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Ambrus KAtAlin

„Kertekben és mezőkben gyönyörködöm”

A tanulmány voltaképp a mostani alkalomra kiemelt fejezet „Az udvarnak folyá-
sa…” (Udvari élet a XVI–XVII. században) című könyvemből, amely 1989-ben a 
Corvina Kiadó felkérésére készült. (Lektora Klaniczay Tibor és Ritoókné Szalay 
Ágnes, szerkesztője Falus János volt.) A kötet kéziratban maradt, egy archív pél-
dányát a Balassi Kiadó is őrzi. 

tartalom
Előszó helyett
„Az a tökéletes udvari ember, akik keresünk”
„A nem udvari udvariság ellen”
„Az Fejedelemségről”
„Vitézségünk és emberségünk oskolája”
„Szépség és bölcsesség, jó erkölcs, ékesség…”
„Udvari jó módját…”
„Kertekben és mezőkben gyönyörködöm”
nem magam pompájáért
irodalom

*

Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje, 
Minden egészséggel látogató ege, 
Hosszú úton járókot könnyebbítő szele,

Te nyitod rózsákot meg illatozásra, 
Néma fülemile torkát kiáltásra, 
Fákot is te öltöztetsz sokszínü ruhákba.

Az újjáéledő természet érzékin pompás képével indítja Balassi „borivóknak való” 
versét. A tavasz, a reneszánsz ember lelkét oly tiszta gyönyörűséggel betöltő év-
szak a magyar végeken a harcra készülés ideje.

Sőt még az végbeli jó vitéz katonák, 
Az szép szagú mezőt kik széllel bejárják, 
Most azok is vigadnak, az időt múlatják.
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Ki szép füven lévén bánik jó lovával,
Ki vígan lakozik vitéz barátjával,
s ki penig véres fegyvert tisztíttat csiszárral.

Harmónia vitéz és természet készülődésében. A vitéz osztályrésze a háború, a 
természeté a termékeny megújulás – Balassi összhangot lát és láttat.

És milyen a háború a kortárs nyugat-európai tudós szemével nézve? „Nyu-
godni és vesztegelni akarok-é? A trombiták harsogási és fegyverzörgés nem en-
gedik. Kertekben és mezőkben gyönyörködöm? A vitézlő nép és az emberöldök-
lők a városba kényszerítenek mennem.” Így hangzanak az Európa-szerte nagy 
tekintélyű újsztoikus, Justus Lipsius 1584-ben (a németalföldi szabadságharc zűr-
zavarában) írott, béke után sóvárgó gondolatai Laskai János 1641-ben született 
fordításában.

A XVI–XVII. századi Magyarországon a hadakozás „kényszerű” kedvtelése 
elválaszthatatlan a természet gyönyörűségének békés élvezetétől. Neves hadvezé-
reink, vitézeink nagy barátai a természetnek, a kertkultúrának és a vadászat örö-
meinek. A hadakozó ember számára felüdülés lehet a kerti virágok színpompájá-
ban való gyönyörködés. Szín és illat kedvessége, édessége, a kert virágainak 
harmonikus elrendezettsége az idillt, a harmóniát, a békét jelentheti, a megnyug-
vás, megpihenés illúzióját keltheti. 1594-ben például Esztergom vára alól, az ost-
romlók táborából Thurzó György nagy hálával köszöni felesége hozzája küldött 
bokrétáját, amelyet, mint írja, „egészségedért tiszta szívből viseltem”.

Az udvari társaság kedveli a természet örömeit. Magyarországot elhagyva te-
kintsünk legelőbb Itáliára. A pásztorjátékot (e kategóriába tartozik Balassi Szép 
mag yar komédiájának olasz mintája is) egyrészt a reneszánsz ember igénye a „kivo-
nulásra”, a romlatlan természet egyszerű élvezetére hozza létre, másrészt az udva-
ri ember az idillivé álmodott tájat udvarivá lényegíti át azzal, hogy pásztorai és 
nimfái jól nevelt lovagok és hölgyek, akik szép szabályok szerint játsszák az életet. 
Lorenzo Costa Isabella d’Este udvarát megörökítő festményén allegorikus figu-
rák és valóságos udvari emberek mulatoznak együtt a harmóniát sugárzó, élet-
örömtől ragyogó humanizált természetben. 

