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Az évszázadokon keresztül kiemelkedő politikai és közéleti 
szerepet vállaló Nádasdyak csillaga a 16-17. században ragyogott 
legfényesebben. A család tekintélyét és vagyonát Nádasdy Tamás 
(1498-1562) alapozta meg, aki külföldi egyetemeken folytatott ta
nulmányainak, kitűnő nyelvtudásának, kiváló kapcsolatrendszeré
nek és nagy tehetségének köszönhetően emelkedett az országos 
főméltóságok sorába. Előbb tárnokmester, utóbb egyebek mellett 
horvát-szlavón bán és országbíró volt, karrierje csúcsán, 1554- 
62-ig az ország első zászlósuraként a nádori méltóságot töltötte 
be. Szintén az ő nevéhez - ,  illetve a fiágon kihalt Kanizsay család 
örökösével, Orsolyával kötött házasságához és a kezével járó ha
talmas, Zala, Vas, Sopron és Fejér megyékre kiterjedő földbirtok 
megszerzéséhez -  köthető a família gazdasági hatalmának meg
alapozása. A köznemesség közül ugyancsak ő emelte ki a családot, 
hiszen 1541-ben I. Ferdinánd királytól megkapta a Fogaras várá
nak/földjének örökös grófja címet.1 Fia, az évekig a Habsburg-ud- 
vartartásban nevelkedő Ferenc (1555-1604) is a legtekintélyesebb 
mágnások közé tartozott. Apjához hasonlóan viselte Vas vármegye 
főispáni címét, megszerezte mellé a sopronit, és 1587-től haláláig 
szolgálta királyát lovászmesterként és tanácsosként. Legnagyobb 
sikereit a török ellen vívott harcokban aratta, katonai tapasztalatait 
dunántúli kerületi főkapitányként is kamatoztatta.2 A törökverő és 
Báthory Erzsébet házasságából született Pál (1597-1633) család
ja  tekintélyének megfelelően gyorsan magas tisztségekhez jutott. 
Ezek közül talán a korai haláláig betöltött dunántúli kerületi fő- 
kapitányság volt a legjelentősebb.3 Pál fia, szintén Ferenc (1623- 
71), sajnos a Wesselényi-féle összeesküvésben játszott szerepéről 
és a szervezkedés leleplezését követő kivégzéséről a legismertebb, 
pedig 1671-ben már sokak által irigyelt fényes karriert tudhatott 
maga mögött: vasi, zalai és somogyi főispán, királyi udvarmester, 
1655-től országbíró, sőt, a nádori méltóság betöltetlensége okán -  
az esztergomi érsek mellett 1667-től -  a királyi helytartó tisztét is 
viselte. A Habsburg Monarchia legfőbb tanácsadó testületének, a
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Titkos Tanácsnak is tagja volt 1662-től, és a családi birtokokat is 
jelentősen gyarapította határon innen és túl.4

A családtagok udvarai, Tamástól a kivégzett országbíróig, kor
szakuk kiemelkedő kulturális központjaiként is működtek. E téren 
elég talán a legfontosabb eredményeket megemlíteni: Tamás nádor 
Sárváron alapított iskolát és nyomdát, ahol 1541-ben jelent meg a 
neves humanista, Sylvester János által fordított Új testamentum, az 
első Magyarországon megjelent magyar nyelvű könyv. Ugyanitt 
készült 1539-ben Sylvester Grammatica Hungarolatiná-ja, a ma
gyar nyelv törvényszerűségeinek első összegzése.5

A családból elsőként a Fekete Bégként is ismert katona, Nádasdy 
Ferenc vált nyíltan a reformáció követőjévé. A birtokainak térségé
ből összehívott lelkészek 1576-ban szervezett zsinatán alakították 
meg a Sopron-Vasvármegyei Evangélikus Egyházkerületet. Ezek 
ismeretében nem meglepő, hogy 1602-ben Sárváron nyomtatták a 
magyarországi reformáció egyik kiemelkedő művét: Magyari Ist
vánnak, Nádasdy Ferenc lelkészének írását Az országokban való 
sok romlásoknak okairól....*’ A Fekete Bég fia, Pál több birtokán 
nyomdát létesített, melyekből az evangélikus prédikátorok számos 
műve került ki. Pál gróf maga is írt evangélikus imádságos köny
vet.7

