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"PARASZT PUSKÁSOK" KARCAGON 
Dr. Oroszi Sándor

GARAY Ákos nevezetes festménye pipás, puskás, kutyákkal szánon uta - 
zó vadászokat ábrázol. A "paraszt puskásokat", akik - a korabeli 
szociológiai felmérések hiányában is - minden bizonnyal a század
forduló 25-35 ezres1 vadásztársadalmában a legnagyobb látszámot kép - 
viselték. Róluk tudunk azonban a legkevesebbet, hiszen ók élmé
nyeiket nemigen publikálták a vadászati szaksajtóban, terítékadata
ik legfeljebb az országos lőjegyzékbe kerültek bele, nem pedig dí
szes" vadásznaplóba" . Egy-egy vadászattal kapcsolatos megfigyelésük, 
netán vadászadomájuk élőszóban maradt fenn egy-két nemzedék emlé
kezetében, majd elfelejtették, kiesett az idő rostáján. Napjainkban 
azonban, amikor nemcsak az egyes emberek, hanem az egyesületek, tár - 
saságok is keresik a gyökereiket, a vadászok is újra felfedezik vi
dékükön egykor vadászó, erdőt-mezőt járó elődeiket - netán a régmái t 

2idők "paraszt puskásait".

I.
Egy jellegzetes alföldi területen, a Nagykunság "fővárosában", Kar
cagon van alkalmunk arra, hogy a vadásztársulat megalakulásáról, 
majd működéséről foglaljuk össze eddigi kutatási eredményeinket.

A Nagykunsággal kapcsolatban főleg GYÖRFFY István munkássága 
révén vált ismertté a terület vízivadban való gazdagsága.5 Más for
rásokból viszont azt is tudjuk, hogy egy-egy nagykun "deputáció" 
összeállításához, sikeres küldetéséhez a XVIII.században Karcag je
lentős vadmennyiséget adott. Például 1776 augusztusában csak ebből 
a nagykun városból 2o teknősbékát, 3o szárcsát, lo túzokot, lo nyu-
lat, lo vadludat, 3o vadrécét, 6o "sneft"-et és 6oo /vad/tojást kül d-

.. 4tek Pestre, az ottani bürokrácia kerekeinek kenésére . Szintén 
GYÖRFFY István utalt rá, hogy már a XVIII. században ösztönözte a 
tanács a tűzfegyverrel történő vadászatot - a beszolgáltatandó vad- 
/hús/ reményében.^ Ujabb kutatásokból tudjuk, azt is, hogy a Nagy
kunság Kiváltságos helyzete nem jelentette egyben az ott lakók alan yi 
jogon való vadászatát.6 Ez a kérdés pedig csak a XIX. század második
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felére válhatott jelentőssé, amikorra azonban a Nagykunság elvesztette 
kiváltságos helyzetét.

A XIX. század közepének vadászati szaksajtójában már fel-felbukkan 
Karcag vidéke, tehát az ország, szélesebb közvéleménye is értesülhetett 
az itteni viszonyokról. Legfőképpen a pusztát hangsúlyozzák. Az idegen 

írja például a kor jeles vadásza, HAVAS Sándor 1858-ban-, ki soha 
illy pusztaságot nem látott, a néma csodálkozástól nem tud magához tér
ni; sehol fát vagy bokrot, vagy ollyasmit, min szeme megakadhatna, nem 
vesz észre, csak a távolban gunnyaszt egy-két nyomorú épület, egymástól 
mérföldnyi térközön, aztán messze jobbra tőlünk Karcag város egyháza s 
tanyái látszanak, mint egy nagy asztag s néhány, a rét szélébe vert ka
ró. Azonkívül végtelen síkság köröskörül és rajta semmi, de semmi!"^
Hogy ezek a természeti viszonyok milyen és mennyi vadnak kedveztek, arra 
csak egyetlen adatot idézünk 1879-ből. A szomszédos Püspökladányban a 
decemberi "jegedő eső és hideg következtében" 4oo összefagyott túzokra gbukkantak. Elképzelhető ezek után, hogy Karcag környékén milyen vad
bőség volt, amely még jórészt a hagyományos, csak részben szántóföldi 
művelésbe fogott tájhoz kapcsolódott.

