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A MAGJÁR VAD ÁSZIRGDALOM TÖRTÉNETÉNEK VÁZLATA 

Nagy Domokos Imre

/Jelen összefoglaláom eredetileg a Vadászévkönyv szá
mára készült, de végülis terjedelmi okokból kimaradt. 
Mivel szerves előzménye a vadászirodalom történeti 
forrásértékéről irott dolgozatomnak, ijtey itt kerül 
közlésre, A szövegrésze is bővebb és teljesebb, uj a 
forráshivatkozások pontosítása, a lábjegyzetek.)

55

Vadászirodalom néven azokat a müveket foglaljuk ösz- 
sze, amelyekben a szerző a természetben szerzett élményeit 
és tapasztalatait szépirodalmi formában mondja el. Termé
szetesen ezeket nem egyszer nehéz elválasztani a szakiro
dalomtól, mert egyrészt az élmények megfelelő szinvonalu 
elbeszéléséhez is kell szakértelem, másrészt pedig szakmai 
tapasztalatodat is lehet irodalmi formában és színvonalon 
előadni. így az idetartozó Írások köre nem csak a szoro
sanvett elbeszélő műfajokat öleli fel, hanem ennél jóval 
szélesebb. (A problémát részletesen tárgyalom két elméleti 
cikkemben, igy csak utalok azokra.) /1/

Hazánkban a vadászirodalom a szorosanvett szakiroda- 
lomból a múlt század második felében vált ki, mégpedig elég 
nehezen, hiszen szakirodalmunk sem volt túl gazdag. A mint
egy százhúsz éves magyar vadászirodalomról a jelenleginél
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részletesebb összefoglalást késziteni akkor sem állt volna 
módomban, ha a terjedelem ezt lehetővé tette volna, mert a 
megelőző részletkutatások eredményeire —  ezek hiányában —  
nem tudok támaszkodni. így az esetenkénti könyvismertetése
ken és kritikákon kivül csupán a lapokban elszórt szerkesz
tői beszámolókra és két kéziratban olvasott dolgozatra tud
tam támaszkodni: Goszthony Géza bibliográfiai összeállitá- 
sára és Baróti Andrásnak a Felsőfokú Vadgazdálkodási Tanfo
lyamra készitett sajtótörténeti szakdolgozatára /2/. így a 
legtöbb megállapitást minden kutatási előzmény nélkül magam
nak kellett leszűrnöm, s ennek előnyeit és hátrányait dolgo
zatom egyformán magán viseli.

Bgy, a Vadászati Világkiállitás alkalmából irott új
ságcikkemben /3/ a magyar vadászirodalom fejlődésének három 
szakaszát különböztettem meg. A további kutatások eredménye
képpen ezt a beosztást tovább finomitva jelenleg öt korsza
kát tudom a magyar vadászirodalom fejlődésének megkülönböz
tetni:

1855 - 1879,
1880 - 1919,
1920 - 1944,
1945 - 1948,
1949 - jelenleg is.

K

Az első időszak a kisérletezés, küszködés időszaka. 
Korszakkezdésül azért választottam 1853-at, mert ebben az 
évben jelent meg Andrássy Manó: Utazás Kelet-Indiákon cimü 
könyve, amelyben a szérző elsősorban saját vadászélményeit 
mondja el. Ezzel részben módositom saját korábbi vélemé
nyem is, mert 1971-*es cikkemben még 1857-et, Bérczy Károly 
lapinditásának évét tekintettem mérföldkőnek.
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Bérczy érdemei elévülhetetlenek. Bár állitólag nem 
volt igazán vadászember (főleg Jókai ragadtatta itt magát 
szerintem igazságtalan túlzásokra /A/), tiszteletreméltó 
elszántsággal vágott neki az ismeretlennek. Vállalkozása 
nehézségeit maga is érezte, főleg mert összesen 325 előfi
zetője volt /5/. Nem véletlenül irta a következő önguanyal 
teli sorokat a lap tizedik évfolyamába: "Ha nem sértenők 
meg e lapok szerkesztőjét, szeretnők megkérdezni tőle, 
valljon bátorsága nagyobb-e, vagy —  bocsánat! —  csendes 
mániája,, mellyel (azon hitben, hogy csak a legmiveltebb 
nemzeteknek van spőrtirodalmuk), egy magyar sportláp léte
zését szükségesnek vélve utánozza a mythosz danaidáit..." 
/6/.

Szerencsére Bérczy kedve nem ment el a munkától, s 
halála után akadtak vállalkozók, akik lapját továbbvitték 
(az ornitológus gr. Lázár Kálmán, Iíeve János, majd Sárkány 
János Ferenc); bár egyelőre még a lóversenyüggyel közösen. 
Ezért is volt lapja cime először Lapok a Lovászat és Vadá
szat köréből (röviditve LLV), majd Vadász- és Versenylap 
(WL). A magyar vadászirodalom története elválaszthatatlan 
a hazai vadászati sajtó történetétől, hiszen a legjelesebb 
vadászirók általában a lapok hasábjain indultak. Fokozottan 
áll ez a korai időszakra, mert önálló vadászkönyv szinte 
meg sem jelent ekkor.

