
V A D Á S Z - E S VERSENYLAP. 
llélfö, j a n u á r 10. 1. S Z . Harmadik évfolyam 1859. 

A pesti lóversenyek sorozata 1859 
ELSŐ NAP. 

V a s á r n a p , j ú n i u s 5. 

I. Tiial Stakes. 
1% mfld. - Tét 150 for. bánat 50 íor. — Úrlovarok szinekben. Teher : 3é. 

107 ft., 4é. 122 ft., 5é. 127 ft., id. 132 ft. kanczára és heréltre 3 fonttal kevesebb. 
Lóra, melly a futásig még nem nyert 4 fonttal, melly pedig a futásig sohasem 
pályázott, 8 fonttal kevesebb, a nem nyerteseknek engedett 4 font beszámításával. 
— A 2-ik lóé 100 for. — 7 aláirás kell, hogy e verseny létesüljön. Aláirás és neve
zés martius 31. 

II. Gr. Kinsky Octavian díj 5 0 0 for. 

1859. 1860. és 1861. évre. 1 mf. Futhat az ausztriai birodalomban született és 
nevelt minden 3 éves ló. Teher : kanczára és paripára 95 font, ménre 3 fonttal 
több. Tét 100 for. f. v. f. Tiz aláírással a 2-dik ló kettős tételt kap. Aláirás és ne
vezés mart. 31. 

III. Első Császárdi j 1000 db. rs. kir. arany, 

Futhatnak 4 éves és Idősb minden országbeli mén- és kanczalovak. — 3'/2 
mföld. Tét : 250 for; bánat 125 for., ha azonban a verseny előtt egy hónappal be
jelentetik, a bánat csak 70 for. — Teher : 4é. 105 font; 5é. 111 font; 6é. cs idösbre 
114 font. Kanczára 3 fonttal, ausztriai birodalomban született lóra 5 fonttal keve
sebb. Egy első császárdij nyerőjére 4 fonttal, két illy dij nyerőjére 6 fonttal, bárom 
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vagy több illy dij nyerőjére 8 főúttal több. A tét- cs bánatpénzek fele az első, fele 
a második lóé. 

IV. Egyesült nemzeti díj : 300 arany ezüst serlegben. 

Futhat magyarhoni 3é. minden mén és kancza, 1 ang. mf. Teher : 95 font, 
kanczára 2 fonttal kevesebb. Lóra, melly bármit és bárhol nyert, 5 fonttal több. Tét : 
40 arany; fele bánat; a tétösz fele az első, fele a második lóé. Bejelentés martius 
31-ig. 

V. Vadász-verseny (Iluuter-Stakes) 

kapcsolatban az eddigi o s t o r d i j j a l 3 mf. — Tétel 25 for. 10 for. bánat; 
futhat minden félvér ló. — Teher : 4é. t20 ft.; 5c. 125 ft.; 6é. 130 ft.; id. 135 ft. 
— Külföldi lóra 5 fonttal több, angol lóra ennél is 5 fonttal több. — Lóra, melly 
a futás végéig a pályán megjelent, külön 5 fonttal több, melly pedig a verseny lejár
táig nyertes volt, szintén 5 fonttal több. — Ménlóra mindezeknél 3 fonttal több. — 
12 aláirás kell, hogy e verseny létesüljön. — A 2-dik ló kétszeres tételt kap. Úrlo
varok a szokott szinekben. — Az aláirás s nevezés nyitva áll 1859-ki májns l - ig 
6 mindkettő a pesti versenytitkárnál történik. —• Az aláirás kötelez 1860. évig 
bezárólag. — Csak egy évre aláiró 100 for. tételt fizet; fuss vagy fizess. 

VI. Mezei gazdák díja 

Az első ló 100 for., a második 75 for., a harmadik 25 for. nyer. Futhatnak 
mezei gazdák saját lovai. Bejelentés a futás napjáig. 

VII. Pesti díj. 200 arany ezüst billikoinbaii. 

1859., 1860. és 1861. évre alapitá több pestvárosi lakos. Futhat minden Ma
gyarországban született ló. A határoszloptól kezdve egyszer körül a nyerőpontig. 
Teher : 3é. 93 ft., 4é. 113 ft., 5é. és idösbre 119 ft. Ménre 2 fonttal több, félvérre 7 
fonttal kevesebb. Tét 20 arany, fele bánat. A tét- és bánatösz fele az első, fele a 
második lóé, Aláirás és nevezés mart. 31. 

MÁSODIK NAP. 
Kedd, június 7-

I. Haek-Stakcs. 

l y , m f . — Futhatnak a birodalomban nevelt félvér-lovak. Úrlovarok a szö
kött szinekben. — Tét : 10 for.; „fuss vagy fizess." — Az aláirás e versenyre kötelez 
1860. évig bezárólag. — K i csak egy évre ír alá, 100 for. tételt fizet. — Teher : 4é. 
125 font; 5é. 130 font; 6é. s id. 133 font; ménre 3 fonttal több. — A 2-dik lóé 50 
f o r . _ ötven aláiró vagy nincs verseny. — Nevezni lehet minden évben mai'-
tius 31-ig. 



II. Gr. Károlyi István uicgűjitoU tétversenye 5000 for. 
Bel- és külföldi minden mén és kanczának 1854-töl 1863-ig bezárólag, azaz 

10 évre biztosítva. - Távolság 2 * / i angol mfld. — Tét minden lóért 500 for.; bána 
200 for. A második lóé 1000 for. Teher 3é. 85 font; 4é. 105 font; 5é. 111 font 
idösbre 115 font; ménre 3 fonttal több; e dij nyerőjére minden évben 5 fonttal több. 
— Bejelentés minden évben mart. 31-ig. 

III. Ilazali dij : lOO arany. 
Futhat magyarhoni minden kancza, i y 4 ang. mf. 3é. 85 ft.; 4é. 100 ft.; 5é. 

107 ft.; 6é. és idösbre 111 ft. — Bécsi dij nyerőjére ugyanazon évben 5 fonttal több. 
T é t : 10 ar. „ F u s s v a g y f i ze s s . " A tétösz fele az első, fele a második lóé. 
Bejelentés mart. 31-ig. 

IV. Asszonyságok díja : 
Száz arany értékű serlegben annyi arany, a mennyi az aláirt 383 ar. összegből 

évenként begyül, ez a tét- és bánatösszel az első lóé, leszámítván 50 aranyat, melly 
a másodiké. Futhat minden ló. Egyszer körül, 20 öllel a nyeröpont előtt kezdve. — 
T é t : 10 arany „fuss vagy fizess." Teher : 3é. 110 font; 4é. 125 font; 5é. 130 font; 
6é. és idösbre 135 font; ménre 2 főúttal több; angol telivérre külön 5 fonttal több. 
Lóra, melly futás végett gyepen sehol meg nem jelent, 5 fonttal kevesebb, bécsi dij 
nyerőjére ugyanazon évben 3 fonttal több. Úrlovarok a szokott szinekben. B e j e 
l e n t é s mart. 31-ig. . 

V. Handicap lOOO for. 
Ajánlja 1859. 1860. és 1861 évre a lótenyésztés egy pártolója. Futhat minden 

ló, egyszer körül, mintegy V/2 mfld. A terhek april 30-áig közzéteendők s ennek el 
nem fogadása május 15-éig bejelentendő. Tét 150 for., bánat 75 for. május 15-éig 
bejelentve azonban csak 25 for. Az eddig ismeretlen ló, ha e terhek közzététele 
után 700 forintot tisztán nyer, 4 fonttal — ha kétszer vagy többször nyer, 8 fonttal 
többet visz. A második ló a tét- és báuatösz felét nyeri. Aláirás és nevezés mart. 31. 

VI. Esztcrházy-dij : 500 for. 
Ebből 400 for. az első lóé, 100 for. a másodiké. Futhat az ausztriai biroda

lomban született minden ló. — Száz lépéssel a nyeröpont előtt kezdve egyszer 
körül. 3é. 80, 4é. 102, 5é. 108, 6é. s idösbre 110 font, ménre 2 fonttal több. Nemzeti 
dij nyertesére 3 fonttal több. — Tét : 90 forint; 30 forint bánat; a tétösz két 
harmada az első, egy harmada a második lóé. Bejelentés mart. 31-ig. 

HARMADIK NAP-
Csütörtök, jún. 9. 

I. Buttliyáuy-llmiyady-dij : 20O arany. 
Futhat minden ló ; 1 ang. mf, 3é. 87 ft., 4é. 102 ft., 5é. 109 ft, 6é. 113 ft, 

idösbre 115 ft. Az ausztriai birodalmon kivül nevelt lovakra 5 fonttal több. Ménre 2 



fonttal több. Tét : 20 arany; fuss vagy fizess. A tétösz 40 aranyig a második lóé, 
azon felül az elsőé. Bejelentés a futás előtt 3 nappal. 

