
pótban kerül. Igy jelentékeny megtakarítást érnek el, mert 
ha a fát nedves állapotban szállítanák, mikor 50—60 % 
vizet tartalmaz, ez a költségeket 50—100 %-kal feljebb 
emelné. 

Tekintve a nagy fogyasztást, Oroszország már alig 
képes annyit termelni, hogy a szükségleteket fedezze, 
miért a fa értéke évről-évre emelkedik. 

El fog érkezni az az idö is, mikor nemcsak a gyula-, 
de a papirgyárosok is érdeklődni fognak e fanem iránt s 
szükségleteiket e fanemmel igyekeznek fedezni vagy pótolni. 
Kívánatos tehát, söt ideje is, hogy az erdészek ne tekint
sék többé a rezgönyárfát gyomnak, a mit irtani kell 
kíméletlenül. Egy kis utánjárás és ügyesség mellett e fanem 
tenyésztésével elég könnyen biztos jövedelmi forrásra lehet 
szert tenni, mert a rezgönyárfa tenyésztése könnyű, 
a fa igen gyorsan nö és folytonos keresletre talál a gyári 
fogyasztásban. (A franczia állam egy köbméter rezgönyár-
fáért 32 frk, 33 frk 30 cm-et fizet, holott a közönséges 
nyárfa alig kerül neki 24 frank 50 cm., 25 frank 95 cm-be 
köbméterenkint.) 

Maga az állam is be fogja látni ennek észszerüségét 
és rajta lesz, hogy a rezgönyárfa tenyésztése a jelenleginél 
szélesebb mértéket öltsön. 

Négynapi vadászat az első oázisban, Fayum környékén. 
Mottóul mindjárt azt Írhatnám, hogy a vadászainál 

„ n e l é g y n a g y h a z a f i , mert megadod az árát", mint 
én, ki Kairóban meghallgatva egy Bonin nevü dragománt, 
öt felfogadtam a fayumi vadászati kirándulásra, főkép 
azért, mert m a g y a r e m b e r ; az igaz, hogy — Isten bűnéül 



ne vegye — zsidó, de minthogy nem élünk antiszemita világ
ban, ö lett magyarságáért választva; az is igaz, hogy intő 
például szolgálhatott volna az, mikép nevezett gyávaságból 
megszökött a katonaság elöl Magyarországból és hosszas 
csavargás után ide került Egyiptomba, malheurünkre azért, 
hogy ügyetlensége, félénksége miatt (mert ugy félt az ara
boktól, mint az ördögtől) elrontsa a fényesnek ígérkezett 
vadászatot. De, hogy elején kezdjem, Latinovits-csal elhatá
roztuk, hogy, mivel az angolok és a városi Sonntags-
jágerek által a vadaktól az egész kairói környék meg van 
tisztítva, oda megyünk, hol az még érdemes reá. Felkészül
tünk tehát az útra, magunkkal vive 4 napra való élelmi 
szert, konzervet, bort, cognakot és néhány pokróczot, 
tudva azt, hogy éjjeli tartózkodásunk nem fényes hotelben, 
hanem Fellah faluban lesz, a vendégszerető, fellah nép
nél. Mindenki azt gondolhatja, ez azt jelenti talán, hogy, 
mint Magyarországban, falusi parasztházakat értünk a 
fellah házak alatt; de alaposan csalódik, mert sem ágyban 
dunyhák közt, sem asztal mellett, sem széken ülve ott 
bennünket senki se képzeljen. Felültünk január 20-ikán 
a Fayumba menő vonatra 10 óra tájban. Vonatunk meg
lehetős gyorsasággal száguldott a termékeny Nil völgyén 
keresztül, jobbra-balra a szép, zöld, üde mező látszott 
a künn dolgozó fellahokkal, kik vagy vizet húztak a 
kutakból, vagy luczernát vágtak kötegekbe, vagy szántottak 
bivaly- és teve-fogatukkal. Faekéjükön semmi vas sincs; 
egy laposra faragott fahasábból áll, melybe egy szarv van 
dugva és ebbe a vonó tézsla, ép ugy, mint ezelőtt ezer évvel. 
Semmi változtatás, minden a régi. Néhol egy-egy kiöntés
ben a pfeiferek néhány családja tanyázott, megszakítva a 
bibiczektöl, melyek párosan járkáltak a vizek partján; ott 
pedig, hol a viz a vetésekre lett eresztve, seregestül tanyázott 



a szép, fehér Ibis, néhol farkasszemet nézve az állatait 
alig egy-két lépésnyire örzö arabtól. A mi pásztoraink nézné
nek, ha látnák, mikép megy itt a legeltetés! Néha alig 
3—4 hold területen 50 állat is legel a jó luczernán; a 
tevék, bivalyok, juhok, szamarak egymás mellett; mindeniké
nek első lába vagy feje meg van kötve egy pányvára, melynek 
végén egy czövek van ; ezt beverik a földbe és a sok legelő 
állat egymás mellé sorakozik és addig legeli le a füvet vagy 
borsót, mig kötele ér; másnap odább verik a czöveket, 
mig csak az egész tábla lelegeltetve nincs. Eredeti látvány, egy
más mellett a tevét, bivalyt látni jó szomszédságban a 
kecskékkel, juhokkal. 

