
"TOLDI FARKASA"
- RÉSZLET A MAGYAR VADÁSZAT HISTORIOGRÁFIÁJÁBÓL -

Nagy Domokos Imre

- A historic i Tia a történetirás története. Felada
ta annak a megállapít i-sa, hogy a múltra vonatkozó ismerete
ink hogyan alakultak ki. ^nnek érdekében végigköveti a véle
mények és hipotézisek fejlődését, a vitákat, és végigmegy új
ra a zsákutcákon is. mert a kudarcokból néha többet tanulhat 
az utókor, mint a könnyen elért eredményekből.

Ezt teszem Jelen tanulmányomban én is. A cim a ma
gyar zoológia és vadászat történetének egyik mellékvágányra 
futott vitáját hivatott idézni, amely komoly és kevésbé ko
moly szerzők között arról folyt, hogy milyen állagokat is 
gyozctt le tulajdonképpen Toldi a nádasban. Az úgynevezett 
rxádifarkas-vita egyik vadhajtása volt, é‘s egyáltalán nem tar
tozik a magyar*tudománytörténet csillogó fejezetei közé. Vi
szont annál tanulságosabb.

A nádifarkas kérdés a mai átlagolvasó számára kü
lönben részleteiben /vagy tán egészében is/ ismeretlen. Lé
nyege az volt, hogy az Alföldön /sőt, egyesek szerint az or
szág valamennyi sikvidékén/ a XIX. század közepéig állítóla
gos an élt kisebb termetű, és világosabb szinü farkas, az úgy
nevezett "nádifarkas" a farkasnak volt-e egy külön alfa.ia, 
avagy a sakált hivták igy?

A vita az 1880-as évektől az 1930-as évek nagy fel- 
lángolásén - át szinte mindmáig tart. A'vitavesztesek /a "ná- 
difarkas-nivck"/ nem akarták elfogadni azt a zoológiái alap
igazságot, hogy az alfajok kialakulásához - többek között -
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földrajzi elkülönülés is szükséges, és egy térségben nem élH 
hot ugyanazon fajnak két alfaja. így bár a kérdés a harmin-. 
cas évek hazai sakál-elejtései után a kicsit is tárgyilagos' 
zoológusok és vadászok számára már akkor eldöntct.tnek lát- , 
szott, mindig akadtak, akik továbbvitték a vitát^^. í

Dolgozatom célja cimben jelzett, es a mai ember 
számára mór remélhetőleg tragikomikusnak ható vita ismerte-j 
tése, és az egész nádifarkas-kérdést annyiban részlete
zem, amennyire a vita megértéséhez szükséges, /^agát az égés 
nádifarkas-kérdést egy nagyobblélekzetü tanulmányban dolgo-= 
zom fel, mely magyar vadászati historiográfia három legvi-; 
tásabb kérdését - dóm, ibex, nádifarkas - elemzi. *

+

Az egyes kutatók által már korábban i^mern 
"nádi farkast,T a r. z akt adomány -számára August I/:o jsisovics oszt* 
rák zoológus /a monarchia ide .lének szinte hivatalosnak tekint 
hető szaktekintélye/ irta le. - or:y lábszőnyomiek feldolgozott 
bőr a.lap,fán, és Canis lupus minor néven vezette be a fauna
katalógusba, szemben a "közönséges" farkassal, melyet ő 
vCanis iupus vulgárisnak, masok később esetenkent Oanis lupus 
maiornak vagy Canis lupur lupusnak n e v e z t e k ^ A  későbbiek 
ismeretében meg merőm kockáztatni a feltevést, hogy lei- 
rását /lábvszőnyeg alapjón!!/ kizárólag személyére való tekin
tettel fogadta el a szakkörök egy része. De csak egy resze, 
mert Méhely Lajos mór IS9S-ban hangot auott kételyeinek:

"... sokkal valószínűbbnek tartom, hogy ... sakál
bőr volt a kezei között" - irta, majd igy folytat
ta gondolatait: "A nádifarkas ̂ dolgában 
legsötétebb tájékozatlanságban vagyunk. Nem tud,, i 
a farkasnak valamely határozott valfaját, vagy cs^ 
szilibe-!: eltéreset lássuk-e benne, - sót, még azt | 
sem tudhatjuk, nem a sakál rejtezik-e alatta?"/^/ ̂

ivíéheiy rdésfeltevése valasz nélkül maradt, és \ 
kilenc évvel később is csak annyira jutottak az ügyben elobb^
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re, hogy a nádban lőtt farkasokát ̂ ‘helyenként" általában 
/nagyságra és színre való tekintet nélkül/ nádifarkas néven 
emlegették, nég olyan példányokat is, melyeket a legellogul- 
tsbb "nádifarkas-hivók" is "erdei" azaz közönséges farkasnak 
■ c a f t o  t t a k ' ^ .

Több-kevesebb ideig tartó csendesség után a "bom
bát" Éhik Gyula, zoológus egyetemi magántanárnak egy népsze- 
rüsi-cő-ismeretter jesztő cikke robbantotta, mely a Nimród 
1331-ős évfolyamában .jelent meg. Ennek egy mindössze három- 

' mondatos reáze volt az, amely a szenvedélyeket felkorbácsol
ta, és elindította a vita mellékágát, fokozatosan eltolódva 
a humán tudományok felé*

"Kilzheiner mondta jó néhány évvel ezelőtt egyik 
dolgozatában, hogy a magyar irodalomban oly sokszor 
szereplő nádifarkas csak sakál JLehet. Méhely a ná
difarkast a közönséges ̂ farkas pusztai válfajának 
tartja amely azonban kipusztult. Bizonyítani ma 
már sajnos, egyiket sem lehet. Toldi farkasa volt, 
nincs"^.

