
A berlini nemzetközi vadászati kiállítás. 
I r t a : Roth G y u l a . 

A ni. kir. vallás- ós közoktatásügyi Minister Űr f. évi 
28.163/1937. IV. számú magas rendeletével engemet, mint a 
vadgazdaság tanárát kiküldött a berlini nemzetközi vadá
szati kiállításnak a tanulmányozására, amiért e helyen is 
hálás köszönetet mondok Önagyméltóságának, mert így 
hozzájutottam ahhoz, hogy behatóan megtekinthessem ezt a 
kiállítást, amelyre — őszintén bevallom — nagyon kíván
koztam. 

Bevallom azt is, hogy aggodalommal tekintettem a ki
állítás elé abból a szempontból, hogy vájjon megcsonkított 
hazánk tud-e érvényesülni úgy, ahogyan azt kívánnám. Sze
mem előtt lebegett az 1910. évi bécsi nemzetközi vadászati 
kiállítás, ahol hazánk annyira feltétlenül mindent uraló sze
repet játszott. Azóta még nem volt alkalmam látni hasonlót, 
— a leipzigit nem láthattam — hát aggódtam. 

Mindjárt előre megmondom: hála Istennek, aggodal
mam alaptalan volt, az egyébiránt bámulatosan gazdag és 
nagyszabású kiállítás magyar része kiválóan jól sikerült. 
Anyaga nagyon gazdag, az elrendezés jól átgondolt és hatá
sos, egyenesen művészies, emellett tanulságos is. Különösen 
a Hortobágy dioráma körének külső falán elhelyezett kilenc 
nagy és ügyesen csoportosított statisztikai táblázat adatai 

Les variat ions aimuelles de la teneur des sols t'orestiers en 
a n h y d r i q u e phosphorique trés soluble, par / . Vági. 

Eri contradiction avec les travaux de M. Fehér, FAuteur a 
constaté un écart peu sensible entre les valeurs extrémes de la 
teneur en anhydr ique pospliorimie (P*On), et il n'a pas pu 
déeeler une loi cyclique. 

* 

Y e a r l y chauges of the easily soluble P 2 0 5 - content of forest 
soils. By / . Vági. 

In contrast to Fehér the author found far smaller differences 
between the extrémé values of P 2 0 5 -content and besides he 
could not state any rules in the periodie changes of it. 



nagyon értékesek; a hortobágyi libázást bemutató hatalmas 
dioráma természethíven mutatta be a szürkületi liba vonu
lást, a pusztának varázslatos hangulata valójában kiáradt a 
mesterien kikészített hatalmas képből. (L. 1. kép.) 

De hogy a legelején kezdjem. A z egész kiállítást az 
Ausstellungshalle-nak újonnan épített hatalmas csarnokai
ban helyezték el, nem tudom, hány helyiségben, de nagyon 
sokban; ráérő emberek kiszámították, hogy egyszeri végig-

1. kép. Libahúzás a Hortobágyon (Dioráma a magyar paVillonból), SÍ . 

menetel az összes helyiségeken közel 20 km.-nyi gyaloglást 
jelent. A z tény, hogy öt napi ott tartózkodás után avval az 
érzéssel mentem el, hogy egyik-másik részét csak nagyon 
futólag tudtam megnézni. 

Nagyon hatásos már a főbejáró is, amelynek képét 
bemutatom (L. 2. kép.) A számos széles bejáróajtót fedő osz
loptornác előtti hatalmas szabad téren óriási, a természetes 
nagyságot körülbelül kétszeresen meghaladó aranyozott 
szarvas áll — az agancsa a Göring-Schau-ban bemutatott 
rominteni agancsnak másolata — jobbra-balra zászlóerdőtől 
körülvéve, a résztvevő nemzetek hatalmas zászlói (a képen 
esak egy részük látszik). 



Az épület előtere üzleti és adminisztratív célokat szol
gál, innen mehet az ember az alagsorban elhelyezett ruha 
tárakhoz, posta, távíró és távbeszélő fülkékhez, amelyek 
nagy forgalomra vannak berendezve. 

A bejáróval szemben eső oldalon lépünk be a dísz
terembe, hatalmas, nagyon magas ablakcsarnok, amelynek 
közepén körben elrendezve újra zászlóerdőt látunk, körös
körül a falakon és állványokon a d í j n y e r t e s trófeák, hatal-

86. 2. kép. A berlini nemzetközi vadászati kiállítás főbejárata. 

inas szarvasagancsok, dámlapátok, őzagancsok stb., jobb
oldalt üvegvitrinben fegyverek és dísztárgyak, amiket díja-
kul ajánlottak fel német hatóságok és magánszemélyek. 

Ebből a teremből kelet felé nyílik az egyes nemzetek 
kiállítása, nyugat felé a német kiállítás, amely Göring mi
niszterelnök, birodalmi vadászmester, vezérezredes külön 
kiállításával kezdődik. 

Menjünk először megkeresni hazánkat. Végig a kül
földi kiállítók során beérünk egy kupolás körhelyiségbe, 
ahol a C. T. C. (Conseil International de la Chasse = Nem
zetközi Vadászati Tanács) kiállítását találjuk, térképeket 
és képeket, amelyek ennek a tanácsnak működésével kap-



esolatosak. Munkája főleg a yadkimélés, nemzetközi tilal-
mazás és védelem és az igazvadászias vadászat terén már 
eddig is jó eredményeket hozott. 

