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Vadászrajzok. 
ii. 

( F o l y t a t á s . ) 

A dúlóvadnak illy sokasága mellett, az ismeretes jó vadaknak min
den faja is bőven van képviselve Szabolcsban s ezen méltán csodálkoz
hatunk. Hogy egy rejtben, mellyben állandóul néhány róka szállásol, 
még nyúl és fogoly is találtatik , ez szinte megfoghatlan volt előttem s 
nem egy kétely támadt bennem az iránt, valljon a rókának és vadmacs
kának, mellyek a jó vadnak legnagyobb pusztítói, van-e olly finom szag
lások, mint a vizslának s képesek-e ők a nyulat, foglyot, fürjet és egyéb 
megbüzelhetö jó vadat, olly biztosan mint vadászebünk, kinyomozni ? 
Ha volna — gondolám magamban — akkor az anyanyúl s a tojófogoly 
egyetlen egy fiókját sem tudná fölnevelni, mert a falat után szüntelen 
lesekedö s minden zeget zugot fölkutató vadállat okvetlenül meglelne 
minden vaczkot és minden fészket, melly a puszta földön ott áll védtele
nül. Később azon nézetben állapodám meg, hogy egyrészt a jó vadaknak 
rendkívüli szaporasága, másrészt pedig a szimatnak állhatlansága óvja 
meg az apró süldőket s a fiókszárnyasokat a végenyészettöl, és maga a 
természet is, midőn a jó vadakat mindennemű dúlok és orvmadarak ül
dözéseinek kitevé, egyszersmind ellátá őket azon képességgel is, hogy 
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tüstént, amint világra jőnek, futni tudnak s helyeiket gyakran változ
tatják , mi által elleneik kinyomozásától leginkább menekülnek. De tér
jünk az egyes vadnemüek elösorolásához. 

Itt van legelőször is a borz (Taxus ursus meles). Ő a kevésbbéhá
borgatott erdők mélyében s nem ritkán kisebb elhagyatott sűrűkben, hon
nan éjjelenkint biztosan járhat legelészni, szokta kotorni szá l lását . A 
német vadászirók Behlen, Wildungeu, Dietrich, Winkell, Slevogt és 
Train tudósításaik szerint, mellyek hosszú ismertetéseket tartalmaznak 
a borzról, azt hihetné az ember, hogy ezen rendkívül félénk, a napot 
és minden zajt kerülő , legel vontabb magányt és mindenek fölött nyugal
mat kedvelő állat csak lakatlan helyeken nagy erdő vadonokban, hol makk, 
bükk, vaczkor, galagonya, berkenye s másbogyónemü bőven van, szeret 
tanyázni: ime Szabolcsban nincs is olly nagyszerű erdőség, mit vadon
nak vagy rengetegnek nevezhetnénk, söt inkább csak elszigetelt apróbb 
cserjékkel s nagyobb erdöfoltokkal találkozunk, mégis van bennök borz 
akármennyi, mert kerti s vadgyümölcsöt, köménygyökeret, fehér és sárga 
répát, bab és borsófélét, makkot és bükköt, szőlőt s mindennemű bogyót 
itt is kap eleget s mert rókaszállás alakú vaczkát, a renyhe saluszékony 
magányzó a nyiri homokban sokkal kevesebb fáradsággal kotorja ki, 
mint bárhol másutt. Miután azonban november derekától februárig álom
szerű heveréssel szokta tölteni idejét, még pedig ez idö alatt nem szíjjá, 
mint sokan állítják, saját zsírját, hogy éhségét enyhítse, hanem mint a 
medve, valóságos aléltságban húzza ki a télszakot és szállását a négy 
téli hónap alatt soha el nem hagyja; miután továbbá a bakzás rövid ide
jét, november elején kivéve , midőn a fajzási ösztön az ö rideg véralka
tát is hosszabb kalandokra serkenti és kivéve azon gyér eseteket, midőn 
legelészés közben elkésvén, naphasadtakor valamelly útban esö menhe
lyet keres magának — nappal soha sem mutatja magát: valóságos va-
dászszerencse kell hozzá, hogy kopózás vagy hajtás közben, a futóva
daknak eme legfélénkebbje a vadász elé botoljon. Holdvilágos éjszaká
kon pedig utána lesekedni, míg előre kinézett szállására hajnalhasadta 
előtt visszatér, igen kevés embernek van kedve s igy többnyire bántat
lan marad, valamint hogy azt — miután senkinek nem árt és majdnem 
semmi kárt nem teszen, — meg is érdemli. 

Őz vad (Cervus Capreolus) a tulaj donkép eni Szabolcsban nincsen, 
csupán gr. Károlyi vasvári és mérki tilosaiból, mellyek a Nyírben ugyan, 
de már Szathmárban vannak, az úgynevezett Csomaközre és nyírbátori 



ligetekbe szokott ellátogatni, még pedig arra nézve, hogy a szenvedé
lyesebb urvadászok az özvadon csillapíthassák hevüket, elég gyakran. 
Sokat ejtenek ezen jó állományú vadasokból a nyírbátori és nyírbélteki 
vadőrök is, kikről nem mernék jót állani, hogy alkalmas időben a tilo-
sok belsejét is meg ne látogatnák. 

A nyúl (Lepus timidus) a Nyírben kiválólag szerepel. Nemcsak az 
itt valódi szenvedéllyel űzött agarászatnak bö mezőt nyújt a nyulak so
kasága és maga az elszakadozott homokos földterület, melly a legjobb 
agárnak is dolgot ad , hogy a buczka mögött perez alatt eltűnt apró vö
rös nyulat ismét érhesse, hanem a kopászatkedvelök is, kik számosan 
vannak, elegendő mulatságot lelnek a nyúlnál. Tudvalevő dolog , hogy 
a Nyírben már nem egy sík mezőről jött hírneves agár, mit a bihari vagy 
hevesi agarászok mutatónak hoztak oda, kudarezot vallott, mert a nyu
lat folyvást maga előtt látni szokott alföldi agár , midőn itt a dombra 
fölért s a nyulat sehol nem látta, csak bámészkodott maga elé, mialatt 
ez a másik domb hajlásában szépen elillant, másrészt a süppedékes nehéz 
járatú homokföldben csakhamar ellankadtak a szilárdabb talajhoz szo
kott inak és a nyíri agár a versenynek hasonló esélyei mellett többnyire 
megverte az idegent. 

Talán itt leend helyén a nyíri kopókról is még annyit említeni, hogy 
ezek is a legjobbak közé tartoznak; van sok és jó kopó, mellyek a róka 
és nyúl sokasága mellett folytonos gyakorlatban tartatnak; fájdalom, 
legtöbb esetben a vadászidény rovására. A rendszeretöbb vadászok ugyan 
tavasszal s nyáron csak a rókát lövik el a kopó elől, a nyulat kibocsát
ják, és ez helyén volna; van azonban akárhány kopótulajdonos és aga
rász, ki a fajzás idejével csöppet sem törődik és ki azon ürügy alatt, 
hogy ebeit gyakorolja, télen nyáron egyiránt jár velők a mezőre; s ha 
mások nem engedik, a magáéban fogatja és lövi a nyulat. Szigorú vadá
szati törvény mikor jön el a te országod! kiálték föl magamban gyakran; 
mivé válhatnál Szabolcsmegye, ha a vadászatban rendet tartanának, eh
hez hasonló vadaskert az országban nem léteznék! 

