Királyi éS Főúri VAdáSzATOK Gödöllőn,
A Gödöllői-dOMbSáG
VAdáSzATi MúlTjA éS jelene,
A TerMéSzeTFeSTő CSerGezán Pál
Az Országos Magyar Vadászkamara
Fővárosi és Pest megyei Területi Szervezetének
időszaki kiállítása a Gödöllői Királyi Kastélyban.

Gödöllő rövid
vadászati története
Gödöllő környéke, a Gödöllői-dombság vadban gazdag területe
évszázadok óta híres vadászterület volt. Már I. (Nagy) Lajos és
Hunyadi Mátyás is szívesen vadászott erdeiben, amely könnyen megközelíthető, lóval, kutyával könnyen járható. A 18. század közepén
építtetett gödöllői kastélya környékén Grassalkovich I. Antal gróf
vadaskertet létesített, vadászházzal, a vadászszemélyzet részére lakásokkal. Unokája, Grassalkovich III. Antal herceg 1827-ben a kisbagi
vadaskertben rendezett vadászatokat.
1867-ben a magyar állam megvásárolta a gödöllői kastélyt és a környező birtokokat, s koronázási ajándékként felajánlotta a királyi pár
számára. I. Ferenc József és Erzsébet királyné pihenő-, illetve vadászkastélyként használták az épületet. Az uralkodó fenntartotta magának
a birtok vadászati jogát. Megkezdődött a szakszerű vadgazdálkodás.
Jól járható utak, magaslesek épültek, a területet öt vadőr vigyázta.
1870-ben a gödöllői kastély felújítására szánt pénz maradványából
felépítették a mácsai vadászkastélyt, s a közeli Ecskenden vadaskertet
létesítettek. A Gödöllő környéki erdőkben a királyi család nagy falkavadászatokat tartott, amelyekre hivatalos volt a magyar arisztokrácia
színe-java (pl. a Károlyi-, az Andrássy-, az Edelsheim–Gyulai-, a
Ráday-, a Szapáry-, az Esterházy-család tagjai). E vadászatokra a
vadászati hivatal külön meghívókat küldött ki, pontosan megjelölve
a napot, órát, helyet és meghatározva az elejtendő vadat. A több mint
55 ezer holdas vadászterület kezelését 1874-től az újonnan létrehozott
Császári- és Királyi Udvari Vadászhivatal vette át. A király Pettera
Hubertet nevezte ki fővadásszá. A kiváló szakember és szervező egyik
első feladata a vadászati szabályzat elkészítése volt. Helyettese a fiatal
Storcz Mátyás lett.
A gödöllői kastélyt 1920-tól használó Horthy Miklós kormányzó kedvelt időtöltései közé tartozott a vadászat, amely ekkor a diplomáciai
tárgyalások fontos kísérőeseménye volt. Többek között Edward
walesi herceg, Ciano gróf, olasz külügyminiszter, s a patialai maharadzsa is a vendégei voltak Gödöllőn.

Vadászati módok
Cserkelés:
Valójában apró, rövid lesek sorozata. Nehezebb és nagyobb ügyességet
igényel. A cserkelő vadász a vadat annak eszén és érzékszervein túljárva
igyekszik felkeresni pihenő-, búvó- és táplálkozóhelyén, illetve váltói
közelében. A cserkelő vadász ellensége a kavargó szél, a talpa alatt megroppanó gally, valamint az erdő „őrei”: a rigók és a szajkók, amelyek
hangjukkal jelzik a vadász közeledtét.
Lesvadászat:
Folytatható magaslesről, leskosárból és lesszéken ülve egyaránt. A leggyakoribb a magasles használata. Ennél a módnál van a legnagyobb esély
arra, hogy a vad nem kap szagot. Fontos, hogy a magasles lehetőleg két
fő (a vadász és a kísérője) számára is kényelmes legyen.