Innen hatalmas, széles, részben örökmozgó lépcső
lejáraton át messziről meglátjuk a magyar kiállítás belépő
jét, háttérben a Hortobágy diorámával. A bejáró hatalmas 
nagy boltíves nyílás, felette arany betűkkel: Ungarn. Ennek 
a nagy, nyilt teremnek közepén áll nekünk ismerős, remek 
bronzszobor; a tülökből ivó ősmagyar vadász, mellette szom
jas kutyája a patak vizét habzsolja. Nem tudom, pontos 
mása-e annak a szobornak, amely Budán áll, vagy csak 
hasonlít hozzá, de az egész elhelyezés nagyon hatásos volt. 
Annyira, hogy a magam részéről sajnálom, hogy nem a kor
mányzónk fehér márványszobrát helyezték el itt, mert ezen 
a helyen sokkal jobban mutatott és érvényesült volna, mint 
a nagy terem egyik fülkéjében. 

Ettől a belépőtől jobbra és balra egy-egy nagy terem 
tele történelmi adatokkal. Régi magyar királyok és főurak 
vadászatai, Zrínyi Miklós halála, Toldi Miklós a farkasok
kal, .Bercsényi gróf vadászata, Hunor és. Magor a csoda
szarvassal, Álmos herceg vadászata, ősmagyar vadászjelenet 
Bonfinius krónikájából, Mátyás király vadászata, honfogla
láskori vadászszerszámok, csapdák, térképen a királyi sza
bad vadászok lakóhelyei és a királyi vadászterületek a 
XI I—XIV. században, herceg Esterházy ozorai és dombó
vári uradalmainak vadászati térképe 1800-ból, Oetinger 
Lajos főmérnök rajza, azután adatok a magyar középkori 
vadászsólyom-kivitelről, stb. 

Üvegszekrényben három ősrégi bronzszobor, aquama-
nilék, a híres miseedények a X I I . századból, a hazánkban 
talált kincsek: az aranyszarvasok és egyéb érdekes, hazánk 
vadászati múltjára, valamint képzőművészetünk ősrégi fej
lettségére egyaránt előnyös fényt vető tárgyak. 

Innen széles bejáró vezetett a magyar kiállítás nagy 
csarnokába, amely köralakban egyes külön rekeszekre osz
lott, ezeknek falait kívül-belül sűrűn borították mindennemű 
vadászati tárgyak: főkép agancsok, de agyarak, egyéb trö-



féák és vadászati vonatkozású tárgyak és képek is, a terem 
közepén a már említett Hortobágy dioráma. 

Külön fülke jutott Tolna-Baranyának, ahol Albrecht 
kir. herceg karapancsai erdejének 26 remek agancsa dísz
lett, köztük Rudolf trónörökös egyik zsákmánya és fény
képen néhai Frigyes főherceg a Javorinán elejtett két bölé
nyével. 

A Délkeleti-Magyarország felírású fülke hátterét na
gyon szép dioráma alkotta, a távolban homokbuckák, az elő
térben baloldalt őzbak a zöld vetésben, jobboldalt tuzok-
család dürgő kakassal, a falakon rengeteg sok békési remek 
őzagancs. 

Külön fülkében szerepelt Zala- és Vasmegye és a 
Bakony, amely utóbbi élethíven preparált szarvascsaládot 
mutatott be diorámában (téli tájkép szarvasetetővel). 

A Somogy-fülke bőven mutatta a somogyi híres agan
csokat, köztük egy 1874-ből valót. Ez a nagy gyűjtemény 
érdekesen mutatta a somogyi agancsoknál eléggé gyakori 
keskeny állást, amely az említett régi agancsnak is saját
sága, jeléül annak, hogy ez a keskeny állás az ottani vidé
ken öröklődés útján eléggé állandó lett; az agancsoknak 
javukra válnék, ha céltudatos selejtezéssel ezt a hátrányos 
sajátságot kiküszöbölnék. 

A következő fülke a Vértes-Északnyugat-Magyaror-
szág volt, benne Pest vm. és a Bükkhegység. Ebben a fül
kében helyezték el a kormányzónknak szép fehérmárvány
mellszobrát, hatalmas agancsok erdejével keretezve. Itt sze
repelt többek között lő régi remek agancs, köztük 1812, 
1827 és 1836-ból valók, részben a régi korban használatos, de 
szerencsére divatját mult fafejjel. 

A Mátra és Északkeleti-Magyarország fülkében a 
gróf Károly /-uradalom agancsai játszottak nagy szerepet, 
sok őzagancs és a Kiss-íé\e mufloncsigák. 

Külön fülkében szerepelt Draskovich Iván grófnak 
báránya sellyei ismert zárt vadasterülete, amely tíz darab 
szebbnél-szebb agancsot mutatott be és részletes tájékozta
tást adott az itt már 25 év óta folyó céltudatos tenyész
tésről és selejtezésről. Amint a leírás külön kiemeli, itt már 



régóta folyik azoknak a tenyésztési elveknek alkalmazása, 
amelyek jelenleg Németország vadászati újjáépítésénél is 
érvényre jutottak és amelyek nagyszerű eredményeiről a 
kiállítás mind itt, mind más részekben is tanúságot tett. 

A Draskovich-vadaskeit vadállománya nagy, mert 
1140 ha-nyi zárt területen 120—150 darab szarvas él 1:1 
ivararánybaii és kb. 100—120 darab őz. A terület zöme öreg 
erdő, 228.6 ha belőle rét. 25 évvel ezelőtt vette kezdetét a. 
ma is divó gondosan válogató lelövés; a gyenge borjakat, 
hibás agancsa bikákat lelövik kímélet és korra való tekin
tet nélkül. 

A magyar kiállítás katalógusa összesen 150 darab 
szarvasagancsról számol be, legnagyobb részük 1900 után 
került terítékre, csak csekély részük régebbi eredetű, majd
nem valamennyi túl volt a 200 Nadler-poiiton. 