11. Második császárd i j 6 0 0 cs. k. arany. 

Futhat az ausztriai birodalomban született és nevelt minden mén és kaueza. 
— 2'/ 2 mérföld. — Tétel 150 for.. 75 for. bánat; ha azonban a bánat a verseny 
előtt egy hónappal bejelentetik, csak 30 for. — Teher : 3é. 90 ft.; 4é. 110 ft.; 5é. 
116 ft.; 6é. és idösbre 120 ft ; kanczára 3 fonttal kevesebb. — Az ausztriai biro
dalmon kivül nevelt lovakra, azaz mellyek auyjok méhében mint csikók hozattak 
a belföldre, 3 fonttal több. Egy első vagy második császárdij nyerőjére 4 fonttal, 
két illy dij nyerőjére 6 fonttal, három vagy több illy dij nyerőjére 8 fonttal több.— 
— A tét- és bánatpénzek fele az első, fele a második lóé. 

III. Széchenyi-díj : 100~arany. 

Futhat minden mén és kancza. 1600 öl. 3é. 87 ft., 4é. 102 ft, 5é. 109 ft., 6é. 
113 ft., idösbre 115 ft.; kanczára 2 fonttal kevesebb. Lóra, melly már dijat nyert, 
5 fonttal több. Tét 10 ar.; fele bánat. A tétösz 40 aranyig a második lóé, azon felül 
az elsőé. Bejelentés martius 31-ig. 

IV. E ladó verseny. 

Tiszteletdíj, kapcsolatban egy tétversennyel. Tét 20 arany, fele bánat. Futhat 
minden ló, húsz öllel a nyeröpont előtt kezdve egyszer körül. Teher : 3é. 95 ít„ 
4é. 110 ft., 5é. 116 ft., 6é. és id. 118 ft. Ménre 3 fonttal több. A nyertes ló 1000 
forintért megvehető; ha 600-ért el adó : hat fonttal, ha 400-ért 12 fonttal keveseb
bet visz. Az elővétel joga a pesti lovaregylet pénztárát illeti, mely a nyertest árve
résre bocsátandja. Bejelentés június 7. 

V . Náko díj : 1 0 0 arany. 

Futhat magyarhoni minden ló, melly az illető esztendőben a p e s t i gyepen 
nyertes nem volt. — Teher : 3é. 110 font; 4é. 125 ft.; 5é. 130 ft; 6é. s idösbre 135 
font; ménre 2 fonttal több; angol telivérre külön 5 fonttal több. — Lóra, melly 
futás végett gyepen sehol meg nem jelent. 5 fonttal kevesebb, bécsi dij nyerőjére 
ugyanazon évben 3 fonttal több. — Egyszer körül, 20 öllel a nyeröpont előtt kezdve. 
— Ur-lovarok a szokott szinekben. — Tétel 5 arany ; fuss vagy fizess. — Ha 5 
aláírónál több van, a 2-dik ló kétszeres tételt kap s a 3-dik megmenti tételét, — 
különben a 2-dik ló csak tételét kapja vissza. Aláírni lehet minden évben mart, 
31-ig; a nevezések a verseny előtt fél órával történnek. 

VI . Sándor-d í j : 
100 ar. 2 ang. mf. ismételve; ugrató verseny; legalább 4 akadályon át. Futhat 

minden ló. Teher : 4é. 110 font; 5é. 117 ft.; Gé. 120 ft.; telivérre 5 fonttal több. 
T é t : 20 ar. „Fuss vagy fizess." A tétösz 60 aranyig az első és a második ló közt 



egyenlően osztatik fel; 60 arany felülete a dijjal együtt az első lóé. Bejelentés 48 
órával a futás ideje előtt. Ha ki azonban ezen előleges bejelentés nélkül kívánna 
versenyezni, ezt 40 ar. tétpénz mellett teheti. Ha legalább 3 ló nem lép a pályára, a 
dij nem adatik ki; hanem a következő évre marad. 1858-ról három induló hiánya 
miatt e dij 1859-re maradt. 

Választmányi határozat folytán ezentúl minden — eddig pengő forintokban 
fizetett d i j , t é t és b á n a t ausztriai értékű új forintokban lesz számítandó. E 
szerint a for. (forint) mindenütt a u s z t r i a i é r t é k ű f o r i n t o t jelel. 

Mindazon dijaknál, hol ismételt futás (heats) kikötve nincs, egy tulajdonos 
több lovat is futtathat. 

Mindennemű tudakozás és nevezés illy czim alatt „ V e r s e n y t i l l e t ő " az 
egylet titkárához (Bérczy Károly, Pest, Servita-tér 3. sz.) bérmentesen intézendő. 

Minden pályázó s a gyepen idomítás (Training) végett megjelenő lótól, az 
egylet pénztárába 5 for. fizetendő, annyiszor, a hányszor indul. 

Mindazon dijakra, mellyeknél külön határidő nincs kikötve, b e j e l e n t é s 
h a t á r i d e j é ü l 1859-ki mart. 31-ke van kitűzve. — A bejelentéseknek a dij 
külön megnevezésével s a lovas szinei és a ló részletes leírásával a fönebbi czim 
alatt kell az egylet titkárához intézendő bérmentes levelekben történnie. 

Ló, melly a verseny-czédulán megnevezve nincs, pályázásra nem bocsáttatik 
és be nem jelentett magán-versenyek is csak a feljegyzettek után mehetnek végbe. 

A tét- és bánatpénzek legkésőbb a versenyzés napját megelőző este az egy
leti titkárnál lefizetendök : különben azon lovak, mellyekért a tételek annak idejé
ben le nem fizettettek, pályázásra nem bocsáttatnak. Pest, jan. 7. 1859. 

A pesti lovar-egylet választmánya nevében 
Bérczy Károly egyleti titkár. 

Pesti gyep. 
Három éves verseny 1861,1862, 1863, Pesten és Pardubitzban. 

Az indítványozó az első évre, tehát 1861-re, 300 frtot a pesti gyepre, 300Trtot a 
pardubitzira dijúl tűz ki . 

Minden az ausztriai birodalomban 1857-ben fedezett kanczák ivadékainak. 
Teher : 9 stone, kanczára és heréltre 3 fonttal kevesebb. 1861-ben 1 mf. 1862-ben 
lSj mf. 1863-ban 2 mf. Tét 60 for. bánat 20 for. minden évre. 50 aláírással a 
2-dik ló ötszörös tételt nyer. A kanczák 1858. január 1-éig, az ivadékok 1859. aug. 
10-éig jelentendök be. B. Betbmann S. indítványa. 

1858-ki aug. 10-én harminezhét aláírással elzárva. 
Hg. Auersperg, Miss Heller, fed. Chief Báron Nicholson, (söt. pej kancza kis 

csillaggal, hátulsó hal csülökén kis fejér folt.) 



Gr. Batthyány István. Queen of Bcauty, fed. Deerslayer, (vil. pej kancza.) 
Ugyanannak, Confederate, fed. Bob Peel és Smaragd, (holt csikót ellett.) 
B. Bethmann S. Constance, fed. Scamander, (M a y o r W i 11 i a m pej mén 

csillaggal.) 
Ugyanannak, Hilda, fed. Chief Báron Nicholson, ( F r i e d a söt. pej kancza.) 
Ugyanannak, The Emerald Isle, fed. Chief Báron Nicholson, ( J ean Noe 

fek. mén jegytelen.) 
Ugyanannak, Cona, fed. Chief Báron Nicholson (elléskor csikajával egylttt 

kimúlt.) 
Gr. Harrach, Sally, fed. Chief Báron Nicholson, (fek. kancza.) 
Gr. Henkel Hugó, Charmian, fed. Ephesus, (Lancaster pej mén,) 
Ugyanannak, Lara, fed. Ephesus, (a csikó kimúlt) 
Ugyanannak, Violet, fed. Ephesus, (The Beduin sga mén.) 
Gr. Hunyady József, Sylph, fed. Alert, (A 11 e g r e 11 o, söt. fakó mén, csil

laggal, két első lába kese ) 
Ugyanannak, Agate, fed. Frantíc, ( R u b y sga kancza csillaggal.) 
Ugyanannak, Martingale, fed. Frautic, (pej kancza csillaggal, melly anyjával 

együtt gr. Batthyány Józsefnek adatott el.) 
Ugyanannak, Nanine, fed. Frantic, (Mezzo M a t t o vil. pej mén, hosszúkás 

