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Ezzel a cikkel igen régi adósságom törlesztem. A Kittenberger 
Kálmán élete megjelenése után azt ígértem Fekete Pista bácsinak, hogy 
diplomám megszerezvén megpróbálok részletesebben tájékozódni 
Damaszkinról. 1966 végére el is készült a cikk első változata, mely csak 
a nyomtatott anyag (egy részének) alapján született meg. Büszke vagyok 
arra, hogy közel negyven év múlvak következtetéseim sokkal több adat 
alapján is helytállók.

Ennek a cikknek is az lett a sorsa, mint az Ujfalvi Sándorról írottnak: 
elsüllyedt a Magyar Vadász szerkesztőségében, mint azt Goszthony 
Géza, aki kéziratban olvasta, levelében megjósolta: „Nehezen tudom 
elképzeli, hol kap fórumot, ahol megjelentetheti, ugyanis szerintem túl jó 
ahhoz, hogy kiadják”,1 mert „sajnos a mi »szak közönségünk« nem 
nagyon becsül ma egy ilyen alapos és szép munkát” 2

Ám végeredményben így lett szerencsém, mert a nyolcvanas években 
a Damaszkin családi levéltár megmaradt darabjai az Országos Levéltárba 
kerültek, ahol is nagyon érdekes adatokat találtam.

A gazdag földbirtokos bánsági-tisztánúli család, melynek birtokai 
elsősorban Arad, Torontál és Temes megyékben voltak,3 szerb eredetű, s 
pravoszláv vallását mindvégig megtartotta. Ugyanakkor érzelmileg 
teljesen magyarrá vált. Mint 1905-ben Damaszkin Arzén egy levelében 
írta: „származásom, vallásom és nevem megtagadása nélkül szívem 
minden dobbanása magyar.”4

„A kereskedelem és az ipar körül szerzett érdemei elismeréséül” 
ükapja (Damascenus, +1788) Arad városa vezetői közé került, majd a 
család 1799-ben magyar nemességet kapott.5 Az is érthető ezek után, 
hogy 1848-ban a két Damaszkin fiú György és István, azonnal beálltak 
honvédnek. A katonaiskolát végzett György futotta be a nagyobb 
karriert: a szabadságharc végére ezredes és hadosztályparancsnok, míg a 
jogász István „csak” őrnagy lett, és mindvégig (valószínűleg nem 
véletlenül) Damjanich tábornok közvetlen törzséhez tartozott. A 
szabadságharc bukása után mindkettő hadbíróság elé került. Györgyöt 
várfogságra ítélték, de töretlen lélekkel kiszabadult, s elvette rá

1 Elhangzott a 2004. október 29-i szakosztályülésen.
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türelemmel váró, még a szabadságharc előtt eljegyzett menyasszonyát, 
Földváry Etelkát. István először megúszta, de valami szervezkedésbe 
keveredvén később Kufsteinbe került, ahol megőrült, s a döblingi 
elmegyógyintézetben halt meg.6

A Damaszkin lányok közül Ilona ittebei Kiss Miklóshoz (a későbbi 
altábornagy és aradi mártír Kiss Ernő rokonához) ment feleségül, s az ő 
Miklós fiuk feleségül vette Schratt Katalint, tudva-tudván mindent...7 Ez 
aztán egyik forrása lett a bonyadalmaknak.

Györgyéknek három gyereke született: Margit, Arzén és István.8 
Arzén szenvedélyes vadász volt, és leveleiben mindenről édesanyját 

mindvégig szorgalmasan és őszintén tájékoztatta. Ezekből sajnos nagyon 
kevés maradt meg, de azok nagyon érdekesek. Tizenkét éves korában a 
nyári vakációs napokról a legfontosabbat közli édesanyjával:

„... kétszer voltunk vadászni, és én már négy fürjet lőttem.”9 
Egyébként fiatal koráról nem sokat tudunk. Édesapját még 

tizenévesen elvesztette.10 így nyilvánvaló, hogy a gyerekek nagyon 
egymásra voltak utalva édesanyjukkal. Mezőgazdasági tanulmányait 
állítólag Németországban végezte.11