Emlékezzünk meg időben egymástól távol eső festőkről is. Gondoljunk a 
Limbourg testvérek XV. század eleji miniatúráira, az üde április- és májusábrázo-
lásra, a virágot szedő, koszorút viselő kecses hölgyekre, füzéres lovagokra, akik 
udvari zenészeik társaságában színpompás menetben vonulnak; vagy Antoine 
Watteau rokokó képeire, ahol már a természetet is gálánssá varázsolja a túlfino-
mult, dekadens udvariság.

Kert- és virágkultusz jellemzi a XVI–XVII. századi magyar fejedelmi és főúri 
udvarokat is. A szerelmi etikettben például szerelem és virág elválaszthatatlan 
egymástól. A hölgyek hajlandóságukat fejezik ki a bokréta ajándékozásával, s min-
den virág szimbolizál valamilyen tulajdonságot, ahogyan Balassi megénekli:
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Most adá virágom nekem bokrétáját, 
Magához hasonló szerelmes virágát, 
Kiben violáját kötötte rózsáját:
Úgy tetszik, hogy értem ebbül ő akaratját.

Nemcsak a kor virágénekeiben követhetjük nyomon virág és szerelem költői ösz-
szetartozását, hanem a XVII. századi Florentina című drámából is idézhetünk, 
hiszen a hősnő szemérmességét imigyen fejezi ki a szerző:

Nem gyújtotta szívét még semmi olyan tűz, 
Mely a szerelemre édes méz gyanánt űz.  
Az ifjak kedvekért még bokrétát nem fűz.

A XVII. század drámai emlékeinél maradva megemlékezhetünk a Constantinus és 
Victoriáról, erről a tanító célzatú, a kor szokásait pompásan tükröző manierista 
udvari drámáról is, melynek szerelmesei nemcsak ókori szerzőket idézve, de a vi-
rágénekek stílusában udvarolnak egymásnak. Széptevésük színhelye a kert: „itten 
az virágoskertben sok rózsák között veled együtt sétálván (…) egymással beszél-
getnénk”.

A költészettől a valósághoz érve megállapíthatjuk, hogy a kert a főúri, fejedelmi 
rezidenciák szerves tartozéka. Szalárdi János Siralmas mag yar krónikájában el isme-
réssel szól I. Rákóczi György gyulafehérvári építkezéseiről, s kiemeli: „a feje de lem-
asszony számára gyönyörűséges házakat építtetett vala…” Kerteket is telepített 
„különbnél-különb szép szőlőkkel és barackfákkal” és „gyönyörűséges virágos 
kert formájában”.

A virágoskert nemcsak a szem gyönyörűsége, hanem a szórakozás színtere is. 
Az udvari nép kedvenc tavaszi időtöltése a fülemüleszóban való gyönyörködés. 
I. Rákóczi György írja 1640-ben: „Mind az kis kertben s nagyobbik kertedben 
édesem a virágok szépen vannak! Noha már egyebütt a fülemilék nem szólnak, 
de a te filemiléd ma is megmutatá jóságát, mint tavaszkor, szinte úgy szóla hajnal-
ban!” A fülemüleszót, a hársfavirágzás ünnepét, nyárideji hangulatát az udvari 
emberek a legalkalmasabban a filagóriában, a „nyári házban” élvezhetik. 

Corvin Mátyás kertjeinek nagyszerűségét kortársak zengték. A XVI. század-
ban visszaesés, majd újjáéledés tanúi lehetünk. Az igazi fénykort azonban a ba-
rokk hozza, amely az irodalmi alkotásoktól kezdve a kertkultúráig minden „em-
berire” rányomja bélyegét. A reneszánsz szabadabb teret és kibontakozást enged, 
mérték és szépség határait pontosan megjelölve embernek és kertnek. A barokk 
„teremtett természete” a különlegesség, érdekesség jegyében él. A virágos táblák 
(parterek) áttekinthető harmóniája mellett megjelennek az „útvesztők”, a kert labi-
rintusai, a kedvelt sétahelyek. Itt a hérosz és hedonista szerelmes éppúgy eltéved-
het, akár az eszmék labirintusában a tudásra szomjazó elme. Igen, még a kert is 
tükrözheti egy-egy kor életérzését.
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A korabeli esztétikai elvárásokat szolgálják még a különféle egzotikus alakza-
tokra nyírt élősövények, vagy a habánok műhelyeiből kikerülő, jól elhelyezett szí-
nes üveggömbök. Ez utóbbi díszítmény elődeit már a reneszánsz kertekben meg-
találhatjuk. Éppen egy XVI. századi széphistória, az Euralius és Lucretia tanúskodik 
erről:

Mikor írának másfélezer után hetvenhét esztendőben,
Aeneas Sylvius írásából szerzék ez éneket versekben 
Bodrog vize mellett, Patak városában, az úr gombos kertében.

A XVII. század érdekességet kedvelő, az európai divatot követő magyar főurai 
szívesen látják kertjeikben az útvesztők mellett a szökőkutakat, a tréfás 
vízijátékokat, sőt a mesterséges barlangokat (grottákat) is. 1657-ben például Pálffy 
Miklós levélben kér Zrínyi Miklóstól „néminemű grottához való tengeri eszkö-
zöket és csigákat”.

A legteljesebb XVII. századi kertleírás mégis a pozsonyi érseki kertről maradt 
ránk. Lippay György érsek unokaöccse, Lippai János (első gazdasági írónk) 1664-
ben jelenteti meg Posoni kert című munkájának első két kötetét, amelynek ihletője 
a nagyszerűvé fejlesztett pozsonyi érseki kert, s amelyben „minden kerti munkák, 
rendelések, virágokkal, veteményekkel, fákkal, gyümölcsökkel és kerti csömötékkel 
való bajmolódások, azoknak nemek, hasznok, bécsinálások bőségesen magyar 
nyelven leírattanak”.

Mert nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a szemgyönyörködtető 
virágoskert értékes virágaival (rózsa, viola, margaréta, gyöngyvirág, szegfű, roz-
maring, nárcisz és tulipán) nem a teljesség, de része a XVI–XVII. század gazda-
gon burjánzó kertkultúrájának. A Rákóczi család borsi uradalmának 1638. évi 
összeírásából pedig képet kaphatunk a gyümölcstermelésről és -felhasználásról:

Az kastélyból kijövén (…) az kis hídon általmenvén (…) jobb kézre vagyon egy 
lugaskert (…), mely kertben vagyon különb-különbféle gyümölcsfa: barack-, 
meggy-, cseresznye-, mogyoró- és sóskafa (…) Az kastélyból kijövet balkézre va-
gyon egy gyümölcsöskert (…), melyben vannak gyümölcsfák, úgymint alma-, 
dió-, körtvély-, meggy-, cseresznye- és birsalmafák, mely gyümölcsöknek meg-
aszalására ugyanezen gyümölcsöskertben vagyon aszaló kemence. 

A fejedelmi és főúri udvarokban nevelkedő leányok mindennapos elfoglaltsága-
ként már említettük a ruhaneművel való foglalkozást, leginkább a hímzést. Ne 
feledkezzünk meg arról sem, hogy a kert megmunkálása, a gyümölcs feldolgozá-
sa, tartósítása szintén megtanulható, sőt megtanulandó. Az étkezésekhez szánt 
aszalt gyümölcsök és liktáriumok (jelenthet gyümölcssajtot és befőttet egyaránt) 
különféle fajtái mellett a virágvizek készítése is az udvarban nevelkedő leányok 
feladata. 1634-ben Lórántffy Zsuzsanna sárospataki várában többek között ró-
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zsavizet, gyöngyvirágvizet, petrezselyemvizet, fodormentavizet, levendulavizet, 
hársfavizet, sőt levendulabort és rózsaecetet találhatunk.

Egy 1590-es kéziratos orvosi könyvecskében a virágvizek gyógyító erejét tag-
lalják. A violavíz például az ember gyomrának hévségét meghűvösíti, az izsópvíz 
a fülzúgást csöndesíti, sőt az ökörnyelvfűnek vize az ember vérét megtisztítja, és 
ha valamely ember agyvelője megveszett és megbolondult, igyék ebből és meg-
gyógyul. Ehhez csatlakozva megjegyezhetjük, hogy Pistalotius, a híres XVI. szá-
zadi orvos a pestis ellen a sáfrányt ajánlotta, amelyet euphorbiummal (azaz kutya-
tejjel) együtt kell bevenni.