csillaggal, hátulsó két lába kese.) 
Ugyanannak, Sorella, fed. Frantic, ( S a b i n a sga kancza csillaggal, hátulsó 

két és clsö ballába kese.) 
Hg Kinsky, The Oaks, fed. Chief Justice, (II e r s m a n sga mén csillaggal.) 
Gr. Kinsky Octav. Hampton k. fed. Alert, (söt. pej kancza, két hátsó és első 

ballába kese) 
Ugyanannak, Maria Mont, fed. Alert, (meddő.) 
Ugyanannak, Maria, fed. Alert, (vil. pej mén, csillaggal, hátsó ballába kese.) 
Ugyanannak, Martha, fed. Alert, (söt. pej kancza jegytelen.) 
Ugyanannak, Flying Polka, fed. Grizzly Boy, (vil. fakó kancza, fejér serény

nyel és kis csillaggal.) 
Ugyanannak, Zeta, fed. Cardinal Puff, (meddő.) 
Hg Liechtenstein Alajos, Privateer k. fed. Glück zu, (az ivadék nincs bejelentve.) 
Ugyanaunak, Ambassadress, fed. Wolfdog, (sga mén, hosszas csillaggal.) 
Ugyanannak, Y . Isabelle, fed. Lightfoot, (sga mén.) 
Hg Rohan, Susan, fed. Chief Báron Nicholson (pej mén, jegytelen.) 
Gr. Wenkheim Rudolf, Nicotiana, fed. Little Jack, (az ivadék nincs bejelentve.) 
Ugyanannak, The Medvay, fed. Sauter la Coupe, (söt. pej mén csillaggal, 

hátulsó jobb lába kese.) 
Gr. Nostitz József, Paradog, fed. Chief Báron Nicholson (söt. pej kancza, 

jegytelen) 
Henckel grófné által bejelentett három kancza : Lucie, Reideben és Queen 

Marjot ivadéka kimúlt. Rauch úr egy — gr. Pálffy Pál három kancza után bá
natot fizet. 



Vándorló ivadékverseny 1862. évre. Futhat minden 1859-ben született 
ló. Tét 150 for., bánat 50 for. annyiszor a mennyiszer. Az aláirás kötelez a bécsi, 
pesti, székcsfejérvári és pardubitzi pályára. Távolság és teher : Bécs 3 / 4 mfld. 95 
font; Pest 1 mfld. 100 font; Székesfejérvár 1 ' / 4 mfld. 105 ft;] Pardubitz 11

 4 mfld. 
108 font; kanczára és heréltre 3 fonttal kevesebb. Egyszeri nyertesre 3 fonttal, 
kétszeri nyertesre 7 fonttal több. 12 aláirás feltételezve ; ha nincs ivadék, nincs 
bánat. Az anyakancza nevezésére 1858. dec. 31. —az ivadék nevezésére az 1859. 
pesti versenyek utolsó napja a zárbatáridő. Nevezni lehet a pesti pályatitkárságnál. 

Ifj. gr. Batthyány István indítványa. 
1851. dec. 31-ig a következő kanczák neveztettek : 
Hg Liechtenstein János, Strutaway, fed. Chief Báron Nicholson. 
Ugyanaz, Lauercost k., fed. Chief Báron Nicholson. 
Ugyanaz, Young Isabel, fed. Lightfoot. 
Hg Eszterházy Pál, The Mermaid, fed. Drumour. 
Gr. Zichy Aladár, Pandora, fed. Smaragd. 
Hg Kinsky Ferdinánd, Uglcy Doe, fed. Chief Báron. 
Ugyanaz, Oaks, fed. Chief Báron. 
Id. gr. Batthyány István, Quadrille, fed. Frantic. 
Hg. Auersperg V. Károly, Elastic, fed. Clair de Lune. 
Gr. Harrach Ferencz Miss Heller, fed. Clair de Lune. 
Gr. Henckcl, Lady Shrewsbury, fed. Hartncitstcin. 
Gr. Gaschin, Camarine, fed. Champagne. 
Ugyanaz, Fleetfoot, fed. Schegoleff. 
Gr. Kinsky Oetavián, Margarethc. fed. Count Eugen. 
Ugyanaz, Maria Mont, fed. Chief Báron. 
Ugyanaz, Flying Polka, fed. Snowstorm. 
í r cu i • e i ) Hameitstein. Ugyanaz, White Stockings, fed. r „ • . , ° ' ) Sheet Anchor. 
Báró Bethmann Sándor aláirt, de nem nevezett. 

V a d á s z r a j z o k. 
i. 

Ha honunk minden részéből tárgyavatott leírásokkal bírnánk, mel
lyek az ottani vadásztér minőségét tekintettel annak helyrajzi viszo
nyaira, — jövő fejlődésére, és a mezei kedvtöltésnek különböző nemeire, 
a mint az egyik vagy másik megyében napi renden van vagy lehetne s 
úgy mint azt a velünk olly bökezííleg bánt természet úton útfélen elénk 



tárja — velünk megismertetnék : időről időre úgy hiszem olly érdekes 
olvasmányt nyújthatnának e lapok, melly egyes és csupán a pillanat 
hevélyét ábrázoló kirándulások történetével — bármilly gonddal Írattak 
is ezek, mindenesetre felérne. 

Nemcsak olly vadászember és sportkedvelő számára, ki valamelly 
mulatságos közbeset miatt, például mert több napig tartó vadászatnál 
csonttá száradt csizmában lévén kénytelen a hegyeken fel- s lejárni, 
kínjában „az angyalokat látta a menyországban énekelni", a mellett pedig 
máknyi szerencséje sem volt s mégis csöppet sem veszté kedvét; de kinek 
az sem birta megzavarni szenvedélyét, mert talán agarászatkor lova úgy 
összetörte vagy két oldalbordáját, bogy szilánkjából akár fogpiszkálót 
csináltathatott volna magának örök emlékül; — de ollyas „kedvelők" 
részére is, kik testmozgás, szabad légélvezet, vagy társaság kedvéért 
vadonat új szerszámot vesznek és iszonyúan vigyáznak, hogy ez foltot 
vagy rozsdát ne kapjon — illyesek részére sem képzelek mulatságosabb 
olvasmányt, mint olly czikkfolyamot, mellyböl téli napokon a kandalló 
tüze mellett, vagy nyári délután midőn a szunyókálásnak vége szakadt, 
minden nagyobb fejtörés nélkül a honunkban olly nagy számmal és olly 
változatosságban találtató vadásztérekkel megismerkedhetnék s megtud
hatná az ember azt, hogy egyik vagy másik mezőny, ha véletlenül vagy 
szándékosan oda vetődünk, minő kedvtöltéssel kinálkozik? 

Egyes kaland elbeszélése, helyrajz- s táj ismertetés nélkül — mit 
egyszóval m e z ő n y n e k nevezhelünk — ollyan mint valamelly rajz
vázlat hát- és előtér s levegő nélkül; kiszakasztott ábrája oly képnek, 
mellynek kerete nincs. Ha pedig valaki a mező és táj szépségeit akarná 
elénk tüntetni a nélkül, bogy a lőpor szagát s a vad bűzét velünk mintegy 
éreztesse s a nélkül, hogy a teli hanggal hajtó falkának vidám csaholását 
hallhassuk, azt mondanók neki: gazdagon teritetted meg ugyan számunkra 
az asztalt, tettél ízletes teritéket és ezüst serleget is, de nem adtál 
ennünk! 

Különben, akár egyes vadászatnemek és kirándulások, egészséges 
adomák s valódi élcczel fűszerezett sportügyek vázolásában gyönyörkö
dik valaki, akár pedig íllynemü átalános érdekű s maradandóbb becsíí 
alaprajzok készítésében keres óhajtott szórakozást : a mező minden 
irányban elég tág s nyitva áll előtte, mert mi eddig nálunk e téren nap
fényre jutott, oly kevésnek látszik előttem, hogy a kezdetnek is csak eleje. 



Futólagos gondolkozás után is szebbnél szebb tárgyaknak egész 
ööne tárul elénk, s nem merem hinni, hogy ne találkozzék elegendő kéz 
és akarat, melly a felséges anyag feldolgozásához lásson. 