Éhik feltehetően színesíteni akarta cikkét az utalással, de 
ezzel súlyos hibát követett el. Mielőtt azonban elemezném a 
kérdé nézzük végig az 193S-ig gyűrűző vitát - természete- 

azokat a hozzászólásokat, amelyek a Toldit, vagy 
Arany János költészetét érintik. Az előzetes, illetve közbe
vetett magyaraz-attól azért is tartózkodom, mert remélem, 
hogy az olvasó a vitatkozók állításaiban mutatkozó ellent
mond á.5 ok egy- részét azonnal meglátja.

Éhik mondatai különben - legalábbis egy időre - a 
vitát bizonyos fokig földrajzilag is lokalizálták a Tiszán
túlra,. elsősorban a volt bihari Sárrétre. Az időközben a ..Ti
szántúlon elejtett sakálok ezt természetesen cial: fokozták.

Az idézett mondatokra1 a válasz nem késett. Elsőnek 
Blaskcvich János reagált rá a Nimród 1932. február 10-i szá
mában: /
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"Ezzel az érdekes kérdéssel kapcsolatban azonban 
tálén nemcsak az ezután előkerülő sakálok, hanem 
azok az ordasok ia érdeklődésre tarthatnak számot, 
amelyek akár sakáloknak, akár nádi far ka soknak ré
gebbi előfordulásairól adnak hirt. Hátha a sakálok 
mellett mégis csak sít hazánkban a"5Toldi farkasa* 
is."
"3 áriái lenne is az eredmény -"fejezte be cikkét - 
nekem igen nagy Ö.remet szerezne, ha jelen soraimmal 
a sakál-nádifarkas kérdés tisztázásához, különösen 
pedig ha az utóbbi érdekes-* és költőink által is 
magénekölt, kipusztult állatfajunk emlékének meg
mentéséhez le gye s -j U; ly ebb mértékben hozzájárul-- 
hat t ar;; v oIna ’̂ ^

A hozzászólók ke aül asucur, még Szomjas Gusztáv hivatkozott 
Arany János köIt és zetere:

"1864-ben Tiszalökon atyám az ’Alsószéken*, a ta
nyától párszáz méter távolságban a rozsból 
"arkaskölyköt. szedett ki Elkeyzelhetetlentiek
tartom, iiĉ ry a^ annyira vad és óvatos erdei farkas 
úgy megfeledkezett volna mayáról, hoc-y az emberi 
lakok közelében látott volna családalapításhoz. 
Életmódja hasonló’volt a rókáéhoz...

Igenis volt nádi farkas, amely a rengeteg ná
dasoknak és réteknek volt a lakója. Erről ir Arany 
János p* Toldiban11̂ / .

Cikke végén van még néhány érdekes mondat, amelyeket jellem
zőnek érzek altalában is a nádifarkas-hivek vitamódszerére: 

"Embert sohasem támadott meg, mig a csordákba ve
rődött erdei farkasokról sokszor olvasunk - külö
nösen kanadai vadásziéÍrásokból - hogy igen veszé
lyes vadászra is.

Ez is azt bizonyltja, hogy a nádifarkas gyengébb 
es/gyáv volt. ... A nép 9toportyán’-nak, ’topor- 
tyánfireg’-nek, röviden ’fireg5-nek nevezte. így 
ir Arany Jánqs is: ’Pusztitsa el Isten a kegyetlen 
férgét!5 Az erdei farkast otthonában mindenütt far
kas na k hiv t ák' ^ .
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Szatén a vitához még néhányan hozz-á&soltak, de bizonyító 
anyag hiján abbamaradt. 1937-ben lángolt fel újra, amikor 
Tyúkodon Műszer /más cikkek szerint: Nuszer/ Lajos iskola- 
igazgató egy érdekes állatot lőtt, amelyről a tudományos vizs
gálat megállapította, ho^y sakál.

Éhik Gyula a Nimród 1937* március IC-i számában is
mertette a lelet Jelentőségét "Mi lehetett nádifarkas? A 
tyúkod** sakál .jelentősége" cimmel. Kittenberger annyira fon
tosnak tartotta a kérdést, hogy vezércikként, a lap főhelyén 
közölte Éhik Írását, aki higgadtan ismertette az adatokat, a 
nédifarkas körüli vita addigi menetet, és a tyukodi sakál 
jelentőségét. Sajnos azonban végül újra csak Toldihoz jutott 
el:

"őrizzük meg ennek az állatnak minden porcikáját, 
bőrét, csontvázát, himivarcsontját, mert ezzel Tol
di nádifarkasírnak utolsó példányait mentjük meg 
Magyar Nemzeti Múzeumunk útján az utókor számára"^'/. 

3z a cikk aztán újra megindította a vitát. Kittenberger meg
jegyzés nélkül közölte a mellette és ellene történő hozzá
szólásokat, bár szerkesztői megoldásaiból látszik, hogy Éhilc- 
kel értett egyet. Néhány hozzászólás után, melyben a Toldit 
nem érintették, a július 1-i sómban újra jelentkezett Blas- 
kovich János, aki természetesen a "közönséges" és "nádifar
kas" különbségét vallotta, s fogalmazta meg álláspontját:

"A nádifarkas tehát - szerény felfogásom szerint - 
igazi farkas volt, s pusztán az alföldi éghajlat 
átalakító hatásának köszönhette kisebb termetét, 
mint ahogy az alföldi szarvas vagy az alföldi ró
ka is jóval kisebb havasi rokonainál, hogy a .bükki 
és homoki nyúl közötti óriás különbséget ne is erű-
litíK;... "/10/.

