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( F o l y t a t á s . ) *) 

II. 

Apám a legtapasztaltabb s legtekintélyesebb róka volt az egész vi
déken s mint valódi aristocrata, sokat tartott nemzetségünk ösi leszárma
zására, mellyet koránsem Noc bárkájából vagy épen az édenkcrtböl idé
zett, (hiszen igy minden proletár-nyúl, görény, ürge, borz s több efféle 
canaille könnyen tehetne ősökre szert) hanem az őstörténelem ama sza
kára hivatkozott, midőn egy Sámson nevű haragos ember apáink közül 
háromszázat farkuknál fogva kötött össze s égö szövétnekekkel bocsá
tott a philiszteusok kalászos földeire. Az okozott kár nagy volt, az ön-
kénytelen gyújtogatok nagyobb része is odaveszett, de néhány megmene
kült s ezek egyikétől származtunk le mi, ezeknek vére foly ereinkben; 
mint ezt apám firól fira szállt hagyomány útján a leghitelesebb ténynek 
lenni monda. 

„A hagyomány nem elegendő" veté ellen egyszer apámnak egy irigy 
gazdag borz — „hiszen így akármellyikünk is régi nemzetségnek vall-
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hatná magát s a bagoly is hivatkozhatnék arra, hogy ezredév óta ugyan
azon sziklaodúban lakik- s ugyanazon vontatott palóczos kiejtéssel hu
hog családja; hivatkozhatnék arra is, hogy eredeti jellegét jobban meg
tartotta s szokásaihoz hivehb maradt, mint sok magasban kóválygó s 
messze földre el elszálló sas az ősiség bebizonyítására róka nagy-
sám egy kis kutyabőr is kell." 

„S ezt mi folyvást magunkon hordjuk!" feleié diadallal apám, törzs
nevére a c a n i s vulpesre hivatkozva. 

„E szerint egy színvonalon álltok a parasztudvarból kiugató gatyás 
komondorral, miután tagadhatlan, hogy ennek is van kutyaböre ?" — 
folytatá gúnyosan a borz s kárörvendve dörzsölé össze első lábait. 

„Van ugyan bozontos szőni kutyaböre neki is, de nincs múltja, 
történelme — s ez a fő. Avagy hol van ebtettekröl krónikákban följe
gyezve valami, míg nekem mind a húsz körmömre jut egy egy hírneves 
ős ? Ott van mindenekelőtt törzsöm a Sámson rókája; ott van diplomata 
ősöm, ki a sajtevö varjú szép hangját olly jó sikerrel dicsérte; ott van 
hadvezér ősöm, ki a gólyát kérte, húzná ki a torkába akadt szálkát; ott 
van kivándorlóit ősöm, kinek csak akkor jutott eszébe, milly szép és ké
nyelmes volt barlangja, midőn azt már elrontá; ott van " 

„Elég, elég" vágott közbe a borz — „én részemről restéinek olly 
törzs származéka lenni, melly az emberi zsarnokságnak volt vakeszköze, 
mint Sámson rókája. 

„Ah bah!" monda kicsinylő nyugodt mosollyal apám — „azt gondo
lod, hogy a magát communistának való farkas nem örömest vállalná el 
dédöseül azt, ki a báránnyal egy patakból ivott s ezt keresett ürügy alatt 
gonoszul felfalta; vagy hogy az ad lyram csacsi megtagadná leszármazá
sát az oroszlánbörbe bújt szamártól ? Dehogy tagadná, csak az ivadékot 
tudná bebizonyítani; mert ládd borz szomszéd, az ősi név becse nem min
dig attól függ, mit tett e vagy amaz előd, hanem mikor tette? Egyébiránt 
hagyjuk ezt. íme neked csak borzböröd van s mégis nagy a becsületed az 
apróbb állatkák előtt, söt szükség esetén mi is benézünk palotádba, melly 
néha szebb a miénknél, vagy elsétálunk veled; miért? mert gazdag vagy. 
Erre, ne is tagadd, magad is sokat tartasz; az állatvilág is respectál érte. 
pedig tudhatja, hogy apád csak ollyan gabonauzsorás volt, mint akár-
mellyik hörcsök, söt egy szigetországban még most is egy s ugyanazon 
neve van az illy uzsorásnak és a te családodnak. Mindegy; az állatvilág 



raegbocsátotta, elfeledte s nem bánja. bármilly forrásból jött gazdagsá
god, — csak hogy van. Miért resteluém hát én ősöm tettét, mellyröl nem 
tehetek; de épen ez okból nem is dicsekszem azon elődömmel, ki a szép 
álarczot — velőt nem találván benne — silány semmiség gyanánt 
dobta el." 

E meggyőző indokra a borz nem tudván mit felelni hallgatott, söt 
arczpirulása is látható lett volna, ha ezt a rőt pofaször el nem fedi. Apám 
pedig, benne lévén leczkézö hangulatában — mellyet mi, meggondolatlan 
ifjúság, gyakran már untunk is — így végzé államtani beszédét: 

„Ennélfogva kár is irigykedned borz koma, mert minden szavadból 
kitűnik, hogy gúnyaidat s egyenlőség utáni törekvésedet csak titkos nagy
ravágyás és neheztelés szüli. Az állatvilágban - legalább ezen éghajlat 
alatt, nem értem a távoli őserdőket — hiú ábránd az egyenlőség. Minden 
tehetősebb állat úr akar itt lenni a csekélyebb fölött s mindenik aristok-
rata a maga nemében. Ez már a vérben van. Szállj magadba kedves bor
zom s valld meg őszintén, hogy mig bennünket hozzáférhetleneknek tartasz, 
te magad csak úgy félvállról beszélsz a hörcsökkel. ez pedig megvetéssel 
kendezi a földinivelö vakandot. S a vakand ? ez még csak az igazi rátartó, 
ha kissé jobban foly dolga. A zsellérkedö ürge dehogy merészkednék ko
mául felkérni az egész telkes kövér vakandot. holott ö ürgesége sem 
megy el a taksás mezei egér lakadalmára. A kócsag minap nagyon fel 
volt bőszülve a magát sziklai fészkében elkülönzö sas nagyralátása fö
lött s a gólya ugyanakkor hangosan kelepelt a fertálysaskodó kócsag el
len, minden állatot egyenlőnek mondott, ezzel hazatért büdöstói jószágára, 
hol fentartott fővel büszkén lépdelt a nadrágtalan békák közt s csak al
kalmilag hajolt le egynek egynek felfalására. A nadrágtalanok nem ke
véssé boszankodtak e basáskodó viselet miatt, egypár közülök még na
gyobbra akart felfuvalkodni, de szétpukkant, a többinek boszuságát pe
dig még jobban növelte az. hogy a tó végében a viz verőfényes felszínén 
elnyúló czigányhal polgártársnak merte öt czimezni. A visszautasított 
czigányhal azonban nem veszté el jó humorát s nem sokára kinevette a 
békákat, midőn ezek, a tó szélén a béka ellen kuruttyolván, rémülve ug
ráltak vissza a tóba — Nyúl Iczik előtt, ki pedig vele született poltron-
ságával még rémültebben illant meg valami vakzaj elöl s nem is ügyelt a 
partra kikönyöklö czigányhal e gúnyos szavaira : „Servus lesik! nos 
hány hét a világ ?" — Egy újságcsörgö szarka épen ekkor tartott egy 



