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Vadász kalandok. 

Vadász kalandok és azok közlései, két tekintetben lehetnek érde
kesek : egyrészt azért, mert az erdő vadjainak életmódjáról, és átalában 
természet históriájáról felvitágosítanak, ámbár kellő kritika nélkül elfo
gadva sok mindenféle balvéleményt honosítottak meg milyenekkel még 
mai napig is találkozunk tankönyveinkben, így p. a medvéről még sok 
mindenfélét össze vissza regélnek; másrészt azért, mert vadász emberre 
nézve vadászkalandok elbeszélései mindig különös ingerlő hatással vol
tak és lesznek. Még nem jött össze két vadász ember, hogy habár a széna 
kaszáláson, vagy bár mely más gazdászati, politikai, családi sa t . dolgon 
kezdette volna is a beszélgetést, végre is e térre ne jusson. 

„S a mint végig megyek a repcze-táblán utczu egyszerre csak egy 
roppant nagy nyúl ugrik ki melletten " 

„Hát én hogy jártam, tessék csak meghallgatni, eredeti egy eset, ha 
magamon nem történt volna el se hinném; érdemes volna az újságba k i 
tenni a 

„Ejnye" gondolja a másik „már ez csak mégei plusquam így elvetni 
a súly kot, de megálj majd mondok én is valamit, hogy még szemed, szád 
is eláll rája." 

És így halad a beszéd, s Péter bácsi mindig nagyobbat mond mint 
Jóska öcsém, s utó végre — Manx csak iskolás diák hozzájuk képest. 
Hja! hisz rég is volt az mikor az öreg élt, azóta sokat haladott a világ. 

De furcsa is az, hogy a nem vadász emberek úgy fennakadnak a 
vadász kalandok valószinütlenségén. Hisz ha különös nem volna, ki tar
taná érdemesnek elbeszélni, de még inkább ugyan hol akadna hallgatója ? 
Annak pedig, hogy Nimród apánk óta, — még Sz. Hubertet sem véve 
ki — akadt volna oly vadász, a kinek vadja közönséges, minden meglepő 
qui pro quo nélkül lett volna leterítve, mi az oka egyéb, mint, a minden 
emberben közös tulajdon, az önhittség és . . ., és az igen csábító alka
lom. Az alkalom pedig tudva lévőleg mindenre rávezet. 

Magában áll a vadász egyedül állásán, vagy műtanilag mondva v á-
r á n nincs tanúja, még néha az ég sem, mert az sem kékellik át a sűrű 



falombözátőn, — most jőn a vad, ő tüzet ad, talált, — szegény róka bak
tatva jött, ártatlanságában (V) rosszat sem gyanítva, nem is volt hát mes
terség találni őt. De a mesterség az ám, hogy meg van a róka, vagy tán 
éppen a medve. Hogy vőlt! Igy volt, amúgy volt, jött mint a szél. Szö
kött, csavargott, ravaszán. Mormogva, mert észre vett: „de én — — hm, 
tudom én mennyire lehet bizni az én fegyveremben. Kirner csinálta. 
Ahova pedig é n oda tartom . . . . 

Yagy baj volt. A kopó szépen hajtott, előtte állott meg a vad, meg 
ült a nyúl, ő gyönyörűen czélba is vette, és a szegény nyulacska roppant 
ijedelmére éppen 5 lépéssel idébb verte fel a harasztot a göbecs, s a má -
sodik cső utánna durrant, de merre, hová, azt vadászunk legkevésbbé 
sem tudja. Hm, de nem voltam senki jelen; — k i lenne az a bohó, ügyetlen
ségét bevallani! És míg társaihoz kerül, oly szép históriát kompónál ki, 
hogy gyönyörűség. Kár a tehetségért; mért nem lett író, mily szép dolgo
kat fundálhatott volna még ki az emberiség javára. De hát mikor oly 
nagyon is ravasz az a róka. 

Hát még azok az utazók, amerikai, afrikai, indiai vadászok, tábori 
orvosok, touristák s a t . Könnyű azoknak eredeti, különös dolgokról be
szélni, mikor ők oly országokból jőnek a hol annyi az oroszlán, tigris, 
alligátor s m. eff. mint nálunk a róka, farkas meg a mókus! Azután 
messze vannak ám azok az országok a hol ők jártak. — Azt az egyet 
azonban dicséretűkre meg kell vallani, hogy szertelenül szerények és 
igazság szeretők. Öröm előadásaikat olvasni. A ki állattant akar irni, jobb 
kútforrásokhoz nem is utasíthatjuk. 