A következő raiban ugyan elismeri, hogy sakál mindenkor él
hetett hazánkban, s nevezhették nádifarkasnak is, az azzal 
történt összetévesztés következtében, mégis igy fejezte be 
cikkét:

"Kissé furcsa dolog, hogy mindezekről akkor kell 
Írnunk, midőn a nádifarkas már a múlté, ••• de ta-
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Ián most 'a^nál több .joggal kérhetem hivatásos zoo
lógusainkét arra, hogy a régi magyar puszták emlé
kével összeforrott, s Arany János által is ne géne
kéit nádifarkasok enlékének adjanak kegyelnet, és 
még a sakálok esetleges további terjedése és szapo
rodása esetén se tartsák kizártn*k, hogy a kárpáti 
farkas és a sakál mellett, valamikor, élt hazánkban 
a nádifarkas

Éhik a cikkre közvetlenül nen reagált, de á l’inród deeenber 
10-i számában közzétett egy felhívást, nelyben arra kérte 

a vadászokat, hogy az elejtett sakal-nadifarkas gyanús/allé
tokat küldjék be vizsgalatra /vagy ajándékként/ a ITemzeti 
Múzeumba, és ezt.igy fejezte*be:

MA nádi farkas sál kapcsolatban még megjegyezek vala
mit. Valaki azt a tanácsot adta a magyar' zcclIz
sóknak, hogy a regi magyar puszták emlékével össze
forrott, s Arany János által is megénekelt nádifar
kasok emlékének adjanak kegyelmet. De vájjon kegye- 
letsértő-e az, hogy a nádifarkas a magyar puszták
hoz edzett hatalmas sakálnak bizonyult? ‘.ajjen 
csökkenti-e értékét a kanárinak az, r.ogy a c sic ser
kének a faja, közvetlen rokona? Aligha! A ni saká
lunk is több, mint közönséges sakál, mert nemcsak 
a nép nevezte el, halién a Magyar Alföld is ■-alakí
totta nádi far--: afcnakM̂ J"^

1937* folyamán Éhik a Természettudományi Közlönyben és a Bú
várban is irt a témáról^"de itt nem alakult ki vita. Ta
lán, mert más volt az olvasóközönség összetételé /komolyabb 
szakkörök, illetve a polgári értelmiség/; talán, mert a szer
kesztők nem közölték az e1lenvéleményeket..A vita i95S-ban 
A Természet hasábjain folytatódott.

/Mielőtt ismertetem a további eseményeket, meg keli 
néhány sor erejéig álinon étlapnál. Ez a sajnálatosan elfe
lejtett természettudományos - elsősorban zoológiái es bota
nikai - folyóirat nagyon sok értékes és érdekes közleményt 
rejt hasábjain. A Aíagyar Természetvédelmi Bibliográfián dol
gozva újra és újra megdöbbenek a közlemények értekén és
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gazdagságai. Jobbnak tartón a regi Búvárnál' ̂ l//.

A.lap szerkesztője ebben az időben Kadler Herbert 
volt, ekkor már állatkerti igazgató. Készséggé; adott lehető
séget Éhiknek, hogy nézeteit kifejtse. S-cikkében - mely a lap 
márciusi szamában jelent- meg - már akkor sem telhetett volna' 
ki a I’oldi-kerdes elei, ha ak’art volna,, hiszen á vita góc
pontja ez lett.

" Okszerű volt az a gondolat, hogy a magyar sakál 
azonos a nádi farkassal. Amikor először fejeztem ki 
ezt a gondolatot, valaki a Nimród Vadászújságban \ 
azt mondta, hogy a regi magyar puszták emlékével 
osszefoi‘Xott, és Arany Jénos ál ta 1 is megének#It 
nadifarkasok emlékének-a magyar állatbúvárok adja
nak kegyelmet. De vájjon kegyelet.- rto-e ha kide
rül, hogy a nádifarkas a magyar pusztákhoz edzett 
sakai volt? Aligha! Jól tudom, hogy amióta Arany 
János Toldiját megirta, a zote-magyarságunkhoz for
rott annak minden egyes -jsava. íadrusz János som 
, akart kegyelet sortő lenni, amikor remek,szobrát, ,á 

/ nádifarkas okkal küzdő Toldit megmintázta, pedig a 
•naiifarkast - nagyon helyesen - inkább róka, mint 
farkasnagySágúnak ábrázolta.

A regi irodalmi'adatokban feltűnik, hogy Arany. 
János kútforrásában, Ilosvai Selymes Péter Toldijá
ban egyáltalán nincs szó farkasról, még kevésbé ná
di -farkasról. 3bbői követke'zik, hogy a költői mü 
keletkezés ének idején a nép még ismerte a nádifar
kast, ceak azt nem tudtuk eddig,- mit nevezett an- 
nai:"/!'*/.

Bláskovich a májusi számban-válaszolt Éhiknek-. Saját szempont
jából feltétlenül igaza volt, hiszen nem hagyhatta névtelen 
apósztrofaiasát. Bevezetőben néhány másodlagos jelentőségű
- de helytálló! - észrevételt tesz Éhik cikkére, majd hama
rosan rátér a Toldi farkasa kérdésre:

,rÉhik Gyula dr. a * nádifarkas5 kis súlyát a ... ZZ. 
században elejtett *nádifarkasok’ súlyadataival 
igyekszik bizonyítani. Jóllehet nyilvánvaló, hogy

7^4/
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abból, hogy a századunkban egyesek a szórványosan 
felbukkanó sakálokat talán éppen az egykori nádi- 
farkasok és sakálok-azonosságát hirdető szakcikkek 
hatása alatt nádifarkasoknak nevezik, egyáltalán 
nem következik az, hogy apáink, illetve nagyapáink, 
Arany Jénossal együtt, szintén sakálokat neveztek 
nádi- vagy rétifarkasnak"^io .̂

Ezután kijelenti, hogy "bármit ir azonban el ö a s'z&ktudömány" 
"mi egykori kárpáti vadászok sohasem fogjuk egyformának te
kinteni az alföldi és a kárpáti vadat", és a hibát szerinte 
az követi el, aki a régiek helyes'megfigyeléseit /hogy két
féle farkas volt/ tévesen magyarázza. Ezután igen élesen, a 
kérdést ideológiai irányba élezve ki, igy folytatta:

"Tisztelettel kérdezem, vájjon nem kell-e tiltakoz
nunk az ellen a bántó feltevés ellen, hogy a múlt 
századbeli magyar úri világ agarászai, vadászai, és 

[ a pusztákat, réteket járó természetvizsgál ói meg 
azt sem vették észre, hogy a nádasokban igazi far
kasok mellett nagy számmal él egy rókához hasonló, 
kisebb vad is? Vagy, olyan ü^yefogyottak 1fitték vol 
na, hogy a kézrekerült különös állatokat nem igye
keztek meghatározni? Ezt nem tudom feltételezni!