A virágvizekkel vagy szárított füvekkel történő gyógyítás – tanult orvosok 
távollétében, sőt hiányában – az udvarok úrnőinek feladata. Főúri, fejedelmi asz-
szonyaink nemcsak könyveket, hímzés- és szabásmintákat cserélgetnek, de recep-
teket is. A gyógyítás tudománya, a hatékony gyógyszerek elkészítési módja csalá-
don, sőt udvaron belül öröklődik. Egy-egy recept értékét, a gyógyító hatásában 
való hitet növelheti küldőjének neve, rangja.

A XVII. század végéig elérő, petrarkista közhelyekkel teli udvarló líra sztereo tí-
piája, hogy a szerelmes férfi szerelem ütötte sebére a gyógyír az imádott hölgytől 
vár ható. A Florentina-dráma hősnője a szerelmi „szívforróságra” keres orvosságot:

Reménylem, hogy majdan olyat is találok,
Ha patikámban mulatni sétálok,
Hogyha készen nincs is örömest csinálok…

Íme, hogyan fonódik össze a kor költői közhelye és a valóság. 

Fene medvékkel is mert szembeszállani,
Azokkal egyedül nagy harcot állani…

A Florentina tanúsága szerint a vadászat a férfierő próbája, a vitézség bizonyításá-
nak lehetősége. Castiglione sem nyilatkozik másként az Il Cortegianóban, sőt a 
hasznos testgyakorlatok között (lovaglás, lándzsatörés, birkózás, gerelydobás stb.) 
leghasznosabbnak a vadászatot ítéli, hiszen hasonlít a háborúhoz. Zrínyi Miklós 
a Vitéz hadnag yban (1652) hasonló eszmét fejteget: „Szükséges egy hadviselő em-
bernek ismérni a föld csínját, melyre kell titkon járni, minden árkot, erdőt, passust 
szükség tudni (…) azt penig leginkább vadászatokban tanulhatni meg.”

A vadászat tehát testgyakorlat, amely felkészít, alkalmassá tesz az eredményes 
hadviselésre. És szenvedély, szenvedélyes időtöltés, mely férfiakat s nőket egy-
aránt lelkesít. És ne feledkezzünk meg a vadászat praktikus hasznáról sem, hiszen 
az elejtett vadak csontja, húsa, bőre értékes, felhasználható. 

Az öltözet pompája, praktikussága vadbőrökből készített, vadbőrökkel díszí-
tett ruhadarabokkal kiegészíthető, növelhető. Egyes ruhadarabokat (palást, suba 
stb.) rókamállal, hiúz- és nyestbőrrel bélelnek, de felhasználják a farkasbőrt bun-
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dabélésnek vagy éppen kacagányként, amikor vállra vetve, lánc vagy kapocs se-
gítségével rögzítve a mutatós felsőruházat szerepét tölti be – a párduc- és tigris-
bőrrel egyetemben.

A XVI–XVII. századi menyegzők ékes voltára emlékezve gondolhatunk az 
Apor Péter (Metamorphosis Transylvaniae) leírásából ismert párduc- és tigrisbőrbe 
öltöztetett lovasokra, az „előköszöntőkre”. Az ő ünnepi öltözékük része még a 
kalpagon, süvegen viselt daru- vagy kerecsentollforgó. A szürke darutollbokornál 
elegánsabb a fehér. A pompaszerető ember pedig megváltoztathatja, divatossá 
varázsolhatja a természetes színt is. Apor Péter szerint: „mivel a darvak többire 
szürkék, kiszedték az tollakat szép gyengén, a faolajat öntöttenek az tollu tokjá-
ban, s ismét helyrerakták az kiszedett tollakot, úgy fejéredtenek meg.”

