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J e l e n t é s , 
A magyarországi cs. k. fókormány a k. szolnokmegyei részvényegyletet, melly 

előlegesen „Lovas- és gazdasági egylet" czimmel alakult, „K. szolnokmegyei lo
vas- és versenyegylet" czimmel megerösiteni s az alapszabályokat csekély módosí
tásokkal jóváhagyni méltóztatott. Ezen alapszabályok az egyletnek május 9-én Tő-
rök-Sz.-Miklóson tartandó közgyűlésében végső tárgyalás alá fogván kerlllui, a 
részvényeseket megjelenésre kéri fel s az egyletet a honfiak további buzgó pártolá
sába ajánlja 

a k. szolnokmegyei lovas- és versenyegylet elnöke 
gr. S z á p á r y G y u l a . 

Köz-vadásztér indítványa. 
tNyilt levél.) 

B A L O G H Y E L E K T Ő L 

Verebély (Bars) februárban. 

T. szerk. úr, — A magyar sport egy nemének kellő kifejlődése min
denek előtt igényel öszpontositást, melly a hazánkban elszórtan létező 
szenvedélyes és sok tekintetben kitűnő vadászatkedvelöket, a már lé
tező más sportegyesületek mintájára, részvények, alapján társulatban 
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egymáshoz közel összehozza s a löfegyverreli vadászatnak férfias, tős
gyökeres és nemes nemét bizonyos határozott irányban segítse kifejlődni. 
A kölcsönös ismeretség, az ebből következő eszmecsere, a lövőknek ré
szint fegyvereikkel, részint vadászebeikkel versenyzése: a vadászatot 
nálunk is nemes, mulatságos és hasznos foglalatossága érlelhetné. 

Miért nem alakúihatna tehát magyar vadászurakból egy részvényes 
társulat, melly bizonyos s minden tekintetben alkalmas helyen néhány 
ezer hold területet vadászatra bérelvén, ezen a vadak minden nemét 
szakértöleg szaporítaná, rendesen kezelné s kitűzendő időkben a valódi 
sportsmaneknek kölcsönös verseny mellett élvezetet nyújtana? 

Ezen, valamint minden másnemű verseny czélja szép és hasznos; 
mert még igy elkülönözve, egymástól csaknem elzárva, minden táj a va
dászkutyák külön fajaira s a vadászatok vezetésére nézve saját és több
nyire megrögzött s hibás nézetekkel szokásokkal bir: ezek kölcsönös 
eszmecsere útján s példákkal legyőzetvén, a vadászeszközök és lőfegy
verek tulajdonainak és előnyeinek s a vadászkutyák fajainak felismerése 
s magok a puskásoknak ismerkedése a vadászatoknak versenyszerű 
nemesebb irányt adna, a vadászokat valóságos sportkedvelökké képezné, 
a sport énemét másokkal is megkedveltetné; szóval e társulat gyakorlati 
vadásziskola s példányvadásztanya lenne az országban. 

A szenvedélyes vadász, ki b. Orczy Béla zergevadászatát, gr. An-
drásy Manó medvevadászatát olvassa s e szakértöleg előadott festői ké
pekben, gyönyörködött: hogy ne vágyna azon urakat személyesen is
merni, társaságukban vadászhatni, tőlük tanulni'? s hány lehet még ma
gyar hazánkban azon nemes urakhoz hasonló, ki a sport érdekében a 
nyilvánosság terére még nem lépett? 

Mióta t. szerkesztő úr lapjai köztünkforognak, sokat tanúltunk s 
csak azóta kezdjük önérzettel becsülni szenvedélyünket, kezdjük egy
mást ismerni, mintha látatlan is közelitnénk egymáshoz; hát ha még 
időnként össze össze is jöhetnénk bizonyos helyen, az ország minden ré
széből, a Tiszától a Kárpátig, nem dicső élvezet lenne ez minden vadászra 
nézve s e mellett hasznos is? mert még igy egymástól elkülönözve, ha 
jó ebekre szert tenni akarnánk is, nincs alkalom azokhoz jutni, azokat 
kipróbálni, azokra megalkudni stb. 

E hely lenne aztán a vadászeszközök, vadászkutyák czélszerü s 
kényelmes vására, a hires lövök nyilvános versenye, a gyengébbek ösz
töne, a vadászat sok nemének gyakorlati iskolája. 



Hány jó vadász őszült meg, ki bizonyos tájhoz kötve, annak vad
jain kivül másnemű vadat soha nem is láthatott vadonban; a tiszaháti 
puskás beleun a vizi vadászatokba, nagy vadra nem vadász; mig a he
gyi vadásznak, ki örökké özeit zavarja, a nagyszerű vizi vadászatok
ról fogalma sincs; nem lenne-e élvezet ennek úgy, mint annak a vadá
szat több nemét egy helyen kellemes ismeretség és társalgás mellett 
gyakorolni s élvezhetni ? 

Csekélyebbnek tartom egyéniségemet, mintsem e részben valamit 
kezdeményezni mernék; a bizonyos sikerhez kell, hogy jó módú s a 
sportvilágban tekintélyes úri ember álljon az ügy élére, kinek felhívá
sára valamennyi tehetős sportsman örömmel egyesülne. Vannak hazánk
ban úri vadászok, kik akarnak s birnak néhány forintot áldozni nemes 
szenvedélyük kielégítésére, csak össze kell őket szedni. T. szerkesztő 
úrnak becses lapja útján alkalma nyílik sportkedvelő urainkkal érint
kezésbe jönni; önnek módjában van azt annak helyén indítványba hozni *) 
s kivánt czélhoz vezetni. 