Dámlapát 34 szerepelt a kiállításon, az őzagancsok 
száma 200 volt, ezenfelül 7 mufloncsigát és 30 agyart is 
állított ki Magyarország. A^ármegyéink közül legtöbbet sze
repelt Baranya és Somogy, de Tolna, Heves, Vas, Borsod, 
Pest, Veszprém, Abauj, Komárom, Fejér is szállítottak 
szarvasagancsokat. 

Mindent összevéve, a kiállítás magyar része teljes 
sikert aratott. 

De erdőmérnökszemmel nézve, természetesen, nagyon 
vegyes érzelmeket váltott ki, amikor azt kellett látnom, 
hogy a kiállítást rendező Németországban a szervezők és 
munkaerők majdnem kivétel nélkül az erdőtisztikar köréből 
kerültek ki, ellenben a magyar bizottságban erdomérnök 
egyáltalán nem szerepelt. 

Nem hiszem, hogy kárára vált volna a kiállításnak, 
ha a mellőzésünk nem lett volna ilyen feltűnő és teljes! 

Hogy a magyar sikert számokban is kifejezésre jut
tassam, csatolom a kiállítás fődíjának, a pajzsoknak, vala
mint a nemzetközi értékelés alapján odaítélt I., II. és III. 
díjainak kimutatását (1. 1. és 2. számú kimutatás), amelyet 
Kutasy Viktor tanársegéd volt szíves összeállítani a hiva
talos katalógus alapján. 



A berlini nemzetközi vadászati kiállításon nyert ezüst
pajzsok eloszlása vadfajok és a résztvevő országok 
1. sz. kimutatás. szerint. 
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Összesen 

Ausztria — — — 1 3 — — — — - - — 4 

Belgium — — — — 1 — — — — — — — 1 

Bulgária — — — — — — — — — 1 1 

Csehszlovákia — — 2 1 1 — 3 — — — — 1 8 

Dánia — — — 1 — — — — — — — 5 

Jugoszlávia — — 5 — 1 1 — — — — — 1 8 

Lengyelország 1 4 2 — 15 — — — 2 1 6 33 

Magyarország- — — 21 10 8 39 

Németország 1 1 6 19 15 — 2 1 — — 45 

Olaszország — — — — — 1 1 — — — ^> 

Románia — — 11 — 13 11 — — 1 1 3 2 42 

Svédország — — 16 — — — — — — 19 

Összesen: 2 8 47 34 72 15 6 1 3 4 5 10 207 

A pajzsok jegyzékéhez megjegyzem, hogy nagy ezüst 
pajzsot kapott a bölény, a jávor-, a gímszarvas és a dám, 
a többiek kis ezüst pajzsot. Itt a „nagy" a „kis" tehát nem 
jelent különbséget a díj minőségében. 

A pajzsok számában hazánk 39-el a harmadik helyen 
áll, megelőzi Németország és Románia 45-, ill. 42-vel. A 
szarvasnál azonban hazánk 21 darabbal az összes pajzsok 
45%-át kapta, a dámnál 30%-át. Németország 45 pajzsa é£ 
Románia 42 pajzsa hét-hét vadfaj között oszlott meg, hazánk 
39 pajzsa három vadfajra esett, a szarvas-, dám- és őzre, 
jeléül annak, hogy kiváló anyagot nyújtottunk ezekből. A 



A berlini nemzetközi vadászati kiállításon nyert I . , I I . és I I I . díjak eloszlása vadfajok és 
2. sz. kimutatás. a résztvevő országok szerint. 

Bölény Jávor Szarvas Dám {)•/. Zerge Muflon Hiúz Medve Farkas Vadkan Kőszáli 
kecske Összesen 

I.|lI.|lII. l. II. 111. 1. | II. | Hl. I.l 11. 11. I. ,| II. 1 III. 1. j II. III. i.|n.|m. I.l I I , 11. I.l n. in. I.l II. | II. I. | n. | III. 1.11. III. 1. | II. | III. 

dij díj díj díj díj díj díj díj díj díj díj díj díj 

Ausztria .. . . — - - - — - — 5 18 — 1 1 e 15 41 87 1 S - - - - - - - - - - 1 - - 2 17 49 119 

Belgium... — — • - — 1 - - •í 1 (! 4 1 7 

Bulgária 1 1 1 1 1 1 9 

Csehszlovákia . -- — — — — — 7 14 18 1 1 ."> 4 11 14 — — 3 7 2 2 - — 1 - i - - — — 3 3 7 — - 22 32 50 

Dánia - — - - — — 2 4 5 - 2 7 3 10 — — - - — - - - - - — - — — - - — - 12 5 lí! 

Jugoszlávia .. . - - — - — — 19 9 15 — - 3 2 3 fi 13 50 - - - - — - - - - - — 2 — 3 — - 30 24 71 

Lengyelország ... 2 2 1 8 fi 10 12 Ifi 3(1 - — 25 25 2fi - — — - - — 7 14 - 1 i 3 11 10 5 11 24 55 - — - 80 98 136 

Magyarország - — — - - - (Ili 54 1(5 1 1 7 11 23 3fi 33 — — — 1 2 1 - — - - — - - — - — 5 10 - - — 101 104 71 

Németország ... - - 1 ;l - 25 32 83 21 39 il 45 51 74 9 21 59 8 9 11 2 - - - — 2 1 3 15 - — — 111 154 291 

Olaszország - — - - — - - - — - 1 1 - — - - — - — — — — 5 11 1( 5 12 12 

Románia • - - 38 47 21 - - — 25 29 29 29 25 38 - — 1 2 2 10 5 'r — 1 4 fi Ifi - — - 107 114 111 

Svédország - - ! ( 3 - — 2 2 2S — • - - - - - - - - — - - — - - — - - - 37 8 5 

Együtt: : j |is i: 18 | 1BÍ 180 213 38;4S B9 | iSÍ 20 2 | 59 I 100 11 ' 2o| 8 |l2 ! lujlJlO 24 1 4 1 1 107 j í 111 18 | 527 | 80S j 898 



sorban utánunk következő Lengyelország 33 pajzsa nyolc 
vadfaj között oszlott meg. 

