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Absztrakt
A Pallaviciniek pusztaszeri uradalma országosan is kiemelkedő méretű nagyvadászatoknak
adott helyet. A vadgazdálkodás gyakorlata és a vadóvási törekvések kezdetlegessége is tükröződik a kortárs beszámolókban, a korabeli szaksajtó adatai lehetővé tették a kilövési statisztikák részleges összeállítását. A nagyvadászat az elit kapcsolatépítésének tere is volt. Rendszeres
vendégként vett részt a vadászatokon többek között Ferenc Ferdinánd trónörökös és Romanov
Miklós nagyherceg. A pusztaszeri vadászatok a feudális elmaradottság szimbólumává váltak a
kor politikai vitáiban.

„A hajtóstráf meglehetősen széles vonalban haladt, dél táján megérkeztünk Pusztaszerre, a végeláthatatlan vadaserdő
egyik legragyogóbb pontjára. A vonal Árpád honalapító kissé primitív szobra előtt haladt el s itt Ferenc Ferdinánd
megállt. Fegyverét a karjára fektette, hideg tekintetével hosszasan nézte az emlékművet, aztán továbbindult.
Vajon mit gondolhatott? Eszébe jutott-e, hogy valamikor elveszejtheti az országot amit az a másik szerzett meg?
Magyarul egy szót se beszélt az egész vadászaton. De volt ott jelen magyar, történelmi nevű főúr is, aki nem is értett
a hazai nyelven. Gőgös, zárkózott ember benyomását keltette a trón várományosa, aki a vadászat végén csak abban
gyönyörködött, mennyi teherszállító kocsi viszi haza az elejtett vadakat, amiket szép sorjában helyeztek el a földön.”
Világ 1924.
Már az őskor embere is lakta Pusztaszer vidékét. Először Anonymus leírása említi, hogy a honfoglaló magyarok
ezen a tájon „ejtették szerét” az ország dolgainak, a gyűlés emlékére pedig a helyet Szer-nek nevezték el. Az
azóta itt létrejött települések fejlődéstörténete viszont igen bonyolult. A térség sokszor váltott gazdát, Ond vezér
állítólagos uralmától kezdve, Kecskemét városáig rengeteg tulajdonosa volt. Az 1800-as években a terület négy
részre szakadt: Felső-Pusztaszer, Alsó-Pusztaszer, Pusztaszeri rétség, Kis-Zer (egykor Sövényháza). 1828-ban
gróf Pallavicini Károly megvásárolta az utóbbi három részt. Felső-Pusztaszer Kecskemét város tulajdona lett,
majd 1934-ben vált önálló településsé Pusztaszer néven. A Pallavicini birtokhoz került területek legnagyobb
települése Sövényháza, melynek nevét 1974-ben Ópusztaszerre változtatták (Nagy 1996: 42–55).
A honfoglalás óta az emberi tevékenység által alakított, és uradalmi gazdálkodást őrző agrártájak mellett rengeteg
természeti értékkel is találkozhatunk. Ópusztaszer tágabb határában egy meglepően változatos arculatú vidék
helyezkedik el, ahol az ártéri élőhelyek, hullámos felszínű homokpuszták, lefolyástalan mocsarak és lápok,
szikes puszták és tavak, holtágak, kunhalmok sokszínű foltjai váltják egymást. A vidék növény- és állatvilága
rendkívül fajgazdag, melynek kialakulásában jelentős szerepet játszott az ember környezetalakító munkája.
Számos olyan terület található itt, mely ma már kiemelt védettséget élvez, a község szomszédságában található
Büdös-széki tó (régi nevén Dongéri-tó) és Baksi-puszta. A mai környezet kialakulása a több évszázadnyi
legeltetés mellett a Tisza szabályozásához kötődik. A munkálatok teljesen megváltoztatták a terület képét. A
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folyószabályozások előtt egy hatalmas, nádasokkal és mocsarakkalteli „vízi világ” – a Tisza egykori ártere – uralta
nemcsak az itteni térséget, de az Alföld jelentős részét, mely mára már rég letűnt foglalkozásoknak életmódnak
adott otthont. „A víz hatalmas volt és terjeszkedő. Nyár közepén, szárazság idején megvonult a mederbe, hogy
messziről nézve bárki azt hihette volna, ha jól nekiszalad, át is ugorhatná: a víz ilyenkor gyermekies álmokat
alszik. Más időben földuzzadt és elhatalmasodott, a partra kilépett és tovább legelt. Kiment a rétbe. Rokonait,
az elhagyott mocsarakat új vízzel köszöntötte. Körülölelte a nádasokat. Megmosta tocsogó, apró hullámaival a
fák törzseit és rejtelmes titokzatos csendü vízi életet teremtett a sumárok, morotvák, erdők messzi tájain. Útját
nem állta más, csak a magaslatok, amik maguktól voltak ott, ahol voltak, mert nem vitte őket oda senki. Úgy
álltak ott, ahogy időtlen idők előtte odatették mennybéli hatalmak által, s ezek ellen küzdeni valamit merne-e
bárki is?” – írta Tömörkény István (Bálint 1971: 119).
Már a középkortól tesznek említést az elvadult alföldi mocsaras tájakról. A nádasokban az üldözött (akár az
ellenség, vagy csak a törvény vaskeze elől menekült) menedéket lelhetett. A rászoruló könnyen talált itt magának
élelmet: halászhatott, csíkászhatott, rákászhatott, madarászhatott, pákászhatott kedvére, gyűjthette a sulymot,
„fióknádat” és vadmézet. A Szeged-környéki madárvilág gazdagsága világhírű volt, ám voltak árnyoldalai is
az itteni életnek. Gyakori volt a malária, a hideglelés, jó ivóvízből pedig mindig hiány volt. A mocsaras, lápos
területek között nehéz volt közlekedni, ha az út egy-egy eső után felázott, lóháton is alig, legfeljebb gyalog
közlekedhettek, árvízkor pedig gyakran hajóval vagy ladikkal kellett egy-egy faluba eljutni. Emiatt, ha volt is
művelésre alkalmas terület, azt leginkább legelőnek tartották fent, mivel a terményt csak nagy nehézségek árán
tudták volna értékesíteni. A legszegényebbeknek a Tisza és annak kincsei nyújtottak megélhetést, ők voltak a
pákászok, akik legtöbbször egyedül, de volt, hogy családjukkal éltek a nádasban. Nem volt nála jobb ismerője
a madaraknak, állatoknak, minden szokásukat megfigyelte és tudta, de könnyedén eligazodott a mocsarak
útvesztőjében is (Bálint 1971: 119–139). A folyószabályozás után ez az életmód megszűnik, hiszen az Alföld
természeti képe teljesen megváltozik, a nádasok, mocsarak eltűnnek, helyet adva a szántóknak, erdőknek.
Kezdetben a Pallavicini uradalom 66 000 katasztrális hold szántóból, mezőből és vízfelületből, valamint 18
katasztrális hold erdőből állt, az egykori szabályozatlan Tisza partján. A korai időkben azt termeltek, amit
a folyó engedett, de a területet leginkább juhtenyésztésre használták, hiszen a mezőgazdasági termelés
nehézségekbe ütközött. Ekkor a vadászat sem volt különösebben meghatározó, mert több olyan jelentős állatfaj
hiányzott a területről, mely a mai vadgazdálkodás alapja. A szabályozás előrehaladtával viszont egyre több
földterület került művelés alá, a homokos részekre akácot telepítettek, és a területrendezés miatt jó minőségű
rét és legelőterületek keletkeztek. A mezőgazdaság fejlődésével a vadállomány is gyarapodni kezdett, mivel az
apróvadak a számukra jobban megfelelő és táplálóbb élelemhez juthattak, és a szaporodáshoz is megfelelőbb
életteret nyertek (Sz. Simon 2003: 23).
„A XVIII. század végéig minden utazó, aki a vidéket átszelte, megjegyezte, hogy sehol sem látni egyetlen fát
sem. A XIX. század elején már fölföltűnt egy-kettő, de az igazi áttörés a század második felében történt. 1853ban a kormány a helységek elöljáróinak figyelmébe ajánlotta a fák ültetését” (Vályi–Zombori 2000: 118).
Az erdőtelepítésben főleg Pallavicini Sándor őrgróf járt az élen, szeme előtt egy hatalmas homoki erdőség
