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(Folytatás. L. a mult évi 33. 35. 36. sz.) 

13. Bornemisza Lipót szintén nagy kitartással és nagyban űzte a 
vadászatot; de fiatal korában mellén keresztül lövetvén, a magas mere
dekeket s mély árkokat nem igen birta mászni, honnan többnyire köny-
nyebh, lapályosabb erdőkön zaklatott. Vadászatait szintolly nagy fényű
zéssel, azonban kitűnő vendégszeretettel hozta kapcsolatba. 

Egy nagyon eredeti vadászfogását máig sem felejthetjük. A 'gör
gényi mocsár őserdején izmos vadkant került ki székely erdösze. A re
ménytelen díszes vendég illő fogadására vadászait nyákraförc egybe
hívja s a mocsárt gyorsan körülveszi. De itt jön már a java; mert aga-
rászáit is az erdő homlokán csak ngy állítja fel, mint nyúlra, rókára. A 
mi a vadászati terén párja nélküli. E fonák eljárását soha sem is tudta 
indokolni. 

A kopók kiverték a kant, fel a'tisztásra az agarakra, mcltyek pon
tosan rábocsáttatnak : a szokatlan jelenet kannak agárnak imponál. Az 
utóbbiak körülszökdécselik a rendes phlcgmájából meglehetősen kizavart 
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tekintélyes vadat, mi által a haladliatásban gátolják s jól kifárasztják. 
Igy kölcsönös nehézségek s folytonos versengések közt elérnek a jó 
távoli orsovai határon a Bria árkára. Es itt már a kan meg is ül az aga
raknak s kényére ngattatja magát. Mire lelkendezve megérkeznek az 
agarászok, botokkal agybaföbe verek a szebb halálra érdemes vadat. 
Hogy vadkan illy méltatlan halált szenvedett volna, azután sem hallottam 

* 
* * 

Görgény a b. Bornemiszáék uradalmi középpontja a fancsa li hava
sok torkolatán fekszik. A helység feletti mező, patak, erdő már havasi 
jelleggel bir, zordon és sivatag; mind a mellett a görgényi kastély jól 
rendezett kertje ízletes gyümölcs-válfajokkal s szép virágos táblákkal 
díszlik; a szőlő szintolly tökéletességre megy mint a melegebb éghajlat 
alatt; pedig a csősznek itt már többet kell tartani a medvéktől, mint a 
szelid állatoktól. A havasi sivatagság itt e sarkon jön kapcsolatba a 
növényzet polgárisultságával. 

B. Bornemisza János, e történelmi nevezetességű kastély jelenlegi 
ura, nem szenvedélyes vadász, hanem megelőző szívessége, vendégszere
tete s finom férfias társalgási modora, a közel múlt idők előtt őszönként 
sok vadászatkedvelöt, válogatott vendégkoszorút gyűjtött fel kastélyába. 
E szép magyar sajátságaiért a ki egyszer itt megfordult, bajosan nélkü
lözte más ősszel. 

A zsibói után itt folyt a legrendezettebb vadászat: a nemes szarvas 
kivételével itt volt a vad legnagyobb bővében, de a szarvast bövön kár-
pótolá a medve. Egyetlen egy kóbor gim-szarvasra emlékeztek itt, melly 
után több soha sem mutatkozott. 

A rendesen october elején tartatni szokott vadászatra 20—25 vendég 
szokott volt egybegyűlni cselédeikkel, lovaikkal, mellyek úri módon 
láttattak el. Az étterem Louis franczia szakács czifra fözteivel s váloga
tott csemegéivel olly választékosan árasztatott el, hogy a legfinnyásabb 
inyéneznek sem maradt kívánni valója. A nap változatos kedvtelések közt 
folyt le; nva vadra, holnap szalonkára hajtván; ez utóbbira az apró nyi-
resen. Megtörtént, hogy szalonka helyett nyúl, róka, söt egy alkalommal 
két izmos farkas tört ki a gazból. Volt is derekas puífogatás! de biz a 
szalonkára való apró göbecs csak megkopogtatá a tömött bundát s minden 
érvágás nélkül vidám jó egészséggel folytaták útjokat. 



Az erdők a helység közelében vannak, a bérezek még nem merede
kek. A vadászatot a páratlan tevékenységű Macskásy Ferencz vezette 
nagy megfontolással s érett tapintattal. Azonkívül, lankadást nem ismerő 
mindig derült kedvével folytonos éberségre tudta deríteni az egész társa
ságot. Most is örömmel gondolok vissza az erőteljes tevékeny vidám if
júra, mint életunt korunk merő ellentétére. 80 hajtó 30, kopó és a bol
dogult Bornemisza Lipótról hátramaradt 4 peczér : Bembe, Krajczár, 
Rubin és Zsogó, már mind koros, dc pogány erös hangú és győző 
czigányok a terjedelmes hosszú erös hajtásokat, mellyeket egyebütt 
300 hajtóval szoktak megverni, olly ügyesen kihozták, hogy a vad 
rendesen fegyverre került. A vadászat rendesen öt-hat napot tartott: ered
ménye k'jrülbelöl 2—3 medve, ugyanannyi farkas, 10 12 öz, 14 —16 
róka, ugyanannyi nyúl és 40—50 szalonka volt. 

En Grörgénytöl 20 s néhány mértföldnyire laktam, de a nagy távol
ság daczára ritkán maradtam el. Az 1847-ik év őszén minden lényeges 
ok nélkül csak ugy rémlett, mintha most lennék itt utolsó vadászaton. 
Vacsora felett búsan emelem fel bucsupoharamat s hálás szavakban kö-
szöném meg a derék házi urnák a páratlan szép vadászati időtöltéseket 
és szives elfogadást Búcsúmat nem tudám indokolni, de az azt követett 
év fájdalmasan igazolá, mert a századok viharaival daczolt kastély olly 
romba elölt, hogy a hol eddig akár 100 vendég kényelmesen megfért, egy 
vándornak se volt hova lehajtani búfejét. 

Evek múlva, temérdek költséggel a kastély egy kis részecskéje 
csakugyan lakhatóvá tétetett. S minthogy a körüle elterjedt erdőben a 
vadászzaj, a kiirt s fegyverhang kihalt volt, a néhány év kitűnő bizony
ságát adá, mennyire honos Erdélyben a vad ; mert az 1855-ki őszön 26. 
olvasd huszonhat jól kitermett medvét csíptek ki a görgényi erdőkből. 
E szám nyúlnak megjárná, de őznek már nagyocska, medvének épen 
hallatlan. Megjegyezve, hogy a mult viharos idők a hajtást vezénylő 
derék pcezércket mind clscprették ; azonkívül kevés hajtó, néhány szo
katlan kopó s főleg tapasztalatlan ujoncz lövészek s a minden bírálaton 
alóli rosz szerkezetű fegyverek valának tényezők c hallatlan fényes 
eredményeket kivívott vadászaton. S csudálatos, hogy a 26 medve közül 
bár egynek se kerekedett kedve valakivel szembe szállni, mintha a gyá
szos napok alatt a vitéz vad is elvesztette volna bátorságát. 