Minden tájnak vannak jeles, de csak azon a tájon ismeretes vadász
kedvelői, mint e felvidéken gr. Berchtold, gr. Forgách, Bentsik, Rudnay, 
Bacskády, Zerdahelyi, Klobusiczky, Tóth, Ambró, Balogh stb. kik 
mindannyian szívesen járulnak az ügyhez részvényeikkel — s azt hi
szem nem csalatkozom, hogy 100 részvényes évenkénti 50 pfttal csak
hamar kikerülne az úri sportsmanekböl s ezen évenkénti 5000 pft jöve
delemből aztán bizonyos kitűzendő alkalmas helyen a vadászatokat ki-
bérleni, vadaskerteket, fáczánosokat rendezni, személyzetet tartani) jele
sebb fajebeket tenyészteni s kitaníttatni lehetne. 

Csak akarat és erélyes indítványozó kell és meg vagyok győződve, 
hogy jövő Sz. Hubert napra a társulat alakulva lesz s első próbava
dászatán áldomását is megissza a vadászkalánból. 

*) Az életrevaló indítvány érdeme egészen öné. E lapok útján a nyilvánosságnak 
adván azt át, felfogását s megérlelését reméli a 
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A gazda mint vadász. 
V I S O N T A I T Ó L 

(Folytatás.) 

IU. 

A gazdasági kezelésnek a vadász kívánalmaival összevágó és érintkező esé
lyeit körülbelül felemiitvén, vannak még egyéb dolgok, hol ezen érdekek találkoz
nak s mellyekröl pár szót elmondani nem lesz egészen felesleges. 

Első helyen mutatkozik a v a d á s z a t i t i l a l o m két oldalú haszna, melly 
a gazda vetéseit idegen tapodóktól elzárván, a gazda-vadásznak terét is kelle-
mesiti. 

Mondanom sem kell mennyire kellemetlenül lepi meg bármellyikünket, ugy 
mint gazdát vagy vadászt, ha idegen — minket közelről sem érdeklő egyének áta-
lános vadászati jogot gyakorolnak olly tereken, melfyekuek egyéb haszonvételétől 
őket tulajdoni joguk kizárná. Még ha a viszonosság esélyei állanak elő, mellyekhez 
képest „ma nálam vadásznak, holnap én vadászok másén" — csak tűrhető e dolog; 
de vannak esetek, midőn az operenczián túl kellene mennünk, ha a tennapi vadász 
pagonyait kiváunók viszonosság jogával használni; legtöbb esetben pedig a holdvi
lágba lennénk utasítva. 

A vadászati jogokat a m. kormány rendeletei szabályozván s igy ezen rende
letek határai között kellvén maradnunk: az azzal való élés módjairól fogunk csu
pán pár szót szólani. 

Nagyobb területek birtokosaira nézve kétségen kivül áll a tilalmi jog és előny. 
Ezek egyszerűen a helyhatóság útján terjesztvén fel folyamodásképen tilalmazási 
szándékukat, az arra kivánt engedély megadatik s a határ minden oldalról tilalom
fákkal és táblákkal lesz eljegyzendö. — Ezen tilalmi táblák felállítása megtörtén
vén, az illető engedélyező hivatal tudósittatik a tilalomfáknak hol lett felállítása 
felöl s ezzel a határ tilalmas. A tilalmi táblák styljére jó lesz ha kissé felügyelünk, 
nehogy az idegen utazó megbotránkozzék azokban s látásukra kétség ne támadjon 
benne, vájjon csakugyan Magyarországban van-e ? — Köviden azt kívánjuk, hogy 
érthetően legyen feljegyezve, miszerint „tilalmas a vadászat" s hogy poliglott 
atyánkfiai is értsenek róla, egy alvinczit épen oda lehet pingálni ha tetszik, azon 
módon, mint olly falvakban, hol a pipázás tilalmát füstölgő pipa jelképzi a helyett, 
hogy az országúton haladható minden nationalitásra való respectusból hat nyelven 
íratnék fel az illető tilalom. — Ne vélje a szives olvasó, hogy épen felesleges szót 
szaporítunk, midőn ezt megjegyezni óhajtottuk, mert volt alkalmunk vadászati tilal
mat olvasni, hol a nyelvet, mellyen azt irni vélték, bajos volt kitalálni; p. o. „Tilal-
méza vadéza" s más efféle indo- germán- spanyol- magyar nyelven szerkesztett 
hirdetés. Azért jó lesz, ha az illető felügyel a szerkesztésre. 



A terjedt birtok tulajdonosának okvetlen előnyös a tilalmazás, mert a szom
széd közbirtokosságot, az úgynevezett confessorokat leszorította területéről. De 
ezeknek is adunk, ámbár kérdetlen, tanáesot.Egyesüljenek és együttesen tilalmazzák 
határukat s közösen használják azon a vadászat esélyeit, sőt béreljek hozzá a la
kosság földein való vadászjogot is pár forintért s igy alkalmasint el fogják érni a 
czélt, mellyet e nélkül okvetlen téveszteni fognának, mert 1-ör, a vadászatot szabá
lyozó rendeletek szerint kétszáz holdnál kevesebbet tevő területen alól vadászati 
tilalom nem eszközölhető; 2-or, kétszáz holdtól kétezerig terjedő területen még igen 
csekély, legfelebb lesvadászat lesz gyakorolható; mig többek egyesülése követ
keztében már vizslával, kopóval, hajtókkal, sőt lóháton is lehet meglehetős sikerrel 
vadászni. 

Felébb emiitők, hogy ha szomszéd birtokosok egymás földén vadásznak, a 
viszonosság kárpótlásában leli vigaszát a szemlélő, ha véletlenül épen tulajdon föl
dén ejtett el a szomszéd egy csinos őzikét, kövér vad ludat, vagy egyebet — de 
mindenesetre kellemetlenebbtil érinti ezen eset, ha azt olly egyének által látja vég
hez vitetni, kik mint ollyanok ismeretesek, hogy viszonosságot nem nyújtó vadlo-
pókul tekinthetők. 

