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Contele Rákóczi László (1633-1664), fi ul fostului judecător suprem Rákóczi Pál, este 
unul dintre descendenții ramurii catolice a familiei Rákóczi. Rămas orfan la o vârstă 
fragedă, se bucura de educația specifi că curții vieneze din acel timp. Își începe studiile 
la colegiul iezuit din Szombathely, continuându-le mai apoi la Viena și Graz. Fiind un 
om cultivat, încă din tinerețe se dovedește a fi  un poliglot, vizitând mai multe țări din 
Europa. 

Jurnalul său poate fi  considerat ca fi ind primul din istoria bibliografi ei maghiare 
vânătorești. Capitolele, care s-au păstrat, acoperă un interval de cinci ani, respectiv pe-
rioada cuprinsă între 22 septembrie 1653 și 14 octombrie 1658, timp în care, contele 
a făcut însemnări aproape zilnice. Din perspectiva istoriografi ei cinegetice maghiare, 
jurnalul său poate fi  apreciat ca fi ind unul remarcabil. Din consemnări, se conturea-
ză imaginea vânătorului entuziast, care nu pierde nicio ocazie de a se dedica întru to-
tul pasiunii sale. Între 1653-1657 a vânat cu precădere tocmai pe moșiile sale din zona 
Sáros și Zboro-Makovica, unde, de altfel, locuia cu familia și întregul său personal. Din 
cauza frecventelor incursiuni poloneze prin nordul Ungariei, în decembrie 1657, își 
muta reședința la castelul Kistapolcsány,2 din județul Barș. Mediul natural variat din 

1 Text tradus de Bodó Renáta
2 Jurnalul lui Rákóczi Laszlo [Rakoczi Laszlo naploya, Közzéteszi és a jegyzeteket írta Horn 

Ildikó. Az utószót írta R. Várkonyi Ágnes Magvető], editat de Horn Ildikó, Budapest, 1990, 
pp. 421-423; Pentru mai multe detalii vezi și Horn Ildikó, „Rákóczi László pályája (1633-
1664)„ [Cariera lui Rákóczi László],, Hadtörténelmi Közlemények, 2/1990, pp. 61-90.
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acea zonă oferea condiții optime pentru vânătoare. Rezultatele preocupărilor sale vâ-
nătorești erau consemnate de el însuși sau de către unul dintre ucenicii săi în fi ecare zi.3

Modalități de vânătoare și capturare a prăzii

Pasiunea contelui pentru vânătoare, l-a determinat să practice modalități diferite 
de capturare a prăzii, începând cu vânarea iepurilor cu ajutorul ogarilor și copoilor, 
până la vânarea cu plasă și folosirea șoimilor. Mergea la vânat pe jos,4 dar în special 
călare, după obiceiul acelor vremuri, însoțit de gonacii săi și de câini. Fără cal ar fi  
fost aproape imposibil să se ajungă pe urmele câinilor sau a păsărilor care urmăreau 
vânatul, astfel încât caii dresați constituiau un element de nelipsit de la partidele de 
vânătoare respective.5 O obișnuință a vieții de societate în epocă erau ospețiile, nobilii 
mergând deseori unii la alții, ocazii cu care nu lipseau nici partidele de vânătoare, ur-
mate de mese copioase. De multe ori, câte doi nobili mergeau la vânat la un al treilea. 
În asemenea ocazii, contele era însoțit și de soție.6

A participat mai rar la partide organizate pe durata a câtorva zile, deoarece acest 
gen de vânătoare necesita prezența unui personal numeros format din sute poate chiar 
mai mulți7 slujbași. Acesta ar putea fi  unul dintre motivele pentru care în jurnalul său 
nu găsim prea multe referiri la partide de vânătoare cu vânat mai mare. Nu avem 
informații privind numărul speciilor mai mari existente în pădurile care îi înconjurau 
proprietățile, însa dacă citim lista animalelor vânate în acea perioadă, constatăm că 
doar de două ori fi gurează vânatul cel mai scump, respectiv cerbu roșu.8 Numărul 
redus al acestei specii poate fi  pus pe seama resurselor naturale de nutriție, destul de 

3 „Iar am fost la vânătoare, și am împușcat… [mistreți] 1, căprioare 9, vulpi 4, iepuri 12, prepelițe 2.”, 
Horn Ildikó, op.cit., p. 196; Și Rákóczi György I avea un valet care a notat cantitatea și de-
numirea animalelor vânate în acea zi, vezi Szakály Ferenc (ed.), Cronica ungară a lui Szalárdi 
János, Budapesta, 1980, p. 283.