A nyíri nyúlról még csak azt kell megjegyeznem, hogy ez sokkal 
kisebb, verhenyegesebb és futósabb, mint az alföldi mezei nyúl. Talán 
azért, mert a nyíri növényzet sokkal gyérebb és mégsem olly kövér mint 
a televényföldi, talán a homok melege s a gyakori futamodás közben 
nagyobb erömegfeszitést igénylő lágy földterület van befolyással a nyúl
nak külső kifejlésére és szinére ? 



A szárnyasok közül a császárszállási és királytelki nyiltabb síko
kon, hol, mint mondám, gazdag repczevetések s nagy kiterjedésű tagok
kal találkozunk, meg kell említenem legelőször is a t ú z o k o t (Trappé, 
Otis tarda), melly 8—20 darabnyi tálkákban állandóul szállásol e tere
ken. Eendkivüli óvatossága és mert a 20 — 30 darab jércze, míg fiait 
fölneveli, elszórva lappang a nagyterjedelmü vetésekben, megóvja öt va
dászok üldözésétől s a vadászat e neme itt nem vált olly nevezetessé. 

E vadfajnak, miután a vadász nem igen bánthatja, itt különösen el 
kellett volna szaporodnia, azonban ugy hiszem a róka veszi ki busásan 
tizedét addig, mig az ostoba túzokfiak szárnyra nem kelhetnek. 

Fogoly (Gemeines Rebhuhn, Perdix cinerca) és fürj (Wachtel, 
Coturnix dactylisonans) szintén gyakori. Az előbbi mégis a sok apró cser
jében, szölöaljak, perjés parlagok és erdöirtványokban felesebb szám
ban van, mint fürj, melly ugy látszik, hogy inkább búzavetések s kö
vérebb földalkatu kaszálókon szeret tartózkodni. A fürjjel együtt járni 
szokott haris (Crex pratensis), tán szintén e miatt látható gyérebben. 

Örvösga lamb (Ringeltaube, Columba palumbus), vadgalamb 
(kleine Holztaube, Columba Oenas), vadgerle (Turteltaube, turtur), kü
lönösen a mándoki és keleti erdőség egész hosszában nagy foltokban szo
kott repkedni. Ep olly rendesen látogatja meg a nyirkosabb erdőaljakat 
az erdei szalonka (Waldschnepfe, Scolopax rusticola) is mindkét húz-
tában és pedig délről jővén lassankint az unghi és bereghi szálas bérezek 
felé húzódik, hol költ is. Ha még hozzá veszünk néhány válfajt a har
kályok közül, nevezetesen a t ö l g y h a r k á l y t , (Holzheher, Corvus 
glandarius), a d i ó s h a r k á l y t (Nussheher, C. cariotadactes), az úgyne
vezett s z a r i c s ó k á t (blaue Rake, coracias Garrula) , a rigónemiiekkö
zül a sárga rigót (Kirschvogel, Oriolus galbula,) a fekete r i g ó t 
(Schwarzdrossel, Turdus merula) és h ú r o s r i g ó t (Weissdrossel, Tur-
dus musicus), végre a s e r e g é l y t (bunter Staar, Sturnus varius), mely-
lyek az itteni erdőkben és szőlőskertekben feles számmal jelennek meg, 
ugy elősoroltunk minden mezei és erdei madarat, mik vadászati tekin
tetben említésbe jöhetnek. 

Azon orvmadarak közt, mellyek a jó vadnak legnagyobb ellenei s 
mert kiirtásukra senki nem ügyel, a Nyírben leginkább elszaporodnak, 
megemlítendök a barna sas (Schreiadler, Aquila naevia), a hamvas 
k e s e l y ű (grauer Bussard, Vultur anircus), a k e r é k f a r k u é s ga tyás 
ö l y v (Máuse und Rauhfüssiger Bussard, Falco buteo et Lagopus), a 



r é t i s a s (Flussadler, Falco balicetus), a k á n y a (rotber Milán, Falco 
milius vei palumbarius) , a v é r c s e (Thurrafalk, P. tinnuncnlus), a ve-
rebész é s törpe ölyv (Finken Zwergfalke, F. nixus et aesalon), azután 
a k ö z bagoly (kleine Ohreule, Strix oxus) és fekete bagoly (Nacht-
eille, Strix alllCO.) (Vége következik.) 

Kolozsvári kopaszatok. 
Magyar kopászpajtásaiiik iránti tartozásomat s a tisztelt szerkesztő úrnak 

tett igéretemet teljesítendő, irom e sorokat. Eddigi hallgatásomnak is oka nem rész
vétlenség vagy feledékenység volt, hanem ugy véltem, jobb elvárni pár kopásza-
tot s akkor cgyttttlegesen értesíteni róla a sportvilágot. Igen, mert nem vagyunk 
azon állapotban, mint a politicus lapok vezérczikk-irói, kik Európa jelen zilált ál
lapotában, minden pár sor telegraph után vezérczikkeket Írhatnak s elveiket érvény
re juttatni Igyekeznek, jósolgatnak, jóllehet gyakran a legszorosabb logicai követ
kezetességgel szerkezeti jóslataikat az események rohama dugába dönti. Nekünk 
csak a megtörténtekre szabad szorítkozni, azokban is a legnagyobb mértékben óva
kodva, nehogy anyagot nyújtsunk a világnak a vadászatról elterjedt balvélemény 
gyarapítására — sőt a lehetőségig meg kell azt czáfolnunk. 

E lapok olvasói ismerik már némileg a kolozsvári kopófalkát, hegyeinket, 
völgyeinket s a tisztelt szerkesztő úr a közelebbi kolozsvári versenyek alkalmával, 
a mikor szerencsénk volt körünkben üdvözölhetni, bizonyosan szemügyre vette volt, 
milly hegyeken próbáljuk mi k i lovaink tüdőjét, milly lejtökön lábaiknak biztossá
gát s a lovas szivét. Ezeket tehát mellőzöm, de mielőtt magokról az cz évben tör
tént kopaszatokról szólnék, nem tartom érdektelennek kopófalkánk mostani állásá
ról pár szót szólni. 

1854-ben a csákói kopászó-társasággal közösen hozattunk 24 darab kutyát; 
azután 1855-ben újból 9-et; — ez utolsó csapat egy külön kis falka volt Angolhon
ban — gazdája megholt s mi erről értesülve, a falkát megvettük és belőlük 3-at k i 
mustrálva, 9-et lehozattunk. Ez szerencséje lön társaságunknak, mert a 9 kutya 
mondhatni válogatott minőségű volt. Ezen utoljára hozatott kis falka, mellyet leg-
ottan önállókig kipróbáltunk, arra is megtanított, hogy a kevés j ó , jobb a sok 
rosznál. Kaptunk még falkamesterünk Paget útján későbbre Angolhonból egy kan-
kutyát, melly nemcsak fajra kitűnő, de mái napig is igen jól használható. 