lebegett, amely a vadászni vágyók számára igazi vadparadicsom. Az első erdősítési terv 1884-ben készült.
Nemcsak a vadgazdálkodás erősítése volt a cél, hanem az erdők védték a termőföldeket az eróziótól is, és
később az ártereket is betelepítették. A fásított területek aránya folyamatosan emelkedett, 1938-ra 7402.8
katasztrális holdra nőtt. A homoki jellegű, akácfákból álló erdők hasznosítása fakitermelés (tűzifa és épületfa), és
vadgazdálkodás formájában történt. A telepítéseket az uradalom homokosabb vagy kevésbé értékes (művelésre
alkalmatlan) területein végezték, hogy ezek is hasznot hozzanak. Nyolcvanéves vágásfordulót követtek és 30
évnél fiatalabb fát sosem vágtak ki. Az erdő komoly birtokpolitikai tényező lett, illetéktelenek nem nyúlhattak
hozzá. Viszont az éves fakitermelés során egy-egy erdőkerületben 120-150 napszámost is felvettek, akik
fizetségüket részesfáért cserébe kapták, így megkereshették a család tűzrevalóját, melyet az uradalom ingyen
hazaszállított. Ez körülbelül egy szekér fa volt két heti munkáért cserébe. Nagy vihar után, ha a gróf engedélyezte,
a lakosok összegyűjthették a letört ágakat, hazavihették az ily módon keletkezett rőzsét. Egyébként szigorúan
büntették a falopást és az orvvadászatot, ezekre az erdőőrök ügyeltek – amennyiben szükséges volt, a gróf még
csendőri segítséget is kért, hogy őrjárattal védjék az uradalmi tulajdont. Szükség is volt erre, hiszen a lakosok
változatos módokon egészítették ki szerény jövedelmüket. Bármit összegyűjtöttek, ami boldogulásukhoz
kellett (Vályi–Zombori 2000: 152–153). „A több mint 7000 hold erdőt a gazdaság földművelő-állattenyésztő
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ágazatától személyileg és adminisztratív szempontból is külön kezelték. Négy erdészkerület volt, élén a
főerdőmesterrel, az erdészkerület élén képzett erdőmesterek álltak. Az erdészekhez három-négy, okleveles
erdőőr tartozott, összesen 14. Szükség esetén hónapos segéderdőőrt is fölvettek. A különböző munkákhoz
- gyérítés, tisztítás, tarvágás, véghasználat, újratelepítés - napszámosokat vettek igénybe. Évente mintegy
7000 köbméter puhafát termeltek ki” (Vályi–Zombori 2000: 152). Látható, hogy mekkora hasznot hozott a
birtokban az erdőgazdálkodás akkoriban; emellett a vadgazdálkodás volt az erdők fő hasznosítási módja. Nem
csak az összefüggő erdőket használták erre a célra: a művelt területek, rétek között 4-5 kilométerenként kisebb,
összefüggő erdőfoltokat telepítettek. Ezek voltak a rezimek, a vadak bármikor behúzódhattak ide; a homokos
talajon az apróvad könnyebben mozgott, mint az agyagos réti erdőn. A mocsaras területeket is hasznosították
erre a célra, ez volt a vízimadarak, apróállatok búvó- és költő-szaporodási helye (Vályi–Zombori 2000: 152).
A vadgazdálkodás során több nézőpont is érvényesül egy adott területen. A kis létszámú állományokat, ritka
fajokat védeni, gyarapítani kell, túl sűrű vagy túl magas növekedésű állományokban viszont szinten kell tartani
az egyedek létszámát. A vadászat és természetvédelem nem feltétlenül válik el egymástól, de harmónia csak
bizonyos feltételekkel alakulhat ki. A vadászat az ember ősi igényét elégíti ki egy-egy vad elejtésével, elfogásával,
mellette hasznosítja a meglévő természeti erőforrásokat és anyagi javakat termel. Probléma akkor jelentkezik, ha
a vadgazda olyan irányba próbálja az ökológiai feltételeket módosítani, hogy az már a természetvédelem kárára
válik. Hiszen a vadgazdálkodás célja, hogy elsősorban a vadászható fajok szaporodjanak egy területen, addig
a mértékig, hogy az anyagilag minél nagyobb hasznot hajtson. A természetvédelem viszont a teljes ökológiai
rendszer igényeit figyelembe veszi, ami jóval több faj skáláját jelenti, mint a vadászat esetében. Mindezek
ellenére a vadgazdálkodás a természet megőrzésének egyik módja (Csányi 2007: 8-13).
A 19. század végén a hazai vadgazdálkodás még nem hasonlított a mai formájára: arisztokratikus alapokon
működött, a privilégiumok a birtokviszonyokhoz kötődtek, a birtokosok rendelkeztek minden előjoggal. A
természetvédelem még kialakulóban volt, de már megindultak a törekvések.
Pusztaszeren minden év november végén, december elején került sor a négynapos hajtásra (Vályi-Zombori 2000:
153). A Pallavicini-uradalom egyike volt az elsőknek, ahol a Magyar Királyságban a dualizmus során elterjedő
hajtástechnikát, az úgynevezett pásztázó vadászatot (német nevén Streifjagdot) alkalmazták. Ennek során kétkét, egymástól 80-100 lépésre álló vadász közé két-öt hajtót állítottak fel, tíz-tizenöt lépésközzel: erdőben
többet, mezőben kevesebbet. A hajtás egyenes vonalban haladt előre, s a vadászok a felpattanó vagy felrebbenő,
esetleg a visszatörő vadat lőtték (Illés 1895: 83-85). A századforduló vadászati szakkönyveiben már bevett
rendszerként ismertetett Streifjagd 1881-ben még újdonságnak számított Pallavicini Sándor tapasztaltabb
vadászvendégeinek is: „Folyó évi január hó 10. és 11-én őrgróf Pallavicini Sándor ő méltóságának pusztaszeri
vadászataiban vettem részt, s ezek az által váltak a szokottaknál érdekesebbekké, mert itt a hajtó-vadászat
előttünk új neme mutattatott be, mert ő méltósága maga rendezte és vezényelte a vadászatot. Úgynevezett
Streifjagd-ot tartatott, melynek területeit jó eleve kijelölte sőt, hogy teljesen megértsék, ki is rajzolta, azután
közvetlen a vadászat előtti napokon az uradalmi mérnök által fixiroztatta a vonalakat s számozott karókkal
kijelöltette a lövészek helyeit, úgyszintén az irányt, melyet a lövészeknek betartaniok kellett, nehogy akár a
vadászok akár hajtók vonala megbomoljék. Az ily hajtó-vadászat alakja (…) tehát paralellogramm, melynek
cd oldala nyitva van. Az ac és bd oldalak a védfalak — die Wehren, melyeken csupán 150—200 hajtó, s ha vannak,
egypár urasági vadász vagy erdészsegédek a hajtók közé beosztva állíttatnak fel, és pedig egy hajtó a másiktól
még sűrűbben. —Az ab vonal pedig a nyomófal — die Druckwand — melyen mintegy 120 hajtó és néhány uri
lövész, — a mi esetünkben kilencz — és pedig ez utóbbiak a részükre előre kitűzött s megszámozott karók
mellé rendeltetnek. Ezen vonalon, minthogy a másik kettőnél sokkal rövidebb, még sűrűbben állanak a hajtók,
s ezek közül minden lövész mellett egy hajtó, hosszú rudacskát visz azon czélból, hogy arra a lelőtt nyulakat
aggassák, mihelyt tehát két három nyúl függ rajta, a rúdnak két végét két hajtó fogja. A vezénylő lövész az a b
vonal közép pontján foglal helyet s miután a lövészek számozott helyeiket elfoglalták, az egész vadászattestnek
kürtszóval indulást parancsol, melyre aztán mind a háromvonal a kitűzöttiránybanegyenesen előre nyomul.
Természetes, hogy az ekkora hajtótest igen nagy tért foglal és zár el, — a mi esetünkben kétezer holdon felül—
melynek zárvonala előre meg van határozva” (Vadász-Lap 1881. május 6.).
„A hajtószám rendre több száz fős volt, 1930-ban a december 4-i hajtás500 férfi hajtót igényelt. A meghajtott
pászta határa ezen a napon a keleti országút volt, mezőn 4, erdőben 3 km hosszúra, mezőn 1,5 km, erdőben
1 km szélesre tűzték ki. 5 db négyfogatú lovaskocsi a vadászok részére, 5 db kétfogatú felszerelést szállító
3