Vaddisznóhajtás:
A vadászatvezetőtől és segítőitől rendkívül jó vad- és területismeretet igényel. Előkészítését hetekkel előtte el kell kezdeni. Fel kell deríteni, hogy
a sertevad melyik sűrűben pihen. Ott folyamatosan etetni kell, hogy a
megszokott fekhelyeket ne hagyja el. A hajtások és a lőállások kijelöléséhez ismerni kell, hogy a megzavart vaddisznók merre szoktak átváltani a
másik sűrűbe vagy sűrűkbe. A lőállásokat a sűrű mindkét oldalán ki kell
jelölni, mert nem tudható, hogy a vadászat napján milyen lesz a szélirány.
Ha a vadászok fegyelmezettek és a terep is kedvező, akkor az első leálló
sor mögött 200–300 m-re második sor is állítható a „távolváltókra”. Egy
napra 2–3 hajtásnál többet nem célszerű tervezni. A hajtások hossza 2–2,5
km-nél, ideje másfél óránál több ne legyen, mert a hidegben elgémberedett
vadász könnyen elhibázza a futó vadat. A terület adottságaitól függően 7–
25 leálló vadásszal, 10–30 hajtóval és a hajtásban járó 3–6 puskással
szervezzük a vadászatot. A vadászatvezető, illetve a puskásokat leállító
felvezető egyértelmű és határozott eligazítást adjon. Tájékoztassa a vadászokat a: hajtás irányáról, a lőirányokról, a szomszéd vadász helyzetéről,
a hajtás befejezéséről, a gyülekezés helyéről. A lőállásokban a tilos lőirányokat a fákon elhelyezett piros szalagokkal kötelező kijelölni. A
vaddisznóhajtásban kutya is használható (tacskó, terrierek, ezek keverékei).

Fácán ráhajtásos vadászata:
Nagy szakértelmet és előkészületet igénylő, komoly teríték elérésére
alkalmas vadászati mód. Jelen körülményeink között csak akkor lehet rá
számítani, ha a vadászterület kezelője nagyobb számú nevelt fácánt
bocsát ki a leendő hajtás területére. A vadászat előkészítése azzal kezdődik,
hogy úgy jelöljük ki a kibocsátóhelyeket, hogy a levadászandó területen
minél egyenletesebben tartózkodjanak fácánok. Ha a terep adottságai
megengedik, akkor a puskásokat a hajtás irányában lévő völgybe kell
állítani. Így lehet „toronykakas”-lövési lehetőséget biztosítani még akkor
is, ha esetleg a fácán nem repül kifogástalanul. A lőállásokat egymástól
30–40 m távolságra kell kijelölni. A lőállásokba mellvédet kell készíteni
nádból, esetleg kukoricaszárból, hogy a jó szemű, előregyalogló fácánok
ne vegyék idő előtt észre a vadászokat, nehogy visszatörjenek. A hajtást
célszerű kontrahajtással tervezni, tehát úgy, hogy az első hajtás után a
puskások helyben maradnak, hátraarcot csinálnak, és már indulhat is
szemből a másik hajtás. Ha nagyon sok a fácán, és a hajtók tapasztaltak,
a hajtósor előtt 15–20 lépésnyire egy-egy ugrasztó jár. Ezáltal a fácánok
már korábban is lővonalra repülnek, és közvetlen előtte kevésbé kelnek
„bokrétában” (csoportosan). Ha szinte folyamatosan szól a puska, a hajtásvezető lassítja, esetleg megállítja a hajtókat. A kontrahajtás végeztével,
a hajtók közreműködésével megkezdődhet a terítékre került vad összeszedése.
A vizslák ekkor kapcsolódnak be a vadösszeszedés munkájába.
Erdei szalonka vadászata:
Csak tavasszal vadászható, hajnali és esti húzáson. Tavaszi (fészkelőhelyére
irányuló vonulás idején) nappal az agyagos, vályogos talajú, nagyobb kiterjedésű bükk-, cser-, tölgy- és gyertyános fiatalosokban pihen. A szalonka
hajnalban és este egyaránt húz (nászrepülés). Hegyes, dombos vidékeken
a legjobb húzóhelyek általában a nagyobb kiterjedésű fiatalosokkal
körülvett hegynyergeken vannak. A magányos nagy fák, „hagyásfák” jó
fordulóhelyek. Szép csendes időben, szemerkélő esőben a hosszú csőrű
madarak pisszegve, korrogva, lassan repülve húznak. Hideg, szeles időben
inkább hangtalanul és gyorsan repülnek. Legtöbbször egyedül, de nemritkán
két madár együtt repül („cvikk”). A magányosan húzó szalonkát a
gyakorlott vadász síppal magához tudja pisszegni, hogy lövésre jöjjön. A
kakasok nászrepülése ez, a tojó ritkán száll fel. A hajnali húzás általában
rövidebb, kevésbé esélyes, mert a húzás még lővilág előtt elkezdődhet.