A tilalmazás hasznait a gazdára, kellemeit a vadászra, kétségen kivül he
lyezi bár mindegyikünk, még is rá merjük mondani vaktában is, hogy szives olva
sóink között is van igen sok, ki mindeddig nem élt jogával, mert vagy eszébe sem 
jutott, hogy biz azt meg kellene tenni, vagy mert örökké megfeledkezik elrendelésé
ről s aztán nem is akar örökös súrlódásokat idézni fel, mellyek felmerülhetésénél 
azonban a vadászatról szóló rendeletek — ha nem is körülményesen, de világosan 
kimondott szabályok szerint — elvitázhatlan előnybe helyezik a tilalmazót egyéb 
birtokos felett! 

A tilalmazással kapcsolatban, — annak megóvásául nehogy az irás holt betű 
maradjon, vagy üres korcsma előtt függő czégérré változzék — a kerülök s felvigyá
zók teendői is kiszabatnak. A kártékony állatok, ölyvek, vércsék, sasok hesselése 
vagy ha lehet irtása, fészkeiknek a tilalmason belől leendő lerontása, rájuk lesz bí
zandó. Hol rendes vadász vagy erdész van, természetes, hogy a főfelügyelet ezt i l 
leti s annál inkább megkívánhatjuk a szabályszerű eljárást. Hol nincs vadászsze
mélyzet, ott a kerülőnek, hajdúnak, csősznek, sőt ispán uramnak is kell kiadni a 
parancsolatot, ügyeljen a kaszáláskor, hogy a felriasztott anyanyúl fiai játékszerül 
ne kínoztassanak, el ne lopassanak s több efiféle vadirtás ne történjék. A fürjek s 
fészkeikből kizilált egyéb apró madárkák vagy épen tojások ne bolygattassanak, 
sőt ha idején észrevétetik illy fészek: jó lesz azt körülkaszálni s a fészek közvetlen 
füvét ott hagyni, mert a madár, mihelyt fészkét kézzel illették, fél visszatérni, sok 
esetben vissza sem tér többé, vagy olly későn, hogy már akkorra elvesztek az apró 
sarjadékok; miből a vadásznak kára, a gazdának, vagy ki e kegyetlenkedést teszi, 
semmi haszna vagy öröme ! 

Meghagyassék a fennérintett személyzetnek, hogy a kóborló kutyákat minden 
kegyelem nélkül lelője s az egerésző macskát se kímélje, mert e gonosz állat az 
egerészés örve alatt egyéb inyéncz falatoktól sem idegenkedik, kivált ha egyszer 



megízlelte, a megfogott egeret is ott hagyja s keres annál Ízletesebb pecsenyét, 
minő a kis fürj; fogolycsirke s több efféle. Ezen rendelet ki lesz terjesztendő a szántó 
béresre is, ki igen sokszor szokott szántás alkalmával — különösen ugarláskor ba
rázdából kifordított parányi nyulacskával kedveskedni urának, legnagyobb bosz-
szankodásunkra! 

A tilalmasság fogalmával jár, hogy az annak daczára is vadászó műkedvelő, 
megrovás alá kerül. Mik jogaink az illy műkedvelők irányában, nincs a birodalmi 
vadászrendeletekben kifejtve, de kilévén fejtve egyebütt, szólhatunk pár szót er
ről is. 

Köztudomású dolog, hogy az irott malaszt, a fakép, nem óvja meg a ha
tárt, ha csak élő lény nem ügyel arra, hogy a tilalmast illetéktelen ne lépje át. Né
zetünk szerint az illető felügyelő, legyen ez a kerülő, csősz, gazdatiszt vadász vagy 
maga a birtokos, a tilalomtörötöl számon kérheti,mi jogon jár a tilalmas területen; 
mire ha ez jogát bizonyítani képtelen, egyszerűen figyelmeztetendő lesz a felállított 
tilalomfára s arra, hogy azon a fán belől tévedett! Ezzel a megszólított kell hogy 
azonnal elhagyja a tilost. Más eset áll elő, ha tetten kapatik azon egyén, ki tila
lomtörésben sinlik, ha már lőtt; vagy vadat ejt el ott, hol azt tennie nem szabad. 
Ezen esetben teljes kárpótlásnak van helye, még pedig nem csupán az elejtett vad 
vagy ára lehet rajta követelhető, de egyéb büntetés is kell hogy érje, mert nem 
csak azon egyes vad tényleges elorzása, hanem azon jognak csorbítása is beszámí
tandó neki, mellyböl öt a nyílt tilalom kizárja. De igazságos dolog is az, hogy 
egyéb beszámítás is történhessék. Mert például, ka.valaki a határunkban ápolt fo
golyfalkából ellő egyet kettőt, meglehet hosszú időre riasztotta el az egész meg
maradt sereget s azon gyönyörtől, haszontól, mellyre hónapok óta örvendett a gon
dos tilalmazó, elestünk egy kimélytelen lövés folytán ! Pedig, hogy a vad illyetén 
elriasztása megtörténik, ezt ama tréfakérdés is igazolja, melly szájról szájra jár. 
Ha 15 veréb ül a fán s egyet lelövök, hány marad a fán ? — a szeleburdi azt feleli 
tizennégy, holott egy sem marad, mert a többi elrepül. — Ollyan tréfa ez, mint a 
Columbus tojása,megfejtés kell neki, de akkor aztán mindenki átlátja s természe
tesnek találja; azért tehát nem marad egyéb hátra, mint teljes kárpótlást követelni 
és nyerni a tilalomtörön, vadászati tekintetben úgy mint gazdászatiban, ha t. i . 
azon kivül, hogy vadászati tilalomtörést követett el, gazdászati tekintetben is tett 
kárt a területen, gázolás- vagy puszta járáskelés által is. 

IV. 

