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VADÁSZ- ÉS VERSINYLAP. 
Vasárnap, január 10. 1 . SK. Második évfolyam 1858. 

A pesti lóverseny-egylet 
f. január 7-én a nemzeti Casino termében tartotta ez évi elsó' ülését, mcllyben a 
lóversenyek sojj(»atát az alább látható rendben állapitá meg. Kitűnik ebből, hogy 
a h u s z o n e g y verseny ez idén n é g y napra van felosztva s hogy a vasárnap 
megtllése végett e nap a versenynapok sorából kimaradt. A pesti gyep érdekét a 
gazdag sorozaton kivlil még az is fogja emelni, hogy a futások számát báró S i n a 
egy 100 aranyos h a n d i c a p p a l növelé, s hogy a n e m z e t i d i j , e magyar Derby, 
és az A s s z o n y s á g o k d i j a , mellyekre még folynak az aláírások, ez évben 
nagyobb összegre fognak rúgni, mint ezelőtt. 

A pesti lóversenyek sorozata 1858. 
(Jan. 5. 7. 9. cs 10.) 

Szombat j ú n i u s 5. 

!. Trial-Stakes. 

1 mérföld. 150 pft. tétel; 50 pft. bánat. Ur-lovasok színekben. Teher : 3 eszt. 
107 font; 4 eszt. 122 font ; 5 eszt. 127 font; id. 132 font; kanczák és heréltek S 
fonttal kevesebbet. Olly lovak, mellyek a futásig mit sem nyertek, 4 fonttal, azok 
pedig, mellyek a futásig sohasem pályáztak, 8 fonttal kevesbbet, a nem nyerőknek 
elengedett 4 font beszámításával. A második lóé 100 pft. 7 aláírás kell, hogy e ver
seny létesüljön. Aláírás és nevezés mart. 3 i . 



II. Első osztályú állani-dij 1000 arany. 

Futhatnak 4 éves s idősb minden országbeli mén és kanczalovak. 3'/j mér
föld. Tétel 250 pft; bánat 125 pft; ha azonban a verseny előtt egy hónappal beje
lentetik a bánat, csak 70 pft. Teher 4 eszt. 105 font ; 5 eszt. 111 font; 6 eszt. s 
idösbre 114 font. Az ausztriai közbirodalomban született lovakra 5 fonttal kevesebb. 
A tét- és bánatpénzek fele az első; fele a második lóé. Aláírás és nevezés mart. 31. 

III. Nemzeti-díj : 380 arany- *) 

Futhat magyarhoni 3e. minden mén és kancza, 1 ang. mf. Teher: 95 font, 
kancza 2 fonttal kevesbet. Ló, melly bármit és bárhol nyert, 5 fonttal többet. Tét: 
40 arany ; fele bánat; a tétösz fele az első, fele a második lóé. Bejelentés martius 
31. 1858. 

IV. Széchenyi-díj: 100 arany. 

Futhat minden mén és kancza 1600 öl ism. 3e. 87 ft., 4e. 102 ft., 5e. 109 ft., 
6e. 113 ft., idősb 115 ft.; kancza 2 fonttal kevesbet. Ló, melly márdijt nyert, 5 font
tal többet. Tét 10 ar., fele bánat. A tétösz 40 aranyig a második lóé, azonfelül az 
elsőé. Bejelentés martius 31-ig 1858. 

V. Vadász-verseny kapcsolatban az eddigi ostordíjjal. 

3 mf. Tétel 25 pft. 10 pft bánat. Futhat minden félvér ló. Teher: 4 eszt. 120 
ft.; 5e. 125 ft.; 6e. 130 ft.; id. 135 ft. Külföldi ló 5 fonttal többet, angol ló ennél is 5 
fonttal többet. Ló, melly futás végéig pályán megjelent, külön 5 fonttal többet, melly 
pedig a verseny lejártáig nyertes volt, szintén 5 fonttal többet. Ménló mindezeknél 
3 fonttal többet. 12 aláírás kell, hogy e verseny létesüljön. A második ló kétszeres 
tételt kap. Ur-lovasok, a szokott színekben. Az aláírás s nevezés nyitva áll 1858. 
máj. l - ig s mindkettő a pesti versenyek titkáránál történik. Az aláírás kötelez 1860. 
évig bezárólag. Csak egy évre aláíró 100 pft tétet fizet; f. v. f. 

Hétfő június 7. 
I. Két éves ivadék-verseny. 

Tisztelet-dij 500 pft 1857. és 1858. évekre ajánlva gróf Hunyady József és 
gróf Kinsky Oktavián urak által, Angolországból 1853-ban hozatott vemhes kan-
czák ivadékainak. 20 öllel a nyerőoszloptól kezdve egyszer körül. 100 font teher, 
mén 3 fonttal több. Tétel: 100 pft.; bánat 50 pft. Semmi csikó, semmi bánat. Az 
ausztriai közbirodalomban nevelt olly ivadékok, mellyek nem e kanczáktól szár
maztak, 150 pft. tételt, s 100 pft bánatot fizetnek, ha e díjért versenyeznek. 

Nevezvék: 

Csernovics Péter ur p. k. ap. Sweetmeat, an. Radical Bess (angol telivér.) 

*) Az aláírás még foly. 



Ugyanannak p. k. ap. Flatcatcher, an. Lanercost-kancza ang. telivér. 
Károlyi István gr. vil. sga k. ap. John O'Gaunt, an. Cheshire Witch ang. telivér. 
Nádasdy Lipót gr. fek. m. ap. Muley Moloch, an. Pegotty ang. telivér. 
Rohan Lajos hg. fek. k M a y F l o w e r , ap. Gameboy, an. Susan ang. telivér. 
Ugyanannak vil. p. m. P r i n ce E u g e n , ap. Prince Lewellyn, an. Golconda bel

földi nevelés. 
Kinsky Octáv gr. sga. k. ap. Buffle, an. Hilda belföldi nevelés. 
Wenkheim Eud. gr. söt. p. k. C i g a r e 11 e, ap.Flatcatcher vagy Storm, an. Nicotiana 

angol telivér. 
Zichy János gr. p. k. W e e B i t I-ma, *) ap. Bolingbrock, an. Wee Bit ang. telivér. 