Aminthogy azt sem tudom megérteni, miért kell 
a tyukodi sakál számára a 1 Toldi farkasa* nevet min 
dénáron kisajátítani akarni, amikor ahhoz igazán' 
semmi kétség, nem férhet, hogy Arany János a Toldi
ban megénekelt rétifarkasaiban igazi farkasokat, 
nem pedig sakálokat győzet le Toldival örökszép 
költeményében.

Éppen az. a körülmény, hogy Arany János kútfor
rás ában, Ilosvai Selymes Péter ’̂ oldi’-jában, nincs 
szó farkaskalandról, valamint Arany *Toldi’-jában 
a farkasokkal való küzdelem leírásának utolérhetet
len szépsége mutatja, hogy Arany milyen fontosnak 
tartotta azt, hogy hősének rendkivüli erejét-, bá
torságát és ügyességét az egész Alfölden jóiismert 
nádifarkasok legyőzésével még jobban kidomboritse."
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"Hogy pedig földi rétifarkasai nem'Holmi saká
lok, hanem igazi farkasok voltak, affelől Arany 
mesteri leirása egy pillanatig-sem hagy bennünket 
kétségben"^1^ .

Ezután néhány sort idé^-a Toldiból, s megállapít ja- hogy "a 
farkas nagysága nincs ugyan centiméterekben megadva", de nem 
kétséges, hogy á rókaszerü sakálnál jóval nagyobb volt. Utá
na leszögezi, hogy Fadrusz szobrát nem lehet bizonyítéknak 
tekinteni, hiszen a művész elsődleges feladata nem a zooló
giái hitelesség, hanem a szobor művészi összhatásának elérése 
volr* Ezzel kapcsolatban fakszimilében közli az 1858-as Toldi 
i:iadas címlapját, melyen a főhős "igazi" farkasokkal küzd, 
majd igy zárja cikkét:

"Toldi rétifarkasai napjainkig, mint igazi farka
sok éltek a köztudatban. Minthogy azonban nem mind
egy, hogy valaki erős farkasokat, vagy pedig rókánál 
alig nagyabb állatokat fojt meg és ver agyon puszta 
"kézzel, talán nem tévedek, ha azt mondom, hogy egy#legendás magyar hős legnagyobb hőstettét, kénysze
rítő szükség nélkül, kisebbíteni, ha nem is éppen 
kegyeletsértő, de a legjobb szándék mellett sem 
lehet helyes dolog.

Es alkalommal is legyen s zabad arra kérnem hi
vatásos .állatbúvárainkat, hogy az egykori nádifar
kasokat, s közöttük Toldi farkasát is, az igazság
nak megfelelően, hagyják meg igazi farkasoknak. A 
szórványosan fel-felbukkanó sakálokat pedig, ív. 
mar valami magyaros nevet is szeretnének azoknak 
adni, nevezzék el nádikutyának"^18^ #

Éhik a júniusi számban megjelent válaszcikkében sokkal véde
kezőbe, mint- korábban. Amig szűkébe zoológiái kérdésekről 
volt szó,biztosan állt a lábán, de az irodalmi térre átcsú
szott vitában, mely a végén ráadásul erősen ideológiai színe
zetet kapott, már korántsem volt annyira fölényesen magabiz
tos, Elveiből, azok zoológiái lényegéből ugyan nem engedett 
senmit, de mostmár nem kinyilatkoztatni akart, hanem inkább 
meggyőzni:
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"Megértein azt a magyar fajszeretettől fakadó aggo
dalmat, amely ennek az állattani kérdésnek kibogo
zásával kajjcsoiatban felmerült. Sohasem volt szán
dékom bárkit, megbántani, legkevésbé magyarságunkat, 
hiszen izig-vérig magyar vagyok én is"^*^.

Ezután - bár hangsúlyozza, hogy "személv szerint senkiről sem 
akarok még csak bántó dolgot spm gondolni'1 - néhány biráló 
szót e.jt a régiek szaktudásáról, mert "a szakember másként 
Iád ja a rendszertani dolgokat , mint a vadász". Ezután egy új 
érvét vet be, mely már a korábbi hozzászólásokban is fel-fel- 
vetőáött, de eddig nem vett róla tudomást, se helyesloleg, se 
tagadulag:

"Meggyőződésem, hogy a múlt században a nádifarkas ' 
elnevezést elsősorban az élettér megjelölésére, és 
nem rendszertani szempontból használták. De használ
hatták a nádasokban éló sakalokra is, és onnan ered’ 
a ’kisebb* megjelölés 

Ezután - Entz professzor felv.il ágosi t ás álra hivatkozva - he
lyesbíti egy zoológia-történeti adatát, ugyanis a "szakai!as- 
fárkas" először nem ‘ lool-beii Földi Jánosnál, hanem már áz 
idősebb Pliniusnái is előfordul. Ebből az a legszomorúbb, 
hogy ezt egy egyetemi magántanár, aki történeti zoológiával 
is foglalkozott, eddig nem tudta. Végül igy fejezte be cik
két: i

"A magyarban a sakál szó először Földi Természethis
tória cimü könyvében jelent meg ISol-ben. Felmerül 
a kérdés, vajon lőoo előtt nem élt sakál hazánk
ban? Hiszen akkor a sakál életfeltételei sokkal 
jobbak voltak, mint ma! Ismét csak azt mondhatom,. 
meggyőződésem, hogy.ifíoo előtt a sakál szép számmal 
élt nálunk. De hogyan nevezték, ha addig a sakál 
nevet nem ismerték? És ha'állatrendszertani szem
pontból nincs, és nem is lehet kisebb valódi far
kasunk, vájjon nem biztos-e, hogy a * kisebb* jel
zőt a nádifarkas a sakáltól örökölte?