Például ti, kik a csodaszép Balaton bájos mellékeit lakjátok, miért 
nem irtok nekünk kedves, mulattató és tanulságos modorban a világhírű 
egyetlen f o g a s h a l á s z a t r ó l * ) ? miért nem írjátok le vadásztani szem
pontból ís azon vidéket, mellyet olly sajátszerüen alakult hegyek öveznek, 
hogy távolról, például a somlói hegy csúcsáról egy roppant sírkerthez 
hasonlít, hol az ős élűkor mythikus óriásai nyiigosznak ? higyjétek cl, 
hogy azon pcrcztíil kezdve, midőn a tihanyi vagy keszthelyi halász 
magára rántja szűrét, s az eresz alól kihúzva az evezőt, holdvilágos éj
szakákon, vagy szövétnek fénye mellett halászni indul és szótlanul foglal 
helyet a nyugtalanul hánykódó sajkában, egész addig, midőn Náni, Bábi, 
vagy Száli szakácsnő Bécsben, vagy Rébék és Sára asszony nálunk 
nyalánk szeletekre aprítja az egyetlen halnemüt, ti pedig az életbölcs 
baiát jelmondatát: „maledictus piscis in tertia aqua" hiven követve, azt 
neszmélyivei vagy badacsonyival öntitek le - elejétől egész végig -~ 
nagy érdekkel fogjuk olvasni elöadástokat. 

Ugyancsak a Balatonból ezer és millió r á k o t szállítanak az r 
nélküli hónapokban Bécsbe, Pestre stb., van aztán tudja Isten még hány 
fajta hal ezen közbenső tengerünkben, melly igen jó izü lehet; a sekélyes 
partszéleken, a nagy tó egész hosszában kell lenni sok vizi vadnak is, 
de mi mindezekről betűt sem olvastunk c lapok hasábjain s olly kevés 
fogalmunk van mindezekről, mintha Balaton a pntagonok honában vagy 
Ausztrália bensejében hullámzanck. 

Avagy azt hiszitek, hogy illyesmi nem tartozik ide ? a szarvas- és 
hiiizvadászattól lc egész a csík- és czinegefogásig. és a nemzeti dijat 
nyert futó, vagy billíkomos agár működésétől a tolnai vagy szegedi 
halászlé- cs vadászszelet készítéséig — mind e lapok körébe tartozik. 

A Búr erdő megöl, a galgóczi hegyekből, és a Tátra bcrczeiböl 
hordják Trencsén és Nyitra megyék lakosai azon ezer meg ezer h ú r o s t 
és fenyvest, mellyek a bécsi, pesti, pozsonyi, sopronyi stb. piaezokon 
a téli hónapokban annyira kapósak, hogy bevett szokás szerint olly asz-

*) Örömmel jelentheti ük, hogy lápjaink jövőre a halászaital is, mint a sport egy nemével 
fognak foglalkozni, s hogy különösen a balatoni fogas- és gardahalászat leírására a legilletékesebb 
és legavatottabb tollat volt megnyerni szerencsénk. Szerk 



talokon is meg kell legalább egyszer fordulniuk, hol talán a rántásra 
valónak sincsenek mindig bővében; de hogy tulajdonkép melly tájakon, 
hogyan és mikor fogják e rémséges sok madarat, mellynek szaporasága 
ép olly bámulatos, mint íze kitűnő — azt mi legtöbben nem is tudjuk. 
Ugyancsak a Kárpátoknak száz meg száz mértföldnyire elágazó töveiben 
fészkel a c s á s z á r m a d á r , a n y i r- és felébb a s i k e t f a j d, itt esnek 
a legszebb medve- és fövadhajtások — de ezekről sem tudósítanak 
bennünket. 

Ott a Fertőnek síkjai a Hanság mesés ingoványaival, mellyek 
egyikében a múlt század végső éveiben a hagyomány szerint halpikkely-
lyel benőtt emberállatot leltek; a Tóköz és Sokoróallya, a Bakony és 
Farkaserdö, a mura- és drávamelléki őserdők; az alsó Dunának nagy
szerű szép tájcsoportozatai, a Tiszának mesés nagyságú lápjai és dág-
ványai; a Rézallya, a Jád-, Bisztra- és Berettyó-, és elragadó szépségű 
Körös völgyével együtt. Ez utóisóban az Erdélyből jövő folyam torony 
magasságnyi s változatos szinekben ragyogó márvány sziklafalak közt 
nyolcz-tiz mértföldnyi útat teszen s midőn szálon vitetjük magunkat 
lefelé, minden fordulatnál olly festői tájcsoportozatok tárulnak elénk, 
hogy hozzájok képest a hírneves Rajna vagy Elba völgye egészben véve 
olly ellentétben áll, mint az elvirágzott mázos képű s immár szögletes 
termetű Millefleurs vagy Divatiné asszonyság mellett a tizenhat éves 
bájos szűz ! 

Es mindezen medrekből jobbra és balra számtalan völgy hasad, 
mindenütt lábas erdőktől s majd szelíden emelkedő, majd pedig hirtelen 
felszökő magaslatoktól környezetten, mellyek hovatovább emberi láb 
által alig taposott bérczekké s természeti pompájukban diszlö őserdőkké 
tornyosulnak. Szebbnél szebb vadászterek, lehető legkedvezőbb mezőny, 
hol v a d d i s z n ó , ő z , c s á s z á r m a d á r , fogoly, n y ú l , r ó k a és 
farkas, söt az erdélyi széleken medve is örömest tanyáz. A czikázó 
patakokban, mellyek vad robajjal törnek maguknak útat roppant köomol-
ványokon és százados cserszálakon keresztül, mindenütt pisztráng, és 
kicsiny ugyan, de annál jobb ízű kövi rák ficzkándozik; alább, hol a 
hosszú tusában kifáradt s dühökben most is tajtékzó hullámok félig kiálló 
köhulladék- és holt gallyak közt csendesebb morajjal folynak a sikabb 
és sekélyebb mederben, tömérdek hal á s z r i g ó v a l találkozunk, mel-
lyekböl ügyes lövész néhány óra alatt huszat-liarmiiiczat ejthet s mellyé-



ket nemcsak jóízű húsok végett, hanem haltenyészet érdekében is pusztí
tani azért kötelesség, mert csupa fiók pisztránggal élnek, villámsebes
séggel kapkodván azt ki a legsebesebb viz alól, midőn még csak akkora 
mint egy öreg gombostű, s több százra van szüksége, hogy csak egyszer 
is jóllakjék. Mindezen gyönyörű tájakról, hol mint tudom évenként szá
zakra menő sörtevad és őz esik, még soha nem vettünk hírt. 

Ott van továbbá az ecsedi láp, a Bodrogköz, az unghi, bereghi és 
marmarosi havasok, hol egy hajdani fergeteg által gyökerestől feldúlt s 
mintegy kétezer holdnyi őserdőben, az áthatlan s rémületes gazzal benőtt 
torlatokban és odúkban (mint egy ismerőm hitelesen állitá) h i ú z o k 
tanyáznak s annál nagyobb pusztítást okoznak a szelid futó vadban, mert 
a hiúznak minden jóllakásra egy-egy eleven martalékra van szüksége, 
mellynek csupán vérével s finomabb részeivel táplálkozik, hulláját pedig 
ott hagyja a dögevö sasoknak és keselyüknek. 

Minden jelentékeny folyónk végre a legérdekesb vadásztereken 
fut végig; majd minden völgy egy-egy kedves vadásztanyát rejt, a Duná
ban óriási v i z á t s h a r c s á k a t , a Tiszában különösen tokot és 
k e c s e g é t fognak; történnek itt-ott víg társas halászatok, mellyek valódi 
nemzeti zománcczal szoktak birni; szóval, ha mindnyájunk előtt nem is 
egészen új, de helyi különböző viszonyoknál fogva még is változatos s 
nem épen meddő kedvtöltéssel kínálkozik majd minden egyes része ho
nunknak. Azt is véltem tapasztalni, hogy a folyóinkban előforduló hal-
nemüek között, bár majdnem egy néven neveztetnek, még is különbség 
van, s hogy talán másutt nem is ismert válfajok léteznek; de a helyben 
lakók közül igen kevesen vették még maguknak azon csekély fáradságot, 
hogy kis ismertetést közöltek volna arról, mit a külső kedvtöltés érdekei 
körül úgy szólván naponként tapasztalnak. 

Mindezen felséges tájaknak puszta szemlélete is milly nagy élvezetet 
nyújt! hát még a vadászat milly jól eshetik olly helyeken, hol a szabad 
természet örökifjú erejében oly csodaszép alakokat öltött magára, mintha 
az Alkotó merő remekeket akart volna teremteni nem csupán a maga 
dicsőségére, hanem egyesegyedül Gyuri, vagy Pista bácsi és vadásztár
sainak gyönyörűségére, kik közül egyik vagy másik, akár minden tiz 
lépésnyi hegymászás után különben is édesörömest megállapodnék — 
midőn a fájdalomk ö l t ő tyúkszemek minden lépten-nyomon határozottan 
halkabb s óvatosb járásra késztik a legvadabb vadászszenvedélyt; 



vagy ha ki a mellözhetlen butykosból igen hosszút talált szini s az ingen 
belől furcsa érzékennyé lágyult kebele, vagy végre ellenállhathin pihenés 
után vágyakoüik, miután mindjárt a vadászat elején olly szerencséje 
akadt, hogy csakhamar két nyulat s még néhány foglyot lőtt, most pedig 
nem lévén semmi szolga vagy kerülő jelen, kinek az „édes terhet" átad
hassa, kénytelen azt hegyen völgyön órahosszat sajátmaga czipelni, 
hacsak a vadászat látható eredményét, saját jó hirét, söt még a házi békét 
is kockáztatni nem akarja, mennyiben szeretett kedves neje otthon ok
vetlenül sültre várakozik. 