4 „După prânz am ieșit la plimbare, și am vânat iepuri No. I.”, Horn Ildikó, op.cit., p. 50.
5 Bél Mátyás, Viața poporului maghiar pe la 1730, Budapesta, 1984, p. 305; Beniczky Gáspár, se-

cretarul de la curtea lui Rákóczi Ferenc II, notează în jurnalul său că, domnia sa, avea un an-
gajat special doar pentru dresajul cailor, folosiți pentru vânătoare, în Rákóczi Tükör, Jurnalul 
lui Beniczky Gáspár, 2, Budapesta, 1973, p. 361. Despre caii care erau folosiți la vânătoarea de 
șoimi vezi încă: Bástyai Lóránt, Vadmadárból vadászmadár, Budapesta, 1955, pp. 75-76.

6 „Cu domnia sa Sennyey Ferenc și cu soția mea ne-am pornit la vânătoare către Sztropkó la domnul 
Pethő Zsigmond”. După două zile, au pornit din nou la vânătoare, însoțit de același acom-
paniament, dar de data asta fară soție: „Pe soție am lăsat-o la Sztropkó și doar singur m-am dus 
la vânat însoțit totuși de domniile Pethő Zsigmond și Sennyey Ferenc”. Aceste vânători țineau și 
câteva zile. Horn Ildikó, op.cit., pp. 195-196. 

7 În cronica lui Szalárdi János putem citi despre o vânătoare de mari proporții din timpul lui 
Rákóczi György I, care ne descrie detaliat cum se desfășura un asemenea eveniment: „…
pentru răscolirea întregii păduri, în câteva locuri ne-am folosit de copoii dumneavoastră (deși erau cu 
sutele în trei, patru haite mari) nici zece la sută nu ajungeau; mai ales în Ardeal unde angajau uneori 
și două -, treisute de țărani pentru răscolirea pădurii, gonașii cutreierând pădurea în lung și în lat, 
făcând mare zgomot, vânând diferite vietăți cu plasă si domnia voastră însoțită de gonacii urmărea 
prada și împușca urși mai mari, mistreții, vierii sau cerbii”, Szakály Ferenc (ed.), op.cit., p. 282.

8 În 11 octombrie 1656, lângă Sebeș, au prins doi cerbi, Horn Ildikó, op.cit., p. 252. 
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precare. Proprietățile contelui se întindeau pe o zonă înaltă de munte unde creșteau 
mai mult bradul și fagul, loc nu tocmai prielnic viețuirii acestei specii de cerbi. La 
vânătorile pe care le organiza contele, se împușcau mai des urși. În timp de cinci ani 
împreună cu gonacii săi a vânat în total unsprezece exemplare.

Despre vânătoarea cu gonacii existau cinci însemnări în jurnal, din două dintre ele 
afl ăm că pădurea a fost răscolită, situație pe care o putem presupune și la desfășurarea 
altor9 partide de vânătoare. Dintre mamifere pe lângă iepuri, a mai vânat cerbi și mis-
treți – aceștia din urmă, fi ind amintiți în jurnal sub denumirea de „erdei” (de pădure). 
Descrie cu satisfacție o scenă despre un vier cu greutatea de aproape 2 qintale și care 
a fost reprezentat cu ajutorul unui instrument de inscripționat imagini „… la începu-
tul vânătorii am împușcat un mistreț mare, care la cântărire cu totul avea librum No 
365”10 Acest desen, din păcate, nu s-a păstrat. Există o reprezentare despre vânarea 
unui mistreț, pe un steag rămas de la Rákóczi László, care probabil a fost făcută cu 
prilejul unei sărbători vânătorești, păstrând aspecte legate de partidele de vânătoare 
comune ale contelui și ale lui Zrínyi Péter.11

Dacă dorim să facem un sumar al speciilor vânate în total de către conte și gonacii 
săi, constatăm că cel mai des vânau iepuri, căprioare, vulpi, găini de alun, și prepelițe. 
Din categoria prădătorilor, în afară de vulpi, mai vânau și lupi, dar nu odată au reușit 
să prindă și jderi sau pisici sălbatice. Dintre păsări cel mai des vânau potârnichi sau 
cocoși de munte și nu în ultimul rând, găini de alun.12