Ezek szerint kezünkbe jött összesen 34 kutya, de tudtuk azt, hogy anyagi 
állasunk nem fogja engedni örökké vett kutyákkal egészíteni k i falkánkat, — más 
felöl vettük észre, hogy az illyen összeszedett falkákban kitűnő kutyák lehetnek, 
a nyulakat azokkal elfoghatunk, de összetartó falka soha sem lesz belőle; azért 
hozzá fogtunk czélszerü párosítás útján egybeillö kutyákat állítani elö s ma már 34-
böl áll falkánk, mellyböl 2-7 bennszülött és csak 7 külföldi. A falka sokkal tökéle-



tesebb, meglehetősen egyforma sebességű s e rendszernek tovább folytatásával re
mélhetőleg kivánt tökélyre vihető. 

A kölykök nevelésére nézve czélszerünek mutatkozott azoknak a részvényesek 
közti kiosztása nevelés végett § éves korukig, a mikor a kellő fegyelem megtanu
lása végett beosztatnak a falkába. 

Nálunk a kinőtt kutyák marhatüdövel, törökbáza-liszttel élnek. Ez eledel 
igen egészségesnek bizonyult be. A kezelés az eledel megkészitésében következő: 
a tüdő apró falatokra vagdaltatik, 3—4 órán át vizben fő, a mikor is a határozott 
mennyiségű törökbúza-liszt hozzátétetik, együtt kevés ideig újból főzetik. A 34 ku
tyának vadászatok ideje alatt szükséges tiz tüdő és tiz kupa törökbúza , a vadász
idényen kivül hat tüdő és hat kupa törökbúza elegendő. 

A falka körüli teendőket egy angol ostorász s egy ide való egyén igazitja — 
amannak havi bére 30, ezé 12 o. é. for. Falkár közülünk telik ki. 

Vadászidény alatt az ostorász számára részvényesek kölcsönöznek két lovat s 
kik ezt adják, semmi károk, a ló jó állapotba jő a vadászidény alatt; az ostorász
nak a lovat nem szabad túlerőltetni; szükség esetében a falkáron segítenek az ur-
lovasok. Vadászidényen kivül nem tartunk lovat, megjártatják a falkát gyalog; 
septemberben beállítjuk a lovakat s octoberig vadászkész állapotban van a falka. 

Ha ezeket egy gazdag angol lordnak mondanók, kinevetne; de nálunk, hol 
alig 15—16 részvényesre lehet számítani 100 ftjával — csak igy lehető a férfias 
mulatság fenntartása. 

Miután erös hitem, hogy a lótenyésztésre s fiaink férfias fejlődésére a sport e 
neme — körülményeinket tekintve — legalább is van annyi hatással, mint a sokkal 
többe kerülő versenyek s hiszem azt is, hogy félvér lovainknak ez czélszerübb ki
próbálása : nem tehetem, hogy pár szót ne szóljak az ezen idényben a kopászato 
kon megjelent belföldi lovakról. 

Itt már bocsánatot kell kérnem azon lótulajdonosoktól, kiknek lovait megem
líteni feledtem; ne gondolják, hogy ezeket roszabbaknak vagy csekélyebb érté-
ktieknek tartom, de gondolják inkább, hogy se bírálatba ereszkedni, se egyebet 
nem akartam , mint pár ló rövid ismertetését adni. 

Malvina, 12 éves félvér, ap. Pajtás, nevelte id. gr. Bethlen János; hatodik 
éve s többnyire mint falkár lova vadász; ez évben october 1-töl november 10-éig 
tizenhatszor vadászott könnyű terűvel. 

Philosopher 9é. fv. negyedik éve megy a falka után; három év alatt nehéz te
rűvel , most közepessel, előbb Paget Esq. most b. Huszár Sándor tulajdona; ap. 
Ruby, id. gr. Teleki Domokos nevelése, két évben a gyepen is megjelent; 1859-ben 
Kolozsvárott a vadászverseny nyertese. 

Tüzes 7é. fv. ap. Phoenomen; nevelte b. Wesselényi Ferencz, most Zeyk Jó
zsef tulajdona; kitűnően megy, ez évben többször vett részt a vadászatokban köny-
nyü terűvel, vérmérséklete j ó , kitűnő vadászié. 

Pajtás 4é. gr. Thoroczkay Miklós nevelése, Zeyk József tulajdona, ap. Crom-
well; második éve vadász, jó tüdő és kitartás jellemzi. 

Judith tv. ap. Phoenomen, b. Wesselényi Ferencz nevelése; 1859-benKolozs
várott a 2-dik államdij s a b. Jósikadij nyertese, a vadászatra is tehetséget mutat. 



Fecske, b. Wesselényi Ferencz nevelése és tulajdona; 1859 a kanczaverseny 
és az erdélyi dij nyertese ; ez évben vadász először s jól állja a sarat. 

Háromatáncz, 1859 a kolozsvári asszonyság-díjnyertese, b. Wesselényi Ist
ván tulajdona; kitüuően száguld lefelé. 

Léda 4é. fv. ap. Kiskató, id. gr. Teleki Domokos nevelése és tulajdona. Négy 
éves lótól alig vártunk ennyi kitartást; mepete szép és biztos. 

Meg kell még említenem b. Bornemisza János Picz nevű ponyját, melly több 
meglehetős erös kopaszát alatt ment, bizonyságául annak, hogy nálunk csekélyebb 
értékű kis lóval is lehet élvezni a vadászatokat, ha a lovas a valóságos sport s nem 
a hiúság embere. 

E lovak szemléjénél önkénytelen tolul fel a kérdés, mellyek fognak ezek kö
zül az 1860-ki vadászdijra futni? Határozottabb feleletet a tavaszi idény végéig 
adni nem lehet, de a felsoroltak közül, ha tulajdonosaik akarják, sok eséllyel fut
hatnak : Philosopher, Háromatáncz, Léda, Fecske. 

Szinte feledtem említeni gr. Báuffy Béla Moróját, melly kitűnően megy; ap. 
Phoenomen, b. Wesselényi Ferencz nevelése, ez évben sokat vadászott, tavai is 
többször. 

De lássuk már a vadászatot folyamát. October 1-töl november 10-éig 18-szor 
volt künn a falka; 32 hajtás, 23 fogás, 2 üres nap; november 7-én a nagy köd 
miatt a vadászatot nem lehetett folytatni s november 10-én az ereszkedő köd újra 
elrontotta a hajtást. November 1-től hátrafelé számítva 17 nyulat fogattunk a nél
kül, bogy közben egy is elveszett volna. Megjegyzendő, hogy vidékünkön ez évben 
olly későre esett a törökbúzaszedés , hogy october közepe előtt a tenger terjedelmű 
törökbüzaföldek közt alig lehetett kopászni. A vadbtiz (szimat ?) átalában jó volt, 
vadunk több mint tavai; alig egy pár róka zavarta vadászatainkat. A futamok a 
tavaliaknál sebesebbek, a leghoszabb 36 pereznyi szünet nélkül, ez alatt egyenes 
vonalban mentünk 2 német mföldet, de tudjuk milly jó geometra a nyúl s igy nem 
számítható k i , mennyit mentünk összesen, azt tudom, hogy lónak kutyának elég 
volt s a nyúl halálával végződött. 

Végül átadom az üdvözletet magyarországi jelesül csákói kopászpajtásaink-
nak, kikért Hubert napján poharat emeltünk A . B . C. 