Az Országos Magyar Vadászati Védegyletbe 1881-ben lépett be 94. 
sorszám alatt.12 Később maga is gyűjtött új tagokat.13 Nem tartozott az 
igazi »aranyifjak« közé. Csak a korabeli vadászati sajtó néhány híradása 
tudósít róla. Mindenesetre -  Újfalvi szavaival élve -  „pogány kigyőző 
fráter” lehetett, mert 1881 őszén fogadást kötött, hogy két társával 12 
órán belül teljesíti a Temesvár -  Moravica távot gyalogosan. A táv 
légvonalban 55 kilométer. Reggel 5 órakor indultak és egy félórás 
pihenőt beszámítva Damaszkin 12 óra 4 perckor, társai 2 óra 59, illetve 4 
óra 30 perckor érkeztek be Moravicára. „így tehát a fogadást fényesen 
megnyerték. Moraviczán a távgyaloglók meleg fogadtatásban részesültek 
az ott állomásozó huszártisztek részéről.”14 1883-ban ő tartotta az azévi 
Temes megyei »szalonkarekordot«, több mint 30 szalonkával. Egy 
ekkori tudósítás úgy aposztrofálja, hogy „erős Nimród az Úr előtt” 15 
1886 márciusában egy háromnapos szalonkahajtáson az 59 darabos 
terítékből 21 volt az övé. Néhány év múlva fontosnak tartották közölni, 
hogy bérelt vadászterületén „mióta D. úr bírja a vadászatot, az 
őzállomány szépen szaporodott” 16

Aztán megritkulnak a tudósítások. 1896-ban a millenniumi 
díszfelvonuláson a Torontál vármegyei bandérium tagjaként vett részt.17 
Az 1902-es idényben Somogyszobon (még Nikolics Mihály bérlő
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vendégeként) egy tízes bikát lőtt.18 Bélapátfalván pedig br. Baich Mihály 
vendégeként három darabot: egy tizenhatost, egy tízest és egy nyolcast.19

Biztosnak látszik, hogy ha a magyar szaksajtó valamennyi lapjának 
teljes sorozata megtalálható lenne közkönyvtárainkban, továbbá, ha 
lenne valakinek ideje az Arad, Temes és Torontál vármegyei lapokat 
1874-1914 között tételesen átvizsgálni, életéből még sok apró részlet 
előkerülne ám nem tartom valószínűnek, hogy a következtetéseken 
változtatna.

1902 nyarán azonban történt valami, amiről sokáig csak sejtettem, 
hogy komolyabb horderejű lehetett. O maga könyvében csak annyit 
említ:
„Nem szándékozom részletesen fejtegetni, hogy mi indított az utazásra. 
Elég, ha annyit mondok, hogy részint a közügyek, részint magánügyeim 
meguntatták velem az ittlétet. Magammal és világgal meghasonlottam. 
El, -  el innen! Csak minél messzebbre, sok időre!”20 
Ám édesanyjához írott akkori levele fennmaradt, és ebből legalább az 
okok egy részét meg lehet tudni:

„Schrattnál két ízben voltam meghíva. Először Tomi névnapjára, a mely 
alkalommal egy érdekes incidens zavarta meg az ünnepélyt. A 6 órai 
ebédhez 14 6-kor jelentem meg Mikivel. [...] 3/4Ó-kor berobog egy udvari 
kocsi, és ő felsége ugrott ki belőle nagyon legényesen, és meghívta 
magát Katinál ebédre. Persze nem gyanította, hogy névnapi ünnepély 
van készülőben. Ő felsége Katival ebédelt, Miki, Tomi meg én pedig a 
harmadik szobában falatoztuk a maradékot. 7-kor az öreg ismét elment, 
és Kati átjött hozzánk, a hol aztán sokáig maradtunk fenn pezsgő mellett, 
és Kati sok érdekes dolgot beszélgetett el. Még későn átküldött ismét ö 
felsége, ki utóbb tudta meg, hogy névnapja volt Kati fiának, és üzente, 
hogy miután ott még nem tudta, tehát utólag iszik odahaza Tomi 
egészségére.”21

Megjegyzem, hogy az ő felsége kisbetűs írása, és a király „per öreg” 
titulálása önmagában kimerítette a felségsértés büntetőtörvénykönyvi 
tényálladékát.

