
ADATOK A MAGYAR VADÁSZATI SZAKSAJTÓ TÖRTÉNETÉHEZ

Dr. Fodor Tamás

A Vadasz-lao 1380. január J-én indult útjára. Sárkány 
János Ferenc szerkesztésében. Alakja kisformátum volt /26ox 
18o,mm/, terjedelme 12 oldal. A fedőlapon a lapcim alatti 
szöveg: "Megjelenik minden szombaton 12-16 oldalon, mulatta
tó vadaszelbeszélésekkel bővítve. A "Vadász és Verseny-lap11 
vadászrészéaek különkiadása.1' /Az első hazai vadaszújság az 
1857-ben, Berczy Károly szerkesztésében megjelent "Lapok a/lo
vászat es vadászat köréből”. Ennek második évfolyama 1858-ban 
"Vadast- és versenylap" cimén jelent meg. Ez a vadászujság, 
amelyben mindig domináns volt a lesport, 1919-ig létezett 65 
évfolyamban. A "Vadász-Lap" tulajdonképpen ebből vált ki 
18S0-ban.
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bán, 24c x j>°° ^m nagyságban, lo-12 oldalon fog megjelenni 
minden hónap lo, 2o, j$o. naftán.

Az új formátumú lap 27*, július lo-i számában a "Va
dász-Lap" főcim alatt az alábbi alcim olvasható: "A Lcvadá- 
szat, vadtenyésztés, agarászat, Horgászat- és Egyéb rokon 
Sportnemek, valamint az új "Sport Egyesülőt" hivatalos köz
löny^." Szerkesztője és kiadója továbbra is Sárkány János Fe
renc. Ezen- lapszám első oldalán indokolás található:

"Tisztelt Olvasóinkhoz!

A "Vadfisz U;jsá&" és "Képec' Vadészujsér, 
tulajdonosai belátván azt, hc(ry hasonló irányú szaklap 

a nálunk nagyon is Összetartást igénylő szellemi erőket szét
forgácsolná, beszüntették' lapjukat, i.liutan kedves olva
sóink kielégítését 'magunkra vállaltul: ezenn- kczhirré tozz- 
szük, liô y a "Vadász-Lap" az ú,; félévtől Kezdve é:^en ol̂ ar. 
nn'-:;v éo diszes kiállításban és il^ustralvs. i‘o~ me.r. elinni, 
mint beszüntetett Vadászujság."

A második félév ben 18 sjzi.cn t az 1. evfo-
lyai!''an tehát összesen -’lA szám.

A évfolyamban /1681./ 52 oient meg.
Ezt a évfolyam l.szcaaában közük: "Lapu,..* az új év kezde
ttől fogva nem lo-naponként, ..inden es pedig 

szombaton fog megjelenni." lap kialakult cérnái: Vadtenyész
tés, vadaszati tanulmányok és értekezések, is
mertetések, a' hazai vadászterületek ismertetess, szalonka, 
siket- és nyirfajd vadászatok, szavas, oz és zerge vadaszatek, 
l^jegyzekek, agarászat, kopászat, lesport, fegyverisme, ter
mészetrajz, ebteny táv-úszás, halászat, sportegyleti 

vadászvédegyleti közlemények, vegyes hiradasok, lótenyész-, 
versenyek, tárcák és képek /rajzok/.

A y. évfolyam 1882. januárjától havonta 5 alkalommal, 
minden hónap 5*, 15*, és 25.-én jelenik meg. A 2.-számtól 
/január 15-/ az alcim kibővül, nemcsak a Sport Egyesület, ha-
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nen az Országos Magyar Vadaszati Védegylet hivatalos közlö
nye' is. Sz azonban csak minden hó 15-én megjelent szárion ke
rül feltüntetésre, mivel az Egyesületek tagjai, csak ezt a 
szamot kapják ingyen, a többi szán előfizethető.

A 4. évfolyam /16S3/ 3* számától újabb alcimmódosi- 
tas történik: ’TA Lóvadászat, vadtenyésztés, fegyverisme, 
vizslaszat s a vizslák fajbeli tenyésztése s egyéb rokon- 
sportnemek közlönye.11

A későbbi évfolyamok tartalmilag mind jobban gazda
godnak. A. lö.jegyzékek mellett ábrákon már nemcsak vadfajok, 
hanem a legjobb trófeák rajzait is bemutatja.

A 6. évfolyamtól /16S5/ a felelős 'szerkesztő és ki
adó tulajdonos Sárkány ’tjanös Ferenc mellett szerkesztőtárs: 
Egervary Gyula, 1869-től már mindketten laptulajdonos társak, 
majd a lap felelős szerkesztője is Egerváry Gyula 189o. feb
ruár 15-től. A lap évfolyamai egyre tartalmasabbá válnak. 
Kemcsak értekés vadászattcrténeti munkák, hanem már orszá
gos lőjegyzékek is megtalálhatók benne.