Vonatunk gyorsan haladt tova. 
Ameddig a szem ellátott, gyönyörű pálmaerdők tünedezek 

elö, melyeknek hátterét a szép saharái piramisok tarkáz
ták; és feltűnt a szép, zöld völgy széle, mely élesen vált 
ki a sivatag sárgás fövényétől. Hova a Nilus kiöntése nem 
hat már el, ott nincs más, mint föveny és kő. Némely 
helyen feltűntek a fellah falvak is, sárból készült kunyhók, 
piszkos gyerekek, asszony- s férfihaddal vegyest, kik üldögélve 
melegedtek a szép napfényben, semmit sem téve, vagy 
itt-ott lent gombolyitva czérnává; felettük, a ház tetején 
a sok kutya heverészett és az egész falu felett kóválygott a 
sok héja, mely itt az utczatisztitók becses osztályába 
tartozik. 

Vonatunk tömve volt utasokkal, kik részben az 
ülésre felszedett lábakkal ültek, részben pedig a vonaton 
vett ebédjük elköltésével voltak elfoglalva; állt pedig ez ke
nyérből és főtt tojásból, mit czukorba mártogatva ettek; — ez 
a második osztály menüje; a harmadikon egy nagy nyaláb 
zöld, luezerna-féle növényt nyersen csemegéztek egye
sek ; ezektől kértem is kóstolót. A növény ize keserű és 



hasonlított a spenát izéhez; sokat azonban nem kérnék 
belőle. 

Itt különben igen patriarchális módon megy az 
utazás; a vonat meglássudása alatt az utazó közönség fel
es leugrál, egyik vaggonból átmászik a másikba és igen 
jól esik ott, hol a konduktor számára való deszka van, 
avaggonon kivül a. lábakat lelógáZva üldögélni vágy az össze
kötő láncok felett egyik kocsiból a másikba átugrálni, és 
ez ellen itt nem szól senki, baj még sem esik. Van talán 
valami abban, hogy az állami túlságos gyámkodás a magára 
való vigyázást nem hogy előmozdítaná, hanem korlátolja. 
A vonat előtt szamár- vagy tevekaraván halad sokszor ; egy-
egy fütty a mozdonyból és terelődik le jobbra-balra a sok 
állat. Az egész, hosszú strekken, a merre csak jártam —• 
pedig Egyiptom majd minden vasutján ültem, —nincs őrház, 
sőt még az állomások sincsenek bekerítve; szabadon tolni 
oda kíváncsi nép, narancs-, élelmiszer-árus, hamal sat., 
nincs itt európai értelemben vett rend. 

Körülbelül két és fél órai haladás után elértük 
Tantaht, hol a vonat szétágazik; egyik, a főpálya, 
mindenütt a Nílus mellett halad Assouan felé, a 
másik a sivatagnak veszi az útját, hogy az első 
oázist, Fayumot elérhesse. Megindultunk; nemsokára a 
Nílus völgy eltűnt és mi benn voltunk a sivatagban. Nem 
lát itt a szem mást, mint fövenyt, kavicsot és homok
sziklát; jobbról-balról a vasút mellett hevernek az elhasz
nált, felfordított tálhoz hasonló vastárgyak, melyek itt a 
slippereket helyettesitik, mert a fa itt nagyon drága, ugy, hogy 
még a telegráí'póznák is vasrudakból állnak. A vasúttól nem 
messze fel-feltünik itt-ott egy teve-karaván, mely lassan 
halad a végtelen homokon keresztül, itt-ott csontok, fehér
lenek az elhullott állatok maradványai, melyeknek huso-



sabb részét a róka és sakál már rég elhordották! Mentünk 
majd háromnegyed óráig a sivatagon keresztül, mig egy
szerre az eddig oly sárga föveny helyett a szép, zöld 
növényzet fogadott. Egy megállapodási helyhez értünk, hol 
a sivatagból mintegy 2—300 hold volt ujabban elfoglalva a 
víznek fáradságos és drága odavezetése által, ez azonban 
az első évben csak öntöztetik s az igazi vetés csak azután 
következik. 

Még néhány perez és előttünk van Fayum, az 
e 1 s ö o á z i s a Sahara sivatagában. A város fellobogó-
zottan az alkirály testvérét ünnepelte; egy magaslaton, a 
város szélén, feltűnnek az ágyuk is és köröskörül a város 
kerítése látszik a föld-palissadok közt; mindenütt szép 
pálmák és kígyózó folyam, a Nílus egyik elágazása. Itt 
ismét vaggont cseréltünk, mert első utunk a vonat egyik 
végállomása, Zenoures volt. 

Az előbbi homoksivatag után jól esett a szem
nek látni a kultúrát és a szép tenyészetet, a min
denütt szorgos dolgozást és iparkodást, mely minden
felé látható volt. Vonatunkról jól lehetett látni a csopor
tosan tanyázó, fehér, kis gémeket; ezek leginkább a víz
zel elárasztott területeken tanyáztak, fel-felrepülve a vonat 
dübörgésére és mindjárt újra leszállva; leginkább szerettek 
a legelő állatok közt keresgélni, mert ott valószínűleg több 
rovart találtak. 