Németországnak a dám és az őz hozta a legtöbb paj
zsot, Lengyelországnak az őz, Romániának az őz, szarvas és 
zerge. Feltűnő Svédországnak az őzagancsokért kapott sok 
(16) pajzsa. 

Hasonló kedvező képet mutat a nemzetközi díjazás 
eredménye (1. 2. számú kimutatás). A szarvasagancsoknak 
kiadott összesen 164 darab I. díjnak 40%-a (66) jutott ha
zánknak, Romániának 20%, Németországnak 16%, a töb
bieknek ennél lényegesen kevesebb. Érdekes adat az is, hogy 
az I. díjból hazánknak 40% jutott, a II-ból 30% és a har
madikból 8%, az összes díjakból átlag 24% esett hazánk 
szarvasagancsaira. Németországnál az őzagancs, Romániá
nál a zerge hozott sok I. díjat (40, ill. 29 darab), Svédország-
őzei 29 I. díjat szereztek. 

A kiállítás nem magyar részére áttérve, elsősorban 
meg kell állapítanom, hogy az mindenben felette gazdag és 
érdekes anyagot mutatott be, amely minden tekintetben 
messze meghaladta a régi bécsi kiállítás kereteit. 

Magyar szemmel nézve, elfogott a keserűség, látva 
itt is a trianoni átkot. Az ú. n. utódállamok kiállításán lép
ten-nyomon régi nevek bukkantak fel, a képek jórészt ismert 
vidékeket mutattak. A nevekből persze csak az tudott kö
vetkeztetni, aki ismerte a régi viszonyokat. Olvasva a 
„Muntii Sapte Judeie" nevet egy remek őzagancs tábláján, 
rágondoltam arra, hogy ez a szász hétbírák erdőségeit jelenti. 
Eszembe jutott, hogy Darányi Ignác miniszterünk meg
semmisített valamikor egy árverést, amely éppen a szász 
hétbírák erdejében folyt volna le és evvel a tollvonással sok 
milliót mentett meg a szász egyetem számára, mert az új ár
verés sokkalta többet hozott. A magyar uralom végével a 
politika nemsokára kicsúsztatta a birtokot a szász hétbírák 
lábai alól. 

Vagy amikor olvastam, hogy a Felvidék legszebb őz-
agancsai, a legértékesebb tájfajta a „Sitno" vidékéről kerül, 
elszorult a szívem, mert rágondoltam arra, amikor fiatal 
lelkesedéssel egy pár jóbarátommal együtt éppen ennek a 



hegynek a tetején, a Szitnya menháza lapos fedelének vil
lámhárítójára húztam fel a saját kezemmel a magyar lobo
gót a millenáris évnek első hajnalán. 
• Berlinben az utódállamok kiállításának nagy-gazdag

sága -láttára ugyanaz a keserves érzés rohant meg, ami el
fogott, amikor két évvel ezelőtt a cseh erdőgazdaságnak 
nagyon udvarias és megtisztelő meghívása nyomán végig 
utazhattam a Felvidéket, régi kísérleti területeimet, Zsar-
nócától kezdve Selmecbányán, a Garam völgyén, a reichaui 
volt vadászterületünkön végig: Körmöcbánya, Jánoshegy, 
Besztercebánya, Öhegy, Sturec, Rózsahegy, Likava, Liptó-
ujvár és végül a Tátra: a „Vysoké Tatry". Még most is, 
hogy leírom ezeket a neveket, elhomályosul a szemem! 15 
év munkája az élet legjavából! Sic transit ..**. . 

Bocsánatot kérek a kisiklásért, de Berlinben magyar 
ember aligha mehetett végig ezeken a hatalmas termeken 
hasonló gondolatok nélkül. 

Veszem az országokat betűsorban. 
Angliának gazdag'kiállításában a fősúly a gyarmati 

exotikus vadon feküdt. Az angol király és a királyné vadász
zsákmánya az afrikai gyarmatokról; Kanada grizzlyjei, wapi-
tijei és jávorszarvasai őslények képeit idézik fel. Bivalyok, 
elefántok, vadjuhok és szinte mesebeli szörnyeknek látszó 
egészen különleges vadállatok. Anglia politikai nagyságá
nak és világuralmának ékes tanuságtételei. 

A magam részéről jobban érdekelt a szigetországnak 
saját vadászata, amely igaz, javarészben az egyéb sportok
kal áll szoros kapcsolatban. A hajszavadászatot lóháton a 
falka nyomában, az agarászatot feltűnően kiemelték, nagy 
szerep jutott a rokon halászatnak is, a sporthorgászatnak. 

Az angol „park-deer, a parkszarvasnak egészen kü
lönleges kultuszáról beszélt ez a kiállítás. A szinte hihetet
len számú ágakra bomló agancsok nagy száma, nemcsak 
régiek, de új keletűek is, 1904, 1921 és 1925-ből, annyira 
össze-vissza ágazott agancsok, hogy a távolból meg sem tud
tam olvasni őket, de 40-esig biztosan mennek. Ezek a rövid
szárú agancsok a sokágú lapát- vagy gömbkoronájukkal 



élénken emlékeztetnek a Moritzburg híres 66-osára, vagy 
I I . Vilmos 44-esére! (L. 3. kép.) 