Vannak idötájak és mivelési nemek, mellyek bizonyos földterületen a vadá
szatot igen sok esetben ellenzik, midőn a vadászszabályok különben a vadászatot 
teljesen megengednék. Hlyen p. o. az eső után felpuhult kelő vetés, a dohányszá
rak, a megszedetlen őszi répaföldek, faiskolák, sorvetés alá boronált szántások, 
friss kukoriczavetés, len, muhar, magnak hagyott lóher, vagy luezerna s több efféle, 
mellyek a vadásznak néha kikerülhetlenül útjába esnek. 

Külömbséget tenni a vétségek között, mennyiben tétettek a károk szántszán
dékkal vagy véletlenül, minden más esetben lehet, de a gazda vadászpajtása irá-. 



nyában a legbensőbb barátság mellett sem tehet illy minden másnál megengedhető 
külömböztetést, két oknál fogva; először, mert a vadász, már akkor midőn kiindul, 
foglalkozásának természeténél fogva kitette magát minden kárttehetö esélynek s 
igy habár egyenes szándéka nem is volt kárt tenni, azt nem tennie azonban okvet
len hatalmában van. De, másodszor, a véletlen történt kár is ép úgy kár a gazdára 
nézve, mint a szántszándékosan elkövetett; s igy ö igen sajnálhatja ugyan a mege
sett vadászt, de méltányosságának legkisebb csorbitása nélkül követelhet teljes kár
pótlást. 

Nehogy félreértessünk, meg kell jegyeznünk, hogy a szántszándékos vagy 
véletlen kártétel azonositását csak a kárpótlásra nézve kívánjuk kimondani, a men
nyiben t. i . a kár mindkét esetben sértés alá tartozik, bármikép lenne az okozó kü
lönben menthető. 

Másik nem kevésbbé fontos körülmény is merül fel e tárgyban. Számta
lanszor tétetett azon kényes kérdés vadászok között beszélgetések közben : vájjon, 
feltéve az előre gondolható kártételeket, kártérítésnek van-e csupán helye s ele
gendő-e a gazdára nézve a teljes kárpótlás avagy kereken megtagadható-e a kárté
tel lehetősége miatt — az illy tájak közelében való vadászás ? 

Az egyéni szabadság és a birtokszentség eszméi itt egymással majdnem szem
közt állíttatván, az igazság kiderülésének sok akadályt gördit elébe a mindennapi 
tapasztalás, mellyre végre is kizárólag hivatkozni még sem lehet, pedig minden kö
rülmény oda utal. 

Nagyobb világosság kedveért legyen szabad példával szolgálnunk. Egy tíze
zer holdas birtok tulajdonosa agarászni indulván, agarai nyulat vernek fel s azt a 
határon belől el nem foghatván, utána iramlanak a tilosba ugrónak, nyomban utána 
a vadász, ki akkor veszi magát észre, midőn már átugrott a határzsombékon s mé
lyen szántott friss kelésbe süppedő lovát visszatartja, midőn épen körül van már 
kapva az üldözött nyúl. Leszáll lováról, felveszi a vadat s látja, hogy ezen ujdon, 
épen eső után kelő vetésben jelentékeny kárt tett. Az ott álló kerülő rajta kapja. 
Elég-e már most átadni a nyulat, megfizetni a kárt s azzal haza menni — vagy még 
egyéb büntetés is követelhető ? Vagy, mi épen a kérdés lényege, kötelessége lett 
volna-e a vadásznak ez esetben a határon megállani, még akkor is, ha lovát visz-
szatartani képtelen — s éri-e beszámítás azon tettére nézve, hogy kárt tett, vagy 
megkivánhatja-e a kártszenvedett, hogy ezen időben vetése miatt az agarászat ne 
űzessék, mert lehető, hogy károsittatni fog ? Véleményünk szerint teljes kárpótlás
nak van helye s azzal a gazdának minden igényei kielégitvék. — Másik eset. — 
Több ezer holdas közbirtokossági tilalmazott területen az egyik illetékes birtokos 
kopóval nyomoz s nyomozás közben kutyája egyik birtokos társának száraz mag
vas kölesébe űzött egy rókát. A ravasz róka meghurczolja a kopót kegyetlenül s 
olly körben jár, fut, üget stb. hogy valóságos nyomtatást visz végbe a kölesben, mig 
végre a hajtás esélyeit kisérő vadász maga is kénytelen a vetésbe lépni s ott vala
hára elejti ugyan a rókát, de igen észrevehető kárt tett, mert épen jó pásztás eső 
verte félóra előtt e térséget s igy léptei nyomán a legázolt növény többé fel nem 
állhal, mert letapadt a nedves agyagba, nem számítva a kicsépelt szemek kihullá-



sát, melly a sáros földön mind kárba vész ! — Ez esetben pusztán kárpótlásnak 
van-e helye ? vagy egyéb beszámítás is sújtja a jogosított vadászt, mert miért nem 
tudta, hogy ama dülön pár óra előtt jó pásztás eső járt s hogy ott birtokos társának 
már elrepitös kölese áll lábon; miért nem szólította ebét, vagy legalább miért nem 
várta meg, mig a róka ki jő — vagy hagyta volna el szive ellenére is a hajtást a 
kártéren innen. A gazda valami csodanövényt vesztett el, mellyet ázsiai magból 
akart honosítani itt, a vadász pedig csak egy rókával lőtt volna ez esettel keveseb
bet ! — Véleményünk feltétlen a Vadász előnyére nyilatkozik, természetes, hogy 
teljes kárpótlás mellett. 