Mindezekből, miknek olvasását eddig a nyájas vadászközönség bár 
né unta légyen meg, csak az a tanulság, hogy van gazdag s kiapadhatlan 
tárgyhalmaz, merre szemeinket fordítjuk; csak ti ne vonjátok meg rész
véteteket a hazai sport ügyétől s e lapok szellemi és anyagi pártfogásá
tól, kiket sem csonttá száradt bagaria, sem fenékig kiürített bütykös, tört 
lábszár és lejárt váltó, ellőtt félkéz és végrehajtás, rosz és minden alka
lommal „sikerteljes" hazatérést követelő feleség, vagy mind e baj együtt
véve nem bánt. 

(Folytatjuk.) 

A lovaglásról. 
E szó „lovas", ahhoz képest a minő alkalommal használják, nagyon sokféle 

értelmű. Ha csak egy gyalogló, egy kocsizó s egy nyargaló közötti különhöztetésül 
mondjuk : im itt jö egy lovas; ez csak annyit jelent, hogy azon egyén lovon ül; de 
ha például B. István grófot látva mondjuk : im itt jö egy l o v a s ; e kifejezés olly 
merőben különböző értelmet vesz fel, hogy ez a szakértő előtt több jelentőséggel 
bir, mint a mennyit hosszas körülírással is kifejezni lehetne. 

Vaunak lovasok, kik szenvedélyes kedvtelésből — és ismét mások, kik hiú
ságból lovagolnak. Ez utóbbiak népes utczákon, nyilvános helyeken, szóval ott sze, 
rétnek lovagolni, hol ők és lovaik láttatnak; valódi büntetésül tekintenék azonban 
ha — a legjobb vadászlovon bár, valamelly alföldi puszta árkán bokrán keresztül, 
szép szemektől nem bámultatva, kellene menniök. Ezek száma nálunk aránylag 
csekély; lovasaink nagyobb része úgy szólván lóháton nőtt fel, kedvtelésből — 
azért lovagol, mert ez jóformán életszüksége; mert a lovat, a mozgás e nemét sze
reti s az agarak vagy kopók utáni nyargalással járó kevélyekben kedvét leli. 

E szó lovas határozott is, viszonylagos is. Határozott : mert olly férfiút jelent, 
ki a lovaglásnak avatottja, ismeri a ló tehetségeit és szokásait s ki tudományos 
elvekkel és tudományos gyakorlattal képes e tehetségeket lehető jól felhasználni; 



é s az, k i lova tehetségét legteljesebb mérvben s a lóra nézve legkevesebb bajjal 
tudja felhasználni : az a legjobb lovas. — Más részt viszonylagos e szó, mert a jó 
lovasról még kérdés lehet, minő tekintetben az? miután vannak jó lovardái lovasok, 
jó katona lovasok, mülovarok, verseny- és vadászlovasok — s mindenik igen jó 
lehet a maga szakában vagy talán több szakban is ; ritka eset azonban, hogy valaki 
minden szakban egyiránt jó legyen. Például, bámulat tárgya lehet valaki egy 
lovasezredben, de nem a versenytéren; mig viszont Bensőn alkalmasint igen furcsán 
érezné magát egy lovas század gyakorlatában. 

A ki jó lovassá akar válni, vessen számot magával : a lovaglás melly nemére 
leend szüksége s ebben ügyekezzék mesterré lenni. Ha csak sétalovaglás a czélja, 
iparkodjék csinos, könnyű, szilárd ülésre s jó vezető kezekre tenni szert s ha ezt elér
te, eleget tön és öröme lehet benne. Ha vadászatra kívánja magát képezni, már szilár
dabb ülésre, erösebb karokra és sokkal erösebb idegzetre leend szüksége, mert ezek 
nélkül soha sem fog árkonbokron át lovagolni; ini pedig a versenylovaglást illeti, 
lovartökélyröl ne is álmodjék az, ki kora gyermeksége óta nem szokta meg ver
senylovak lovaglását. 

Lovassá háromféle módon válhatni. Egy mód az, hogy a gyermek először 
szamárra, aztán valamely dikhenezre, ponyra, végre paripára ül s addig botlik és 
hull, mig megtanul hozzá tapadni. Ez esetben gyakorlat utján bizonyosan szilárd 
ülésre s alkalmasint jó kezekre tcend szert; de mi több ennél, igy először jól ki
szenvedi, később kitanulja a ló különböző csínjait és szokásait s meg fogja tanulni 
lassanként azt is, mikint előzze és gátolja meg ezeknek kitörését. 

Második mód : feltéve, hogy egy felnőtt ember soha sem ült még. lovon, ez jó 
mestertől kezdjen tanulni, ki sok kellemetlen eseménytől fogja öt megóvni, kezes ál
latra helyezve s fokonként oktatva a lovaglásra növendékét. Ettől függ aztán, annyira 
akarja e csak vinni, hogy valamely idomított szelid lovon a városerdőbe lovagol
hasson k i ; mert ha a tanuló a k a r jó lovassá válni, a szilárd ülést és jó kantár-
fogást a lovardában is magáévá teheti s többet is tanulhat, mint csupán valamely 
géplovon köröskörül járni, ügetni, vágtatni. 

Mint gyermek — irja Harry Hieover, kinek „Practical Horsemanship" c/.iniü 
könyvéből közöljük e kivonatot — mint gyermek bárminő lovat megültem s gon
doltam i i én sokat azzal, miként és merre megy velem a ló s megbirom-e ezt tar
tani vagy sem; de midőn egy kitűnően idomított lovardái ló hátára tettek s zavar
tak, hogy most igy fogjani a kantárt s amúgy tartsam a sarkam ; midőn mesterem 
szavára és ostorára a ló két első lábát a falnak vetette s a két hátulsóra ágaskodva 
a lovarda felén át oldalvást tipegett velem : nem kevéssé valék meglepetve s az 
árkon vagy sövényen való átugratást sokkal könnyebbnek találtam, mint azt, hogy 
í l súlyegyent e rákszerü mászó menetben megtartsam. Továbbá rendkivül meglepett 
az is, hogy e lovarda-ló a mester jeladására az iskola sik fövenyén is ép olly maga
sat ugrotr, minőt egy vadászié sövényen át — s ezt egymásután több izben isinétié. 

Jóllehet mesteremnek oly engedelmes növendéke valék, a minő csak lehetett 
az clbizott liczkó, ki már rókakopók után is vadászott : egy kérdés még is volt 
közöttünk. 0 a megeresztett kcngyelszij, feszes térd s egyenes katonai ülés szűk-



scgét vitatta; én makacsul az ellenkezőhez ragaszkodám azon erős meggyőződés
ben, hogy hiszen nekem — ki a vadásztéren sövényugratásban nem egyszer valék 
első, sőt versenyfutásban is sikerrel lovagoltam, hogy tehát nekem csak értenem 
kell a lovagláshoz, jobban mint a világ valamennyi lovardamcsterének. Ez minden
esetre nagy gátja leendett elöhaladásomnak, ha a katonai lovaglásmód tanulása lett 
volna czélom; de miután én a lovardába csak jó kézre szert tenni jártam, c részben 
elfogadtam az okulást s valóban mind e fontos kellékben, mind pedig az ülés szi
lárdságában sokat vált javamra a lovardái gyakorlat. 

A lovaglás megtanulásának harmadik s legbiztosabb módja az, ha a gyerme
ket még nagyon zsenge korában ló hátára teszik s egy jó lovas gondjára bízzák, ki 
öt oktassa. Gyakorlat útján sok készséget és ügyességet tehet bármiben sajátjává 
az, kinek alkalma van c bizonyos dolgot folyvást gyakorolni; de azért nem követ
kezik, hogy gyakorlat útján a l e g j o b b modort sajátítja e l , hanem talán csak 
ollyat, melly czéljának megfelel ; ha azonban van jobb és gyorsabb módszer vala
minek megtanulására, időt veszt ha rögtön ezt nem választja s e mellett nem 
viszi a tökély kellő fokára. Ha a fiu vagy férfi a tanulásra elég türelemmel bir, 
sok időt, költséget és hihetőleg veszélyt is fog megkímélni, ha pedig nem akar ta
nulni, pár komoly bukás és sérülés után okulni fog, hogy vannak, kik még is csak 
többecskét tudnak, mint ö s kik illetékes oktatói lehetnek. 

