
„Az erdőőri szakvizsgák iránt mult évi 25.347. szám alatt 
kibocsátott utasításban, habár az emiitett vizsgáknál intézendő 
kérdésekre, vezérfonalul B e d ő Albert, országos főerdőmester-
nek „Erdöőr", vagy az erdészet alapvonalai czimü az országos 
erdészeti egyesület által az erdőőrök tankönyvére kiirt pálya
díjjal jutalmazott műve ajánltatik, mely e czélra kitűnően meg
felel; mégis jelenleg az már seholsem kapható. S ezért 
többeket tartóztat vissza az erdőőri szakvizsgától azon tudat, 
hogy nem forog fenn reájuk nézve azon ajánlatos körülmény, 
miszerint aként intéztetnék hozzájuk a kérdés, a mely vezér
fonal szerint ők előkészültek. Sáyliy Kálmán, 

m. kir. alerdőfelügyelő. 

V a d á s z k a l a n d . 
Hogy nevezzem hősömet, hogy igaz nevét valahogy meg 

ne tudja a világ? Mert ha megtudja, s annak én valék oka: 
félek, baj lesz belőle. 

Nevezem doctornak. Doctor annyi van az országban, 
bogy ugyancsak kereshet a szives olvasó, míg a sok között 
rá akad. Ar ra azonban előre figyelmeztetem, ne azok a doc-
torok között keresgéljen, a kik beteges testét foltozgatják, 
mert azok jobban el vannak foglalva az embereknek expediá
lásával a más világra, minthogy idejök és kedvök maradna 
az állatokéval is foglalatoskodni. 

Keresse az igazság férfiai között. Azok között ugyancsak 
keresheti, mert azok mindenütt ott vannak, még ott is, a hol 
a nép Mercur istenhez imádkozik áldásért. 

De azért ne a kereskedők közé menjen őt keresni, köze
lebb is megtalálhatja, ha tud jól keresni. Vadász létére pedig 
kellene tudnia. Hogy nem egészen idegenről szól a nóta, már 
az is mutatja, hogy közlönyünkben szólal meg. 



A doktor urnák, fiatal kora daczára szívbaja van. Igaz, 
hogy a szívbajok a fiatal korban leggyakoriabbak, de ezen a 
zsenge fiatalságon ő már túl esett. E szerint kora a 30 — 70 
között van. Azt mondják, ez utóbbi idő szívbajok tekintetében 
legveszedelmesebb. De ennyire még nem vitte, szőke hajfürtei 
között még egyetlen szürke háj sem lelhető. 

Ha már szerencsétlenségemre szőke voltát elárultam, sietek 
a tényállás előadására, mert még utoljára egészen elárulom őt. 

Tehát a doctor ur szívbajban szenved, és vadászattal akarja 
szórakoztatni magát, mert a szórakozás hathatós orvosság 
szívbaj ellen. 

Tudvalevőleg a vadász kutya nélkül hiányos és munkép-
képtelen lévén, vizslát vesz magának. 

Lord mintegy 3 éves Setter. A hazai ebtörzskönyvben 
genealógiája ugyan föl nem található, de annyi tudva van 
róla, hogy anyja farkas eb volt. Apja ismeretlen. Gazdája 
rendesen zsinóron vezeti s ha magában van, már t. i . a Lord, 
akkor engedelmesebb vizslát képzelni sem lehet, mások jelen
létében azonban a világért szót nem fogadna. Ugy látszik 
utálja az embereket. 

Ára, kitűnő tulajdonságaihoz mérve, igen drága volt, 
mert a doctor kész 40 piczulát adott éret te . 

Ily kitűnő vizslával az ember sokat merhet, ennélfogva 
gazdája kopóvadászatra is kiszokta vinni magával. 

És miért ne'? 
Dietrich aus dem Winkell, a jó vizsla tulajdonságai között 

azt is említi, hogy a megpuskázott ny lat üldözze, és elfog
ván, gazdájának elhozza. 

Tehát Lord kijár urával a kopóvadászatra is. Biztosság 
okáért zsinórjánál fogva a doctor vadásztáskájához vau kötve, 
s hogy a vadat el ne riaszsza, a földre kell lapulnia. ( l l i t t i -
holnia). 



Diána istenasszony kegyes volt egy napon, s a nyúl, 
szorítva Indits és Muzsika ál ta l , egyenesen a szomszédjára 
tartott. A doktor ezt nem nézhette, helyét ott hagyva szalad, 
hogy a nyulat meg a szomszédot is megelőzze. 

A maneuvre sikerül, a nyúl vagy 20 lépésnyire rugasz
kodik el előtte. Elég közel, hogy lepuffantani lehessen. Meg
áll tehát, hogy jobban czélozhasson. 

Igen ám, de Lord más nézeten van, telivér Setter ter
mészete elragadja, s a nyúl után rohan. Azaz, hogy rohanna, 
ha nem volna a táskához kötve. 

Szilárd akarattal azonban erős akadályt is lelehet győzni, 
így a Setter is erős ugrással neki iramodva, magával rántja 
a táskát, és nyúl, vizsla, meg táska gyors futással rohannak 
el a szomszéd mellett, a k i , köztünk legyen mondva, rendes 
foglalkozása közben méri a czukrot, kávét kilo meg gramm 
szerint, vagy a hogy kérik. A finom mérésnél a finom czél-
zást is megtanulta ő, de ma mégis ámbátor a nyúlra czélzott, 
nem vévén számításba a futók gyorsaságát, lövése a táskát 
találta. A táskában volt egy csomó töltény, s hogy, hogy nem, 
valószínűleg egyik gyutacsát göbecs érte, mert az felrobbant, 
utánna a többi, s nemcsak a vadásztáskát szakítva darabokra, 
hanem még a vizsla farkát is majdnem tövében elvágta. 

Igy lett a Setter sutává s egyúttal házenrein is. A mint 
nyulat lát már re t i rá l ; a foglyot azonban ma is ugy aporti-
rozza, hogy az már nem konyhába való. 

Talán ezen a tulajdonságán is megkönyörül a sors. 
Nyulassy Farkas. 