A természetes adottságok „átszínezésére” nemcsak a darutoll-fehérítés lehet 
példa. Apor Péter „festett portai paripákra” emlékezik. A jövendőbeli II. Rákóczi 
György lakodalmi díszmenetében a menyasszony és anyja zöld bársonnyal bevont 
hintóban ül, amely elé két festett farkú és sörényű paripát fogtak; Thurzó Imre 
pedig hat festett, hintóba való lovat ajándékoz mátkájának. Úgy tűnik, a XVII. 
században (valószínűleg török hatásra) a fényes és népes ünnepségeken festett 
farkú és sörényű lovakkal parádéztak.

A darvak a XVI–XVII. század értékes és kedvelt madarai között is kitüntetett 
hellyel bírnak. Mint láttuk, tolluk az öltözet része; szépséget és értéket képvisel. 
Ne csodálkozzunk hát azon a szokáson, hogy egyes falvak adójához hozzátarto-
zik a megszabott számú darutoll. Az is természetes, hogy a főúri rezidenciákban 
a hattyú, páva, sőt a szelídített énekesmadarak (fülemüle, pacsirta, rigó) mellett 
szelídített darvak is szolgálják az udvar gyönyörűségét.

A „vitézlő” madarak a végvári hadviselés jelképévé, az éberség és a vitézi 
rendtartás szimbólumaivá váltak. Azt tartották: a darvak elő- és utóvéddel repül-
nek, ahogyan járniuk kell a tanult vitézeknek, s a darucsapat megpihenvén strá-
zsát állít, akár a végvári katonák. Nem véletlen, hogy Balassi Bálint a darut vá-
lasztja „postillon d’amour”-nak:

Sok háborúimban, bujdosó voltomban, midőn darvakat látnék
Szép renden repülni s az felé halanni, hol szép Julia laknék,
El-felfohászkodván s utánok kiáltván tőlük én így izenék.

Balassit a vadászó madarak szintén megihletik, hiszen a

Szép sólymok, vad rárók, kiket madarászók tanítanak, viselnek,
Bánással, tartással, szóval, kiáltással szelídek, kézre jönek.

Máris a madarászathoz értünk. A háló, tőr, hurok, kelepce kedvelt elejtési módok. 
Balassi Juliája „hol léppel, hol kelepcével madarászdogált”. A barokk dráma hős-
nője, Florentina pedig élvezi a kalitkába zárt „kék s veres tollakkal elegyedett” 
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tarka madárka énekét, amelynek értékét ritkasága adja, hiszen „messze földről 
hozták, nincs oly ez országban…”

A legelőkelőbb mégis a vadászmadarak segítségével történő vadászat. A ma-
darászat elegáns udvari szórakozás, nemcsak a XVI–XVII. században űzik, de 
jóval korábban is. A hanyatlást a XVII. században a nyúlra és madárra való söré-
tes puskák megjelenése indítja el. Ezután az ízletes vagy éppen ragyogó tollú 
szárnyasok és a nyulak elejtésének módja már nem elegáns, csak praktikus.

Az igény, a divat kiváltja, hogy a madarászatról kézikönyveket írjanak. Albertus 
magnus De falconibus (A sólymokról) című könyvében (nyomtatásban csak 1596-
ban jelenik meg) például már a vadászó madarak osztályozására is kísérletet tesz, 
hiszen megkülönböztet kerecsensólymot, vadászsólymot, vándorsólymot, „abszo-
lút” nemes sólymot, nagy hegyi sólymot, karvalyt, ölyvet, törpesólymot.

És Magyarországon? Nagy Lajos király fősólymászmestere gyakorlati és el-
méleti szakember. Corvin Mátyás és II. Lajos udvarában éppúgy áldoztak a ne-
mes szenvedélynek – közbevetőleg megjegyezve: a XVI. század elején Man to vá-
ban Estei Hippolit bíboros egri sólymait igen kiválónak tartották, akár a 
XVI–XVII. századi fejedelmi és főúri udvarokban. Bornemisza Anna fejedelem-
asszony sürgős teendői közül arról sem feledkezik meg, hogy magának vadászó 
madarat szerezzen. 1670-ben adja ki a következő utasítást: „Déván, úgy tudom, 
karulyok vannak, azok közül fogasson ki Kegyelmed egyet, s tanítsátok meg 
számunkra…”

Örülök, röpülök nemkülönben mint karul,
Kinek sárga lába lábszíjakbul szabadul,
Nem kesereg lelkem,
mert megmenekedtem
Szerelem béklyójábúl.