A karcagi szervezett vadászat akkor alakult ki, amikor a lecsapolá- 
sokkal, vizrendezésekkel a természeti viszonyok alapvetően megváltoztak.
/ Ezt a változást jelzi, hogy a szántóterület az 1753.évi 15,2 ezer kh-Qról 1879-re 53 ezer kh-ra emelkedett . / Természetesen a karcagi vadá
szat alakulásában is alapvető szerepe volt a vadászati törvénynek, az 
1883. évi XX. törvénycikknek. A törvény a vadászterületek alsó határát
- néhány kivételtől eltekintve - 2oo kh-ban határozta meg./2.§./. Ez 
azt jelentette, hogy Karcagon csaknem az egész 35 ezer hektáros határ 
vadászati jogát bérbe kellett adni. így alakult meg 1883-ban a karcagi 
vadásztársulat. A különböző szervezési, főleg pedig jogi huzavonák /amely
nek részleteit nem ismerjük/ után végül csak 1885-ben készítették el az 
alapszabályukat. Ez az alapszabály, bár javított példányban, de fennma
radt.10 így módunk nyílik a társulat céljával, legfontosabb szervezeti 
kérdéseivel megismerkedni.

A társulat czélja - olvashatjuk az alapszabály l.§-ában - a vadá
szatnak /az/ 1883.XX. tcz. értelmébeni gyakorlata által a vadtenyésztés
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előmozdítása s a vadászat kedvelőinek a vadászat nemes és férfias gya
korlatában való részesítése." Az alapszabályban a továbbiakban a tagok 
jogaival, kötelességeivel foglalkoznak. Érdekes, hogy "pártoló tagok"-at 
is fogadtak, akiknak csak évi 1 forint díjat kellett fizetniük /5.§.a./ 
Ugyanakkor lehetőséget nyújtottak az "idegenek"/"kik ideiglenesen tartóz
kodnak Karczag város határában, de azért vadászok"/ vadászatára is /5.§. 
b./

Közgyűlést évente februárban és augusztusban tartottak, mig a vá
lasztmány havonként ülésezett. Ez utóbbi jogai között felsorolták a ta
gok megbüntetésének lehetőségét is, amit az alapszabály jóváhagyása so
rán a földművelődésügyi miniszter kifogásolt. Magánegyesület ugyanis ír
ta a miniszter pénzbírságot nem szabhat ki.

Az alapszabályban részletesen kifejtették a tisztségviselők /elnök, 
alelnök, jegyző és pénztárnok/, majd pedig a tagok jogait és kötelessé
geit. A tagok jogai körül kiemeljük, hogy minden tag egy vendéget - a 
társulat elnökétől váltott "vendégjegy" ellenében vihetett a vadásza
tokra /19.§./ A kötelességek közül a 25.§-ban megfogalmazottat idézzük: 
"Kötelessége minden tagnak az általa elejtett vadakról naplót vezetni, 
ezen lelkiismeretes feljegyzés eredményét az elnök felszólítására közölni, 
hogy ezek alapján évenként statisztikai kimutatás készítethessék."

Mindezek mellett az alapszabályban is rögzítették a kör-és hajtó- 
vadászatokon való fegyelmezett viselkedést, illetve a közös vadászato
kon elejtett zsákmány szétosztását. A kör- és hajtóvadászatok alkal
mával - szól a 37.§. - elejtett vadak körül mindenik vadász egyet elvi- 
het díj nélkül; a többi azonban a társulaté marad, s a résztvevők egy
más közt elárverezik, a bejött összeg a társulati pénztárba foly/ik/"

A vadtenyésztés előmozdításáról" címszó alatt arról intézkedtek, 
hogy a város határának egy részét minden évben kiméleti területnek je
lölik meg. Ezen csak egyetlen alkalommal tartanak társas vadászatot.

A társulat ezen alapszabály szerint - egyelőre csak 1885. augusz
tus 1-jétől 189o. december 31-ig-vette bérbe a területet. A vagyonkeze
léssel a karcagi takarékpénztárt bízták meg, de egy 189o-ben készült 
tudósítás szerint a társulat külön vagyonnal nem rendelkezett, csak a 
2oo frt-nyi bérleti díjat szedték a tagoktól be. Ugyancsak ebből az év
ből tudjuk, hogy a karcagi vadásztársulatnak mindössze 2o tagja volt.11
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Karcag széles határában ennyi ember vállalta a hivatalos vadászattal já
ró terheket, ugyanakkor ennyi ember részesült a "vadászat nemes és férfi
as gyakorlatában."