kocsi, 1 db kétfogatú a vadászatvezető részére, 2 db kétfogatú a csendőrségnek, 11 db négyfogatú ökrösszekér
vadszállításhoz, 12 db kétfogatú lovas szekér szintén vadszállításhoz” („Vojkffy” beszámolója, közli: Sz. Simon
2003: 25).
A birtokon az állomány legnagyobb része fácánból és nyúlból állt, de igen jelentős volt az őz is. Az őzállomány
számban nagy, de minőségileg elég gyenge állatokból állt, túl sok suta és kevés bak volt. Emellett számtalanszor
került puskavégre fogoly és róka is. Túzok is élt még akkoriban a szeri pusztán, de állományát kímélték, a nagy
téli vadászatokon nem lőtték (Sz. Simon 2003: 23).
A Pallavicini vadászatok statisztikáit tanulmányozva betekintést nyerhetünk a vadállomány mennyiségének
alakulásába. Ezeket a korabeli vadászszakmai lapokban, a Vadász Lap, illetve a Vadász- és Versenylap számaiban
megjelent adatokból állítottuk össze. A Pallavicini-uradalom egyike volt azon kevés alföldi uradalomnak,
ahonnét rendszeresen közölték a kilövési számokat a szaksajtóval a nagy őszi és tél eleji hajtóvadászatok után.
Ez az adatsor nem teljes, egyes évekről nincsenek adataink, más évekből csak részinformációink vannak egyes
konkrét vadászatokról (például a trónörökös részvétele miatt), de az egész éves statisztika ismeretlen. Ennek
ellenére a vadállomány gyarapodásáról és az őszi nagyvadászatok méretéről reális képet nyújt a gyűjtés.
A következő táblázat az egyes években lejelentett vadmennyiségeket mutatja, kiegészítve a korabeli
sajtóbeszámolók részadataival:

év

1881
1884
1885
1887
1892
1894
1896
1899
1901
1903
1904
1906
1907
1909
1910

nyúl

450
800
1212
2585
7101
6956
8010
6590
8385
6262
10177
5443
6889
5779
8447

fácán

1
170
298
1124
370
716
1056
1760
918
2166
2610
3073

őz

fogoly

róka

8
1
5

18
65
51
54

2
4

4
25
19
18
61
2
6

139
103
155
88
211
129
106

1
1
1
2
0
1
0
0

egyéb

72
153
13
3
33
11
18
18
18

1. sz. táblázat: A lejelentett vadmennyiségek a korabeli sajtóbeszámolók részadataival kiegészítve (1881-1910).
Forrás: Vadász-Lap 1881. május 6., április 8., 1887. január 25., 1888. január 25., 1891. december 25., 1892 december
15., 1894. december 25., 1896. december 25., 1898. december 5., 1899. dec 25., 1901. december 5., 1903. december
15., 1904. december 15., 1906. december 15., 1907. december 25., 1909. január 5., 1910. december 15.; Budapesti
Hirlap 1892. december 4.; Vadász- és Versenylap 1892. december 11., 1894. december 16., 1907. december 21.

A korai évek vadmennyiségéről a Vadász-Lap 1881-es cikkéből tudakozódhatunk: „S így nem csoda, ha ezen két
Streifjagdon annak daczára, — hogy az uradalomban a rendszeres vadóvás ekkoráig még nem gyakoroltatott s
hogy tavaly a vad keveset szaporodott — az emlitett kilencz lövész által mint egy 450 nyúl ejtetett el.”
A 19. század második és a 20. század első felében lévő elejtett vadak mennyisége megközelítőleg 350.000–
360.000-re tehető. 1881-1907-ig a lejelentett vadászati statisztikák alapján 71.455 vadat, 1907-1926-ig
231.737 hasznos vadat és 124.919 kártékony vadat ejtettek el (Sz. Simon 2003: 23).
A vadóvási törekvések megindulásával és a tervezett vadszaporítással az állomány gyorsan növekedni kezdett.
Figyelemre méltó az 1904-es adat, ahol több, mint tízezer nyulat lőttek ki. Ennél magasabb értéket csak
1929-ben értek el, amikor négy nap alatt 11.414 nyulat ejtettek. Az 1930-as évre pedig beértek a törekvések,
kiemelkedően magas terítékszámot értek el, 17.271 vadat ejtettek a négynapos vadászat során. A kilőtt vadak
nagy részét értékesítették, a vadászat végeztével vonattal juttatták el a célállomásokra, gyakran Bécsbe (Sz.
Simon 2003: 23; Vályi-Zombori 2000: 153).
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A fő vadászott fajok mellett számon tartották a kilőtt, károsnak ítélt vadfajok mennyiségét is, illetve azokét,
melyek ugyan puskavégre kerültek, de vadászati értékük kevés vagy nincs. Ezek fajösszetétele igen változatos:
görény, nyest, pézsmapocok, aranysakál, nagy lilik, vetési lúd, különféle réce fajok, erdei szalonka, vetési varjú,
örvös galamb, balkáni gerle, szarka, szajkó, seregély. A 19. század elején, amikor a hazai természetvédelem
még gyermekcipőben járt, kevésbé szigorúan ítélték meg, mely fajok vadászhatók és melyek nem. Alapesetben
a vadászhatónak minősített fajok mellett (házi kutya, házi macska, róka, vadmacska, nyest, menyét) a vidra,
a sólyom, a vércse, és a sas is kártékonynak számított. Ezeknek az elejtett mennyiségét szintén számon
tartották minden uradalomban. 1883-ban jelent meg a Vadászati törvény, majd 1894-ben a Mezőrendőrségről
szóló jogszabály, melyek már a természet védelmét szolgálták. Ekkor számos énekesmadár a költés idejére
vadászati védelmet kapott, és hasznos madárnak tekintették a ragadozó madarakat, úgymint a baglyot, vércsét,
egerészölyvöt (Az 1883. XX. törvénycikk a vadászatról 1888: 8–14).
Ma már ritka és védett madárfajok akkoriban még puskavégre kerültek. Ilyen volt például az egyik nálunk is
megtalálható íbiszfajta, a batla. Napjainkban ez elképzelhetetlen, de e ritka és kecses madár gyakran került a
vadászok étlapjára, ahogy egy inkognitóját megőrző Csongrád megyei vadászlevelező írta: „Express e sohase
vadásszuk, tehát csak vadászat közben en passant lőjjük, mert hát nem épen haszontalan, sokan szeretik húsát
— én ugyan nem — s a kik szeretik, ugyancsak siessenek páczba vetésével, mert ha lelövetése után páczba vagy
jégverembe nem jut, másnap reggel csakúgy hemzseg benne az élősdi.— Ezen gázló is tehát jóízűség dolgában
olyan, mint a többi fekete tollú vad, — husuk nagyon is másodrendű, sőt élvezhetetlen” (Vadász-Lap 1881. ápr.
8.). Egyes szegedi ínyencek azonban nem vetették meg a batlahúst sem, ahogy az egy négy évvel korábbi, a
sövényházi tavon lezajlott batlavadászat leírásából kitűnik: „Délután egy és fél óra után kiindulván a városból,
három órakor a sövényházi szikes gyephez értünk, ennek locsogóit batlák, lilék lepték. De itt asztal-sík levén
a gyep, sikerrel nem' biztathattuk magunkat, le sem szálltunk tehát a kocsiról ; azonban a tér közepe táján a
mocsár szélén nagyobb falka batlát pillantván meg, kocsinkkal circa hatvan lépésnyire megközelítettük s R. К.
a batlákra duplázván, a lövésre egy egész felhőnyi batla, lile és bibicz repült fel, a lövés eredményéül pedig négy
batlát és öt lilét hoztak el kutyáink és kocsisunk, ki szintén segített apportírozni. A vadat, ha mindjárt batla is,
a saraglyába dobtuk, mert a városban minden vadnak akad közönsége, tehát a batlának is, mely urambátyám
Dr. E. A. főorvosnak egyik kedvencz pecsenyéje, mint a szürke gém Nagy Bandi hires parasztpuskásé volt. Alig
érek a kukoricza túlsó szélire, hallom úgy hatszáz lépésnyi távolról R. K. duplázását. Arra tekintve megtudom,