Az esti húzásnak akkor van vége, amikor a feketerigó, s a vörösbegy
éneke elül. A szalonkavadásznak jó segítője a vizsla. Az erdei szalonka
jelenleg csak „monitoring” alkalmával ejthető.

Királyi főúri
vadászatok
A lovas vadászatok különböző formái évezredek óta a királyok,
főurak kedvelt sportja, szórakozása volt. A falkászat, az agarászat, és
a solymászat szorosan kapcsolódik Gödöllőhöz és általában a magyar
főúri életmódhoz.
A falkászat ősi magyar formája Erdélyből származik. Ezt reformálta
meg az 1820-as években gr. Széchenyi István, aki az angol mintájú
falkavadászatot (ún. parforce-vadászat) honosította meg hazánkban,
mert felismerte benne a lótenyésztés, a társasági élet szerveződésének
fontos eszközét. A hajtás szarvasra vagy rókára az erre kiképzett kopófalkával történt, amely akár 25–30 pár kopóból is állt. A személyzet
és a vendégek lóháton kísérték az eseményt, szigorú szabályok és
protokolláris előírások szerint. A részvétel komoly lovaglótudást
igényelt, és a sport-jellegen kívül a nemesek társadalmi életének
fontos része volt. Korunkban állatvédelmi szempontok miatt élő állat
helyett egyre inkább (Magyarországon kizárólag így) fektetett nyomra,
azaz vonszalékra „vadásznak”.
Hasonló igényeket szolgált az agarászat. A magyar nemesek az ősi
kutyafajtát, a magyar agarat használták, elsősorban nyúlra és rókára.
A párban indított agarakat a résztvevők lóháton követték, teljes
vágtában, árkon-bokron át, minden terepakadályt leküzdve.
A solymászat a honfoglalást megelőző évszázadok óta a magyarság
jellegzetes tevékenységei közé tartozott, és tartozik, mind a mai
napig. Az idomított ragadozó madarakkal elsősorban fürjet, foglyot,
fácánt, vadkacsát, és gémféléket, valamint nyulat zsákmányoltak. Az
1930–40-es években Gödöllőn működő solymásztelep tekinthető a
mai magyar solymászat közvetlen elődjének. A II. világháború után
galántai Lelovich György, nemzetközileg is elismert szakember
újította meg a klasszikus lovas solymászat hagyományait.

Ferenc József (1830-1916)
gödöllői vadászatai
Ferenc Józsefnek két kedvelt időtöltése volt: a hadgyakorlatok megtekintése és a vadászat. Egyedül, illetve társasággal is szívesen
vadászott. Biztos kezű, jó lövész volt, kiválóan lőtte a futó vadat.
Golyós puskával és sörétessel egyaránt jól lőtt. Szívesen cserkészett,
de leginkább lesből vadászott. Legkedvesebb vadásztársa Lipót bajor
herceg volt, Gizella lányának a férje. Nemcsak a vaddal szembeni lovagias magatartást, hanem a szolid, szürkészöld vadászruha viseletét
is nagyapja fivérétől, a „stájer hercegtől”, János főhercegtől vette át.
A koronázási ajándékként használatba kapott gödöllői kastély körüli
hatalmas birtok kezelését az uralkodó a Földművelésügyi Minisztériumra
bízta, a vadászati jogot azonban fenntartotta magának. Új vadászterületén
(ez volt a tizennegyedik), Gödöllőn először 1867. március 26-án vadászott, gróf Andrássy Gyula miniszterelnök, gróf Wenckheim Béla
miniszter, Ivánka Imre képviselő és az udvari személyzet kíséretében.