II.
Mindez mit jelentett a mindennapokban, a vadászok életében? -tehetjük
fel a kérdést. Ha nem is a karcagi vadásztársulat első évtizedéből, de
a századfordulóról rendelkezésünkre áll egy napló, amelyben a napló
írója vadászati élményeit is megörökítette. Érdemes áttekintenünk Nagy 

12Péter /1873-196o/ karcagi "földmives" naplóbejegyzéseit, amelyek 
19o8-tól 1914-ig rögzítik a napokat, így a vadásznapokat is.

Tudjuk, hogy az 1883. évi XX.tc.9.§-a alapján az általános vadá
szati tilalom február elsejétől augusztus 15-ig terjedt. Ennek ismereté
ben lapozzuk át az 19o8-19o9. évi vadászati idényt! / A x-gal jelzett 
helyek határrészek nevei./

19o8.IX.13. "kin/n/ voltunk vadászni az ürömréten*, kevés zsákmány 
lett."

X. lo. "kimentünk vadászni a rétre*, Ferencz, én,Laczi, útközben 
hozzánk csatlakozott Madarász István vadásztárs, szépen 
mulat/t/unk."

X. 18. "vadászni voltunk 4-en a hegedűsderékba/n/ , 8 nyúl e- 
set/t/, eladtuk közösen, 8 frt 8o krért."

/Megjegyzendő, hogy ekkor már korona volt a valuta, de 
a napló írója még forintban számolt./

X. 29. "kimentem a rétre* gyalog, lőt/t/em az ürmösszigeten *
öt perez alatt öt nyulat."

XI.8 . "első körvadászatot tartot/t/unk a gergelyen*, kevés
zsákmány lett, 54 nyúl, volt vadász 28, hajtó 29."

XI.22. "kimentünk a kertbe vadászni, egy-egy nyúl esett."
XI.28. "körvadászat volt a hat/t/tyúsba/n/*, 14 vadász, 26 haj

tó, 25 nyúl esett."
XII.3. "kint voltunk /vadászni/ az orsojába/n/*, szerencse

nincs."
XII.6 . "körvadászat volt bócsán*, 12 vadász, 14 hajtó, 36 nyúl
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esett, ek/k/or lőt/t/em egy sast."
a bugába/n/* vadásztunk, 1 nyúl."

"bócsán* vadásztunk /Ferencz/cz/el, 4 nyúl, 5 fogoly 
esett."
"a réten voltunk... mentünkbe/n/ löttün/k/ két nyulat." 
"kimentünk, Tónus kivitt vadászni, a vasútnál szeren- 
csesen leborultunk a szánkóról."
"vadászni voltunk, 4 nyulat lót/t/ünk."
"komor idő, jeges út, körvadászat volt, kevés nyúl." 
"vadásztam, 3 nyulat fogtam.
"szánkóba fogtunk, elmentünk a körvadászatra bócsára* 
Kormosék tartot/t/ák, 19 vadász, 51 nyúl esett, el
múlt este tíz órakor, igen hideg idő."

Látható, hogy az idényben Nagy Péter összesen 17 alkalommal volt 
vadászni. Ebből négyszer körvadászaton, máskor egyedül, illetve baráti 
társasággal vadászott. A fő zsákmány a nyúl volt, egyetlen egyszer jel
zi a foglyot, illetve - a közelebbről nem meghatározott -"sast".

Ha a terítékeket tovább vizsgáljuk, a körvadászatokat illetően
- most eltekintve a már idézett vadászati idénytől - általában 35 körü
li vadász 17o-18o darab nyulat lőtt. Például:

1911.X. 29. "A kunlaposon* körvadászat volt, 183 nyúl esett, 37 va
dász."

1913.1. 12. "körvadászat volt a hat/t/tyúsba/n/*, 36 vadász, 174 
nyúl esett."