În perioada ședințelor parlamentare, din primăvara și vara anului 1655, se stabileș-
te la Bratislava. Chiar și în acest răstimp parlamentar a avut activități legate de vână-
toare, cum ar fi  achiziționarea unor arme, participarea la concursul de țintă cu pușcă 
pe malul Dunării, dar și vânarea de iepuri cu copoi. Din perspectiva practicilor vână-
torești, acest răstimp nu a trecut fără efecte asupra activității contelui. Chiar dacă pe 
durata ședințelor parlamentare participă mai rar la vânătoare, găsește ocazii să vâneze 
prepelițe: „… cu fratele meu împreună m-am dus peste Dunăre și cu plasă am prins 
două prepelițe.”13 De atunci a început să agreeze și vânatul de prepeliță, iar la întoar-
cerea acasă a început să vâneze cu intensitate aceasta specie. Demn de amintit este 
faptul că deseori își trimitea ucenicii la vânătoare de prepelițe, cu ajutorul păsărilor 
special dresate și echipați cu plase.14

9 În 24 septembrie 1654 scria următoarele: „Am fost la vânătoare în munții din Szolyva, eu, de 
unul singur am împușcat un urs destul de mare, doar cu un singur foc, [...] iar pușcașii au mai rănit 
mortal trei urși.”, Horn Ildikó, op.cit., p. 69.

10 Ibidem, p. 73.
11 Dr. Kalmár János, Régi magyar fegyverek [Arme vechi ungurești], Budapest: Natura, 1971, p. 

386; Idem, „Zrínyi fegyverek” [Arme Zrinyi], A Janus Pannonius Múzeum Füzetei [Caietele 
Muzeului „Janos Panonius”], 7, Pécs, 1965, p. 36.

12 Nu tot timpul apare denumirea exactă a păsărilor, scria doar atât „păsări” sau „păsări căr-
noase”, Horn Ildikó, op.cit., pp. 79, 81; cu o altă ocazie notează: „Împușcând prin apă, am vânat 
patru păsări și o gâscă.”, Ibidem, p. 310. 

13 Ibidem, p. 136.
14 Ibidem, pp. 159, 161.
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Cărțile de bucate specifi ce timpului sunt o dovadă a faptului că prin vânarea ani-
malelor sălbatice – iepuri, căprioare și diferite păsări, carnea obținută constituia mate-
ria de bază prioritară în alimentația familiei unui nobil precum și a personalului său.15 
Blana animalelor era folosită în vestimentație și era dată spre procesare unui cojocar: 
„Am vorbit cu cojocarul în privința blănilor predate”.16

Jurnalul ne mai dă anumite informații interesante, referitoare la speciile vânate în 
acele vremuri, când nu existau interdicții în sensul celor de azi și nici măsuri de pro-
tejare a animalelor sălbatice. Cu puțină exagerare, am putea afi rma că atunci se vâna 
,,tot ceea ce mișca...”. Pe lângă speciile deja enumerate, uneori se mai vânau și specii a 
căror sacrifi care azi ar putea părea neobișnuită. Acestea erau: jderi, veverițe, pisici săl-
batice, dropii, spârcaci, gâscă sălbatică, cristei, vultur, porumbel, cocor, corb, ciori, cuc, 
rândunica. Dacă ținem cont de dimensiunile mici ale ultimelor două amintite, respec-
tiv cucul și rândunica și de „efi ciența’’ armelor de vânătoare din acele vremuri, putem 
afi rma că doborârea prăzii era o adevărată performanță, care nu se întâlnea în fi ecare 
zi.17 Sacrifi carea speciilor enumerate și care în zilele noastre sunt deja protejate, ne fac 
să credem că pentru conte vânătoarea era o distracție, un mod de relaxare. În legătură 
cu vânătoria, deseori folosește verbul „a petrece” : „ne-am dus să ne petrecem cu pă-
sările”.18 Pentru a-și înveseli oaspeții, organiza concursuri de tir. A fost lăsat liber un 
iepure prins viu mai devreme pe câmpul de sub cetatea de la Sáros „…fi indcă nu l-am 
putut împușca când fugea, l-am prins cu ogari”. În asemenea situații, foloseau animale 
sălbatice vii, prinse cu plasă, în general iepuri, vulpi dar chiar și lupi: „încălecați pe cai, 
eu cu domnul cancelar și cu domnia sa Pethő Zsigmond, am scos la hăituit un lup de 
culoare cărămizie și distrându-ne pe cinste, l-am și bătut”.19 S-au distrat și atunci când 
un bivol nărăvaș de-al contelui a scăpat din turmă: „l-am găsit după multe peripeții și 
cu chef pe măsură, am tras asupra-i”.20 Când contele mergea la plimbare, de obicei își 
lua și pușca: „M-am dus după prânz în sat la plimbare și am împușcat păsări lângă pro-
prietate mea”.21 „Mă duceam la plimbare pe proprietate și printre hambare cu pușcă”.22 

15 Lakó Elemér (ed.), Bornemisza Anna szakácskönyve 1680-ból [Cartea de bucate a lui Bornemisza 
Anna din 1680], București, 1983; Matolcsy Ildikó, Sebestyén Lajos, Szalay Károly, Király 
Erzsébet (editori), A csáktornyai Zrínyi –udvar XVII. századi kéziratos szakácskönyve és a Tótfalusi 
Kis Miklós által kiadott  kolozsvári szakácskönyv [Cărticica bucătarilor ], Budapesta, 1981; Mai 
mult vezi: Benda Borbála, „Obiceiurile de masa ale instanțelor aristocratice maghiare în pe-
rioada modernă timpurie” [Étkezesi szokások a magyar főúri udvarokban a kora újkorban], 
Archívum Comitatus Castriferrei, 6, Szombathely, 2014.