A konvertált országbíró már katolikus templomok építését tá
mogatta. Az 1664-ben kiadatott Mausoleummal Magyarország 
dicső fejedelmeire és királyaira kívánta irányítani a figyelmet, 
pottendorfi és sárvári udvaraiban pedig a Habsburg Birodalmat 
tekintve is a korszak egyik jelentős könyvtárát, ipar- és képzőmű
vészeti gyűjteményét hozta létre.8 Míg a gyűjteményekből mára 
meglehetősen kevés műtárgy maradt ránk, addig a Nádasdyak ál
tal folytatott sárvári, sopronkeresztúri, lékai, egervári, lorettomi és 
egyéb építkezések emlékei, szerencsére, napjainkban is megcso
dálhatok.
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A haza és a családi birtokok védelme, a gazdálkodás és a kultúra 
támogatása mellett természetesen a Nádasdyak is űzték a korszak 
egyik népszerű főúri szórakozását, az élelemszerzésben is nagy 
jelentőséggel bíró vadászatot. Kitűnő lehetőséget kínáltak erre a 
kapu(vár)i, lékai, czenki és egyéb erdők, melyek irányítását a ná
dor a gazdaság többi ágához hasonlóan már a 16. század derekán 
igyekezett jól megszervezni. Erdeiben -  már ahol ez a források 
szűkössége ellenére tetten érhető -  a korszak más nagybirtokosá
hoz hasonlóan külön erdő- és vadőröket alkalmazott. Ezek megbe
csültségét jelzi, hogy nem a jobbágyok köréből kerültek ki, hanem, 
az uradalmi iparosokhoz hasonlóan, fizetett alkalmazottakként áll
tak Nádasdy szolgálatában.9

Nádasdy Tamás nem csupán politikusként és mecénásként, 
hanem gazdaként is példát mutatott kortársainak, hiszen sárvári 
vadaskertje a 16. század közepének legnevezetesebbjeként volt 
ismert. Ez is a birtokos vadászszenvedélyét, valamint az udvar vad
hússal való ellátását szolgálta. A vadasparkban a Nádasdy egyéb 
birtokain szabadon található őzön és szarvason, illetve kisebb álla
tokon kívül a korszakban csak vadaskertben élő dám, sőt az inkább 
hegyvidéken előforduló vadkecske is élt.10 A főúr erdélyi, fogarasi 
vadaskertje az arrafelé még szabadon megtalálható bölénnyel is 
dicsekedhetett."

A mindennapok során leggyakrabban persze apróvadat, nyulat 
és madarakat ejthettek el. A nádor vadászatait érintő levelezésben 
is apróvadféleségek maradtak fenn. 1549-ben a Sárváron tervezett 
madarászásról írt felesége, 1559 február végén pedig maga Tamás 
gróf számolt be pozsonyi fácánozásról: „nem mehetek haza, mert 
meghala Podmaniczky Ráfael, és jószága királyra szállott, de az 
felesége nem akará megadnyi az házakat. Miért kedig, hogy ez or
szágbeli urak és nemesek között és császár között én vagyok bíró, az 
asszonyt énelőmbe idézték, kinek az törvénye még böjt közép szer
dán, kezdetik el, addig itt kell fácánoznom, azután is mindaddig, 
míg az törvény elvégződik, kiből azt hiszem, hogy húsvét vet kü. ”13
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Nem véletlen az apróvad gyakori említése, hiszen a 16-17. század 
az összefoglalóan solymászatnak nevezett, de a sólyom mellett kar
vallyal és héjával is űzött vadászat fénykora volt.14 Nádasdy és 
Kanizsay Orsolya levelezésében a karvaly tűnik fel, és a nádor ál
tal 1558-ban Bécsből, feleségéhez írt egyik leveléből kiderül az is, 
hogy a korszak más előkelő hölgyeihez hasonlóan maga Kanizsay 
Orsolya is részt vett a „solymászaton”: „Az karvalyokat, kérlek, 
tartsad szépen és őröztesd, hogy mikoron istennek kegyelmessé- 
géből innejd haza szabadulok, lehessen mindkettőnknek használa
tunkra és mulatságunkra. ”16
Az ura távol létében a háztartást irányító asszony feladatainak sok
rétűségét mutatja, hogy esetenként a vadászat szervezését is vállal
ta,17 sőt megtörtént az is, hogy a vadászatokkor alkalmazott állatok 
beszerzése is Kanizsay Orsolyára hárult.18