Tizenkét szalonkát lőtt a kerepesi pusztán, majd délután Szentkirályon
szarvasvadászat következett.
Az 1870-es évektől kezdve Gödöllőn évente több udvari vadászatot,
lóversenyt, galamblövészetet tartottak, ezekre névre szóló meghívókat
küldtek szét. Ferenc József itt, Gödöllőn ismerkedett meg a lovas vadászattal, s annyira megtetszett neki, hogy közel húsz évig nagy
örömmel gyakorolta. A király saját harrier falkát tartott Gödöllőn,
rókára és szarvasra. A vadászatokat nem befolyásolta az időjárás,
megtartották esőben, sárban, nagy hidegben is.
A király Gödöllőn 25 év alatt összesen 273 szarvasbikát lőtt. A legszívesebben azonban vadkanra vadászott a valkói erdőben. A vaddisznó
eredetileg alig fordult elő Gödöllő környékén, az 1870-es évek elején
telepítették csak be. 1879-ben lőtte itt első vadkanját a király. Ennek
az állatnak a vadászatát más számára nem is engedélyezte. Dolgozószobájának falát beborították az itt elejtett kanok agyarai. Hogy mi
lett a sok elejtett állattal? Ha a király szép vadat ejtett a gödöllői
erdőben, „rendesen néhány száz frt ajándékot ad az illető erdőrész
őrének. A húsát is szereti annak a vadnak, amit ő lő, mindig pecsenyét
rendel az asztalra.” (Vasárnapi Újság 1899. nov. 19.)
Ferenc József a királyné tragikus halála után egyre ritkábban jött Gödöllőre. Utoljára 1911. május 6 – június 1. között tartózkodott a kastélyban, 7 évnyi távollét után.

Erzsébet királyné
a falkavadászatok királynője
Wittelsbach Erzsébet (1837–1898) bajor hercegnő lovak iránti szenvedélye gyerekkorától eredeztethető. Már négyévesen elkezdett lovagolni. Apja, Wittelsbach Miksa bajor herceg, a müncheni palotája
mellé egy fedett, kör alakú manézst építtetett, ahol saját maga is
fellépett a kislánnyal együtt. Erzsébet a kor szokásainak megfelelően
női, ún. dámanyeregben lovagolt, amely sokkal veszélyesebb volt,
mint férfi nyeregben. A női lovasok felsőteste ugyanúgy előre nézett,
mintha lovagló ülésben ültek volna, de mindkét lábukat a ló bal
oldalára rakták. A bal lábukat a kengyelben, míg a jobbat egy
„lábtartón” helyezték el. Két kis, ellentétes irányú, bőrrel bevont
szarvacskát építettek ezekbe a nyergekbe, s a lovasnők térdük felett,
ide beakaszthatták combjaikat, amelyek összeszorításával szilárdan
ülhettek a nyeregben.
Erzsébet királyné az első falkavadászatán 1869 telén, Róma mellett
vett részt. Ekkor még komoly eredményt nem ért el. Európa-szerte
híres volt lovaglószenvedélyéről, népszerűvé tette Magyarországon a
falkavadászatot, és divatba hozta a lovaglóöltözéket. Hosszú, fekete
lovaglókosztümöt viselt, barna hajkoronáján kis, kemény kalapot
hordott. A férfiak a falkavadászatok alkalmával vörös szalonkabátot
(szarvasvadászat esetén zöldet), fehér szarvasbőr nadrágot, csizmát
és cilindert viseltek.
A királyi család szívesen töltötte az időt Gödöllőn, ahol Erzsébet
igazi falkavadásszá vált. Itt sokkal kötetlenebbül élhettek, mint
Bécsben, szinte magánemberként. Több időt töltöttek egymás társaságában és gyermekeikkel, főleg az 1870-es években. A királyi pár
1872-től tagja volt Pesti Rókafalka Társaságnak, amelynek falkanagya
Esterházy Rudolf volt.
Az első gödöllői falkavadászatra 1872. október 26-án került sor.