Miután az egyéni vadászszabadság és a birtokszentség fogalmait tökéletesen 
felfogni és átérteni képeseknek érezzük magunkat, egyezkedni akarunk s kimond
juk, hogy a g a z d a m i n t s z á m í t ó elégedjék meg, ha a vadász m i n t g y ö 
n y ö r k ö d ő a tett vagy okozott kárt teljesen megtéríti; mert valamint a gazdának 
roszul esik szorgalmának virágait tépve látni, még akkor is, ha azok megfizettetnek, 
úgy más részt a vadászról is feltehető, hogy fáradsága gyümölcsét tízszeres néha 
százszoros áron s azon felül készpénzen fizetnie épen nem jól esik, kivált ha nem 
szántszándékkal esett a bajba. De más részt olly kényes dolgoknál, hol okvetlen 
kell szabályt hozni és alkotni, úgy lesz legjobban megközelitve az osztó igazság 
kívánalma, ha egyik fél sem kívánja magát chinai fallal elsánczoltan ridegen ellen
séges állásba helyezni s a másik sem kíván kiváltságokkal élni, mellyek nyíltan s 
homlokegyenest ütközzenek a tulajdon szentségének törvényeibe. — Ha vadásztör
vények alkotására hivatnánk, ezen kérdés eldöntése legkevesbbé sem hozna zavarba 
mert egy részre azt mondanám a vadásznak: „quodtibinonvisfieri,alterinefeceris u; 
más részt a gazdának: „quod tibi justum, alteri aequum;" s elvégre is addig, míg 
máskép nem lesz, egyezzünk meg privative s hitünk szerint úgy lesz meg az egyes-
ség, ha a vadász is igér, a gazda is enged, aztán a vadász enged s a gazda igér; reá 
végre létesül az alku. 

Annak meghatározása, mikép kellessék a vadász- vagy illemszabályok sze
rint, de mindenesetre törvényesen, eljárni a v a d á s z t i l a l o m - t ö r ö k ellenében, 
a gyakorló gazdánál egyéb útmutatással nem szolgálhat. Ha egyéb gazdasági tila-
lomtörö kártétel fordul elő, a kártevő megzálogoltatik, a kárttevö állat behajtatik, 
hajtóbér követeltetik s addig, mig egyezkedés terén állunk, követelhetünk illedel
mes árt, többet kevesebbet egyéni meggyőződésünk szerint s a tett vagy legalább 
akkor midőn az illető kárban kapatott, felmutatható kártétel teljes megtérítését. 
Mihelyt azonban a kölcsönös egyesség, bármi közben jöhető oknál fogva, kivihet
ienné vált: törvényes lépések szükségesek; mert nem mindig észszerűen gondol
kodó méltányos emberekkel lévén dolgunk, jogaink védelmének mindenesetre meg
állapított törvényekben kell biztosíttatnia. 

Az eljárás itt véleményünk szerint egészen ugyanaz, mint a gazdászati tilalom
törések s kártételeknél, leszámítván, mint fenébb említeni alkalmunk volt, a szánt
szándékosság beszámításának súlyát, mi a kártételeknél r:--l''rségi kihágást von 
természetesen maga után. Mert igen természetes dolog, hogy az, ki rétembe bocsátja 
lovait, már az első lépéssel kárt teszen — s nem is képzelhető, és semmi esetben 



sem fogadható el kifogása, mert a belépő világosan csak a rét terményeinek lopá
sára léphetett be, vagy ha véletlen lépett is be, de okvetlen olly dolgot vett el és 
tulajdont sértett, mellynek haszonvétele őt semmi esetben sem illette; holott a va
dász, még azért ha belépett rétemre s belépése után kárt tett vadászata által, a 
gazda kárának megtérítésén kivül teljesen jogaiban van, ha ugyan nincsen tilal
mazva azon határ. Ha pedig tilalmazva van, akkor a tilalomtörés a gazdászati ká
ron felül jön számítás alá. 

A t i l a l m a s b a n t a l á l t v a d á s z tehát véleményünk szerint épen ugy 
megállítható, fegyverétől megfoszható, megzálogolható, mint a gazdászati tilalom-
törö, ellentállás következtében beperelhető s mig a mezei kár rábecsültetik, a körül
ményekhez mért büntetés alá kell kerülnie s a tilalmas határ tiszteletére utasíttat
ván, olly birságra Ítélendő, melly a gazdát, vagy vadászati tilalombirtokost is kie
légítse ; de főleg a vadász esélyeit is mérlegelve osztassék az igazság. 

Az úgynevezett vadorzók ellen az eljárásnak szerintünk legszigorúbbnak kel
lene lenni, nem véve tekintetbe egyebet, csak a vad minőségét; könnyítő körülmé
nyül szolgáljon az ártalmas vad ejtése vagy üldözése — minők farkas, róka, hiúz, 
keselyű, vércse s. t. efféle, — nehezitöül a nemes és inyéncz vadféléké — minők: 
szarvas, őz, fogoly, fáczán, szalonka sat. 

(Folyt, követk.) 

Túzokvadászat. 
A hazánkbeli vadászatok közt kiválólagos helyet foglaló túzokvadászat leí

rása a „Vadászlap" múlt évi folyamából nem hiányzik ugyan, s az e lap olvasói 
nagyobb része előtt nem is újság: a mennyiben még is a vadászat e neme különféle-
képen űzetik, nem lesz talán érdektelen annak ismétlése, kivált azon olvasók előtt, 
kik a puszták e hatalmas madarát soha sem vadászták s csak Raff leírása után is
merik, vagy legfelebb valami madárgyüjteményben kitömve látták, onnan is meg
győződhetvén egyébiránt, hogy az utána fáradozást bizon megérdemli. De különben 
is e szerfelett okos és éber — sokszor minden cselt és igyekezetet meghiúsító állat 
vadászása körüli külön és többféle alkalmi tapasztalások, habár ismétlések is, ifjú 
vadásznemzedékünknek tanulmányúi s alkalmi miheztartásul szolgálva, soha sem 
feleslegesek. Miután pedig épen most érkeztem egy hétig űzött illyféle vadászatról, 
sietek a tapasztaltakat még a friss és élénk benyomás hatása alatt vázolni. 