A családi birtokokról tehát apróvad és -  ahogy a következő 
évszázadban, úgy bizonyára ekkor is főként ünnepi alkalmak
kor -  nagyvad, például az erdeiként emlegetett vaddisznó is ke
rült az asztalra, és nem csupán a sárvári vagy lékai rezidencián, 
hanem Bécsben és Pozsonyban is,20 ahova mindkettőt küldött a 
nádor Orsollája -  már ha éppen volt. Fennmaradt ugyanis olyan 
Kanizsay Orsolya által írt levél, mely 1542-ben arról értesítette 
férjét, hogy ,, vadat is hagytam, hogy vigyenek Kdnek, ha talál
nak Czenken, mert itt [Sárváron] nincsen. ”2' Szerencsésebb volt 
1560 decembere, amikor ez állt a nádor egyik levelében: „Szerel
mes Orsikám. Igen köszönöm, hogy megküldted az szent Tamás 
poharát [azaz megünnepelte], nagy sok jó  bélesekkel és egyéb 
enczembenczemekkel, vadakkal, madarakkal, adja az mindenható 
úr Isten, hogy sok esztendeig adjad meg. A pestis azonban a világi 
méltóságoknak sem kegyelmezett, így a nádor 1562-ben elhunyt.

Feltételezhető, hogy a családnak22 már a nádor birtoklása idején 
is volt falkája, de a tulajdonukban álló kutyák első ismert említése 
fia idejéből származik. O a Habsburg-udvarban töltött időszakban,
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1568-ban írta egy levelében, hogy „ma kimentem vala az császár
ii felsége fiaival nyulászni...Ferenc uramnak megmondhatja Ke
gyelmed, hogy az ü adata agárral nagy tisztességet vallottam, mert 
az császár ő fölsége fiai előtt 2 nyulat fogott. ”23 Az említett török 
agárral Török Ferenc kedveskedett a Bécsben nevelkedő gróf úr- 
finak. A későbbi törökverő nagy rajongója lehetett az agaraknak, 
hiszen egy bő évtized múltán az ügyes kutyáiról is ismert, kitűnő 
solymász és költő, Balassi Bálint is egy jeles agarat ajándékozott 
Ferenc grófnak Pozsonyban.24 Az elterjedtebb vadászkutyákat és a 
még nagyobb becsben álló, vadászatra idomított madarakat értékes 
ajándéknak tartották a török időkben.25 Az ajándékok -  a Törökkel 
és Balassival fennálló jó kapcsolat mellett -  tanúsíthatják a fiatal 
Nádasdy tekintélyét, és talán már az ország sorsának jobbítását il
letően belé vetett bizalmat is. Nádasdy azonban a kutyákat illetően 
sem csak agarakkal vadászott. Egy anyjának írt 1569-es levelében 
megszerzendő vizsláról ejtett szót: „az Bottyányiné [Batthyányné] 
asszonyom madarásza azt mondja, hogy Bottyányiné asszonyom
nak két vizslája s három madara vagyon és azt mondja, ha én egyik 
madarat s egyik vizslát elkérném, tehát ű örömest ede adná. Azért 
ha Kd nem fogná bánni, tehát én Bottyányié asszonyomtúl elkér
ném. ”26

Az említett madarakat ugyan közelebbről nem ismerjük, a 13- 
14 éves Nádasdy leveleiből mégis kiderül, hogy mely fajokkal va
dászott. Anyjától karvalyt kért 1568 nyarán.27 Valószínűleg meg is 
kapta, sőt talán újabbakat is, amelyekről ezt jegyezte le egy év múl
va: „ megértettem az Kd levelét, melyben Kd nekem ír az karvoly 
felől. Kdnek megszolgálom, hogy Kd megküldte; de nem szükség, 
hogy te Kdfölküldje az kiköcsén [kerecsen?] madarat, mert immár, 
igaz, elég madaram leszen itt. ”28 Madara tehát bőséggel volt Bécs
ben is 1569-re, ám ekkor -  talán szintén a császár gyermekeivel 
folytatott madarászáshoz -  hiányoztak azok az eszközök, melyek
ről „ az madarász mondta vala, hogy kellene venni ”, mégpedig 
„hálót, keztyűt, harangot és lánczot” Emezekre nem volt pénze a