– zengi ifjonti hévvel Balassi Bálint a „szerelemnélküliség” dicséretét. Majd a 
férfikor méltó mulatságaira tér:

Kell immár énnekem csak jó ló, hamar agár,
Ifjak társasága, éles szablya, jó madár…

Íme, Balassinál egyforma értéket képvisel a „jó ló”, a „jó madár” és a „hamar 
agár”, akárcsak a valóságban, hiszen az eredményes vadászat nemcsak jól idomí-
tott vadászmadarat, de jó lovakat és ügyes, gyors kutyákat kíván. A vadászat el-
képzelhetetlen vizslák, kopók, agarak és alkalomadtán szelindekek nélkül. Hogy 
egy XVI. század közepéről való példával is illusztráljuk a kutyák fontosságát, 
nemkülönben a hölgyek vadászatszeretetét. Batthyányné leveléből idézünk, aki 
Nádasdy Tamástól kopókat kért, mert: „Kegyelmed két kopót ígére! Kegyelmed 
küldje meg; mert vadam van elég, de nem foghatom meg.”
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A madarászat szertartása kutyák nélkül elképzelhetetlen. A lovagló, karjukon 
sólymot, karvalyt stb. vivő madarászok leginkább vizslákat alkalmaznak. A vizs-
lák, az akkori ízes elnevezés szerint „szagos kutyák” felverik és „állják” a vadat. 
A betanított vadászók: sólymok, karvalyok, ölyvek által „levert” (megölt, megva-
kított, elkábított) vadat pedig megkeresik, s gazdájuk lába elé helyezik. Ha végig-
tekintünk a XVI–XVII. század vadászati szokásain és a kedvelt kutyák során, azt 
kell mondanunk: a vizslák, agarak és a kopók a legkedveltebb, legelterjedtebb, 
leghasznosabbnak ítélt vadászebek.

A vizslák a nehezebb vadak felhajtásában is a vadász segítségére lehetnek. A ke-
csesen szép agarak a vizsláknál jóval kevesebben vannak, tehát becsesebbek. Egyes 
udvarokban a tisztségek között (amelynek betöltői a vadászmester alárendeltjei) 
külön „agár viselőkkel”, „agárhoz látókkal” találkozunk. Kemény János önéletírá-
sában udvarba állásáról megemlékezvén kifejti, hogy Bethlen Gábor őt már apród 
korában fontos feladatra méltatta, s hogy miért? Azt is olvashatjuk: „Azonban két 
agarakat bíza reám az fejedelem, és igen kedves ebeit, Hóka és Kormos nevűeket 
(…), azután többeket is, annyéra, hogy volt néha hat, hét, egyszer nyolc agarai az 
fejedelemnek gondviselésem alatt, mivel tudta szegény fejedelem, hogy igen vadász 
ember az apám, s én is igen szeretem az ebeket.” Nem is csodálkozhatunk hát 
azon, hogy I. Apafi Mihály 1678-ban megparancsolja a portára futott sikertelen 
összeesküvő, Béldi Pál bodolai tiszttartójának: „A Béldi uram agarait azonnal 
Fogarasba expediáltassa.”

A „szelektől fajzott” agarak dicsérete után lássunk egy vadászatot, ahol az 
agarak mellett a kopóké a főszerep. Talán különösnek tűnik, hogy nem XVI–
XVII. századi levelekből, önéletírásokból idézünk, hanem Gyöngyösi Istvánnak, 
főnemesi udvarok familiáris költőjének Csalárd Cupidójából. Ez a barokk allegori-
kus verses regény a főszereplő-elbeszélő nézőpontjából (aki sem szerelmesnek, 
sem vadásznak nem túl bátor) mutatja be Diana istenasszony kellően barokk és 
illően „antik”, nagyszabású vadászatát. Ha leszámítjuk az antik rekvizitumokat és 
a Gyöngyösi által annyira tisztelt és utánzott Ovidiust, kitűnő képet kaphatunk 
kutyák és vadak „valóságos”, azaz XVII. századi kapcsolatáról. 