Goszthony Géza levelében az írta nekem, hogy „tudtommal politikai 
nézetek miatt annak idején a Nemzeti Kaszinóban volt afferje, ami 
családi vonatkozásba is kiterjedt.”22 A fentiek ismeretében ez is 
érthetőbbé vált. Ezek után nem csodálom, hogy „magával és a világgal 
meghasonlott”, s világgá akart menni.
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Ám annál megfontoltabb volt, hogy ezt meggondolatlanul, vaktában 
tegye. Először is aprólékos pontossággal rendezte ügyeit.

1885-ben, amikor István öccse is elérte nagykorúságát, úgy osztoztak 
meg a vagyonon, hogy Arzéné lettek az ingatlanok, míg István, aki a 
hivatásos tiszti pályát választotta, értékes ingóságokat kapott. A családi 
kegyúri jogot természetesen a legidősebb férfi, Arzén gyakorolta. Ezt az 
egyezséget 1902-ben megváltoztatták. István kapta meg az egész 
birtokot is, azzal a kikötéssel, hogyha Arzén élve hazakerül Afrikából, 
társadalmi állásának megfelelő életjáradékot kap.23 A kegyúri jog 
„bizonytalan időre és visszavonásig” István részére történő átadásáról 
külön rendelkezett.24 Ez nem volt fölösleges óvatosság. Abban az időben 
ugyanis Afrika még hősködő kockázatvállalás nélkül is a veszélyek 
földje volt, az ő szafariját is megtámadták rablóportyára indult 
masszaiak.25

És itt lép be a történetbe Kittenberger. Damaszkin szerint ugyan,,... 
nekem nem volt szándékom, sőt módom sem arra, hogy útitársat vigyek 
magammal. Továbbá azt sem tudtam, hogy meddig maradok Afrikában? 
Nem megyek-e onnan tovább? Végül lekiismeretellenes dolognak 
tartottam egy fiatalembert biztos -  noha szerény -  állásából magammal 
rántani a bizonytalanságba. De Madarász barátom nem tágított. Nem 
akarta a jó alkalmat elszalasztani, hogy egy jó gyűjtőt szerezhet a 
Nemzeti Múzeum számára.”26

Damaszkin megpróbált állami támogatást is szerezni Kittenbergemek, 
azonban -  mint Fekete István könyve révén meglehetősen közismert -  
csak azt érte el, hogy egy évre fizetett szabadságot engedélyeztek, és az 
egyévi fizetés nagyjából elég volt az útiköltségre. 1902 karácsonyán 
indultak el és 1903 január elején érkeztek meg. Kittenberger útja aztán 
megérkezésük után hamarosan kényszerből is elvált az övétől, mert Kitty 
hegyvidékhez szokott szervezete sokkal érzékenyebben reagált a 
maláriára, mint a gyerek -  és fiatalember -  korában a még igencsak 
nedves Alföldhöz szokott Damaszkiné.27

Ide tartozik egy gondolat azonban, melyet írásban eddig tudtommal 
senki sem vetett fel a magyar szakirodalomban, én is csak szóban, 
amikor közel nyolc éve Kittenbergerről tartottam előadást az 
Erdészettörténeti Szakosztályban, a jóval később Kalandor vadászok -  
vadászó kalandorok címen megjelent könyv szerkesztésének befejezte 
után. Damaszkin azt írta:
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„...csakhamar sajnálattal konstatáltuk, hogy a magyar tudományosság 
nem rendelkezik annyi és olyan rendeltetésű pénzalappal, melynek 
terhére egy preparátor útiköltségét el lehetne számolni.”28

Nos, az egzotikus kutatások csak ott kaptak érdemi állami támogatást 
(legtöbbször rejtetten, valami társadalmi vagy tudományos testületen 
keresztül), ha ahhoz politikai (propaganda vagy expanziós) érdek 
fűződött. A magyar (és osztrák) politika hangsúlyozottan elzárkózott 
minden gyarmatosításra csak hasonlító törekvéstől is, és még azt a 
lehetőséget sem használta ki, ami kevés magától kínálkozott.29 így 
valószínűleg még akkor sem támogatták volna akkoriban a kutatóutat, ha 
a költségvetésben lett volna reá rubrika. De az is igaz, hogy a Nemzeti 
Múzeumnak nagyon sokszor arra sem volt pénze, hogy az egzotikus 
vadászainktól ajándékba kapott állatokat preparáltassa. Eleget panasz
kodtak erre többen is. Csupán Klebesberg Kunó és Hóman Bálint 
kultuszminsztersége idején került pénz az Afrika-kiállítás elkészítésére 
(kultúrfölény!); majd ennek 1956-os pusztulása után -  szintén politikai 
okokból -  ennek lehetőség szerinti pótlására.