Mielőtt e sorokban a görgényi vadászatoktól vegbucsut vennék, a 
* 



boldog visszaemlékezés egy szép vadászjelenet fellebbentésére késztet. 
A Bria sivatagján, lenn a havasi sebes patak balpartján voltunk nagyon 
sürÜn felállítva. Szemközt velünk a meredek falhoz hasonlítható magas 
merev oldal, mellyen csak itt-ott nyúlik fel egy-egy százados bükk, vúl-
kánszerü hegyes kőszirtjein pedig semmi más növény mint ördögborda 
és keserű lapu teng. Balfelöli szomszédom két angol vala, a kiket kö
zünkbe nem annyira vadászati élv, mint csupa tapasztalási vágy hozott-
Az egyik mintegy 8 ölnyire állott tőlem, fegyverét fához támasztván, 
elmélázva annak kérgére angol mént metszegetett A hajtók lármája s 
viszhangja a túlsó árok fenekén, de tőlünk nagyon távol csak néha és 
alig-alig volt hallható. Mire, a szemközti bérez meredek élén a medvét 
pillantok meg sétálgatni kivül a golyókörön. Mutatom angol szomszé
domnak, a ki nagy szemet meresztve reá, fejét megcsóválja s félvállról 
int nekem, hogy nagyon távol van. A medve még kétszer sétált végig a 
hegy élén : miáltal azt látszott tanúsítani, hogy épen nincs kedve a mere
dek lejtőn a sziklaromok közt hozzánk a völgybe lefáradni. 

E közt szomszédomat ollykor integetéssel figyelmeztettem, hogy ha 
a hajtók közelednek, majd elfelejtetik a commodizáló medvével a hely
ben válogatást, miért a szobrászatot hagyná máskorra. De sajátságos 
hidegséggel tovább folytatá működését, mintegy értésemre adva, hogy 
voltakép csak azért mászta társaságunkban a meredek bérczet, hogy ne 
csak kapoczányon taliántól tánczoltatva, hanem saját lakhelyén láthassa 
a szabad, bátor medvét. Más heves vérű nemzet az első megpillantásra 
azonnal fegyverét pofájához kapva feszült figyelemmel, a nyugtalanság 
minden kitörő jeleivel s a rendes vadász lázrohamai közt mohón leste 
volna, szintén az elválasztó perczig. 

A hajtók balszárnyán Krajczár tisztes czigány peczér érkezett leg
elébb a medve által sétahelyül választott bérez ormára. A Krajczár 
otromba harsány hangját csak is a nádi bika éles bömböléséhez hason
líthatom. A hogy felért a tetőre, öblös kürtjét kezdé harsogtatni, de rög
tön félbe is szakasztá, mert a mint később elbeszélte, a megfeküdt medve 
a kürt bömbölő hangjára — mint a melly hang tapasztalás szerint a 
medve fiilét leginkább csiklandoztatja — egy vastag töke alól, nagyon 
közel előle kiszökött. A peczér pedig fűszeres káromkodások közt kivánt 
neki jó útat. 

Mi, lövészek, ezen jelenetből semmit sem láthattunk, de mind a mcl-



lett is a kürthang megszakadását s a peczér hctvenkedéscit mindjárt 
elértve, fegyeremet azonnal fel is készitém. Kevéssel azután látom is a 
medvét, de most se felénk, hanem a meredek oldalon előre ügetni. Lövész 
szomszédaim egyre nógatának, hogy nagyon messzehordó vontcsövű fegy
veremmel löjjem : de nagyon távol vala s azonkívül hatalmas szökések
ben haladott, hanem kívánságukra meggyőződésem ellen is rátüzelék. A 
négy latos golyónak orra előtt kellett elfütyörészni, mert a lövésre irányt 
változtatva, már nem előre, hanem egyenesen fölfele iramodott. Azonban 
felvett iránya előtt egy nagy kőszál lévén, az előtt meghőkölt s nagy osto
bán széttekinte. A kedvező pillanatot felhasználva, jóllehet nagy távol
ságra volt, jól szemre vettem és rágynjték; mire magát hanyatt vetve, a 
czikázó villámhoz hasonló gyorsasággal hanyatt homlok omlott lefelé 
koszairól kőszálra : mi közt a sürüen felállított szomszéd lövészek na
gyon hevesen, de egyet kivéve mind hibásan tüzeltek. 

Az illy gonoszacska módon fogadtatott phlegmaticus medve a patak 
közepére hengeredett előttem 0 lépésre, teste nagy súlyával a patak med
rében lévő vizet messzire kicsapkodá s mint egy béka olly laposra terült 
cl. Kínos fájdalmai közt az érczkemény kavicsot fogai közt szétmorzsolá, 
de helyéből meg sem mozdulhatva, nagyon éles keserves hangon hársogtatá 
bögését, közben pedig olly csínján reszkettető hangját, mint temetésen a 
jól bekapott falusi kántor. A botrányos hang a legkomolyabb lövészeket 
is hangos nevetésre bírta. 

Krajczár ott fenn a tetőről nem láthatá a jelenetet, hanem a sürü 
lödözés utáni medvebögésböl még is hozzávetett és nagy hangon kiáltá : 
„no szegény pára ! kobza puskások kezére kerültél s ugyancsak ember
telenül szorongatnak." 

Az egyik angol távoli jól irányzott lövésembe csaknem szerelmes 
lön s a változatos jelenet hideg véréből jól kimozgatván öt, többek közt 
azt állitá, hogy a több mázsányi nehéz medvének koszairól kőszirtre 
bnkdosása közben minden csontja összetört. Téved ön! . . . felelem mo
solyogva; mert még meg sincs potyolódva. Fogadjunk! kiáltá, 20 palaczk 
pezsgőbe. Áll! felelek, csak meg nc bánja ön. 

Két vadásztársunk lázas kornyadozás miatt másnapi vadászatra ki 
nem jöhetvén, boneztanilag apróra felbontotta a medvét s róla egy ivre 
terjedő sebészi látleletett készített. Különösen kiemelvén, hogy a med
vén bánni csekély ütést sem fedeztek fel. Előttem nem volt újság, niirt 



tapasztalásból már rég tudtam, hogy minden állat közt az egy medvét, 
bármilly hosszat bukjék, tömött bundája, vastag böre és ujjnyi vastag
ságú ruganyos izmokkal behálózott teste megvédi a roncsolódástól. S ezt 
tudva, lovagiatlanság lett volna a fogadást fel nem mondani; mire angol 
curiositással jegyzé meg, hogy csakugyan biztosabb tudományt ment
hetni a tapasztalás nagy iskolájában, mint tudományos könyvekből. 