16 Horn Ildikó, op.cit., p. 82.
17 Pușca cu alice este răspândită în Ardeal și în Regatul Ungariei, apare doar din a doua parte 

a secolului XVII, de acea în jurnal se fac referiri doar o singură dată despre această armă de 
vânătoare. Ibidem, p. 191. 

18 Ibidem, p. 57.
19 Ibidem, p. 268.
20 Ibidem, p. 296.
21 Ibidem, p. 92.
22 Ibidem.
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Dintre câinii de vânătoare în notițele lui face referiri la copoi și ogari.23 Încă din pe-
rioada șederii la Bratislava și după revenirea sa, a făcut mai multe consemnări despre 
câinii „vizsla”, rasa preferată24 la vânătoarea cu șoimi. Dar ca participare concretă la 
vânătoare a câinilor din această rasă face o singură referire. Creșterea puilor de câini 
era de obicei responsabilitatea oamenilor săi: „am împărțit pui de copoi soltuzilor și 
morarilor pentru a fi  crescuți”.25 Această modalitate de creștere a câinilor de vână-
toare era răspândită în vremea aceea, mai târziu și fi ica contelui, Rákóczi Erzsébet, 
procedând și ea26 la fel. Din memoriile istoricului cultural Radvánszky Béla, care era o 
personalitate cunoscută în secolul 19, afl ăm că la reședințele nobiliare din secolul 17 se 
țineau două feluri de ogari. Ogarii mai puternici urmăreau prăzile mai mari, iar sarci-
na ogarilor mai mici, însă mai rapizi consta în urmărirea prăzilor mai mici, cum ar fi  
iepuri și vulpi.27 O însușire importantă a ogarilor în prima parte constă în viteza mare 
(50/60 km/h), iar pe de altă parte, în comparație cu alte rase de câini, ogarii se foloseau 
mai mult de simțul vederii, nu de cel al mirosului. Aceste două specii erau ținute chiar 
în preajma lor. Uneori ogarii cei mai speciali și cei mai buni erau duși cu căruță la vâ-
nătoare, că nu cumva sa fi e obosiți, în timp ce restul câinilor erau trimiși înainte.28 Pe 
baza calităților câinilor, se alegea „ogarul principal” care avea grijă de pradă, fi indcă 
în timpul vânătorii era important ca ogarii să nu sfâșie prada, să aștepte vânătorii, iar 

23 Horn Ildikó, op.cit., p. 84; Mai multe despre vânătoarea cu ogari: Kováts Zsolt, Az agarak 
futásáról [Istoria vânătorii cu ogari din Ungaria], Budapesta, 2001; vezi și Bél Mátyás, op.cit., p. 
304.

24 „Domnia sa Forgách András, mi-a trimis [ ... ] drept cadou, trei cai pestriți de cărăușie și un câine 
de vânătoare (vijlă maghiară)”, Horn Ildikó, op.cit., p. 135. Și el dădea cadou câini de vânătoare 
„Mi-am trimis ucenicul croat la domnul Palatimus cu câinii de vânătoare...”. Ibidem, p. 244. 

25 Ibidem, p. 155.
26 „Cățelușii ogari care erau lăsați la morar, toți au fost dați cel mult la Zörgény, doar câțiva au fost lă-

sați aici, cum a păstrat și ucenicul Mihalovics fără voia mea, dar toți cățelușii care erau lăsați la moară 
au și murit, doar unu dintre ei a rămas în viață, în așa fel despre asta trebuie să dea socoteală morarii 
în fața domniei voastre, iar pedeapsa le va fi  meritată. Restul câinilor sunt bine în Kistapolcsány.” 
(Szomolány, 16 Septembrie 1692.), Benda Borbála și Varkonyi Gabór, Scrisorile lui Rákóczi 
Erzsébet către soțul ei (1672-1707) [Rákóczi Erzsébet levelei férjéhez (1672–1707)], Budapesta, 
2002, p. 92.

