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UJFALVI SÁNDOR, A HAZAI VADÁSZAT 
TÖRTÉNETÉNEK ELSŐ KUTATÓJA

Nagy Domokos Imre

A magyar vadászati irodalom megszületése, vagy leg
alábbis kibontakozása az emlékiratok gubójából a XIX. szá
zad közepére tehető. Ujfalvi Sándor is 1834-ben ült le ko
lozsvári háza asztalához, hogy emlékirataival párhuzamosan 
papirra vesse vadászati emlékeit is.

Wesselényi Miklós, Kisfaludy Sándor és Deák Ferenc 
barátja volt, ismert szereplője az erdélyi közéletnek. Köz
nemes volt, a köznemességnek abból a rétegéből, amely Köl
cseyt, Deákot és Kisfaludyt adta a magyar irodalmi és poli
tikai életnek.

"Ujfalvy, mint osztályából kinövő, kimivelt emberfő 
tudván tudja, hogy a patriarkális-feudális világnak 
befellegzett, s hogy az ennek fenntartását célzó min
den erőfeszités konok hiábavalóság, merő anakroniz
mus " —  irja Jékely Zoltán Ujfalvi emlékiratainak 
uj kiadásához készült Utószavában, majd igy folytatja:
—  " nemcsak ritka irói tehetséggel megalko
tott jellemábrázolásaiért tartjuk méltónak arra, hogy 
a múlt század jeles irói közt emlegettessék: e rangra 
nem utolsó sorban eszmélkedő, kiutat kereső, önmarcan
goló lelkiismerete teszi méltóvá'* /1/.
Ujfalvi Sándor —  ahogyan életének kutatója, Gyalui 

Farkas elnevezte: a XIX. század Apor Pétere —  valóban mél
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tó utóda a régi erdélyi emlékiratÍróknak. De nem csak 
mint emlékiratiró tartozik a legjelentősebbek közé, ha
nem nevéhez fűződik az egyik első —  ha ugyan nem a legel
ső —  magyar vadászkönyv (nem zoológiái vagy vadászati ké
zikönyv!) megírása is. Tegyük rögtön hozzá, hogy a magyar 
vadászati kultura "nagyobb" dicsőségére teljes kiadásban 
mindmáig nem jelent meg!

Pedig miive mind tartalmi, mind formai szempontból 
igen jó.

"Még ma is élénken rezg fel a benyomás, melyet a 
kézirat mohó elolvasása ránk gyakorolt. Vadászati 
élményeken kivül történelmi adatokat, társadalmi 
rajzokat, jellemzéseket, fajképeket; itt ép humort, 
ott komoly és buzditó honfiúi irányt talállunk ben
ne, s mindezt olly biztos hü ecsettel adva, minővel 
csak az birhat, kiben a vadászszenvedéllyel a fél
százados tapasztalással a természet nagyszerű költé
szete iránti érzék, kora nevezetes férfiainak s a 
nép minden rétegének ismerete, ’tiszta sziv és tisz
ta elme, a hazának hő szerelme* egyesül" /2/.
Ujfalvi tollat csak hosszas rábeszélésre vett a ke

zébe, ami bizonyos fokig érthető is, hiszen "sokkal köny- 
nyebb kedvfc,elten mászni bérceket, mint vadászati emlékeket 
leirni" /3A

Viszont ha már egyszer rászánta magát, akkor hiteles, 
megbízható adatokat nyújtó könyvet akart irni, melyben nem
csak saját élményei találhatók meg, hanem korábbi időszak
ra is használható forrás. Ezért Kemény József grófhoz for
dult adatokért, ki foglalkozott már vadászattörténettel. 
Azonban azt a sajnálkozó választ kapta a gróftól, hogy mi
kor székfoglalóját készítette a szentpétervári tudós tár
saság számára ebből a témakörből, az elkészült kéziratot a 
forrásnak használt Apor Péter és Istvánfi Boldizsár féle

5900



-  241 -

eredeti kéziratokkal együtt odaadta fordítójának, aki té
vedésből az egész anyagot Pétervárra küldte.

"Mit teheték egyebet, minthogy a traditiókhoz, némely 
idősb urak emlékezetéhez és saját csekély emlékező 
tehetségemhez folyamodtam. Előre meg voltam győződ- 
va, hogy e három kútfő történet rend és alak ellep 
sok részben hibázhatott. De azt is hiszem, hogy jobb 
nem létében meglehetős szolgálatot hoztam, mig a jö
vő kor kiegészitendi.
Ami a műszavakat illeti, azokkal szintén nem voltam 
szerencsésebb, mint az adatokkal. E részben többet 
bírunk, de igen sok ment feledékenységbe, az újabbak 
pedig merőben hiányzanak" /4/.
Mindezek ellenére müve nagyon értékes és megbizható. 