A lap munkatársai közül elsősorban Ujfalvi Sándort 
kell kiemelni, kinek értékelését azért mellőzöm, mert kü
lön dolgozatban foglalkozom vele Közleményeink jelen szá
mában. A többi szerző közül feltétlenül emlitést érdemel 
Kálóm;Gulácsy jmre;Chotek Rudolf; Forgách Károly; (a muflon
hazai meghonosítója) és Sándor ("Egy öreg vadász" álnéven 
irta tudósításait és Vadászmüszótárát, mely az első ilyen 
jellegű hazai mü); .Gömöry Frigyes (Kecskemét közéletének 
jelentős szereplője, ki rendszeresen küldte szükebb pátriá-
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jából szines és élvezetes beszámolóit); Havass Sándor (a 
későbbi államtitkár és Fehéregyháza-kutató amatőr régész), 
a "Vasárnapi vadász" Keleti Károly (a Központi Statiszti
kai Hivatal első elnöke); a szegedvidéki Okrutzky Aurél; 
a rábavidéki Roth József, Széchényi Béla gr. és Szontágh 
Boldizsár ki "Csetneki" néven irta élvezetes beszámolóit 
Gömör megyéből, A szerzők azonosítását nagyon megnehezíti 
a sok álnév és anagramma, amelyeket nem mindig sikerült 
feloldani. így pl. nem sikerült azonosítanom a "Balogvölgyi" 
néven iró gömörmegyei szerzőt.

Önálló vadászkönyv ebben az időben alig jelent meg.
Ide vehető az Andrássy Manó által szerkesztett "A hazai 
vadászatok és a sport Magyarországon" (1857 )> mély inkább 
a külföld számára Íródott ismertető mü, Komolyabb lépést 
jelentett a Bérczy által a W L —ben megjelent Írásokból ösz- 
szeállitott "Hazai és külföldi vadászrajzok" cimü antológia 
(1853)« Ezen'kívül még Xantus János úti beszámolói vehetők 
ide (1857, 1860, 1879), melyek egy részét a lapban is meg
jelentette.

x

Az 1880-as év nemcsak vadászattörténeti korszakhatár, 
hanem vadászirodalom-történeti is, mert ekkor indult meg az 
első önálló magyar vadászati folyóirat, a Vadászlap (VL).
A W L  egyre inkább csak a lóversenyekkel foglalkozott, és 
a lótenyésztéssel. Külön rovata volt a falkavadászatnak 
(kopózás) és az agarászatnak,. igy a vadászattól nem szakadt 
el teljesen, sőt néha a "lővadászattal" is foglalkozott, 
pl. itt jelentek meg a később idehaza vadorzó által meg
gyilkolt Kund Béla indiai vadászlevelei.

A VL gyakorlatilag ugyanazzal a munkatársi gárdával 
indult, mint amelyikkel a W L  rendelkezett, és csak foko
zatosan léptek újak a régiek helyébe. így kivált a szerzők
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közül Havas. > (Fehéregyháza kérdést próbálta megoldani), de 
jelentkezett viszont Hermán Ottó, Chernel István, Lakatos 
Károly, majd később Nadler Herbert, a két Nemeskéri-Kiss 
testvér és Gy. Takách Gyula. Tehát három kiemelkedő orni
tológust adott a VL a magyar természettudománynak.

Az itt megemlitett szerzők közül Nadler, a két Nemes- 
kéri-Kiss testvér és Gy.Takách munkásságának zöme a követ
kező korszakra esik, igy róluk ott irok bővebben. Részlete
sebben kellene megemlékezni Lakatos Károlyról, aki Okrutzky 
szegedvidéki lokálpatriotizmusát vitte tovább vadászati be
számolóiban, emellett azonban tudományos munkásságot is 
folytatott. A ragadozómatéarakról irott munkái sokáig nélkü
lözhetetlenek voltak, a Vadászhit cimü könyve, mely a vadá
szati szokásokkal és babonákkal foglalkozik, máig is egyet
len a témakörben, és haszonnal forgathatjuk a Vadászmester
ség kézikönyvét is.

Bársony Istvánnál —  ahogy kortársai talán túlzó, de 
őszinte tisztelettel nevezték élete vége felé —  ”a magyar 
vadászat atyamesterénél” ki kell emelni azon úttörő szere
pét, hogy ledöntötte a vadászirodalmat a szépirodalomtól 
elválasztó falat, és helyet biztosított a témának az iro
dalmi lapokban is. Felbecsülhetetlen ennek a ténynek a je
lentősége a magyar közgondolkodás fejlesztése és természet
tudományibbá válása szempontjából. Elbeszéléseink felépíté
se és tempója a vadászat ritmusát követi: a mai olvasó szá
mára kissé talán elnyujtottnak tűnő, lírába hajló bevezetés
sel kezdődik, és a tempó csak a keresett vad megjelenésekor 
gyorsul fel. Bársony korának egyik legnépszerűbb és leg
eredményesebb vadásza volt, aki —  talán a vadászlóditás- 
ról elterjedt nézetek ellensúlyozására —  feltűnően szíve
sen irt eredménytelen vadászatról.

A kor kiemelkedő irói közül —  mai tudásunk szerint —  
Vajda János volt ezenkívül vadász ember., de komoly szerepe a
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magyar vadászirodalom fejlődésében nem volt. Bár azon ko
rábbi állitásom, hogy "azt is letagadta, hogy vadászik, 
vadászati szakkönyvét is álnéven jelentette megM /7/» az 
első rész tekintetében módosítani vagyok kénytelen, mert 
a hetvenes években elvétve jelentek meg saját nevén is 
cikkei és vadászrajzai —  ezek zöméről müvének kritikai 
kiadása sem tud! —  nem játszott komolyabb szerepet a ma
gyar vadászati kultúrában, mint a lap bármelyik tehetséges, 
de kevéssé szorgalmas vidéki levelezője.