Algériai vadászatok. 
( J u l e a G e r a r d t ó l . ) 

Vadásztunk Franczia és Angolországban, erdőben ugy mint síkságon, a leg-
vaddúsabb és legjobban őrzött vidékeken. Ismertük Orosz és Lengyelország, mind
két Amerika, közép Afrika, az Indiák, Egyiptom és Abissynia legnagyobb vadá
szait.— Minden, mit személyesen láthattunk, vagy barátinktól hallottunk, arról 
győzött meg bennünket, hogy a komoly vadászok előtt kedves vidékek közt egy 
sincs , melly annyi élvezettel kínálkoznék, mint a franczia Afrika. És mind e mel
lett sz. Hubertnek nem egy növendékét láttuk visszatérni csalódástól nehéz szívvel, 



e kiváltságos vidéken tett kirándulásából. Ez onnét van, mivel Algéria igen nagy, 
a közlekedési utak ritkák, és végre mivel nincsenek roszabb kalauzok, mint a 
belföldi kikötök és városok lakói, kik alig ismernek egyebet illető környékeiknél. 
Hazánkfiainake közönyösségét minden iránt, mi nincs épen szemeik előtt, mindig 
csodáltuk; pedig vannak köztük dologtalan emberek, kiknek idejök eltöltése néha 
sok gondot ad. De ezek jobban szeretnek otthon unatkozni, mint érdekes kutatá
sokat tenni. Innét lehet megmagyarázni, miért olly kevéssé ismeretesek Algériában 
az utakból távolabb esö vidékek. Ezer példát lehetne idézni ezen otthonUlö szoká
sokról. Egy angol tourista érkezik Guelmába, egy nevezetes városba a franczia 
birtokok keleti részén; tudakozódik a lakosoknál a legfestöibb tájak után, és ezek 
elküldik őt a Hammam Mescul ini fürdőkhöz. Utazónk megelégszik e sétával, 
visszatér Guelmába és más tájak után kérdezősködik, de azt felelik neki, hogy 
már mindent látott. 

— És hogy nevezik ezt a hegyet itt a város mellett ? kérdi az angol. 
— Az a Mahunah. 
— És mi van a Mahunahban ? 
— Oh ! semmi, csak arabok. 
— Ekkor, tevé hozzá a tourista, midőn utazásának ezen epizódját velünk 

közié, látni akartam e vidéket, mellyet a gyarmatosok olly kevéssé ismernek , és 
egy arabot vettem kalauzul. Egy órai járás után elvesztem a gyarmatosodás min
den nyomát, és kellő közepén voltam a legvadabb természetnek, mellyet valaha 
láttam, bár az egész világot beutaztam. Az ösvény, mellyen tovább haladtunk 
északról dél felé, a hegy nyugati lejtőjén volt. Előttünk óriási sziklák mutatták 
fejeiket a legszebb növényzet közepette. Még magasabban, iszonyú meztelenségü 
sziklák látszottak függni a légben; még közelebb az éghez százados erdő koronázta 
méltóságteljesen e vad és nagyszerű természetet, mellynek minden titkát csupán a 
teremtő ismeri; halotti csend uralkodott e magányban. Majd ezer ismeretlen virág
tól zománezozott tisztáson haladtuuk át. Majd egy olajfalombozat alá vitt utunk, 
mellynek sűrűsége minden világosságot fölfogott; látszólag átléphetleu gyökerek 
minden pillanatban elzárták utunkat, és váratlanul elénk ötlö nyilasok , a titoktel
jes lombozatok közt uj meg uj látványt, gyönyörű tájképeket tártak föl szemeink 
előtt. Miután ekkép két óra alatt a meglepetésből a bámulatra tértem á t , egy ma
gaslatra értem, melly a hegygerinezek és a völgy közé volt berámázva. E pontról 
nézve, a táj olly bájos és olly változatos látványokat nyújtott, mikép nem hiszem, 
hogy valaki, ki a szép iránt érzékkel bir, szánakozás nélkül távozhassék el innét. 
Sátrat csináltattam egy duar mellett, melly e helyen van épitve, és elvonultam a 
zajtól, hogy nézhessek és magamba szállhassak, távol minden idegen szórakozás
tól. Alig hogy a nap eltűnt a láthatárról, ezen egész elalélt természet fölébredni 
látszott. Egy konda vaddisznó jött elö az erdőkből és áthaladt egy nagy tisztáson. — 
Három sakál jött más oldalról; aztán egy kis állat, mellyet nem ismertem, har
mincz lépésnyire előttem, hátulsó lábaira állt. Egy jó lancaster karabin volt köze
lemben, elővettem és az állatra czéloztam, a nélkül, hogy az legcsekélyebb jelét adta 
volna az ijedségnek vagy meglepetésnek. Első lövésem annyi viszhangtól lön isme-



telve és annyi zajt költött föl e magányban, hogy figyelmesen hallgatózni kezdtem, a 
helyett, hogy egy második golyót küldtem volna a futó állat után. Azon pillanatban, 
midőn vissza akartam térni sátoromba, egy oroszlány ordított a völgy mélyében. 
Mennyi hatalom van e hangban! monda*** lord. Ehhez semmit sem lehet hasonlitni, 
és biztosítom önt, hogy némelly pillanatban ugy rémlett előttem, mintha a sziklák, 
fák és a föld megingottak volna tőle. Mikép hagyhatta ön el a vidéket, miután egy
szer fölfödözte ? Én örömest ott töltenem életemnek felét s ha ön akarja hozatok 
egy vas házat Angolországból, ön egész éven át benne fog lakni, és én minden év
ben hat holnapig önnél leszek, 

Illyen vidék van Guelma szomszédságában, félórányira a várostól, és a la
kosok még sem ismerik. Nem kell tehát csodálkozni, hogy Algéria többi részét nem 
ismerik az európaiak, és olly kevéssé ismerik azon emberek, kik már husz év óta 
ott laknak. Ez persze nem nagy baj vadászati szempontból; de nagy szerencsétlen
ség a gyarmat érdekeire nézve, mellyről annyit beszélnek, annyit irnak s mellyet 
messze lá tón át kormányoznak. De térjünk vissza tárgyunkra. 

Azt mondtuk, hogy a franczia Afrika a vadász paradicsoma, de mielőtt tovább 
mennénk, jó lesz a „vadászat" szót szorosabban meghatározni. A primitív állapot
ban élő emberre és a vadorra nézve, vadászni annyi tesz mint táplálékot keres
ni ; a nagy világi férfiak közül sokan csak azért vadásznak, hogy fényüzésöket 
hirdclhessék. A társadalom többi osztályaiban, azoknak fele, kik puskát hordoz
nak, csupán azért használják azt, hogy az időt öljék meg vele; és mégis a nagy urak 
közt ugy mint a polgárok közt, minden országban, a legnagyobb nemzetek fejedel
mei közt, ugy mint a legszegényebb nemzet parasztjai közt, vannak emberek , kik a 
vadászat kedveért vadásznak. Ezeket és c supán csak ezeket lelkesíti, akarám 
mondani, ezek fölött uralkodik szent Hubertnek, fajkttlönbség nélkül mindnyájuk 
védőjének szenvedélye. És ezen általános szenvedély, egyike a legnemesebbeknek, 
legerősebbeknek és legtartósabbakuak, mivel száz különféle módon gyakoroltatik, 
ekkép határozható meg: keresni a nehézséget, azt föltalálni és legyőzni. 