Sőt, talán éppen ezért. Mert bár a kéziratok elvesztén a 
kortárs történészek is sajnálkoztak /5/> ma mégis szeren
csének tarthatjuk, hogy igy történt. Azóta ugyanis a törté
nettudomány megállapította, hogy gr. Kemény József történel
münk egyik legnagyobb oklevélhamisitója volt, akinek csak 
az az "átkos emlékű" János deák lenne méltó párja, akit e- 
zen ténykedéséért a'középkorban máglyára küldtek. Csakhogy 
mig a korai előd anyagi előnyökért hamisított jogbiztositó 
iratokat, a nemes gróf indítékai szellemiek és erkölcsiek 
voltak, célja a történetírói dicsőség volt. Ha nem talált 
valamire ízlése szerinti adatot, akkor készített /6/. A kér
déses kéziratok eltűnte igy megkíméli a kutatót attól, hogy 
kétségbeesetten tépelődjön: igaz-e az adatsor, vagy hamis. 
Azt is elképzelhetőnek tartom, hogy a kézirat szándékosan 
veszett el, mert Kemény gr. is átlátszó hamisítványnak ta
lálta.

így azonban a közölt adatok megbízhatók. Nála találunk 
pl. adatot a bölény utolsó erdélyi előfordulásáról /7/» vagy
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Wesselényi Miklós báró nagyszabású zsibói vadászatainak 
politikai céljairól.

"Wesselényi csak ürügyül használta fel vadászatait.
Oh! sokkal magasabb célból gyűjté Zsibóra vendégeit, 
minthogy velők néhány őzét és nyulát ellődöztesse.
Ezt ő maga is kényelmesebben, a költség nélkül tehet
te volna. De hogy az elszórt nemzeti erőket egybe 
gyűjtse: az elpuhult, kéjelgő arisztokratákat a vadá
szat varázs gyönyörei által Zsibóra édesgetvén, itt 
észrevétlen szoktassák meg a kényes testet a jól fü
tött szoba, a puha pamlag helyett a gyaloglás s a vi
harok kitürésére; néha-néha még a bősz vadkannal is 
szembe nézni, s azzal meg is vivni. így a bátorság, 
lelki éberség s vidámság ott is, hol eddig hiányzott, 
természetté vált" /8/.
Ujfalvi igen élvezetesen ir. Leirásai, jellemzései 

rövidek, de találóak. Jelzői, szóképei kifejezőek. A seb
zett medve "gonoszul meglyuggatva" tör ki a hajtásból, Wes
selényi lovásza "amúgy igazi huszáros negéllyel" jelent urá
nak, egy vadászat során a görgényi erdőkből "26^ o'J'asd hu
szonhat izmos medvét csiptek ki", s ő volt az első, aki le
irt a az azóta elcsépeltté vált hasonlatot: "mintha éppen 
gyűlésen lettek volna az őzök, oly számosán‘találók együtt"
/ 9/.

"Leirásai mindig jellemzők, szemléltetők, visszaemlé
kezései mindvégig érdekesek, a vadakról,(főként a med
véről), azok vadászatáról adott közlései, mint egy 
hosszú tapasztalatu, gazdag vadászpálya eredményei ma 
is értékesek, e mellett pedig nyelve —  bár, mint lát
tuk, mentegetőzik a formahiány és a vadászati műszavak 
hiánya miatt —  az erőteljes régi magyar vadásznyelv"
—  irta lelkes cikkében Balogh Arthur, aki 1917-hen 
megpróbálta feléleszteni Ujfalvi emlékét /10/.
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Természet leírásait igyekezett rövidre fogni, talán 
félt, hogy a megjelenő liraiság árt müve hitelességének, 
magánleveleiben azonban csak kiszakad belőle a lirai vallo
más:

nItt az erdő szebbnek, haraszt és virág viritóbbnak, 
á madárdal bájosabbnak, a kopó csaholása villanyozóbb- 
nak, az őz rigyetése érdekesebbnek, a duvadak orditá- 
sa rémletesebbnek, s maga az áldott természet mégegy- 
szer nagyobb szerűnek tetszett. A magasztos látványok, 
s időnként felmerült hangok érzékeimet túlfeszítve, 
áhítattal borultam a százados fenyő tövére, s buzgó 
hálát rebegtem a nagyszerű természet főalkotójához, 
ki ily tiszta és háborítatlan örömöket juttatott ré
szemre. És itt nem volt szükség magyarázatra, mert 
felhevült érzéseim hangosan tolmácsolták, hogy a ter
mészet bájai határtalan vadászszenvedélyemet is túl
szárnyalják, és boldogságom hálás elismerése a szent 
kútfőből patakzik ki” /11/.
írói erényei közül talán a legjobb helyzetábrázoló és 

jellemző készsége. Pár mondattal érzékelhetően és élvezete
sen jfllzi és jellemzi a helyzetet, nemegyszer finom humor
ral vegyítve. Egy túlzottan nagylábon rendezett főispáni 
vadászatról, melyen 341 "vadász" és vagy 1000 hajtó vett 
részt, igy ir:

"Előnézetem és kétkedésem nem csalt. Alig ha egy va
dászaton több rendetlenség Ss hibás lövés kelt. Va
lóban úgy ropogott néha a fegyver, mint pisztoly pa
rasztlakodalmon. A gondatlanul légbeszórt golyózá
port a gondviselés jótékony keze kifogá. Különben az 
köztünk vadászoknak most felcsapott sebész uraknak 
tág alkalom nyílik tapasztalataik bővítésére" /12/.
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Ujfalvi korának talán legismertebb és legnépszerűbb 
vadásza volt, akiről nem egy anekdota maradt fenn /13/ 
s aki az adott lehetőségek között vadásziróként is komoly 
népszerűségre tett szert. Mikor azonban Bérczy be akarta 
mutatni lapja olvasóinak —  mai szóval interjút szeretett 
volna vele késziteni —  mereven elzárkózott minden felvi
lágosit ást ól.

”... Az volt a határozott válasza —  irta Bérczy az 
Ujfalviról készitett * sportjellemrajzában* —  hogy 
igénytelen állása és múltja nem jogositja fel arcké
pének és élet leírásának a nyilvánosság elé jutására, 
mert legföllebb annyi az érdeme, hogy 72. évében is 
gyalog és paripán szintúgy győzi a vadászatot és a 
lovaglást, mint az ifjúi erőteljesebb napokban, s 
ezek között lelki vidámságát fenn tudja tartani”
/14/.
Bérczy azonban nein azért volt vérbeli szerkesztő, hogy 

ne tudott volna megbizható adatokat összeszedni cikkéhez, 
melyre ismételten hivatkoztam.

Ujfalvy Írásai között kevés viszonylag a mai értelem
ben vett elbeszélés, vadászrajzai leginkább leiró jellegűek, 
közelebb állnak a cikkhez. Nem szabad azonban elfelejtenünk, 
hogy a magyar vadászirodalomban a szépirodalom és a szakiro
dalom szétválása csak a múlt század utolsó harmadában vehető 
komolyabban észre, s azt sem, hogy a vadászirodalomban mind
máig vannak olyan Írások, amelyeket nem lehet az epika egyik 
műfajába sem besorolni, és mégis szépirodalmi jellegűek.

De ha ezen érveket figyelmen kivül hagyjuk is, nyil
vánvaló, hogy Írásai az előbbiekben részletezett erényei kör- 
vetkeztében beletartoznak a magyar vadászati szépirodalomba, 
(a vadászirodalomba).

Kedvenc vadjai a medve és a farkas voltak, nem vélet
len, hogy két legjobb —  legalábbis a nyomtatásban megjelent
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részek közül a legjobb —  irása egy medvehajtás és egy 
éjjeli farkasles elbeszélése. (Az édesapja ciblesi vadá
szatáról szóló rész a "Mu.lt század közepén inneni vadásza
tok" cimü cikkből, illetve az Éjjeli lesjárat cimü elbe
szélése.) /15/

Élétében —  főleg a szabadságharc bukása és felesége 
halála után —  a vadászszenvedély döntő szerepet játszott. 
Nemegyszer előfordult, hogy jószágát szeptember közepén 
gazdatisztjére bizta, "s aztán karácsonyig ritkán, legfel
jebb mint vendég fordult meg saját házánál" /16/.

Teljes terjedelemben tehát müve nem jelent meg. Éle
tében részletek jelentek meg belőle a Vadász és Verseny
lapban, majd ugyanezekből egy válogatás a Bérczy által 
szerkesztett Hazai és külföldi vadászrajzok cimü antoló
giában. Halála után 1867-ben a gr. Lázár Károly által szer
kesztett Vadászok és természetbarátok évkönyve közölte né- 
hány Írását, majd pedig 1927-ben Gyalui Farkas és Kelemen 
Lajos válogatásában mintegy 130 oldal a több mint négyszáz 
oldalas kéziratból. 1923-ban Kerpely Béla "modernizáló" 
átdolgozásában jelent meg a mü egy része. Az utolsó évek
ben néhány irása helyet kapott a Corvina kiadó által el
indított, később némileg más kiadó által is felkapott, va
dászati szempontból sajnos meglehetősen dilettánsán szer
kesztett antológiák némelyikében. Sajnos —  inkább a Ker
pely féle "zanzásitott" változatból. (Ezenkívül két kia
dásban megjelentek Emlékiratai is, de ez most nem tartozik 
ide. )

Ujfalvit tehát meglehetősen elfelejtették. Legszomo- 
rubb bizonyítéka ennek az, hogy Zolnay László vadásztör
téneti könyvében adataira közvetítő források utján hivat
kozik, őt egyszer sem említve meg.