A lovaglás c három különböző tanúlásmódjának eredményei alkalmasint 
következők : — A merő gyakorlat útján tanuló hihetőleg merész jó lovas leend, de 
nem rendszeres. A csupán mestertől tanulóból többé kevésbé rendszeres lovas lesz, 
de soha sem teendi magáévá azon egészen könnylided és természetes ülést, melly 
annak sajátja, ki a lovaglást kora gyermekségében kezdte. Mindig meg fog ezen 
látszani, bogy nem mindegy neki, ló hátán ül-e vagy széken. Nem állítjuk, hogy 
nem fog jól söt merészen lovagolni; s jó lóval alatta két-három idény után a tálkát 
is követheti; nem rázhatja le azonban magáról ama biz°nyos mesterkélt mod0rt, 
melly okvetlen feltűnik mindenkin, ki elébb tanulta azután gyakorolta a lovaglást, 
a helyett hogy gyermekségétől kezdve egyesitette volna a gyakorlatot a tanulással. 

Annak, ki tökéletes lenni óhajt, két kellékre okvetlen szüksége van s ez — 
erös idegzet és jó vérmérséklet. Az első nélkül nem lesz önbizalma s a második 
nélkül nem lesz türelme tanulni és lovát tanítani. 

Az ülést illetőleg sok függ az ember alkatától. Alacsony zömök emberek rit
kán ülik szépen a lovat, könnyűden s egészen biztosan pedig soha sem. Ezen egyé
nek többnyire nagyon vastagok ágyékban s ez a szilárd ülésnek.nagy akadálya, mi 
nélkül ismét senki sem lehet jó lovas. Nem azt akarjuk ezzel mondani, hogy a ló 
könnyen levetheti, hanem azt, hogy szilárd ülés nélkül a kézzel sem gyöngéden 
bánni, sem — ha szükség — a ló fejét erősen tartani nem lehet. 

Világítsuk meg ezen állítást. Tegyük fel, hogy valaki összevissza bonyolult 
csomót akarna kioldani egy kötelén, mellynek egyik vége valamely ingó-mozgó 
tárgyhoz van kötve. Ha az illető szilárd alapon áll, könnyen teljesítheti feladatát; 
de a helyett, hogy lábának erös támpontot adjunk, helyezzük őt egy lajtorja fogára. 



Itt, nem levén képes biztos súlyegyeut tartani, teste előre hajlik s a kioldás mun
kája megszakad, mig ismét helyreigazodik. Ekkor újra kezdi. Ez úttal hátra hanyat
lik s hogy el ne essék a kötélbe fogódzik , ezt természetesen meghúzza — és azt 
találja, hogy a gonosz csomót nem hogy lazábbra oldotta volna, sőt azt még szoro
sabbra vonta. Ebből látjuk, hogy ha testünknek nincs szilárd alapú támpontja, ke
zeinkkel nem rendelkezhetünk biztosan. Igaz, hogy a tengerész kötelén fekve is 
képes a vitorlát szélnek ereszteni vagy bevonni, de itt megjegyzendő, hogy a mat
róznak szilárd támpontja a kötél, mellyen fekszik s ő a hajó és kötél mozgásával 
együtt mozog. Igy a lovas is, ha szilárdan ülve teste a ló mozgásával egyenlően 
mozog, kezeivel szabadon rendelkezhetik. Kinek teste azonban a lovon minden 
irányba inog, az körülbelül a lajtorja fogán állónak dilemmájába esik. 

Az alacsony termetüekre vonatkozólag vitathatná valaki, hogy hiszen vala
mennyi jockey alacsony. Úgy van, mi a láb és vonal szerinti magasságot illeti; de 
az arányt tekintve, a jockeyk más súlyosabb egyénekhez képest magasak ám. 
Mondjuk példáid, hogy valaki hatvan ujj, vagy is öt láb magas. Ez kétségkívül 
alacsouy termetű; de jusson eszünkbe hogy ez a valaki 90 fonttal lovagol, és igy ö 
határozottan magasabb aunál, ki 120 fonton alól nem lovagolhat, Az elsőnél minden 
ujjra csak 1% font, míg a másodiknál minden ujjra 2 font súly esik. Kitűnik ebből, 
hogy az alacsony lovasok elleni észrevétel az arányos alkatú jockeykre nem al
kalmazható. 

Elterjedt hiedelem, hogy magas ember alatt nehezebben jár a ló, mint alacsony 
alatt. Ez azonban még mindig sub judice alatt álló kérdés s legfölebb is csak fél
igazság. — Az öt láb és öt ujj magas ember alacsony termetű ; az öt láb nyolez ujj 
magas közép-, s a hat láb magasságú magas termetű. Az 1 és 3 közötti különbség 
csak 7 ujj, s ha ez a test, ezombok és lábszárak közölt oszlik fel, úgy a hat láb 
magas egyén talpa nincs három ujjnyival közelebb a földhöz, mint az öt láb öt ujj 
magasé. Feltéve azonban, hogy a magassági különbség főkép a ezombok és lábszá
rak arányaiban rejlik, úgy ez nem csak hogy nem kedvezőtlen a lóra nézve, söt 
gyakran ennek előnyére szolgál, mert világos az, hogy a kengyelszijcsat alatti 
testteher nem nyom aránylag annyit, mint a fölötte lévő. 

A hosszú termet egy tekintetben mindenesetre okoz kis hátrányt a lovasnak 
— s ez a hosszú kengyelszij szüksége. Minél rövidebb ez, annál kevésbé lóg ide s 
tova. Ehez képest magas embernek különösen kell arra ügyelnie, hogy ezombjai s 
térdei segélyével biztosítson magának szilárd ülést és erős tartást a nyeregben 
mert ha ezt nem teszi, a hosszú kengyelszijakban lábai mindig inogni fognak. 

Lovasvadászok előtt önkényt érthető ezekből, hfty a nehéz testsúly épen nem 
akadálya annak, hogy valaki jó lovas legyen s csajt a test álljon a súllyal kellő 
arányban, a nehéz testű egyén gyakran bámulatosan s az első sorban lovagol; nem 
emlékezem azonban — végzi Harry Hieover — bár sok ezer embert láttam falka 
után lovagolni, de nem emlékezem egyre is, ki ha alacsony termetű volt s 180 fontot 
nyomott, jó és deli lovas lett volna. 



Válasz 
b á r ó Podmaniczky Fr igyesnek . 

Eletemnek azon aranykorában, midőn a falumbcli legvirgonezabb négy apró 
pajtásomat összeszedhettem s zabla helyett valamelly darab fácskát helyezvén szá
jukba - vén czigányasszony fonta ujjnyi széles madzagból készitett gyeplővel fel-
szerszámozottan befoghattam ; s mig Jancsi szügyébe vágva fejét elnyerhette magát 
(mivelhogy ö volt a gyeplős), én pedig jó kis suhogómnial felibük pattogva, végig 
vágtattunk a hosszú folyosón : ha illyenkor valaki figyelmét magunkra vontuk, söt 
talán bátyámuraín vagy nénémasszony a gyeplöst vagy kisafást még meg is di
csérte s ez ekkor okvetlen nagyot ugorva felrúgott — minden boldogság és meg
elégedés felettem lebegett. 

Később valódi lovat kaptam atyámtól s ezt mindennap kétszer lovagoltani, 
t. i . reggeltől délig s délutántól estig — mig végre szegény e végtelenséget nem 
birva, kiadta páráját. Három hónapon á t azonban magam is közelebb valék a Styx 
vizéhez, mint a Tiszához, mellynek partjához pedig olly közel laktunk. Minden — 
egy napi yágtatással felkereshető atyafinak bemutattam á fakót; lopva tekintgettem 
bátra, néznek-e utánam s látják-e mint szedi magasra első két lábát, melly csupán 
saját lábam rövidsége miatt nem tité meg a kengyelt, mi pedig engem végtelen 
boldoggá teendett, — de ezt el nem érve is, kivel cseréltem volna ? 

Hosszas betegség után két évig nem volt szabad lóra ülnöm s midőn szegény 
apámtól egy jó erdélyi lovat kinyernem sikerült, egy kedves rokonom három hal
latlan rosz agárral ajándékozott meg, mellyek az egész agarász év alatt — a szó 
legegyetlcnebb értelmében e g y nyúlnál többet nem fogtak s ezt is csupán jó 
feketém segítségével. Midőn aztán én ezzel az ősi udvarba benyargaltam —jól 
emlékezem, hogy apámat majd elgázoltam s a kis süldőt az egész világnak szeret
tein volna felmutatni. Azonban ki örülhet igy egy évi fáradsága gyümölcsének? 
csak egy hasonló szenvedélyes fiatal gyermek. 