A századforduló idején ujabb vadászati folyóirat, a 
Vadászat is indult, Egyideig Vadászujság volt a cime, il
letve a későbbi Magyar Vadászujság mindkét lapot elődjé
nek tekintette. Szerkesztője először Parthay Géza, később 
Gy,Takách Gyula volt. 1913 végén harmadik párhuzamos lap
ként indult a Nimród. Ezek a lapok azonban nem érték el 
akkor a VL színvonalát, Vadászati tárgyú Írások jelentek 
meg a Természet cimü lapban is, mely kicsit mindig az Ál
latkerté volt. A lapok szerzőgárdája azonban ekkor még nem 
vált élesen szét.

Ebben az időben már egyre több önálló vadászkönyv je
lent meg. Eleinte szórványosan (Szentmiklóssy Pál, 1883), 
majd a Bársony-könyvek sikereinek hatására egyre növekvő 
számban. Bársony Istvánnak 1886 és 1918 között izenhárom 
olyan elbeszéléskötete és egy regénye jelent meg, melynek 
kizárólagos témája a természet, a vadászat volt. Nem egy 
közülük két, sőt három vagy négy kiadásban. Az önálló kö
tettel jelentkezők közül megemlíthető még Hanvay Zoltán 
(irói álneve egy ideig "Kynophil” —  ("KutyabarátM) volt, 
utalva vadászkutyatenyészetére, s arra, hogy ő volt az el
ső hazai ebtörzskönyv megteremtője. Sajnos, eléggé vissza
húzódó volt, igy élete utolsó húsz évében hallgatott, Stí
lusa még jellegzetesen régies, nehézkesen bontakozó körmon
datok közé rejtette mondanivalóját. Ez természetesen megne
hezíti írásainak élvezését, pedig jó természetábrázolókész-
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sége és épkézláb humora volt. Könyve, a Sportszilánkok a 
mai olvasó számára inkább vadászattörténeti jelentőségű, 
mint irodalmi élmény. A kor kevésbé jelentős szerzői közül 
megemlítendő még Makay Béla; Mátray Gyula, a némileg nehéz
kes stilusu érseki erdőmester; és Perjéssy Géza. Egzotikus 
vadászélményeikről számoltak be Damaszkin Arzén, Szigethy 
Lajos, Voinic^ Oszkár, Zichy Kázmér, továbbá már a háború 
alatt közös kötetben Nemeskéri-Kiss Géza és Esterházy Ká
roly. A tragikus véget ért Voinich, e rokonszenvesnek lát
szó világutazó márcsak azért is megemlítendő, mert az iro
dalmi lapok Bársony Istvánon kivül tőle is elfogadtak vadá
szati tárgyú Írásokat, bár lehet, hogy csak az egzotikum 
kedvéért.

A kutatónak külön problémát jelent az uralkodóház tag
jainak és szükebb rokonságának vadászirói szereplése is. En
nek részleteit csak külön aprólékos kutatással lehetne tisz
tázni, ha egyáltalán megéri a befektetett munkát. Az 1. láb
jegyzetben hivatkozott tanulmányomban részletesen elemzem 
azokat az indítékokat, amelyek a vadászokat végülis írásra 
késztetik. E közel fél ívre terjedő fejtegetést természete
den most mellőzöm, csupán megjegyzem, hogy a vadászat érzel
mi hatása alól senki sem vonhatja ki magát, aki átélte, és 
ha csak valamennyire is van kulturigénye, ezen élményeket 
valamilyen formában rögzíti. (A MkultHrigény" kifejezést 
nem műveltség értelemben használóm, mert hiszen az eredmény 
lehet népdal vagy fafaragás is!)

Egyébként Rudolf trónörökös jeles amatőr ornitológus 
volt, Brehm kutatásainak komoly támogatója. Nála kézenfek
vő, hogy eredményeit megírta. Gondoljunk csak kortársaink
ra, a jeles zoológus Hirohito császárra, vagy földrajzilag, 
témailag és rokonsági fokban is visszaközelitve, Reuss her
cegre, Európa egyik legkiválóbb vadászati zoológusára. Kü
lönben a trónörökös főleg németül irt, és általában kabi
netirodája küldte meg az anyagot magyarul is a szaksajtó—
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nak. Ezzel szemben József főherceg magyarul irt, és a né
met szöveg a fordítás. Ez egyértelműen itthoni népszerüsi- 
tését szolgálta, meglehetős eredménnyel. Coburg Fülöp hg. 
világjáró vadász volt, hosszú ideig csak álnéven irt (Ca- 
riudo), s csak akkor közölték nevét, amikor már népszerű 
lett. Gyakorlatilag csak németül irt, a magyar szövegek 
forditások, bár volt annyi politikai érzéke, hogy magyar
országi birtokainak erdőszemélyzetét hivatalból beléptette 
az Országos Erdészeti Egyesületbe és a Vadászati Védegy
letbe, s az uradalom még külön alapitó tag is volt.

Ebben az időben a szerzőket három csoportra lehet 
osztani. Az első csoportba azok tartoztak, akik annyira 
kiemelkedőek voltak, hogy honoráriumot ajánlottak fel ne
kik. Meg kell jegyezni, hogy s^kan nem fogadták ezt el, 
részben, hogy támogassák a lapot, részben, mert nem voltak 
rászorulva. Legföljebb névleges tiszteletdijat fogadtak 
el, mint pl. Szontágh Boldizsár /8/. A második csoportba 
tartoztak azok, akiknek Írásait a szerkesztő szívesen fo
gadta, de honoráriumot nem ajánlott fel nekik. Végül a 
harmadik csoportot azok képviselték, akik azért fizettek, 
hogy megjelenjék Írásuk. Finomabban szólva anyagilag támo
gatták a lapot. (Nyugaton nem egy komoly folyóirat ma is 
igy biztosítja rentabilitását!)