Ha e meghatározás helyes, és azt hisszük, hogy minden valódi vadász egy vé
leményen vau velünk, ugy továbbá meg kell vizsgálnunk — Európán kezdve—azon 
vadászatokat, mellyek veszélyeik által leginkább lelkesitnek. Ezek: a rendes és a 
hajtó vadászat. Az elsőnek föladata az ügyességet gyakorolni és néha—igen r i t k á n 
— próbára tenni a bátorságot a veszélylyel szemben. A hajtóvadászatnál vonzóbb 
bonyodalmak vannak, különösen olly vidékeken, hol a legyőzendő akadályok szá
mosak és nehezek. Némellyeknek, és mi ezek közé tartozunk, e vadászat a falka-
és a kürtök dallamos hangjai miatt tetszik. Szerintünk, mint lövési gyakorlatot te
kintve csak két vadászat nehéz; puskával sárszalonkára és karabinnal vadkecskére 
és zergére. Ennyi Európáról. 

Amerikában találjuk a törpe husfalókat, vagy a gyepfalókat, mellyeket köny-
nyen el lehet ejteni. 

Közép-Afrika, India, Abissynia és a felső Egyiptom gazdagabb az erdőit né
pesítő állatok számára és változatosságára nézve : az oroszlány, tigris és elefánt 
szép vad, de csupán a két elsőnek vadászata valóban veszélyes, és ezenfölül e vi-



dékek oroszlánya sokkal kevésbbé szép és félelmes mint az északi Afrika orosz
lányai. 

Térjünk át most Algériára és egyúttal hasonlításokat is tehetünk. Északon, 
vagyis a tengerpartokon, van oroszlány, párduez, vadkan és szarvas. Délnek a juh-
vad, antilope, gazella és strucz. Azoknak, kik szeretnek sok lőport elpazarlani és 
Ugyességöket mutatni, ajánlhatunk bizonyos ingoványokat, hol a nélkül, hogy lá
buk megnedvesednék, egy nap alatt ötszáz lövést tehetnek sárszalonkára. Hae szám 
túlzottnak látszik, Branicki Xavér grófra hivatkozunk, ki egy óra alatt, szemünk 
láttára harmincz sárszalonkát lött. Továbbá a cartkagoi tyúk, a túzok, a canga, a 
számtalan szalonka és fürj, a sólyomvadászat és végre az alsóbbrendű húsfalók: 
hyenák, sakálok, hiúzok, tigrismacskák, czibetmacskák sat. 

Azonban a vadak e bősége és változatossága, még nem emeli Algériát azon 
hírnévre, mellyben mi akarnók látni. Bir még olly közelségi, éghajlati és gazdasági 
elönyökkeket is, mellyeket számba kell venni. Végül, mint megbecsiilhetlen előnyt, 
a nagy és apró vadászat szomszédságát emiitjük, mellynél fogva választani lehet az 
oroszlány és vízityúk, a vaddisznó és fogoly közt, anélkül, hogy tovább kellene 
menni, és még a teljesen kivételes módot, mellyel a nagy ragadozó állatokat lehet 
vadászni. 

Északi Afrikát kivéve, az oroszlányok és tigrisek csupán vadászatból élnek 
és majd hozzáférhetlen tanyákon, majd ismét mindig óriási erdőkben laknak. Ezért 
nem lehet bevárni az éjt némi valószinüséggel a találkozásra, és nappal kürtökkel 
és lármával vadászni az erdőben. A vidék természete és a lakosok szokásai kény
szeritik a vadászt, hogy egész hadsereget gyűjtsön, melynek rendelkezésére kell 
állnia, hogy segítse öt kutatásaiban és fölhajszolja az állatokat. Algériában az 
oroszlány az emberek költségén táplálkozik ; naponkénti étkezéseinek tárgyát ök
rök, lovak és juhok képezik. A vadkan csak harmincz százaléknyiban számitható. 
Elmondjuk, mikép él az oroszlány éjjel nappal, hogy biztosan és könnyen sze
rezhesse be táplálékát. 

A nagy és kis Atlas alljain létező völgyekben és síkokon sok arab la
kik , kik épen nem nomádok és sok marhát birnak; duarjaikvagy községeik, mely-
lyek busz-harmincz családból állnak, a vizek partján vannak épülve és kört képez
nek, mellynek külső körzetét a sátrak foglalják el, a belső pedig üresen van hagy
va és itt a nyájak tanyáznak. — Hat láb magas és két metrenyi széles sövény ke
ríti be az egészet. Az oroszlány a hegyekben hüs torkolatot keres, melly nyáron jól 
el van takarva, és dél felé nyilván, télen mentve van a nagy szelektől, és itt 
alussza legmélyebb álmát hajnaltól estalkonyig. Ekkor fölkel és elmegy toilette-t 
csinálni valamellyik szomszéd magaslatra, honnét megláthatja a hazatérő nyájakat. 
Mikor az éhség előjelei jelentkeznek, elhagyja az erdőt s a legelső ösvényen leszáll 
a sikra ; a duarhoz érkezve, átugrik a sövénykeritésen, megtámadja a nyájak ta
nyáját és kiviszi magával martalékát, mellyet fölemészt a patak vagy forrás mellett, 
hol másnap az asszonyok, kik vizet meríteni jönnek, megtalálják maradványait. 
Néha, mikor nősténye kíséretében jelenik meg, ez kivül vár s a himoroszlány a 
tanya közepére ugorván, kihajt onnét minden állatot, melly benn van, párjának 



nagyobb gyönyörűségére. Midőn az állatok künn vannak, mindkettő öl s akkor 
egy áldozat helyett több esik el. Láttuk egyszer tizenhét ökör hulláját, mellyet 
igy megöltek tiz perez alatt, és nem nyúlt hozzájuk egyik sem, hanem a tizennyol-
cza*dikat elvitték a patak partjára és ott fölemésztették. Az is megtörténik néha, 
hogy a himoroszlány, az éhségtől ösztönöztetve, korán fölkel és őrhelyére megy, 
hogy ne vesztegesse az időt haszontalan kereséssel. Egy legelő ló, borjú a csordá
ban , a sátrak mellett kutyákkal játszó szamár, kicsi nyúl, szoptató teve, eke elé 
fogott bikák: minden egyenlően jó neki. Ezen előzmények után nem kell hinni, hogy 
az oroszlány lakomájaután visszatér rejtekhelyére és lefekszik. Nincsenek-e a síko
kon túl más vidékek, mellyeket látni és ismerni akar? Nem ball-e távolról ordítást, 
melly mintegy hivni látszik öt ? Fölemelt fejjel, lebegő söréuynyel, és biztos lép
tekkel megy az emberek által csinált uton, mintha ezen ut számára készült volna. 
Ez egyik kivételes szokása az Atlasz oroszlányának, és az ember iránti megvetésé
ből , javainak mértékletlen használatából merítettük a módot, melylyel reá vadá
szunk , és melly szerintünk a többi vidékeken használhatlan lenne. 

Nem említve az időt és fáradalmakat, mellyekbe különös adataink megszer
zése került, térjünk át a vadásztérre. 