A cikkre a lap augusztusi számában válaszolt BÍaskovich. Be
vezetőben lovagiasan kijelentette, hogy magyarságunk szándé
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kos megbánásának vádjával részemről még gondolatban sem il
lettem jeles tudósunkat", - majd az addigiaknál mérsékelteb
ben, de változatlanul a sakál és a nádifarkas különbözőségét 
vallotta, bár néhány részletkérdésben ö±s engedett. Végül a 
következő sorokkal zárta cikkét:

,fMidőn még ̂ megköszönöm Éhik Gyula dr-nak, hogy 
legutóbbi cikkemmel foglalkozott, legyen szabad 
kifejeznem azt a reményemet is, hogy hivatásos ál
latbúváraink újabb megfontolás után, ezt a sokat bo- 
gozgatott állattani gordiusi csomót előbb-utóbb ket
té fogják vágni azzal a megállapitással, hogy nádi
far kas-kérdés tulajdonképpen nincsen# Amit annak 
neveztünk, az csak égy fenn nem tartható tudomá
nyos feltevés voltM/̂ 2̂

A nádifarkas-vita,-mely e cikkel egyelőre elcsendesedett, a 
későbbiek során még néhányszor fellángolt, de Arany János mü
vei már nem szerepeltek az érvek között.

+

Az egész vita legmegdöbbentőbb tanulsága az, hogy 
a vitatkozók -hét' éven keresztül nem jöttek rá arra a tudomá
nyos alapigazságra, hogy szépirodalmi mü nem lehet tudományos 
forrás, sem a zoológia, sem a történelem számára. Ez az a 
súlyos hiba. melyet még egy szakdolgozó egyetemi hallgatónak 
sem szabad elkövetnie. Innen már csak egy lépés a mesebeli 
hétfejü sárkány bevonulása az érvek közé. E hiba még viszony
lag megbocsátható a lelkes vadász és lokápatrióta Blasko- 
vichnak, aki némileg hadilábon állt a zoológiával /hogy 
a mezei és üregi=homoki nyúl összékeverését emlitsem/^' 
de nem Éhiknek, különösen, mert ő hivatkozott először 
dira.

Éhik logikája-talán úgy érthető meg: arra gondol
hatott, hogy egy ember puszta kézzel a "nagy11 farkast nem 
győzhette le, viszont a rókanagyságú sakált igen. Elkerül
hette a figyelmét, hogy szépirodalmi műről van s*ó, és abban 
is mondái hősről. Elképzelhető az is, hogy a tudományok irá
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nyában hírhedten közönbös hazai vadászokat ezzel az érvvel 
óhajtotta mozgósítani, és eszébe sem jutott, hogy egyesek 
/sokak!/ "nemzeti" érzékenységét /magyarul: nacionalizmusát/ 
sértheti vele*

Blaskovich 1932. februári hozzászólásában csak azt 
hangsúlyozta, hogy Toldi farkasa nádifarkas volt, de Szomjas 
cikkében olyan szembetűnő önellentmondás van, melyet egyene
sen nem értek, miért nem használtak ki az ellenfelek.

Egyrészt ugyanis azt irta: Arany a nádifarkasokról 
irt a Toldiban. Másrészt viszont hangsúlyozta, <£ogy a nádi
farkas "embert sohasem támadott meg". Akkor viszont miért tá
madta meg Toldit?J A farkas veszélyességéről irott sorait kü
lönben már Kittenberger helyreigazította egy szerkesztői láb
jegyzetben, és azóta a kutatás sokszorosan bebizonyította, 
hogy a híresztelések túlzottak, - amit különben mái* a régi 
vadászok közül is sokan állítottak, pl. Ujfalvi Sándor is.

Éhik még 1937-ben.sem érezte, hogy elmélete ellen 
/nádifarkas=sakál/ a legtöbb ellentmondást Toldi Miklós alak
jának belevonása váltja ki, mert külön hangsúlyozta, hogy 
azért kell a lelőtt sakálokat múzeumba juttatni, mert ezzel 
"Toldi nádifarkasának utolsó példányait" mentik meg az utó
kor számára.

Blaskovich hozzászólásában joggal védhette meg a 
Toldit a sakálok belekeverése ellen, és - bár nagyon bizony
talanul - jófelé tapogatózott. Talán ha akkor már ismeri a 
zoológia az ökotraus fogalmát, s ezt használja Blaskovich, 
ki sem éleződik a vita. De ő egyrészt mereven*ragaszkodott a 
nádifarkas alfa.ii mivoltához, másrészt Éhik is a sakal=nádi- 
farkas állításhoz, igy csak a vita éleződése következhetett be.

A vita 1933-as folytatásában új vonás az, hogy el
ső cikkében Éhik megírja, hogy Ilosvainál nincs szó farkas
ról. Ezzel tulajdonképpen végleg elvetette a Toldi forrásér
tékét, de úgy látszik ezt nem vette észre. Abból az állításá
ból pedig, hogy a T0ldi keletkezése ide.ién a "nép még ismer-

6619 162



te a nádifarkast, csak azt nem tudtuk eddig, mit nevezett an
nak", egyértelműen kiderül, hogy - nem, vagy legalábbis nem 
figyelmesen olvasta el az V. éneket.

Ezt Blaskovich nem is hagyta kihasználatlanul és 
ellentámadásba lendült a humán területre átcsúszott vitában# 
Éhiket lényegében nemzetellenességgel vádolta meg, amelynek 
beigazolódása komoly következményekkel járhatott voLna. A vi
ta érdemi részét illetően pedig* érvei inkább azt a következ
tetést engedik meg - szándékától eltérően hogy a Toldiban 
bizony "igazi" farkasokról van szó.