II. Gr. Károlyi István megújított tétversenye 5050 pft. 

Bel- és külföldi minden mén és kanczának 1854-től 1863-ig biztosítva. Távol
ság 2'/4 angol mf. Tét minden lóért 500 pft.; bánat 200 pft. A második lóé 1000 pft. 
Teher: 3e. 85 font: 4e. 105 ft.; 5e. 111 font; idősb 115 font; mén 3 fonttal több; e 
dij nyerője minden évben 5 fonttal több. Bejelentés mart. 31. 

III. Haza 11-díj : 100 arany. 

Futhat magyarhoni minden kancza; 1 ang. mf. 3e. 85 ft.; 4e. 100 ft.; 5e. 107 
ft.; 6e. és idősb 111 ft. Bécsi dij nyerője ugyanazon évben 5 fonttal többet. Tét 10 
arany. „Fuss vagy fizess." A tétösz fele az első, fele a második lóé. Bejelentés mart. 
31. 1858. 

IV. Báró Biel tétversenye: eddig 600 pft. 
Futhat a szárazföldön született minden ló. 1 % ang. mérföld. Tétel 100 pft.; 

fele bánat. Teher 3e. 80 font; 4e. 100 font; 5e. 106 font; id. 110 font; mén 3 ftal 
több. Nevezni lehet mart. 31. 

V. Asszonyságok-díja. 

100 arany értékű serleg, és 200 arany **) készpénz a tételekkel az első lóé; 50 
arany a másodiké. 

Futhat minden ló. Egyszer körül, 20 öllel a nyeröpont előtt kezdve. Tét: 10 
ar. „fuss vagy fizess." Teher: 3e. 110 ft.; 4e. 125 ft.; 5e. 130 ft.; 6e. és idősb 135 
ft.; mén 2 fonttal többet; angol telivér^külön 5 fonttal többet. Ló, melly futás végett 
gyepen sehol meg nem jelent, 5 fonttal kevesbbet, bécsi-dij nyerője ugyanazon év
ben 3 fonttal többet. Ur-lovasok a szokott szinekben. Bejelentés mart. 31. 1858. 

VI. Mezei gazdók versenye. 

A dijak később e lapokban fognak közzététetni. Futhatnak mezei gazdák saját 
lovai. Bejelentés a fntás napjáig. 

*) Wee Bit I. időközben Aczél Péter ur birtokába ment által. 
**) Az aláírás még foly. 



Szerda június 9. 
I. Uatthyány-lluiiyady-díj : 200 arány. 

Futhat minden ló; 1 ang. mf. 3c. 87 ft., 4c. 102 ft., 5e. 109 ft., 6e. 113 ft., 
idősb 115 ft. Az ausztriai közbirodalmon kivtil nevelt lovak 5 fonttal többet. Mén 2 
fonttal többet. Tét 20 arany; fuss vagy fizess. A tétösz 40 aranyig a második lóé, 
azon felül az elsőé. Bejelentés a futás előtt 3 nappal. 

II. Másod osztályú állain-ilij 600 arany. 

Futhat az ausztriai birodalomban született és nevelt minden mén és kancza. 
2'/5 mérföld. Tétel 150 pft ; 75 pft bánat; ha azonban a bánat a verseny előtt egy 
hónappal bejelentetik, csak 30 pft. Teher: 3 eszt. 90 ft.; 4e. 110 ft. 5 eszt. 116 ft; 
6 eszt. s idősb 120 ft. Az ausztriai birodalmon kívül nevelt lovak, azaz mellyek any
juk méhében mint csikók hozattak a belföldre, 3 fonttal többet. A tét- s bánatpén
zek fele az első ; fele a második lóé. Aláírás és nevezés mart. 31. 

III. Ivadék-vcrscny. 

Futhat a birodalomban 1855-ben született minden ló. 100 pft tétel; fele bánat. 
1 mf. Teher 90 font; mén 2 fonttal több. A futás ideje 1858. év. A második ló 
tételét visszakapja. Ha nincs csikó, nincs bánat. 22 aláírással elzárva dec. 31. 1854. 
Gr. Festetics Geiza indítványozó. 

Neveztek: 

Gr. Festetics Geiza, Allopathie, fedezte Ylasko meddő. 
Ugyanaz, Homocopathie, fedezte Vlask ; vil . p. mén-csikó. 
Gr. Hunyady Józs. Agate fedezte Italian; elvetélt. 
Ugyanaz, Mora, fedezte Italian, később Hackfall; meddő. 
Ugyanaz, Sorella, fedezte Sauter la Coupe, később Hackfall sga kanczacsikó. 
Ugyanaz, Martingale, fedezte Italian, később Hackfall ; meddő. 
Gr. Battyány Istv. itj. Confederate, fedezte Bob Peel p. k. csikó. 
Gr. Almásy Kálmán, Negress, fedezte Sauter la Coupe meddő. 
Gr. Batthyány László, Tornádó, fedezte Mr. Green; meddő. 
Csernovics Péter ur, Radical Bess, fedezte Djektar; az ivadék nincs bejelentve. 
Ugyanaz Lanercost-kancza, fedezte Djektar; az ivadék nem tudatik. 
Kárász Imre ur, Esmeralda, fedezte Crasy Boy meddő. 
Ugyanaz Young Esmeralda, fedezte Crasy Boy pej kancza csikó. 
Gr. Batthyány Istv. id. Silhoutte, fedezte Mr. Green és Smaragd; pej kancza csikó. 
Gr. Károlyi György, Finess, fedezte Cunnigham söt. p. mén csikó. 
Hg. Liechtenstein Alajos, Ambassadress ap. Plenipo, an. Macremna, fedezte Colling-

wood. p. m. csikó. 
Ugyanaz, Lady Lawn, fedezte Collingwood. sga m. csikó. 
Ugyanaz, Lanercost-k. ap, Voltaire, an. Miss Martin, fedezte Collingwood meddő. 