1914.XI.1. "körvadászat volt a disznóréten*, 172 nyúl esett."
Ennél természetesen sokkal kisebb terítékek is előfordultak:

19o9.X.24. "körvadászat volt a kunlaposon*, 27 vadász, 39 nyúl."
1912.1.31. "körvadászatot tartottunk az üllőbe/n/*, 84 nyúl, 33 

vadász."
Máskor csak ennyit jegyez meg:

19o9.X.31. "körvadászat volt a disznóréten*, hal/l/atlan kevés nyúl 
esett."

Természetesen ennek az ellenkezője is előfordult:
1913.XII.14. "Körvadászat volt a botonásba/n/*, temérdek nyúl volt, 

4o7 darabot ejtettünk."

XII.27 
XII.31

19o9. 1.1. 
I.lo.

1.13.
1.24.
1.28.
1.31.
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1914.1.31. "körvadászat volt a gergelyen*, sok nyúl esett, 27o db."
A napló írójának azonban az igazi vadászmulatságot a hárman-négyen, le
hetőleg a kertben, illetve a városhoz, tanyájához közel eső területen 
végzett vadászat jelentette. Az 19o8-19o9. évben idézett vadászati al
kalmakból is kitűnik ez, de említsünk meg még néhány ilyen alkalmat. 

19o8.I.5. "kimentünk Ferencz/cz/el bócsára* vadászni, csekély sze
rencsénk volt, én lőttem egy nyulat, egy madarat." 

19o9.XI.8. "kint voltunk vadászni, 7 nyúl 5 fogoly esett, hárman 
voltunk a gergelyen*

1912.IX.8 . "Laczival kint voltunk a Sándorokon* vadászni, 2 nyulurk 
lett."

/Megjegyezzük, hogy Ferenc és László Nagy Péter testvérei voltak./
1912.XII.4. "vadásztunk is, hoztam 5 fogjót, 1 aranysnefet, egy 

nyulat."
Itt érkeztünk el a nyulakon kivül elejtett egyéb állatok, főleg madarak 
kérdéséhez. Nem tudjuk például, hogy az "aranysnef" alatt a napló író
ja milyen madarat értett. Talán valamilyen sárszalonka - vagy cankófé- 
lét. Máskor viszont pontosabb adatokat kaphatunk.íme:

19o8.I.2. "reggel jókor kimentünk vadászni Décseivel, de vis/s/za- 
jöttünk, nagyon hideg szél fújt, hor/d/ta a havat, két 
nyulat lát/t/unk, megfogni nem sikerült, csak egy kis 

vércsét lőtt a czimbora."
1.3. "délután kimentünk a kertbe vadászni, hárman voltunk, én, 

Décsei, Ökrös, én lőttem egy nyulat, ők nem tanáltak, 
hazafele jövet aLlóvásárnál lelot/t/em egy vércsét, en/n/yi 
lett a zsákmány."

Meg kell itt jegyeznünk, hogy a várcse elejtését az 19o6.I.törvénycikk 
tiltotta. Ezek szerint azonban a karcagi vadászok erről még 19o8-ban 
nem tudtak. De folytathatjuk a sort, hiszen a következő bejegyzésekben 
szereplő baglyok már 19ol. óta, a 24.655/19ol.FM.számú rendelet szerint 
voltak védendők. Tehát ez egyértelműen vadászati kihágást jelentett 
-mégha nem is tudtak róla sem a vadászok, sem a preparátor. Lássuk csak!

19o8.I.7. "kimentem a kertbe, a csemetéket megvédteni a nyúlrágás- 
tól, jöt/t/ömbe/n/ l8t/t/em egy füles bagolyt."
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19o8.I.8. "elmentünk a madártömőhöz, Vass Józsihoz, vittünk két 
nagy bagolyt, egy kissólymot kitömni, a bagoly drb 2 
kor, a kissólyom 1 kor.4o fillér."

A nevezett"madártömő"mesternek Nagy Péter többször is adott elfoglaltsá
got:

19o8.X.2. "Vass Józsi hazahozta a gémet meg a vércsét, 4 kor."
XI.7. "Vass Józsihoz elkül/d/tem egy görényt."

