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VADÁSZKOCSIK A TÖRTÉNELEMBEN 
Kőcziánné dr. Szentpéteri Erzsébet

A kocsi története legalább négy-négy és félezer évre tekint vissza, s fel
fedezése azok közé az "elani találmányok" közé tartozik mint amilyen példá
ul a tüze volt. Kár az első emlékektől kezdve a sokféleség a jellemző, a- 
mely alapvetően arra vezethető vissza, hogy a folytonos alakítgatással a 
használati célnak megfelelő, mind tökéletesebb jármüveket próbáltak konst
ruálni elődeink. Ebben a folyamatban a vadászkocsik epizódnyi időkre tűn
nek csak fel, bár már igen korán és nem is akárhol.

A kocsi feltételezett "őshazájában", Mezopotámiában alakulnak ki a harci ko
csik, s hozzájuk kapcsolhatók a vadászkocsik: a köztük lévő különbség lénye
gében csak az eltérő alkalmakra korlátozódik, vagyis' vadászatra vagy háború
ra, mint azt a fennmaradt hadi és vadászjelenetek igazolják. A legszebb ko
rai vadászjeleneteket Asszíria hagyta ránk, számos művészi reliefen láthatók 
az uralkodók pl. oroszlánvadászat közben. Különösen gazdaságok ilyen emlé
kekben az Asszurbanipál ninivei palotájában talált domborművek. A harciko
csik eljutottak Egyiptomba is, s a világhírű Tutanhamon leletek között szin
tén vannak olyan darabok, amelyeken vadászjelenetek és vadászkocsik láthatók. 
Ilyen például az a láda, amelyben a fáraó ünnepi ruháit őrziték,ennek az ol
dalaira fetett képeken oroszlánra, gazellákra, struccra vadászik az uralko
dó, de hasonló hírességu az az arany légycsapó is, amelyen vadászkocsiján u- 
gyancsak struccokat üldöz a fáraó. Az ebből a korszakból fennmaradt eredeti 
harci- és vadászkocsik a világ nagy múzeumainak féltett műtárgyai, amelyek 
a kincsleletekhez hasonló őrzésben és bánásmódban részesülnek.

Az időbeli ugrás, amelyet szándékozunk tenni igen nagy, évezredekben mérhe
tő, viszont olyan konkrét példák bemutatásával jár, amelyeknél az eredeti
ben megmaradt jármüvek térben és korban is közelebb állnak hozzánk, és alapo
sabb tanulmányozásukra reálisabb lehetőségek kinálkoznak.

A schönbrunni kastély un. "Wagenburg" részében őrzik az osztrák császári ud
var járműveit, a koronázási díszhintóktól a temetéseken használt kocsikig.
A világhírű gyűjteményben csak néhány vadászkocsi található, ezek azonban i- 
gen figyelemreméltó példányok. Fő jellemzőjük, hogy a császár vagy közvetlen
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környezete részére készültek. A szakírók szerint az udvar illetve az oszt
rák császári ház tagjai "notórius" vadászok voltak. Ferenc József például 
szabad idejének jelentős részét töltötte vadászattal, viszont közismert pu
ritán személyisége következtében vadászkocsijait a célszerűség és az egysze
rűség jellemezte elsősorban, így vadászkocsi különlegességek nem fűződnek a 
nevéhez. Kronológiailag és küllem szempontjából is az első hely I. Ferenc 
vadászkocsiját illeti meg. Az 1800-as évek elején épített kocsi technikai 
és művészi kivitele azonos az un. gálahintókéval. A nyitott, bőr féltetővel 
ellátott kocsi kényelmes mély üléseivel, C-rugós alvázával, aranyozott paszo
mányozásával és vereteivel inkább díszhintó, mint vadászkocsi, erre főként 
mély és széles fellépői utalnak csak. Még lámpákkal is ellátták, s ezek a 
Wagenburg gyűjteményében a legrégebbi darabok.

1820 körül készült az a már valóban speciálisan vadászkocsinak minősíthető 
jármű, amelynek tulajdonosa I. Ferenc egyik veje, Leopold von Salerno herceg 
volt. A teljesen nyitott kocsi rendkivül egyszerű szerkezetű, riígónélküli, 
igen hosszú és alacsony kocsi, amelyen a középen végigfutó, bőrrel bevont 
padkán lovagló ülésben helyezkedhetett el négy vadász. A jármű további sajá
tossága az a forgó ülés, amely közvetlenül a kocsisbak mögött kivételesen ké
nyelmes és kedvező lehetőségeket biztosított a bennülőnek a vadászat során.