Elértünk végre Zenouresbe ; az állomáson nagy gyapot
zsákok, kákából, gyékényből font szőnyegek és ezukornád 
várt az elszállításra; pakkjainkat dragomanunk ismerősei közt 
osztottuk ki, a kik azokat a hotelbe, akarom mondani csak 
egy útszéli török kávéházba vitték, hol legalább néhány 
pad és asztal is volt; mert mig ide vissza nem jöttünk, 
negyed nap múlva, addig mindezeket teljességgel nélkülöztük. 



Az ebéden hamarosan túlesvén, megjött a pakk-teve és 
szamár, hogy bennünket málháinkkal együtt elszállítsanak 
N a l i f e b b e , hol, dragománunk szerint, rókát és sakált talá
lunk. Szegény szamaraink nem a legjobb kondiczióban voltak, 
ugy, hogy alapos aggodalmam volt, hogy Latinovits a 
maga 105 kilójával agyonnyomja egyik vagy másikat; de 
csodálatos, noha piczinyek és véznák voltak, mégis elég jól 
elbirták nehéz terhüket. Utunk, a városból kiérve, a 
szép, zöldelö vetések közt vezetett, mig egy órai ut után 
megérkeztünk, közbe átgázolva egy meglehetős, mély 
vízfolyást is. A fellah falu be volt kerítve tüskés kaktu
szokkal, melyeken még néhány elhagyott gyümölcs látszott, 
mert a fö aratás már deczemberben megtörtént. 

A falun keresztül haladva, egész sereg félig meztelen 
gyerek- és asszonykaraván követett; a kiszemelt házhoz 
értünk, hol tanyánkat felütni akartuk. A kutyák csaholására 
kijött a házból egy középkorban levő nö, ki szívesen látott 
bennünket, de férje csak később jött meg. Először csak kívül
ről néztem a házat. — Képzelj magadnak, nyájas olvasóm, 
egy vályogból és sárból összeállított, négyszögletű valamit, 
melynek csak ajtaja van, de üvegablaka nincs, és nincs is 
bemeszelve; tetejét is hiába keresed, mert az sincs; 
mindössze is néhány pálmagerenda van a falon keresztbe 
téve, arra jön a kukoriczaszár vagy nád, az be van sárral 
tapasztva és készen a szép, lapos födél, kedvencz tanyája 
a sok szelid galambnak és a kutyáknak. 

Én Latinovitsra néztem, ö én reám; s elnevettük ma
gunkat jövő éjjeli szállásunk láttára. A házba bemenve, a fal 
mellett néhány sárból való padka tünt fel, erre gyé
kényt hoztak és kész volt a nappali szalon és az éjjeli 
hálószoba. 

4—5 edény, a miben főznek, egyik sarokban egy rozzant 



eke, néhány zsák buza és pamutmag; egy kis tűzhely-
forma lenn a földön, egy sóörlőhöz hasonló kézimalom, 
néhány gyékény-szőnyeg és az egész ház bútorzata le 
van irva. 

Itt kellett tehát tanyáznunk együtt a családdal, 
melynek nötagjai egy hasonló bútorzatú szomszéd benyi-
lóban voltak. 

Nem szabad azonban a szomszédságról sem elfelejt
kezni ; mert hát a házból egy kis bekerített udvarba 
lehetett kijutni, melynek fél fele be is volt tetőzve az 
előbb leirt módon s itt háltak a házi állatok, 3 teve, 
5 bivaly, néhány kecske, juh és 3 szamár; ide a bejárás a 
szobából történt. Csodálkozva nézegettek bennünket a teve 
és bivaly, mikor szobánkon keresztül jöttek ; még ily közel
ségben nem sok európait láthattak; s gondolhatták maguk
ban, mit keresnek ezek itt? . . . 

Elővéve puskáinkat, dragománunkkal és néhány 
arabbal kimentünk a vadászati térre. Hallottam, hogy a 
czukornádakban vannak a rókák, de az arabok kevés hajlan
dóságot tanúsítottak az oda bemenetelre, dragománunk pedig 
jobb ügyhöz méltó buzgósággal beszélgette, hogy oda nem 
lehet bemenni, pedig csak félt energikusan fellépni a hajtók 
ellen. Egy nagy vízmosás partjához értünk, melynek aljatama-
riskus bokrokkal, kákával és néhol náddal volt födve és meg
lehetős vizes volt. Az arab hajtók nagynehezen rászánták 
magukat a bemenetelre, de róka csak nem volt. Elértünk 
egy malomhoz. Itt felrepült néhány morsnepf. Én, meg
unva a hiábavaló vadászatot, göbecset cserélek és hamar
jában vagy 3 darabot lőttem. Lőni pedig roppant nehéz 
volt, mert bár merre röpült a snepf, a feléje tartott puska 
végén majd egy-egy teve, vagy bivaly, majd egy ember volt 
látható, ugy hogy minduntalan félni kellett, hogy meglő 



az ember valakit. Mert a mező nyüzsgött a sok arabtól 
s a sok gyerek, a lövés zajától figyelmessé téve, jött 
mindenfelöl. 