A sebészi látlelet ott állott a görgényi kastély levéltárában a múlt 
idők rombolásáig, melly annyi becses ritkaságok s hasznos irományokkal 
együtt ezt is elhanivasztá. 

(Folytatjuk.) 

T á r o g a t ó . 
(Versenykészületek : programmok ; idomítás alatti lovak ; Basi Bozsuk, Agitation, Ducrow, Syd
ney, mint új indigenák s Harlequin vágytá'sai. — Sport hírnevünk Angliában. — Fóti vadászat és 

rókafogás a kéményben. — A szvidniki hárem pashájának tragicus vége. —) 

„Mindenütt már fegyver csillog, Pánczél, dárda, lándzsa villog" — irja az 
egyik Kisfaludy; mi azonban e barezias kifejezést itt csak sportértelemben kérjük 
vétetni, a mennyiben t i . a tavaszi lóversenyekre mindenfelé evösen folynak már az 
előkészületek; a programmok szétrepültek, az idomitó terek szalmáján szorgalma
san járják a keringőt a gyep leendő hősei, a lovarok tehercsökkentésről gondolkod
nak, a titkárok készen tartják nevezési jegyzökönyveiket, a tulajdonosok pedig az 
erőket mérlegelve készülnek az itéletbozásra. 

Számos versenyprogramul fekszik előttünk; mellőzve azonban a Boroszló mel
lett június 1-én, Berlinben pedig június 19-én megkezdendő versenyeket, ez úttal 
csak a közvetlen érdekű pesti és bécsi gyepről akarunk szólani. A lapjaink 1-ső 
számában közzé tett pesti dús versenysorozat tizenkilencz szakaszt hoz, mellyek 
közt a tavai véget ért két ivadékverseny és Biel-tétverseny helyett három újat ta
lálunk, úgymint az 500 for. dijat, mellyet gr. Kinsky Octavian a magyar föld iránti 
rokonszenve újabb jeléül három évre ajánlott; továbbá a több pesti lakos által szin
tén három évre aláirt s Szekrényessy Endre úr buzgólkodásával létre jött Pesti 
dijat, melly eddig 200 arany ezlist serlegben ; végre a lótenyésztés egy bécsi párto
lójától ugyancsak három évre kitűzött 1000 for. dijat. Ez utóbbi handicap leend s 
érdeke annál nagyobb, mert a terhek meghatározására nézve a legkitűnőbb férfiak 
egyikében — a szakértelméről ép úgy, mint részrehajlatlanságáról ismert Orczy 
Béla báróban öszpontosúlt az illetők bizalma. 

A 19 szakasz három napra van az idén felosztva úgy, hogy érdekben az egyik 
nap a másikkal vetélkedik. Mert mig a június 5-ki vasárnap a honi tenyésztmény 
Ítéletnapja le Í Z a Nemzeti-, a Pesti- és a Kinsky-dijban, közbeesvén az 1000 aranyos 



Császárdij, a mezei gazdák látványos versenye s az úrlovarokkal ékes Vadász- és 
kisérleti verseny; addig a második nap a legnagyobb nyereményt nyújtó Károlyi
tétversenyt, a handicapet, az úrlovarok küzdelmét igénylő Hölgybillikomot mutatja 
tel; a harmadik napra maradván a legjobb ugrónak szánt Sándor-billikom, a vi
gasztaló Nákódij, a császári 600 arany, a Széchenyi- és a Batthyány-Hunyadydij s 
az Eladó verseny, mellynek becsét még egy — a tavali handicap szerzője által nyúj
tandó tiszteletdíj fogja növelni. A gyeptisztséget ismét a tavali birák, intézők sat. 
viselendik. 

A bécsi programm 11 szakaszból áll, nem számitva az ügető versenyt s a 
Stceple Chaset és Vadászversenyt. A nevezések zárnapja mart. 31-e A tizenegy 
item egészen a tavaliak ismétlése, t. i . négy Császárdij, 1000, 600, 50 és 50 arany, 
megnyitó verseny, a pályaostor, Asszonyságok dija, bécsi polgárok dija, 500 for. 
Liechtenstein-dij, egy handicap és egy gátverseny. A futások napjai még nincsenek 
kitűzve, hihető azonban, bogy ezek május derekára, a boroszlói versenyek elé fog
nak esni. S itt önkényt tolul fel az eszme, nem volna-e czélszerü a verseny-idősza
kokat egyetértöleg akként meghatározni, hogy a tulajdonosok a lovaknak költsé
ges ide- s visszaszállításától megkíméltessenek, mi el lenne érve, ha például a ver
senyek Pesten kezdődvén, igy következnének egymásután: a bécsi, boroszlói, ber
lini határnapok ? 

A lembergi versenyek június második felében (napjai szintén nincsenek még 
kitűzve) fognak lefolyni. A programm 11 itemettartalmaz; ezek: három Császárdij, 
500, 300 és 150 arany; egyleti dij van négy, kettő ezer- s kettő hatszáz forinttal, 
egy gátverseny, egy aláírási verseny, a gr. Schlick kitűzte katonatiszt-dij, és egy 
Steeple Chase. A nevezések zárnapja april 15-e. 

A programmokról térjünk át ama fötényezökre, mellyek az idomító körben 
most gyakorolják be szerepeiket. Két istálló létszámát ezennel közölhetjük. Az el
sőben, melly Polgárdiban ifj. gr. Batthyány István vezérlete alatt áll, id. és ifj. 
Batthyány István és Zichy Aladár grófok következő lovai idomíttatnak: 

1. B a s i B o z s u k 5é. sp. m. ap. Faugh a Ballagh, any. Reaction. 
2. B e d W h i t e and B 1 u e 5é . p. k. ap. Maicol m, any. Windlass. 
3. R a v e n s w i n g 4é . fek. k. ap. Bob Peel, any. Confederate. 
4. C o r n f l o w e r 4é p. k. ap. Crazy Boy, any. Y. Esmeralda. 
5. G o m b ó c z 4e'. p. m. ap. Ylasko, any. Homoeopathie. 
6 A v i a 3é. sga k ap. Smaragd, any. Avia. 
7 C o n f i d e n c e 3é. sga k. ap. Smaragd, any. Confederate. 
8. T h e P o t e n t á t é 3e\ sga m. ap. Smaragd, any. Pandora. 
9. M e d a 11 i o n 3é . p."k. ap. Smaragd, any. Mustee. 

10. C 1 a u d i n e 3é. sga k. ap Smaragd, any. Claudine. 
11. T o 1 e d o 3é . p pr. ap. Smaiagd, any. Tornádó. 

Káposztás-Megyeren Bensőn idomár a következőket idomítja: 
1. C o n f e d e r a t e 4e'. p. pr. ap. Touchstone, any. Apple Blossom. 
2. Három é. p. m. ap. Chatham, any. Dorothea, Lanercosttól. 
3. Három é. p. m. ap. Swcetmeat, any. Model, Birdeatchertól. 
4. Három é. sga m. ap. Chief Justice, any. Ann, Galopadetól. 
5. C o r i n n e 5é . p. k. ap. Sauter la Coupe, any. Abigail. 