hogy batlákra lőtt, melyek közül egy csapat nekem tart, s bár szabálytalan magasságban húztak, egyet mégis
megczéloztam s lesegítettem, de mert csak szárnyalva volt s jó kutyámat nem akartam annak kitenni, hogy éles
csőrével a batla megvágja, megadtam neki a kegyelem-lövést. R. K. duplalövésével ismét négy batlát lőtt, de
egyikkel éppen úgy járt mint én a magaméval” (Vadász- és Versenylap 1877).
Ez a mindennapos dél-alföldi vadászgyakorlat valójában már a saját korában sem volt szakszerű. Bár
védettségről szó sem volt, a batlának már a kortárs szakirodalom sem javasolta vadászatát, hasznos madárként
tekintettek rá. Ugyanakkor Chernelházi Cherneltől tudjuk, hogy az egyszerű hobbivadászatnál komolyabb
természetkárosításra is gyakran volt példa a batlatelepek környékén: „Halban alig tesz kárt s így inkább
hasznos és kímélendő madár, mely arra a sok helyen divatos kegyetlenségre, hogy bizonyos nagyképű puskások
fészektelepjükre rontanak s ott derűre-borúra pufogatják őket, főleg az alig szárnyra szabadult fiatalokat is,
csak azért, hogy eldicsekedhessenek egy nagy számot tevő vadászzsákmánnyal. Ilyen eljárás sem az igazi vadász
fogalmával, sem az ember jobb érzületével össze nem fér, sőt törvényellenes” (Chernelházi 1899: 271-272).
A nagyvadászat éppúgy, mint manapság, nem pusztán szórakozás vagy sportesemény volt, hanem egyben az
elit kapcsolatépítésének tere is. A Pallaviciniek pusztaszeri vadászatait különösen vonzóvá tette egy rendszeres
illusztris vendég személye: Ferenc Ferdinánd főhercegé, aki 1896-tól volt az Osztrák-Magyar Monarchia
trónörököse.A közös hadsereg főfelügyelője híres vadász volt,világkörüli útjáról és benne indiai vadászkalandjairól
könyvet is írt (Franz Ferdinand 1895). 1908-tól évről-évre visszatérő vendége volt a Pallaviciniek pusztaszeri
őszi hajtóvadászatainak. Az aulikus, udvarhű Pallavicini-családnak a főherceggel kiépített, barátinak tekinthető
kapcsolata kivételesnek számított, mert Ferenc Ferdinánd kevés magyar arisztokrata famíliával ápolt jó
viszonyt a Monarchia trialista átalakítását célzó tervei miatt, melyek megvalósulásuk esetén a történelmi
Magyarország addigi politikai súlyának elvesztésével jártak volna. A főherceg személye vonzotta a vadászatokra
a csehországi és galíciai birodalmi arisztokrácia családjainak (Liechtenstein, Schwarzenberg, Dietrichstein,
Goluchowsky) tagjait éppúgy, mint az olyan, politikai karrierre vágyó aulikus magyar arisztokratákat, mint a
későbbi miniszterelnök, Esterházy Móric gróf. A trónörökös pusztaszeri vadászatai a kor bulvársajtója (Tolnai
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Világlapja, Új Idők) számára vonzó riporttémául szolgáltak, a főherceg időleges meghűlésétől a vacsoránál
húzatott cigányzenéig és az állítólag a hátára tetovált rókavadászatot ábrázoló képig minden apróság érdekelte
a pletykarovatokat – majd a szarajevói merénylet után a meggyilkolt trónörököst tapintatból pusztaszeri
anekdoták felemlegetése révén „magyarbarátnak” beállítani igyekvő nekrológokat. Az idealizáló hangvétel
ellenére is e beszámolók jól visszaadják, milyen lehetett a vadászatok hangulata: „Decz. 2-dikán, a második
napi vadászathoz Ferencz Ferdinánd főherczeg még sűrű ködben kocsizott ki a fényes pusztaszeri kastélyból
a péteri-majorság határához, ahonnan a hajtóvadászat megkezdődött. Mire a társaság felállott, a köd eloszlott;
szerte hajtotta a deczemberi szél. Csakhamar elhangzott a kürtjel s megkezdődött a hajtás a legnagyobb
rendben. A nyulak olyan sokadalma jelentkezett, a mely a vadásztársaságot egy pillanatra szinte zavarba hozta.
A másik pillanatban azonban már durrogtak a fegyverek s rulirozott a nyúl minden vadász előtt halomszámra.
A vadászatban ugyancsak az a társaság vett részt, mely az első napon. A hajtás a nagykiterjedésű baksi-majori
földekig tartott, a hol a rengeteg háló-falak voltak kifeszítve. Itt volt természetesen a legnagyobb puskázás.
Az óriási quantumból, mely elejtetett, a presumtivtrónörökös egymaga 467 nyulat. 9 foglyot és 7 fáczánt lött. A
harmadik napi vadászat, decz. 3-dikán, az ángyási majornál kezdődött s a hajtás a legelső magyar alkotmányozó
gyűlés földjéig, a pusztaszeri erdőségig tartott; a vadászat délután 3 óra tájt ért véget. A két óriási nyúl-garmada
még most, mikor a tudósítást írom, nincs összeszámolva. Hozzávetőleges számítással egyikben lehet körülbelől
450. Ezt mind Ferencz Ferdinándfőherczeg hozta teritékre. A második garmadában 1050—1150 nyúl heverhet,
mint a társaság többi tagjának vadászzsákmánya. Összegezve az eredményt, lövetett kerekszámban 6300 nyul;
ebből a föherczegre esik: 1498 drb nyúl, 35 fogoly, 40 fáczán és 1 róka. A főúri vadászok mindnyája Greener—
Tomischka-féle lancasterekkel volt fegyverkezve s a főherczeg, mint par excellence tetőtül-talpig telivér vadász
és nagyszerű lövő, bámulatos ügyességgel és kitartással hozta teritékre vadjait. Nem egy esetben történt, hogy
négy Tomischka fegyverének nyolcz csövével nyolcz nyulat teritett le” (Vadász-Lap 1892. december 15.).
Könnyen belátható, hogy ilyen rendkívüli teljesítményre Ferenc Ferdinánd is csak úgy lehetett képes, ha (amint
az egy sajtófotón is látható) nem maga töltötte fegyvereit, hanem azokat kísérete adogatta a kezébe, így a
