltak a nemesek 
birtokaira, ahol vadat űztek, 
vadat ejtettek és azt saját 
céljaikra használták fel. Bár a 
nemesség ősi joga szerint, 
nemes ember birtokán idegen – 
még ha nemes is – csak mint 
vendég vadászhatott, ez a 
vadászokat nem igazán tartotta 
vissza. 

A 13. század elején egyre több 
panasz érkezett a királyhoz. A 
helyzet II. András uralkodása 
idején vált igazán súlyossá. 
1219-ben a királyi udvar Po-
zsonyban időzött. A királyi vadá-
szok lóháton lovászokkal, pecé-
rekkel és solymászokkal portyáz-
tak a környékbeli falvakban, a 
nemesi birtokokon a nemesek 
megkérdezése nélkül vadásztak, 
a zsákmányt pedig a pozsonyi 
piacon értékesítették. A legje-
lentősebb kár Miklós ispánt érte, 
akinek vadban gazdag birtokát 
különösen kedvelték. Miklós 
többször is panaszt tett a királyi 
udvarnál, eredménytelenül. 
Jobb híján fegyvereseivel igye-
kezett visszariasztani a vadászo-
kat. Egy ilyen kiszállás alkalmával 
azonban két királyi vadászt, egy 
pecért és két solymárt öltek meg 
az ispán emberei.9 Historikus 
szerint, bár ez az erőszakos 
cselekmény nagy riadalmat 
keltett az udvarban, a kérdés 
mégsem nyert orvoslást. Sőt a 
helyzet egyre komolyabbra 
fordult, mivel ezentúl a király 
csatlósokat és fegyvereseket is 
magával vitt a vadászatra bizton-
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sága érdekében. Ezek az esemé-
nyek is közrejátszhattak abban, 
hogy az Aranybulla törvénybe ik-
tatta, hogy „a lovászok, peczérek 
[ebfalkárok] és solymárok ne 
merészeljenek a nemesek falvai-
ban megszállani”, ami 1231-ben 
megerősítésre került: „A neme-
sek falvaik és házaikba hívatlanul 
sem mi, sem lovászaink, solymá-
raink, peczéreink, kocsisaink be-
szállni nem fogunk és nem fog-
nak, ha ez azonban véletlenül 
megtörténik a tett költségeket 
igazságos becs szerint 
megtéritendjük.”10 
  
A pecér (kutyapecér) szó szű-
kebb értelemben azt az urasá-
gi udvari szolgát jelentette, aki-
nek a legfontosabb feladata a 
vadászebek felügyelete, idomítá-
sa, vezetése, élelmezése stb. 
volt, tágabb értelemben pedig 
arra a személyre utal, aki a 
vadászkutyákat „különös kedveli” 
és azokkal „bíbelődni szeret”.11 
Ebfalkárokról, pecérekről (peszé-
rekről), ebpecérekről, vizslames-
terekről, szlávosan besznekekről 
okleveleink gyakran megemlé-
keznek. Erdélyben a pecéreket a 
nemesek kizárólag cigány jobbá-
gyaik közül választották.12 Pecé-
rek laktak többek között a Bara-
nya vármegyei Nyárádon, illetve 

a Szepes vármegyei Hunfalva 
mellett. Mátyás király a Budától 
délre fekvő Tétény melletti erdős 
dombokon pecérei és 
vadászkutyái számára lakást 
építtetett, amelyet Kutyavárnak 
neveztek.13 
  
A pecérek kötelessége volt a 
vadászaton irányítani a kopó-
hajtást és kitartóan kürtölni, 
esténként a kopókat egybekür-
tölni és megetetni. A feladatok 
közé tartozott még „agarászaton 
pár agárral lest állva, ezeket a 
kibukkanó vadra alkalmas pilla-
natban rábocsájtani azután […] 
mindaddig nyargalni, míg a […] 
vadat biztonságba nem helyez-
hették.” Mindezt gyalog, hátukon 
többnapi élelemmel teli tarisz-
nyával.14 Amikor nem vadásztak, 
akkor a vadászkutyák felügyele-
tén kívül fát hasogattak, segéd-
kezniük kellett a pecsenyesütés-
nél, mosogatni az ebédek és 
vacsorák után, sertést hizlalni és 
télire gyümölcsöt aszalni. 
  
Bár a pecérek állása számított 
a legalárendeltebbnek, urán 
kívül senkitől nem kellett paran-
csot elfogadnia és „függést nem 
ismert”. Ez a függetlenség a pe-
cérekre „oly csáberővel hatott”, 
hogy állásukat csak akkor hagy-

ták el, ha megöregedtek, meg-
sebesültek vagy „ambitiójuk” 
sérült. A források szerint ugyanis 
a pecér „a nevetségig aristocra-
tikus ambitiót fejtett ki”, amely a 
nagyon egyenes tartásban, a fej 
magasan hordásában, handa-
bandázásban, sebes beszédben, 
feszes taglejtésben és még a 
hang „csínján” kiejtésében nyil-
vánult meg.15 1293. május 12-én 
III. András a somogyi királyi pe-
céreknek adott kiváltságot: é-
vente csak hat, szepesi mérték-
kel mért arany márkát kellett fi-
zetniük, nem tartoztak a szepesi 
gróf bírósága alá, és a szepesi 
szász jog volt érvényes rájuk. A 
király egyúttal birtokaik határát is 
kijelölte.16 Egy 1270-ben kelt 
okirat szerint, V. István uralko-
dása idején Tokaj városa a királyi 
pecérek birtoka volt.17 
  
Thököly Imre vadászmestere 
három lovas pecért, három 
lovas agárhordót, egy gyalogos 
agárgondviselőt, hat gyalog 
pecért és öt vadászt irányított.18 
Thököly udvarában a vadászok, a 
pecérek és a madarászok zöld 
posztóból készült köntöst és 
fehér báránybőrbélésű zöld 
mentét kaptak ruházatul.19 
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