Lassankint a nap is nyugvóra szállván, a falu felé 
indultunk. Végre is egy pálma- és más fákkal szegélyzett 
téren feltűnt ekkor egy róka. Én a lábamba fúródott 
pálmatüske kivevésével lévén elfoglalva, nem is láttam, 
de Latinovits és a dragomán reá lőttek, de messziről s igy 
elhibázták. 

Beérve a faluba, házigazdánkat is otthon talál
tuk ; a vacsorához hozzá ülve, 30—40 arab jött oda bámulni 
és mi ezek nézése közben fogyasztottuk a velünk hozott 
hideg étkeket. Tolmácsunk által megkérdeztük a fellah 
család menüjét is, mely a következő volt. Reggeli: tej és 
vaj kenyérrel, a mely kenyér ugy készül, hogy a kövek 
közt megőrölt buza- vagy kukoriczaliszt vizzel összegyuratik 
és két megtüzesített kö között, mint nálunk a lángos, 
vékonyan megsüttetik; délben: megfőtt zöldség vajjal le-
öntve; vacsora: megfőtt buza vagy rizs és hetenkint 
néhányszor fiatal galamb vagy tyúk, először vizben meg
főzve és azután vajban kisütve. Jó étvágyat! 

Kérdezősködtem a vagyoni állásukról is. Ök egy családot 
képeznek és 3 tanyán vannak 14-en; bevételük, a 10-edet, 
mit az állam természetben vesz el tőlük, leszámítva, a gyapot
ból, czukornádból, sat. mintegy 2600 márka és ezt körülbelül 
2A teleknyi föld adja. Minden esetre szép jövedelem. S mert 
az élelmet a föld adja, tejet, vajat a bivaly, kecske és juh; a 
ruhát maguk szövik, apapucs, akinek van, olcsó;luxus nincs; 
tűzifa nem kell, mert hideg se télen, se nyáron nincs, eső nem 
esik; az épitkezés egészen olcsó. Kérdezhetné valaki, hová 
teszik hát a pénzt? Részben eldugják, elássák valahova, 
részben kis börerszénybe eldugva ruhájuk alatt maguk-



kai hordják. Vacsora után a sok vendég, kikkel drago-
mánunk a holnapi vadászat felöl beszélt, eltávozott és 
mi magunkra maradtunk. A padkára reáteritett gyékény na
gyon kemény volt, ugy, hogy én egyik pokróczomat is magam 
alá tettem; vánkosnak jó volt a puskatok és bizony csak a 
fülemmel takarózhattam volna, ha ki nem segit vékony 
felsökabátom. Latinovits, előre gondoskodva, bizonyos olajat 
és féregport aplikálgatott maga köré, de kevés szerencsével, 
mert bizony csipték öt is, mint engem. El akartunk aludni, 
de a szokatlan helyzet, a kutyák ugatása fejünk felett, 
az állatok mormogása, kérödzése és a mi a fö, fellahjaink 
majd félóráig tartó, orditó imádkozása sokáig fentartott, ugy, 
hogy midőn kora reggel az imádság ujjonta elkezdődött, — és 
még csak nem is duettben, hanem egyenkint, mert addig az 
arab nem megy ki házából, mig imáját nem végezte, — ép oly 
álmosan keltünk fel, mint a hogyan lefeküdtünk. A nap felkel
tével csomagjainkat összemálházva és háziasszonyunknak 
10 piasztert adva, felmálháztuk a tevét és felkapva a 
szamarakra, megindultunk jobb vadászatot keresni. Ilyen a 
sivatag szélén a Birkeh tó közelében lett volna állítólag 
található . . . . 

Karavánunk igy nézett ki: elöl szamaragoltam én, 
utánam Latinovits, azután jött a teve, leghátul, mint leg
lustább, a dragomán és a négy arab. 

A merre csak mentünk mindenütt a szorgos munka 
nyoma látszott.. Hol jobbról, hol balról sötétedett a pamut
bokor, melyet 3-szori megszedés után kivágnak és a tevékre 
felmálházva, tüzelésre használnak. Néha-néha, feltűnik 
egy-egy parcella cukornád is, a mit az arabok Assab-
nak neveznek, mely név azért maradt emlékemben, mert a 
vasúton szerte kiabálva árulják és nemcsak gyerekek, hanem 
idősebbek is kedvvel szopogatják. Ize különben inkább csak 



a bélnek van, épen olyan, mint a közönséges fehér czukor 
ize. A héjat előbb késsel levagdalják. A kiirtott pamut
bokor helyén már a lóhere és luczerna tör elé; s hol az 
már vagy lelegeltetett vagy levágatott, viz bocsájtatik reá, 
kedvencz tanyájául a sok ezer meg ezer barázdabillegetőnek, 
melyeket még, mint Kairó körül, a lesipuskás angol nem 
lövöldözött meg. Köztük elvétve néhány mezei pacsirta 
is eltéved. 

Utunk a mezőség közt visz, de nagyon kanyargóssan, 
mert itt egyenes ut sehol sem található; vagy jobbra vagy 
balra örökösen kanyarognak ezek, a mint a gátak, mely
nek tetején járnak, alkotva vannak. Igen sajnáltam egy 
esetben, hogy fotograíirozni nem tudok. Egy pálmaliget 
vizzel volt elárasztva és ott vagy 30 drb. fehér Ibis a 
tónál keresgélt élelem után; a sötét pálmatörzs, szép zöld 
leveleivel, a kékellö viz és e belőle ki-kitörő fü, a szép 
hófehér állatokkal gyönyörű csoportot alkottak. 