19o9.I.2. "két sast elvit/t/ünk a madártömőhöz."
A karcagi vadászok és preparátor mentségére említjük azonban, hogy 

a mai hirközlést, információáramlást nem vetíthetjük vissza a századfor
dulóra. Bizonyára nem lőtték volna le a vércséket és baglyokat, ha tud
ták volna, hogy tilos. Ugyanigy, a "madártömő" sem preparálta volna a 
madarakat, ha tudja, hogy tevékenysége büntetendő. Mindez mutatja az 
országos rendeletek hatékonyságát, illetve érvényesülésük korlátait.
Nem véletlen tehát, hogy a védelem olyan szószólói, mint például HERMÁN 
Ottó, az elemi iskolai oktatásba kívánta beépiteni a madarak ismereté
vel és védelmével kapcsolatos tudnivalókat.

A vadászati "kelléke" volt a vizsla is, amellyel kapcsolatban Nagy 
Péter naplójában több utalás is van. A közelebbről meg nem nevezett 
la" a napló idejében többször is fialt, az alomból a karcagi polgármes
ter is vett kiskutyákat.

Nagy Péter puskájáról sem tudunk közelebbit, de számtalan utalást 
találunk az állapotára, illetve a munícióra vonatkozóan:

19o8.I.7. "a puska elromlott, nem hozta ki az üres patront, elvit
tem a lakatoshoz, Mátyushoz, még ma meg is csinálta egy 
nyúlért, este hazahoztam."

1913.1.15"a fegyverakasztót felszereltük, 2o koronába került."
A feljegyzésekből azt is tudjuk, hogy a töltényeket - hasonlóan az or
szág vadászainak többségéhez - otthon, házilag készitették:

19o8.I.4. "Ferencz elvitt 4o dr. rézpatront, 1 doboz gyutacsot, 1 
doboz szőrfojtást, 1/2 doboz srétfojtást, az egészér/t/ 
fizetett 9,5o."

1911.VIII.3."puskaport fél kilót, srétet 1 kilót vettem."
1912.XI.19. "füstnélküli puskaport rendeltünk."
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1914.1.24. "Farkas vadkereskedőnek megfizet/t/em nyúl/l/al a puska
porért ."

Ez utóbbiból látható, hogy a legcélszerűbb módon, természetben, nyúllal 
fizette ki a vadászattal kapcsolatos költségeket. Ugyanakkor már az 19o8- 
19o9. évi vadászati idényben is olvastuk, hogy olykor eladta a zsákmányt. 
De későbbi bejegyzések is vannak erről:

1912.1.15. "8 nyulat eladtam 2 kor.5o fillérjével drb."
1914.XI.16."eladtam tíz nyulat 2 kor. 4o fillérjével."

Szükség volt a vadászatból befolyó pénzre, hiszen éppen elég költség 
felmerült ezzel kapcsolatban. Vegyük csak sorra!

Legelőször is kiváltotta a vadászjegyet, amely ebben az időben 24 
korona volt. Erre utal a napló például 1911. július 31-i bejegyzése:
"a vadászjegyet kiváltottam." A vadászjegy augusztus 1-jétől július 31- 
ig volt érvényes. Ugyanilyen időhatáron belül kelett befizetni a fegy
veradót is. Abban az esetben azonban, ha új fegyvert vett valaki, akkor 
a vásárlás /birtoklás/ időpontjától kellett az adót befizetni. Valószí
nűleg erre utala napló következő három bejegyzése:

19o8.I.2. "A végrehajtó másodízben is megjelent a fegyveradóért, 
de elment üres marék/k/al."

1.3. "reggel felmentem a végrehajtóhoz a fegyveradó miatt, el
mentem három hivatalba is, de el nem igazodott /az em
ber/."

1 .6 . "reggel elmentem a városházához, a fegyveradóért kérvényt 
írat/t/am."

Ez utóbbi, tehát az új fegyver vásárlását, támasztja alá az a bejegyzés 
is, amely szerint "új puskára" felirat alatt különböző összegek szere
pelnek a napló belső boritóján.

Alapvető volt azonban a társulati tagdíj, amelynek összegét jórészt 
az határozta meg, hogy mennyiért kapták meg a vadászterületet. A napló 
írója egy ilyen árverezést is rögzített:

19o9.IX.lo."elárvereztük az egész határt vadászati jog czímen 191o. 
Január 1-től 1915. Decz. 31-ig, 6 évre 
I.körzet nyugati terület Csőreg Károly 24o korona
II.körzet északi terület Győri Gáspár 255 korona
III.körzet déli terület Kolman Károly 15o korona 
Ilii.körzet keleti terület Csőreg Károly 125 korona
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vet/t/ek ki a vadásztársulat nevében, lesz az egészből 
egy nagy társulat."