trónörökös szinte folyamatosan tüzelhetett az elébe terelt vadakra.
A trónörökös mellett többszöri visszatérő királyi vendégek voltak Francis, Teck hercege, Mária angol királyné
testvére és Rhédey Klaudia grófnő unokája, illetve Romanov Miklós nagyherceg (1856-1929), a cári hadsereg
későbbi I. világháborús főparancsnoka, aki az orosz agár híres nemesítője és szenvedélyes vadász volt. Az
1897-i nagyvadászaton a nagyherceg állítólag 1200 lövésből 300-szor, míg Ferenc Ferdinánd ugyanakkor 1000
lövésből 800-szor talált (Budapesti Hirlap 1897. december 15.). Teck herceg az őszi hajtóvadászatokon kívül
olykor őzvadászatra is elutazott Pusztaszerre, mint 1905-ben, amikor Pallavicini Sándor őrgróf vendégeként
május 15-én érkezett Kistelekre, és május 16-tól 19-ig a pusztaszeri és a hantházi pagonyokban 22 darab
őzbakot ejtett (Vadász-Lap 1905. július 5.).
A Pallaviciniek reprezentatív vadászatai nem maradtak kritika nélkül. A falukutató mozgalom szociográfiáiban
az amúgy is a Dél-Alföld posztfeudális viszonyainak jelképévé vált Pallavicini-uradalom (Kovács 1937;
Zombori 1979) kritikájában is szerepeltek a hajtások, ahol a néhai kuriális jobbágyok kisbérlővé lett utódai évi
20-20 napon keresztül robotoltak, nagy vadászatok alkalmával pedig háromnapi hajtást szolgáltattak a feudális
járulékok maradványaként továbbélő 80 forintos építkezési segélyért (Féja 1937: 130). De tollhegyre tűzte már
e vadászatokat Ady Endre is: „Ropog, dörög a fegyver, hull az ápolt, fölnevelt, illedelmes vad ezerszámra. Milyen
áldott, jó ország ez a Magyarország, s milyen nagy, előkelő urak járnak el ide vadászni. Némely demokrata
csirkefogóknak, akik pedig a hivatalos történelmet nem tisztelik vakon, Árpád és társai jutnak eszükbe. Vajon
Pusztaszeren csakugyan ezért történt volna a híres kötés, mely akkor is hiteles, ha nem történt volna meg? Ez
az ország azért kívánt és akart itt megalakulni, hogy Pallaviciniék vadölő áldomáson vendégelhessék az idegen
és hazai rablólovagok unokáit (…) Azt kell hinnünk, hogy azt a népet, amely Árpáddal jött ide, teljesen elmosta
az idő vérfolyama. S azt kell hinnünk, hogy az a nép, amely ma él, nem is érdemli meg, hogy itt élhessen.
Mert másképpen nem lehetnének Magyarországon külön országok, boldog egyeduralmak. Másképpen nem
tűrné el a magyar nép, hogy Magyarország kegyetlen nagyurak vadászterülete legyen. Másképpen nem ritterek
vadásznának most Pusztaszeren, de végre megcsinálná ott a nép az új szert. Az új kötést, mely után csak egy
vadászat jönne még: azokra a latifundiumos urakra, akik miatt meg nem születhet egy becsületesebb, jobb
Magyarország” (Ady 1907).
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A korai évek vadmennyiségéről a Vadász-Lap 1881-es cikkéből tudakozódhatunk: „S így nem csoda, ha ezen
két Streifjagdon annak daczára, — hogy az uradalomban a rendszeres vadóvás ekkoráig még nem gyakoroltatott
s hogy tavaly a vad keveset szaporodott — az emlitett kilencz lövész által mint egy 450 nyúl ejtetett el.”
A 19. század második és a 20. század első felében lévő elejtett vadak mennyisége megközelítőleg 350.000–
360.000-re tehető. 1881-1907-ig a lejelentett vadászati statisztikák alapján 71.455 vadat, 1907-1926-ig
231.737 hasznos vadat és 124.919 kártékony vadat ejtettek el (Sz. Simon 2003: 23).
A vadóvási törekvések megindulásával és a tervezett vadszaporítással az állomány gyorsan növekedni kezdett.
Figyelemre méltó az 1904-es adat, ahol több, mint tízezer nyulat lőttek ki. Ennél magasabb értéket csak
1929-ben értek el, amikor négy nap alatt 11.414 nyulat ejtettek. Az 1930-as évre pedig beértek a törekvések,
kiemelkedően magas terítékszámot értek el, 17.271 vadat ejtettek a négynapos vadászat során. A kilőtt vadak
nagy részét értékesítették, a vadászat végeztével vonattal juttatták el a célállomásokra, gyakran Bécsbe (Sz.
Simon 2003: 23; Vályi-Zombori 2000: 153).
A fő vadászott fajok mellett számon tartották a kilőtt, károsnak ítélt vadfajok mennyiségét is, illetve azokét,
melyek ugyan puskavégre kerültek, de vadászati értékük kevés vagy nincs. Ezek fajösszetétele igen változatos:
görény, nyest, pézsmapocok, aranysakál, nagy lilik, vetési lúd, különféle réce fajok, erdei szalonka, vetési varjú,
örvös galamb, balkáni gerle, szarka, szajkó, seregély. A 19. század elején, amikor a hazai természetvédelem
még gyermekcipőben járt, kevésbé szigorúan ítélték meg, mely fajok vadászhatók és melyek nem. Alapesetben
a vadászhatónak minősített fajok mellett (házi kutya, házi macska, róka, vadmacska, nyest, menyét) a vidra,
a sólyom, a vércse, és a sas is kártékonynak számított. Ezeknek az elejtett mennyiségét szintén számon
tartották minden uradalomban. 1883-ban jelent meg a Vadászati törvény, majd 1894-ben a Mezőrendőrségről
szóló jogszabály, melyek már a természet védelmét szolgálták. Ekkor számos énekesmadár a költés idejére
vadászati védelmet kapott, és hasznos madárnak tekintették a ragadozó madarakat, úgymint a baglyot, vércsét,
egerészölyvöt (Az 1883. XX. törvénycikk a vadászatról 1888: 8–14).
Ma már ritka és védett madárfajok akkoriban még puskavégre kerültek. Ilyen volt például az egyik nálunk is