Néha az ut mellett feltűnt egy kezdetleges alkotmány, 
mely két pálmakötéllel összekötött hosszú kukoricza szárból 
állt, ezt fönt pálmakötél tartotta össze és ennek közepén 
egy vékony fa volt megerösitve, az egyik végén hozzá 
kötözött sárbunkóval; a másik végén egy vederhez hasonló 
kákakosárral, hasonlóan a mi gémes-kutjainkhoz, de termé
szetesen kezdetlegesebb kiadásban. Ezzel a kezdetleges 
szerszámmal meriti a vizet földjére a fáradhatlan arab, 
igy öntözvén búzája vagy pamutja barázdák által elvá
lasztott egy-egy parcelláját. 

Utunk a sivatag felé visz, hol majd kétnegyed óráig 
megyünk, mig a városhoz vissza kerülünk. Itt megszólít 
benünket egy arab, ki szamaráról leszállva a földön guggolt 
és távolról imádkozni látszott. Mikor oda értünk, gyufát 
kért s dragománunk kérdésére egy lyukat mutatott, melybe 



egy nagy mérges cobra bujt a kövek alá, — ezt akarta ki
füstölni. 

Végre a sivatagon egy mély szakadékhoz értünk, 
melynek fenekén kis patak csörgedezett. A szakadékot 
nagy távolságra vadméhek lepik el, melyek a partra 
telepedve, a jó meleg napfényben sütkéreznek; milliárd 
meg milliárd röpköd körülöttünk, úgy, hogy már-
már futásról gondolkodunk, midőn vezetőnk figyelmeztet, 
hogy nincs fulánkjuk. Messziről feltűnik egy kis arab 
falu, melynek nem utolsó diszitése néhány magas gyár
kémény egy elhagyott czukorgyáron ; midőn közel érünk, az 
omladozó falak közöl sok vadgalamb röpül fel, melyek közül 
kettőt lelövök. Ugyanott igen sok vércse is tanyáz. A 
gyár összes vasrészei, a gépek még mind helyeiken; oldalt 
áll egy lokomobil; tető nincs és a gyár egyik oldalfala 
egészen kidőlve, mindenütt csak pusztulás; a géprészek, 
ugy látszik, nem érik meg a vasúton való szállítás árát, azért 
maradtak ott, a gyár pedig azért szűnt meg, mert 
a föld, a sok év óta folytonos czukornád-termelés által kizsa
rolva, megtermi még ugyan a nádat, de a czukor oly 
kevés benne, hogy haszonnal nem tenyészthető többé, 
a vasút pedig messze levén, máshonnan odahozni nyers 
anyagot nem lenne érdemes. 

Már délfelé jár az idő, utunk czélja mégis messze 
van. Végre háromnegyed 12 órára egy folyóvízhez 
érünk, melynek sok kezdetleges hidjain keresztül menve, 
elértük tanyánkat, M a s r a h t , hol megszállni és éjje-
lezni akarunk. A falu meglehetős nagy területet foglal 
el sárkunyhóival, szük sikátoraival. Közeledtünkre a 
kutyák ugatása fogad, végre a tegnapi kvártélyhoz hason
lító kunyhóba érünk, mely csak annyiban különbözik, 
hogy egyik szárnya vendégszoba; ennek magasabb a földje, 
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mint a másiknak. Az obligát gyékény leterittetik és mi 
elhelyezkedünk. Ebédünk persze megint a falu részvéte 
mellett történik; újra oda gyül, kinek csak lába van a 
menésre. Délután elindultunk a vadászat szinhelyére, hol 
az arabok szerint sok rókát és farkast fogunk találni. 
Utunk a sivatag felé vezetett, de előbb még egy kisebb tó 
állja el utunkat, sok vizvezetö árkaival, melyeken csakis 
az arabok nyakán gubbaszkodva tudunk átjutni; a tón sok 
szárcsa és vadkacsa van ; az egyik arab el is vált tőlünk 
és kovás puskájával, mert itt még az divik, lőtt is néhány 
darabot; mi azonban csak arra szorítkoztunk, hogy a tó
parton százával tanyázó pfeiferek közül lőjünk egy tucza-
tot. A tón átkelvén, vadászatunk voltaképeni szinhelyére 
érünk. A sivatag homokjából magas buczkák támadtak itt, 
ezt belepi jó sürüen a tamariskus és más bokor, törpefe-
nyövel vagy czédrussal vegyest; a buczka és a sivatag 
közt, a viz oda vezetésével igen szép árpa- és búzatáblák 
vannak; jő két láb magasak itt a növények és most hány
ják kalászukat. Latinovits a tón felül maradt, én a másik 
felén, a dragomán pedig hátul kullog a gabonában; két arab 
a buczkán halad, bottal ütögetve a bokrokat. 