Nagyon érdekes volt a skót szarvasnak hazai és újzé
landi agancsa. Ékes bizonysága annak, mit jelent a ked
vező termőhely és hogy kedvező külső viszonyok vérfris-
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3. kép. A híres moritzburg! 66-os agancs. 

sítés és vérkeverés nélkül, sőt gondos beltenyésztéssel is a 
rossz agancsot mennyire fel tudják javítani. Ostermayer 
Miklós szakíró-vadásztársunk állításait nagyszerűen igazolja 
;i szigetország agancsgyüjteménye. 

Szerepelt természetesen a skótíajd, az angolok híres 
</rouse-ü, egyéb fajdfélékkel (ptarmigan) és a fácán. 

Ausztria kiállítása történelmi adatokban, képekben, 
okiratokban, térképekben bővelkedett. Nagyon értékes és 
gazdag anyag volt itt együtt, fegyverek, ruhák, vadász-



kocsik, négy gyönyörű hatalmas gobelin, vadászati jelene
tekkel. Megható volt a néhai királyunknak, az osztrákok 
császárjának, Ferenc József-nek szentelt hatalmas vitrin. Ez 
az igazán szeretetteljes gonddal összeállított és mélységes 
kegyeletet lehelő gyűjtemény — minden egyes darabja volt 
jó királyunk kedves emléke! — azt mutatta, hogy még ma
radtak Ausztriában emberek, akiknek értéket jelent a mult! 
Ez előtt a vitrin előtt a magyar szív is kegyelettel és tisz
telettel dobbanhatott fel. Nagyon szépek és érdekesek vol
tak az egyes osztrák tartományok külön kiállításai: Alsó
ausztria, (Salzkammergut) Steierország, Karintia, Tirol, 
Vorarlberg, Salzburg szép gyűjteményei, sok agancs, zerge-
kampó, disznóagyar, fajdkakasok, — siket-, nyirfajd és csá
szármadár, középfajd — amelyek nagyon gazdag, változa
tos és szép vadállományt igazoltak, minden gátlás nélkül 
nagyon tetszettek. Különösen szép volt két dioráma, Tirol
ból marmotacsalád stylszerű remek magashegységi környe
zetben, Karintiából viszont zergecsalád ugyancsak a magas 
hegységi hazájába beállítva. Ellenben, a maga nemében na
gyon szép volt ugyan, de a magyar szemnek mégis fájt a 
Pertőnek gondosan összeállított szép diorámája. Hogy éppen 
a sokszázados bajtárs büszkélkedik az ellenségtől kapott 
ajándékkal, amelyet a mi testünkből szakítottak ki számára 
. . . Mennél szebb az a Fertőpart a nádasaival és szőlős
kertjeivel, amelyeket — akárhonnan nézem •— vagy a Lajta
hegység, vagy az Trottkő-Rozália hegylánc szegélyez, annál 
fájdalmasabb és szégyenítőbb! Ne legyen rá büszke 
Ausztria! 

Belgium kiállításának súlypontja a belga Kongo-n 
feküdt, de Belgiumból magából is jöttek elég jó szarvas
agancsok, amelyek 160—190 pont körül voltak, azután dám
lapátok, őzagancsok és agyarak. A 40 darab őzagancs érté
kelése jórészben a 110—130 körül ingadozott, akadt egy-egy 
142, 145 és 155 ponttal is. 

Bulgária szintén nagyon gazdag anyagot hozott. Sok 
történelmi adat a thrákok vadászatáról. Nagyon helyesen 
megalkotott vadásztanya belsejében a népművészet nagyon 
ügyesen jutott érvényre. 



Szarvasagancsok a Rilodagh, a Rhodope és Balkan-
dagh-ból, egyikök 202 ponttal, őzagancsok, disznóagyarak, 
ragadozók a görénytől a medvéig, sakálok, stb. 

Csehszlovákia nagyon gazdag anyaggal szerepel, kivá
lóan érvényesítették és értékesítették a magyar örökséget 
is, amint azt a Javorina, Kakasovce, Apsinec, Topolciány 
(Tapolcsány) stb. nevek igazolták, továbbá igen szép képek 
a „Vysoké Tatry"-ból, Javorináról, Liptóból, Árvából, Mara-
marosból. 

Képek, statisztikai kimutatások — utóbbiak nagyon 
ügyesen és tanulságosan csoportosítva — szobrok nagyon 
hatásosan díszítették a kiállítást és emelték annak értékét. 

A történelmi visszaemlékezést is ügyesen érvényre 
juttatták, mert a cseh királyok X I I . századbeli vadászkas
télyának, a Krivoklát-nak a képét nyilvánvalóan memento-
nak szánták: hogy már volt akkor cseh király is. 

Kellőképen érvényre juttatták a herceg Schivarzenberg-
féle híres szarvasagancsot,amely Krumau (Hluboká'?) erdejé
ben zsákmányoltak 1730-ban. A vadászati kiállítás legerő
sebb agancsa. (Nem tudom, hogyha számításba vesszük a 
Moritzburg régi agancsait, amelyek eredete azonban nem 
ismeretes, ill. jórészt vadaskertbeliek, hogy vájjon azokon is 
túltesz-e a krumaui? A magam részéről túlréginek találom 
ezt a több mint kétszáz éves agancsot ahhoz, hogy az újabb 
korbeliekkel párhuzamba lehessen állítani.) 

A katalógus adatai szerint Csehszlovákia vadászterü
letéből 3,833.171 hektár egyéni vadászterület, a föld birto
kosáé, ebből 1,230.497 ha az állami terület. A nyugati részek, 
Cseh-, Morvaország, Szilézia főkép apróvadat mutatnak, a 
hegységekben szarvast is, a keleti rész — a hazánkból kiha
sított terület, Szlovákia és Ruténföld — nagyobb részben 
hatalmas hegységi erdőkkel borított vidék és a nagyvad 
hazája. 