A maláriát egyébként az edzettebb Damaszkin is megkapta, csak 
immunisabb lévén hamarabb lábraállt belőle. Vadászatai nem hoztak 
valami világraszóló eredményt. Az első vadásznap 1902. február 17., az 
utolsó június 25. volt. Összesen 250 vadat ejtett el, ebből 118 volt madár, 
109 növényevő, 9 majom (pávián és kolobusz) és mindössze 14 a 
ragadozó. Ez akkori szemmel nézve igen szerény eredmény, főleg ha 
figyelembe vesszük, hogy a „veszélyesek” közül mindössze 1 oroszlán, 1 
leopárd és 2 orrszarvú szerepel lőjegyzékében. (Talán a 2 víziló is ide 
vehető.) Elefántot és kafferbivalyt nem lőtt.30 A patások és a madarak 
zöme a szafari táplálására szolgált. Mindössze mintegy kéttucat pagazija 
és szolgája volt, valamint tízegynéhány kirongózija. Természetesen nem 
egyszerre, hanem az egész út alatt összesen. Mindegyiküket név szerint 
felsorolta. Ezek bére összesen 980 rúpiát, azaz 1568 koronát tett ki.31 
Viszont őszinte és tárgyilagos könyvéből igen jól megismerhetjük 
jellemét.

Kiegyensúlyozatlanságát (vagy szeszélyességét?) -  mindenesetre 
akkoriban gyenge idegállapotát -  jól jellemzi a következő eset. 
Szelemáni, fegyelmezetlen teherhordója, többszöri parancsa ellenére is 
utánalopódzott a vadászatokra, hogy idejében „csincsálhassa” a 
zsákmányt, azaz a szertartásos nyakelvágással a hithü muzulmánok 
számára is »megehetővé« tegye:
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lihegve, egészen átizzadva átlépem a gerincet, s lecserkészek a 
bokros szakadékon, amely alatt az előbb említett antilop-csapat állott. 
Nagy meglepetésemre ezek helyett Szelemánit látom ott, aki erős 
integetések között magyarázza, hogy mikor engem a hegy túlfelére látott 
menni, az antilopokat át akarta terelni felém, de ezek éppen az ellenkező 
irányba vágtattak le a hegyen. Dühömben magamból kikelve, nem éppen 
civilizált, sőt még nem is keresztényi módra kézzel-lábbal verem-rúgom 
Szelemánit, aki hallatlan néger megadással tűri a verést. Mire mély 
szégyenérzet váltja fel dühömet, amit eltitkolandó, gorombán 
ráparancsolok, hogy azonnal takarodjék haza!”32

S mindezt az a Damaszkin cselekedte, aki például elégtételt 
szolgáltatott Murruónak, maszái vezetőjének, amikor azt Ruga-Ruga, a 
vadászexpedíció fehér kísérője megverte!33

Ehhez azonban hozzá kell tenni valamit, amit a mai átlagember nem, 
vagy csak nehezen ért meg. Az első világháború előtti Afrikában csak 
egy büntetés létezett: a testi fenyítés. És nemcsak fehér-néger, hanem 
néger-néger viszonylatban is. Ha valaki nem élt ezzel, az megírhatta 
végrendeletét, mert »gyenge embemek« minősült, kivel mindent meg 
lehet csinálni. Akinek módja van a régi utazók eredeti emlékezéseit 
vizsgálni, akkor Teleki Samutól Kittenbergerig megtalálja ezt.