Diana (akár egy XVII. századi heroina) és kísérete – hősünkkel egyetemben – 
elfoglalja a kijelölt leshelyeket, s mindenki két, pórázra fogott ebet tart készenlét-
ben. Felhangzik a kiáltás: a kutyák szarvast vertek fel! A vadászat könnyűnek 
ígérkezik. A vizslák követik a riadt szarvas nyomát, a leshelyek felé űzik, majd a 
szabadon bocsátott, vadra eresztett agarak következnek:

És az szarvas után sietnek szaporán,
Elmarad a Tacskó, s nyomozza csak porán,
Az agarak pedig utolérik korán,
És sebet is tésznek annak a tomporán.
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A szarvas végzete mégis a kifeszített vadászháló lesz, ahová bekergetik, s Dia na a 
vadászat istennőjéhez méltón lándzsával átveri a sebzett és hálóba gabalyított vad 
szívét.

A vadkan már keményebb dió. A kutyáktól űzött állat védekezik, s a néven 
nevezett, vadkanra uszított kedves agaraknak és kopóknak immár két szelindek 
is segítségéül jő. A vadkan:

Ide s tova hányja most is az ebeket, 
De nem vetheti el az két szeléndeket (…) 
Jóllehet azok is vettek már sebeket.

Hányja a tajtékot, dúl-fúlván dühösen, 
Az tartó ebekkel küszködik mérgesen (…) 
Az sebesült ebek sírnak keservesen.

Az állat elejtése véres áldozatot kíván. Gyöngyösi szinte naturalista képet fest a 
harcképtelenné tett, halálra kárhoztatott ebekről:

Itt Hilactor jajgat elvágott inával, 
Amott Melampus sír levágott állával, 
Innet Leucon hever öszvetört farával… 

Végre is Diana – mérges nyilakat bocsátván ágyékába – megöli a vadkant.
Az utolsó vadat, a vérszagra jött medvét a vadászat istenasszonyának teljes 

udvara részvételével s összes kutyái hadrendbe állításával sikerül legyőznie. A Csa-
lárd Cupido írója a jól idomított agarak dicséretét sem felejti. A jó kutyákat nem kell 
pórázra fűzni, mert nyugodtak és engedelmesek:

Sőt uszítás nélkül helybűl meg sem mozdult, 
Hanem ki-ki szótúl várt, s azután indult. 
Az futásban pedig sólyomszárnyakat dúlt, 
És amikor kellett, mint gyors szellő fordult.

Gyöngyösi mesteri érzékkel kever mitológiát és valóságot, s az eredmény végül is 
harmonikus. Most, a XVI–XVII. századi vadászat jellemzői bemutatásának bete-
tő zéseként ne a literátort, hanem a beszámoló, figyelő embert idézzük meg. 
Szalárdi Jánost, aki Siralmas mag yar krónikájában impozáns képet fest I. Rákóczi 
György vadászatairól, hajtók, kutyák és elejtett vadak sokaságáról. És ez már pus-
kás vadászat. Ahogy Szalárdi írja a fejedelem szokásairól:

szörnyű vadász- és nyughatatlan serény ember vala (…) egy házánál két hétnél 
tovább egy végben ritkán lakhatik vala, hanem (…) valahol vadászásra alkalmatos 
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vadas helyek volnának, azokra (…) rátart vala (…) a szörnyű erdők meghajtására 
sok helyekben a maga kopói (noha […] egynéhányszázan volnának) tizedrészére 
sem érkezének, főképpen Erdélyben, kétszáz, háromszáz parasztságot is (…) hajta-
ni felvesznek, és (…) iszonyú kiáltással úgy űzik, kergetik, hajtják vala az szegény 
különb-különb vadakat az elejekbe vetett hálókba, maga is (azaz a fejedelem) pus-
kásaival a vadak útját állván és fákra felhágván puskája kezében, szekercéje is hol 
öve megett s hol különben környülette viselvén, lesi, lövöldözi vala az igen nagy 
medvéket, erdei disznókat, vadkanokat, hatalmas szarvasokat (…) egykor a mező-
ségen, Novaj táján csak farkasokat (…) huszonötöt fogatott vala ki (…)

A vadászat eredményessége nemcsak a vadállomány bőségének, a jól idomított 
ebek ügyességének, hanem a nagyszámú szolgahad – pecérektől a hajtókig – köz-
reműködésének is függvénye. Ismét az udvarhoz értünk.