1831-ben volt első jó s rendkívül sebes agaram. Eljártam véle minden neve
zetesebb agarászhoz Szaboles és Pest megyében. A hü pára mindig sikerrel futott s 
mindig megfelelt annak, mit töle vártam. Sebességben minden vetélytársat, gyözös-
ségben minden jobb agarat megvert korában ; de a souverain győző megverte öt 
és megfogta bizonyosan az első nyulat, mig ö a világ minden nyulát elérte ugyan 
néhányszor s csak a leghatijÉmasabb szabadult meg töle; de minthogy ez többször 
megtörtént, ö csak a sebesei? közt volt souverain; pedig hitelesen be tudom még 
most is bizonyítani, hogy cg'y izben 13, másszor 17 nyulat fogott magában. Hogy 
egy illyen agár mennyi élvezetet, mennyi gyönyört, mennyi felséges és felcdhetlcn 
napokat szerezhet, azt neked nem kell mondanom. 

Nem csodálom tehát, hogy az agarászat jelen korszakában, midőn e derék 
férfias mulatság sokkal jobban van rendezve mint hajdan s a gyakori nehézségek 
megoldása — bár nem a reál tudományok sorába tartozik — minden esetre jó sze-



met és tiszta itélö tehetséget igényel s midőn állításainkat kedves agaraink segít
ségével be is bizonyíthatjuk : nem csoda mondom, ha a nemes öntudaton kivül 
a vadászati szép költészet is fel fel buzdul. K i ne ittasodnék meg néha az öröm 
mámorától ? 

A száraz törvényczikk felett vitatkozó két törvény tudós közül a nyertes édesen 
mosolyog ellenfelére s emelt fővel hirdeti győzelmét; a nehéz beteg felett tanácskozó 
orvosok közül a jó nyomon levő megmenti pátiensét s dicsősége érzetében az elé
gedettség tetőfokán látja magát, mig a többi megsompolyodva távozik : pedig alig 
van reá eset, hogy e tudósokat szenvedély vezetné, legfőlebb működnek hogy más 
szenvedélyüknek nyújtsanak tápot. 

Fel tudom tehát fogni határtalan örömödet, melly hasonló mérvben s illy jó 
izzel csak akkor jut részünkül, ha szenvedélyünkbe semmi prózai nem vegyül; — 
fölötte jól esik tudnom, hogy ennek elérésében valamennyire eszköz valék; a levél
ért pedig, mellyel megtisztelek fogadd köszönetemet. 

Fönebb láttál mint kis bugyogós gyermeket, mint sihedert, mennyire boldogí
tottak olly parányiságok, mellyekre visszaemlékezni még most is olly kedves; lát
tál mint ifjat bekalandozni egy jó agárral a környéket s dicsőséget aratni minde
nütt; szemtanúja voltál közelebb, mennyire felhevültem s igazi agarász örömem 
mennyire felcsigázta szenvedélyemet, midőn a b i b i e z t o j á s o k mesteri fogását 
láttam, pedig az agarak nem tulajdonom, söt állitásom ellenébe vetették le süve
gemet tiszteletükre ; azonban nekem is nyújtottak segítséget állításom tisztázására, 
mert megmutatlak, hogy a jó agár sem érheti hamar a jö nyulat, annyival kevésbé 
foghatja meg azt két ezer ölön alól. És ha azon szerencse nem akad, hogy ama 
hatalmas nyulat megleljük, kívánhattad volna-e tőlem praclicus vén agarásztól azt, 
hogy agaraidat a jobbak közt eminenseknek tartsam, miután idáig még mindig 
sebességgel csépelték le előttem a nyulakat. Ennélfogva mindig szívesen várakoz
tam e derék döntő ütközetre, mellyel a kulcsot minden irigyeiknek legényesen 
beadták. 

Én ezentúl is, ha sebességgel sikertilt száz nyúlfogást is látok, a diplomát k i 
nem adom s tartom öket jó sebeseknek, söt c calagoriában souverainek is lehetnek ; 
ha azonban fél mértföldet űzik a nyulát (úgy mint ezek tették) s olly gyorsasággá', 
hogy a legjobb paripák is elveszítsék az irányt a síkon (mint történt T.-Sz.-Miklóson): 
akkor igen is újra leveszem kalapomat. Mert ha én első kedves találkozásunk 
alkalmával láttam volna agaraidat illy erös nyúlon szaladni, soha sem kívántam 
volna elvemért öket annyi söpredéken fárasztani s örömest övandottam meg kör
meiket, mellyek a sürü derekalásban romlanak meg leginkább — és akkor első 
látásra épen azon calculust kapják tőlem, mit az utolsó csatánál jó lelkiismerettel 
mondhattam ki. 

És most úgy látszik, hogy mit annyi keserédes vitánk meg nem érlelhetett, 
azt a Csárdás és Kisasszony cgybeolvasztá — s valóban a különbség olly csekély, 
hogy csak egy kevéssé többel agarásszunk együtt és értsük meg egymást : azonnal 
összeforrunk. Engedd meg, hogy addig is, mig láthatnálak, annyira émclgést okozó 
s divergentiát szerző véleményem pár sorával untathassalak. Én soha nem állítót* 



tani, hogy a jó agárnak sebesnek is ne kelljen lennie, söt ez conditio sine qua non ; 
hanem igy fejeztem ki magam és szóltam máskor is : „nagyon sebes agár jó homoki 
nyulat soha meg nem foghat m a g á b a n (kettő igen), mig egy jó gyözö megfogja." 
— Ezzel egyszersmind azt is kiniondám, hogy az agár két felső íutással bir és igy 
két felé osztályozandó. Ennyi az egész, és ha te ezt úgy akarod mint én, és ollyan 
agaraink lesznek : be kell mutatnom; mert ez elvitázhatlan s csak azok nem fogják 
elhinni, kik minden nyulat egyenlőnek állítanak, a helyiség közt különbséget nem 
tesznek, télben melegben Pest megyében gyakran nem agarásznak. E l ne feledkez
zetek arról, hogy egy agárról beszélek, mert k é t legelső sebes vagy k é t legjobb 
győző között mindig a két elsőt választom, de mind a négy souverain legyen ; mig 
ha csak egyet vehetek, a győzöhez nyúlok. 

Ha valakinek az a szerencse jutott, hogy két hatalmai agara van s azt tapasz
talja, hogy az egyik mindig eleinte vág nagyobb lendülettel (Schwung ? szerk.) s a 
hosszú hajtások vége felé lankad, holott pórázról eresztve mindig ez éri el a nyu
lat; mig a másik talán lassabban kezdi futását, de minél közelebb a hallali, annál 
nagyobb riadással, annál fokozottabb eréllyel vág : ez a győző már a sebesek cate-
goriájába tartozik — s tegyen kísérletet magában, és meg fogja látni, hogy a sebes 
jó nyulat igen gyakran elereszt, mig amaz esak esetlegesen szalaszt. 

E parányiság van még közöttünk, ezt óhajtanám én veled tisztába hozni, és 
azután együtt mennénk gyakran igaz útra téríteni a tévelygőket. 

Végül még egy szót. Midőn agaraid az utolsó — olly diadalmasan elfogott 
nyúlon szaladtak, valóban azt hittem, hogy az utolsó gorezon túl. hova minden 
erőfeszítés daczára olly soká vergődtünk fel, agaraidat megállva találom. Mennyire 
csalódtam, mutatta a szép fogás ; ne hidd azonban, hogy ezeknél jobb agarak már 
meg nem állottak. Tapasztalni fogod ezt, ha egy agarat bocsátasz a nyúlra; legyen 
meleg s legyen 20—25 forditás, ha tüzes az agarad és lendületes (schwungos ?) 
húsz eset közül egyszer meg fog állani; télen pedig, ha gyönge a talpa s párás 
körmei vannak, hegyes fagyon minden második nyúlon, de a harmadikon okvetlen 
megáll, feltéve, hogy az első nyulat legalább 1500 ölre fogta meg; mig egy jobb 
körmti nem kényes talpú több nyúlon hajt, fog is; pedig jó földön sokkal hátrább 
áll azon megállónál. Azért az agarak igazságos próbaterrenuma a homok, gyep. 

Bocsáss meg, hogy illy hosszúra nyújtám énekem, de a szenvedély nem ad 
nyugtot nekem. Tóbik, január 3. 1859. 

R E T S K Y ANDRÁS 

Nyilt posta. 