Éhiket megdöbbentette a vita ilyen alakulása. Való~ 
szinüleg nem számitott arra, hogy ideológiai kérdés lesz be
lőle. Ha a nemzet "megbántásának" vádját magán hagyja szárad
ni, egész további pályája derékbatörhet. 1938-as második 
cikkén érződik, hogy újra átgondolta az egész problémát, s ez 
kifejezetten hasznára vált. Először is abban, hogy Arany köl
tészetét végre kihagyta érvei közül, másodszor pedig abban, 
hogy - az eddigiekkel ellentétben - ezt irta: "Meggyőződé
sem, hogy a múlt században a nádiiarkas megnevezést elsősor
ban az élettér megjelölésére használták." Ezután viszont 
kiderül, hegy csak azokat az adatokat idéz;., melyek elméle
tét o ám ogat,iák, hiszen Hanák János a múlt század derekán 
irott lüveiben éppen Földire hivatkozva emliti a sakál tő
re kr ók a elnevezését^^. Ezt az adatot tudtommal eddig senki 
sem idézte, és senki sem próbálta megállapítani, hogy meny
nyire és mikor használták.

Blaskovich cikkében a támadási felületet a "régi 
magyar úri világ" "agarászainak, vadászainak és természet
vizsgálóinak" szakmai dicsérete jelenthette volna, de Éhik 
csak nagyon szelídem és csenaesen reagált erre, annak elle
nére, nogy adataik megbízhatóságához legalábbis, jónéhány szó 
fér. Tapasztalatból tudom. Viszont érthető, hogy Éhik nem ■ 
óhajtotta ideológiailag élezni a vitát.

Blaskovichra mindenesetre jó hatást tett Éhik meg
változott stílusa. Mentesítette ellenfelét a "magyarság meg-

6619 163



Legelőször is azcnvr'-i azt kell megállapítani, !
hogy van-e realitás a farkaskalandban? Megölhet-e egy ember < 
paszta kézzel, támadó ragadozót? /A bikafékezést most hagyjuk- 
ki. Régi pásztorfogás, minden erősebb alföldi gulyás értett 
hozzá. Én is ismertem egy cregurat, aki fiatalkorában m^oec-' 
te ezt egy KÖzvágóhidról szabadult bikával. Llutatta a megsár-; 
gult újságcikkeket./

A válasz: igen! Még akkor is, ha nem mondabeli : 
hősről van szó, aki a malomban párjával emeli a zsákot, a 
malomkövet karjára ölti "molnárlegényeknek álmélkodására11, és 
nem utolsó sorban egy malomkődarabot vág az őt ingerlő vité
zek közé, vagy puszta kézzel roppantba össze1 a cseh vitéz 

/27/páncélos kezet7 7 • A halalfeleiem nag^ erőt adhat, és már 
támadó leopárdot is ölt meg puszta kézzel a megtámadott, pe
dig az jóval veszélyesebb a farkasnál. Kégpea^g nem is valaki 
háryjanos irta le, hanem Carl Akeley, az afrikai természetvé
delem atyja számolt be ilymódon történt megmeneküléséről^^. 
De megtörtént mással is^^. Persze, csak akkor sikerülhet 
ez, ha a megtámadott megfojtja a támadó vadat, nem pedig 
ütögeti. Ez esetben ugyanis az történik, amit Arany is meg- 
irt:

De lám, mintha ördög volna bólé bújva,
Egyet hengereaik, s talpra urrik újra,
Elórditja magát keserves har- 
S mégyen új csatára köszörült ogakkal^0 .̂

Mig ha a megtámadottat nem hagyja el a lélekjelenléte, és elég 
ereje is van hozzá, -sikerülhet megmenekülnie. Mint T'oiüjá Mik
lósnak.

Mert amint a nőstény ölre ment, s bÍrókra, 
Megszorítja torkát Toldi két marokra.
Csak kifordul körme, a fiú nyakából,
Kifogy minden erő a horgas-inából.
Szeme is kidülled, véres könnyel telve,
Mint egy nagy csoroszlya, lóg ki zöldes nyelve:
Nem kiment belőle, bennssorult a pára,
Ahogy eltátotta. úgy maradt az álla^1/.

Mivel tehát a realitásokon - vagy pontosabban mondva a még 
elképzelhetokon - belül maradt Arany, és ráadásul a legszor-



hántásának" túlsó és igazságtalan vadja alól, majd - szintén . 
íinomitva megfogalmazását - változatlanul kitartott a nádi
farkas alfaji mivolta mellett. Azonban cikkének záró monda
tai a "fenn nem tartható tudományos feltevésről" szinte rej
télyesek. Nem lenét tudni, hogy a nádifarkas egykori lécezé
sét kérdő jelezi-e meg ezzel mé.vis, vagy '/ami valószínűbb/ azt, 
hogy nádifarkas néven a sakált emlegették.

Ugyancsak megdöbbentő - legalábbis számomra - hogy 
olyan.,szakmai szempontból aggályos szerkesztők, mint Kitten- 
berger és N&dfér nem hivták fel Éhik figyelmét arra: szépiro
dalmi müvet ne, használjon tudományos bizonyítókként.

r

Mint lárjuk, az egész vita a "Toldi farkasa" témá
ban tulajdonképpen értelmetlen volt-, történelmi alap nélkül. 
Ami kevés adat a valódi Toldiról var, egy sem szól farkasról. 
Arany ráadásul -a népmonda, hősét' 'énekelte meg, még távolabb 
járva a történelmi valóságtól.