szánta-bánta vétkét, és jajszó nélkül szenvedte el a jól megérdemelt 
»vízilovat« (szuhaéliül kibokónak nevezik a vízilovat, de a bőréből 
készült korbácsot is). Hja, a régi szafári-erkölcs azt írta elő: nagyokat 
ütni és jól tűrni!...”34
Ugyancsak Kittenberger szögezte le, hogy „A teli gyomrú négert 
különben is könnyű dolog megnevettetni. Sokszor olyasvalami is kiváltja 
náluk a röhögésorkánt, mely az elpuhult európaiban inkább iszonyatot 
keltene. A természet gyermekei nem érzelgősek, őket nem indítják meg 
mások szenvedései! így hát, ha Nusz-rupia elmondta, hogy a régi idők 
rabszolgavadászatai során hogyan irtottak ki egy-egy ellenséges falut, 
hogyan sikoltoztak az asszonyok, hogyan visítottak a gyerekek, amikor 
utánozta a martalócoknak ellenálló férfiak halálhörgését, akkor fuldokló 
röhögéssel méltányolták produkcióját.”35

Damaszkin nagyon is jól látta a gyarmatosítás valóságos arcát, mert 
egy helyütt így írt:

„De vájjon áldásos és gyümölcsöző lesz-e a kibokó hasította hátakon 
és sok véres verejtékkel létesített kultúra? Vájjon ez az eljárás a még 
nemrégiben teljesen független, szabad őslakókkal szemben emberi
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szempontból igazolható-e? -  E kérdések elfogulatlan megfejtését 
bizonyára nem bízhatjuk a kultúrállamok hatalmon lévő vezérférfiaira, 
mert ezek csak azt tudják, hogy a nyugati kultúrának csápjait oda kell 
kinyújtania, ahol polyp-étvágya kielégítésre találhat.

De az Istenért! Legalább ne állítanák, hogy ezt csupán 
humanizmusból teszik; csak azért, hogy a bennszülötteket a keresztény 
kultúrának megnyerjék; ama kultúrának, amelyet a felebaráti szeretet 
uralma alatt élő lángelmék oly találmányaival terjesztenek, amelyek a 
felebarátok véres verejtékén szerzett milliónyi értékeket, ártatlan állatok 
ezreit képesek néhány perc alatt megsemmisíteni.”36

Sokszor gúnyos szemléletét -  mely egy érzékeny, és a világgal, 
(legalábbis az „európai” világgal), bizonyos fokig szemben álló, erről 
különvéleménnyel rendelkező intelligens emberének látszik -  jól mutatja 
a következő néhány sor. (Az előzőekben arról írt, hogy egy öreg néger 
meghalt a bóma börtönében, akit egy magányos facsoport tövében 
temettek el. Este séta közben véletlenül arra tévedt, s meglátta a friss sír 
mellett zokogó hozzátartozókat, két asszonyt és egy kisfiút.)
„Szegény feketék! Csak termékenyítsétek könnyeitekkel hazátok talaját, 
hiszen apátok kiéhezett teste már kevés táperőt adhat annak; pedig a 
muzunguknak termékeny földre van szükségük, hogy annál alaposabban 
eláraszthassanak titeket az európai kultúra áldásaival!”37

Ez a hang túl keserű és gúnyos ahhoz, hogy mindenki megérthesse 
előszörre tényleges súlyát. Erre mutat, hogy a könyv általam használt 
Fővárosi Szabó Ervin Központi Könyvtári példányában az idézett szöveg 
mellett a következő ceruzás megjegyzés ékeskedik: „Hu!” Nem mutat 
különösebb intelligenciára sem ez, sem az, hogy ceruzás 
megjegyzésekkel kísérte végig az egykori tulajdonos a könyvet.

Egész könyve jó megfigyelőt mutat, érzékelhető szemléletességgel 
írja le pl. Mandara szultánát vagy a néger táncosokat.38 Vadászleírásai 
jók, megbízhatók, bár nem mennek túl a szorosan vett vadásznapló 
műfaján.

De Damaszkintól senki sem kéri számon, hogy miért nem írt irodalmi 
riportot vagy novellát. Előszavában műve szaggatottsága miatt 
mentegetődzik. Pedig nincs igaza. Könyvének fejezetekre történt 
beosztásával elkerülte a témahiány okozta zökkenőket vagy 
önismétléseket. Az elbeszélés folyamatos, gyakorlatlan voltát néhol csak 
az mutatja, hogy az egyes események leírását túlságosan is összesűríti a
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szószaporítástól való félelme miatt, ami még mindig jobb, mint ha 
oldalakat ömlengene téma és mondanivaló nélkül.