27 Rákóczi László a vânat și lupi cu ogarii săi. Horn Ildikó, op.cit., p. 339; Radvánszky Béla, 
Viața în familiile și gospodăriile maghiare în secolele XVI-XVII, vol. I-III, Budapesta, 1986, I, p. 
168; în cartea lui Apor Péter intitulată Metamorphosis Transilvaniae unde se fac amintiri des-
pre unii ogari care spre mândria proprietarilor reușeau să captureze nu numai prăzile mai 
mici: „vechii nobili erau tare mândri de ogarii lor și se lăudau cu ei, al cui ogar prindea prada cea 
mai mare: cerbi, lupi, căprioare, vulpi, iepuri; și am mai văzut asemenea ogar – scrie Apor – care 
prindea și râsul”, Apor Péter, Metamorphosis Transylvaniae ERDÉLYNEK VÁLTOZÁSA (1736), 
Budapest, 1987, p. 74; Thököly Imre prindea și pui de urs cu ogarii săi. Jurnalul lui Késmárki 
Thököly Imre din anii 1693-1694, în Nagy Iván, Monumenta Hungariae Historica. Scriptores, 
XV, Pesta, 1863, p. 397.

28 Scrisoarea lui Rákóczi György I către Rákóczi Zsigmond, Barak, 23 octombrie 1647. Szilágyi 
Sándor, A ket ́ Rákóczy György fejedelem családi levelezése (1632-1660) [Corespondența de familie a 
principelui lui Rákóczy György], Budapest, 1875, p. 386. 
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animalul vânat să fi e predat „intact”. Erau situații când câinii nu ascultau comenzile 
primite: „Vânam și am împușcat eu însumi o căprioară No. 1., și gonacii tot 1, și al trei-
lea tot, dar câinii au sfâșiat-o”.29 În luna februarie a anului 1658 a luat cu forță un ogar 
(pe care mai târziu l-a restituit) de la doi țărani pe care i-a prins vânând iepuri. Pentru 
că pe celălalt ogar nu l-a putut prinde, l-a ucis.30

Lui Rákóczi îi plăcea, în mod deosebit, vânătoarea cu șoimi, „chefuirea” cu păsările 
de pradă. Ca denumire „vânatul cu șoim” se refera la șoim ca pasăre de vânătoare, 
însa în acest scop se foloseau și păsări de pradă cum ar fi : ulii, corii și vulturi.31 Rákóczi 
cel mai des vâna cu coroi, dar nu îl amintește de fi ecare dată, preciza doar atât: „cu pa-
săre”.32 Dacă el însuși nu avea timp, își trimitea ucenicii la vânat de prepelițe cu păsări: 
„am prins prepelițe cu păsări No. 20”.33 La vânătoarea cu păsări, ca și element supli-
mentar, se mai trimiteau și „vizsla”. Îndată ce câinii observau prada, la porunca stăpâ-
nului săreau și încolțeau prada. Atunci, se scotea sacul de pe capul păsărilor care zbu-
rau după pradă. Urmăreau prada (potârnichile, fazanul, prepelița sau iepurele), până 
când o prindea. Aceste păsări vânau și alte specii de păsări, păsări de apă. Conform 
însemnărilor lui Radvánszky Béla „uneori un șoim mai bine dresat și puternic prindea 
și pradă mai mare.” La fl uierul dresorului, șoimul se întorcea și era recompensat cu 
bucăți de carne. Păsările de vânătoare erau trimise alternativ după pradă și erau ur-
mate de vânători călare. Rolul copoilor era ca să caute prada prinsă, s-o ia și s-o aducă 
stăpânului. Dacă vânătorii doreau mai multă efi ciență sau aveau nevoie de mai multe 
păsări capturate, întindeau o plasă, iar animalele erau prinse în capcane cu ajutorul 
păsărilor de vânătoare și al copoilor”.34

Arme de vânătatoare35

La începutul epocii moderne, armele de foc, adică puștile, încep să scoată din uz ar-
mele tradiționale vânătorești. Arcul de mână, arbaleta și armele albe, cum ar fi  sulița și 
sabia de vânătoare nu dispar, însa, ca importanță, trec pe plan secundar. Pe lângă puș-
că, Rákóczi László a mai ales pentru vânătorii săi suliță și baltagul, ca și componente 
ale echipamentului de vânătoare.36 În jurnal contele amintește frecvent întâmplări vâ-

29 Horn Ildikó, op.cit., p. 75.
30 Ibidem, pp. 341-342.
31 Esterházy Pál, „Despre chefuirea vânatului și a vânatului cu păsări (1661)”, [online] htt p://

www.vadaszat.net/kalendar/nimroddecember/novella/006_esterhazy.htm; Csőre Pál, Istoria 
vânatului cu șoim, Budapesta, 1996, p. 7. 