A vadászati viszonyokról szép áttekintést nyújtott egy 
nagy üvegtérkép miniatűr üvegvaddal rajta. 

A fogoly-, fácán- és nyűltenyésztés Csehországban ős
régi, tanulságos képét adta ennek a herceg Schwarzenberg 
patinás, 1732 óta fennálló Hlobuká-i fácánosának modellje. 



A herceg H ohenlohe részéről alapított javormai telep
ről, sajnos, nem tudtam felvilágosítást kapni. Az a tény, 
hogy 1935-ben ott elejtett kőszáli kecske szarva is kiállításra 
került (kat. 296 o.), arra mutat, hogy még megvan ez a 
nagyon értékes telep, ahol annak idején a bölény is sze
repelt.* 

Különleges érdekessége a csehszlovák kiállításnak a 
Vogt-féle külön fülke, amely a csehországi Schneeberg va
daskertnek céltudatos etetéssel kifejlesztett hatalmas agan
csait mutatta, a szézámpogácsa diadala! Vogt ezeket külön 
könyvben is leírja, számos képpel bemutatva a tényleg bá
mulatos eredményeket. (Vogt: Neue Wege der Hege. A munka 
előszavát szerző Bécsből keltezte, a könyvet Neumann adta 
ki Neudammban.) Vogt kiállítása nagyon tanulságos, sokat 
is vitatkoztak ebben a fülkében, amelyben a kiállító maga 
szenvedélyes hévvel védte az igazát. A Schneeberg Aradas-
kert — 150 ha — 600 m. magasságban fekszik a szász határ 
közelében, Bodenbach a. d. Elbe szomszédságában. A híres 
14 kg-os bika, amely 1935-ben esett, három éves korában 
páratlan 12-es volt, bár elég gyenge. A tizedik évében rakott 
végső agancs óriási tömeg, szinte fantasztikus elágazással, 
de a szépsége — arról lehetne vitatkozni, - - mert meglehe
tősen keskeny az állása, a régebbi agancsai jobb terpesztést 
mutatnak, ezt azonban — hullatottak lévén új felszerelés
sel — valószínűleg ennek a felszerelésnek köszönik. Hogyha 
a bíráló képlet nagyobb súlyt fektetne arra a szépségre, ami 
az agancs teipesztésében kifejezésre jut, akkor alább szál
lana a rekord pontszáma. Az agancs külsőleg nem mutat 
annyit, amennyit a képlet tanúsít és ha nem volna a súlya 

* Herceg Hohenlohe 1901-ben megvette a PZes.s-iele kőszálikecske 
telep utolsó 23 darabját, amelyek eredetileg Viktor Emánuel olasz király 
telepéről származtak (1879). Ehhez a Kaukázusból még bezoárkecskéket 
(Capra aegagrus) és sinai kőszáli kecskebakot (Capra beden) is hozatott, 
azonban értesülésem szerint, kevéssel a háború előtt, kipusztult az eredeti 
telepítés betegség, i 11. jogtalan lelövés miatt. Egy ik kőszálibakot már elő
zőleg Izabella főhercegasszony lőtte le ugyanakkor, amikor Frigyes fő
herceg két bölénybikát lőtt. Magánértesüléseiu szerint a mai cseh kor
mány megindította az újratelepítést, de ennek sorsáról semmi biztos tudo
mást szerezni nem tudtam. 



hivatalosan is igazolva, hajlandó lettem volna arra, hogy a 
mérlegelés kifogástalan voltát kétségbe vonjam. 

Érdekes az is, hogy a kiállításon bemutatták az ugyan
abban a vadaskertben tartott háromféle keresztezésből szár
mazó bikák agancsait, részben a levetett szárakkal, részben 
képekben fejen, köztük a Draskovich-féle sellyeiekkel való 
keresztezéseket is. Az eredmények arra mutatnak, hogy a 
céltudatos etetés eléggé kiegyenlíti a származásbeii különb
ségeket, mert nehéz volna eltérést találni a sziléziai tiszta
vér és a sellyei keresztezés adta agancsok között. A híres 
14 kg-os agancs viselője tiszta sziléziai vér volt. 

Vogt eredményei ugyancsak alkalmasak arra, hogy az 
embert gondolkodóba ejtsék és kétségtelenül sok új kérdést 
vetettek felszínre, amelyek a jövő vadtenyésztésében nagy 
szerepet fognak játszani. 

Dámig városa — a háború óta külön állam — a ma
gyar kiállítás előtti hatalmas csarnokban mutatta be a maga 
nem nagy, de nagy gondról tanúskodó gyűjteményét, amely 
az 1920 óta teljesített nagy munkáról beszél. Akkor szarvas 
alig volt, most már nagyon szép az állománya, a kiállított 
agancsok szép fejlődésről tesznek tanúságot. Egypár régi 
agancs azt mutatja, hogy a régi időkben hatalmas agan
csokat termelt Danzig vidéke. Érdekes a visztulamenti 182 
ha-nyi madárvédelmi területei bemutató dombormű az ott 
tanyázó madárfajokkal. 

Ugyancsak kis méretű, de gondosan kidolgozott gyűj
teményt mutatott be Danid is. A szarvas csak vadaskertek
ben fordul elő, a Störe Dierliave, a jaegersborgi régi állat
kertben kb. 300 darab az állomány, vannak közöttük fehé
rek is, elég jók a dámlapátok és feltűnően sok és jó az 
őzagancs. Néhány helyen betelepítették a shikaszarvast, 
amelynek egynéhány agancsa is szerepelt, gyakori és ősho
nos a vadhattyú, amely teljesen tilalom alatt áll. 

A dán gyűjtemény különlegessége volt Grönland, 
amelyet hatalmas jegesmedve, rozmárkoponyák, pézsmaökör-
fejek és rénszarvasagancsok képviseltek. 