Báró Sina Simon ercsi-i uradalma terjedelmes és szép pusztáin nagy mennyi
ségben költ és tanyáz a túzok s leginkább a nagy kiterjedésben termelni szokott 
repcze, a túzok kedvenez és kiválólagos eledele, köti öt e vidékhez. Ez gyenge ol
dala, mellyért aztán sok esik áldozatul. Úgy van vele, mint a tót a pálinkával: ha 



nem issza, meghal; ha issza, kárát vallja; inkább tizszer akar hát károsodni, mint 
csak egyetlen egyszer is meghalni. 

Mint az urodalombeliek állítják, egész nyáron át csak elvétve lehet egy vagy 
két túzokot látni, annyira bújnak és rejtőznek az őket üldözők elöl; de a repcze ki-
csiráztával azonnal minden óvatosságot és incognitot levetkőzve, 100 és 200-nál 
több darabból álló csapatokban nyíltan s minden szenvedésre elszántan lepik el 
legelészve a repczetáblákat s ezeket, százszor meg százszor megriasztva is, csak 
ideig óráig hagyják el. Mint minden vad, ők is megtartván a bizonyos járást, hol 
az egyik hol a másik puszta repczéjére vonulnak át. Most az ercsiek a rohodai, 
majd ismét ezek az alsó és felső besnyöi csapathoz s viszont látogatnak el, este 
reggel állandó kedvelt helyeiket foglalván el: Gyakran, kivált már tavasz felé, 
együtt is maradnak, mig vagy egymásközti czivódás következtében, vagy felhajtva, 
el nem válnak, mindegyik csapat saját tanyájára igyekezvén. 

E szokásaikon alapszik az uradalomban ellenük már régi idők óta követni 
szokott vadászati eljárás. Készint gazdasági szempontból készített árkok, részint az 
egész uradalmat keresztül vágó fasorokban csupán e czélra eleve ásott gödrök szol
gálnak a vadász leshelyéül. Fő feladat: ehelyeket lehetőleg a vad által meg nem 
pillantva érni el, miért is gyakran szükség, hogy a puskások a szekérről vagy a 
szánból még ennek haladtában ugorjanak kí s lebukva csússzanak helyeikre; a 
szekér pedig tovább halad, mig ekként minden emberét le nem rakta s vagy a haj
tókhoz szegődik, vagy egy el nem állhatott rézsen ellennyomásul foglal helyet. 
Mennél több a hajtó, ha hogy ügyesek, annál jobb; de czélszerü elrendezés mellett 
4—5 emberrel és 2—3 fogattal a legnagyobb táblákról is lövésre lehet őket hajtani 
s legtöbb esetben előbb érni czélt kevés és avatott, mint sok és (mint mondani szok
tuk) elöcsahos bájtokkal. 

Az uradalom tisztjei gyakran csak maguk egy két emberükkel, de többnyire 
egyik vagy másik szomszédbeli tiszttársukkal rándulnak ki, ha idejök engedi, a 
repczében nagy pusztítást végbe vinni szokott faj ellen. E czélra eleve egy suhancz 
küldetvén ki , jelentése szerint intéztetik a hajtás. In parenthesi szabad legyen meg
jegyeznem, hogy ezen — többnyire időt rabló és az óvatos állatot még gyanako-
dóbbá tevő eljárást könnyen lehetne a lakás mellett felállított — úgynevezett hág
csó rudakkal, minők a gymnasticákban láthatók, pótolni. Igaz, hogy a túzok- és ki
vált a vadludak vadászására legalkalmasabb ködös időben ennek nem nagy haszna 
vehető s nem marad egyéb hátra, mint az imént említettem kiküldetés; de nézetem 
szerint ez is czélszerübben történnék lóháton mint gyalog s mindig azon vigyázat
tal, hogy ha feltalálta őket a kém, ez ne rögtön megfordulva, de kerüléssel térjen 
vissza. Nem képzelhető, mennyire óvatos — lehetne mondani combináló e (megfog-
hatlan miért ? butának híresztelt) állat. Egy uradalombeli tisztnek, ki szenvedélye
sen vadássza őket, szürke fogata lévén, ezt már annyira ismerik, hogy ha szürke lo
vat csak messziről pillantanak meg, felkerekednek s feléje csakugyan nem száll
nak ; miért is a szürke fogatok leginkább hajtókúl szolgálnak itt. 

Tudomást szerezvén hol létükről, a puskások jó messziről kerülve igyekeznek 



illető helyeikre jutni, hol is kiki kényelme s a körülmények szerint hol ülve, hol ha
son fekve, hol térdelve helyezvén el magát, mindenek előtt úgy intézi dolgát, hogy 
a felszálló madár sem ötet,sem a már eleve felhúzott kakassal maga mellé tett fegyvert 
meg ne pillantsa, mert a túzok éles szeme nagy távolságból is felfedezvén minden 
idegen tárgyat, ettől vagy elfordul, vagy rögtön olly magasra emelkedik, hogy fegy
verünk vagy el nem éri, vagy nem sok kárt tehet benne, bár különben röpte a jó 
fegyver lötávolát ritkán szokta túlhaladni. Legjobb midőn az árok vagy gödör fel
hányt párkányán óvatosan áttekintő elsőket megindulni látjuk, egészen lebukni s 
bevárni, mig fejünk felett vannak, akkor is elég időnk lévén biztos lövésre. 