Gr. Wcnckhcim Rudolf, Lady Franklin, fedezte Cardinal Puff meddő. 
Ugyanaz, Nicotiana, fedezte Cardinal Puff, meddő. 
Gr. Nádasdy Lipót és Horváth Edmund urak aláirtak, de nem neveztek. 

IV. Esztcrhnzy-díj : 500 pft. 

400 pft. az első lóé, 100 pft. a másodiké. Futhat az ausztriai birodalomban 
született minden ló. Száz lépéssel a nyerőpont előtt kezdve egyszer körül; 3 eszt. 
80; 4 eszt. 102; 5 eszt. 108; 6e. s idősb 110 font, mén 2 fonttal többet. Nemzcti-dij 
nyertese 3 fonttal többet. Tét : 90 pgfrt; 30 pft. bánat; a tétösz két harmada az 
első, egy harmada a második lóé. Bejelentés mart. 31. 1858. 

V. Hack-stakcs. 

V/2 mf- Futhatnak a birodalomban nevelt félvér-lovak. Ur-lovasok a szokott 
színekben. Tét: 10 pft.; „fuss vagy fizess." Az aláírás e versenyre kötelez 1860 évig 
bezárólag. K i csak egy évre ír alá, 100 pft, tételt fizet. Teher 4 eszt. '125 font; 5e. 
130 font; 6 eszt. s id 135 font; mén 3 fonttal többet. A második lóé 50 pft. Ötven 
aláiró vagy nincs verseny. Nevezés mart. 31. Eddig 52 aláirás. 

Csütörtök jun. 10. 

I. Eladó-verseny (Snllilig-Stakes). 

500 pgflos dij, kapcsolatban egy tétversennyel, mellyre tétel 20 arany ; fele 
bánat. Futhat minden ló. 20 öllel a nyerőpont előtt kezdve, egyszer körül. Teher : 
3e. 95 font ; 4e. 110 font; 5e. 119 font; 6e. s id. 118 font. Mén 3 fonttal több. A 
nyertes ló 1200 pftért megvásárolható ; ha 800 pftért, 6 font; ha 600 pfrtért, 12 
fonttal kevesebb teher. Az elővétel joga sorshúzás utján fog a részvényesek közt 
niegállapittatni. Bejelentés jun. 7. 

II. Handicap 100 arany. 

Kitűzte báró Sina, minden korú ló számára 1 mf. Tét 100 pft, fele bánat, de 
csak 25 pft, ha a bejelentés a terhek közzététele előtt történik, melly közzététel e 
lapok útján május 15-ig fog bekövetkezni. A közzététel utáni győztes 5 fonttal, két 
vagy több izbeni győztes 10 fonttal, az 1000 arany államdij bécsi vagy pesti nye
rője, vagy a Károlyi tétverseny győztese külön s halmozólag 5 fonttal többet. A teher 
nem több 133 fontnál. Alapul a másodosztályú államdij kulcsa szolgál. Nevezés 
martius 31. 

III. Nákó-díj: 100 arany. 

Futhat magyarhoni minden ló, melly ez évben a pesti gyepen nyertes nem 
volt. Teher : 3 eszt. 110 font; 4 eszt. 125 ft; 5e. 130 ft.; 6e. s idősb 135 font; mén 
2 fonttal több; angol telivér külön 5 fonttal több. Ló, melly futás végett gyepen se
hol meg nem jelent, 5 fonttal kevesebbet, bécsi dij nyerője ugyanazon évben 3 font
tal többet. Egyszer körül, 20 öllel a nyeríipont előtt kezdve. Ur-lovasok a szo-



kott színekben. Tétel 5 arany; fuss vagy fizess. Ha 5 aláírónál több van, a máso
dik ló kétszeres tételt kap, s a harmadik megmenti tételét, különben a második ló 
csak tételét kapja vissza. Aláírás mart. 31. a nevezések a verseny előtt fél órával 
történnek. 

IV. Sándor-díj 100 arany, 

2 ang. mf. ismételve; ugrató verseny (hurdle race); legalább 4 akadályon keresztül. 
Futhat minden ló. Teher: 4e. 110 font; 5e. 117 ft., 6e. 120 ft.; telivér 5 fonttal töb
bet. Tét : 20 ar. „Fuss vagy fizess." A tétösz 60 aranyig az első s második ló közt 
egyenlökép osztatik fel; 60 aranyon felül a díjjal együtt az első lóé. Bejelentés 48 
órával a futás ideje előtt. Ha ki azonban ezen előleges bejelentés nélkül kívánna 
versenyezni, ezt 40 arany tétpénz mellett teheti. Ha legalább 3 ló nem lép a pályára 
a dij nem adatik ki , hanem a következő évre marad. 

V. Ugrató-verseny. Csákói dij. 

1V« nif. Négy gát. Tisztelet-díj, ajánlva a csákói vadásztársulat által. Futhat 
minden félvér-ló. 25 pft. tétel : 10 pft. bánat. A második ló tételét visszanyeri. Te
her : 4e. 125 font; 5e. 130 font; id. 135 font; Magyarországon kivttl nevelt félvérre 
5 fonttal több ; Angolhonban neveltre még 5 fonttal több; ménlóra külön 3 fonttal 
több. Ur-lovasok. 6 aláírás, vagy nincs verseny. Aláírás és nevezés mart. 31. Há
rom versenyző, vagy nincs futás. 

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 " a 
nemzeti Casinóba Pestre, Dorottya-utczai 5. szám alá, az egylet titkárához bérmen
tesen intézendő. 

Minden pályázó s a gyepen idomítás (Training) végett megjelenő lótól, az 
egylet pénztárába 5 pft fizetendő. 

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 1857-ki mart. 31-ke van kitűzve. — A bejelentéseknek a dij kü
lön megnevezésével s a lovas szinei és a ló részletes leírásával a fönebbi czim alatt 
kell a Casinóba 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, a nemz. Casinóban Dorottya-utczai 5. szám alatt lefizetendök: külön
ben azon lovak, mellyekért a tételek annak idejében le nem fizettettek, pályázásra 
nem bocsáttatnak. Pest, jan. 7. 1858. 