Egy,aljától csúcsáig erdővel benőtt hegy állelőttünk: egy oroszlány van benne, 
mikép találjuk föl? Ha ugy tetszik ismerkedjünk meg együtt a vidékkel, és csak-
hamarmegtudandjuk, mit kell tennünk. Menjünk végig a sikság szélén és számoljuk 
meg az erdőbe vezető ösvényeket: egy, kettő, három; és mi csak ketten vagyunk. 
Járjuk be ezen utakat, és lássuk, mellyiken szeret az oroszlány legjobban végig 
menni, midőn hazulról eltávozik. Itt régi nyomok vaunak, emitt már ujabbak: erre 
jött ma reggel; ez elég, kevéssel az éj beállta előtt itt fogjuk várni az erdők kirá
lyát. Már homályos van és még semmi se mutatkozik. Azonban, kissé fölebb, az ut 
mentében zaj támad. Közeledik, itt van, egészen mellettünk; innét is hallom verni 
önnek szivét. Rajta ! rajta ! uralkodjék ön jobban idegein, vérén, különben osztani 
fogja ön a tegnap megölt ökör, vagy tegnapelőtt megemésztett teve sorsát. Lássa 
ez csak hyéna. Hagyja tovább menni. Most már kissé nyugodtabb ön. Jól van. De 
hallja, a duarok lakói és a kutyák nagy zajt ütnek a völgyben. Valószinüleg az 
oroszlány más ösvényen jött. Mint ordit; már mindennek vége, elvégezte lakomá
ját és sétálni megy emésztésül. Miért várjuk itt, holott nem is tudjuk bizonyosan 
valljon visszatér-e, sokkal jobb lesz, ha fölkeressük, mikor még hangja tudósít hol
létéről. 

Igy tanultunk magunk is, igy vártuk az oroszlányt tizenkét év óta — járt 
ösvényeken; igy követtük vagy előztük meg öt, midőn arra méltatott, hogy hatalmas 
hangjával vezéreljen bennünket; és a hosszá álmatlan éjjeleken, mellyeket járás
ban vagy varasban töltöttünk — ezen éjjeleken találtuk meg egy probléma soká 
keresett kulcsát. 

Egyedül állva szemben a két Atlasban tartózkodó száz oroszlánnyal, mikép 
lehetne legyőzni mindezen szörnyetegeket? mikép lehetne megfelelni mindazon föl
hívásoknak , mellyeket száz különböző helyről intéztek hozzánk naponkint, a vesz
teségeik súlya alatt kétségbeeső néptörzsek ? Maga az oroszlány tanított meg azon 



módokra, mellyek segélyével bátran meglehet vele küzdeni, és vissza lehet adui a 
népek biztosságát. E nemes állat az egyetlen, melly bár vadállapotban él , mégis 
követni meri a járt utakat, a helyett, hogy az erdőkön vágna keresztül. E tényhez 
alkalmaztuk taktikánkat, melly mint alább látandjuk, igen egyszerű. 

Hogy az oroszlány az erdőben hever reggel óta, ezt már tudjuk, minthogy ön
maga árulta el magát mély nyomai által; meg lehetünk róla győződve, hogy alko
nyatkor kijön az erdőből. Ha a sikra vezető mindegyik uton egy vagy két vadászt 
állítunk föl, mulhatlanul látni fogja és lőhet reá valaki. Ennyi az éjjeli vadászat
ról , midőn a hold a napot helyettesíti. Nappal követjük nyomait fekhelyéig, hol 
megtámadjuk öt kopófalkával és trombitahangokkal, mellyek a vadászok elé kaj-
tandják. Az oroszlány épen ugy nem fél a kutyáktól mint az emberektől; de mint
hogy igen ideges, a kürt hangjai fölingerlik, bántják és kényszeritik, hogy elhagyja 
rejtekét, és itt a kutyák, fris és ismeretlen nyomra találván, lármázva követen-
dik öt. A kürtök hangja, a falka lármája és a vadászok lövései figyelmeztetik azokat, 
kik az állat által követendő irányban várnak, ugy hogy nem lehet szebb, élénkebb 
és meglepetéstől mentesebb vadászatot képzelni. A többi a vadász és az oroszlány 
dolga. 

A földi boldogok számos kiváltságai közül szerintünk a legszebb: gyakorlati
lag valósitani azon hasznos eszméket, mellyek nélkülök csak elméleti állapotban 
maradtak volna. Nekünk mindenünk volt, kivéve a kisérleti eszközöket. Eleinte a 
tartományi kormányzóság közvetlen közbenjárására kellett gondolnunk s mielőtt 
bármily lépést tettünk volna, a legnagyobb gonddal összegyűjtöttük mindazon ada
tokat , mellyek tervünket elősegíthették. 1855-ben készített statistikaikimutatásból 
látszik, hogy a vadállatok által okozott kár az algériai lakosok javaiban három mil
liónyi roppant összegre rug. Ezen okiratokkal fölfegyverkezve egy vadászati tervet 
dolgoztunk ki , mellynek czélja volt besorozni és szervezni negyven embert a zuavok 
és az algériai csatározók (tirailleurs) közül, kik egy kopólálkát és kürtöket kapná
nak segítségül. A Yitéz Saint Arnaud marsai szokott jószívűségével fogadá a ter
vet és szerzőjét, és minden okunk van hinni, hogy eszménk csakhamar valósulandott, 
fájdalmas és szánandó halála nélkül annak, k i azt pártfogása alá vette. 

Hogy az időt haszonra fordítsuk és uj védokokat hozhassunk föl szándékunk 
mellett, elhatároztuk, hogy eszméinket szabadon alkalmazandjuk. Két vadászkedvelő 
nagy úr hozzánk csatlakozott, magukkal hozván falkáikat és hajtóikat a kísérletre. 
Juba óta most ült Numidia először illy ünnepet. Mihelyt az arabok és kabylok meg
tudták, hogy keresztes had megy az oroszlányok ellen, azonnal hozzánk jöttek, hogy 
utasításokat adjanak, sőt szükség esetére kövessenek is bennünket. 

Az első kísérlet a nappali vadászattal történt. Mint megjósoltuk, a kürt a ki
vánt hatást tette az oroszlányra és a kopófalka csodákat mivelt. Aztán a holdvilág-
náli lesre került a sor. A Mahunahban öt oroszlányról volt tudomásunk, negyven ki-
lométrenyi térségen. A stratégiai pontokat csupán tiz karabélyos foglalta e l ; és öt 
egymás utáni éjjel az oroszlányokat láttuk vagy lőttünk reájuk. Ötven vadászati 
nap alatt huszonöt oroszlányra és három párduezra történt lövés, tiz a fűbe harapott. 
Ha meggondoljuk, hogy három vagy négy egyén kivételével a többiek mind közép-



szerli és gyakorlatlan lövök voltak, könnyen elképzelhetjük, minő eredményeket 
lehetne várni egy jól tervezett és jól igazgatott vadásztársulattól. 