Sokáig haladtunk igy, mig egyszerre Latinovits lövése 
hallik. Figyel nesen nézek előre s tőlem vagy 80 lépésre a siva
tag felé tartva, látok egy szép nagy farkast, de a távolság miatt 
nem lőhetek. A dragománhoz közel jutott volna, mikor 
törtetve ment keresztül az árpán, de az csak hallott a 
vadászat-rendezésről valamit, de nem értett hozzá s igy távol 
esett tőle. Még sokáig láttam azután, mikor a sivatagon 
futott tovább, néha-néha visszanézve; mert, mint Latinovits 
később mondta, egy kölykével volt a sűrűben, de az 
visszatört. 

Egészen felvillanyozva mentünk tovább; egy helyen a 



tavalyi kukoriczát nyomtatták ló helyett bivaly és tevével, 
ép ugy legarmadázva a kukoriczát, mint minálunk a nyom
tatók a búzát vagy árpát. Azt hiszem, a fehér egyiptomi 
kukoricza könnyebben lemorzsolódik a csutáról, mint 
nálunk a cinquantine, mert máskép nem tudnák levenni 
a szemet. 

Egészen estefeléig halatltunk előre, visszakanyarodva 
a sivatag szélein a falu felé; útközben két rókát is vertek 
fel hajtóink, de nagyon messzire estek tőlem; két lövést 
is tettem egyikre, de az elment a búzákba és nem találtuk 
meg. Az idevaló róka felényi nagy, mint a mienk, akkora, 
mint egy jól kinőtt nyul, nem oly ravasz; többnyire a fal
vak körül ólálkodik, elhordva onnan tyúkot, galambot és 
kacsát még nappal is. 

Jól kifáradva tértünk szállásunkra s minthogy a tegnapi 
kemény ágy nem igen tetszett, tolmácsunk által szalmát 
kértünk, amit azonban sehol sem találtak, mert a poly-
vájával együtt füvei szecskává aprítva, régen feletették; 
felfedeztem végre kukoriczacsumát s azt hozattuk a szőnyeg 
alá, igy fekhelyünk valamivel nem puhább, hanem 
kevésbé kemény hit. 

A falu mellett vagy 50 darab pálma és arábiai 
ákácz volt, egy egész kis erdőt képezve. Napnyugta 
felé oda elálltam és az éjjeli szállásra odasiető héják 
és vércsék közül vagy 10 drbot lelödöztem az ara
bok bámulatára, kik nem értették meg, hogy lehet oly 
vadra lőni, mely röpül és husa nem jó , és a mi fö, tisz
togatja a kidobott hus- és dögtől a falu környékét. A nap 
lenyugtával az előbb oly meleg levegő egyszerre érezhetően 
hideggé változik és kezdődik a nagy harmatesés, mely egy 
nap se marad ki, minthogy éjjel mindig tiszta az ég, ha 
napközben kivételkép felhők borították is. 



Visszatérve a házba, estelizés közben, mely újra mindkét 
nembeli közönség előtt történt, dragománunk ijesztő mesékkel 
traktált bennünket, az arabokat illetőleg, kik már sok 
európait elpusztitottak. Mi ugyan nem hittünk a meséből 
semmit, ugy hogy én puskámat a tokjába tettem, de mégis 
elő vigyázatból Latinovits az övét kinn hagyta maga 
mellett. 

Az este meghozta lakótársainkat is; tevék szamarak és 
kecskék siettek szobánkon keresztül éjjeli helyükre, mely 
az udvaron volt; be jöhettek, ha akartak, a szobába is r 

mert ajtó csak az utcza felöl volt s az udvarra nem r 

pedig az érezhető hideg miatt szívesen vettük volna, ha 
a nyílás nem lett volna oly nagy. Különben egy rostélyon 
meggyújtottak egy csomó igen szépen összerakott kukoricza-
csutát és az melegítette is annak kezét, ki fölébe tartotta, de 
oldalvást ugyan semmit. Lassankint kiparancsolva a házból 
vendégeinket, a háziakkal együtt nyugvásra szántuk 
magunkat, mire szükségünk is volt a 4—5 órai lovaglás 
és a délutáni vadászat után. 

A hely szokatlansága miatt csak jó későn aludhat
tunk el, midőn egyszerre egy nehéz test reánkugrását érez
zük; felijedünk és eszünkbe jut a dragomán esti elbeszé
lése. Azt képzeljük, megrohantattunk, midőn kecskemekegés 
mutatja, hogy egy kis gida, melynek éjjeli helye szokott 
lenni a magasabb vendégszoba, igénybe vette, a mi öt 
illeti meg. Félig boszankodva félig nevetve kergetjük el 
őkelmét, de az éjjel még többször is alkalmatlankodott, 
mi ellen — az istálló nyitva lévén — nem tehettünk 
semmit, sőt örültünk, hogy a teve és bivaly nyugton 
hagyott bennünket. 