35

A magyar vadászirodalom hivatott szervezőjét és irá
nyítóját Kittenberger Kálmánban találta meg. 1920-ban a 
hadifogságból hazaérkezett kiváló vadász Bársony István 
támogatásával került a Nimród szerkesztői posztjára, és a 
gyenge színvonalú lapból viszonylag rövid idő alatt komoly, 
nemzetközileg is elismert folyóiratot csinált. A szinvo- 
nalemelkedést jelentősen elősegítette az is, hogy 1921-ben
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egyesült a Nimród és a Vadász lap, melynek munkatársi gár
dája zömmel Kittenberger mellé állt.

"Kjtty" erős egyénisége, a gorombaságig őszinte szó
kimondása siettette azt a polarizálódást, mely a Nimród, 
és a másik megmaradt szaklap, a Vadászat között már koráb
ban megindult. Ennek első jelei Gy.Takách Gyulának Bársony 
István elleni támadásai voltak, melyeknek utszéli hangneme 
előrevetette a későbbi kibékithetetlen ellentét bekövetkez
tét. A két szerkesztő mindvégig hadilábon állt egymással, 
nemegyszer perre került közöttük a sor. Az események alaku
lása mindannyiszor Kittenberger eL.beri és szakmai fölényét 
bizonyit otta.

A polarizálódás eléggé egyértelmű volt. Gy.Takách kö
rül a hangadók a szélsőjobból kerültek ki, s azok, kiknek 
szakmai tudása gyengébb volt, hogysem kiállja Kittenberger 
vizsgáját. Szomorú bizonyitványt nyújt a lap "kollektivájá
rói" (?-NDl) az a tény, hogy nemegyszer egymás között is 
utszéli hangnemben vitatkoztak saját lapjukban. Jellemző az 
is, hogy 1927-ben a lap nevét "Magyar Vadászujság"-ra vál
toztatták (MVU), a következő indokkal: "Ha a németeknek van 
’Deutsche Jágerzeitung’-ja, az osztrákoknak ’Österreich- 
ische Jágerzeitung’-ja, hát legyen a magyarnak is Magyar 
Vadászujságja"/9/»

Ehhez viszont én még hozzátennék valamit: Ha egy 
szaklap úgy kénytelen olvasótábort toborozni, hogy nemzeti 
hovatartozását külöb hirdeti, akkor szakmailag ott bajok 
vannak. Mert miért nem hirdeti cimében hovatartozását a 
Wild und Hund, a Diana, a St.Hubertus, az Ohota vagy a The 
Field?! Vagy miért nem hirdette a VL vagy a Nimród?

Mégegy címváltozást fel ke^l jegyezni mindkét lap 
történetében: a háborús évek alatt (1940 körül) igy pró
bálták áthidalni a terjedelemkorlátozás okozta nehézsége
ket. A Nimród "Vadászujság"-ból újra "Vadászlap" lett (az
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volt már 19-21-22—ben is), az MVU pedig elhagyta a "Magyar11 
jelzőt, és lett belőle Vadászujság.

Kittenbergert a Nimród szerkesztésében ketten segí
tették: testvére, a Kunsági álnéven iró Dr» Katona János, 
és a Sólyom álnéven iró mosonmagyaróvári gimnáziumi tanár, 
Láng Rezső.Mindketten tanáremberek voltak, és szerencsésen 
tudták ellensúlyozni "Kitty" hirtelenségét,

A lap irói gárdája jobb volt, mint az MVU-é. A régiek 
közül meg kell emliteni Nadler Herbertet, a trófeabirálafci 
képletek világhírű megalkotóját, aki a harmincas években az 
Állatkert igazgatója és a Természet szerkesztője is volt. 
írásai szakmai szempontból kifogástalanok, de aprólékos 
"német precizitásu" leirásai —  különösen korai Írásaiban
—  fárasztják a nem-vadász olvasót. A Nemeskéri-Kiss test
vérek közül Géza országos ("királyi") fővadászmester lett, 
és inkább csak szakcikkeket'irt már'(és társszerzője a má
ig is haszonnal forgatható "A hivatásos vadász" cimü könyv
nek I); a diplomata Sándor viszont az olvasóközönség egyik 
kedvénce lett» Szellemes, sajátos humoru, néha "távirati 
rövidségü" Írásait, melyeket nemegyszer saját karikatura- 
szerü rajzaival illusztrált, a nem-vadász olvasóközönség
is megkedvelte, és ha szokott szarvasbőgési beszámolói 
késtek, az olvasók reklamálták Kittenbergernél*

Horthy Jenő, az öreg afrikavadász, Kittenberger sze
mélyes barátja volt, a huszas években kétszer is együtt 
voltak Afrikában. Nála nem is annyira időnként megjelenő
—  nem is rossz, egyéni humoru —  Írásai voltak a lényege
sek, hanem az, hogy már pusztán neve is védte Kittenber- 
gert, s ellensúlyozta az MVU féktelen szélsőjobboldali, 
fajvédő uszítását, s ezzel biztosította a Nimród létét,
/10/ Az ismert irók közül Bársony halála után csak Csathó 
Kálmán irt a Nimródba, de ő is ritkán* Jelentősége inkább 
az, hogy mivel elsősorban iró volt, az irodalmi lapokban
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tartotta a vadászirodalom helyét. Kittenberger saját Írásait 
csak akkor közölte lapjában, ha cikkhiánya volt (ritkán for
dult elő), de több kiadásban megjelent könyvei világszerte 
ismertté lettek.