A vadászok, ha számuk engedi, vargabetti alakjára helyezkednek el. A haj
tók ellenkező oldalról szintén igy állván, ezek egyike, vagy többen is, vagy, mi 
legjobb, egy lovas fogat lassan neki megy a csapatnak, melly ezt gyakran s több
nyire lőtávolra várja be. Ha felkél, akkor neki vágtat a kocsis; az ercsi uradalom-
belí lovak nagyobbrészt ezt már maguktól megtévén, a csapat előre halad s lövésre 
kerül. Megtörténik azonban, hogy valami gyanúst vévén észre maga előtt, megfor
dul s a hajtók és fogatok felett repül vissza a falka. Ezen okból jó, ha hébehóba a 
hajtókkal — kivált szánon vagy kocsin — egy vagy két puskás is megyén, részint 
lövéssel riasztva őket előbbre, de többnyire, ha ügyesen, és nem gyakran történik e 
csel, ez alkalommal előbb ejthetnek belőlök, mint a felállított vadászok magok. 

Igy vadászgattunk a múlt hetekben s bár két nap egymásután reggel este tet
tünk hajtásokat, egyszer sem bírtunk lövéshez jutni, a túzokok mindig a hajtók fe
lett csapván vissza. Mármár lemondottam a reményről, hogy — ha nem is lőhetek? 
legalább egy sikerült hajtást láthassak: midőn a vidék Nimródja s túzokölöje P. G. 
kasznár hivatalos útjából visszatérve, a legközelebbi hajtás vezényletét s rendezé
sét átvette. 0 már ez idén 13 darab közül egymaga 9-et ejtvén el, de régibb e téren 
szerzett tapasztalásainál fogva is, a vezényszerep méltán megillette öt. Ma is szo
kott szerencséje szerint-e ? vagy miért ? a legelső hajtásban csakugyan feléje re
pülvén a csapat, biztos lövésével egy hatalmas darabot ejtett el. A zuhanó túzok 
egész hófclleget vert fel s egy ölnyire maga körül tisztázá a földet. Esésükben 
gyakran szétrepednek, mi könnyen felfogható, miután vannak darabok, mellyek 35 
fontnál többet is nyomnak. Az imént emiitett 22 fontos vala. A hajtás sikerültéhez 
tetemesen járultam azzal, hogy részint kíváncsiságból, már egyszer közelebbről is 
láthatni őket, de azért is, mert már annyiszor a bájtoknak fordultak vissza, — a 
hajtószánra ültem s midőn a csapat felkerekedett és habozva kóvályogni kezdett, 
egy már fordulni szándékozóra bár távolról s igy eredmény nélkül tettem kettős 
lövést, mi végre röptüket az elrejtett vadászok felé irányozni kényszerité. Délután 
hasonló eredménnyel tettünk egy hajtást s ismét P. G. kasznár maradt a nap hőse, 
mert bár mindketten egy s ugyanazon túzokra lőttünk, még is a seb és vérnyomok 
után ítélve, kétségem sem lehet, hogy övé a dicsőség. E hajtásban megjegyzendő, 
hogy egy, hajtók és puskás hiányában be nem tölthető rézsen, az itt ismét bő tapasz
talását tanúsító P. G. tanácsára egy hosszában összehajtott vagy göndölitett lópok-
rócz tétetvén le, a csapat ezt hihetőleg leskeledö vadásznak tartá s csakugyan gondo
san kikerülé, de épen ezen kitérés által felénk lövésre jönni kényszerült. Az állat, 



bár igen erős lövést kapott, még is még pár ezer lépésnyire repült s szem elöl tűnve 
csak vérnyomain sikerülhetett őt feltalálnunk. Következő napon még egy hajtásban 
szintén egy darab esett. Tekintve a csekély erőt, mellyel a már ösz óta zaklatott s 
igy rendkívül óvatos állatok ellen működhettünk, e vadászatunktól több eredmény 
alig volt követelhető. S ezzel idei túzokvadászatom be lön fejezve, magamra nézve 
közvetlen siker nélkül ugyan, de érdekfeszítő s igy kielégítő élményekkel. 

Hogy pedig e téreni tapasztalataim teljesek legyenek, a tiszt urak egyike tú
zokmellel szíveskedett megvendégelni minket, s mondhatom, hogy kellőleg elké
szítve a legfinomabb szarvashússal vetélkedik az. A szives házi asszonytól a túzok 
elkészítése körül ebéd közben nyert oktatást és felvilágosítást, mint szintén a túzok-
vadászat körüli tapasztalatok közé sorozandót tekintvén, már csak azon szempont
ból is közlöm, mert mi sem bánt inkább, mint ha valami kárba vesz. Milly gyakran 
történik pedig, hogy a drága pénzen vagy nagy fáradalmakkal szerzett vad gono
szul vesz ; miért ? mert elkészítéséhez nem értenek, holott egy kis útmutatással nem 
csak inyénczi falatokat s a háztartásnak hasznot nyújtandott, de, mi legfőbb, a fára
dozásnak illy okszerű méltánylata a vadászt újabb és újabb kísérletekre és vállala
tokra fogta volna buzdítani. Én magam, vadászati zsákmányaim nagyobb részét el 
szoktam ajándékozni s ritkán Ízlelem meg azokat; mióta azonban pár erdei szalon
kám, legjobb részétől megfosztva, csirkeszertien került az asztalra, a másik pár pe
dig caniculáig lön a szegen felejtve, azóta megválasztom emberemet, kit örvendez
tessek meg vaddal. 

Az augustusi fiatal túzok, kivált ha jércze, egyszerűen nyárson sütve, mint a 
pulyka, legjobb. Az öregét, kivált a kakast, télen ki kell fagyasztani, mennél to
vább annál jobb. Melle csontjával együtt kivágandó s áztatóba (páczba) tétetvén, 
legalább 5. 6. pro re nata 8 napig is ott marad, aztán pedig úgy kezelendő mint a 
nyúl. Többi húsos részei szintigy készíttetnek, de a mellnél sokkal keményebbek 
lévén, faschirozva szoktak asztalra jönni. A páczolatlan hús is igen jó illy faschiro-
zott állapotban, csak hogy a minden zsir-, bőr- és erektől jól megtisztított nyers 
húst igen apróra kell vágatni, valamint több fűszerrel és egy kis veres ó borral el
látva, a közönséges faschirozottnál tovább kell párologtatni. Ez utóbbi eljái iá azon 
előnnyel is bir, hogy a túzok minden részét igen jóízű ételre rögtön fellehet hasz
nálni. 