magas fa tetejéről felolvasást az állatvilágban kellő sociális reformokról 
s még Fourriert és Considérantot, söt Ovent és St. Simont is emlegette 
(bár kritikusa a varjú később azt károgta ellene, hogy soha egy betűt 
sem olvasott tőlük) s midőn az állattársalmi egyenlőség szükségét leghe
vesebben vitatná, megpillantja, hogy Nyúl Iczik (köztünk legyen mondva, 
hitelezője) nincs vaczkában s a következő pillanatban elméleti elveit ama 
tettével erösíté meg, hogy az alig két napos kis nyúlnak egyikét regge
lizte fel. Én mindezen gyarlóságokat, magamat csendesen meghúzva s 
megvető mosollyal szemléltem, midőn oldalt pillantva egy reám ólálkodó 
farkast látok meg. Természetes, hogy ekkor én is az „Éljen az állats 
egyenlőség!" rikkantást tartam korszerűnek - s képzeld csak, minap 
egy szajkó azt merte szememre vetni, hogy akkori szavaim nem voltak 
őszinték." 

Hogy apámnak előttem folytatott hasonló beszélgetései s ezekben 
kifejtett philosophtanai akkori zsenge lelkemre nem maradtak befolyá-
nélkül — azt a jelen emlékiraton elömlö szellem, azt hiszem, eléggé bizo
nyítja. De nem csak a másokkal folyt vitatkozásokból, hanem azon ma-
gánleczkékböl és tiedgei életszabályokból is volt elég alkalmam okulni, 
mellyeket apám nekem —• legidősebb s szerinte legokosabb fiának, alkal
milag tartott. Tőle tudom, miért olly átalkodott ellenségünk az ember 
nevű két lábú állat. 

„Az embernek reánk nézve három osztálya létezik; oktatott egy íz
ben apám. — Az első és legkevésbé veszélyes a k e l e p c z é s , mert ez 
ránk csak akkor hozhat veszedelmet, ha farkunkra nem vigyázva eléggé, 
felállított kelepczéjébe akadunk. E faj népben legkárhozatosabb azon ön
hittség, melly szerint minden állatot érette alkotottnak vél s hozzá kizáró
lagos jogot tart; továbbá a színlelés, mellyel az ártatlan apró marhát 
anyai gonddal kelteti ki tojásaiból, ápolja, eteti, tömi, őrizi, czírógatja, 
kedves kis pipikéjének és libukájának nevezi s midőn bizalmát már egé
szen megnyerte, ezzel akkor rútul visszaélve, torkát metszi, megsüti, fel
falja, nekünk pedig kelepczét állít fél, hogy álmodott kizárólagosságát 
meg ne csorbítsuk Az illy kélepcze kellemetlen - de koránsem legyöz-
hetlen akadály. Ha okosan kikerülöd, ügyes, gaz rókának fognak szidal
mazni ; ha beleesel, kinevetnek s ostoba róka lesz neved; már pedig a mai vi
lágban inkább százszor nevezzenek gaznak, mint egyszer ostobának ; in
kább százszor halj meg, mint sem egyszer kineve-senek. A belevesztés 
mindig kudarcz; a siker — bizonyos helyeslés." 



Bámultam s bámulom most is, honnan menthette apám e bölcs élet-
nézeteket és ritka becsiiletérzést, miket csak a mivelt világban forgottság 
adhat meg. O azonban, óvatosan körültekintvén, folytatá : 

„A kelepczésnél őszintébb és nyíltabb, de még kizárólagosabb és ve
szedelmesebb a gya log v a d á s z , mert ez lőporral, puskával, bájtok
kal, kutyákkal támad meg saját szülőföldeden s nem akarja megtűrni, 
hogy az őzikékben, nyulakban, foglyokban vele osztozzál, a szép fáczá-
nokat nem is említve, mellyek féltékenységének kiváló tárgyai. De leg
alább felfogható ellenünk való gyűlölséges indulata, melly tiszta kenyér
irigység s onnan származik, hogy mi ügyesebb vadászok vagyunk, mint ö 
s míg neki nagy készülék kell, addig mi vadász, kutya, puska, hajtó va
gyunk egy személyben Hanem, hogy a harmadik osztály a lovas va
d á s z mért agyarkodik ellenünk, e nagy fontosságú kérdést úgy hiszem, 
csak nekem sikerült megfejteni. Bőrünkből nincs haszna, baromfiait tő
lünk nem félti, söt helyenként még telepeket készittet számunkra s tyúk
kal kaláccsal csalogat maradásra ; bevallja, hogy legérdekesebb állat va
gyunk; még a tarokkozásban is szerepeltet s örül,ha csínunk sikerül; ha 
a serleg sűrűbben járt körül, megesik rajta ís mi az én rókánémon, midőn 
utoljára szerencsésen megrókázott; és mégis uramfia! bármennyire asso-
ciálva legyünk is eszmekörével, mégis makacsabból tör életünkre, mint 
bárki más. Megtanulta Machiavelliből, hogy a rokonfajok egymás ellen 
uszítása legbiztosabb siker s e czélból gyalázatos bérhadat hizlal csupa 
áruló rókakopókból; palotáinkat kikutatja, kapuit eltorlaszolja, alaguta-
inkat felásatja, lólnton nagy sereggel űz s ha minket lát — akkor nem 
mondom egy őz- de egy rhinoceros kedvéért sem térne el az üldözéstől. 
Honnan e szenvedélyessége ellenünk? megmondom; merő boszú az,a mi
att, hogy mi ösiebb aristocraták vagyunk s ők családfájukat nem vihetik 
fel Sámson koráig, mint mi. Hínc nostrae lachrymae." 