Hogy Kittenbergerrel milyen kapcsolatban volt a hivatalosan kívül, 
azt nem lehet pontosan tudni. Baráti viszonyba nem kerültek -  erre mutat 
a könyv jövedelmének merev elutasítása is. Fekete István szerint ennek 
„talán nem is Damaszkin volt az oka, hanem a kor, mely születés és 
vagyon szerint osztályozta az embereket, főleg pedig Kálmán állandó 
kisebbségi érzése, amelyet nem tudott, és nem is akart feloldani.”39

Én ehhez még hozzáteszem, hogy feltehetően Kittenberger is tanúja 
volt Damaszkin néhány ideges kitörésének, ami az amúgy is zárkózott 
fiatal férfit még zárkózottabbá tette. Ugyanakkor útjaik is szétváltak (ha 
kényszerűségből is), s így összeszokni sem lehetett idejük. (Egyébként is 
Afrikában Kittenberger egyetlen magyar embert ismert el magával 
egyenrangúnak: Horthy Jenőt.) Ugyancsak érdekes az is, hogy a magyar 
olvasó immár »több« Ruga-Rugát is megismerhet: »egyet« Damaszkin 
könyvéből, »egy másikat« Fekete István interpretálásában, s egy 
»harmadikat« Kittenberger általam sajtó alá rendezett kéziratban maradt 
emlékezéseiből.40

A családi iratok között mindössze egy megcímzett üres borítékot 
találtam az afrikai úttal kapcsolatban, amely érdekes módom a 
mozambiki főkonzulátusra volt címezve.41 Ebből arra következtetek, 
hogy arrafelé tervezte tovább útját. Azonban Damaszkin 1903 végén 
hazaérkezett.

De az már egy másik ember volt. Megírta könyvét, melyre egy 
kéziratlap töredéke emlékeztet „Fűz. IV 474.” felirattal a családi iratok 
között42, de már sokkal komolyabb dolog foglalkoztatta: a nemzetiségi 
kérdés! A gyarmatokat járva ráébredt arra, hogy az a nemzetiségi 
politika, melyet a magyar -  mai szóval -  »politikai elit« folytat, az 
ország vesztét okozhatja. Komoly összefoglaló dolgozatot készített, 
melyet elküldött Kossuth Ferencnek. Hiába írta rá Joanovics György ny. 
államtitkár, hogy „Egyetértek veled mind általánosságban, mind a 
részleteket illetőleg”43 -  semmi nyoma sincs a dolgozat utóéletének. 
Amikor megtaláltam, felhívtam rá Kemény G. Gábornak, a dualizmus 
kori nemzetiségi kérdés általam legjobbnak tartott szakértőjének 
figyelmét, aki örömmel vette tájékoztatásom, ám halála megakadályozta 
ilyen irányú kutatásait.

Hátralévő kilenc évéről nem találtam adatot. 1914. november 7-én 
halt meg, és a családi sírboltba temették el Lökösházán.44
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Halála után elfeledték. A két világháború között mindössze 1927-ben 
merült föl a neve, amikor afrikai útjával kapcsolatban unokaöccse, ifj. 
István egy helyreigazítást tesz közzé a Nimródban.45 Vélem, ezzel függ 
össze az is, hogy a „Damaszkin István és Rajacsich Wladimir báró 
között felmerült ügy Damaszkin István részéről a lovagiasság szabályai 
szerint befejezést nyert.”46

1955-ben jelent meg Agárdi Ferenc szerkesztésében a Nagyvilág 
magyar vándorai című könyv, melyben Damaszkintól is vannak 
részletek, azonban senki sem vette figyelembe. Igaz, az 1950-55 közötti 
kiadványokban (még ha -  mint esetünkben is történt -  jóindulattal írtak 
valaki előkelőbb személyről) a kisérőszöveg annyira elvtársi, és a 
szemelvények annyira cenzúrázottak, hogy talán nem is baj.