A kocsik mellett a vadász szánok is említést érdemelnek. Ezek között a leg
érdekesebb Rudolf trónörökös 1880 körül épített szánja, amelynek ülését szar
vasagancsok tartják. Az egylovas könnyű szánt lovaglóülésben maga a trónörö
kös hajtotta.

A szakirodalom még több vadászkocsit és vadászathoz használt szánt is ismer 
leirások és különféle ábrázolások alapján, így például megemlítik, hogy a ki
rályi birtokokon az udvar tagjai részére állandóan, az egész év folyamán tar
tottak készenlétben vadászkocsikat. Ilyen hely volt Gödöllő is, ahol azonban 
nem maradt semmi a világháború után. /Az ausztriai Piberben még őriznek Ru
dolf -féle vadászkocsit./ A leírások között szerepel egy vadász szán, amelyet 
Windischgrátz herceg csináltatott a múlt század utolsó harmadában. Számunkra 
ez azért érdekes adat, mert egyelőre szóhagyomány alapján terjesztve, de'ál
lítólag Magyarországon is található Windischgrátz-féle szán.

Mielőtt a hazai emlékeket sorravennénk, még egy kis kitérőt teszünk, számol-
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va azzal, hogy a leírtak személyesen is megismerhetők lehetnek az érdeklődök 
számára. Lengyelország déli részén található-Láncút kastélya, amelyben egé
szen a második világháborúig éltek lengyel főnemesek /előbb a Lubomirskiak, 
majd a Potocki család/, köztük többen vadászok és egyben kocsigyujtők voltak. 
Az általuk gyűjtött járművek között Európa legjobb kocsigyártó cégeinek 
gyártmányai vannak; ilyenek azok a vadászkocsik is, amelyeket társas vadá
szatokon használtak, külön az urak és külön a hölgyek részére. Azokat jelleg
zetességeket, amelyeket az osztrák császári udvar kocsijain megállapítottunk, 
ezeknél szintén felsorolhatjuk: a szokatlanul hosszú kocsitest, alacsony ke
rekek, egyszerű alváz stb. A főként francia eredetű vadászkocsikon azonban az 
ülések nem lovagló pozicióhoz készültek, hanem hosszanti elrendezésűek, a me
netiránnyal párhuzamosak, és olyan fellépőkkel vannak egybeépítve, melyekről 
könnyen és gyorsan lehet a kocsit elhagyni. A luxus minőség elsősorban a ko
csik elegáns kivitelezésében jelentkezik, a finom bőrbevonatokban, nemes na
túr faanyagokban, s olyan kisebb "kényelmi" részletekben, mint például a höl
gyek kocsijainak vászonteteje. A iancuti gyűjteményben azonban a francia-oszt- 
rák stilusu kocsiktól teljesen eltérő vadászkocsi is található, amelynek jel
zője "magyar", bár készítője ugyancsak egy híres bécsi kocsigyáros volt, aki
nek nevét és gyártmányait a hozzáértők Magyarországon is becsülték. A "ma-

fgyár" vadászkocsi szögletes oldalú, magas kerekeken járó hajtókocsi, amelyen 
a kutyák és a fegyverek számára klf. tartókat helyeztek el. A legfőbb "ma- 
gyar"-nak minősített jellegzetessége vésett-táblás oldala, mely jelenlegi tu
dásunk alapján valóban hazai sajátosságnak tűnik.

Mielőtt végleg a honi tájakra kerülnénk,meg kell említetni az NDK-beli, Wei- 
marban található kocsigyűjteményt is, amely szintén bemutat vadászkocsit ab
ból a fajtából, amelynek jellemzője az úttal párhuzamosan elhelyezett ala
csony ülés és a rendkívül egyszerű", de erős alváz, viszont itt az egész kivi
telezés masszivság^. dominál.