Különleges érdekességeket mutatott Egyptom kiállí-



tása, amely a vadászatra vonatkozó legrégibb adatokkal di
csekedhetik, ezek kb. 5000 esztendőre terjednek vissza, ami
kor még oroszlánok, leopárdok, vadbivalyok és elefántok 
éltek Egyptom területén. A mai vadállomány számszerint 
meglehetősen szegény, fajtákban sem gazdag: hiéna, farkas, 
róka, sakál, kőszáli kecske, vadjuh, gazella, antilop, vad 
teve, nyul, hiúz, vaddisznó, sokféle ragadozó és egyéb madár. 
Egyes vidékein a solymászat az ősidőktől fogva a mai napig 
megmaradt. 

A kiállítás gyűjteményében csak egynéhány koponya 
és szarv szerepelt, sok képpel, modellekkel és eredeti vadász-
szerszámokkal. 

Észtország vadállománya a háború során majdnem ki
pusztult, céltudatos gondozás ma már helyrehozta a háború 
veszteségeit, legfontosabb vadja, a jávorszarvas, az állami 
erdőkben — amelyek egyébiránt az egész erdőterületnek 
80%-át teszik — 320 darabra emelkedett. Az észt erdőkben 
él kb. 40 drb medve, szórványosan farkas és hiúz. Az őz-
állomány is felgyarapodott már és igen jó trófeákat szol
gáltat. 

Nagyobb szerep jut a fajdféléknek: siket, nyirfajd, 
császármadár és a hófajd. 

Érdekes adat, hogy a nyirfajd az utóbbi években nagy 
mértékű elhullást mutatott, amelynek okát még nem tudták 
megtalálni. Ez arra vall, hogy ilyen bajok ott is felléphet
nek, hol a fajd őshonos és a terület megfelelő. 

A kiállításon szerepelt tíz darab szarvasagancs (hul
latott) is, ezek Németországból behozott és egyelőre még 
kerítés mögött élő bikák agancsai. 

Finnország csak három darabbal szerepelt, egy szép 
jávorlapáttal, amely 1936-ban esett Lappországban és két 
barnamedvével. 

Franciaország nagyon gazdag anyagot küldött, lát
szott, hogy reprezentatív kiállításra törekedett. Az anya
ország azonban kevésbé vaddal és trófeákkal, hanem inkább 
dísztárgyakkal és művészi alkotásokkal szerepelt, a gyarma
tokból viszont bőséges trófeák kerültek, részben a vad tel-
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jes kikészítésében. Érdekes volt gyarmati vadbőröknek, pré-
meknek gazdag gyűjteménye, a ruházkodáshoz való kiké
szítésben. 

Az anyaország kiállításában kivált egy sorozat hatal
mas nagy, gyönyörű szép gobelin vadászjelenetekkel, remek 
szobrok (Bourdelle: Herkules) és képek, ősrégi és újkori 
fegyverek, térképek, stb. 

A francia vadászatban is nagy szerep jut az egyéb 
sportokkal való egyesítésnek; a hajszavadászat lóhátról és 
sok kutyával, lőfegyver nélkül, ahol a •főszerep a kopónak 
ós a lónak jut. 

Hollandiában a vadászatnak csekély a szerepe. A híres 
holland virág- és kertgazdaság nem tűri meg a vadat. Szá
mottevő vadállományt csak a De hooge Velmve mutat, ahol 
kerítés mögött elég jó bikák tanyáznak. Az eredeti Veluwe-
szarvast ma már sokszor keresztezték idegen vérrel. Ugyan
csak a hooge Veluwé-ban találhatók jó őzbakok és betelepí
tett dám és muflon, valamint vaddisznó. 

Tarkítják és gazdagítják a holland kiállítást gyarmati 
trófeák, főkép Jáva és Szumatra szigetéről, de találkozunk 
itt ismerősökkel is, a Hortobágyról származó veresnyakú 
'n dákkal. 

Érdekes Japánnak kis gyűjteménye is, amely hazánk 
kiállításának bejárata előtt nagy körcsarnokban foglal helyei, 
képek, fényképek — a japánok szent hegye, a Puji-jama 
nem hiányozhatik, — porcellánok, térképek és egynéhány tró
fea, stb. 

Érdekes Japánban a solymászat kultusza, amely ősrégi 
időktől fennmaradt a mai napokig, ha veszített is a régi tra
dicionális formaságokból. Főképp az Accipiter, karvalyfélék 
és a vándorsólyom képezik a rendszeres tenyésztésnek és ido-
mításnak tárgyát. 

Jugoszlávia kiállítása a leggazdagabbak közé tartozik, 
itt is nagy szerep jut hazánk elszakított részeinek, ha nem 
is számítjuk hozzá Szlavón-Horvátországot és Bosznia-Her
cegovinát. Ebben a kiállításban szerepel Bellye és Dárda, 
valamint a Bánság, a mai Vojvodina. 



A jugoszláv kiállítás hét csillagalakban elhelyezett re
keszre oszlik, hét vadászati kerületnek megfelelően: Szlové
nia, Horvát-Szlavónia, Vojvodina, Dalmácia, Bosznia-Herce
govina, Délszerbia és Északszerbia. 

Mindegyik fülke hátterét az illető vidékre jellemző, 
szép és művészies, hatalmas festmény képezi, amelyek közül 
talán a legszebbek egy dunamenti kép, lelőtt szarvassal, 
Bellye vidékéről, továbbá a dalmát part vidéke a kék Adriá
val, az előtér szigetein szirti foglyok, azután az Ochrida-tó 
pelikánokkal. Szlovénia fülkéje az Alpokat mutatja, Horvát-
Szlavoniáé a varasdi síkot, háttérben az Ivancica planina-
val. Bosznia-Hercegovina a Prenj planina-t, Északszei'bia a 
Morava vidékét őzcsaláddal. 