A pesti lóverseny-egylet választmánya. 



Zergevadászat. 
B. ORCZY BÉLÁTÓL. 

Zergevadászat! Varázs erővel hat emlékezetemre e szó ! Homály
képek gyanánt tünteti elém a vad, örömteljes életet és élvezetet, a ren
geteg hegyormokat fejedelmi nagyszerűségük és fényük koszorújában! 
Látom ismét ama meredek csúcsokat és kőfalakat, azon óriási bérczeket 
és sötét völgytorkolatokat — itt a felhőkig emelkedve felettem, amott 
szédelgő mélységben alattam elterülve ; messze távolságból zeng ismét 
fülembe a hóomlás dörgő zuhanása, a felriasztott zergék alól kirúgott 
görélynek csörgése, és mintegy láthatlaii hatalom által előteremtve áll 
körülöttem e tündérvilág magasztos szépségében! 

Szinte hallom szivem dobogását; mintha xíjból ott állanék; ott fenn 
a hegyek között, félig beékelve egy henye fenyü tövébe, magasan ki-
hajló szirthez ragasztva, elfojtott lélekzettel szorítva kezeimbe felhúzott 
golyó-fegyveremet, s szorongó, majdnem kinos örömmel és repedésig fe
szült érzékekkel várva a felém is mindig közelebb szökdesö vadat, és 
egyszerre életre kap egész környezetem. 

Az alattam fekvő meredélyből kiszáradt sudarú, sötéten csillogó fé
nyük nyúlnak ki, mohafödött gallyaikon halkan rezg át az őszi szellő s 
a henye-fenyü ruganyos ágait lomhán ingatva, a felettem emelkedő szik
lák számtalan repedéseiben lejt el. A túlsó part felett vigan lármázva 
küzdenek piros lábú csókák s néma felségben járja be magasan felettük 
szédelgő légkörét a havasi sas. 

A hegyek költöisége milly jól illik össze a vadászattal! Es kinek 
volna ez iránt több érzéke, mint épen a vadásznak?; hiszen egész élete, a 
mit tesz, érez, végrehajt, ez mind költői zamatú; csak viszont a költői
ség ne álljon útjába, mert így vége a barátságnak! Az, a mi vadász-örö
mének gyakorlását meggátolja,megzavarja:az megszűnt előtte költői lenni, 
és ha ollykor nem kívánja, hogy vinné el az . . . , ez csak kivételesen és 
különös méltánylatból történik. 

így szól Grerstacker a hires utas, minden szava a valódi vadászt 
jellemzi, és mintha szivemből szólana, ugy érzek, értek véle egyet; igen 
költői nekem is — bár az alföld fia vagyok — a hegyek regényes vi
lága ; de a miben annyi a természeti szépség, a mi bámulatos és bájoló 
egyszersmind, még is hidegen és részvétlenül hagy, ha nélkülözi az ihle-



tet, mely bennem iránta vonzódást, költői érzelmet gerjeszt, t. i. ha üres 
a táj, vad nem tartózkodik benne, szóval ha vadászatra alkalmatlan. 

Szinte elszomorkodva járok kelek oly vidékben, mely legtövérebb 
tenyészettel áldottan a hegység gyöngyszépségében ragyog, de kipusz
tult belőle az, a mi életet, vadászéletet adhatott vala; itt ott kákog még 
egy pár szerencsétlen szajkó, és szomorúan ugrándozik egy elhagyott 
mókus; s hol emberi gond és tilalmazás a nemes vadban gyönyörköd
hetnék, ott szomorú s élettelen a magány, és szabad a vásár a ragadozó 
állatok féktelen uralkodásának! Hogy igazán szép legyen a hegyes er
dős vidék, legyen benne vad, parancsoljon ott az ur és erdészei s zabo
lázzák a nem-vadászt, a vadőrt, és a pusztító elemeket. 

Nemde örömmel, mondhatnám szerelemmel függnek szemeink olly 
hegyeken, erdőkön, mellyekben vad tartózkodik; hol a völgy végén hí
mes szőnyegként terül el a dús tenyészetü virágos rét; hol mintegy rés 
nyilik a sürü erdőben s vígan csörgedezve siet ki a kristálypatak; ott 
reggelenként kibúvik a szelid őz, a fürge bak; mig felébb, hol sürü erdő 
és bozót fedi el a hegykúpokat és lejtöket, ott tanyázik a nemes szarvas 
vad, és erdei felségének öntudatában zengi gyönyörű csalogatójának 
idegrázó hangjait. De még felébb és felébb kalandoz el kíváncsi sze
mem, fel oda, hol az erdő ellent nem állhatott már a pusztító elemek ha
talmának, hol meglepő nagyságban terülnek el a sivár szirtek, meredek 
kőfalakkal, századok viszontagságai közt feldúlt, öszveszaggatott olda
lakkal, mellyeket csak itt ott fed el a henye fenyü vagy más havasi nö- , 
vény — oda szegzem most szemeimet, látcsövem segélyével keresvén a 
regényes zergét. Im ott egy nyáj fenn a völgytorokban, hol két egymás 
felé nyúló óriási szikla mintegy menhelyet képez, mig lenebb, az erdö-
szegélyzetnél erős zergebak legelész; és fenébb s ismét itt és ott és min
denfelé látom a gyönyörű vadat eredeti magaviseletében és szokásaiban. 
Oh milly szép, milly költői ez! Napokat lehetne igy tölteni, és nem fá
radna el a vadász ennek élvezetében. 

E roppant terjedelmű hegytér, melly szemünk egy pillantásába nem 
foglalható, melly a szelid szépségű, bájoló völgytől fel a sivár, élettelen, 
hó-telt sziklákig, a hegyélet és természet minden phásisait élénkbe ter
jeszti, mint egy tündérvilág lepi meg lelkemet; bámulom, és gyönyörkö
döm benne, mert — mert van benne vad, itt van — csak keresd, fárad
jál utána s meg fogod látni, talán lőni. 