Kora reggel talpon voltunk; a thea felmelegített 
bennünket, mert mig a nap fel nem kelt, nagy hideg,, 



illetőleg csak 3—4 fok meleg volt. Házigazdánktól elbúcsúzva 
megindultunk a dragománunk által kitűnő helynek festett 
Birkeh tó felé, hol vizi vadakra is lett volna vadászat. 
Egy darabig az előbbi tó mellett haladtunk, melynek seké
lyes részén a pfeiferek serege ütött tanyát, fel-felkelve 
jövetelünkkor és odébb leszállva; majd reájutottunk egy 
tamariskusok boritott buczkára, melyen majd egy órát 
kellett a nagy homokban haladnunk; elhagyott, kisebb 
falvakat is találtunk; egy helyen néhány beduin tanyázott 
sátor alatt, tevéiket legeltetve a száraz avaron. Egyszerre 
utunk előtt egy széles folyóvíz terül el, annak partján 
megállunk és a mélység kipuhatolására arabjaink a vizbe 
mennek, de a viz oly mély, hogy hónaljig ér, igy velük 
átvitetni magunkat nehéz lenne. De itt van a teve; melyre, 
hogy átszállítson, én ülök fel először. Nem mondhatnám, 
hogy a málhák tetején jó ülés lenne, ugy, hogy — noha 
jól megkapaszkodtam kis híja, hogy a teve felkelése 
alkalmával le nem estem. Mert a teve felkelése részle
tekbe megy; előbb feláll a hátulsó lábára, akkor majd a 
nyakába esik az ember, azután az első lábára áll, 
akkor meg majd hanyatt esik. Bemegyünk a vizbe, a 
közepén azonban tevém megmakacsolja magát, elkezd ordítani 
és hiába a lárma, a kötőfék ránczigálása s mintha készülődé
seket tenne, mintha görbedne a lába a lefekvésre ; - no ez 
épen jó lesz a málhával és szerény magammal a hátán! 
De mégis jobb érzése erőt vesz rajta és nagy nehezen 
kigázol. Latinovits a parton nevet, de most ö reá kerül 
a sor; a tevét azonban nem lehet újra átküldeni, s 
igy nem maradt más hátra, mint az, hogy a két 
arab egymás vállát fogva, Latinovits elé áll, ö meg 
felülve nyakuk közé és lábát feltartva, szerencsésen átevicz-
kél a vizén. A mig ez az átszállítási mizéria tartott, 



én két szép jégmadarat lőttem, egy szép, kis zöldet, mely 
minálunk is van, és egy nagyobb fehér-tarkát, mely 
csak Egyiptomban található, nagyságára hasonlit egy feny
ves rigóhoz. 

Jó három órai szamaragolás után elértünk végre vadá
szatunk szinhelyére, a Birkeh tóhoz, mely tő nagyságára 
a Velenczei-tóhoz hasonlit; igen sok hal van benne, melyet 
eredeti módon sütnek meg arabjaink, ugy a halászok is. 
Kinézése hasonlit a pontyhoz, de még sem az; a belső 
részét nem vágják ki, mint nálunk, hanem a belet oda
nyomkodják a kopoltyuhoz s ott húzzák ki, azután tüzet 
raknak és az egész halat a parázsba teszik, betakargatva 
hamuval; az igaz, hogy külseje megpörkölődik, de ám 
azért - - jó lehet. A tő. partja némely helyen náddal van 
benőve és nagyon siker, homokos, ugy, hogy a hajók 
messze benn állnak, ép ugy. mint a Balaton déli részén. 
Egyik arabot elküldjük a halásztanyára és az talál is egy 
jókora csónakot, mely azonban ballal van tele. Hosszú időbe 
telt, a mig kirakták a terhet és mi végre is reászállhatunk a 
járműre, azaz belovaglunk arabjaink nyakán. 

A csónak nagyon libbenékeny, kormánya nincs, evezője, 
ha ugyan annak nevezhető, kettő és pedig két jó hosszú 
gerenda, melynek se lapátja, se huzó szöge nincs, csak is 
pálmaguzszsal van az oldalhoz erősítve; mindenikhez két-két 
beduin halász oda ül és mi megindulunk. A tó meglehe
tősen telve van a kacsák sokféle nemeivel, melyek közt 
leginkább a jeges kacsákhoz hasonlók tarkállanak; be is 
várnak 60 70 lépésnyire, hogy felrepülve odább ismét 
leszabjanak. A szél meglehetősen erős, ugy, hogy a hullámok 
magasan járnak. Reá-reálödözünk a kacsákra — melyek néha 
a hullámvölgyben el-eltünnek, hogy a másik pillanatban a 
hullámbegyen jelenjenek meg — de nem sok eredménynyel: 



mindössze is két darabot találtunk és azok is elbuktak 
közeledtünkre. 

Hiába mondom, hogy egy csónak a vadászatra nem 
elég, hogy legalább 2 — 3 kell, nem de kapunk többet, mert 
a többiek halászattal vannak elfoglalva. Ide-oda járunk 
üldözve a feltünedező kacsákat, de látván az eredmény
telenséget, elhatározzuk, hogy keresztülmegyünk a tón 
és a sivatag szélén levő bokrosban vadászunk sakálra, far
kasra és rókára. A hely nem volna rossz, mert itt-ott a 
kiszáradt tófenékek helyén kisebb csoport ivád is van s a 
bokrok meglehetős sürüek. De, noha magunkat a hajtók 
közé felosztva majd egy órát járunk ide s tova, még sem 
találunk semmit, pedig az egész homokos talaj tömve 
van csaj iákkal, mely nyomok az ott járt farkasokat és 
rókákat árulják el. 

En igazán nem tudom, mi volt oka a sikertelenségnek? 
Az igaz, hogy a terület több száz holdra terjedt és lehet 
az is, hogy a vad előre elmenekült. 