A vadászebekkel bánó pecérek között is a legmegbecsültebbekről, az „agár-
viselőkről” már megemlékeztünk; a vadászmester felügyelete alá tartoznak, akár a 
madarászok. És hogy milyen fontos egy nagybirtokon, a főúri udvar tisztségviselői 
között a vadászmesteri funkció, bizonyítsuk Nádasdy Ferenc 1660-ban kibocsátott 
utasításával, amelyben fővadászmestere tevékenységét szabályozza. A fő vadász-
mester feladata a nagybirtok vadállományának kezelése, részletesebben kifejtve: az 
idegen vadászokat az uradalomtól távol kell tartani, és az itt elejtett vadakat az el-
ejtők „birtokon kívül” sem bocsáthatják áruba. Nádasdy arról is intézkedik, hogy 
a beszállított elejtett vadakért pénzbeni jutalom (ha úgy tetszik „borravaló”) illesse 
a beszolgáltatókat, s azt is előírja, hogy az elejtett vadak húsának, bőrének mily 
aránya illeti őt s helytartóját, a fővadászmestert.

Az udvari hierarchia alsóbb szféráiban helyezhetők el a „kutyákkal bánók”. 
De ők is, akárcsak az udvari puskások, elkülönülnek a többiektől, például öltözé-
kük színével. I. Rákóczi György puskásai – Szalárdi János tanúsága szerint – 
„mind egyszínű-forma zöld ruhában járattanak”. Ez is adalék ahhoz, hogy az 
udvarban és elkülönülésként az udvaron kívüli „közönséges” többiektől az öltö-
zék színével, sőt hosszával reprezentálható a hovatartozás. Apor Péter írja I. Apa-
fi Mihály udvari népéről: „Az fejedelem a kivált az fejedelemasszony udvari népit, 
inasit csak arról is megismerték, nem privatus uruk cselédi, hogy az országbeliek-
nél leghosszabb köntöst viseltenek.”

Láthattuk a vadászat, madarászat hasznát, örömeit, elegáns voltát. Most még 
a halászatról emlékezzünk meg. Kőszeghy Pál 1695-ben Bercsényi Miklós házas-
ságát ünneplő versezetében nemcsak az étekként felszolgált halak különbnél kü-
lönb fajtáit sorolja, de a téli tiszai halászat is „barokk életképet” fest:

Hol már az halászok a Tiszát lékellik (…)
S e kezöket gyakran csapkodják s lehellik,
Mert az hideg szelet nem igen kedvellik.
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Kivonának számos nagy öreg csukákat
S azokat felmúló nagyszámú harcsákat,
Mintegy ólban hizlalt szalonnás potykákat (…)
Az számlálhatná meg itt a sok hal nemét,
Salamon nem tudná mind azoknak nevét (…)

A hölgyek sem idegenkednek a halászat gondűző szórakozásától. Balassi Szép ma-
g yar comoediájában a reneszánsz hölgy – vagyis Julia – ugyanúgy örömét leli a halá-
szatban, akár a barokk heroina Széchy Mária. Gyöngyösi István a Murányi Vénusban 
úrnőjét barokk udvari költőhöz illően antik istennőhöz hasonlítja:

Minemű Diána erdőn vadászatban,
Hasonlónak lássad ezt az halászatban (…)

Csak azt: hogy Diána nyilat visel kézben, 
Ez pedig hálóval halásztat az vízben, 
Semmi más különbség nincs ez két szépségben, 
Sőt győzi Mária majd az deliségben. 

S ha már Dianát, a vadászat istennőjét idézzük, arról se feledkezzünk meg, hogy 
a reneszánsz udvari ember, Balassi Bálint sem talált kecsesebb, becsesebb isten-
nőt, akit szerelmével összemérhetne, írván a vadászó Juliáról:

Diána módjára megeresztve haja, kezében szép dárdája,
Könnyű zöld ruhája, oldalán kézíjja, szép aranyos puzdrája (…)
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