megtalálható íbiszfajta, a batla. Napjainkban ez elképzelhetetlen, de e ritka és kecses madár gyakran került a
vadászok étlapjára, ahogy egy inkognitóját megőrző Csongrád megyei vadászlevelező írta: „Express e sohase
vadásszuk, tehát csak vadászat közben en passant lőjjük, mert hát nem épen haszontalan, sokan szeretik húsát
— én ugyan nem — s a kik szeretik, ugyancsak siessenek páczba vetésével, mert ha lelövetése után páczba vagy
jégverembe nem jut, másnap reggel csakúgy hemzseg benne az élősdi.— Ezen gázló is tehát jóízűség dolgában
olyan, mint a többi fekete tollú vad, — husuk nagyon is másodrendű, sőt élvezhetetlen” (Vadász-Lap 1881. ápr.
8.). Egyes szegedi ínyencek azonban nem vetették meg a batlahúst sem, ahogy az egy négy évvel korábbi, a
sövényházi tavon lezajlott batlavadászat leírásából kitűnik: „Délután egy és fél óra után kiindulván a városból,
három órakor a sövényházi szikes gyephez értünk, ennek locsogóit batlák, lilék lepték. De itt asztal-sík levén
a gyep, sikerrel nem' biztathattuk magunkat, le sem szálltunk tehát a kocsiról ; azonban a tér közepe táján a
mocsár szélén nagyobb falka batlát pillantván meg, kocsinkkal circa hatvan lépésnyire megközelítettük s R. К.
a batlákra duplázván, a lövésre egy egész felhőnyi batla, lile és bibicz repült fel, a lövés eredményéül pedig négy
batlát és öt lilét hoztak el kutyáink és kocsisunk, ki szintén segített apportírozni. A vadat, ha mindjárt batla is,
a saraglyába dobtuk, mert a városban minden vadnak akad közönsége, tehát a batlának is, mely urambátyám
Dr. E. A. főorvosnak egyik kedvencz pecsenyéje, mint a szürke gém Nagy Bandi hires parasztpuskásé volt. Alig
érek a kukoricza túlsó szélire, hallom úgy hatszáz lépésnyi távolról R. K. duplázását. Arra tekintve megtudom,
hogy batlákra lőtt, melyek közül egy csapat nekem tart, s bár szabálytalan magasságban húztak, egyet mégis
megczéloztam s lesegítettem, de mert csak szárnyalva volt s jó kutyámat nem akartam annak kitenni, hogy éles
csőrével a batla megvágja, megadtam neki a kegyelem-lövést. R. K. duplalövésével ismét négy batlát lőtt, de
egyikkel éppen úgy járt mint én a magaméval” (Vadász- és Versenylap 1877).
Ez a mindennapos dél-alföldi vadászgyakorlat valójában már a saját korában sem volt szakszerű. Bár
védettségről szó sem volt, a batlának már a kortárs szakirodalom sem javasolta vadászatát, hasznos madárként
tekintettek rá. Ugyanakkor Chernelházi Cherneltől tudjuk, hogy az egyszerű hobbivadászatnál komolyabb
természetkárosításra is gyakran volt példa a batlatelepek környékén: „Halban alig tesz kárt s így inkább
hasznos és kímélendő madár, mely arra a sok helyen divatos kegyetlenségre, hogy bizonyos nagyképű puskások
fészektelepjükre rontanak s ott derűre-borúra pufogatják őket, főleg az alig szárnyra szabadult fiatalokat is,
csak azért, hogy eldicsekedhessenek egy nagy számot tevő vadászzsákmánnyal. Ilyen eljárás sem az igazi vadász
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fogalmával, sem az ember jobb érzületével össze nem fér, sőt törvényellenes” (Chernelházi 1899: 271-272).
A nagyvadászat éppúgy, mint manapság, nem pusztán szórakozás vagy sportesemény volt, hanem egyben az
elit kapcsolatépítésének tere is. A Pallaviciniek pusztaszeri vadászatait különösen vonzóvá tette egy rendszeres
illusztris vendég személye: Ferenc Ferdinánd főhercegé, aki 1896-tól volt az Osztrák-Magyar Monarchia
trónörököse.A közös hadsereg főfelügyelője híres vadász volt,világkörüli útjáról és benne indiai vadászkalandjairól
könyvet is írt (Franz Ferdinand 1895). 1908-tól évről-évre visszatérő vendége volt a Pallaviciniek pusztaszeri
őszi hajtóvadászatainak. Az aulikus, udvarhű Pallavicini-családnak a főherceggel kiépített, barátinak tekinthető
kapcsolata kivételesnek számított, mert Ferenc Ferdinánd kevés magyar arisztokrata famíliával ápolt jó
viszonyt a Monarchia trialista átalakítását célzó tervei miatt, melyek megvalósulásuk esetén a történelmi
Magyarország addigi politikai súlyának elvesztésével jártak volna. A főherceg személye vonzotta a vadászatokra
a csehországi és galíciai birodalmi arisztokrácia családjainak (Liechtenstein, Schwarzenberg, Dietrichstein,
Goluchowsky) tagjait éppúgy, mint az olyan, politikai karrierre vágyó aulikus magyar arisztokratákat, mint a
későbbi miniszterelnök, Esterházy Móric gróf. A trónörökös pusztaszeri vadászatai a kor bulvársajtója (Tolnai
Világlapja, Új Idők) számára vonzó riporttémául szolgáltak, a főherceg időleges meghűlésétől a vacsoránál
húzatott cigányzenéig és az állítólag a hátára tetovált rókavadászatot ábrázoló képig minden apróság érdekelte
a pletykarovatokat – majd a szarajevói merénylet után a meggyilkolt trónörököst tapintatból pusztaszeri
anekdoták felemlegetése révén „magyarbarátnak” beállítani igyekvő nekrológokat. Az idealizáló hangvétel
ellenére is e beszámolók jól visszaadják, milyen lehetett a vadászatok hangulata: „Decz. 2-dikán, a második
napi vadászathoz Ferencz Ferdinánd főherczeg még sűrű ködben kocsizott ki a fényes pusztaszeri kastélyból a
péteri-majorság határához, ahonnan a hajtóvadászat megkezdődött. Mire a társaság felállott, a köd eloszlott;
szerte hajtotta a deczemberi szél. Csakhamar elhangzott a kürtjel s megkezdődött a hajtás a legnagyobb