Ezek után Fekete István ásta elő a feledésből a Kittenberger Kálmán 
élete írásakor; majd én próbálkoztam vele, de csak mostanra alakultak 
úgy a körülmények, hogy valami érdemit is írhattam. 1987-ben Kalapis 
Zoltán Újvidéken jelentetett meg Agárdiéhoz hasonló típusú, ám 
valamivel kevésbé elvtársi és cenzúrázott könyvet. A régebbi 
lexikonokban és hasonló kiadványokban (Gulyás Pál művét kivéve) nem 
szerepel.47 1990 után a Révai Új Lexikona, majd az Új Magyar Életrajzi 
Lexikon szerkesztői végre felfedezték, bár a szócikkek érthetően 
pontatlanok, és veszedelmesen hasonlítanak egymásra.48

Hirtelen elhatározását afrikai útjára senki sem tudta elfogadhatóan 
megmagyarázni. Agárdi és Kalapis gr. Teleki Samu hatására gyana
kodtak, Fekete István ugyan idézi Damaszkintól a vonatkozó részt, ám 
hogy itt valami komolyabb dolog lenne a háttérben, azt csak én éreztem 
meg.

Jó szem, osztályhelyzetét és korát meghaladó szociális érzék, a 
túlzások kerülése, a tudományos megbízhatóság igénye, gúnyos 
szemléletmód és kiegyensúlyozatlan idegállapot: ez látszik Damaszkin 
müvéből. -  írtam ezelőtt negyven évvel. Ehhez ma is csak annyit tudok 
hozzátenni, hogy politikai éleslátása is meghaladta kortársai jelentős 
részéét -  legalábbis afrikai útja után.

Lökösháza a trianoni határok megvonásakor éppenhogy magyar 
területen maradt. Kíváncsi vagyok, hogy mi van a családi sírbolttal? 
Mert többen is nyugszanak benne, akik megérdemlik az utókor 
megbecsülő emlékezetét...
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JEGYZETEK

1 GOSZTHONY Géza levele Zsámbor Ernőhöz, Kaposvár, 1966. 
szeptember 26. (Mivel az egész az én vadászirodalom-kéziratomról, 
valamint az Új falvi- és Damaszkin-cikkekről szól, Ernő bácsi átadta 
nekem.)
2 GOSZTHONY Géza levele Nagy Domokos Imréhez. Kaposvár, 1967 
március 13.
3 Tehát bánsági és nem bácskai földbirtokos volt. mint azt Fekete István 
írja. FEKETE: KKÉ 55. Elvileg Kittenbergertől idézi -  ami valószínű -  
de a lelőhelyet nem sikerült megtalálnom. Elképzelhető, hogy Fekete 
István az idézetet több Kittenberger írásból állította össze.
4 DAMASZKIN Arzén levele Kossuth Ferenchez és dolgozata a 
nemzetiségi kérdésről. H. n. 1905. május [14.]. OL: P 1795/3.
5 Leszármazási tábla és Családtörténeti kézirat, 1906. OL: P 1795/2. ill.
3.
6 BONA: 130-131.; OL: i. h. -  BONA szerint György „csak” alezredes 
volt, a beosztás azonos.
7 OL: i. h.
8 OL: i. h.
9 DAMASZKIN Arzén levele édesanyjához. H. n. 1866. augusztus [15 
körül]. Előre megvonalazott papírlapon, hogy írása egyenletes 
maradjon. OL: 1795/2.
10 Leszármazási tábla.
11 KALAPIS: Damaszkin Arzén. IN: RBBU 219. Forráshivatkozás 
nélkül.
12 VL 1882/5: 56.
13 VL 1884/5: 60.
14 VL 1881/46:424.
15 VL 1883/11: 137. és 17: 149.
16 VL 1886/11: 160.
17 KALAPIS Zoltán: Damaszkin Arzén. In: RBBU 220. A helyi sajtóra 
hivatkozva, pontos forrásmegjelölés nélkül.
18 Az idei szarvascserkészetekről Term 1901-02/V: 11.
19 Kimutatás az 1902. évi cserkészidényben lőtt szarvasbikákról VL 
1902/35: 467.
20 DAMASZKIN: MF 6. A »meguntatták« kifejezést megutáltatták 
értelemben használhatta.
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21 DAMASZKIN Arzén levele édesanyjához. Bécs, 1902. június 23. OL: 
P 1795/2. Kiemelések tőlem -  NDI. A »Tomi« név lehet, hogy »Toni«- 
nak olvasandó.
22 GOSZTHONY Géza levele Nagy Domokos Imréhez. Kaposvár, 1967. 
március 13.
23 Családtörténeti kézirat. OL: P 1795/3. 15-16.
24 Meghatalmazás, Temesvár, 1902. november. OL: P 1795/3.
25 DAMASZKIN: MF 61-62.
26 DAMASZKIN: MF 6; idézi FEKETE: KKÉ 56.
27 FEKETE: KKÉ 56-58.
28 DAMASZKIN: MF 6; idézi FEKETE: KKÉ 56.
29 Vő.: KRÁMLI Mihály: A császári-királyi haditengerészet, 1797-1866. 
Hadtörténelmi Közlemények 1998/2: 425-475. Holubnak a Fekete István 
által többször is indulatosan emlegetett expedícióját az ausztriai 
költségvetésből támogatták.
30 DAMASZKIN: MF 274-275. Az orrszarvúak elejtése is csak az utolsó 
vadásznapján sikerült.
31 DAMASZKIN: MF 272-273. Mai pénzre átszámítani nem érdemes, de 
az akkori koronát legalább néhány ezerrel kell beszorozni...
32 DAMASZKIN: MF 52-53.
33 DAMASZKIN: MF 145.
34 KITTENBERGER: Nusz-rupia. In: KV-VK 23.
35 KITTENBERGER: I. m. 24. -  Valószínűleg nem véletlen, hogy csak 
ez a visszaemlékezés kézírásban maradt fenn.
36 DAMASZKIN: MF 1 1.
37 DAMASZKIN: MF61.
38 DAMASZKIN: MF 145-147, ill. 25.
39 FEKETE: KKÉ 56.
40 KITTENBERGER: Bwana Viatu. In: KV-VK42-73.
41 O L :P  1795/3.
42 OL: ugyanott.
43 DAMASZKIN Arzén levele Kossuth Ferenchez és dolgozata a 
nemzetiségi kérdésről. H. n. 1905. május [14.]. OL: P 1795/3.
44 Damaszkin Arzén gyászjelentése. OL: P 1795/2.
45 ifj. DAMASZKIN István: Helyreigazítás. Nimród 1927/19: 338.
46 Nimród 1927/23:416.
47 GULYÁS V 127.
48RÚ LV  108. és ÚMÉL 11.23-24.
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IRODALOM:
FORRÁSOK