32 Horn Ildikó, op.cit., p. 105.
33 Ibidem, p. 163.
34 Radvánszky Béla, Viața maghiară de familie și gospodărie în secolul XVI și XVII, vol. I–III, 

Budapesta, 1986, I, p. 169. Mai mult: Pfeff er, R.G., Șoimul pe mână, Budapest, 1988. 
35 Aici sunt înșirate doar acele arme, pe care le găsim în jurnal. 
36 Horn Ildikó, op.cit., pp. 8, 64; Despre evidența armelor afl ăm dintr-un pasaj întocmit în urma 

unui accident: „La această cădere câțiva puști au fost zdrobite, doar pe lângă asta s-a mai stricat 
pușcasului și mânerul baltagului”.
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nătorești despre utilizarea puștilor de foc, deoarece aceste arme erau deja răspândite, 
el însuși preferându-le.37 „Prada era țintită cu carabina, cu puști mai mici cu gloanțe” 
– consemna peste 80 de ani Apor Péter. În general, contele nu specifi că genul de puș-
că utilizată, întrucât pentru el era de la sine înțeles că pentru un anumit tip de vânat 
trebuia să se folosească arma cea mai potrivită. Oricum, în jurnal există și câteva infor-
mații de acest gen. De cele mai multe ori prezintă pușca „thessen” sau „tessen”, care în 
secolul 17 era arma de vânătoare cu gloanțe, preferată de către nobili. Această pușcă, 
care avea un mecanism special de ardere cu calibrul de 10 mm, și-a primit numele de 
Thessen, după orașul Teschen ,unde erau fabricată și comercializată.38 Puștile Thessen 
erau frumos lucrate, ornate cu aur, oase și sidef.39

În perioada respectivă, se mai folosea și pușca stucc, o armă de dimensiuni mici, 
dar extrem de efi cientă la trageri. Drept dovadă, în 1706, pentru câte 10-10 gonacii din 
companiile regimentului lui Rákóczi Ferenc al II-lea s-au distribuit puști stucc cu sco-
pul de a împușca ofi țerii inamici.40 Rákóczi László, în deplasările sale cu caleașca, avea 
asupra sa o pușcă stucc, considerând-o potrivită pentru astfel de călătorii.41 Deja în 
acea perioadă Rákóczi a avut ocazia să folosească arma cu aer comprimat, care în seco-
lul al 17-lea nu era încă folosită la vânătoare: „Cu arma cu aer comprimat am împușcat 
mâna unui ucenic neamț și nici nu mă gândeam că fără praf de pușcă glonțul ar fi  pu-
tut avea efi ciența aceea, doar de la aer”.42 Arma în loc de praf de pușcă, folosea energia 
aerului concentrat, iar tusa era un recipient metalic, care intră în funcțiune cu ajutorul 
unei pompe.43 Pe timpul șederii la Bratislava, contele vizită pe rând magazinele pentru 
a-și îmbogăți colecția de arme,44 dar uneori își trimitea ucenicii ca să-i cumpere pușcă 

37 Despre armele vânătorești și despre echipamente mai mult: Bányai József,  A Magyar 
Mezőgazdasági Múzeum Tárgykatalógusai [Obiectele vânătoriei] 2, Budapest, 2010, pp. 7-10; Vezi: 
Temesváry Ferenc, Arme vânătorești, Budapesta, 1992; Odată descrie că a cumpărat obiectul 
în care se ținea pulberea de pușcă. Ibidem, p. 34.; Mai mult: Kalmár János, op.cit., pp. 229–237; 
Borsos Béla, Magyar vadász lőportartók, Budapest, 1982. 

38 Orașul e în Silezia, afl at pe cele două margini ale râului Olza, care totodată reprezintă grani-
ța între Cehia și Polonia. Cândva orașul era nedespărțit, acum partea stângă aparține Cehiei 
și se numește Český Těšín, iar partea dreaptă care aparține Poloniei, se numește Cieszyn. 

39 Kalmár János, „Die Tschinken oder Teschner Büchse”, Folia Archeologica, 1958, pp. 179-188; 
Vezi mai mult: Pák Dienes, Știința vânătoriei, vol.. I–II, Budapesta, 1983, I, pp. 22-24.

40 Istoria artelor, a artelor plastice, a costumelor naționale, a armelor și a gospodăriei în curtea 
și în timpul lui Rákóczi Ferenc al II-lea (1706–1711), prima ediție: Thaly Kálmán, Magyar 
Történelmi Tár, 1882, p. 557.