Látjuk ,hogy továbbra is elég csekély a bérleti díj, ha eltekintünk az 
2o évvel ezelőtt 2oo forinttól, akkor is. Ezt támasztja alá az az adat 
is, hogy tulajdonlapén egy fél vadászati idényre is jobb "albérleti dí
jat" tudtak már az előző árverés másnapján elérni:

19o9.IX.ll. "az északi vadászterületet elárvezetük újévig, 77o kor 
lett a társulaté."

Nagy Péter naplójának tanúsága szerint az egyes tagokra 2o-3o korona 
díj esett:

19o9.II.l. "3o kor. a vadászatért fizet/t/em."
1911.V.2. "vadászterület jegy 2o korona."

A társulati életből nem hiányoztak természetesen a közös bankettek, sőt 
egyéb rendezvények sem:

19o9.XII.5. "körvadászat volt a kesentesbe/n/*, este vadászbankett 
volt az úri kaszinóba/n/, egy teríték 3 korona."

1914.VI.8. "jó idő, gömblövő versenyt tartottunk az erzsébet li
get előtt, 7 díj lett kiosztva, 16 versenyző vett 
részt benne, 25 ötöt lőttünk, minden versenyző, az el
ső díjat 2o hússzal nyerte Sánta Lajos fiatal vadász, 
a másodikat Kaszics Pál 17 tel, harmadikat Hajdú Béni 
szintén 17 tel, a negyediket úri magam 16 tál, 5-diket 
Főző Sándor 14 gyei, 6 dikat Jánosi Gyula 13 mai, 7 di- 
ket szentesi Tóth Kálmán szintén 13 al."

A régi júniális hangulatát, közönségét azután elmosta a háború.

III.
Nagy Péter két világháború közötti vadászatáról naplójegyzetek nem ma
radtak fenn. Viszont a "Magyar Vadászújság" több évfolyama is tanúja 
annak, hogy Karcagon is áldoztak a szaksajtóra, előfizettek arra. Ugyan
ebből a korszakból, 1929-193o-ból maradt fenn egy megyei bírósági vég
zés. E szerint helyben hagyták a járásbíróság elsőfokú ítéletét, amely 
Nagy Pétert felmentette egy kutya lelövése miatt ellene indított perben. 
Ugyanis "négy érdektelen tanú igazolta, hogy a kutya idegen földön, f&-
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magánvádló tanyájától 4oo-45o lépés távolságra volt, mikor vádlott meg
lőtte, továbbá bizonyítást nyert az, hogy a kutya meglövetése alkalmá
val szabályszerű kolonccal ellátva nem volt." Nem tudjuk, de feltételez
zük -ezt erősíti meg egy szerződés/?/ töredék is -, hogy Nagy Péter a 
társulatban ekkor vadőri teendők ellátását is vállalta.

A vadászattal kapcsolatban még egy ujabb téma is felmerül. Neveze
tesen: hogyan készítették el a vadat, milyen ételeket takarhatnak a nap
ló olyan bejegyzései, hogy "nyúlhúst ettünk"? Szerencsére a két világ
háború közötti időből rendelkezésünkre állnak receptek, illetve vissza-

/ 14emlékezés a nyúl karcagi elkészítéséről, feldolgozásáról.
A nyúl gereznáját szalmával kitömve szárították, majd esetenként 

nagy, kocsizáshoz használatos kesztyűket varrtak belőle. A szőrös mell
ső lábakat szintén megszárították. Ezeket konyhai célokra -például tűz
helytisztítás - használták fel.

A nyúlhúsból háromféle ételt készítettek. Az egyik a nyúlpaprikás 
volt. Ehhez a nyúl elejét, tehát csontos részeit és a belsőségeket na
gyobb darabokra vágták. Mindig szalonnát pirítottak alá / azaz a sza
lonnát kis kockákra vágva kisütötték/, majd zsírban hagyva egy fej koc
kázott vöröshagymát felsütöttek benne, lehúzva a lábast, elkavartak 
benne egy jó kanál házi ő^öltpaprikát. Ebbe kavarták a húst, felsütöt
ték benne, sózták és vizet adtak alá. Mikor félfővésben volt, adtak be
le 2 evőkanál sűrű paradicsomlevet, ezzel lett finom a leve. Savanyú
ságon kívül más körítést nem ettek hozzá.