Fiatal rókái naivitással ekkor azt találtam kérdezni, hogy meddig 
vihetik fel hát üldözőink családfájukat; mire apám azt felelte, hogy ez a 
történettel van összefüggésben s ha jól viselem magam, meghozza nekem 
azt a magyarok történetét, mellyet egy kakas álnév alatt componált s 

mellyböl — csupa róka-ellenszenvnél fogva, kihagyta őseinknek Szittya-
földről, a magyar nemzettel egykorú kivándorlásuk s itteni megtelepedé
sük történetét; pedig könyvének hitelességét ez legkevésbé sem csök
kentette volna. 



Most értesültem csak, hogy tehát mi is a magyar néppel egy időben 
foglaltuk el e tejjel mézzel folyó földet. Apám erről a hagyomány szájá
val hosszasan beszélt, mit én csak röviden említek itt, elmondván, hogy a 
régi magyaroknak kelet földéről a mongolok nyomása miatt történt ki-
költözte után, nem sokára a mi őseink is érezni kezdték a sakálok elha
talmasodását s ezt tovább nem tűrhetvén, elébbi laktársaik nyomdokait 
követve érkeztek ide, és mig Árpád Zalánnal harczolt , addig elődeink 
nagy Morvaország rókacsöcselékével bántak el. 

Szegény apám nagy kegyelettel emlékezett e hódító foglalásról s vitéz 
elődeinkről; büszkeségét helyezte abban, hogy ősi viseletét fajunk hí
ven megtartotta, annyira, hogy ha ezerév előtti róka-dédünk ma feltá
madna, ép azon nyelvet, viseletet, szokásokat és gondolkozásmódot ta
lálná, mellyet 1000 év előtt hagyott örökül. S dicsekedhetnek-e ezzel ül
dözőink ? — tevé hozzá, oldalt pillantva. 

Megkísérlem gyenge tollammal apám külsejének leirását, habár en
nek kiemelése a szerénység rovására történnék ís, miután szemeit rajtam 
feledő Ifcny ám titkolhatlan örömmel nem egyszer kiálta fel : „Szakasztott 
apja!" — Nem tudom, vájjon nem-e csak az anyai hiúság találta fel ben
nem apám vonásait, de annyit elfogulatlanul mondhatok, hogy nemzöm fa
jának kitűnő egyénisége volt. 

Hegyes fekete orra fölött rézsútosan hajlott szemeiből értelmiség ra
gyogott, mellyek s egyenesen felálló fülei, folytonos lélekéberségének va-
lának tanújelei. Ősi divatú sárgás rőt rókamált viselt s csak torkaallja 
és farkvége volt fejér. Egy ízben — tán három hónapos lehettem — kér
dem öt, miért nem csináltatott nekem is az övéhez hasonló öltönyt, miért 
barnább az enyém, miért barnakékes az én farkam vége s torkom állja 
is, mint ezt nyalogató anyámtól haliam? Mire ö megjegyezvén, hogy ru
hámat nem a szabó kecskével varratta, hanem ez saját készítménye (s itt 
egy kérdő hamis pillantást vetett anyámra) — felvilágosított, hogy a fe
jér farkvég s torokalj csak a tisztesebb meglett kort illeti meg s nem a 
fiatalságnak való. 

Rendkívül finom érzékekkel birt. Látása, hallása, szaglása köz
mondásos s egyiránt éles volt, akár a fenyegető veszedelmet kellett 
elkerülni, akár szenvedélye mindennapi gyakorlatában, mi öt olly ügyes 
és tapasztalt vadásszá tette. Ez utóbbiban fájdalom kevesebb oktatást 



nyertem töle, mint a gyakorlati téren gondosabb anyámtól; apám inkább 
az elméleti résszel s életelvekkel szeretett foglalkozni. 

„Az ember és bérhada üldözései ellen" szólt egykor — „két fegy
vert nyersz tőlem örökben. Az egyik praeventiv, a másik repressiv rend
szabály. Az első ama kis mirigy farkad töve felett, (helyét világosabb 
színe mutatja) mellynek zsíros lényege tömjén- vagy ibolyaszagú. Ha na
gyon szorul a kapcza, vagy már meg is sebeztek, fordulj gyorsan hátr a 
szagolj egyet rajta s ez illat üdítő hatása új erőt adand a menekülésre., 
Sok üldözőnk ezen illatszerünk létezését tagadta s elejtett társunkon nem 
találta meg; de ez hihetőleg rosz helyen kereskedett, talán nem a farktö 
felett, hanem alatta, hol aztán természetesen nem ibolyaszagra lelt. — 
Repressiv fegyverül pedig ezt fogod birní" — folytatá s feltátott szájába 
engedett tekintenem 

Két gyönyörű fogsort volt ekkor alkalmam látni. Hátul mind a két 
oldalon hat hat nagy zápfog fejérlett, söt az alsó állkapcza ezeken kivül 
még két tompa foggal is el volt látva; elöl, mind az alsó mind a felső sor
ban ismét hat éles fog díszlett, különösen a felsők valánaknagyok és he
gyesek ; a két szélső a többi mellől még hosszabbra s görbén nyúlt le s 
az ekként támadt hézagba az alsó sor épen bele illett. 

„Usus te plura docebit" monda, fogait összecsattantva, apám. E fegy
ver nyomait Acteon és Lantos urak még ma is viselik, míg békés időben 
nagy szolgálatot tesz az a kemény ételek elköltésekor. Ennek köszön
hetem egyrészt, hogy indigestióban soha sem szenvedek, bár ebben az is 
egy tényező, hogy kedélyem ritkán veszti el vidámságát s inkább máso
kat boszantok, mint sem magam boszankodjam. E végett rendkívül kis 
epezacskót tartok, ellenben terjedelmes erős gyomrot; mint ezt Kuvik 
doctor úr tetoscoppal minap felfedezte. Azt is állítá, hogy tüdőm szintén 
igen nagy, mellyre úgymond, nagy szükségem is van, midőn a kopók előtt 
insurgálok." 