S ez a költöisége a hegyeknek, erdőnek; e nélkül lehet ugyan köl
tői — másnak, de nem nékem. 

Mind ez szép ábránd, jó a téli időre, mikor a vadász-ló almon he
nyél s rozsda ellen bekenve függ a golyófegyvci: a szegen — de most 
vadászni akarok. 

„ — szép alföld végtelen rónája, 
Lelkem legkedvesebb mulató tanyája" 

most az egyszer nem elégíted ki vadász-szomjamat; erős ellentáll-
hatlan vágy ragad el tőled, a kiégett poros síkról, a görbe felföld hegyei 
és völgyei felé, hol alföldi vadászt ritkán várnak vendégül s hol lábai
nak olly szokatlan a járás, mint a hegyfiáénak a Tisza rétségein. 

Útnak indulok tehát. Elhagyva már a főváros nyári unalmával és 
unatkozottjaival; hátat fordítottam a birodalmi fővárosnak is s alattam 
gőzös szeldeli a felső Duna hullámait. Majd síkon elterjedő, majd erdős 
hegyektől környezett partok képezik utam változatos vonalát ; a délről 
nyiló völgyek végéből, már már mint fellegek a kék légtengerböl emel
kednek ki a zergebérczek, kopár kősziklák, csodálatos hegyóriások, a 
lenyugvó nap sugaraitól tündér piros színben izzók; és felköltik bennem 
és vadásztársaimban a vadászat hevélyes emlékeit; visszaidézzük ezekbe 
a jó napokat, elmúlt sportok kedvező sikerét, a jövendő eredményéről 
pedig élénken foly a társalgás; mozsárdörgés szakasztja félbe beszédün
ket; az örvényhez értünk, hol a viz színe alatt elszórt sziklák közt 
zúgva és habot vetve tör át a folyó s csak egy hajó számára van tér. 
E kellemetlen tekintetű szoroson szerencsésen áthaladván, a gőzöst 
Mauthhausenban elhagyjuk; az éjt itt töltjük, és másnap fontolva haladó 
póstalovakkal indulunk rendeltetésünk főhelyére. 

Ködös, esős idő váltotta fel a derült napokat; ötödször járok most 
erre, itt mindig eső ért utói; de mit törődik ezzel az utas? hiszen a pom
pásan fentartott köutakon a sár nem vethet akadályt. 

Város és falu, erdő és mivelt föld váltakozik, hogy dúsgazdag te
nyészetét szemeink előtt kaczérkodva tárja fel; igy érünk 2' 2 órai uta
zás után városkapuhoz; kötött kerekekkel esik rogva ereszkedik le 
jármüvünk a rázós utcza kövezetén; tűzhelyek vörös fénye világítja az 
ablakokat, minden házból kalapács döngése, reszelő és köszörűkő nyi
korgása hallatszik, mert világhírű vas-ipar élteti e várost; ajtóból, ab-



lakból kíváncsi nép mered az érkezőkre; a folyó hidján át partnak ve
zet most utunk, és itt vagyunk Lamberg herczeg S t e y r i várában. 

Tágas régi vár ez, emelkedett szikláról büszkén nézve le az alatta 
egyesülő Ems és Steyr folyókra, és a partjai körül terjedő városra; bel-
rendezése az újabb kor igényeihez és kényelméhez alkalmazva; termei
ben kitűnő gyűjtemény foglal helyet, a legremekebb szarvas és özbak 
szarvakból összeállítva; mig a termek egyike kizárólag az 1847. év óta 
ez uradalomban lőtt zergék kampóival *) van kidiszitve; a vár azon 
szegletében pedig, melly a két folyó egyesülése felett áll, van egy rop
pant háromszegletü terem, mellynek három tornáczárói gyönyörű kilátás 
terjed éjszak és dél felé, amott szelid természetű dombos tájra, itt három, 
egymás felett emelkedő hegylánczra. Ezek közt főleg az utóisót, a leg-
magasabbat, keresi szemünk, a regényes, hó-telt zergehegyeket, múlt s 
jövendő élvezeteink érdekes színhelyét. 

Igazi vadászszellem a legszívesebb vendégszeretettel párosul tisz
telt házi urunkban, ki szokott kegyességével fogadja vendégeit ősi vá
rában ; ö a vadászatot minden viszontagságok között fentartotta s gon
dos tilalmazás által folyvást gyarapítja is; zergevadászatai közönsége
sen nyárközépen vagy sept. elején tartatnak s ezek alatt a meghajtandó 
hegyekhez legközelebb eső erdészlak a vadásztanya. 

Oda indulunk tehát másnap gyönyörű négyes fogatú jármüvekben; 
és ismét város és falu, kertek és mivelt földek, erdős dombok és virá
gos rétek repülnek el mellettünk; többnyire a Steyr folyó partjai mel
lett haladunk tovább, melly majd színlett nyugalommal kanyarog mély 
zöld színű árjával a medrében elszórt roppant sziklák körül, majd viz-
gátak közé szorul, dörgő kaszahámorokat hajt s ezeknek kerekei alól 
habozva tör elé; mig helyenként meredek martjai hajdani borzadályos 
özön rettentő nyomait viselik. Haladjuk át most a Molln előtti hidat s a 
kis város utczáin áthajtva, ragadó sebességgel közeledünk a felföldhöz, 
mellynek sajátságai minden lépten feltűnőbben mutatkoznak. Gyérebben 
állanak már itt a paraszt udvarok; a réteket s mivelt földeket erdő váltja 
fel; egyre szűkebbé válik a szekér-ut; vadregényes bükk és fenyüerdö 
borítja az emelkedő hegylejtöket, frisebb illatosabb lesz a pompás lég, 
és mintha kétannyi férne tüdőnkbe, mint az alföld nehéz légéből, olly 
élvezettel szívjuk azt be s élvezzük éltető erejét. Rövid idő múlva szé-

') Krilcken-Zergeszary. 



lesebb völgybe fordulunk s ennek végén kedves régi ismerősekként ma-
gaslanak fel a sziklaóriások, a zergevadász tündérvilága! 