142



Habsburg-udvar apródjának, így anyjától kért rávalót.29 Ha pedig 
a háznál nem volt megtalálható a szükséges vadászfelszerelés, jól 
beváltnak tűnő útja volt beszerzésüknek, hiszen Ferenc gróf arra 
kérte anyját ugyanezen év októberében, hogy „Kd hadnája meg, 
hogy az madarásznak adnának valami pénzt és kildenék föl Bécs- 
ben, ott mindent ócsóbban találnak. ”30

Az udvari nevelést nem véletlen tartották főként az életre ne
velés helyszínének.31 A császár fiaival töltött gyakori vadászatok32
-  az udvari nevelés és a császári és főúri udvarokban33 egyben szol
gálat kedvelt időtöltése -  utalnak rá, hogy a vad űzése a testedzés 
egyik népszerű, és a katonaéletre készülő ifjak képzésének egyik 
fontos formája volt. Ismerve Nádasdy vadászat iránti lelkesedését, 
a vívásoktatás, az íjászversenyek és a haditudományok elsajátítása 
mellett az agarászatot, a solymászatot és a vadászat egyéb ágait 
is, azon fontos események közé sorolhatjuk, melyek jó szolgálatot 
tettek a törökök által rettegett Fekete Bég képzésében, személyisé
gének alakításában.

A következő generáció legismertebb férfi képviselője, Pál sem 
vetette meg a vadászatban rejlő örömöket. A grófra vonatkozó, 
napjainkig ismertté vált forrásokból tudható, hogy szívesen és 
gyakran vadászott sárvár-felsővidéki birtokain,34 -  ebből követke
zően pedig bizonyára a többi területen is.

Nádasdy 1629-ben adott ki gazdasági utasítást a Vas vármegye 
déli peremén elterülő egervári uradalmát irányító Berkes György 
részére. Az irat megelevenít néhány érdekességet a birtokon folyó 
vadászattal kapcsolatban is.35 A Keresztúron kelt instrukcióban a 
birtokos arra buzdította az uradalom vezetőjét, hogy „Az mi ha
tárainkat igen oltalmazza, jószáginkat gyarapítsa ” A dokumen
tumból az is kiderül, hogy a tenyésztett és vadon élő állatokra a 
legnagyobb veszedelmet a nyest, a farkas, a róka és a hiúz jelentet
te, mivel ezeknek a ragadozóknak a bőrét kérte beszolgáltatni Pál 
úr. Rendelkezett továbbá arról is, hogy Berkes ,^4z üdő mikor úgy

143



szolgál, az erdőkön való vadászást néha excertáltasson [gyakorol
tassa], maga mind az által tisztihez látván, és ha mi vadat ejthet, 
vagy vehet illendő áron, azt nekünk felküldje, hogy másoknak is 
kedveskedhessünk véle. ” Utasította Berkest, hogy az uradalomban 
bármikor elejtett „öreg vadakat is bizonyos jutalomig megvegye, 
és madarakat felküldje” tartózkodási helyére. A vadhúst tehát a 
saját udvarában, főként Keresztúron való fogyasztásra, és az arra 
érdemesnek tartott személyeknek történő ajándékozásra tartotta 
fenn. így abból az egervári uradalomban -  legálisan -  nem része
sültek „Az kiknek eddig asztalok járt Kuczor Balázs porkoláb, 
vajda, tisztartó, kulcsár, sütőnének, és ha ki oly hasznos dolga vol
na” -  tehát az uradalomban étkezést is kapó elöljárók sem.