Termete apámnak, bár igen kiváló, épen nem volt nagy. De hiszen 
az anyagi rész nagysága nem határoz ; lám ott az ökör, mellyet a nála 
sokkal kisebb ember, járomba nyom, míg velünk békés úton nem boldo
gul. Emberi mértékkel szólva, apám magassága egy láb, két hüvelyk, 
hossza két láb négy hüvelyk, bokrétás farka azonban maga egy láb és 
négy hüvelyk hosszú volt. Úrias kis lábai rövidebbek valának kezeinél s 
midőn néha teljes biztosságban sétált, lábainak nyomai pontos kiszámí-



tással a kezek nyomaiba estek és illyenkor elphilozophálva, kényelmesen 
húzta maga után lebocsátott farkát. De ha kigyúlt a harcz tüze s a vész
szel szembeszállni kellett: akkor elvété magát s egész lényének daliás 
külsőt kölcsönzött a hosszasan elnyújtott farkbokréta, melly mint egy lengő 
zászló jelölé az utat, merre apám ellenségein győzedelmeskedve - böl
csen megfutott. 

Allamtani, paedagogiai és életbölcsességi alapos nézeteiről röviden 
fönebb már emlékezvén, meg kell még említenem, hogy apám mindezen 
felül költő is volt s évenként — február hóban — egy csomó szerelmi dalt 
bocsátott közre s ezeket csillagos és csillagtalan éjeken maga cl is éne
kelte. Lelke egész alkalmi melancholiája ömlött a bús refrainekbe : 

J—au, J— au, Jau, Jau, 
O - e h ! 0 - eh! Oeh! Oeh! 

Soha sem követelt azonban érettük halhatatlan nevet, sem félreismert 
lángésznek nem panaszolta magát, kit százada nem méltányol , söt azt 
sem vitatta, hogy a róka szépnem ép illy jeles költői tehetséggel ne bír
hatna ; pedig méltán elbizottá tehette volna öt a siker, melly szerint épen 
e szívreható költészetével tizenegy vetélytársa közül ö hódítá meg azon 
előkelő rókakisasszony fejér kebelét, ki néki aztán hü párja s nékem — 
anyám lett. 

(Folyt, követk.) 

Vízivadászat a Sárréten. *) 
HAVAS SÁNDORTÓL. 

Midőn az úszó vizivadnak szárnytollai annyira megnőttek, hogy bátran re
pülhet s ez akkor esik, midőn már mindennemű szemes élet megért, seregestől oda 
hagyja a nagy rétet s a vetéseket szállja meg; a liba különösen a kölesben és ta
vasziban, a rueza pedig minden más vetésben roppant kárt teszen. Jaj azon földek
nek, mellyek egy hosszabb ér mentében vannak, néha egy fél óra alatt vége vau egy 
jókora tábla kölesnek vagy tavaszinak, ha azt egy nagyobb tálka megszállja. Azért 
nem tudja az ember sajnálni, hogy a pákász a tojások elszedése által olly igen rit
kítja a vízivad ezreit. Mig a vadlúd és vadrueza kint a tarlón eledelt talál, nem igen 

') T. munkatársunknak e lapok 17. 18 és 19 számában közlött e czímü jeles czikké-
böl a következő — ezennel pótlólag közölt hely kimaradt. 

S z e r k. 



megyén a rétre, hanem a szántóföldek közelében elnyúló erekben fürdik s ezek kö
rül tartózkodik. Illyenkor ezek mentében kell vadászni s két oldalról menve, az ér 
mellett jó mulatsága van az embernek ; a vizi vad különben is septemberben leg
kövérebb, mert van mitől bíznia. 

Minél inkább közeledik az Ősz s minél kopárabbá válik a mező, annál inkább 
népesedik ismét a aagy rét s őszi alkalmas időben ismét lehet jó sikerrel a pá
kász kíséretében halászni; dc kétséget nem szenved, hogy bárha a vizivadnak, 
miután a nyár folytán fiait legalább részben kiköltötte, szaporodnia kellett : őszkor 
még sem találkozik az ember annyival s nem olly kellemes réten a vadászat, mint 
tavasszal. A nyáron át megapadt víznek többnyire kotús szaga van s midőn a sürü 
üledékes vizet a pákász rúdja megzavarja, ollynemü szagot érez az ember, mintha 
kenderáztató közelében volna, midőn azonban nedves évszak áll be őszkor s a rét 
vize megfrissült, őszkor is igen kellemes időtöltés esik a réten. Midőn késő ősszel 
esoportosodni kezd a vad kint a mezőn, midőn nagy, sürü foltokban repked ki és be 
a rétből, akkor búcsúzni készül tőlünk. Költözését mindig éjjel folytatja, nappal pi
hen s eledelt keres. Csak azon vesszük magunkat észre, hogy mind elment, csak a 
jeges ruczák némellyike marad nálunk s gyakran a legnagyobb télvíz idején is lö
vés alá kerül. 

Az európai vadásztársulat Afrikában. 
i. 

Az „oroszlányölő" melléknévről ismeretes G é r a r d G y u l a tiszt az algíri 
franczia hadseregben, múlt év tavaszán felhívást intézett honfitársaihoz, alakítaná
nak egy társulatot, mellynek tagjai az európai vadászidénybefejeztével a négynapi 
távolságra eső afrikai partokra utazni s Algír bensejében mindennemű vadra, de 
különösen ragadozókra, vadászni hajlandók volnának. 

Gérard felhívása viszhangra talált nem csak Francziaországban de Angliában 
is s Londonban úgy mint Parisban csakhamar egy egy bizottmány alakúit, melly az 
afrikai vadászati kirándulás tervét valósítsa s az utazási rend és szükségletek iránt 
intézkedjék. 