G. I. A z „ngarász életének" folytatását kérjük. Az egyleti ménes ügye V . megjegyzései
vel együtt még e hóban lát napvilágot. 

K . K . M i az ára egy első rendű agárnak Angliában ? — (Első rendű agár Angliában ép 
olly ritkán eladó, mint első rendű telivér ló. A z angol sportlapok minden száma közöl hirdetése
ket, mellyek szerint kitűnő agarak, mint például Sunbeam, Judge, Jericbo, Black Cloud, Jacobite 
sat. egy szukát tiz guineaért (100 pfrt) forgatnak, miről hozzávetőleg sejteni lehet beceárukat. 



Egyébiránt még mindig jeles agár elég van eladó 40—100 font sterlingért, miről a „Field" vagy 
„Bell's Life" bővebb értesítést ad.) 

Z. M . Melly vadak tartozunk a nagy, s mellyek a kis vadászathoz ? — (A n a g y vada 
szatboz tartozik : a szarvas, őz, dámvad, medve, vaddisznó, hiúz, farkas, hattyú, túzok, reznek 
daru, nyírfajd, siketfajd, fáe/.án, császáímadár, póling, kócsag, sas, sólyom, ölyv, karvaly. — A 
k i s vadászathoz : nyúl, evet, hód, róka, borz, vidra, vadmacska, nyest, görény, menyét, erdei és 
vizi szalonka, fogoly, vadlúd, vadkacsa, szárcsa, vadgalamb, bíbicz, fürj, haris, fenyves, lép- és 
húros rigó, gatyás ölyv, holló, varjú, szajkó sat. — Németország némelly részeiben, péld. Szász
országban, a vadászat nagy-, közép- és kis vadászatra van osztva s a különbség jóformán csak 
az, hogy ott az őz, vadinalacz, farkas, siket- és nyirfajd és a császármadár a középvadászat tár
gyait képezi. Söt Németország legfelső északi részén csak a szarvas a fövadászat (hohe Jagd) 
tárgya s talán ezért is Hochwild (fövad; a neve; minden egyéb vad pedig a kis vadászathoz 
tartozó.) 

B. A. Kutyáim közt néhány hét előtt sajátszerű betegség ütött ki, minőt eddig ebeken még 
nem tapasztaltam. Eleinte enni nem akar a beteg, aztán orra csepeg s nyálat bocsát. Láthatólag 
soványodik s végre vékonya — mintegy szélütötten megbénul. Apraja nagyja megkapta e bajt, 
ha bár a rendes kutyabetegségen már át is ment. Kilencz közül öt elhullott, a többi bénavéknyu. 
Mi lehet e baj oka ? — (E betegség fészke az agyvelőben és hátgeriuczbeu rejlik, e kór néhol 
járványosán uralkodik s egészen ollyszeríí, mint a typhus az emberi testben, csak hogy míg ez 
utóbbi többnyire halálos, az ebeknél e baj szélhiidéssel végződik. A gyógyítás egészen a fő felé 
irányozandó; a fül bensőjébe nadályok alkalmaztassanak, az erőt jó húslevessel kell fentartani, 
végső esetekben pedig borral és ammóniákkal.) 

O. E lapok olvasói közül ki tudna a ló tályog gyógyítására legezélszerübb módot javasolni? 

Magyarországi telivérek. 
Tulajdonos : gr. Csáky Tivadar, Hottkóczon. 

CAIWELIA p. k. nevelte b. Bethmacn 1850. ap. CameleoD, any. Clasp. — 1858-ban fed. St. 
George mén. 

1857. C a m e 1 sp. mén ap. Chief Báron Nicholson. 
1858. C o u n t o s s Z e l l a p.k. ap. Little Harry. 

J E N N Y L I N D p. k. nev. Csapody 1846. ap. Troy, any. Jemima. 1858-ben fed. St. George m 
1858. T i o y p. m. ap. Little Harry. 

Eladó lovak. 
A fóti istállókban: 

S n o w s t o r m angol telivér pej mén, ap. Lanereost, any. Rebecca Lottery után ; ára 
l'.OO pfrt. 

Y o u n g S n o w s t o r m 5é. telivér pej mén, ap. Snowstorm, any. Phönix után; ára 
1200 forint. 

A 1 s t o n 7é telivér pej mén, ap. Martest vagy Pollard, any. Plunder, Hetman Platoff 
után ; rókakopók után két vadászidényen 170 font teherrel ment; ára 2000 for. 

M u l t u m i n P a r v o 5é. fekete herélt, ap. Alert; vadász conditióban ; ára 700 for. 
Gr. Festetics Ágostonnál Somogyban Böhönyén (u. p. Marczali.) 

M e t e o r 6 é. aranysárga, saját nevelésű 16 markos félvér mén , ap. Spotted Boy angol 
telivér. 

V e z é r, 11 é 15. 3. markos sötétpej mén , Festetics Antal déghi méneséből való régi ma
gyar faj. 

Bővebb értesítést ád a böhönyci uradalmi igazgatóság. 



A káposztás-megyeri idomító intézetben a következő lovak vannak 
eladásra felállítva: 

1. J o l l i t y sárga kancza 1847-ből, ap. Bay Momus, any. Langar k. 
2. Négy éves sárga kancza ap. Ábrahám Newland, any. Christine, Privateertól. 
3. A r a n k a 3é. pej kancza, ap. Gameboy, any. Nan Fedlar, mellynek ap. Voltaire, any. 

Columbine, Cattontól. 
4. Két éves pej mén, ap. Smaragd, any. Christine. 
5. Két éves pej mén, ap. Alert, any. Mona Lisa. 
6. Két éves fek. mén, ap. Alert, any. Muffin. 
7. Két éves Rohan-mén, ap. Smaragd, any. Jollity 

Bővebb tudósitást a d B e n s o n T a m á s közidomár K . Megyeren (ut. p. Pest) kiuek 
istállójában még a következő lovak is eladók : 

1. P a n id. pej mén, ap. Alarm, any. Dromedary k. (Sok más versenydijon kivííl a kolozs
vári Császárdijat nyerte ) 

2. A c a s t u s fié. pej herélt, ap. Alert, any. Cleo. 
3. N a n P e d l a r ap. Voltaire, any. Columbine Cattonntól ; vemhes Alert-, vagy Ita-

liantöl. 
4. Egy 6é. sárga pony, 14 markos, ap. Troy, any. egy jó véríí kancza. 

Gróf Zichy testvéreknél Nagy-Lángon (ut. posta Sz.-Fejérvár.) 
C b a t e a u x M a r g a u x 16é. hágó mén, ap. Veldare telivér, any. Chateaux Margaux 

telivér, Es/.terházy hg telivér méneséből. 
V i s c o u n t N i c l a s gesztenye pej telivér mén, nevelte Mr. Shelley 1850-ben, ap. 

Cotherstone, any. Lucy Banks. 
Bővebb tudósitást ad a nagylángi méneshivatal. 

Tiszta Károly úrnál Selyeben (ut. posta Forró.) 
X a n t i p p e 7é. félvér barnapej kancza 15'/, markos, Velejtén vaitászott. Ára 550 for. 
G a z d a n a , 1851-ben két éves korában a Kaukázusból hozatott kancza; jeles anya, 

jó futó és ugró. Ara 400 for. 

Előfizetési íclhivÁs a 

VADÁSZ- ÉS VERSENYLAP 
1859-ki harmadik évfolyamára. 

Megjelen havonként háromszor, minden hó 10. 20. cs 30-án, kő- és famet
szetekkel. A „Vadászmüszótár" és Miies munkája a lópatkolás ujabb módjáról 16 
ábrával a lap külön melléklete lesz. 

Ára egész évre 10 pft, félévre 5 pft, — vagy is 10 ft 50 kr. illetőleg 5 ft 25 
kr. ausztriai értékben. — 

T A R T A L O M : 
A pesti lóversenyek sorozata 1859. — Nevezések két ivadékversenyre. — Vadászrajzok.— 

A lovaglásról. — Válasz báró Podmaniczky Frigyesnek. — Nyilt posta. — Magyarországi teli
vérek. — Eladó lovak. — Előfizetési felhivás. 

Megjelen e lap minden hó 10. 20. és 30-án legalább egy iven. Előfizetést elfogad a szer
kesztőség (Pest, Szervita-tér 3 sz. 2-ik cm.) egész évre 10 for. 50 kr., félévre 5 for. 25 kr. auszt. 
értékben. Az 18>7-ik és 1858-ki évfolyamok teljes példánya még kapható. 

Tulajdonos kiadó és felelős szerkesztő Bérczy Károly. 
Pest, 1859. Nyomatott Emich Gusztávnál. Barátok terc 7. sz. 