Munkatársai gárdája zömét saját felfedezettjei tették 
ki. Nem is titkolta —  én is láttam ilyen levelét, melyben 
hangoztatta —  valósággal szenvedélye lett uj vadászirói 
tehetségek felgedezése /11/» így kerültek a lap munkatársai 
közé a Zsindely-testvérek közül ketten: Ferenc és Endre. 
Ferenc (a későbbi miniszter) nagyon tehetséges iró volt, s 
bár lirája nemegyszer túlnőtt szándékán, és szinte versben 
vallott természetszeretetéről, mindenesetre biztosította a 
lapban Fekete István felléptéig a valóban irodalmi jellegű 
írásokat. Becsületes, komoly ember volt, amit a legjobban az 
jellemez, hogy a nyilas uralom alatt üldözötteket rejtege
tett /12/. Testvére, Endre inkább szakkérdésekkel foglalko
zott, és időnként a szerkesztésben is közreműködött. Ő ala
pozta meg a később Szederjei által kifejlesztett szarvas-ku
tatásokat, mint az megjelent cikkeiből kiderül* Egészen a 
legutóbbi időkig az Országos Trófeabíráló Bizottság tagja 
volt.

Az újak közül a legkiemelkedőbb Fekete István volt.
Bár ekkor még nem ért fel arra az irói magaslatra, melyre 
1955 után jutott, már korai elbeszéléseiben is az irói te
hetség oly magas és sajátosan*természetérijő fokát árulta el, 
hogy remény volt arra: utoléri Bársony Istvánt.

Rajtuk kivül a Nimród állandónak tekinthető munkatár
sai közül önálló kötettel kevesen jelentkeztek. Borsodi 
László, a hevesmegyei igazgat ó-tanitó a patriarchális népi
esség naivul kedves XX. századi formáját képviselte. Nagyon 
tehetséges volt, de hamar elhallgatott Rhédey Zoltán. 
Maderspach Viktor érdekesen, de néha önismétlőén irta meg 
délerdélyi élményeit. Megfigyelései viszont annyira megbíz
hatóak, hogy ma is hivatkoznak rája. Ezenkívül még az inkább
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horgász- mint vadászcikkeket iró Szurmay Sándor tábornok; 
Nozdroviczky Lajos; és a hosszú időn át Abessziniában élt 
orvos, dr. Mészáros Kálmán említendő.

Sajnos, sokan nem gyűjtötték kötetbe Írásaikat, igy 
nagyon nehéz életművüket mérlegelni. Feltétlenül megjegy
zendő azonban a Fehér tó megmentőjének, dr. Beretzk Péter- 
nek a neve, aki Okrutzky és Lakatos szegedvidéki tudósítá
sait folytatta; továbbá Félix Endréé, aki a k^tnológiai ro
vatot vezette. Többször irt a lapba a világhírű földrajzi 
felfedező, a Líbiai sivatag egyik első térképezője Almássy 
László Ede is.

Széchenyi Zsigmond nem volt a lap állandó munkatársa. 
Fekete István véleménye szerint azért, mert *a két rendkívül 
nehéz természetű Afrikavadász nem tudott, de nem is akart 
megférni egymással /13/» Azonban könyveiből részleteket csak 
a Nimródban közölt.

A Nimródon kivül álló vadászirók közül megemlítendő 
Apponyi Henrik, az egyetlen komoly hazai Himalája-vadász; 
Avarffy Elek, az egyre inkább jobbra orientálódó orvos, ki 
egy időben a Nimródba is irt. Harsághy Pálnak Képes Harjaí 
Szilárd néven is jelentek meg Írásai; Huszár Lász]ó, pedig 
nem szeretett irni, de rájött, "hogy egy magyar vadásznak 
illik beszámolnia hazává nyelvén árról, amit látott és ta
pasztalt, és bizonyod mértékben kötelessége is ez hon
fitársaival és a magyar vadászirodalommal szemben" /14/ 
Ilosvay Ferenc őszinte lírával, de némi szakmai melléfogá
sokkal örökítette meg vadásszá válása történetét. Rózsahe
gyi Kálmán, az ismert színművész, Csathó vadásztársa jó
ízűen és őszintén irta meg élményeit. Rajtuk kivül a koráb
ban már említett Mátray Gyula,továbbá Te őke Béla és Szent- 
iványi Géza neve említhető.

Erre az időre esik a csehszlovákiai és romániai ma
gyar vadászirodalom kibontakozása is —  érthetően következ
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ve a politikai változásokból. Szlovákiában két magyarnyel
vű vadászati folyóirat is jelent meg: a Jurán Vidor szer
kesztette Vadászlap (egy ideig más cime volt), és a Fen- 
czik Jenő szerkesztette Kárpáti Vadász. Rágták kivül még 
Bogsch László, Justh Ödön és Reminiczky Károly neve említ
hető, bár 6 önálló kötettel csak magyar állampolgárként 
jelentkezett. Az erdélyi vadászirók szakfolyóiratot nem 
hoztak létre, s talán nem annyira "vadászirók", mint "va
dászó irók" voltak, tehát alkotásaikat nem elsősorban a 
vadászat inspirálta. Feltétlenül megemlítendő közülük Ke
mény János, aki sok hires vadászt meghívott Marosvécsre a 
birtokára,(pl. Nadler Herbertet) de az erdélyi irodalmi 
életet szervezve sokan megfordultak itt. Itt született Á.p- 
rily Lajos csodálatos verse is, az Őszi muzsika.