A párisi bizottmány ideiglenes elnöke : herczeg De S a i n t S i m o n tábor
nok ; titkára : M. J u 1 e s G é r a r d ; tagjai: gr. B r a n i c k y X a v é r , vicomte 
15rani c k y , két M Ó z o n de V e r r i e , C ons t a nt kapitány, M. G n d i n , M. 
C a r v i n d e K a m i e n s k i é s D u b a s ezredes. 

A londoni bizottmány elnöke Sir W i l l i a m H e n r y F e i l d e n ; tagjai 
M a r s h a 11 kapitány, F e i l d e n őrnagy és L c v e s o n őrnagy, ki egyszersmind 
ideigl. titkár is. 

Az indulás a marseillei kikötőből történvén, a földközi tenger déli pontján 
Philippevilleben van az első állomás, honnan az utasok a keletnek 80 teng. mfldre 



fekvő Bonéig hajóznak s kiszállván, haladék nélkül az Ain-Mokra nevti tanyára 
mennek, a Fedzara tó partjaira, hol már elég a kisebb és nagy vad. 

Előleges számítás szerint egy személynek egy hónapra 600 pftba, ha szolgát 
visz magával 850 pftba kerül az utazási, élelmezési, vadászati s minden egyéb ki
adás; természetesen ide nem számitható lévén a Chateau Margót, Lafitte s hasonló 
külön i t e m. 

A vadász csak fegyvert, lökészületet s személyes podgyászt visz magával; 
minden egyebet Algériában talál. 

Mindennemű kis vadat nem is említve, következő állatokra foly a fövadászat: 
oroszlány, párduez, vaddisznó, antilope, őz s ennek egy külön afrikai válfaja. 

Az oroszlányvadászat legjobb módja : nyomait követni barlangjáig vagy fek
helyéig, bevárni támadását s ekkor lelőni öt. Az arabok jó nyomozók s a vadászt az 
oroszlány kedvenezhelyeire vezetik. Ekkor azután minden a vadász lélekéberségétöl 
biztos ezélzásától s fegyvere jóságától függ. 

A párduez szintén nyomozva ejthető el, vagy kutyák által felhajtva is, mi jó 
czélbavevésre ad alkalmat. 

Vaddisznó nagy bőségben van. Tíz vadász a vidéket jól ismerő bájtokkal, 
egy nap ötvenet is ejthet el. Egyedül menve egy hét alatt sem fog bukkanni egyre. 
A vaddisznó kerüli az oroszlány és párduez szomszédságát. Kutyákkal is lehet va
dászni reá, lóháton s lándzsával nyársalni fel a vadat, mint Indiában szokás. 

A zerge-, őz- és antilope-vadászat lesből vagy bájtokkal történik. 
Apró vad mindenfelé tömérdek, jelesül: veres fogoly, nyúl, earthágói tyúk, 

túzok, fürj; — a tavakon a vizi szárnyasok minden neme a vadkacsától a hat
tyúig ; ezenkívül saját idényében : szalonka és siketfajd. Vízi vadat szekér számra 
lehet haza hozni; csak az a kérdés, ki mennyi lökészletet visz magával. 

A vad bőségét az fejti meg, hogy ez sem az araboktól sem az algíri francziák-
tól nem lövetve, zavartalan szaporodik. 

II. 

E bő és érdekes sportot ígérő programra méltán csábító hatást gyakorolhatott 
mindazokra, kik vadászszenvedélyük kielégítésére kellő idővel, költséggel és vállal
kozási szelleaimel birtak. 1858-ki február közepéig 22 úrvadász jelentkezett a bi
zottmányoknál, köztük három lord, három parlamenti tag, az angol királynő első 
vadásza s több főtiszt. A „Field" czimü angol s a „Spirit of te Times" czimti new-
yorki sportlapok saját levelezőket küldöttek a hely színére; a „Journal des Chas-
seurs" pedig (e három lap kútforrásunk) magától Jules Gérardtól ígért tudósításo
kat az expeditio működéseiről, mellyek május elején valának megkezdendök. 

Az angol bizottmány azonban elébb még egy vizsgálódó kirándulást rende
zett, melly a helyszínén mintegy rccognoscálva, a legjobb gyülekezési pontokat ki
jelölje s az utazás, vadászat s ott múlatás szükségleteiről részletes felvilágosítást 
nyújtson. E czélból Leveson őrnagy, Sir William Feilden, Chawner kapitány s 
még öt más franczia és angol úr február közepe táján Marseilleböl Algériába s ott 



a Fedzara tó partjaira utazott, honnan e vizsgálódó vadász előörsek hat heti múla
tás után nagy elégedettséggel tértek vissza s egyikök „The old Shekarry" álnév 
alatt az utazási naplót közlötte. Ennek mi csak kivonatát adjuk : 

„Boncba február 17-én érkeztünk s a Hotel de Francéban szállván meg, első 
dolgunk volt — Gérard utasításaihoz képest a boneí helyőrség parancsnokánál Pe-
rigot tábornoknál, Gantés marquisnál és Guyon-Vernier kapitánynál tisztelkedni, 
kik mindnyájan legnagyobb szivélyességgel fogadtak. Guyon-Yeruier úr egy tol
mácsot s egy szakácsot adott rendelkezésünkre ; mind a két egyén első rendű szük
sége vállalatunknak. Ezenkívül egy nagy fedetlen szekeret, nyerges lovakat s pogy-
gyászhordó öszvéreket szerzett számunkra ; egy gazdag majoros pedig, M. Burg, 
hat öszvércs fogatú szekerét ajánlá fel élelmi s egyéb készleteink elszállítására. 

Február 19 én Bonéból Ain-Mokra felé indultunk el, Guyon-Vernier s né
hány arab lovas kíséretében. Az elég jó út egy széles völgyön fut, mellynek kis 
része művelés alatt áll, nagyobb részét azonban vad növényzet fedi. Balra magas 
hegyek emelkednek s ezeknek vastartalma bővebb a legkitűnőbb svéd vasbá
nyákénál. 

Két órai kellemes lovaglással a völgyhajláshoz értünk, honnan végre Fedzara 
tavát megláthatok ; a gyönyörű vidéken nem csak tekintetünk, de vadászösztönünk 
is legelt, mert a tó nádas partszélein a vadkacsák egész fellegei lebegnek. A Fed
zara hossza tizenhat mértfold, szélessége 10 — 14 mföld közt változik. 