A szazadforduló utáei is a korábbival azonos szer
kesztési elvek és irányok érvényesülnek.. Az 1914— es /35*év
folyamtól/ lényeges változás következik be a lap irányításá
ban. A kiadó és laptulajdonossá az Országos Magyar Vadászati 
Védegylet válik és a lap szerkesztését Sugár Károly veszi át. 
A lap lényegesen jobb papíron és a rajzok helyett fénykép 
illusztrációkkal jelenik meg.

A lap terjedelme a háború alatt nem változott, csak 
191S. novemberétől észlelhető átmenetileg a minőség és ter
jedelem csökkenése. 1919* első negydében hiánytalanul megje
lent mind a 9 szám, sőt április 15-én a lo. szóm is. /Lap
számozása lo9-12o. oldal/. Ettől az időponttól a lap szüne
tel, csak 1919• november 15-én jelenik meg egy szóm /121- 
154. oldalszámozassal/. Újból történő megindulása 192o. /41. 
évfolyam/ április 5~től következik, s a papirhiány miatt csak
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havonta, minden hónap elején .jelenik meg 12 oldal ter.ie de len
ben*

A Vadászlap 41. évfolyamának /192o./ decemberi ?-i, 
egyben legutolsó széna még nem Jelzi a lap megszűnésé” , utol
só oldalén még a "Hogyan rendezzünk hajoóvadászatot" ciivü irás 
folytatását Jelzi. A megszűnés pont95 oká“ ma már nem ismer
jük, de legvalószinübb oka, hogy a papirhiény és 
dasági helyzet hozta a lap Megszűnését. A Vadasslap 
századvég és Jelen század első húsz eaz:ende.:*' legtartal
masabb vadászlapja volt. Több más, vele egyidőber. negrele:.” 
vadászati Jellegű lap közül kétségtelen, hegy szsknaila 
legtöbbet nyújtotta, a vadászs^jtc legérüékesecb lar. ja v 
megjelenése idején.

Az 1915* óta a vele párhuzamosan megjeier ..‘IlISCD 
képes vadászújság 9» évfolyaménak /1921/ janaér lo-i rendkí
vüli száma "Erők egyesitése" cimmel cikket közöl két vadász- 
újság egyesítéséről. A "Vadászlap" és a "1’II.iRÓD” vadász
újság ettől kezdve "Nimrcd-vadászlap" néven jelenik meg, mint 
a "Hubertus" Országos. Magyar Vadászati Védegylet *ar
vizslatenyésztők Egyesületének hivatalos közlönye.

Kittenberger Kálmán, a Nimród szerkesztője mél~ó előd
nek tekintette a Vadászlapot, amelyet évfoi;, sz Rózái
ban is kifejezésre juttatott. Az akkor havonta neL.,. ;;in- 
ród-Vadászlap 1921. áprilisától 42. /9./'évfclyan. el 
jelent meg, /zárójelben a Nimród eredeti évfolyanjo i-vsi/ 
s igy hivatalosan is a megszűnt Vadász lap jogút: cd jának tekin
tette a Nimród-Vadászlapot.
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A yadéöz-Lsr évfolyamai, a ne Jelent szénok rjltuntetésével:
Melléklet,

- TT— * Évfolya-. . i.ie jelent sresok í^e^e^rés
-LCCO •

1
1 1-44 Első félévben he

tenként, második 
félévről tis napon- 
ivonű i

isai. 2 1-52 Minden héten
-Lcc.il* 5 1-36 Havonta narom a.lka- 

íoissügI
r§?^# 4 1-56
xCS-T • cr 1-36

6 1-36
lecc . r-, 1-36
1657. 'A 1-36
1353. 1-36
13*59. lo J.-3Ó
Ic-S c. 11 1-36
i£92. 12 1-36
1592. 13 1-56
1395. -̂*v 1-56
lc*>. 15 JL->'b

16 1-36
•1396. 1? 1-56
c V í • •: ^ 1-56
leve. 19 1-36
1399. 2o .1-5 ó
i9oo. 21 1—5b
19ol. 22 1-56
1;‘0 2. 2p 1-56
19oj>. 2-+ l-5:̂

C—r • 25 1-56
. r°^# 26 1-56
J. • 27 1-56
19o7. 26 1-56
19 o£. 29 1-56
19oS. 5c 1-56
191o. 31 1-56
1911. 52 1-56
1912. 1-56
1915.*

||
1-56

1914. 1-56
1915. 3o 1-56
1916. 57 1-56
1917 • 3ö 1-56
1918. \ 35 1-56
i?19. 4o 1-11 áprilisban csaK egy sason,

valamint novemberben :> egy 
szán.

192o, 41 1-9 áprilistól havonta.