6. Hiirom é. sga k. ap. Hackfall, any. Ab'gail. 
7. N e v e r m i n d 3é p. m. ap. Davenport, any. Wh'skey. 
8. S c h r e c k 5é. p. k. ap. Galopa de, any. Schreck, fv. 
9. Pan, id. p. m. ap. Alarm, any. Dromedary k. 

10. A c a 8 t u s öé. p. pr. ap. Alert, any. Clio. 
Az 1. 2. 3. sz. gr. Pálffy Pál, — a 4. gr. Teleki Domokos, — az 5. b. Ambrózy, — a ti. 

Atzél Péter úr, — a 7. Káváiz Imre úr, — a 8. Manze úr, — a 9. és 10. Bensőn idomár tulajdona. 
íme tehát csak két idomító helyről húsznál több ló készül a küzdtérre lépni; 

hát még a fóti, Örményi, köpcsényi, tallósi, pardubitzi sat. istállók mit rejtenek s 
Németországból milly futók jönnek vendégszerepekre? A nemzeti dijért az idén va
lószínűleg rendesnél nagyobb tábor fog indulni, miután csak a fönebbi két sorozat 
10 vetélytársat niutut fel, mellyek ködíl 5 Smaragdvér, a többi pedig Chatham, 
Swcetmeat, Chief Justice,Hackfall és Davenport csikó. 

A nagy távolságok és nagy dijak versenyei szintén erősen meglesznek rakva, 
nagy részt Angliából hozatott s ott már babért aratott vágytársakkal. Illyen, a pol
gárdi istálló számára nem rég érkezett B a s i B o z s u k (a Stud Bookban : Bushi 
Bazourk)ap. Faugh a Ballagh, any. Rcaction, Bizarrtól; nev. Mr. Jones; feketének 
mondható sö.éipej, öt éves mén ; neve jól illik reá, mert a széles lapos homlok, szik
iázó vadszem és tátongó orrlyuk meglehetős harczias vad kifejezést ad szép fejé
nek ; szügye ép olly erös, mint rendkívül izmos hátulja, lépése pedig olly hosszú 
szilárd, minőt csak egy 3'/ 2 mérlföldre készülő versenylótól kívánni lehet. — A 
többi új indigenáról csak hallomásból értesültünk; az iirményi istálló új lakosa az 
irlandi származású öt éves pej kancza A g i t a t i o n , ap. Coranua, any. Attiaction, 
mellynek ap. Touchstone s a t. nev. Mr. Quin; - Pálffy Pál és Almásy György 
grófok részére D u c r o w öt éves fehér.--zürkc mén van útban, mellynek ap. Chan-
ticleer, any. egy Voliaire-kancza; továbbá llenckel gróf számára S y d n e y öt eves 
sga mén, nev. b. Rothschild; ap. Surplice, any. Emerald Defencetöl; végül, mint 
halljuk, hg Liechtenstein Fer. ö magassága is hozat egy kitűnőbb futót — s igy 
lehet-e érdekesebb versenyt óhajtani, mint ollyat, mellyben a hires Touchstone, 
Surplice, Faugh a Ballagh, Chanticlcer sut. ivadékai vesznek részt? 

Versenyeink s lovas vadászataink Anglia ügyeimét már is magukra vonták. 
Az elsőről a „Bell 's Life" rendes jelentéseket közöl; egyéb lapokban pedig a ma
gyar sportsman különös méltánylattal van említve. Hlyen a „Sporting Review", 
mellynek ez évi első füzetéről Térey Pál úr alább olvasható levele bővebben szól. 
E czikk irója (Digby szerzője : Cáptain White Mcllville^ fóti emlékeinek benyomása 
alatt irta reánk kedvező fényt árasztó sorait; most pedig ismét egy angol, Major 
Fitz-Maxse van elragadtatva a főváros melletti falkás vadászatok által, mellyeknek 
egy nevezetes eseményét ö a „Bell 's Life", én pedig e lapok hasábjain közlöm, a 
mint következik. 

A fellágyúlt ködös idő s a vadászlovaknak conditióban tartása a fóti vadászok
nak megengedé, hogy a falkával néhányszor kimehessenek. Január 26-ár. a Duna-
kesz melletti nagy rejtböl egy róka ugrott ki s nagy sebességgel iramlott a Duna 
felé, merre a falka igen, — de a lovascsapat azért nem követte, mert íészint a ra-
gudös sáros talnjon kellemetlen leendett a lovaglás, részint pedig bizonyos volt, 



hogy a hajtott róka a Dunától rögtön visszakcrlilend. Úgy is lön, a lompos farkú 
egy kajlással visszafordult a folyamtól, ismét rejtjébe bujt s néhány sikertelen ezi-
kázás után a falkától szorítva újra kisurrant, ez úttal északkeletnek vévo irányát. 
Húsz pereznyi kemény lovaglás és szünet nélküli hajtás után, a Dunakcsz alatti 
kertek sövényei a bozótjai közt tűnt el a róka, de az öt már húsz lépésnyiről hajtó 
vezérkopó segélyével nem veszté nyomát a derék falka s némi hajhászás után épen 
a falu föutczája torkánál lön az új tally ho. A megszorult ravasz számára nem ma
radt egyé!) menedék, mint a faluban tenni önkénytclen látogatást, de midőn a falka a 
föutezán is utána iramodva már-már zugolyba szoritaná,akoma végmenhelyet keresni 
a tisztelendő úr udvarába fordult s itt egy alacsony sertésól fedelére ugrott fel, hova 
felbőszült üldözői uem követhették s csak alulról szórták reá az átkot. Kevés pihenés 
után az ól fedeléről egy fészerre s innen a paroehia teteje re ment fel a nienekvö — 
s mire a lovasok az udvarba érkeztek, láthatlanná vált. Kereslek, kutatták, haj
hászták itt is ott is, erre is arra is ; mig végre egy ama nígy öt száz néző közül, 
ki a faluból e sajátszerű látványra összecsődült, elrikkantja magát: 