Napáldozatkor Ain-Mokra tanyahelyre értünk s szombaton február 20-án 
megkezdők a vizsgaszemlét lóháton Sir William Feilden vezénylete alatt. Megláto
gattunk egy arab falut, Ain-Mokrától mintegy öt mértföldnyire. Egy oroszlány nyo
maira akadtunk, melly a megelőző éjen egy juhot ragadt el a szomszéd hegyek 
közé. Láttunk ezernyi vadkacsát, vízi szalonkát és vízi tyúkot. Lőttünk belőlük 
húsz s néhány darabot, három foglyot s egy nyulat. 

Éjjel oroszlánylesre mentünk ki, hallottuk ordítását y 4 mértföldnyiről, de nem 
került szemünk elé. Az éj koromfekete volt s az eső szakadt. 

(Folytatjuk.) 

Pardubitzi lóversenyek sorozata. 
Péntek, oct. 8-án. 

1. Első Császárdi j . 1000 darab cs. k. ausztriai arany, 4 éves és idősebb min
den ló számára. 4 ang. mfd. Tét 250 pft, báuat 125 pft, sept. 8-áig bejelentve csak 
70 pft, ez esetben a bánat a bejelentéshez csatolandó. A nyertesé a dij s a tét • és 
bánatösz fele, a másik fele a második lóé. Teher : 4 évesre 105 font, 5é. 111 font, 
6é. és idösbre 114 font, kanczára 3 fonttal, az ausztriai birodalomban ellett lovakra 
5 fonttal kevesebb, egy illy államdij nyerőjére 4 fonttal, két illy díj nyerőjére 6 
fonttal, 3 s több illy .dij nyerőjére 8 fonttal több. Nevezés aug. 1. a krzinetzi lóver
seny-irodában, bunzlaui kerület, Csehország, ut. posta Lautschin. 



3. Északnémct dij. 1500 pft. adják : gróf Hahn-Bascdov, báró Maltzabn 
Cumerow s az északnómetdij 1857-ki nyerője. Futliatnak a continensen ellett vagy 
anyjukkal mint szopós csikók Angliából hozott 3 éves lovak. Tét 250 pft, bánat 125 
pft. 1 ang. mfld. Teher 8 stone és 11 font, ménre .'! fonttal több. 10 aláírással a má
sodik ló a tétöszböl 500 pftot nyer. A dij nyertese 500 pftot a legközelebbi észak
német dijra hagy hátra. 28 aláirás. 

3. Asszonyság! dij ezüstben. Úrlovarok. Tét 80 pft, bánat 40 pft. 2 mföld. 
Teher 12 stone és 4 font. A tét- és bánatosat az első ló a másodikkal osztja. Alá
irás és nevezés oct. 1. 

Szombat, oct. 9. 

1. Más- dik Császárdij. 600 darab cs. k. ausztriai arany, az ausztriai birod. 
ellett és nevelt lovak számára. 3 aug. mfld. Tét 150 pft, bánat 75 pft, sept. 8-áig be
jelentve csak 30 pft, ez esetben a bánatpénz a bejelentéshez csatolandó. A dij s a tét 
s a-bánatösz fele az első lóé, másik fele a másodiké. Teher : 3 évesre 90 font, 4é. 
105 font, 5-é. 110 font, 6ó. és idösbre 112 font, kanczára 3 fonttal kevesebb, az ausz
triai birodalmon kivül nemzett lovakra, mellyek t. i . anyahasban hozattak be, 3 
fonttal több. Egy első vagy második császárdij nyerőjére 4 fonttal két illy dij 
nyertesére 6 fonttal, három vagy több illy dij nyertesére 8 fonttal több. Nevezés 
aug. 1. 

2 . Dij 800 pft, adja néhány sportbarát. Ausztriai birodalomban 1855-ben el
lett és nevelt 3 éves lovak számára. Tét 100 pft, bánat 50 pft. l 1 / 2 mfld. Ménre 9 
stone, kanczára és paripára S stone és 11 font. Elzárva mart. 31-én. 

3. Handicap. 400 pft dij, adja hg Liechtenstein Alajos. Mindenhoni és min
den korú ló futhat. 2 mfd. Tét 100 pft, bánat 50 pft, sept. l-ig bejelentve csak 25 
pft. A második ló háromszoros tételt nyer. Nevezés július 5. A terhek meghatáro
zása jul. 31-én történik. 

4. Trial Stakes. Úrlovarok szinekben. Tét 125 pft, bánat a nevezési határ
napig 50 pft, azután f. v. f. V/4 mfld. Teher 4 évesre 110 font, 5é. 120 font, 6ó. és 
idösbre 130 font. 7 aláirás vagy nincs verseny. A második ló 100 pftot nyer a 
tétöszböl. Aláirás aug. 1. nevezés oct. 1. a titkárnál Pardubitzban. Indítványozó : 
Hg Rohan Lajos. Aláirtak eddig : hg Rohan L. 1 lovat. Ifj. gr. Batthyány István 
1 lovat. 

Ezenkívül lesznek vonerő-mérési és parasztló versenyek s paraszt tenyészkan-
ezák számára dijak osztatnak ki . 



Válaszok és jegyzetek. 
Qui se excusat, incusat. 

B a l o g h y E l e k ú r n a k , az e b a d ó t á r g y á b a n . Azt hittük, B. Elek 
úr megbánja a mit irt s hallgat vele. Megbánja, hogy ebadót proponált s ime he
tek holnapok múlva *) válaszul adja többünknek egyszerre, hogy biz ö nem hogy 
nem ad semmit a mi discursunkra az ebadót illetőleg, de móg azt is követeli, hogy 
mi csak egyoldalú szempontból vettük fel a dolgot „a gazda mint vadász" czimtt 
czikkünkben s az ebadót esak a gazdára nézve bizonyítottuk üdvtelcnnek. 