Rátérve a magyar vadászkocsikra, elsősorban két forrásra támaszkodunk. A ma
gyar kocsizás alapművét Pettkó-Szandtner Tibor írta meg, Könyve a mai napig 
hiánypótló alkotás, és szerencsénkre már fotókat is használt illusztrációként. 
Az általa bemutatott magyar hajtó kocsik között említi meg két tipusról, hogy 
"vadászkocsikul nagy előszeretettel használták apáink ezeket a kocsitípuso
kat". Az egyiket a legnevesebb magyar kocsigyár, a "Kölber Testvérekké ké
szítette, míg a másik egy löcsős homokfutó, amelynek hátulja a vásárhelyi



és a debreceni bőrös kocsikra emlékeztette a szerzőt. Mindkét kocsi szög
letes oldalú, vésett-táblás. és az utóbbi "hátulja" vagy saroglyája alkal
mas volt kutyák és meglőtt vad szállítására is. Ezekről a kocsikról valóban 
elfogadhatjuk, hogy a magyar tájtipusokból fejlődtek ki, ás egyéb használa
tuk mellett vadászkocsik is voltak,azonban nem hagyhatjuk figyelmen kivül a 
nemzetközi hatásokat sem, amelyeknek eredményeként jelent meg Magyarorszá
gon például az un. "dog-cart". Ez a kocsi - mint a neve is mutatja - angol 
eredetű, és jellegzetes vadászkocsi, amely azonban addig, amig hozzánk el
jutott, jelentős változáson ment át. A legtöbb eredeti "dog-cart" kocsi- 
szekrényén az ülések alatt elhelyezett "zsaluk" jelzik, hogy kutyák részére 
képezték ki a belsejüket, míg hazai "dog-cart" kocsijainkról Jordán Károly
- aki a magyar kocsigyártóipar utolsó nagy őrzője volt - a következőket ír
ja: "közkedvelt formájú könnyű" hajtókocsi.... oldal és hátfal burkolata több 
tábla mezőnyből készített, ezeket a mezőny darabokat lécek fogják össze az 
alsó nagy táblával együtt. A fa eredeti színében fényezett."

A szakirodalmi leírások mellett a múzeumi gyűjteményeket tekintjük második 
számú forrásunknak, természetesen ezzel nem a fontossági sorrendet kívánjuk 
jelölni. A parádi Kocsimúzeumban két vadászkocsi látható, s a Közlekedési Mú
zeum tulajdonában nincs is több ilyen jármű7, illetőleg raktárban jí/agy egy o- 
lyan. angol hajtókocsi, amelyről az alaposabb kutatás kiderítheti^ hogy egyben 
vadászkoosi volt, de nem "dog-cart", amely hazai formájában is hiányzik még 
közgyűjteményeinkből. /

A Párádon látható kocsik közül az egyik egy nagyobb méretű" társas vadászkocsi, 
amelynek kiképzése igen jellegzetes: magas és erős vasabroncsos kerekeken jár, 
kocsiszekrénye alsó része síma, benne szembenéző párnázott ülések vannak, me
lyek bordázott háttámlákkal végződnek. Hátul van a fellépője, amely fölött 
kis teleajtó zárja le a kocsi hátsó oldalát. A kerekeket kivéve szine fekete, 
a kerekek viszont élénk vörösszínuek - keskeny fekete csíkozással díszítve.

A másik vadászkocsi egészen különleges darab, legalább is honi tájainkon. A 
múzeumi adatok szerint a Mátra környéki falvak egyikéből került elő az ún. 
"tarantász", mely Jordán Károly megállapítása szerint "orosz eredetű szerkesz
tés alapján került hazánkba." Különlegessége főleg az aljazatán mutatkozik, 
acélrugók helyett a kocsi hosszában falécekből összeállított "rugany" enyhíti 
a rázkódást. Az egész kocsit a nehéz, erdős, hegyes-völgyes terepen való köz
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lekedésre alakították ki, ezért rendkivüli alacsonysága is. A vadászat cél
jait szolgálja az ülések alá helyezett nagyméretű láda. A "tarantász" in
kább közelíti a vadászkocsik jellegzetességeit, mint az előtte leírt társas 
vadászkocsi, és valószínűleg jobban el volt terjedve hazánkban is, mint azt 
korábban feltételeztük. A fogatolt jármüvek általános eltdnése nagyon megne
hezítette a kutatást ezen a téren, és még egy ilyen rövid áttekintés is 
számos kérdést vet fel. Azt azonban csaknem bizonyosra vehetjük, hogy tör
ténelmi nevezetességé vadászkocsi előkerülésére már nem nagyon számíthatunk. 
Tudomásunk ugyan van néhány társaskocsiról, amelyeket vadászkocsiként is 
használhattak , ezek megtalálhatók nagyobb állami gazdaságainkban /pl. Mező
hegyesen és Bábolnán/, de jelentőségüket elsősorban koruk és gyártójuk neve 
adja.
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