BONA = BONA Gábor: Tábornokok és törzstisztek a 
szabadságharcban 1848-49. (2. bővített és javított kiadás). Bp., 
Zrínyi, 1987.

DAMASZKIN: MF = DAMASZKIN Arzén: A maszái fensíkon. Bp.
Grill Károly, 1906.

FEKETE: KKÉ = FEKETE István: Kittenberger Kálmán élete. Bp. 
Móra, 1962.

GULYÁS = GÚLYÁS Pál: Magyar írók élete és munkái V Bp. 1935. 
KITTENBEGER: KV-VK = KITTENBERGER Kálmán: Kalandor 

vadászok -  vadászó kalandorok. Az anyagot összegyűjtötte és a 
cenzúrázott szöveget az eredeti kéziratok alapján helyreállította 
Dr. NAGY Domokos Imre. Bp. Nimród, 2003.

Nimród = Nimród Vadászújság (Vadászlap)
NMV = A nagyvilág magyar vándorai (Régi magyar utazók II). 

(Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta: AGÁRDI Ferenc). 
Bp. Művelt Nép, 1955.

RBBU = Régi bácskai és bánáti utazók. (Válogatta, szerkesztette és a 
magyarázatokat írta: KALAPIS Zoltán.) (Újvidék), Fórum, 
(1987).

RÚL = Révai Új Lexikona. Szekszárd, Babits Kiadó, 2000.
Term = A Természet
ÚMÉL = Új Magyar Életrajzi Lexikon (Bp.) Magyar Könyvklub, 2001.
VL = Vadászlap
VVL = Vadász- és Versenylap

KÉZIRATOS FORRÁSOK:

OL: P 1795 = Magyar Országos Levéltár, a Damaszkin család iratai. 
(Igen töredékes, a / utáni szám a csomót jelöli, melyben kutatásom 
idején a dokumentum volt.)

GOSZTHONY Gézának a témában írott levelei (nálam).
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