Itt egy erdészlak fekszik, melly most vadásztanyánk lesz ; ezelőtt 
megállva leszállunk a kocsikról. 

Örömmel és tisztelettel fogadják az érkező házi urat az ide rendelt 
erdészek és erdészlegények, nyílt arczú eredeti egyéniségek, kik az er
dőnek és vadnak megőrzésében, gyarapulásában s a vadászatok sikerü
lésében keresik örömüket és dicsőségüket. 

Csak olly elszánt edzett emberek, mint ezen valódi vadászok, visel
hetik e rengeteg vidékben a hajtók szerepét, most azonban addig a min
denféle vadászkészületet szedik le a kocsikról s azokat a háziúr és ven
dégei számára minden erdészlakban létező szobákba helyezik el. 

Mi ezalatt a föerdésszel a vadászatokról, a remélhető eredményről, 
az időnek derülten maradásáról, zergékröl, szarvasokról beszélgetünk; 
kifogyhatlan eziránt a tudnivágy és tudnivaló is; és még mielőtt beal
konyodnék, a völgy hosszán felsétálunk, gyönyörködve a piros fényben 
ragyogó bérezek látványosságán. 

Illyenkor képzeletünk szárnyai felragadnak oda, hol az emberi láb 
számtalan nehézségre és akadályra talál, hova a feljuthatást majdnem 
lehetlennek hinnők; szeretjük ekkor magunkat képzeletileg oda helyezni: 
ha itt, ha ott, ama béreztetön, ama hómezön állanék, mint haladnék to
vább, merre lehetne ama gerinezre érni? mit tennék, mit láthatnék 
ott? Kopaszaira alkalmas vidékben, ha vasúton vagy kocsin járok, szint
úgy elmulatom magamat a képzelt hajtásban, hogy ugratná lovam ez ár
kot, ama sövényt? De mennyivel több alkalmat nyújt a képzelödés illy 
játékára a hegyes sziklás világ, hol minden lépés elé akadály gördül s 
csupán testünk ereje és ügyessége vihet azokon át! 

Sokat meséltek és irtak már a zergevadászat veszélyeiről és bor
zadalmairól, de ezeknek legnagyobb része a regék közé számítandó, és 
legfelebb azoknak mulattatására vagy ijesztésére szolgál, kik annak va
lóságáról gyakorlatilag soha sem győződhetnek meg; de van azért e va
dászatnemnek elég esélye és nehézsége, mi annak épen különös ingert 
ád, és csak az, ki a vadászörömekre méltó, ki azt maga átérezni és má
soknál is méltányolni képes, egyedül az foghatja fel, hogy a fáradozás, 
a veszély maga élénkinti az érzelmet s kölcsönöz új gyönyört és érdeket 
e vadászatnak. 
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Sötét homály lepte már el a völgy medrét, csupán a bércztetök 
fénylettek már ezüst színben, midőn sétánkból visszatértünk; egyete
mes csend uralkodott e nagyszerű tájon, számtalan csillag tündöklött a 
felhőtlen égen, mi pedig azon édes reménnyel, hogy derült est után de
rült hajnalra ébredhetünk, keressük fel a pihenő helyet. 

(Folytitúsa kövctk.) 

Az egyesületi lovarda Pesten. 
(Megnyittatott 1858. január 7-én.) 

Mielőtt a megnyitásnak egyszerű, de élénk, vidám és lovagias szinezcttt ün
nepélyéről szólanánk , a főváros díszére váló ezen intézet keletkezése történetét kell 
röviden ismertetnünk. 

Mult tavasszal — alig nyolcz hónapja még — az úri-utcza egy termében több 
főúr kandalló körül szivarozott. A beszéd folyamában felmerült a régi panasz, hogy 
Pestnek nincs alkalmas lovardája s ki a Nautmann-féle szíik helyiségben fejének 
a fölepbe ütközését koczkáztatni nem akarja, az szélben viharban Budára átlova-
golni s egészségét veszélyezni kénytelen ; felemlitve lön, hogy a jelen vivó terem 
sem helyiség-, sem a benső kiállítás tekintetében nem felel meg az igényeknek; ki 
pedig pisztolyból néhány czéllövést tenni szeretne, az a városerdő mellett távol 
fekvő városi lövöldében primitív intézményekre talál, mellyek a pisztoly-czéllövést 



a deszkabódé alól nyáron legalább is kényelmetlenné, télen pedig épen lehetlenné 
teszik, nem is említve azt, hogy a szükséges készüléket magának a lövőnek kell a 
helyszínére vinnie. 

„Csak egy kis akarat, egy kis egyesülési szellem" — szólt a főurak egyike, 
„s mind e bajon hamar segítve lesz. Alapító tagokból egyesülő társulat épületet 
állithat fel, melly e testedző lovagias foglalkozások tereit egyesítve, sőt azt test
gyakorló intézettel — s ha jól megy a dolog, idővel egy szép bálteremmel is kap
csolja össze." 

E szavak lelkes mondója, gróf S z á p á r y Antal, némellyck előtt merésznek 
látszó eszméjét nem hagyta pusztába hangzani —• s egy hét múlva ugyanazon kan
dalló előtt olly szándékkal gyűltek össze nála a főurak, hogy ideiglenes bizott
mánnyá alakulva, az eszme mégtestesitése iránt előlegesen tanácskozzanak. 

A tanácskozást megkönnyité az, hogy a tevékeny gróf Szápáry Antal kész ter
vet mutatott fel. 