Az országbíró Nádasdy Ferencről a főúr 1660-ban készült va
dászdiplomáját és vadászati rendtartását közlő Thaly Kálmánt 
idézve kijelenthető, hogy elődeihez és „utódaihoz fogható szen
vedélyes vadász volt” Erről adnak tanúbizonyságot Nádasdy em
lített oklevelei36 és vadászfegyvereinek gyűjteménye. A kiváltkép
pen sárvár-, felső- és alsóvidéki, kapui és keresztúri tiszttartóknak 
tudtára adott diplomában -  tulajdonképpen kinevezési okiratban
-  „Nemzetes Globiczer Farkas Uramot mindenféle vadászatok
ban és madarászatokban bizonyos Inspectornak” nevezte ki Ná
dasdy. A fő „címzettek” listája egyben ki is jelöli a Nádasdyak 
azon uradalmait, gazdasági egységeit, melyek felett az inspektor 
diszponált. A birtokos meghagyta „ minden rendbeli puskásoknak, 
vadászoknak, madarászoknak, mostanában levő- s azután leen
dőknek: mindenben ő Kegyeiméiül, mint tőlünk rendeltetett arra 
való gondviselőiül függjenek, s ha mi vadat lőnek vagy fognak: 
szám szerint tisztviselőink kezéhez vigyék, mitűlünk elrendeltetett 
jutalmokat várván azokért” Az okirat jelezte azt is, hogy az ins
pektor hatalma nem csupán a birtokos tudtával vadászokra terjedt 
ki, hanem azon idegenekre is, kiket „az mi vadászó és madará
szó határinkban kapathat: azoknak puskáikat és nyulászó ebeiket
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elvonyathassa, s maga szükséginek apropriálhassa [fordíthassa]. 
Az „Instructio Globizer Uram számára”, azaz a vadászati rendtar
tás az inspektor feladatainak felsorolása mellett bepillantást enged 
a kor vadászatának mindennapjaiba is. Az első pontban -  a kine
vezési iratban foglaltakat ismételve -  arra kapott iránymutatást a 
vadászok vezetője, hogy mind ő, mind a beosztásában található 
személyek ügyeljenek arra, hogy illetéktelenek ne károsítsák Ná
dasdy jószágait. Ha ez mégis megtörténnék, akkor az orvvadászok 
„vadászó és madarászó öszközit, puskáit, ebeit, hálóit” vegyék el. 
Utóbbi felsorolás a 17. század vadászati eszközeinek legjelentő
sebbjeit ismerteti az utókorral. Bármennyire is terjedt tehát ezen 
időben a puska használata,37 a kutyák és a háló alkalmazása -  ahogy 
az a rendtartás további pontjaiból is kiderül -  még mindig elter
jedt volt mind a főúri vadászatok során, mind az illegális vadászok 
eszköztárában. A teljesség kedvéért szükséges megemlíteni azt is, 
hogy a hálóval elfogott vad életét legtöbbször bunkóval vagy fej
szével oltották ki, és a vadászatok során használtak még lándzsát, 
kardot, fokost és buzogányt is.38 Egy „szakadozot vadaszo haló” 
Nádasdy sárvári várában is leltárba vétetett a 17. század derekán, 
habár, amint állapotából kitűnik, azt régen használhatták.39 Ennek 
az volt az oka, hogy a főúr előbb főként Seibersdorfban, utóbb 
Pottendorfban lakott,40 Sárvárt ritkán látogatta.

A rendtartás második pontja fényt vet arra is, hogy az uradalma
kat nemcsak az illegális vadászok károsíthatták, hanem alkalman
ként a gróf alkalmazottai is. Az országbíró ezért felhívta az inspek
tor figyelmét, arra, hogy „Nevünkkel erős parancsolattal hagyja 
meg azon alatta lévő puskásoknak, vadászoknak s madarászok
nak, hogy semmiképpen ne merészeljenek az vadakban, madarak
ban pénzen eladni vagy másképpen gazdálkodni, hanem mihelt 
vadakat ejtenek s madarakat fognak: azokat az mi számunkra, 
azon tartománybeli tisztviselőinknek kezekhez adni tartozzanak”, 
amiért a tisztviselők a megadott rend szerint fizettek. A fizetési 
rendben pedig természetesen azon állatok szerepeltek, amelyek a
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felsorolt területeken puskacső elé vagy a hálóba kerültek, illetve a 
madarak zsákmányául estek: egyebek mellett nyúl, örves galamb, 
fogoly, feketerigó, pacsirta, fúrj, vadgalamb, gerlice, túzok, őz és 
vaddisznó.