41 În ultimul caz, într-adevăr vâna în timpul călătoriei. În 1656, când se întorcea acasă din 
Ardeal, cu o performanță excepțională, cu un singur glonț, a împușcat doi „gyöngyvér” (ras 
de gâscă), și atunci când acestea, cu aproximație putem spune, că nu zburau în aer. Ibidem,
p. 252.

42 Horn Ildikó, op.cit., p. 356.
43 Temesváry Ferenc, op.cit., pp. 23-24.; Mai mult vezi: Lugosi József, Puști de vânt [Szélpuskák. 

Zrínyi], Budapesta, 1977; Kalmár János, op.cit., pp. 216-218.
44 Horn Ildikó, op.cit., pp. 111, 115, 127.
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,,tessen”, arma primită și cadou de multe ori.45 La sfârșitul secolului 17. erau răspân-
dite arme de vânătoare care foloseau mai multe gloanțe mici, alice ,,sörétes puskák”.46

„Mergeam la vânat cu întreaga mea suită”47

Deși în jurnalul său contele nu face referiri la personalul vânătoresc de la curtea 
sa, se cunoaște faptul că în acele timpuri vânătorile erau organizate și supravegheate 
de către maestrul de vânătoare.48 În subordinea maestrului erau gonacii, vânătorii 
propriu-ziși, cei care îl însoțeau pe Rákóczi László în călătorii și la vânătoare, toto-
dată constituind și garda lui personală. În jurnal este consemnat numele unui singur 
vânător și anume „Szamkó”.49 Gonacii nu erau plătiți după realizări sau numărul 
vânătorilor la care au participat, ci primeau o sumă de bani lunar.50 Totuși, periodic 
prin concursuri de tragere la țintă contele verifi ca îndemânarea gonacilor săi și chiar 
îi mustra, dacă era cazul.51 Plătea și gonaci, care pe lângă acțiunea de gonire a vâna-
tului aveau și responsabilitatea întinderii plaselor cu scopul capturării prăzilor mai 
mari, astfel încât pe linia de tragere a gonacilor erau întinse și plasele de vânătoare.52 
Dacă ucenicii care îngrijeau câinii de vânătoare au fost amintiți mai des în jurnal, în 
schimb despre păsările folosite la vânat, respectiv șoimi, coroii, păsări „ráró”precum 
și despre păsări nu prea sunt consemnări. Acest lucru se explică și prin faptul că la 

45 „A cumpărat puști din Tessen”. Ibidem, p. 34.
46 Rákóczi László a primit cadou: „Jordán mi-a dat cadou horn din dinte de elefant, și o pușcă 

de alice” 191; Bethlen Miklós așa scria despre ei: „Eram pușcaș potrivit în tinerețe și fi indcă 
în acele vremuri pușca cu alice era foarte rar în Ardeal, împușcam doar cu gloanțe de unu; 
iar când am împlinit vârsta de 31 de ani, sau chiar mai mult, am început să folosesc pușca 
cu alice în pădure, pe lângă asta mai aveam și stuc și pușcă mai mică și rar am greșit ținta 
până am împlinit 60 de ani, deși împușcam cu mână.” Viața lui Bethlen Miklós descrisă de 
el. In: Operele lui Kemény János și Bethlen Miklós. Editat și notifi cările a facut V. Windisch 
Éva. Budapesta, 1980. 502.; Cu pușca de alice în acele vremuri împușcau atunci prada mai 
mare. Aceste puști aveau efectele negative asupra faunei sălbatice și despre aceste efecte 
scrie Apor Péter în munca sa. Apor, p. 74. 

47 Horn Ildikó, op.cit., p. 36.
48 Radvánszky Béla, op.cit., p. 183.
49 Horn Ildikó, op.cit., p. 83.
50 Ibidem, pp. 78, 175, 186, 215.
51 Ibidem, pp. 96, 200. 
52 Pentru diferite specii de vânat după mărimea și puterea lor foloseau diferite plase din dife-

rite materiale și mărimi: „un râs destul de mare și frumos venea către mine, nu se oprea, împuș-
casem, dar după aceea era și în plasă pus pentru urși, doar că plasa avea gauri mari, a evadat din 
el”- spunea contele în scrisoarea care era pentru fi ul lui mai mare, Rákóczi György I către Rákóczi 
György II, Rómnanfalva, 1640. szeptember 7. Scrisorile familiale a celor doi Rákóczi György, 
71; Contele, în 13 septembire 1640, a văzut așa un vier mare, cum nu a mai văzut niciodată: 
„ursul a intrat în plasă”. Vedem din mai multe exemple, că plasa era un element general la 
vânătoare. Foloseau și la prăzi mai mici. Mai mult vezi: Pák Dienes, Știința vânătoriei, vol. 