Többféle állatot űztek: szarvast, rókát, nyulat. Az idényben összesen
26 alkalommal vadásztak, 9 alkalommal kaptak el rókát, egy
alkalommal a királyné is megszerezte a rókafarkat. Erzsébet folyamatosan fejlesztette lovaglótudását, és a gödöllőinél jóval nehezebb
terepen rendezett angliai vadászatok rendszeres résztvevője lett.
Lovas pályafutásának csúcspontját az 1880. évi írországi falkavadászatok
jelentették. Ezt követően kezdték el a falkavadászatok királynőjeként
emlegetni. Egészségi okból 1882 után eladta gödöllői harrier falkáját,
innentől kezdve egészen haláláig a hosszú séták vették át a lovaglás
szerepét.

Rudolf trónörökös (1856-1889)
a vadász
Rudolf már kisgyermekkorától meg akart felelni apjának: jó tanuló,
jó katona, jó lovas és jó vadász akart lenni. Nyolc és tizenegy éves
kora között készített színes ceruzarajzai is erről árulkodnak. Vadászjeleneteket, s különböző madarakat rajzolt szívesen. Jól lőtt, kilencévesen
ejtette el első bikáját.
Az 1870-es évektől a trónörökös is aktív résztvevője volt a gödöllői
vadászatoknak. A gödöllői erdőkben alkalma nyílt madártani megfigyeléseket is folytatni. Különösen a ragadozó madarak érdekelték.
Megfigyeléseit a híres tudós, Alfred Brehm is felhasználta. A Gödöllői-dombság területén kedvelt vadászó helye Szentkirály volt, ide
járt saslesre. Szívesen vadászott Szentjakab, Galgamácsa, Isaszeg és
Valkó erdeiben is. Gödöllő környékén utoljára 1888. december 18-án
vadászott, alig hat héttel tragikus halála előtt.
Többfelé hívták vadászni. 1879 novemberében Munkács környékén,
Schönborn-Buchheim Ervin gróf birtokán járt. Itt, a Viznice völgyében
lőtte élete első medvéjét, egymás után kettőt is, egy nagyot és egy
kicsit. Barátja, Károlyi István gróf meghívására Stefánia főhercegnővel
együtt 1884 októberében Nagykárolyban vendégeskedett. Vaddisznó-, őz- és nyúlvadászatokon vettek részt. E jeles alkalomra megújultak
a város útjai, házai, hogy fényes fogadtatásban részesítsék a trónörökös-párt. 1887. augusztus 27–30. között Festetics Tasziló grófot
látogatta meg berzenczei birtokán. Itt őzbakra vadásztak. Több alkalommal járt Albrecht főherceg bellyei, és Coburg Fülöp szász-coburg-gothai herceg, Gömör-királyhegyi birtokán. A legszívesebben
Erdélyben vadászott, ott két vadászterülete volt: Görgényszentimrén
és a máramarosi Erdészvölgyben.

Horthy Miklós (1868–1957)
kormányzó gödöllői vadászatai
Vitéz nagybányai Horthy Miklós 1920 és 1944 között kormányzói
rezidenciaként használta a gödöllői kastélyt. Szenvedélyes vadász
volt, de pihenésképpen is szívesen járta az erdőt. A két világháború
közötti időszakban újra nagy vadászatokat, sőt, falkavadászatokat
is tartottak a gödöllői és valkói erdőkben. A vadállomány azonban
nagyon megsínylette a háborús éveket és a forradalmakat. Ezért a
kormányzó újjászervezte a Magyar Királyi Udvari Vadászhivatalt,
amelynek vezetője 1921-től Nemeskéri Kiss Géza királyi vadászmester lett. Munkatársai Krause Dezső főerdőtanácsos, Storcz
Mátyás vadásztiszt, Vermes Imre erdőmérnök, Dercsényi István és
Kachelmann Ottó főerdőmérnökök voltak.