„Ni ni ! ott a róka a kürtőben 1" 
„Mi az a kürtő? hol az a kürtő?" kérdi egyszerre tiz hang is s kiderül, hogy 

e vidéken a kéményt nevezik kürtőnek, a róka pedig e kürtőnek oldalnyilásába 
akarván bújni, fejével s két első lábával bcnuszorúlt, mig vitorlája künn lengett a 
szellőn. Vagy talán nem is szorult be, hanem struezlogikával azt hitte, hogy ha ö 
nem lát, őt sem látják. Lajtorja lőu ekkor az első szükség, de elegendő hosszú nem 
levén kéznél, háromból kötöztek össze egyet s ezt a kéménynek támasztván, vesze
delmes hágcsóin gróf Károlyi .Sándor felmászott, ostorával róka komát faránál át
kötötte s kezdte öt kaloda-asyhmiából kivonni. Ez ürömest engedett már a vissza
vonásnak, mert a füst gonoszul infestálta orrát s szemeit — s olly hirtelen mozdu
lattal jött kifelé, hogy gróf K. S. tanácsosnak látta öt ostorostól egyült ledobni. 
Most következett a legszebb jelenet. Az ostor vége a lajtorjának egy fokára teke-
rödzött s igy az ostor másik végéhez kötött róka perczig a légben függött lebegett, 
a lói pedig az egész falka comicus feszültség közt várta a lecseppenő mannát, mi 
meg is történt, mert a kötött csomó a róka testsúlya alatt kioldozódván, ez a kopók 
kellő közepébe zuhant s perez alatt megszűnt lenni. A kil l olly dühös volt, hogy idö 
sem maradt constatiiozni azon alapos gyanúmat, miszerint c róka ugyanaz lehetett, 
mellynek emlékiratait e lapuk múlt évi folyamában közlöttem. 

E mindenesetre ritka s nevezetes vadászcsemeny mellékdaiabjáúl közöljük a 
következőt, mellyet Sárosból Hadvány Imre úr szíveskedett beküldeni : 

„Gróf Sziimay Sándor úr, kinek lovagiassága kezeskedik a következő tény 
valódiságáért, beszélte cl nekünk c sajátságos esetet, melly szwidniki uradalmában 
a múlt év véghavában történt s a vadászok előtt nem lesz érdektelen. 

A hó, melly egész novemberben vastag borítékkal fedte Sáros egész vidékét, 
december elején olvadásnak indult; cz tette lehetővé, hogy a sertések ismét makkra 
hajtattak az erdők belsejébe. 

Dzcndzcl Péter a gróf szwidniki erdésze fegyvert fogva december G-án az 
erdőbe rándult, hogy egy részt kötelességét teljesitendö a gondja alatti erdőket 



megtekintse, más részt, hogy meggyőződést szerezzen, váljon a hó alatt szcnvedett-e 
a makk ? a sertéseknek van-e elégséges tápszerük ? és ha van — meddig maradhat
nak ktinn az erdőkben ? 

Tanyára érvén, az öreg kanász szokásos jelentéssel, hogy a nyájban kár nin
csen, hogy a sertés élvezi a makk bőségét — sat. fogadja. 

„Tegnap jött volna uram ide", szól tovább a kanász, erdésze fegyverére te
kintvén: „egy vadkan tévedt a nyájamba és sorba búgta a koczákat." Ezzel végig 
járván szemeivel a sertésfalkán, megpillantja a kant, melly ép akkor kapaszkodott 
egy koczára. „Uram ! nézzen oda, már ismét itt van!" 

Csendesen vevé le az erdész válláról lefüggö s vastag sréttel töltött fegyverét — 
a puska durran, a makló sertések összeröffennek, a vadkan nyílsebesen eliramlik. 

Nyomára mennek sebesen, de a cseppekből, mellyek itt-ott a havon feltűntek 
— azt látván, hogy a srét okozta seb nem halálos, csakhamar visszatértek a nyo
mozásból. 

Az erdész e jelenet után haza indul; s már jókora darabon haladhatott, midőn 
a kanász lélekszakadva utána jön, mondván: „Uram, siessen a tanyára, a kan is
mét visszajött s ott van sertéseink közt." 

Alig akart hitelt adni kanászának az erdész, — de nógató szavaira elvégre 
hajolva — golyót tesz fegyverébe s a tanya felé irányozza sebes lépteit. 

Előre lépdelt kémkedve a kanász, és mire a sertésekhez közel értek, — ujjal 
mutatá a búgó kant. 

Csak a kéjmámornak tulajdonítható, hogy a különben roppant vigyázó ál
lathoz — lopva 15 lépésnyire közeledhetett, és elsütvén fegyverét, a kan lefordult 
a koczáról. 

Az óriási állat még ez úttal sem maradt helyben, de felvánszorogva — ösztö
nénél fogva völgybe a patakhoz futott. 

Vérnyomán követte az erdész s már alkonyodni kezdett, midőn majd két órai 
üldözés után Sztrokcsinban, a Sztropktira vezető országút melletti sánczban, találta 
elvérzetten. 

Egy szán megtelt a 484 font súlyú állattal." 
A lefolyt vadászati időszak utóhangjai gyanánt jegyezzük még ide e — nem 

nekünk beküldött, de más lapokból átvett adatokat : 
November és december havában hat császári udvari vadászaton 4243 nyúl és 

164 fogoly esett. Dec. 10. Albert szász koronaherczeg ö fensége 162 vadatejtett el. 
Zólyom megye területén 1858. évben 15 medvét és 14 farkast lőttek. 
A szolnoki, jászapáti és hevesi járások karácsony hetében irtó háborút intéz

tek a farkasok ellen, mellyek Tiszasüly határában több juhot és csikót ragadtak el. 
150 puskás 2000 bajtóval 16 • mértfld. területet vett hajtás alá, de az eredmény 
nem felelt meg a nagyszerű készületeknek. Egyetlen elkényszeredett farkas hagyta 
ott a fogát s ezt sem golyó, hanem a jászkiséri csikós kanczája vágta agyon ; esett 
továbbá 11 róka és mintegy 200 nyúl, mellyeket részben a hajtók jól irányzott 
fütykösei teritettek le. Ennyi a két napi vadászat sikere, hozzá számítván még a 
farkasnak nézett s elejtett szerencsétlen kuvaszt is. 



Levelek külföldről. 
i. 

L o n d o n , január 14. 1859. 

Már múlt évben elmondám, hogy bár a sportnak szenvedélyes barátja vagyok 
— hivatásom a gazdaság s igy a sportirodalommal csak mellékesen foglalkozhatom. 
Szolgáljon ezen ismételt nyilatkozat igazolásomul azon sportsman barátim előtt is, 
kik leveleikben szemrehányással kérdik, miért fukarkodom közleményeimmel? 

Daczára annak, hogy vidéken a sportkedvtöltés teli hanggal foly, odahagy
tam egy időre a falusi életet és Londonba jöttem, felhasználandó a kis szlinetet, 
melly a gazdának a jelen évszakban kínálkozott, — csak azért, hogy a jövő hó 
ismét az eke mellett találjon. 

Mint e lapokból olvasom, a mezei sport nálunk is gyarapúl, és mindinkább 
nagyobb kiterjedést látszik nyerni. De lássuk mit mondanak e gyarapodásunkról 
más országok s különösen Anglia miként vélekedik a magyar sportról ? 