I–II, Budapesta, 1983, I, pp. 49-76; Rákóczi György I făcea comandă de plasă din Imperiul 
Otoman, iar el plătea șoim pentru acestea, Temesváry Ferenc, op.cit., p. 20; și: Takáts Sándor, 
Desene din Lumea turcilor [Rajzok a török világból], vol. I-IV, Budapesta, 1917, pp. 45-47.
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capturarea vânatului mărunt se ducea el însuși sau își trimitea ucenicii pregătiți cu 
plase și coroi.53

Rákóczi iubea în mod deosebit natura, călătorea mult și își vizita adesea proprietă-
țile. De câte ori avea posibilitatea, căuta să fi e în mijlocul naturii: „Mergeam dimineața 
devreme pe câmp...”. În astfel de zile, își petrecea timpul tot cu vânătoarea, de cele mai 
multe ori ajungând doar seara târziu acasă. Nu o dată s-a întâmplat că după vânătoa-
rea de dimineață masa de prânz să fi e urmată de o altă ieșire la vânătoare. În jurna-
lul său găsim exemplifi cări, pentru toate funcțiile vânătoriei, începând cu vânătoarea 
pentru asigurarea hranei necesare în alimentație, continuând cu escapade vânătorești 
de petrecere și relaxare, până la pregătiri pentru războaie. Studii mai aprofundate ar 
putea să scoată la iveală și alte elemente interesante despre modul de practicare a vâ-
nătorii într-un anumit secol, dar și despre cultura cinegetică într-o epocă în care prada 
era considerată dar de la Dumnezeu.

53 „Ucenicii aduceau prepelițe care prindeau cu plasă și cu uliu No. 15”, Horn Ildikó, op.cit., p. 159; 
Despre treburile ucenicilor de vânătoare: Újfalvi Sándor, Vânătoare și vânat în timpuri mai în-
depărtate și prezent în Ardeal [Az erdélyi régibb és közelebbi vadászatok és vadak], Budapesta, 
1982, p. 22.
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În palmele Dianei. Jurnalul unui nobil vânător din Ungaria secolului al 17-lea

Rezumat: Contele Rákóczi László a fost unul dintre descendenții ramurii catolice a familiei Rákóczi. 
Jurnalul său poate fi  considerat ca fi ind primul din istoria bibliografi ei maghiare vânătorești. El conturea-
ză imaginea vânătorului entuziast, care nu pierde nicio ocazie de a se dedica întru totul pasiunii sale. 
Pasiunea contelui pentru vânătoare, l-a determinat să practice modalități diferite de capturare a prăzii, 
începând cu vânarea iepurilor cu ajutorul ogarilor și copoilor, până la vânarea cu plasă și folosirea 
șoimilor. Cel mai des contele și anturajul său, vânau iepuri, căprioare, vulpi, găini de alun, și prepelițe. 
Dintre câinii de vânătoare în notițele lui face referiri la copoi și ogari. Contele a participat mai rar la partide 
organizate pe durata a câtorva zile. În jurnalul său găsim exemplifi cări, pentru toate funcțiile vânătoriei, 
începând cu vânătoarea pentru asigurarea hranei necesare în alimentație, continuând cu excapade 
vânătorești de petrecere și relaxare, până la pregătiri pentru războaie.

Cuvinte cheie: Contele Rákóczi László, jurnal, partide de vânătoare, vânat.

Dans les paumes de Diane. Le journal d’un noble chasseur en Hongrie au XVIIe siècle

Résumé : Le comte Rákóczi László était l›un des descendants de la branche catholique de la fa-
mille Rákóczi. Son journal peut être considéré comme le premier de l’histoire de la littérature de chasse 
hongroise. Il décrit l›image du chasseur enthousiaste, qui ne manque pas une occasion de se consacrer 
entièrement à sa passion. La passion du comte pour la chasse l›a amené à pratiquer différentes façons 
de capturer des proies, à commencer par la chasse au lapin avec des lévriers et les limiers, jusqu›à la 
chasse avec le fi let et l›utilisation des faucons. Le plus souvent, le comte et son entourage chassaient 
des lapins, des cerfs, des renards, des poules et cailles. Parmi ses chiens de chasse, il mentionne les 
limiers et les lévriers. Le comte participait moins souvent à des fêtes organisées sur plusieurs jours. 
Dans son journal, on trouve des des exemples de toutes les fonctions de la chasse, en commençant 
par la chasse pour fournir la nourriture nécessaire, continuant avec des voyages de chasse pour la fête 
et de détente, jusqu›aux préparatifs des guerres.

Mots-clés : Le comte László Rákóczi, journal, partie de chasse, la proie.
 