Egy udvari vadászatra szóló meghívás olykor a politikában a hivatalos látogatásnál is több eredménnyel járhatott, ezért a kormányzó
előszeretettel élt a vadászdiplomácia eszközével. Az általa tartott
vadászatokon számtalan külföldi koronás fő, diplomata, politikus
vett részt. Így például Viktor Emmánuel olasz király feleségével és
lányával 1937. május 20-án solymászbemutatón, vagy az inkognitóban Magyarországon tartózkodó Edward walesi herceg 1935.
szeptember 14-én lunch-on és fogolyvadászaton, ahol a herceg 70
foglyot lőtt. Több alkalommal vadászott itt gróf Galeazzo Ciano
olasz külügyminiszter nejével, Edda Mussolinivel, Joachim von
Ribbentropp német birodalmi külügyminiszter, báró Schön német
követ, s a kapurthalai maharadzsa is. A magyar közélet szereplői
közül pedig József és Albrecht főhercegek, gróf Bethlen István,
vitéz Endre László gödöllői főszolgabíró, Gömbös Gyula, Kállay
Miklós, Horthy Jenő. Az elejtett vadak terítékét a kastély főhomlokzata előtt rendezték el a vadászat végén, és ezt több alkalommal
fényképen is megörökítettek. Olykor a gödöllői lakosság is részesedett a vadászzsákmányból, pl. 1927 karácsonyán: „A terítékre
került vadak egy részét (nyulakat) Gödöllőn adta el a vadászhivatal s így közönségünk – bár drágán is – mégis hozzá jutott
ünnepekre vadhúshoz.”
(Gödöllő és Vidéke, 1927. december 25.)

Csergezán Pál (1924-1996)
világszerte elismert vad- és természetfestő
Gyermekéveinek nagy részét Kisvárdán töltötte. 15 évesen került
Budapestre, ahol később az Iparművészeti Főiskola építészeti szakán
tanult három évig. A II. világháború végén besorozták és a frontra
vitték. A hadifogságban ismerkedett meg az orosz természetfestészettel.
Három év múltán került haza. Tanulmányait 1950 és 1953 között a
Magyar Képzőművészeti Főiskola grafikai szakán végezte. Grafikusként,
illusztrátorként dolgozott eközben került hozzá közel a vadászat,
mint téma. A Nők Lapja, az Ország Világ és a Magyar Vadász,
később a Nimród rajzolója volt. Grafikusként tankönyveket, ifjúsági
és népszerű tudományos könyveket, s egyebek mellett Kittenberger
Kálmán és Fekete István könyveit illusztrálta. Kedvenceit, a lovakat
és az erdei vadakat festette egész életében, a mozgás kiváló ábrázolója
volt. Noha ő maga nem vadászott, mégis a vadászok társadalma
fogadta be igazából, és ők biztosították számára, hogy járja az erdőt,
figyelje az állatokat. Még ma is emlegetik, hogy kézből etette a vaddisznókat.
Országos kiállításokon rézkarcokkal szerepelt. Külföldön Párizsban,
Münchenben, Kölnben, Monte Carloban, Londonban voltak tárlatai.
Több kitüntetésben is részesült: 1982-ben a Német Vadászszövetség
nagydíját, 1993-ban Pro Natura Emlékplakettet, míg 1996-ban Pro
Cultutra Venationis emlékplakettet kapott. Élt és dolgozott a Német
Szövetségi Köztársaságban, valamint Iránban, ahol a sah lovainak
megörökítése volt a feladata. Hazatérését követően a Nimród
vadászújság szerkesztője, művészeti vezetője lett. 1994-ben a Muray
Róbert alapította Altamira Egyesület első elnökévé választotta.
Életének utolsó éveit Telkiben töltötte, műterme a Budakeszi Erdőgazdaságban volt. Hamvait is itt, Telki község határában az erdőben
helyezték el, Anna-lakon. Halála után egy évvel megalakult a
Csergezán Pál Alapítvány, amely minden évben Csergezán–díjjal jutalmaz egyet a legkiválóbb természetábrázoló művészek közül. 2006ban a Pilisi Parkerdő Zrt. tiszteletére avatta fel a Nagy Kopasz 559
méter magas csúcsán épült, 23,5 méter magas Csergezán Pál–kilátót.
Bronz mellszobra, Farkas Pál szobrászművész alkotása a Pilisi
Parkerdő Zrt. Budakeszi Erdészete területén kialakított Vadászok
Szoborparkjában áll.
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