Persze, megesik néha hogy már túlságosak is az igazság szeretetben 
és néha torkukra fort a szörnyű nagy igazság. 

Tessék, szolgálunk egy kis példával, ha nem egyébért is, hogy aha-
z a i e l e m e k is képezhessék magukat utánna. 

Egy öreg angol ezredes a vendégasztalnál, asztaltársait napról napra, 
a legrendkivülibb kalandok előadásával mulattatá, s igen rosz néven 
vette, ha valaki előadását kétkedő mosolylyal kiséré. Egy napon, szintén 
ebéd után, a boros üveg mellett ülvén, kényelmesen hátra dőlve székében, 
s ujjaival malmozva kézié a szót, a szokott bevezetéssel: a midőn még 



Indiában valánk, egy napon . . . . sat. Az első kaland már eléggé rendkí
vüli volt. E szerint egy alkalommal midőn fegyvere egyik csöve golyóval, 
másika göbecscsel vala töltve, elefánttal találkozott, a mely szalonkát ve
dért föl s ő rá lőtt mind kettőre. S midőn Isten a kárt megszemlélő, - a sza
lonka a golyó, az elefánt a göbecs áldozatja lett. „Lehetetlen!!!" 
„Csodálatos!!" s a t . hangzik a körben. Az ezredes egykedvűen folytatja. 
„Ez semmi egy kalandomhoz képest, a Dsunglakban. Éppen pár páva tyú
kot ejtettem el, midőn roppant bömbölés üté meg füleimet, s egy bengáli 
király-tigrist láték magam felé jőni, egyikét faja legnagyobbjai közül. 
Fegyveremben nincs lövés, társaim messze tőlem, s a fenevad ugrásra 
készen lelapulva; — életemért egy pitykét sem adtam volna. Most felém 
ugrik a fenevad, s akár elhiszik önök akár nem, míg a levegőben száll 
felém, lövés dördül meg mögöttem, — golyó fütyöl el közvetlen fülem 
mellett szakállam egy darabját magával horzsolva, sa tigris halva rogyik 
lábaimhoz." Az ezredes büszkén néz körül. „Csodálatos ! valóban igen 
különös!" kiáltanak a hallgatók. „Igen uraim, de ami legcsodálatosabb 
a dologban, az, hogy én a lövészt soha sem láthattam meg életemben, 
pedig úgy szerettem volna kezét megszorítani és megköszönni a veszély 
leggonoszabb perczében nyújtott jó szolgálatát." S ime, egy ifjú írhoni 
hadnagy lép eléje és barátságosan mosolyogva e képen szól: „Nos ezredes, 
itt van kezem, mert én valék az említett lövész." Az írhoni kópé vállal
kozott az ezredest felültetni, s ez teljesen sikerült neki, mert ezt a szem
telen vakmerőség annyira zavarba hozta, hogy egy szót sem tudott 
válaszolni. — 

Egy ily Münchhausen felültetése magamnak is sikerült; megkísér
tem a dolgot elbeszélni. 

Ruczákra vadásztunk az Ipoly öntvényein Kalondu, Tarnócz, Vilke 
s a t . tájékán. Társaságunkban volt . . . Tóni, csinos, apró termetű 
fiatal ember, kedves a nők előtt, de a mit mondott, azt legokosabb volt 
soha sem hinni el, mert — köztünk legyen mondva —• az igazságot csak 
véletlenségből ejti ki ajkain. Ezen szép tulajdonságáért nagy bátyám, egy 
kedélyes öreg úr, H á r yn a k nevezte el. 

Litke alatt, a hol az Ipoly nagyot kanyarodik, a Rárós felé s a ka-



nyarodás végén esők alkalmával tomboló folyammá dagadó patak, a Do-
broda, berohanó árjai következtében feltorlódott víz, meglehetős mocsarat 
képez a mely Litkétől Tőrincsig terülvén el valami 200 holdnyi tért fog
lal el, melyet az ottanipalóczok c s á d a i n a k neveznek, szárazabb évek
ben kaszálni szoktak. 