Ez még mind kevés volna, de B. Elckúr tovább megyén s igy nyilatkozik : 
„Továbbá is állítom, hogy csak igy tisztulnánk egy söpréssel attól a sok éhes ku
tyától,' mellyeket a vadásztörvény száz czikke sem pusztítna ki vagy korlátozna a 
visszaélésektől." Ez mondhatom igen veszedelmes doctrina, mert körülbelül ezen 
elven alapúi: „a törvény nem képes oltalmazni, hanem a kényszeradó majd 
megtör." Nem hisszük bogy B. Elek úr illy merész elvet kivánt volna védel
mébe venni s hinni akarjuk, hogy csak és csupán vadászszenvedélye ragadta 
ezen kifakadásra s ha nyugodtan átgondolja : mit irt, mit ajánl ? attól önként 
elálland. 

De vegyük fel gyakorlati oldalról e kérdést, mellyhez B. Elek úr olly sok 
szép reményt köt, miszerint nyíltan kimondja, hogy az ebadó igen nagy szaporodá
sára fogna szolgálni a vadaknak s hogy ö azt száz vadásztörvénynél is többre 
becsüli. 

A juhászkutyákat és a szántóvető emberek kutyáit hozza fel ugyanis B. úr 
mint ollyakat, mellyek a vadakban kárt tesznek, — „a poczkos és süldő nyulakat, 
foglyok- fürjek fészkeit sat." A szántóvető emberrel kimenő kutyát nem, de a ju
hászkutyát sem fogja az ebadó kiirtani, valaminthogy ezek igen kevés nyulat boly
gatnak és a foglyokban, fürjekben is kevés kárt tesznek s ha tesznek is, szükséges 
voltuk miatt párhuzamot kell állítanunk azon vad mennyiség között melly netalán az 
ö révükön elvész és azon szükség között, mellyet tartásuk fedez. Ez a teendője an
nak, ki propositiók mellett harezol s nem az mit B. űr cselekszik t. i . hogy kiürítse 
a gyermeket fürdöstöl, mondván : a juhász és béres meg kapás kutyája kárt tesz a 
vadakban (nem nagyot, de csak teszen) ergo ebadó m i n d e n kutyára. 

*) E késedelem a mi hibánk , ha ugyan hibának nevezhető az, hogy tárgyhalmaz 
miatt caak későbben közölhettük B. E. úrnak hozzánk már régen beérkezett válaszát. Lap
jaink minden — a vadász- és versenyügy körüli vélemény ny ilvánitására olly czélból áll
ván nyitva, bogy annak megvitatásából a javaslat czélszerüsége vagy ennek ellenkezője 
tűnjék ki : közöltük B. úr czikkét is. V. úr jelen viszonválaszával azonban az ebadó kö
rül folyt vitatkozást Befejezettnek kérjük tekintetni, annálinkább minthogy B. úrnak elszi
getelten maradt véleménye ellen annyi indokolt s részint közölt, részint magánúton tett 
észrevétel érkezett, hogy az ügy — a javaslat egyhangú visszautasításával — kimerítettnek 
tűnvén fel, ezzel a t olvasó közönség türelmét többé nem fáraszthatjuk. 

S z e r k . 



Magyarázza meg B. úr, miként képzel juhászt kutya nélkül, ökörpásztort 
örzö eb nélkül ? Avagy a vadászatnak mint uralkodó elsőnek fel kiván-e áldozni 
föltétlenül minden egyéb — ászatot? juhászatot, gazdászatot sat. 

S hiszi B. úr, hogy az ebadó miatt a juhász kutyájától megválnék, de csak 
józanul meg is válhatnék ? nem tesszük fel B. úrról, hogy illy impracticus 
gazda lenne. 

Lehetlen, hogy ha számított volna B. úiyaz ebek keserves adóját tollából még 
csak egyszer is kibocsátandotta. Ha számította volna azon összeget, melly az ország 
nyakába rovatnék ebadója által s megbecsülte volna azon vadak feltehető számát, 
mit az ebadó által eltűnendő kutyák gonoszul vesztenek el, aligha vissza nem ret
tent volna eszméjétől. . 

Komolyan fölkérjük B. Elek urat, hogy e tárgyat ne olly könnyen vegye, mint 
azt eddig vevé s a közönség iránti tiszteletből s a haza iránti köteles szeretetből in
duljon ki, midőn tollat vesz kezébe. A hibát elismerni nem szégyen, makacsul azonban 
mellette harczolni nem volna dicsőséges. — Kelt Puszta-Györkön 1838. jun. 26-án. 

V i s o n t a i . 

Vegyesek. 
Mint mindenben e világon, úgy a sporttéren is nagy szerepe van a divatnak. 

Az utóbbi öt hat év alatt Angliában leginkább csak az alsóbb osztályok egyénei 
űzték a g a l a m b - l ö v é s i v e r s e n y t , ez évben pedig London legelőkelőbb kö
reiben kapott fel ez s határozottan a nyári idény sportjává lön. A galamblövészek 
gyülhelye, hetenként legalább egyszer : Hornsey Wood Mouse. 

Annak idején említettük volt, hogy az idei pesti lóversenyek négy napja 
alatt öt ló tört le s hogy a lovaregylet választmánya a versenytér gyepének javítása 
iránt rögtön erélyesen intézkedett. Pótlólag azonban megemlítjük,1 hogy a lovak le
törése legnagyobb részt olly helyen történt, hol az egyenes sima gyep jósága 
mi kívánni valót sem hagy s hol e szerint a szerencsétlenségnek épen nem a 
versenytér volt az oka. Illy szerencsétlenségek Angliában sem ritkák, hol pedig 
az utolsó versenytérre is nagy gond vau fordítva; igy a n e w c a s t l e i minapi sik 
versenyen (jun 23 ) két ló végezte be végkép pályáját; az egyik, A b b e s s lábát 
ficzamitá ki s meglövetett; a másik P e l i s s i e r megbotolván elbukott s ki
törte nyakát. 

Mr Jardine indítványára az a n g o l a g a r a s z o k július 2-káu nagy gyűlést 
voltak tartandók Londonban olly czélból, hogy az agarászati szabályokat Anglia-
szerte egyöntetűvé tegyék s kiküszöbölvén az elavultakat, hiányosokat vagy czél-
talanokat, ezek helyébe újakat alapítsanak. 