Egyetlen '̂ öltőnk, aki vadászszenvedélyét, illetve 
annak megrázó élményü kihunyt át verseiben megörökítette, ő 
volt. Külön tanulmányt érdemelnének természetélményt meg
örökítő versei. Ő egyike azon keveseknek, akit az Irodalom 
"befogadott", bár a róla szóló müvek azt bizonyítják, hogy 
vadászszenvedélyét nem tudják a kutatók haüyeseB. értékelni*

s

Az 1945” 48 közötti időszak átmenetet alkotott. Kit- 
tenberger Nimródját a magyar vadászat újjáépítésének szol
gálatába állította, és maga köré gyűjtött minden vadászt, 
aki erre hajlandó volt. így munkatársak maradtak pl. a 
Zsindely ás Nemeskéri-Kiss testvérek, Fekete István, Csathó 
Kálmán, állandó munkatárs lett Széchenyi Zsigmond, s csat
lakoztak hozzá azok a kívülállók, vagy volt ellentáborba 
tartozók, akik úgy látszott, hogy megértették a változást. 
Számos fiatal tehetséget akart Kittenberget útnak indíta
ni, akiket azonban a lap megszűnte miatt "kifuttatni" már
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nem tudott® Nevüket azonban érdemes megemlíteni, mert leg
többjük világhirt szerzett, de nem mint iró. A háborús 
évek két felfedezettje volt Szederjei Ákos (világhírű vadá
szati zoológus, az Állatkert jelenlegi főigazgatója), és 
Eidenpentz Károly, a rendkívül kiforrott irodalmi érzékről 
és jó humorról bizonyságot tevő erdőőr. Sajnos, 1948 után 
nyoma veszett. Studinka László vadászati zoológus, Ster- 
betz István ornitológus. Őszi vizeken cimü elbeszélésköte
tét lassan harminc éve lesz, hogy megígérte... Homoki-Nagy 
István számára is a Nimródban jósolták meg először a világ
hírt, melyet természetfilmjeivel meg is szerzett. És a Nim
ródban kezdte bontogatni szárnyait Meran Fülöp —  jelenleg 
a grazi vadászati muzeum igazgatója.

x

A Nimród 1948 őszén egyik hétről a másikra megszűnt, 
és utódja a Magyar Vadász (MV) lett. Cimében titokzatos 
okokból Gy®Takách jobboldali lapjára emlékeztetett. Terje
delme hamarosan csökkenni kezdett, és meg sem állt 4 
(négy!!) oldalig^ s igy még akkor sem lehetett volna szín
vonalas, ha megfelelő Írógárdája lett volna® Nem akarok 
senkit megbántani, aki akkor igyekezett a lapot tartalom
mal megtölteni, hiszen ők nem, vagy alig hibáztathatok* 
Helyette a szerkesztőség 1958-,as önkritikájából idézek, 
melyben felmérték a lap tízéves útját: ”*.* Sok kitűnő va- 
dászirót indokolatlan előítéletek alapján mellőztünk, va
lósággal megakadályoztuk, hogy tudásukat lapunk hasábjain 
keresztül adják át fiatal és nagyon tanulnivágyó vadásztár- 
sainknak" /15/» A bajon megpróbáltak segíteni, már 1956-tól 
kezdve, és hiba lenne bizonyos javulást elhallgatni, de 
végeredményben közel tíz év után a következőket állapítot
ta meg a MAVOSZ Országos Választmánya: ”... a lap szinvona-
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la nem kielégítő, nem tölti be hivatását" /16/. Ennek az 
ülésnek, és az itt hozott határozatoknak lett a következ
ménye az uj Nimród létrejöttét előidéző változás^sorozat, 
ez azonban nem változtat azon a tényen, hogy a hazai va
dászirodalom két évtizeden keresztül a szakkörök ellenőr
zése nélkül fejlődött, és nem a vadászlap volt a kezdők 
iskolája, hanem a lap rohant az események után. A legkomo
lyabb hibák közül csak hármat emelek ki: sorozatban közölt 
vadászlóditás-jellegű történeteket, teljesen félrevezetve 
ezzel az olvasókat; nem volt érdemleges kritikai rovata; 
és a meglévő lehetőséget sem használták fel uj tehetségek 
felfedezésére, hanem szószerint véve is lebeszélték a je
lentkezőket /17/®

Fekete István és Széchenyi Zsigmond mindaddig elkép
zelhetetlen irói sikereinek az alapja ugyanis saját tehet
ségük, és —  elsősorban Feketénél —  a Kittenberger féle 
Nimród-iskola volt. Túl rövid a hely értékelésükre és jel
lemzésükre, de az biztos, hogy Bársony István jelentőségét 
jóval túlhaladták, és valóban százezreket hoztak közelebb 
a természethez. Fekete István még életében kötelező olvas
mány lett az általános iskolában, majd a harmadikos olvasó
könyvbe is bekerült /18/, és a Tüskevár TV-változata való
ban milliókhoz szólt már.