Yolt itt rucza mint a raj, ezrével kóvályogtak felvert csapatjai fölöttünk. 
A vadászat silányul ütött ki ugyan mert a száraz csaté csörgése, (tavasz 
volt még) már messziről felverte a sárga lábú dunai, s fekete csörgőket, 
vagy messze úszkáltak bennt a meglábolhatlan viz tükrén. De kedvünk 
nem csökkent, és Háry midőn a szárazra jutva kissé meg pihenénk, rend-
kivüliebbnél rendkivüliebb dolgok elbeszélésével gyönyösködtetett. Végre 
meg sokallám a dolgot, mert már nagyon is merészekké váltak állításai. 

„Háry!" mondám, „lásd a mit te itt elbeszéltél, mind igen rendkí
vüli, alig hihető de mi azt elhisszük neked szörnyen, én azonban egy ese
tet fogok neked elbeszélni s te nem fogod elhinni." 

„Lássuk!" 
„Néhány év előtt e helységben kezdtem erdészeti pályámat, s az 

amott kiálló fedelű lak jelenlegi lakójának keze alatt a kit pár perez 
múlva meglátogatunk, hogy innánk jó borából, s udvarolnánk szép lá
nyainak, — űztem a vadászat nemes mesterségét." 

Egy napon jöttem a csádaiba ruczázni. Erős szél fújt, s a mint bent 
gázolnék a mocsár közepén, gonosz szél elkapta kalapom s úgy el tudta 
rejteni, hogy meg nem találhattam. Kutya nélkül voltam, mit tehettem 
— kalap nélkül mentem haza. 

Idők multával, kacsát lőni mentem le a csátés közé, s a mint ott tö
röm az útat, anya rucza röppen föl előttem, oda érve, honnét kiemelke
dett, alig hittem szemeimnek a mit láttam — megfordított Jcalapom volt 
a fészek s az tele rucza tojással. 

„No ez már hazudság, már ezt nem hiszem." 
„Lásd Háry! te tudod hogy napfénynél világosabb módon csavarod 

el az igazságot, és én hiszek neked mint ha próféta volnál, egyszer mon
dok előtted el meglepő vadászati eseményt, és te ez egyszer is hazugnak 
keresztelsz. De van tanúm. Jerünk be Litkére. Persze az erdő-mesternek 



csak egyet kellé féloldalról kacsintanom, söt mint routinirozott vadász
nak az is fölösleges vala, és kész volt a tanú, s Háry < hitt. 
Igen is hitt, és pedig annyira hogy nagy bátyám előtt elbeszélte a dolgot; 
de az már értesülve lévén, kifigurázta őt, hogy Háry, akiMünchhausenen, 
Manxon s a t . túltesz a hazugságban, még sem tud különbséget tenni a 
való és költött között. —• 

Kedves olvasóm, és szives ügy barátom, e két példából eléggé látha
tod, mily szép az az igazság-szeretet, s azért te első ne higyj el mindent 
a mit mások regélnek, — te második pedig ha valamit közlesz velünk 
vigyázz hogy úgy ne járj mint Háry, a ki nem tudta a különbséget a 
való és költött között. Szigorú ragaszkodás az igazsághoz az a mit mi 
mint elmulaszthatlan föltételt szabunk ügybarátaink elé, mert bár mu
lattató dolgokat is közlünk, de a főczél mindig csak az marad, hogy ta
núságos legyen az. 

Ne ijedj meg tehát kedves olvasónk, ha e lapokban e czikk fölött 
álló czimmel találkozol, és ne fordítsd olvasatlanul át a lapot, gondunk 
lesz rá hogy Háry és az indiai ezredes távol maradjanak tőle, s azér t 
mégis oly érdekes dolgokkal találkozz itt hogy mulass is, nevess is, s 
valami újat is tanulj. Nyúlási Farkas. 

K ü l ö n f é l é k . 
Az erdészeti törvényjavaslatról. (Kivonat az orsz. M. Gazd. 

Egyesület igazg. választmánya f. é. Január 30-án tartott ülésének jegyző
könyvéből.) Fölolvastatott az orsz. erdészeti egyesület elnökségének kö
vetkező levele: 

Az országos erdészeti Egyesület 1867. évi közgyűlése óhajtaudónak 
ismeré, hogy azon erdészeti törvényjavaslat, mely az országos magyar 
gazdasági Egyesület ügybuzgó működése folytán készült, s melyet Egye
sületünk is fennebb emiitett közgyűlésében egészen megáéva tett, az or
szággyűléshez és igazságügyi minisztériumhoz a két Egyesület részéről, 
az e téreni azonos hivatásnál, és a részünkről örömmel ápolt barátságos 
viszonynál fogva ís egyetértően terjesztessék fel. 