A vadfajok elterjedését mutatja a Marinovic-Solc 
gondosan kidolgozott térképe és egy sor egyéb térkép, ezek 
közül érdekes a zagrebi Semper térképe, amely a fő termé
szeti tényezőknek az őz elterjedésére gyakorolt hatását mu
tatja be. A szarvas- és őzagancsok, az agyarak és a zerge-
kampók oly tömegben és oly remek alakokban díszítették a 
falakat, hogy annak leírását meg sem tudom kísérelni, a ka
talógus 55 szarvas-, 130 őzagancs és 80 zergekampóról szá
mol be, jórészt iijabb keletűek, háború utániak. 

Az ország területéből kb. hétmillió hektár az erdő, 
amelyből hárommillió az állami, kétmillió a községi erdő. 

Nagyon érdekesek és értékesek a bejáratot jobbról-
balról szegélyező domborművek, síremlékek díszei, a X I — 
XVI . századból, amelyek eddig csak alig voltak ismeretesek. 
Ezek a domborművek, amelyek az akkori idők vadászati 
módjait és szokásait mutatják be, a bogumilok vagy pata-
rénok, ezeknek a különleges balkáni szektáriusoknak sírjai
ról származnak, amelyek az erdőben elszórva találhatók és 
amelyek valószínűleg szent helyek is voltak, istentiszteletek 
színhelyei. 

A vadállomány, valamint az évi lelövésnek számszerű 
adatai az országnak vadban való, szinte kimeríthetetlen 
gazdagságáról tesznek tanúságot. Érdekes adat az is, hogy 
a szlovéniai Sv. Ana vidékén, nyílt területen évenként 1—3 
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darab kőszáli kecskebak is lelövésre kerülhet, nyilván a régi 
báró .Bora-féle telepítés öröksége.* r , 

A jugoszláv vadászati törvény nagy súlyt fektet a 
vadászat szakszerűségére. A vadorzók 'a. büntetésen kívül 
az elejtett vad élő értékét is meg kell hogy térítsék, ami igen 
üdvös rendelkezés volna, ha azt végre is lehet hajtani. 

Lengyelország kiállítása anyagban még gazdagabb, 
mint a jugoszláv. 

A lengyel kiállításnak egyik legfőbb érdekessége, hogy 
ott olyan vadfajok is szerepelnek, amelyek másutt teljesen 
hiányoznak, illetve csak újabban kerültek ismét egyes he
lyekre, többnyire éppen Lengyelországból, ahová viszont a 
háború révén jutottak, amely az orosz cárok régi, híres bialo-
wiesi vadászterületét Lengyelországnak ajándékozta. Bialo-
wiest a háború alatt Németország gondozása mentette meg, 
a háborút követő felfordulás ugyan lecsökkentette a vad
állományt, de kipusztítani nem tudta, úgy hogy a mai bialo-
wiesi bölény és a vádló (tarpán) közvetlenül az őshonos állo
mánynak leszármazottja. 

Hirdeti is a felírás a kiállítás falán: Bestiáé extinctae 
reviviscunt. Szabadon fordítva: A kiirtott vad visszatér! 

Ügyesen összeállított táblázatok mutatják az euró
pai bölény (Bos bonasus L. = Bos europaeus); a vádló (tar
pán, Equus Gmelini), a hód, továbbá a zerge, a marmota 
állományát és tartózkodási helyét az idők változó folyásán. 

Érdekes gyűjteményt . adott Lengyelország cl Solti cl &* 

anyagból, amely a lápokból került ki. Két hatalmas szarvas
agancs, két óriási jávorlapát és négy darab vadtulok (Bos 
urus), utóbbi ma már teljesen, kihalt. A falakat kb. 40 
darab jávorlapát, 150 szarvasagancs, 200 őzagancs és ugyan-

* A Sct. Anna-telep régi eredetű. Kezdete 1853-ba visz, Lajos főher
ceg vetette meg alapját, Hellbrunnban, olasz eredetű, tisztavérű alpesi 
fajtával. Innen Lipót főherceg birtokára kerültek (Hohe Wand) , de ke
resztezésekkel. 

A főherceg halála után (1898) ennek a telepnek maradványait 
Born báró átvitte Sct. Anna-ra (Loibl-vidék Krajna északi határán); ahol 
már 1889 óta tisztavérű olasz kőszáli kecskéket telepített a Kosuta-Begun-
eioa-hegy-ekben. 
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csak Mi. 200- disznőagyar takarta, részben fejjel együtt pre
parálva, sőt egyesek teljes alakban kitömve. Hiúz-, medve-
és farkasbőr nagy mennyiségben. A medvék színe az ezüstös-
szürkétől és világosbarnától egészen a feketéig változott, a 
hiuzoknál főképp a pettyek száma és nagysága szintén igen 
nagy változatosságot mutatott. Volt ott két fekete farkas, 
egyik koromfekete, másik sötétszürke, egy fehér róka, vilá
gosszürkeszínű fajdkakasok, stb. 

Azonkívül térképek, táblázatok, Bialowies vadászati 
térképe, régi fegyverek, vitrinek érmekkel, stb. . 

Lettország főkép őzagancsokat állított ki, amelyek azt 
mutatják, hogy az ország északi és keleti — zordabb -—ré
szében jobb agancsok teremnek, mint a déli és nyugati, eny
hébb vidéken. A szarvas és főkép a régebben nagyon gya
kori jávorszarvas a háború nyomán jóformán teljesen eltűnt 
és csak az újabb idők gondos kímélése és tenyésztése révén 
szaporodott fel újra. 

( F o l y t , k ö v . ) 