Ha tiz pont elfoglalása elég volt minden utat elzárni a vadállatok előtt két 
mértföldnyi területen, hogy ne lehetne föltenni, hogy az elállók megkétsze
rezése vagy mcgháromszorozása mellett csaknem mindig fog esni oroszlány, akár 
mikor k i , akár mikor visszamegy? Ha meggondoljuk, hogy a vadászok vetgolyós 
karabélyokkal lesznek fölfegyverkezve, mellyek soha sem sebeznek, és csupán 
biztos czé l ra fognak lőni, midőn az állat lépésben megy a nyilt uton , nem két
kedhetünk, hogy legalább két harmada el fog esni. Föltéve tehát, hogy negyven va
dász fog összeállni, és száz les-éjünk lesz a legalkalmasabb idényben, szabad hin
nünk, hogy legalább ötven oroszlány esik áldozatul. A nappali vadászatok eredmé
nye ugyanannyi párduez lenne. E szám körülbelül egy negyedét képezi azon összeg
nek, mcllyre az egész gyarmatban létező oroszlányok jelenlegi számát tenni lehet; 
négy-öt év alatt tehát az egész vidéket biztosan ki lehetne tisztítani. Igaz, hogy Tu-
nis és Marokkóból is jönnek át oroszlányok, de ezekre nézve, ép ugy mint a pár-
duezokra nézve elég lenne, hogy tudomást vegyünk róluk, és azonnal életökkel fizet
nék a kárt, mellyet okozni idejök lehetett volna. 

E terv kivitelét olly kitartással sürgetjük, mellyet semmi sem tántoríthat meg, 
és a moskwai berezegnek, a korona fővadászának fölvilágosult és jóakaró védelme 
alá helyeztük. Mig a határozat megérkezik, Branicki Xavér és Constantin grófok 
folyvást velünk maradnak szövetkezve, személyesen és kopófalkáikkal, hogy uj 
diadalok által igazolják az elismerést, mellyet a bennszülöttek már tanúsítottak 
irántuk. Ez is egyike azon édes gyönyöröknek, mellyeket az algériai vadászatok 
nyújtanak és mellyeket hiába keresnénk kevésbbé kedvező vidékeken. 

Mint mondtuk, Afrikában vannak a legszebb fajú husfalók, hegyeinek alko
tása és az állatok szokásainál fogva lehet ott vadászni éjjel és nappal, gyalog és 
lóháton. A kis vadászat szebb és gazdagabb mint bárhol, és a nagynak szomszéd
ságában van. Végre három napi járásra vagyunk Paristól s ezen odavetett vázla
tot nem végezhetjük be jobban, mintha a vadászokat, kik elolvasták, meghívjuk: 
jőjenek személyesen megítélni, hogy c vidék megérdemli-e hírnevét? 

Fáczánvadászat a Rajnavölgyben. 
A fáczán (Phasianus Colchicus) eredeti hazája a Phasus folyó partja Colchis 

szigetén, honnan Jázon az aranygyapját hozta. Miből állt légyen ezen aranygyapjú, 
az soha sem jött világosságra, hanem az bizonyosnak látszik , hogy a fáczánt Gö
rögországba az argonauták hozták; közhiedelem szerint pedig hozzánk a keresztes 
háborúk alkalmával származott el Konstantinápolyból. Azóta a fáczán Európa délibb 
országaiban, Angliában s északi Németországban is honosúlt, bár eleinte csak feje
delmek kedvtöltésére és asztalára fenntartott vad vala. Csupán a nagy urak költ
hettek fáczánoskertre s a kiváltságos vad orzóira legszigorúbb büntetések valának 
mérve. A franczia forradalom, midőn a nemcsségi jogokat megtörte s a nemzeti 



javakat eladta, emancipálta a fáczánt, melly a védett parkokból s a korona erdei
ből megszökött, hogy a községek s egyesek erdeiben szabadon kóborolhasson. 

Elszaszban és a bádeni nagyherczegségben a fáczán bősége annak tulajdoní
tandó , hogy az ottani nagy urak roppant költséggel terjedelmes fáczánosokat ala
pítottak s a német fejedelmek a Rajna bal partján nagy vadászkertekben a vad min
denféle nemét tenyésztek, a forradalom pedig az elkobzások és háborúk alkalmával 
a fáczánnak visszaadta szabadságát, mellyek aztán a Rajna szigetein s e folyó 
alsóbb partjainak erdőségeiben ütötték fel tanyájukat. Arra tehát, hogy az alsóbb 
rangú vadászok is élvezhessék e kedves szárnyas vadászatát, két távoli hadjárat s 
egy véres forradalom kellett. Különösek a végzet utai! 

A természet a Rajna szigeteit jelölte ki a szabadban élő fáczán kedvenez lak
helyéül, hol ősz felé tengeriföldeket, bogyós csalitokat, vadepret és vizet talál; 
mert a fáczán ép ügy mint az öz kerüli a száraz talajú erdőket. Ennélfogva el is 
szaporodott e szép szigeteken s harmincz negyven kakast egyetlen hajtásban löni 
nem ritkaság. 

A fáczán nagyon szeszélyes madár : szereti a változatosságot. Nálunk inkább 
ülő természetű ugyan, de azért gyakran változtat tanyát. Ha valamelly erdő cser
melyei kiszáradnak, ezt a fáczánok rögtön elhagyják, ha bár sikra és művelés alatti 
földekre kelljen is mcnniök élelmet és vizet keresni. Ez fejti meg aztán a síkon va
dászó szerencséjét, ki csak szerény fogolyra vagy nyúlra vonult ki s egy burgonya
földön vagy lóherésben fáczánra bukkan. 

Különösen ősszel, midőn a völgyeket ködlepel boritja, lepi meg a fáczán 
kóborlási vágya. Ekkor gondolomra, út és czél nélkül csavarog. Láthatók voltak 
már ollyanok is, mellyek a Rajnán átrepülni félve, csak a viz mentében szállottak; 
szegények ugyancsak szélesnek képzelhették a Rajnát! Végre fáradtan hullottak a 
folyam sebes vizébe s kalandozó jellemük áldozatává lettek. 

September elején erdöszéleken tartózkodnak s ha ezen erdők müveit földek
kel szegélyezvék, különösen a tengeriföldeken, burgonyákban s magas fűben talál
hatók. A kukoriczaszár levágása után fiatal erdővágásokba és a szigetekre vonul
nak vissza. 

Octoberben mindenfelé találhatók : a legkisebb bozót, a legcsekélyebb csen" 
deres kedvesen lepheti meg a vadászt. Későbben nagyobb rejtekben és magas er
dőkben keresendők, hol a fáczán telente menhelyet talál a hó és zúzmara ellen. Ez 
a síksági fáczánröl értendő, mert a szigeti e tanyát nem igen hagyja el, meg levén 
ott mind ezen előnyei. 

A fáczán leginkább csigával, féreggel és rovarokkal él s a tengeriföldeken 
kivül másutt nem tesz kárt. Itt nem csupán falánkságával, hanem azzal is pusztít, 
hogy a legszebb tengeri csövekre szeret ülni, mellyek aztán terhe alatt letörnek. 