Megunván az ujabbi sikertelenséget, visszamentünk a 
hajónkhoz, hogy átszállítson bennünket, s ime az ott
hagyott, jó bordeauxborom, mely egy 3/4-résznyire még 
telve levő bouteliában volt, az evezősök közt nagy bosz-
szuságomra eltűnt. Ök ugyan azt állították, hogy a vizbe 
eshetett, de akkor fenn maradt volna a víz szinén mert 
az üveg be volt dugaszolva. Hiába beszélte ügyefogyott 
dragománunk is, hogy igazuk van, én azt hiszem, hogy 

Mohamed tilalma ellenére - - a bort elköltötték. 
Visszatérve a túlsó partra, Latinovitsot az a kala-

mitás érte, hogy arabja, kinek hátán lovagolt, besüppedt 
egy iszapos helyen, ugy, hogy ö neki a vizbe leugrania 
kellett; ez ugyancsak nem vált javára vadászczipöjének, 
mely az ö nem csekély boszuságára tele lett vizzel. De 



a bor ellopása keservesebben esett, mert igen szomjasak 
voltunk és a tó vize, keserü-sós lévén, ihatatlan. 

Megindultunk a nem legjobb eredményű vadászat 
után Zenuresbe, hol éjjeli szállásunkat voltunk felütendök 
a kis arab kávéházban. Útközben egy beduin faluhoz 
érve, vizet kértünk; hoztak is és pedig olyan korsóban, 
melyet nem ártana meghonosítani nálunk is, mert kitünö 
hűvösen tartja a vizet. Ugyanis az edény oldalfalai vízát
eresztők, ugy, hogy rajtuk a viz egy csekély része átszi
várog, az elpárolgás által a korsót és a benne levő vizet 
mindig hidegen tartja. Kanyargós utunk nagy töltésen vezet, 
melyen elérünk egy kisebb folyóhoz, hol 8—10 jégmadarat 
látok lebegni a viz szine fölött lesve a halat; lövök belőlük 
néhány darabot és egy vállalkozó szellemű arab kihozza a víz
ből, pedig a viz majd hónaljáig ért. A lövéseimből látom, hogy 
az egyiptomi puskapor gyalázatos rosz, rettenetesen piszkítja 
a csövet és alig van ereje, pedig 16-os kaliberű puskám
hoz 50 gramm port vettem, mig otthon 45 is elég. A tő-
kiöntéseiből kiérve, egy kivételképen egyenes ut vezet a falu 
felé, néhol szegélyezve fákkal is, melyekéi) a mi gerliczéink-
hez hasonló madarak ültek; egyet lelőttem, ennek tollazata 
elütő volt a mi gerliczéinktöl annyiban, hogy a nyaknál 
igen élénk rozsdapiros volt és a többi testrész is élénk tollak
kal volt fedve. 

Már több két órájánál, hogy mentünk és a nap 
alkonyatra szállt; egyszerre a buzavetés közt feltűnik 
egy barázdán egy róka. Rrögtön kapkodunk a puskához, 
de noha én is, a dragomán is reálöttünk, a buza közt 
eltűnt. 

Késő éj volt, mikor a faluba értünk, felkeresvén 
kávéházunkat. A napi hideg étek után nagy vágyam 
volt meleget is enni. de ott csak kávét kaphattunk. Én 



tehát tojás, liszt és zsir hiányában vajat hozatván, 
neki gyürköztem és hamarjában oly jó galuskát csinál
tam, milyet még idehaza is régen ettem. Éjjeli szállásunk 
most az egyszer annyival volt jobb, hogy pricscsen, azaz 
hogy deszkapadon háltunk, az obligát gyékénytakaróval 
alattunk; - - no, az igaz, hogy a földnél csak valamivel volt 
— keményebb. 

Vonatunk, melyen Kairóba voltunk ménendök, fél 
7-kor indult, igy még napkelte előtt kellett fölkelnünk. 

Sok napfelkeltét láttam életemben, de még ily 
gyönyörűt soha; a regghajnal pirkadása, mely a tiszta 
levegőben gyönyörű sziliével tűnt elö; a kelő nap, mely 
a szép pálmákat megvilágitotta; a szép, zöld mező, hol 
a fürjek verése és a pacsirták éneke hallatszott; örökké 
feledhetlen lesz előttem! 

Az oázisból kiérve, a szép, délövi nap sütötte 
a sivatagot, melyen utunk vitt. De midőn a Nilus 
völgye tünt elö, ott nagy ködbe értünk, mely csak 
1 0 óra felé oszlott el végkép ; a mint a meteorológiai észle-
letekböl láttam, akkor volt a leghidegebb nap egész télen 
Egyiptomban. 

Vadászatunk ugyan nem sikerült, de azért nem saj
náltam az ott eltelt időt, — remélve, hogy olvasóim is azt 
mondják soraim elolvasta után. Szalay Imre. 

A fapiaczról. 

(13-) Az ez idő szerinti üzleti viszonyok egyik leg
fontosabb kérdése, a mint erről mult tudósításunkban is 
megemlékeztünk, a faanyagok tavaszra való kiszállításának 
ügye volt; s erre máig már tisztázódott a helyzet annyira, 