Mr R a r e y lószeliditési képessegére vagy legalább titkának újdonságára 
nézve az angol sportlapok véleményei nagyon megoszolvák ; mert mig a „Sporting 
Magaziné" Mr Rarey módszerét határozottan tijnak, nagy becsünek s minden eddig 
megkisérlctt modor fölött állónak hirdeti, addig a „Field" levonja becsét mind a mo
dornak, azt állítván, hogy ez a ló vadságát s rosz természetét megtöri ugyan, de an
nak kemény száján mit sem segít; mind pedig s leginkább a modor újdonságának, 
azt hozván fel, hogy e modor nem egyéb annál, mellyet Angliában több lókezelő s 
különösen Mr Derby évek óta gyakorol s melly tisztán csak abból áll, hogy a ló 
első lábainak egyike felköttetvén, ez rúgni vagy félre harapni képtelen s ekkor tü
relemmel és jó bánásmóddal mindenre lehet idomítani — Rarey ellenesei egy köny
vecskére is hivatkoztak, mellyet ö a szilaj lovak fékezéséről Amerikában néhány év 
előtt közzétett s mellynek utánnyomását most Londonban G pencért árulják; Rarey 
erre azt felelte, hogy e könyvecske nem tartalmazza titka részleteit, mellyeket ö is 
csak az utóbbi évek óta tökélyesített. — Illy versengések közepette azonban bizo
nyos az, hogy Rareynek Londonban még mindig nagy közönsége van s hogy min
den eddig ellene közlött vád csak gyanításon alapúi, mig Derby, a „Whisperer," a 
yorkshirei gazda, Telfer s az amerikainak többi vetélytársa az övéihez hasonló té
nyekre nem vállalkozott. 

Idomításban lévő lovak. 
P o l g á r d i b a n (1. a 8. sz.) 
12. T h e P o t e n t á t é 3é. sárga mén, ap. Smaragd any. Pandora. Privateer-

tól. Tulajd. gr. Zichy Aladár. 
13. M e d a i M o n , 2é. pej kancza, ap Smaragd, any. Mustee. Tulajdonosa 

id. gr. Batthyány István. 

Eladó lovak. 
A m a t i 4é. sárga mén, ap Womersley, any. Sleight of Hand k. — Áru 4000 pft. 

Venni szándékozók ifj. gr. Batthyány István ö mlgához iSzékesfojérvárott) forduljanak. 

Gróf Dessewffy Emilnél, Sz.-Mihályon, a tisza-löki gőzhajói állomás
tól 3/ 4, a debreczeni vasúti állomástól 5 órányira. 

Egy betanított öt éves négyes pej fogat. Értekezhetni a tulajdonossal; utolsó posta 
Nyíregyháza. 



Chlumetzen, Csehországban, gróf Kinsky Octáv istállójából. 
M a m s c 11 K i p p , fedezte Grízzly Boy. — M a r i a M o n t , fed. Chief Báron 

Nicholson. — M a r i é , fed. Grizzly Boy. — C o u n t E u g e n ap. Dagobert, any. Irene 
anyja. — G r i z z l y B o y ap. Sheet Achnor any. My Mary. — D o n a u N y m p h ap. 
Satirist any Hilda. — L a d y H i 1 d a ap. Buffle any. Hilda. Ezenkívül több fc'lvér herélt, 
több vadászié és több félvér kancza. — Bővebb felvilágosítást ad Jaekson idomár helyben. 
Utolsó posta Pardubitz. 

L ó n y a y Józsefné B a t t h y á n y Karolina grófné ménese K i s - K á g y á n 
(Bihar megye) 3 órára N a g y v á r a d t ó l . 

2 darab 5 éves mén, 11 darab anyakancza. 4 darab csikó, ellett 1855-ben. 5 darab ellett 
1856-ban — 2 darab 1857-ben — 10 darab 1858ban, és 2 darab 5 éves hámos ló. 

Ezen ménes 30 év óta nagykárolyi és körös-ladányi telivér mének ivadékaiból szárma
zott. Az árak a hely szinén megtudhatók. 

Lóverseny-határnapok: 
K o l o z s v á r , jul. 26. és 27. P a r d u b i t z , oct. 8. és 9. 
S z.-F e j á t v á r , aug. 21. A r a d , oct. 24. és 25. 
T.-S z . M i k 1 ó s, september. 26. 

N e v e z é s i zárnapok : 
Július 24. — K o 1 o z s v á r : Asszonyságok dija. (L. 9. sz.)— Akadályverseny. (L 

14. sz ) 

Július 25. — K o l o z s v á r : Vadászdij. (L. 9. sz ) 
Aug. 1. — P e s t : Ivadékverseny 18-11., 1862, 1863. (L. 1857. 20. sz.) — 8 z. - P e 

j é r v á r t a mezei gazdákét kivéve valamennyi versenyre. (L. 1858. 14. sz.) — P a r d u 
b i t z : Első Császárdij. Második Császárdij. (L. 20. sz.) 

Sept. 5. — T.-S z. - M i k 1 ó s : a mezei gazdákét kivéve valamennyi versenyre. (L-

1858. 10. sz.) 
Oot. 1. — P a r d u b i t z : Akadályverseny. Trial-Stake* (L. 6. sz.) — Asszony

sági dij. (L. 20. szám.) — A r a d : Császári dij. Bohus dij Tétverseny. Asszonysági dij. 
Elegyverseny. (L. 18. sz.) 

Oct. 16. — A r a d : Akadályverseny. Blaskovits István akadályveisenye (L. I*. sz.) 

T A R T A L O M : 
Egy róka emlékiratai. (Folytatás.) Vízi vadászat a Sárréten. — Az európai va-

dásztároulat Afrikában. — A pardubitzi lóversenyek sorozata — Vegyesek. — Válaszok 
és jegyzetek. — Idomitásban lévő lovak' — Eladó lovak. — Lóverscnyi-határnapok. — 
Nevezési zárnapok 

Megjelen e lap minden hó 10. 20. és 30-án egy iven. Előfizetést elfogad a szerkesztőség 
Pesten (Szervita-tér 3 sz. 2-ik em.) egész évre 10, félévre 5 fttal pp. Az 18">7-ik évi első évfo
lyam teljes példánya kapható 6 ft. 24 kron p. p. 

Tulajdonos kiadó és felelős szerkesztő Bérczy Károly. 
Pest, 1858. Nyomatott Emich Gusztávnál. 


