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Az írástudó vadászok megsokasodtak. A folyamat ugyan nem most kezdődött, de az 
ezredforduló éveiben minden korábbinál nagyobb lendületet vett. A kortárs vadászok 
kortárs vadászélményei mellett most kerülnek az olvasók elé (inkább: a könyvgyűjtők 
polcaira) a korábban csak külföldön, idegen nyelven megjelent magyar vadászok 
munkái is. Ezzel legalább egyenértékű a régi vadászok írásainak közzététele, ők ta
núskodnak az egykori magyarországi vadászati lehetőségekről, sőt tágabban, a kora
beli ökológiai viszonyokról is.

Nem elhanyagolható az a társadalmi közeg sem, amelyben ezek a vadászatok le
játszódtak. S itt már igen lényeges a vadászatról író személye, társadalmi helyzete. Az 
írók csaknem minden esetben „úrvadászok” voltak, akiknél leggyakrabban a név volt 
az „áruvédjegy” arra, hogy a megírt vadászélmények a közönség érdeklődését is fel
keltsék. Napjainkban aztán előkerülnek kevésbé nevezetes személyek naplójegyze
tei, sőt közlésre szánt írásai is.

Korábban egy volt uradalmi főerdész, Barthos Gyula művét tettük közzé (Erdész
üdv! Vadászüdv!), ő az írásait, tanulmányait eleve közlési szándékkal vetette papírra, 
de azok az 1960-as években nem láthattak nyomdafestéket. Most két vadász, apa és 
fia lőjegyzékét, vadásznaplóját közöljük. Barthossal ellentétben ők soha nem gondol
tak feljegyzéseik könyv alakban történő megjelentetésére. Mi mégis könyvet állítot
tunk össze belőle, mert a két, csaknem száz évet átfogó vadászélet dokumentumai az 
említett ökológiai és vadászati viszonyokra igen-igen jól rámutatnak. S akkor még nem 
is beszéltünk az olvasó mindenképpen meglévő szórakozási igénye kielégítéséről.

A vadászati feljegyzések természetesen nem mindenhol alkalmasak a közvetlen 
olvasásra. Ezért helyesírási, tagolási, különösen pedig rövidítési módosításokat, fel
oldásokat tettünk benne. Néhány helyen viszont nem tudtuk azonosítani az illető sze
mélyt, illetve a földrajzi nevet. Ezeket kérdőjellel jeleztük.

A teljes lőjegyzék összeállítására, az „életmű” összegzésére mind az idősebb, 
mind a fiatalabb Kovássy kísérletet tett. Ezt azonban ők maguk sem tudták a saját fel
jegyzéseik alapján elvégezni, ezért mi is csak részmegoldásra vállalkozhattunk.
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Kovássy Ferenc esetén az évi összesítőket közöljük, míg Kovássy Kálmánnak a tíz
évenkénti, összesített lőjegyzékét. Egyik esetben sem a teljesen pontos adatokat 
tartjuk fontosnak, hanem elsősorban a vadászott vadfajok arányának és a hosszabb 
távon (mondjuk, tízévente) változó számának alakulását.

A két vadásznapló és mellékletei a Magyar Mezőgazdasági Múzeum gyűjtemé
nyében találhatók. Szintén itt őrizzük a Guthon lőtt parókás őzagancsot is.

A családra vonatkozó adatok felkutatásában értékes segítséget adtak a Hajdú- 
Bihar Megyei Levéltár munkatársai, továbbá dr. Szemerédy Miklós (Debrecen) erdő
mérnök és Szilágyi Miklós (Tiszafüred). Illesse őket köszönet.

A szűkebben vett naplók anyagán kívül mindenképpen szükségesnek tartottuk 
a vadászatok helyszínét, elsősorban Máramarost és Debrecen környékét is bemutatni. 
Külön figyelemmel voltunk az azóta országos-, sőt dámvadállománya révén világhírű
vé vált Guthra vonatkozó adatok felkutatásában. Erre vonatkozóan részben a Magyar 
Országos Levéltárban, részben pedig a korábbi erdészeti és vadászati szaksajtóban 
találtunk adatokat. Közlésükkel a guthi vadászattörténeti irodalmat is szeretnénk 
gazdagítani, arra a figyelmet ismételten felhívni.