Az inspektor utasítása az egyik legfontosabb feladattal folyta
tódik, mégpedig a vadászatok megfelelő szervezésével azokra az 
esetekre, ha a gróf kívánt vadásztatni, illetve amikor azt a „főva
dászra” bízta. Eszerint a vadászatokon mindig időben meg kellett 
jelennie mindenkinek, akire szükség volt, és a birtokosnak min
dig tudtára kellett adni a vadászat idejét és helyét, hogy a hálókat 
idejében odavitesse. Az inspektor feladata volt a vadűzés idejének 
meghatározása is, „ hogy mikor ideje vagyon, úgy alkalmaztassa az 
vadászatot hogy annyival inkább rendesebben is, hasznosabban is 
legyen az ..., s ne vesztegessenek az vadak időnek s rendinek előt
te. ” Az alaposság jellemezte a vadászszemélyzet összeállítását és 
nyilvántartását is. Nádasdy minden „tartományban két-két előjárót 
s vigyázót” rendelt Globiczer Farkas alá a vadászok közül, akiket
-  logikusan -  maga az inspector tartozott felkeresni és ellenőrizni. 
A birtokok puskásait, vadászait és madarászait lajstromba vették, 
és újabbakat Globiczer csak a főúr tudtával vehetett alkalmazásba.

Ha az országbíró nem is látogatta gyakran a család ősi fész
két, Sárvárt, a családi kincstárat itt alakította ki. Itt kaptak helyet 
a Nádasdyak múltjához kötődő személyes és ajándékba kapott 
tárgyak, köztük világi és liturgikus ötvösművek, értékes szőnye
gek és falikárpitok, reprezentatív pohárszéki ötvösművek, lószer
számok, és nem utolsósorban a tárgyunkhoz leginkább kötődően 
a gróf legértékesebb díszfegyverei. Otthonában, Pottendorfban 
a használatában álló fegyvereket őrizte a szobájából nyíló kam
rában. Ezek közül az alábbiakat ismerhetjük: „Kék Tokban igen 
cziffra madarasz Puska N. /[egy darab]”, „Aranyas Tessénj Puska 
N. 5 ” „Bőr tokban ezüstös puska N. 1 ” „Aranias francia Pisztolj 
pár N. 2 ” és, hogy az ajándékba kapott értéktárgyakból nem csak
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Sárvárra jutott, bizonyítja a „Florentiai [fierenzei] Herczegh atta 
kard, puska, Njeregh minden szerszamiual Aczélbul” A kamra42 a 
felsoroltak mellett több puskát és egyéb tartozékokat is őrzött. A 
vadászfegyverek értékét semmi sem bizonyítja jobban, mint az, 
hogy az országbíró kivégzése után sógora, a puskákat biztosan jól 
ismerő Esterházy Pál, többre bejelentette igényét. A nyolc darab, 
gyöngyház berakású, aranyozott, kis kaliberű, immár huzagolt csö- 
vű, kisebb vadak és madarak lövésére használt, ún. teschnikekért 
(amelyek tescheni, tessinyi, teschnika néven is ismertek voltak) 
azonban túlságosan alacsony árat ígért, így azok nem kerülhettek a 
birtokába.43 További sorsuk ismeretlen.

Takáts Sándor 1961-ben megjelent írásából úgy értesülünk, 
hogy az elkobzott vadaskertben talált fehér dámokat, szarvasokat, 
hattyúkat és egyéb állatokat maga Lipót császár vitette ébenfurti 
kertjébe.44 A dám és a szarvas -  amint látjuk -  csak a vadaskert ál
latai között jelennek meg, a „puskások és vadászok” ilyeneket nem 
ejtettek. Ez, bármilyen ritkán is járt Nádasdy Sárváron, arra enged 
következtetni, hogy a vadaskertet kizárólag a gróf gyönyörűségére 
és vadászataira tartották fenn.

Nádasdy Ferenc kivégzésével és vagyonának elkobzásával vé
get ért a família fénykora. A másfél évszázad alatt elért politikai, 
gazdasági és kulturális sikerek, a szülőktől, majd az árvákat neve
lő rokonoktól megszerzett tapasztalatok azonban már a következő 
generáció számára elegendőnek bizonyultak az ismételt felemel
kedéshez. A családi hagyományokat ezután is őrizték, ápolták a 
vadászat terén is. Ezekre a biztos alapokra épülhetett a 18-20. szá
zadi Nádasdyak -  legalább ilyen jelentős -  vadászati kultúrája, és 
a vadászati közéletben betöltött kiemelkedő szerepe.
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