Nem kezdhetem meg újévi levelezéseimet örvendetesebb közleménnyel a ma
gyar sportsman számára, miut ha egy ép most sajtó alól kikerült czikk töredékét 
fordításban közlöm, mcllyhez megvallom véletlen jutottam. 

Múlt estén ugyanis, a középponti Farmer-Club házban találkozásom lévén, 
egy előkelő, de modorában igen rövid angol farmer ismerősöm, kivel a magyarhoni 
sportról minap erősen vitatkoztam — most különös szívélyes és nyájas fejbicezen-
téssel köszöntött s megvárva, mig beszélgetésemet másokkal végzem, kényelmes 
ülését odahagyva, szives kézszorítással igy szólt : „Higyjemeg, hogy egész szívünk
ből birják önök nagyrabecsülésünket: a „Sporting Review" minden legkisebb kétsé
günket eloszlatá." Nem értéin mit akar mondani ezzel ismerősöm scsudálkozó arcz-
czal kérem, fejezné ki világosabban magát. „Ugy hát — felkiáltott - - ö n nem olvasta 
a közleményt! Jöjjön mindjárt velem és lássa azt. Önnek el kell azt olvasnia, hogy 
satisfactiója legyen a múlt estéért; — biztosítom önt, hogy mi már most teljesen 
meg vagyunk győződve." Illy nyilatkozatok között vitt be karonfogva az egyik 
terembe s kezembe adva a Sporting Review f. é. I. füzetét s rá mutatva a czikkre; 
kellemes esti idözést kivánt és magamra hagyott. 

A Review a legjobb sport folyóiratok egyike. Tudva van, hogy levelezői s 
munkatársai a legkitűnőbb „first rate" és „most celebrated" sportsmanek soraiból 
valók, s azért hiteles munkának van tekintve; egy évi folyamára az előfizetési ösz-
szeg 12 félkciona, — és ezt meg is éri. 

A czikknek, mellyre most a magyar sportsmenek figyelmét intézni kívánom, 
czime ez : „Vadászat Magyarhonban és Európa keleti részeiben" Digby Grand szer
zőjétől. 

A közleményeknek első része került még csak ki a sajtó alól, folytatása a 
többi számokban jö. Itt a szerző, — kinek neve előttem ismeretlen — általánosság
ban s egybehasonlitólag szól még csak a sport érdekekről, a létező akadályokról és 
más reája, befolyást gyakorló viszonyokról; és a részletességeket azzal kezdi meg, 



hogy a fóti kenneleket ós az ottani kopófalkávali vadászatokat — mint a mellyek-
ben maga is részt vőn — különös dicsérettel emliti, kiemelve a tulajdonos nemes gróf 
vendégszeretetét, a jelenvolt főrangú magyar sportsmenek bámulatos avatottságát, 
és a vadászatok rendezése körül tapasztalt elvitázhatlan s minden képzetet felül
múló izlést. 

Mielőtt e részletességekbe menne át a szerző, ott, hol a kelcteurópai sportról 
általánosságban s cgybehasonlitólag az angolhoni szokásokhoz emlékezik, a 20-dik 
lapon igy szól : 

„Egyenesen a nonnanoktól örököltük mi (t. i . angolok) a sakkozási ós a kopá-
szati szenvedélyt, melly Angliában évről évre nagyobb kiterjedést nyer, minővel 
egy ország sem dicsekedhetik, — egy ország sem, egynek kivételével. 

„Eléggé sajátságosnak tűnhetik fel, hogy Kelet-Európában egy hatalmas 
nemzet jellemvonásai, — nevezetesen a fensöbb körüket tekintve — szembeötlő ha
sonlatossággal emlékeztetnek minmagunkéira.Magyarország végtelen síkjain elszórva 
él ugyau több más különböző népfaj is, egy kormányzó hatalom alatt, és engedel
mességgel kötve a Császárhoz, ki Ausztria fővárosában székel, — de nekünk itt az 
uralkodó (dominant) törzszsel, a nemes véríi, nemes gondolkozású „m a g y a r r a l " 
van közlink csak. „He is the Hungárián par excelleucc." 0 az, kinek pánczélos 
elődei visszaverték a törököt Bécs kapui alól. 0 maga az ausztriai korona legdrá
gább köve. Loyalitásának csak kevés biztatásra van szüksége, hogy lelkesedésbe 
törjön ki, hazája iránti kegyelete a legtisztább honszerctetben nyilvánul. Ö vitéz, 
ábrándozó, lovagias, derék katona, mint azt bebizonyitá az utolsó "10 év alatt Európa 
majd minden hadseregében; mig most végre sok szenvedés és viszontagságok után, 
mellyeknck elószámlálásába bocsátkozni mély politikai discussiora vezetne s itt he-
lycnkivüli volna — csakhamar ismét szerencsés és sikeres gazdává változva, mo
solygó éghajlata alatt s termékeny földjén igy is kitűnő emberré lett. 

„Magyarország igen széles fogalom. Tekintnink Európa földabroszára s látni 
fogunk egy országot a Kárpátok és a Duna között, kiterjedése Eraucziaország 
területének fele, és róla még is — touristáknak hivén magunkat és ismerve a Rajna 
melictt minden parányi berezegséget — olly csudálatosan keveset tudunk. Az 
angol utazó ritkán megy Bécsen túl; pedig ha 10 óra járással tovább menne, a 
vasutat használván, melly olly sebességgel és kényelmesen mint a Greatwestcrn 
maga, szállítaná őt a continens legkellemesebb és fe.-tői fekvésű városai egyikébe. 
Utja kedves bortermő vidékek között vezetné a hömpölygő Duna partjain, ollykor 
erdős hegyek közé, majd gyönyörű völgyekbe törve, és fokozatonként simulva a 
táj, miglen Pesthez közeledve, egy szabad tér és végtelen rónaság szivébe látja he
lyezve magát; hol a tiszta friss légben, az itt ott elszórt ákáezültetvényck a nap he
vében árnyékot terjesztve nyaigalásra csábítanak, a bö termékenységü cs mindenek 
felett felséges illatjokkal kecsegtető síkon!" 

Ennyi legyen ebből mostanra elég, a folytatásba nem bocsátkozhatom — s 
öiveneljünk, hogy hazánk és nemzetünk ismertetésével már az angol sportirodalom 
sí foglalkozni kezd. 

TÉREY PAL. 



Az egyesületi ménesek érdekében 
« *')Í>W«i7n«í mlhm sgééonim ?Vb̂ ol M>.nr.<f fwdnctMWl nfcixarHf j* t ig*IÍ 

Az egyesületi ménesnek Yisontai úr által rajzolt tervét a „V. és V.-lap" múlt 
évi 33-ik szániában s a „Falusi Gazdában" olvasván, az abban felállított elvekhez 
kettős érdekből csatlakozom, sőt a keletkezendő ménesnek kellő l e g e l ő t — mint 
vállalkozó — felajánlom. 