„Számitásom szerint" monda, „a telek s reá állítandó épület 120,000 pftba 
fogna kerülni. Ezen összeget kiadná 600 darab kétszáz pftos alapító részjegy, 
mellynek aláíratásáról kétség alig lehet. Báró Prónay Albert jutányos áron kész 
átengedni a nemzeti Múzeum épülete mellett fekvő s 3248 négyszög ölnyi területű 
telkét, mellyen most a Nautmann-féle szűk lovarda áll ; ennek helyébe állítunk 
épületet, melly Ybl építész úrnak im ezen tervrajza szerint fogja a lovardát, lövöl
dét és vívótermet egyesíteni, lakásul szolgálván egyszersmind az illető mestereknek, 
kik a gyakorlatot haszonbérelve, ezen intézetet a nagy közönség számára megnyit
nák, mig a tagoknak a nap bizonyos óráiban kizárólagos használatul maradna az 
intézet fenntartva. A befolyó haszonbér összege az épületek fenn- és csinosan tar
tására lesz fordítandó. És igy nincs egyéb hátra" végzé beszédét a gróf, „mint az 
ideiglenes bizottmány alakulása, az alapszabályok kidolgozása és felterjesztése, a 
részjegyek kibocsátása s — a munka megkezdése." 

A kandalló körüli társaság a tervezett intézet ideiglenes elnökéül egy szivvel 
lélekkel a buzgó mozgató erőt Sz á p á r y Antal grófot, az idcigl. bizottm. tagjaiul 
Y7 e n k h e i m Béla bárót,A 1 m á s y György,K á r o 1 yi György,F e s t e t i c s Agost.és 
G y ö r y László grófokat választotta meg s az alapszabályok körvonalainak megál
lapításához fogott, mellyekct e lapok szerkesztőjének, mint rögtönzött jegyzőnek, 
volt szerencséje papírra tehetni. 

Mindamellett, hogy még e kezdeményező ülésben több mint hatvan részjegyre 
ígérkezett aláiró — az eszme mégis olly merésznek látszott, hogy némellyek annak, 
legalább egyhamar történhető kivitelén kétkedtek. 

„De már most" monda pár nappal később az ideiglenes elnök, „kész vagyok 
fogadni, hogy 1858-ki januárban lovagolni fogunk az új lovardában." 

A fogadás, habár csak tréfa kedvéért, néhány palaczk pezsgőben elfogadva 
— s a január 7-ki megnyitás tanúsága szerint az indítványozó gróf részére meg
nyerve lön. 

Az alapszabályok felsőbb helyen megerősítést nyertek; a részjegyek gyors 
keletnek örvendenek; az elnök gróf a kivitel munkájához kezdett s ezt olly erély-



lyel és buzgalommal folytatá, hogy a lovarda, melynek épületéhez az első szekér 
homok 1857. június 26-án vitetett, 1858. jan. 7-én már mint használható, megnyitta-
tását ünnepié. Felépítése e szerint félévbe sem került. 

A szép épület a nemzeti Múzeum keleti oldalán délkeleti vonalt képezve áll. 
Gyalog látogatóknak a bejárás a déli oldalról nyílik, hol az elötornáczból jobbra és 
balra egy egy ajtó két terembe vezet; a baloldali terem a nagy közönség, vagyis a 
váltott jegygyei bejárók gyülhelye, mig a jobb oldali nagy terem az alapitó, állandó, 
és évi tagoknak, a nap minden órájában nyitva áll.Télen át egy nagy kemenczén kivül 
tágas kandalló lángjai melegítik fel itt a léget, a termet pedig a fedett lovardától 
öt nagy ajtó üvegfala választja el, mellyen át a gyönyörű s az országban bizony
nyal páratlan lovardára nyílik kilátás. Ennek hossza 30, szélessége pedig 11 ' / a öl, 
magassága az épület fedélzetének kúpja, talaja gondosan egyengetett s lovaglásra 
alkalmas fövény, világosságát magasan fekvő tágas ablakokból nyeri. 

Az intézet alapitó tagjainak előbb leirt terme fölött van a hölgyek hasonló 
nagyságú terme, mellyböl szintén üvegfalon át nézhetni le a lovagló pályára; 
jobbra balra pedig egy egy kényelmes szoba nyílik. 

A fedett lovarda baloldalának egész hosszában istállók és nyeregszobák sora 
van, mellyeknek egy részében az intézeti tagok, más részében a főlovászmester lo
vai és nyergei'állanak. A lovakkal bejárás ezen oldalról álló kapun át történik. 
Mondani sem kell, hogy ezen istállók czélszerti berendezése semmi kívánnivalót 
sem hagy. 

A jobb oldal hosszában a pisztolylövölde széles folyosója (shooting gallery) 
nyúlik, melly világosságát három nagy kúpablakból nyeri. Az első a szoba fölött 
van, honnan a czélzás és lövés történik, a másik kettő ama távolságok fölött, mel-
lyekre (messzebb vagy közelebb, tetszés szerint) a czéltáblát tűzik ki . E lövöldébe 
szintén a lovarda elötornáczából visz egy ajtó. 

A vivó terem a lovardától éjszaknak eső s vele egyenvonalban álló külön épü
letben lesz, melly egyszersmind a lovász-, vivó- és testgyakorló mestereknek is 
adand szállást. Szintén itt leend a testgyakorló intézet is felállítva, melly ezenkívül 
az elég tágas udvarra is kiterjed, hol facsoportokkal és bokorzattal ékes park nyújt 
enyhe árnyat és sétát a nyár forró napjaiban. 

Eddig tehát valósítva van gróf Szápáry Antal merész eszméje s csak az van 
még hátra, mit a nemes gróf mint távolibb jövőben állót — ha t. i . a dolog jól 
megyén — említett meg: s ez egy bálterem, melly idöjártával az épülethez volna 
csatolandó s a főváros szükségeinek egyikét pótolná. 

A lovarda a nagy közönség számára nyitva áll, melly azt váltott jegy mel
lett reggeli 8 órától délutáni 2 óráig használhatja. Délutáni 2-töl 4-ig az alapitó, 
állandó és évi tagoknak saját személyükre nézve vannak kizárólagos lovaglás gya
korlati óráik. A többi időre nézve az órafelosztás következő: 

Délelőtti 8—10 óráig váltott jeggyel mindenki lovagolhat. 
10—12 férfiak tanórái. 
12—1 hölgyek tanórája. 



Délutáni 1 — 2 ismét férfiak tanórája, és 2—4 óráig a tagok említett kizáróla
gos óráik. 

Az órafelosztás minden szakának végével csengetytiszó inti a lovaglókat,hogy 
lovaikról leszállván, a lovagló térről távozzanak. 