A másik elkészítési módot a sfllt nyúlhus jelentette. Csak a gerin
cet és a két hátsó combot készítették sülve. Ezeket vékony hegyes kés
sel beszúrták 5-6 helyen, és egy kis szalonnaéket és egy sózott fokhagy
magerezdet dugdostak a nyílásokba. A húst megsózták és bő forró zsírban 
átsütötték, majd egy kis vizet adva alá, puhára párolták. Mielőtt meg
sült, a tetejére vastag hasábburgonyát szeltek, és az a gőzben megpuhult, 
így fogyasztották melegen, de krumpli nélkül hideg vacsorának is ették.

Végül a nyúl vadasan. Ha nem akarták azonnal fogyasztani a lőtt 
nyulat, akkor a húsát bepácolták: 1 liter vízben megfőztek 1 nagy sár
garépát és egy petrezselyemgyökeret karikára vágva. Tettek hozzá egy 
szét nem vágott egész fej vöröshagymát, sót. Mielőtt levették a tűzről
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2 babérlevél és annyi ecet ment bele, hogy a rendesnél kissé savanyúbb 
legyen. Ebbe tették a nyúl húsos részeit. 4-5 napig hideg helyen állni 
hagyták. Kivéve a pácléből, a húst forró zsíron felpirították, és pác
levet adogatva hozzá, puhára párolták. Közben 1 evőkanál cukrot kislá- 
basban megpirították barnára, és kis vízzel feloldották. A puha húst 
kiszedve, a levét galuska^szűrón átnyomták, hozzáadták a cukrot, egy 
pohár tejfelt, összefőzték. Ha nem volt elég savanyú, akkor egy pohár 
bort öntöttek hozzá. A mártást a nyúlhúsra öntötték, ehhez nem ettek 
semmi körítést.

Az ételek áttekintése után már csak a vadászatról szóló történetek 
maradtak, hogy a régi vadászt az utódok fel-felemlegessék. íme.

Amikor az 195o-es évek végén unokaveje megpendítette, hogy nem 
érti: mi az élvezet abban* hogy valaki néhány sároslábú nyúl után a fél 
határt bejárja, a nyolcvanas éveiben járó vadász megjegyezte: "Hiszen, 
fiam, nem is lusta embernek való az !"

JEGYZETEK
1/ NAGY Domokos Imre: A magyar vadászat a polgári korban. In: Vadá

szat Magyarországon. /Bp.l98o./ 73.p.
2/ Ilyen történeti feldolgozásra lásd: A hódmezővásárhelyi Szakszerve

zeti Vadásztársaság története. /H.n., 199o./
3/ GYÖRFFY István: Nagykunsági krónika. IV. kiadás /karcag, 1984./ 

29-47.p.
4/ SZABÖ Lajos: A "Mirhó Gáttyának" építése. In: "Áldás és átok a víz".

/Kisújszállás 1987./ 12.p.
5/ Lásd: 3/ 45-46.p.
6/ SZILÁGYI Miklós: Paraszti vadászat a Nagykunságban. Jászkunság 1982. 

4: 33.p.
7/ HAVAS Sándor:vízivadászat a Sárréten. Vadász- és Versenylap 1858. 

3o2.p.
8/ A túzokok szerencsétlensége. Erdészeti Lapok 1879. 915.p.
9/ MAJOR Jenő: Karcag településtörténete és a városkép alakulása.

In: Karcagi várostörténeti tanulmányok. Szerk.: BELLON Tibor /Kar
cag,1974./ 6o.p.



-  33 -

lo/ Magyar Országos Levéltár. K-168. 47/1885/4. /46.4o6/1885./*
11/ DARÚCZY *iek: Karczag város egyetemes leírása. /Karcag,189o./ 94.p. 
12/ A napló családi örökségként került hozzám, mivel Nagy /G./ Péter 

anyai dédapám volt.
13/ Erről lásd BÁNYAI József tanulmányát ugyanebben a kötetben.
14/ Itt mondok köszönetét Nagy Péter unokájának, Demjén Lajosné Kéri 

Annának, aki a recepteket megőrizte, visszaemlékezésével a munkámat 
segítette.