Teljesen meg vagyok győződve, hogy minden 10 • mértföldön van egy mé
nes alakítására szükséges mennyiségű ló vagy csikó : s 5—G mértföldnyi távolság 
a legelőtől, hova az anyakanczák és csikók küldendők, olly csekélye, hogy ezt a 
tenyésztő számba sem veheti. Minélfogva az ügy nem azon fordul meg, hogy a ménes 
helyisége A-hoz, B. hez vagy C.-hez legyen közelebb, hanem a íökérdés szerintem 
az : hol van a legjobb — czélszerü épülettel s jó bö kutakkal ellátott legelő ? 

Az egylet üdvösségét —• annak jeles indítványozója Visontai úr kétségtelen 
világosságba helyezte már s igy én, ki e vidék lótenyésztőit ismerem — mielőtt a 
felajánlandó legelő iránti nézeteimet előterjeszteném — illy egyesületnek Szabolcs 
és Bihar megyei tényezőiről kívánok szólani. 

Első helyre kell soroznom Szabolcs egyik szenvedélyes tenyésztőjét Kallóban 
K. A. urat, ki évenként 5—8 legnemesebb fajú csikót nevel. Továbbá Balkányban 
S. J. — G. F. — U. P. — K . L. - K. J. — Szakolyban G. K. — M. D. — urakat, 
kikuél az arab mének után ellett csikók száma évenként 30-35-re tehető. K. Sem-
jén, Létán s más helyeken szintén több csikó neveltetik és minden év tavaszával 
új gond súlyosodik a tenyésztőkre, mert nincs pásztor s nincs hely, hova a csikók 
nyaranta elhelyeztessenek. 

Lépjünk át Biharba. E. Semjén, Selind, Almosd, Vértes, Esztár, Kereki, Szántó, 
Váncsod, mind olly helyek, hol számos nemes vérű ló tenyészik. Magában Debre-
ezenben igen sok csikót nevelnek a haladó birtokosok T. Füred, Dörzs, Szőllős, 
Igar, Polgár, Csege, Dob, Dada, Böszörmény, Nánás, Dorog. Fehértó olly helyisé
gek, hol a létszám a kellő 500 darabot bizonyosan felülhaladja Bizton állitható, 
hogy csupán Fchéitón a birtokosoknál van évenként 50—70 darab csikó. 

Im, az itt hamarjában vázolt kis térségről, mellynek átmérője nem több 10 
mértföldnél, számításom szerint kikerül 300 két-három- és négyéves csikó. Hát még 
az anyakanczák s a jobb állású telkes gazdák csikai V S az imént clésorolt tenyész
tőkhöz niégnem is számitám Borsod tiszavidékét, mint például T. Keszi, Csáth, Igri-
czi, Papi, Csecs helységeket, mellyeknek csikai ez idén is legelőmön jártak. 

A létszám ezen átlagos kimutatásából kitűnik, hogy itt egy méncsegylct leg
könnyebben fennállhat, mert ló van elég — s igy csak l e g e l ő kell és 
a k a r a t. 

Mint már említem, egy illy ménes felállítását kettős érdekből óhajtom; egy az, 
hogy igy magam is legkönnyebb szerrel, legkevesebb költséggel s legjobb sikerrel 
nevelhetek csikókat; második indokom az, mert legjobb legelöt, épületet sat. szó
val, ménesnek kellő legjobb helyiséget nyújthatok. Jelesül: 



A legelő, mellyet felajánlok, Debreezentől öt, Böszörménytől h á r o m , Ná-
nástól h á r o m , Polgártól egy, Csáthtól k é t , T. Füredtől h á r o m mértföldnyire a 
Sz. Hargitai pusztán bérletemben van. A legelő minősége mellett tanúskodjék a 
közvélemény; annyit azonban kell róla mondanom, hogy székvegyületü,- partos,-
lapályos- és rétes hely közt lehet a kihasitásnál választani, mi a legelőnek egyik 
fő érdeme. Három bő vizű kút előtt válúk állanak ; a tanyától, hol a ménesmester 
laknék, 400 ölnyire van a vendégfogadó, hol a vendégek mindenkor ellátást nyer
hetnek. 

A ménesnek adhatok jelenleg 82 lóra való rácsos zablós istállót; s ha kell, 
a szükséglethez mért arányú épületet állítok fel. 

Adhatok továbbá akár télire is 100 darab ló számára szénát, zabot, szalmát ; 
a ménesmesternek és pásztornak lakást és kis kertet. 

Semminemű számlát, pénzkezelést, felelősséget, kivéve a megérkezendő s el-
viendö lovak bejegyzésénél, nem fogadok el. Ugyanazért a lovak bérét nem én ve
szem át, de az egylet meghatalmazottja vagy ménesmestere két részlctbeni lefize
téssel adja kezemhez. A kiszolgáltatott széna, zab, szalma meghatározott áron min
den hó elején térítendő meg. 

Ezenkívül feltételeim: 
a) A felajánlott legelő 1200 négyszeg öles hold bérét hat pgö forintra teszem, 

ebbe számítva már a ménesnök és pásztor lakásbérét is. 
b) Hét nyolez évnél kevesebbre nem szerződhetem. 
A tél hátralevő része elég hosszú még arra, hogy a ménest felállítani kívánó 

tenyésztők az ügyet megérleljék, találkozzanak, a legelő s helyiség megtekintésére 
bizottmányt nevezzenek ki s a tapasztaltakhoz képest intézkedjenek. 

GULÁCSY IMRE. 

II. 

Az egyesületi ménes életbeléptetése nincs helyhez, nincs egyes vidékhez kötve 
s igen helyesen jegyzi meg t. ügyfelem G. I. úr, bogy ez az ország több vidékén és 
épen nem olly végtelen nagy távolságban sikerrel állitható fel. 

Én részemről az országban 10-20 illy ménesnek felállítását ollyannak tar
tom, mire a magyar azt szokta mondani, hogy az még csak meg sem kottyanna az 
ország területére nézve. 

Hogy az eszme igen sok rokonszenvet talált, azt számos jelentkezés tanúsítja 
s szivemből örvendek, hogy olly indítványt lehetett szerencsém közleni, melly a 
gyakorlat embereinek tetszését kivívta. 

Véleményem szerint az elmélet terén ezen egyesületi ménesek felállításának 
terve körülbelül elfogadott tényül vehető s ahhoz, hogy átlagosan az országban egyik 
a másik után szerveztessék és alakuljon, nem hiányzik egyéb, mint az életbe hívott 
első példának létezése. 

Arra egyesítsük tehát erőnket, hogy egy illy egylet minél elébb s bárhol 
alakuljon. 

A Heves megyei gazdasági egyesületnél már bejelentem e tervet s teljes re-



menyem, hogy ha csak vállalkozókban nem, olly vállalkozókban t. i . minőnek G. I. 
úr olly lelkesen lép a sikra, egyébben hiány aligha lesz. 