A tan- és gyakorlás díjszabályzatát lapjaink közelebbi száma fogja^közölni. 
A lovarda homlokzatának rajza fönebb látható,melly hogy nem csak papíron, de erős 
anyagból épülten áll fenn s egy rég érzett hiányt pótolva,egyszersmind fővárosunk, 
díszére válik : ezt gróf S z á p á r y Antal ernyedetlen buzgalmú ügyszeretetének 
köszönhetjük, melly az épület tervrajzát készítő s az építési munkára felügyelő 
Y b 1 építész úr választékos ízlésében, iigyessségében és szorgalmában méltó segélyre 
talált. Az építés anyagi csinos és erős kivitele D i s h e r úr érdeme. 

A megnyitás január 7-én d. u. 2 órakor csendesen, háziasán és kedélyesen 
ment végbe. Intézeti elnök ő méltósága a helyiségeket bemutatá a főrangú hölgyek
nek ; kik a számosan összegyülekezett intézeti tagok társaságát Unnepélyesiték; 
ezután báró W e n k h e i m Béla nyitotta meg a lovagló pályát, mellynek talaján 
gróf K e g 1 e v i c h Béla és B e n i c z k y Ferencz urakkal először s első lovagolt. 

A lovarda ekkénti megnyitását nem sokára s időnként a lövöldéé, a vivó- és 
testgyakorló intézeteké fogja követni, tért és alkalmat nyújtva az ifjú nemzedéknek, 
hogy a testeröt és ügyességet kiképezve, edzett alkattal tudjon helyt állani, a hol és 
a mikor kell. 

Hágó mének. 
Gróf Károlyi István káposztásmegyeri ménesében f. évi febr. 1-tői kezdve 50 pft. 

A l e r t s. p. ap. Galopade, any. Anne Catton után. 
S n o w s t o r m m . p. ap. Lanercost, any. Rebecca Lottcry után. 
I t a l i a n s. p. ap. Touehstone, any. Florence. 
B o l t o n s. p. ap. Barnton (Voltigeur testvére) és Inheritor kancza után. 

Mocsáry Lajos urnái: 
Kurtányban, Losoncz és Fülek k ö z t : 
P h o e n o m e n o n angol telivér 16 m. b. p. ap. Phoenomenon, any. Hersilia •- 25 

pforintért. 
T o s h o p angol telivér 153/i ni. b. p. ap. Caesar, any. Hersilia - 20 pftért. 
Omer vadászló 15V« m. v. p. ap. Caesar, any. Aline — 15 pftért. 
Szemerén Borsod megyeben Mező-Kövesdhez '/a órányira, Szihalornhoz '/* órányira. 
C a t o angol telive'r 15'V< ni. v. p. ap. III. Cato , any. Hersilia — 25 pftért. 
W e l l i n g t o n angol telivér 16'/n m- b. ap. Caesar, any. Hersilia — 20 pftért. 
C a t o hág mart. 1-tó'l, W e l l i n g t o n május 1-töl kezdve A kanczák ellátása piaozi 

árak szerint. 

Eladó lovak. 
Szemerén Bay Bertalan urnái Kotajban, Tokajtól 2 óra. 

M o n a r c h s. p. h. l6l/ 2 m. 3V» éves. 
T r e v i l sz. s. h. 167» m. 3*/j éves , mindkettő hámos s félig bevezetve. Áruk 800 pft. 
Két 6 éves 15 markos almás szürke kitünö ügető hámos ló. Áruk 600 pft. 



Agarászati határnap : 
Január 19. K o c s é r. 

Lóverseny határnapok : 
P e s t , június 5. 7. !'. és 10. 

Nevezési zárnapok: 
Mart. 31. — P e s t : Trial-Stakes, első- és másodosztályú államdij , Nemzeti dij , Szé

chenyi dij, Károlyi tétverseny, Hazafi dij, Biel tétverseny, Asszonyságok dija, Esztcrházy dij, 
Hack Stakes, Sina Handicap , Ugrató verseny (L. 1X58. 1-sö sz.) — B é c s : Első és másod
osztályú államdij , Asszonysági dij , Bécsi polgárok dija, Megnyitó verseny. (L. 18r>7. 24 sz.) 

Május 1. — P e s t : Vadászverseny. (L. 1H5H. 1. sz.) 
Június 4. — P e s t : Batthyány Hunyady dij. (L. 185*. 1. sz ) 
Június 7. — P e s t : Eladó verseny. Sándor dij. (L. 1858. 1. sz.) 
Június 10. — P est: Nákó dij. (L. 1858. 1. sz.) 

E lapok 1858-ki folyama érdekében. 
E magyar sportlap a folyó 1858-ik évben 

VADÁSZ- ÉS V E R S E N Y L A P 
cziinmel, 

havonként háromszor, minden hó 10, 20. és 30-án 

fog megjelenni. 

Előfizetési ára: egész évre ÍO, félévre 5 Irt. p. 
Előfizetést elfogad: a szerkesztőség (Pest, Servitatér 3. szám 2. emelet), postán 

- a „Vadász- és Versenylap szerkesztőségének" czimezve; ezenkivül: lláth Mór, Pfei-
fer Ferdinánd, Geibel Ármin könyvkereskedése. 

Az 1857. első évfolyam néhány teljes példánya még kapható. Ára 6 ft. 24 kr. p. 
Több előfizetés még a régi ár mellett érkezvén be a Il-ik évfolyamra , a hátralévő 

3 ft. 36 kr. vagy illetőleg 1 ft. 48 kmak pótlólagos beküldését kéri a szerkesztőség. 

T A R T A L O M : 
Az 18')8-ki pesti versenyek sorozata. — Zergevadászat B.Orczy Bélától. — Az egye

sületi lovarda Pesten — Hágó mének, eladólovak, agarászati és lóverseny határnap és ne
vezési zárnapok. — E lapok 1858-ki folyama érdekében. 

Tulajdonos kiadó és felelős szerkesztő Bérozy Károly. 

Pest, 1858. Nyomatott Emich Gusztávnál. 