rendben. A nyulak olyan sokadalma jelentkezett, a mely a vadásztársaságot egy pillanatra szinte zavarba hozta.
A másik pillanatban azonban már durrogtak a fegyverek s rulirozott a nyúl minden vadász előtt halomszámra.
A vadászatban ugyancsak az a társaság vett részt, mely az első napon. A hajtás a nagykiterjedésű baksi-majori
földekig tartott, a hol a rengeteg háló-falak voltak kifeszítve. Itt volt természetesen a legnagyobb puskázás. Az
óriási quantumból, mely elejtetett, a presumtivtrónörökös egymaga 467 nyulat. 9 foglyot és 7 fáczánt lött. A
harmadik napi vadászat, decz. 3-dikán, az ángyási majornál kezdődött s a hajtás a legelső magyar alkotmányozó
gyűlés földjéig, a pusztaszeri erdőségig tartott; a vadászat délután 3 óra tájt ért véget. A két óriási nyúl-garmada
még most, mikor a tudósítást írom, nincs összeszámolva. Hozzávetőleges számítással egyikben lehet körülbelől
450. Ezt mind Ferencz Ferdinándfőherczeg hozta teritékre. A második garmadában 1050—1150 nyúl heverhet,
mint a társaság többi tagjának vadászzsákmánya. Összegezve az eredményt, lövetett kerekszámban 6300 nyul;
ebből a föherczegre esik: 1498 drb nyúl, 35 fogoly, 40 fáczán és 1 róka. A főúri vadászok mindnyája Greener—
Tomischka-féle lancasterekkel volt fegyverkezve s a főherczeg, mint par excellence tetőtül-talpig telivér vadász
és nagyszerű lövő, bámulatos ügyességgel és kitartással hozta teritékre vadjait. Nem egy esetben történt, hogy
négy Tomischka fegyverének nyolcz csövével nyolcz nyulat teritett le” (Vadász-Lap 1892. december 15.).
Könnyen belátható, hogy ilyen rendkívüli teljesítményre Ferenc Ferdinánd is csak úgy lehetett képes, ha (amint
az egy sajtófotón is látható) nem maga töltötte fegyvereit, hanem azokat kísérete adogatta a kezébe, így a
trónörökös szinte folyamatosan tüzelhetett az elébe terelt vadakra.
A trónörökös mellett többszöri visszatérő királyi vendégek voltak Francis, Teck hercege, Mária angol királyné
testvére és Rhédey Klaudia grófnő unokája, illetve Romanov Miklós nagyherceg (1856-1929), a cári hadsereg
későbbi I. világháborús főparancsnoka, aki az orosz agár híres nemesítője és szenvedélyes vadász volt. Az
1897-i nagyvadászaton a nagyherceg állítólag 1200 lövésből 300-szor, míg Ferenc Ferdinánd ugyanakkor 1000
lövésből 800-szor talált (Budapesti Hirlap 1897. december 15.). Teck herceg az őszi hajtóvadászatokon kívül
olykor őzvadászatra is elutazott Pusztaszerre, mint 1905-ben, amikor Pallavicini Sándor őrgróf vendégeként
május 15-én érkezett Kistelekre, és május 16-tól 19-ig a pusztaszeri és a hantházi pagonyokban 22 darab
őzbakot ejtett (Vadász-Lap 1905. július 5.).
A Pallaviciniek reprezentatív vadászatai nem maradtak kritika nélkül. A falukutató mozgalom szociográfiáiban
az amúgy is a Dél-Alföld posztfeudális viszonyainak jelképévé vált Pallavicini-uradalom (Kovács 1937;
Zombori 1979) kritikájában is szerepeltek a hajtások, ahol a néhai kuriális jobbágyok kisbérlővé lett utódai évi
20-20 napon keresztül robotoltak, nagy vadászatok alkalmával pedig háromnapi hajtást szolgáltattak a feudális
járulékok maradványaként továbbélő 80 forintos építkezési segélyért (Féja 1937: 130). De tollhegyre tűzte már
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e vadászatokat Ady Endre is: „Ropog, dörög a fegyver, hull az ápolt, fölnevelt, illedelmes vad ezerszámra. Milyen
áldott, jó ország ez a Magyarország, s milyen nagy, előkelő urak járnak el ide vadászni. Némely demokrata
csirkefogóknak, akik pedig a hivatalos történelmet nem tisztelik vakon, Árpád és társai jutnak eszükbe. Vajon
Pusztaszeren csakugyan ezért történt volna a híres kötés, mely akkor is hiteles, ha nem történt volna meg? Ez
az ország azért kívánt és akart itt megalakulni, hogy Pallaviciniék vadölő áldomáson vendégelhessék az idegen
és hazai rablólovagok unokáit (…) Azt kell hinnünk, hogy azt a népet, amely Árpáddal jött ide, teljesen elmosta
az idő vérfolyama. S azt kell hinnünk, hogy az a nép, amely ma él, nem is érdemli meg, hogy itt élhessen.
Mert másképpen nem lehetnének Magyarországon külön országok, boldog egyeduralmak. Másképpen nem
tűrné el a magyar nép, hogy Magyarország kegyetlen nagyurak vadászterülete legyen. Másképpen nem ritterek
vadásznának most Pusztaszeren, de végre megcsinálná ott a nép az új szert. Az új kötést, mely után csak egy
vadászat jönne még: azokra a latifundiumos urakra, akik miatt meg nem születhet egy becsületesebb, jobb
Magyarország” (Ady 1907).
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Additives to the hunting life of the Pusztaszer manor
Noémi Vári – Dénes Kristóf Szabó
Great hunts, remarkable on even a national level were taken place on the Pusztaszer estate of the Pallavicini
family. The contemporary press sources made it available to get the partial statistics of the number of the game
shot during the hunts. The Pusztaszer hunts were an occasion of connection-making for members of the
aristocraticelite of the era, where Archduke Franz Ferdinand and Grand Duke Nikolai Romanov were regular
guests. The Pusztaszer hunts became a symbol of late Hungarian feudalism and social conflicts in the political
debates of the era.
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