Az, hogy bebérlendö lovakban s csikókban hiány lenne, bárhol alakuljon az 
első illynemü ménes, megállapodott véleményem szerint fel sem tehető. 

E téren csak „pártfogó" kell s azon soraimban, mcllyekben az indítványt 
tevém, ezen pártfogói szerepet a gazdasági egyesületeknek szántam, mire nézve a 
a kellő lépéseket már niegtevém s G. I. úr ajánlatáról ime nyilvánosan, de a Heves 
megyei gazdasági egyesület részéről is ezennel tudomást veszek s ha sikerülhet, 
még ez évben legalább egy — de őszinte bevallott óhajtásom szerint két illy ménes
nek kellene a tavasz virányain legelni. 

Hogy jó legelőt s egyéb szükséges ellátást hol és kitől remélhet az egyesületi 
ménes, arra nézve csak úgy szerezhetünk tájékozást, ha az illetők, kik illy terekkel 
rendelkezhetnek, minél sűrűbben jelentkeznek és nyilatkoznak. Egyet legyen sza
bad csupán kérésképen megjegyeznünk, azt t. i . hogy az illetők tekintsék a kezdet 
nehézségeit s tegyenek olly ajánlatokat, mellyek az egyesületi ménes létesülését 
könnyítsék s tekintsenek főleg arra, hogy azon bér meghatározásában, mit az illető 
terekért kivannak, a minimummal kezdjék, hogy aztán idővel a maximumot ajánl
hassuk meg. 

Mi G. I. úr ajánlatát illeti, fenntartjuk magunknak a magán utoni érintkezést, 
mihelyest a pártfogóul felkért Heves megyei gazdasági egyesület e tekintetben 
intézkedni fog, mi véleménylink szerint nem igen fog késni. 

VISONTAL 

A szolnokmegyóben alakúit közös ménes ügyében 
ezennel tudtul adatik: 

A) A hágatást illetőleg : 
1. miszerint az alapitók f. c\ febr. 10-ig jelentsék be, hány kanczát szándékoznak a társulat 

alább nevezett ménlovaival meghágatni. — Felkéretnek pedig, bogy ezen határidót el ne mulasz-
szák, mert ezentúl az idegenek bejelentései ép olly érrényesek lesznek, mint az alapitóké, és ezen
túl csak a bejelentési sorozat adhat elsőséget. 

2. Ha február 10-kig az alapitók kanczáiból nem telt ki a szükséges mennyiség, a társulat 
mén lovai idegeneknek kanczáit is fogják hágni az alább kitett dij mellett; felkéreinek azonban az 
illetők , hogy ezen határidőtől fogva a meghágatandó kanczáik mennyiségét minél elébb je
lentsék be. 

3. A hágatási dij e következő : 
Bolcro spj. t. mén, szül. 1852-ben, ap. Elis v. Pastoral, any. Saltarclla 25 pft. 
Rock pj. fv. mén, szül. 1852-ben, ap. Muchacco . . . . 15 „ 

Ezen hágatási dij egyenlő mind azon alapitóknak, kik illetőségükön felül hágainak kanczát, 
mind az idegeneknek. — Az idegenek által a hágatási dij előre lefizetendő. 

B) A legeltetést illetőleg: 
Szükséges lévén a legelőre bocsátandó lovak számát előre megtudni, a legeltetés! bejelen

tésre nézve zárnapúi marczius 1-je határoztatott. 
Felkéretnek mind az alapitók, mind bárki a ki ezen közös legelőre lovat bocsátani kivan, 

lovait, azoknak számát és korát ezen határnapig bejelenteni, mert ezen határidőn túl az 
alapszabályok szerint bejelentést nem tartozik elfogadni a választmány. — A fiibér fele a lovak 
legelőre bocsátásánál, másik fele pedig september 1-en fizetendő. 

A meghatározott fübér e következő : 



alapítónak iiloRcnnck 
1. Számos ló 9 pfrt. 15 pfrt. 
2. Ki :t vagy három éves csikó 6 „ W , 
8. Egyéves csikó . . . . . 3 „ 8 „ 

Minden bejelentés a hágatást és a legeltetést illetőleg következő' czimmel küldendő be : a 
„ k ö z ö s m é n e s l i g y é b e n M a y e r h o f e r M á r t o n i s p á n y n a k F e g y v e r n e k e n . " 

A befizetéseketKoller József pénztárnok fogadja el Fegyverneken. 
Kelt Fegyverneken 1859. január 25. 

A választmány nevében 
Gr. Szápáry Gyula igazgató. 

K e r e s t e t i k 
egy ménesmester vagy állalorvos, ki nem csak végzett tanulmányairól kellő bizonyítvánnyal van 
ellátva, de a ki már a marba- és főleg lógyógyításban kellő gyakorlatot szerzett magának. — Ez 
állomásra vállalkozók bővebb tudósitást vagy személyesen vagy levél által alulírottól nyernek, 
Pesten úri uteza 12-ik sz. 

Gr. Szápáry Gyula. 

Hágó mének. 
Ürményben febr. 15 étöl július l é i g . 

Telivér kanczát 40 for. félvért 30 for. hág : 
S a u t e r la C a up e ap. Sleight-of-liand, any. Bay Middleton-kar.cza. 
V a n d á i ap. Van Tromp, any. Garland. 
ITúsz forintért hág : 
M u r a d i szürke arab. 
.1 u g g 1 c r ap Sauter la Coupe, any. Agathe. 
Minden kanczáért 2 for. istállópénz. 

Lóverseny határnapok. 
P e s t : júuius 5., 7. és 9. 

Nevezési zarnapok. 
Mart. 31. — P e s t : Trial Stakes. — Gr. Kinsky dij. — Első és második Császárdij. — 

Nemzeti dij. — Pesti dij. — Hack Stakes. — Károlyi Stakes. — Hazafi dij. — Asszonyságok dija. 
— Handicap 1000 for. —Eszterházy dij. — Széchenyi dij. 

Május 1. — P e s t : Vadász verseny. 
Jún ius 6. — P e s t : Batthyány-lltinyady dij. 
J ú n i u s 7. •— P e s t : Eladó verseny. — Sándor dij. 
J ú n i u s 9. — Náko dij. — (Aláirni csak mart. 31-ig lehet.) 

T A R T A L O M : 
Túrodékek. —Tárogató . —Külföldi levelek. — Az egyesületi ménesek • erdekében. — 

A szolnokmegyei közös ménes ügyében. — Kerestetik. — Hágó mének. 

Megjelcn e lap minden hó 10. 20. és 30-án legalább egy iven. Előfizetést elfogad a szer
kesztőség (Pest, Szervita-tér 3 sz. 2-ik em.) egész évre 10 for. 50 kr., félévre 5 for. 25 kr aiiBZt. 
értékben Az 1857-ik és 1858-ki évfolyamok teljes példánya még kapható. 

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