Az ötvenes évek első felének vadászkönyv-térmésé kü
lönben kevés és gyenge volt. Lestyán Sándor két ifjúsági 
regénye, a kor szellemének megfelelően erősen "tanitóbá- 
csiskodó" jelleggel, Dékány András kar c.olat-kötete és Bás
tyái Loránd solymász-könyve —  ez utóbbi az említettek kö
zül a legjobb, nem véletlen, hogy ő is a Nimródban indult 
el. Az igazi sikert —  világsikert! —  ez időben Homoki- 
Nagy István természetfilmjei jelentették*

Pár szóval ki kell térnem a természetfilmekre is, 
melyeket én a vadászirodalom sajátos, vizuális válfajának
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tartok. Homoki-Nagy István ragyogóan indult, és amig hü ma
radt a természetélményhez,, azt rögzítette, ami van, amig hü 
maradt saját ars poétikájához /19/ addig világsikert arattak 
filmjei. Amikor szerepjátszára kezdte kényszeriteni az álla
tokat —  mint a két Cimborák c. filmben —  sokkal gyengébb 
teljesitményt nyújtott. A Cimborák I. befejezetlen, különö
sen a fiatal nézőben csalódást kelt, a Cimborák II—ben pe
dig valósággal krimit akar játszatni az állatokkal. Nem ér
zem véletlennek igy elhallgatását sem, még ha nem is kutatom 
azon mende-mondák eredetét, mely a természetvédelmi szervek
kel való összeütközéséről szólnak /20/. A "sztorival” ren
delkező filmek közül sikerültnek tartom Lestyán Sándor irta 
és Kollányi Ágoston rendezte Kati és a vadmacskát, és az 
előbbiekben emlitett Tüskevár TV-adaptációt. Viszont minő
síthetetlenül elrontották a Bogáncs filmváltozatát. Sokat 
vártunk a Vadászati Világkiállításra készült filmtől, de nem 
én voltam az egyetlen, akinek a Vadászat Magyarországon csa
lódást okozott, minden technikai bravúrja és a vadászjelene
tek (pl, őzhivás) szakszerűsége mellett /21/.

A vadászirodalom újraéledése az ötvenes évek közepén 
kezdődött meg. 1954-ben jelent meg Homoki-Nagy kötete, a leg
sikeresebb filmje cimét viselő Gyöngyvirágtól-lombhullásig. 
1955“ben jelentkezett újra Fekete István (mindjárt két kö
tettel), és ekkor K.1't:4;enbe.rger (Czlbor János szerkesztésében 
a Nimródban megjelent Írásaival), de ez év'elejére esik még 
a Dékány és a Bástyái könyv megjelenése is. 1957-ben Széche
nyi jelentkezett újra ■—  egyelőre régi könyvéi uj kiadásá
val. 1958-ban nagy vita volt az MV hasábjain, hogy milyen a 
vadászirodalom, és van-e? Mert volt aki azt állította, hogy 
nincs is, más meg azt, hogy nincs rá igény... /22/.

Ez az áldatlan állapot és a kiadók elzárkózása termé
szetesen nem növelte meg az alkotókedvet. A megjelent vadász
könyvek zöme egzotikus élményekről számol be (Száhai István: 
Piga-Piga!; Dénes István: így láttam Afrikát; Bácz Antal:
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Kvaheri Tanzánia) és igy nem igazán mérvadó. Hazai élménye
ket viszonylag kevés könyvben találunk, ezek azonban olyan 
frissek, hogy értékelésük nem irodalomtörténeti, hanem kri
tikusi feladat.

Nem emlitettem az előbbiekben a szintén nagy népsze
rűségre szert tett Molnár Gábort, aki szintén a negyvenes 
évek elején jelentkezett, mégpedig nem szaklapnál, hanem 
irodalminál Ő ugyanis mindvégig kivül maradt a vadásza
ti szakkörökön, nem állt kapcsolatban egyik szaklappal sem 
tudtommal, s nem volt semmi befolyása a hazai vadásziroda
lom fejlődésére. Végeredményben megvakulása előtti br^zi- 
liai élményeit irta és irja meg, s talán szabadjon megje
gyezni: túl sok könyvben. Az első három nagyon jó — - az 
adott keretek között —  aztán a könyvek szinvonala egyre 
gyengül.

A szomszéd államok magyar vadászirodalmában újra je
lentkezett Jurán Vidor (szintén élete legjobb müvével, a 
Kárpáti Ordasokkal), és Kemény János, kinek ezidőben a ter
mészet élmény lett főinspirálója. Uj vadászirókat is megis
merhettünk a szlovákiai Gyimesi György és az erdélyi Tóth 
Kálmán személyében. Kettőjük közül Gyimesi eredeti tehetség, 
Tóth jóval gyengébb, finoman fogalmazva is "utánérzője” 
Fekete Istvánnak

x

Végigfutottunk a magyar vadászirodalom mintegy száz
húsz éves történetén, amennyire ezt a terjedelem és a fel
tárt adatok lehetővé tették* A csúcsot Bársony István, Fé
két e István és Széchenyi Zsigmond müvei jeümtik, mellek nemcsak 
a szakkörök számára Íródtak, hanem mindenki számára. Sajnos, 
az a folyamat, mely a harmincas évek végén megindult, a ki
sebb jelent őségü vadászirókat is közelebbhozva a nagyközönség
hez, az ötvenes években megakadt, és lényegében nem élesz
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tették újra. Pedig ez Fekete István és Széchenyi Zsigmond 
árnyékában könnyebb lett volna, mint nélkülük. /2 3*/

JEGYZETEK

/1 / A vadászirodalom. Kisérlet egy sajátos irodalmi prob
léma elemzésére. Sajtó alatt a MÉM Vadgazdálkodás fej
lesztése c. sorozatában. A. vadászirodalom történeti 
forrásértékének kérdéséhez. Közleményeink jelen számá
ban.