Komolyabban csak Gyalui Farkas foglalkozott vele, 
aki írásait is előbányászta a levéltárák mélyéről, és zöm-
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mel sajtó alá is rendezte. Emlékiratainak uj kiadásához 
pedig Jékely Zoltán irt néhány oldalas utószót.

Mint vadásziróval csak Balogh Arthur foglalkozott a 
Vadászlap 1917-es évfolyamában. A nagy érték felfedezése 
ihlette lelkes hangon ismertette Ujfalvi kéziratát, majd 
igy zárta cikkét:

"Fejlettebb vadászirodalom mellett Ujfalvi e müvé
nek közzététele már régen megtörtént volna. Lám, a 
németeknél a csak valamennyire is számottevő régi 
vadásziróknak munkái is közkézen forognak a vadász- 
közönség körében, pedig jórészük már elavult".
"Mindenesetre a régi idők vadászvilágának érdekes 
alakja. Annyira izig-vérig vadász volt, hogy még 
végrendeletileg hátrahagyott sírfeliratában is első 
helyen emliti ezt. Kéziratban maradt vadászati mun
kája, melyből csak igen kevés vált ismeretessé, meg
érdemelné, hogy szintén napvilágot lásson" /\ 7/»
Lassan már száztiz éve lesz annak, hogy a reformkor 

egyik legkiválóbb erdélyi politikusa és vadásza <—  meg
törve felesége halálától és betegségétől —  önkezével ve
tett véget életének. Legyen ez a néhány sor jelképes ko
szorú sirján.

*

A cikk történetéhez tartozik az is, hogy eredetileg 
halálának századik évfordulójára irtam. Zsámbor Ernőt kér
tem meg, hogy vigye be személyesen a Magyar Vadász szer
kesztőségébe. Ez meg is történt. Be választ nem kaptam rá 
soha. Amikor mintegy évvel rá Fekete István érdeklődött 
náluk a kézirat után, már nem is emlékeztek rá...

5900



-  247 “

JEGYZETEK

/1/ JÉKELY ZOLTÁN: Utószó Ujfalvi Sándor Emlékirataihoz. 
(In: Ujfalvi S. Emlékiratai. (2. kiad.) Bp. 1955*)320.

/2/ BÉRCZY KÁROLY: Ujfalvy Sándor. VVL 1863/3:51“52, újra 
kiadva: HKVR XI.

/3/ UJFALVI: Előszó Az erdélyi régebbi ás közelebbi vadá
szatok és vadak c. kézirathoz. HKVR 298.

/4/Uő.: im. 299*

/5/ BUJDOSÓ BERTALAN: Istvánffi és Apor Péter kéziratai 
az erdélyi ősvadakról. Sz 1870/11: 654.

/6/ SZENTPÉTERY IMRE: Magyar oklevéltan. Bp. 1930. A Ma
gyar Történettudomány kézikönyve 2. köt. 3® fűz. 260.

/7/ UJFALVI: Erdély régibb vadászatai. Többhelyütt, elő
ször: VVL 1858/35: 566, legutóbb ERKV 4.

/8/ Uő.: Zsibói vadászat. ERKV 36.

/9/ Uő.: A múlt század derekán inneni vadászatok. ERKV 
22; - Zsibói vadászat, ERKV 34; - Görgényi vadászat. 
ERKV 43» - A múlt század ih.

/10/ Dr. BALOGH ARTHUR: ÍJgy hires erdélyi vadász a múlt 
században. VL 1917/15: 172.

/11/ UJFALVI S. levele Bérczy K.-hoz, Idézi: Bérczy: im. 
52. ill. XI.

/12/ UJFALVI: Főispáni vadászat. ERKV 57.

/13/ BALOGH: im. VL 1917/13: 146.

/14/ BÉRCZY: ih.

/15/ Először: VVL 1859/5: 69-75 ül. 1863/1: 1-4.

5900



/16/ BALOGH: im. VL 1917/15: 146.

/17/ BALOGH: im. VL 1917/15: 172.

rövidítések

ERKV = UJFALVI SÁNDOR: Az erdélyi régebbi és közelebbi 
vadászatok. (Vál., gzerk. ás jegyz.: Kelemen 
Lajos). Bev.: Gyalui Farkas. Cluj-Kolozsvár,
'•927» -Minerva Könyvtár 8 .

HKVR = Hazai és Külföldi Vadászrajzok. Szerk. és bev.: 
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