Ha a vizsla a tengeriföldön fáczánt jelez , azonnal cl kell vágni ennek az er-
döszél felé való útját, mert mindig ezen irányban szoktak ellábalni. Az erdő mö
götted , kutyád tizenöt lépésnyire előtted : a fáczánok meghúzták magukat. Milly 
ünnepélyes pillanat! Lassan! Most a tojó hangosan kotyogva repül fel. Kímélet 
az anyának vadász! ne siess, lesz még elég. — Most egy jércze kél fel, most ismét 



kettő. Vedd amazt ott balra, az kakas, mert pánczélos. — Paff! — Bravó! — íme 
több is; de ne löjj , az öreg kakas még benn rejlik s már csak egy lövésed van. — 
Most rebbent fel — milly méltóság van röptében! Ne hirtelenkedj, eresztve s pon
tosan lődd. Im még négy fiatal, és újra más két jércze, végre még egy utolsó, 
alkalmasint a fészekfentö. ü t fiatal kakast számláltunk meg. Forgócsö kellett volna 
e számnak megfelelni. Semmi! pompásan kettőztél, egy szemreszép öreg kakas 
s egy asztalra való fiatal az eredmény. A többi még hadd nöjjöa, majd megtalálod. 

Januárban a németországi nagy vadászatok tulajdonosai, kik a hajtásokban 
nem eszközölhették a kellő számú löfogyasztást, vizslával vadásszák és cserkészik 
a fáczánt. Ezek gyönyörű vadászatok s kis szerencsével napjában 8 —10 kakas ejt
hető cl. E roham az idény végével arra való, hogy a kakasok száma leolvadjon, 
mert ezek tűlszáma a tenyésztésre nézve hátrányos. 

Valamennyi vad között a fáczánon lcgniohóbban kap a vadőr. Nem szépsége, 
hanem piaczi drága ára teszi őt az éjjeli vállalatok czélpontjává. A puskás vadőr 
csak fáczánra és őzre megy. E két vadnemért Németországban sok bünt követnek 
el. Az erdöcsöszök lesben állnak s nem egy vadőr hever holtan reggelenkint egy 
vagy két fáczánnal tarisznyájában. 

A vadőr este lopódzik ki s a fáczánt azon pillanatban lövi le, midőn ez éji 
tanyát keresve ágra szállt. Fegyverét az erdőben rejtve tartja s kis adag porral lő, 
hogy a durranás ne hallszék messzire. A félénkebbek tőröket, hálókat raknak ki 
s egy csellel élnek, mellyről befejezésül áMjon itt e néhány sor : 

Würtembergben a vadőr gamós póznát visz magával, mellynek végéhez kénes 
kanótot köt. Ha ágon alvó fáczánt lát, meggyújtja a kanótot, a fáczán csőre alá 
tartja s ez kábultan esik le. Némellyek azonban c modor kivihetöségét határozottan 
tagadják s egy még 1771-ben megjelent vadászmunka erre vonatkozólag igy i r : 
„Megkísértettük mi is e módot s folyékony kénbe mártott és meggyújtott rongyot 
nyújtánk fel csőre alá , de a fáczán lerántá azt csőrével, még pedig több ízben 
ismételve s végre elrepült." — Ezen idézetből az tűnik ki , bogy a fáczán nem aludt 
s meglepő csupán az, hogy nem rögtön repült el. Ügyesen alkalmazva mindenesetre 
jó — vagy inkább gyilkos eszköz ez s még vadászszenvedély sem menti, mi a pus
kás vadorban néha feltehető. (Francziából.) 

T á r o g a t ó . 
(A csákó-pesti falka. — Bunting lószeliditö mutatványa a mülovardában.) 

Örömmel értesítjük a sportvilágot, különösen a Pest környékén lakót s azt 
melly a téli hónapokat fővárosunkban szándékozik tölteni, hogy a városi élet kelle-
mei mellett a lehető legkényelmesebb vadászatot fogja élvezhetni. A csákói egylet
nek b. P. F. által minap említett terve testté lett; egy falkának a téli hónap alatti 
tartása költségeit az aláirt összegek már már fedezik, söt arra van kilátás, hogy 
több is fog összegyűlni, mint a mennyit a falka budgete igényel. Mihez képest ha
tározattá vált, hogy a csákói nyúlkopófalkák egyike december 15-e után Pestre jöj
jön fel s itt három hónapon át, az az mart. 15-éig vadásszék; a feles aláírásokból 



begyülő összeg pedig új — s talán állandó pesti falka szerzésére fordittassék. A 
vadásznapokról, a találkozás órájáról és helyéről annak idején mindig értesítend-
jük olvasóinkat, most csak ismételve fejezzük ki örömünket az eszme megtestesü
lése fölött, melly fővárosunk élénkségét és vonzerejét növelve, egyszersmind tár
sadalmi tekintetből is üdvös hatású leend, miután a falkás vadászat nem csupán a 
részvényeseknek nyújtand kizárólagos élményt, hanem bizonyos mérséklett illeték 
lefizetésével — mint ez Angliában szokás — mindenki részt vehet a vadászatban, 
kinek erre alkalmas lova van , önmagában pedig a vadászlovaglásra kedvet, erőt 
és tehetséget érez. Negyedórai lovaglás a sorompók valamellyikéig, hol a találko
zók alkalmasint lesznek — mellyik nagyobb főváros nyújthat ehhez fogható vadá
szati kényelmet ? 

Múlt szerdán és pénteken új érdek vonta a pesti lókedvelöket Fouraux úrmti-
lovardájába, melly eddig a lovak és mülovarok ügyességéhez mért csekély részvé
tet tapasztalt. Az új érdek Bunt ing angol lószeliditő mutatványa volt, ki párnap
pal elébb s a mutatvány estéin is felhivást intézett a közönséghez, küldenék hozzá 
a lehető legszilajabb lovat. A szerdai mutatvány egy helybeli lókereskedő gonosz 
lován történt, melly kantár nélkül egészen szabadon bocsáttatott he a mtilovarkör-
be. Bunting úr a fékezhetlen lovat — erről jót állhatunk—e perez előtt nem látta 8 
most kantárral kezében, hideg nyugalommal és lassan édesgető szóval közeledett a 
ló felé, melly a reá szegzett szemek átható nézclletére mintegy bámulva állott meg. 
Perez alatt a ló fején volt a kantár, azfan a heveder s az állszij, mellynek megvo
násával a fő ellenállhallanúl fordul jobbra vagy balra. Bunting ekkor a ló jobb clö-
lábát kevés bajjal begörbített térddel felköté s néhány perez múlva földön hevert a 
ló ; minek több izben ismétlése után Bunting a lóra ült, söt később ennek lábát saját 
fejére tevé. Legérdekesebb része azonban az elbánásnak nem a közönség szemelá-
tára , hanem akkor történt, midőn a ló kivezettetvén, újra neki vadult, szökött és 
rúgott s magához közelíteni senkit nem engedett. Bunting ekkor is véghetlen nyu
galommal ment hozzá s ez érezve a fölötte gyakorolt hatalmat, kis tétovázás után 
megadta magát. A modor a Rareyféle, de Bunting nem Rarey tanítványa, söt ettől 
állítólag ezer font sterlinget nyert fogadásban a fölött, mellyikük használ kevesebb 
kényszert a bánásmódban. Jövő hétfőn a magyar egyesületi lovardában ad mutat
ványt Bunting. 

A v a d á s z m ü s z ó t á r 
december elején okvetlen meg fog jelenni. A megrendelések beküldését kérjük , bogy legalább a 
kiállítási költség fedezve legyen. Nyolez egy iven megrendelt példányt bérmentve küldünk meg. 

T A R T A L O M : 
Vadászrajzok. — Kolozsvári kopaszatok. — Algériai vadászatok. — Fáczánvadászat a 

Rajnavölgyben. — Tárogató. 
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