/2/ Még kéziratban. Némileg átdolgozott változata —  mely 
figyelembevette több szóbeli kiegészítésem, az előző 
és következő lábjegyzetben hivatkozott Írásaimat —  
megjelent a Vadászati Évkönyv ’ 75 (Bp. 1975*) c. kiad
vány 51“63. oldalain. (Baróti András: A magyar vadász
sajtó 100 éve.) Megjegyzem: nekem sehogyan sem jön ki 
a száz év ... Ha 1857—tői számolom 123, ha 1880-tól, 
csak 95*

/3/ NAGY D.I.: A magyar vadászirodalom. Napló (Veszprém), 
1971* augusztus 28: 11.

/4/ "így Bérczynél is a fantázia diadalának kell elismer
nünk azt, hogy ő lovakról ir, a nélkül, hogy valaha 
lovon ülne, és vadászatokról, a nélkül, hogy egy árva 
svábhegyi szőri-szarkát meglőtt volna valaha életében". 
(Kakas Mártpn arczképcsarnoka: Bérczy Károly. (1865)* 
Jókai Mór: Életemből II, Bp. én. 292.

/5/ BÉRCZY KÁROLY: Szerkesztői glossák. W L  1864/33: 544.

/6/ Sportirodalom. W L  1866/26: 410.

/7/ A. 3* lábjegyzetben hivatkozott cikkemben.

/8/ "Mintegy 3O esztendőn át irta ezen vadászrajzokat, me
lyekért évenként a lapnak egy tiszteletpéldányát, és
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egy láda (ládikó, doboz - NDI) szivart kapott honorá
rium fejében. Más ellenértéket, rendes tiszteletdi;jat 
soha sem fogadott el." dr. Szontágh Sándor: Szontágh 
(sic! - NDI7 Boldizsár életrajza. (Eredetije Szontágh 
Pál épitészmérnök Bp-i lakos, xerox-másolata az en bir
tokomban.

/9/ Idézi Baróti A.: im. 58.

/10/ Vő.: FEKETE ISTVÁN: Nyilt levél dr. Sekeres Ivánhoz, 
Nimród, 1942/11: 166-167.

/11/ KITTENBERGER KÁLMÁN levele Nagy Gyulához, 1953- ősz, A 
cimzett birtokában, Gyöngyössolymos.

/12/ ZSINDELY FERENCNÉ szóbeli közlése 1974. ősz. Sajnos már 
késő volt ahhoz, hogy a Vadászévkönyvben megjelent "Je
les magyar vadászok" cimü cikkem vonatkozó részébe be
dolgozzam !

/13/ FEKETE I, többször is beszélt erről nekem, pl, a "Kit
tenberger Kálmán élete" irása közben, megjelenése után, 
és Széchenyi Zsigmond haálakor (1960-—62, 1967)*

/14/ HUSZÁR L.: Kwaheri ! Bp. 1929. 13-14.

/15/ GÁL ZOLTÁN: A tiz éves Magyar Vadász. MV 1958/1: 3-

/16/ RONTÓ TIBOR: Lapunkról. Nimród, 1972/4: 4. (A hivatalos 
közlemény - MV 1968/1: 2 - még sokkal óvatosabban fo
galmazott .)

/17/ MV 1959/12: 16. Szerkesztői üzenet.

/18/ Őszintén meg kell mondani, nem örült a hirnek először, 
Féltette az "eltskolásitástól" a természetélmény hatá
sát. Később örömmel állapította meg, hogy tévedett.

/19/ "Pedig geológiai leleteknél is ősibb, antik drámáknál 
is irodalmibb, a legpompásabb detektivregénynél is iz
galmasabb, történelemtudós naplójánál hitelesebb, és 
keleti mozaiknál színesebb a természet hajnaltól nap= 
keltéig zajló élete.
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Saját szemükkel persze mindezt kevesen észlel
hetik.
De annál többen ismerhetik.
Ezek a kemény fáradtsággal gyűjtött képek, iszo
nyatos idegmunkával rögzitett filmek kizárólag 
azért készültek - ..."

(Homoki-Nagy I.: Előszó. Gyöngyvirágtó1-Lombhullásig. 
Bp. 1954. 5.

/20/ FEKETE ISTVÁN szóbeli közlése 1965* és dr. Balassa 
Gyula szóbeli közlése 1974. tavasz (a halála előtti 
utolsó találkozásunk alkalmával).

/21/ E véleményemnek már akkor hangot adtam, kérdés, el- 
jutott-e a rendeltetési helyére? "Sajnos a legjobban 
várt magyar film, a Vadászat Magyarországon, nem si
került igazán. Őszinte kritika hangzott el a sötét
ben: "Kevesebb evés - több vadászat kellett volna". 
Pedig a film egyes jelenetei, (pl. a bőgő szarvasbika 
becserkészése és elejtése) megmutatták, hogy mit le
hetett volna elérni jobb forgatókönyvvel". (NAGY D.I.: 
A kulturtörténész szemével a WK-ról. Napló, 197”1 • 
október 1: 5 ) •

/22/ ÉRTI Vadászati Kutató Csoport: Vadászati szakirodal
munk. MV 1958/11: 14-16. Tudtommal a csoport akkor 
két emberből állt —  legalábbis szakdolgozatom (A ma
gyar vadásznyelv)készitése során egyetemi hallgató 
koromban kettőjükkel álltam kapcsolatban: Szederjei 
Ákos ás Hauer Lajos.

/23/ A kézirat leadása után találtam néhány kiegészítő^adatot, melyek egy lábjegyzetet még megérnek* Erdélyében néhány évig megjelent egy magyéa3?y,elvü vadászati, folyóirat a két világháború között. Es Sterbetz István is Aggott valátült' ir'ó-i adósságából 197? • novem- b eréte^apviTIlgtí^Tai'
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