A kérdésnél azonban mégis érdemes egy kis ideig el
időzni. Azt ugyan soha nem tudjuk meg;Arany■ János költészeté
ből, ho^y mi volt a helyzet a XIV. században, de az aggályo
sán realista Arany a Toldiban végeredményben saját korának 
néppletét ábrázoltán részletekben, erre utalnak a műben elő
forduló anakronizmusok* Nem csak á tankönyvek áltr.:.- szemérme- 
sen mentegetett részletre gondolok a "tengerimor,.. .■• j ussal"7 ha 
nem pl. a béresek többszöri emlegetésére; vagy arra, ho^;/ Mik
lós üldözésekor "az Isten haragja megütött egy hajdút

Érdemes tehát megnéznünk, hogy milyennek ismerte 
Arany János, .Nagyszalonta községenótáriusa a bihari sárrét 
farkasait a XIX. szazad közepén, elsősorban a rét járó emberek : 
elbeszélése, de részben feltehetően saját tapasztalatai alap
jait. Gondolunk csak arra, hogy a Vörös Rébék boszorkányperét 
is megtalálták a kutatás során,-' és a publikáló Béres András 
külön is hangsúlyozza Arany költészetének szoros kapcsolódá
sát a néphagyománnyal^^0^ .



gosabb "alaprét egkutat ók" sem tudtak felkutatni rée-i mitoszokbi 
és mondákban analóg eseteket^^^ - nézzük, milyennek ismerte  ̂
a "réti" farkast!

Azt a "nádifarkaspártiak" egyöntetű állításaiból 
tudjuk, hogy kisebb volt, és gyáva. "Embert sohasem támadott 
meg" - irta Szomjas előbbiekben idézett cikkében. Toldi farka-; 
sai viszont korántsem voltak "gyávák", hiszen:

Jő az anyafarkas szörnyű ordítással, 1
Rohan a fiúra, birkóznak egymással^^^.

Sőt,később a nőstény még segítséget is kap, mert:
Ez még csak mehetne, de most jó a nagyja:
Ordít a himfarkas, s hátul megtámadja; ••

Ezért írtam szomjas cikkével kapcsolatban a "szembetűnő önel- v 
lentmondásról". És hogy miért nem használták ki az ellenfe- ? 
lek? Mondjam, hogy azért, mert csak idézték Aranyt, de nem \ 
ismerték? ... j

De baj van a farkas nagyságával is, - ezt BlaskovicÜ. 
is észrevette, fel is használta érvül a sakálok ellen, de nem 
jött rá, hogy ugyanúgy szól a nádifarkas ellen is. Hiszen az 
elbeszélő költeményben a farkas

Körmeit Miklósnak a vállába mártja,
Száját a fejénél két araszra tátja,
S hátulsó lábával úgy szorítja térdét,
Pusztítsa el Isten a kegyetlen férgét^^/j 

Ez ugyan nem volt valami mesebeli nagyságú kétméteres farkas, 
hiszen T0ldi lábára felugorva érte el a torkát /máshogy nem 
tudta volna szorítani a térdét/, de elég nagy volt, hiszen ami
kor Miklós elindult Nagyfalu felé, hogy Györgyöt a farkasokkal 
megörvendeztesse, "hátul a két farkas csüngött a sarkáig"/-^/. 
Pedig Miklós magas volt, hiszen a kocsmában is "verte a fejé
vel a mestergerendát"/37/# \

Nem maradt igy más az érvek közül, mint hogy "fé
regnek" nevezte Arany, s az, hogy az "erdei" farkast mindig 
"farkasnak" hivták. Hát enhez egyrészt- annyit, hogy féreg né
ven "tisztelnek" más kártékony állatot is: görényt, patkányt,
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stb. És hogy az "erdei" farkast mindig neven nevezték, az éppen 
Aranytól vett idézettel cáfolható. A vita során - érdekes mó
don - senki sem vette elő a költő másik "farkasos" versét, a 
Szibinyáni Jank cimü történelmi balladát, amelyben Jank - a 
fiatal Hunyadi János - ugyancsak puszta kézzel győzi le - a 
Toldinál sokkal valószinütlenebb körülmények között - a szer
biai erdei farkast. És itt ez áll:

Nagy csikasz vad ugrik föl, de 
^isszaperdül, mint a gyürü 

így bizony nem marad más eredmény, mint az, hogy Arany János 
nem tett megkülönböztetést farkas és farkas között# Pedig biz
tosan megtette volna, ha erői valamit lát, hall vagy tapasztal. 
Toldi farkasa tehát "közönséges" farkas volt.

+

A vitának azonban sokkal komolyabb tudománytörténeti tanulságai 
is vannak, amelyek igy foglalhatók össze:

1. Múltbeli kérdésekhez természettudományos vonat
kozásban is csak az nyúljon, alci kellő humán /történeti, iro
dalmi, néprajzi, művészettörténeti/ ismerettel rendelkezik.
Ha ilyen felkészültsége nem elégséges, nevetségesnek ható mel
lékes kérdéseken úgy elbotolhat, hogy munkássága egészének ér
tékelését is veszélyezteti. /Ugyanez visszafelé is áll1/

2. Újra beigazolódott a hazai'tudománytörténetben, 
hogy a természettudományos érvekkel vereséget szenvedett fél 
nacionalista' érveléssel próbálja álláspontját győzelemre vin
ni. Vönöczky Schenk Jakab ilyen esetet emlit Petényi János Sa
lamon életéből^^/. Hasonló jelenségről ir Matolcsi János há
ziállattörténeti könyvében^*0/ de nem járt jobban Csőre Pál

/ILI/sem dám-tanulmányával' .

