
Legendás vadász 

Író 

Utazó

Gyűjtő

Afrika-kutató

A magyar vadászirodalom klasszikusa

120 éve született 60 éve hunyt el



Megemlékezés Kittenberger Kálmán

életéről és munkásságáról

Sótonyi Péter



Ifjúkor 

Léva, 1881. október 10. 

•Felvidéki iparoscsalád

•Lévai tanítóképző 
Kriek Jenő

•Segédpreparátor a Magyar Nemzeti Múzeumban
Bárányos József

Herman Ottó és Bíró Lajos

•Tanítói állás a hétfalusi csángók közt



Első afrikai útja

1903 Damaszkin Arzén bácskai földbirtokos kísérője

Nemzeti Múzeumtól eszközök és fizetés 
gyűjteményekért cserébe



•Súlyos maláriás fertőzés

•Gyűjtő szafarik a Nemzeti Múzeum számára

•Vadászatok Tanganyika (mai Kenya, Uganda)vadonjaiban 

•Oroszlán támadás: súlyos sérülés (1904)



1. Kilimandzsáró
1903-1906

2. Szomália – Eritrea
Danakil-föld 

1906-1907

3. Viktória tó
1908-1912

4. Belga Kongó – Uganda
1913-1919

5. Kelet-Afrika
1925-1926

6. Nyugat-Nílus
1928-1929

16 év 

Afrikában



•Több, mint 60 ezer példányból álló zoológiai gyűjtemény 

•300 új állatfaj

•Közel 40 fajt neveztek el róla

•Csodálatos leírások

•Elefánt – a nagy kedvenc

•Oroszlán

•Kafferbivaly

•Leopárd

•Krokodil

•Rinocérosz



• Első világháború: 5 év Indiában 
hadifogolytáborban

• 1920-tól a Nimród című 
folyóirat szerkesztője, 1929-től 
tulajdonosa

• Kiterjedt levelezés a hazai természettudomány 
képviselőivel

• Köztük Kovács Ödönnel, későbbi felesége bátyjával

Hazatérése után



Újra Afrika

Barátság Horthy Jenővel

•1925-26: újra Kelet-Afrika 

•1928-29: Uganda nyugati területei

•utolsó vadász- és gyűjtőútjain állatok befogása az 
Állatkert számára (120 állattal tér haza) 

• a nagyvadak és madarak életének tanulmányozása

• Filmfelvételek készítése (Nemzeti Filmarchívum)

• Állategészségügyi szempontból is érdekes leírások



•1930 sikertelen pályázat a Fővárosi Állat- és 
Növénykert igazgatói állására

•1948-1952

• teljes szilencium

• vadászfegyverét elveszik

• jövedelem és lakás nélkül maradt

• Állatkerti állásából elbocsájtják

• Nyugdíjigényét elutasítják

•Nagymarosra költözött

• Feleségül vette Kovács Ödön húgát, Líviát



•1954-től könyvei jelenhettek meg, de cenzúrázva

•A Nemzeti Múzeum Afrika-kiállításának előkészítése 

•A forradalom alatt tűzvészben elpusztul az Afrika-

gyűjtemény és a Széchenyi Zsigmonddal közös 

trófeagyűjtemény

•Élete értelme megy veszendőbe



Művei

•Vadász- és gyűjtőúton Kelet-Afrikában 
(1927,Budapest)

•Afrikai vadászkönyv (1930,Budapest)

•Kelet-Afrika vadonjaiban (1955, Budapest)



•A Kilimandzsárótól Nagymarosig (1956, 
Budapest)

•Vadászkalandok Afrikában (1957, Budapest)

•Utolsó afrikai vadászatom (1971, Budapest)

•Afrikai vadászemlékek: Válogatás Kittenberger 
Kálmán írásaiból. (II. kiad. 1972, Budapest)



Emlékezete

•Nagymarosi nyaraló

•Fő téren mellszobra

•Nevét viseli Veszprémben az 

ország egyik legszebb állatkertje

•születésének 100. évfordulóján 
Kittenberger arcképével bélyeget 
adnak ki

•A „Magyarok Cselekedetei” 
sorozat keretében dokumentumfilm 
(1997)

•Léván utcát neveznek el róla



Sírja a Budapesti Farkasréti 
temetőben található

Kittenberger Kálmán

Léva, 1881. október 10 - Nagymaros, 1958. január 4.



Fekete István több kiadásban 

megjelent életrajzi regénye