J. És végül kiderült, hogy a természettudományokra y 
is ki lehet terjeszteni annak a rezignált megállapításnak az 
érvényét melyet a Mohács-vita egyik résztvevője irt le, saját 
szakterületére vonatkoztatva: "... hiszen a magyar történeti 
tudatot régen is, ma is inkább a szépirodalmi-művészeti alko



tások építették, semmint a társadalmi funkciója szerint ’ il
let é ke s e bb, tört éne 11 ud om ány^^ n •

Úgy vélem, a magyar tudománytörténet eme mellékvá
gányának bemutatása - annak ellenére, hogy sem a résztvevőkre, 
sem az azt "hallgatva végigbámészkodókra" nézve nem hizelgő - 
tanulságos volt, mert bármely tudományág kutatója okulhat be
lőle, különösen ha határterületen mozog*

JEGYZETEK

A nádifarkas-kérdés eddigi legjobb, magyarul is hozzáférhe
tő Összefoglalása: Szunyoghy János; A nádifarkas. Veruebrata 

Hungarica 1959/1• 77-88.Nem emliti a "harmadik- 
utas" véleményeket!

2. ^Szunyoghy: im. 75“?6.
^Méhely Lajos: Sakál és nádifarkas. A Természet /=Term./ 

IF97-98/20: 8-9*
ZlNagy Jenő: A réti farkas kérdéséhez. Zoologiai Lapok 19o7/4:

■5o-51.
^Ehik Gyula: A sakál. Nimród Vadássújság /=Nimrca/ 1931/3/f:
6 1 _372'Blaskovich János: Nádifarkasok. Nimród 1952/1: 5* - Róla illik 

annyit t adni, hogy magángyü jt eményét a köznek a j án- 
dékozva alapitotta a tápiószelei móaeumot, mely na 
a nevét viseli.

7Szomjas Gusztáv: A nádifarkasról. Nimród 1932/7: í o o .
-Uő.: im. lol*

9”Ehik: Mi lehetett a nadifarkas? A tyükodi sakál jelentősébe. 
Nimród 1957/8: 12o.

■^Blaskovich: A hegyi- és nádifarkas meg a sakál. Nimród 
1537/19: 298.

l:LUott.
12éhik; Nádifarkas. Nimród 1937/55: 558-559. Kiemelés az ere- detiben.
^ Éhik: A nádifarkas. Búvár 1937/3: 757-7^0; Magyar, sakál -

magyar nádifarkas. Természettudományi Közlöny 1937/8: 
427-433.
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Egyetlen méltatás jelent meg a lapról megszűnése ó-Ha. ,TA lap 
rendkivül színvonalas természettudományos szintet 
képviselt*11 Báróti András: A magyar vadászsajtó loo 
éve* In: Baróti Géza szerk: Vadászati évkönyv >75* 
Bp.Táncsics, 1975* 61.

^Éhik: Mi a nádifarkas? Térni* 1938/3: 6o.1 r
Blaskovich: Toldi farkasa* Term. 1938/5* lo8. Kiemelés az 

eredetiben*
17Im.llo.
18Im.lll.

Néhány megjegyzés Blaskovich János "Toldi farkasa" ci- 
mü cikkéhez. Term. 1938/6: 137* Kiemelés az eredeti
ben*

2oIm.l3S.
ü̂ott.22Blaskovich: Eldönthetó-e a nádifarkas-kérdés? Term." 1938/8: 

194.
25̂ar*Fodor Tamás, a Vadbiológiai Állomás vezetője hivta fel rá 

a ugyelmem az 1977* III. 31-i szakosztályülésen el
hangzott hozzászólásában. p

24.Hanák Ker/észtelo7 János: Természetrajz. Pest, 1853.76*
^ Arany János:Toldi IV.14.-3. - pl. 1.2.7.5 II.7.5* 5 II.lo.8.- 

VII.1.7* - Arany versei annyi kiadásban jelentek* 
meg, hogy a hivatkozásoknál a versszakokat és a so
rokat jelzem, a Toldinál a* éneket is. /Pl.: 1.2.7. 
== I.ének 2. versszak, 7. sor./

^ Béres András: Arany János "Vörös Rébék"-je, és a nagyszalon
tai Veres Rebeka boszorkánysága. Irodalomtörténeti 
Közlemények 1971/6: 731-735.

2?Toldi IV.19.2-4. - III.6.7-8. - XI.16.1-8.
* Ismerteti: Róna István: Vadászélménvek távoli földrészeken.

Bp.Táncsics. 1968. Utikalandok 74. 173-176* Az eá?e- 
4eti müvet /lm helIsten Afrika/ nem tudtam Budapes
ten megtalálni.

29 N N■'Hasonló esetről számol be: ZZoltánné7 Tornai Éva - Zoltán
János: Kétten az afrikai' őserdőben. Bp.Natura,
1975. 54. Meran Ferenc ottani hivatásos vadász el
beszélése alapján#

2°Soldi V.7.1-4.
f^Toldi V.9.I-8.
^Bán Aladár; A Toldi-monda alaprétege. Etnographia 1917/1!21-35.
35Toldi V.4.3-4.
54Toldi V.8.1-2.
35Toldi V.7.5-8.
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56Toldi V.16.7.'
37Toldi X.22.4.
^Szibinyáni Jank 4.3-4«
^ZVönöczkyz^Schenk. Jakab: Magyar solymászmadár nevek I. Aquila 

1955-59: 332.
^"Többen védelmére keltek a Hankó-féle felfogásnak, mintha

nemzeti becsületünk szenvedne csorbát, ha netán ki-, 
derülne, hoe:y őseink másféle marhával érkeztek a mai 
hazába.1' Mátolcsi János: A háziállatok eredete. Bp. 
Mezőgazdasági, ±§73> l̂ o.

41Csőre Pál: Megjegyzések a magyarorszagi damvad történetéhez.
Jgrártőrténeti Szemle 1972/1-2: 112-119• Hiába szö- 

 ̂ gezte le, hoscy a hazai dámállomány származásának
és jelenlegi értékének szerepét nem lehet összeke
verni, az "ellentámadás" már megindult. Szabolcs 
József: A dámvad. Bp. Mezőgazdasági, ^±$^6* 7-35 
/íoleg 29-3o/.

42Szakály Ferenc: XYI-XVII. századi történelmünk néhány kriti- 
kus kérdéséről Mohács 45°• évfordulóján. Jelenkor 1976/12f 1112.
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