Mielőtt befejezném czikkemet, a túzokra lövésről, mint a tapasztaltak corollá-
numáról szükség egyetmást említenem. 

A madár igen erős lövést bir el s igy a szokottnál nagyobb töltést kell a fegy
verbe adni, önkényt folyván, hogy a lőpor és serét közti arány, t. i . üregmérték sze
rint annyi por mint ón, mindig megtartassék. Igen jó szolgálatot tennének a túzok el
len a nagy caliberti egyenesen vont angol serét csövek. P. Nro. 1. vagy Nro. 2. se
rét legjobb. Szatymát is, mellyböl 10—12 megy egy lövésre, lehet használni, de ez 
mindig bizonytalan lövés lévén, a jó lövő inkább golyóval lő. 

Én ugyan eddigelé azon meggyőződésben éltem, hogy jó fegyverrel jó lövő, 



kivált a ki nem felkapva, de lövés közben is irányozva lö, ne előre, hanem egyene
sen löjjön a vadra; mióta azonban a túzokot egy 10 öles fasoron pár szárnycsa
pással áthaladni láttam, hajlandó vagyok P. G. ama véleményéhez csatlakozni, 
hogy a túzoknak röptében egykét lábnyira elébe kell lőni; állítása szerint ö lega
lább is húszszor hibázott, mig e modort nem követte. Szemközt lőve ritka lövés ta
lál, azért is vagy oldalt, vagy alulról, vagy utána kell a lövést irányozni. 

A szerencsés vadásznak diadaljeltil szolgáló s forgókra is keresett, különben 
szép, széles, tiszta fehér s csak a szélső csúcson kissé feketés pár toll, a két szárny
nak úgyszólván hóna alatti hátsó részén található. 

P. ZS. 

Az 1858. évi bécsi lóversenyek sorozata. 
(Május 22. 24. és 25.) 

Első nap. M á j u s 22. 1. M e g n y i t ó v e r s e n y 100 arany egyleti dij; fel
tételeit lapjaink múlt évi folyamának 24-ik száma közölte. — 2. E l s ő o s z t á l y ú 
á l l a m d i j 1000 arany; (1. 1857. 24 sz.) — 3. P á l y a o s t o r 50 a r a n n y a l , 
adja gróf Harrach Ferenez. Minden ló 1 mföld. Tét 100 pft, fele bánat. Teher: 3 
évesre 85 font, 4 é. 100 f. 5 é. 107 font, 6 é. és idősbre 111 f. Az ausztriai monarchián 
kivül ellett lovakra 3 fonttal több. Nevezés: mart. 31. — 4. M á s o d o s z t á l y ú 
á l l a m d i j 600 arany; (1. 1857. 24 sz.) — 5. 500 p f t d i j , adja herczeg Liech
tenstein Alajos. Futhat az ausztriai monarchiában 1855 évben ellett ló. 1 mföld. 
Tét 100 pft, fele bánat. Teher 100 font. Kanczára és heréltre 3 fonttal kevesebb. 
K i nem próbált mén vagy kancza nemzedéke 3 font, mindkettő illyennek nemze
déke 6 font teherkönnyitésben részesül. Legalább három bona fide különböző tulaj
donos lovának kell indulnia, különben a dij nem adatik ki s 1859-re marad, miu
tán ö herczegsége a dijat két egymásután következő évre tűzte ki . Nevezés: mart. 
31. — 6. Á l l a m d i j 50 arany, erőpróba. A versenyző lovak emelöcsiga (Fla-
schenzug) elé fogatnak. Győztes a legnagyobb erőt kifejtő ló ; egyenlő erőkifejtés 
esetében a lovak még egyszer versenyeznek. Mihelyt megáll a ló, újra indítania nem 
szabad; a vonás alkalmával azonban, be nem fogott lovat a vonó mellett vezetni 
meg van engedve. A vonó ló ösztönzésére csak az erre kijelölt fuvaros van jogo 
sitva s e czélra csak ostort alkalmazhat. Mihelyt más avatkozik, vagy az ösztönzésre 
egyéb eszközök is használtatnak, a ló a versenyből kizáratik. Az első ló 25, a má
sodik 15, a harmadik 5, a negyedik 3, az ötödik 2 aranyat kap. Bejelentési hely a 
freudenaui vendéglő, a verseny reggelén 8 órakor. 

Második nap. M á j u s 24, d é l u t á n i 4 ó r a k o r . — 1. A s s z o n y s á 
g o k d i j a ; (1. 1857. 24 sz.) — 2. Á11 a m d i j 50 arany. Ausztriai monarchiában 
nevelt félvér lovak számára, ' / 2 mföld. Tét 10 pft, teher tetszés szerint, de nem ke-



vesebb 120 fontnál. Lovasok színekben. Nevezés: május 23. — 3. B é c s i p o l -
g á r o k t i s z t e l e t d i j a ; (1. 1857. 24 sz.) — 4. H a n d i c a p 1000 pft, kitűzte 
herczeg Fürstenberg Miksa. Futhat minden országbeli 16. l ( / 2 mföld. Tét 150 pft, 
fele bánat, május l- ig bejelentve azonban csak 23 pft. Aláirás és nevezés mart. 
31-ig. A teher april 15-én lesz közzétéve. Ló, melly e közzététel után ezer pftra menő 
díjösszeget nyer, 4 fonttal, az idei államdijak egyikének nyerője 6 fonttal többet 
hord. A második ló a tét- és bánatpénz összegének felét nyeri. Nevezni lehet a bé
c s i , p e s t i és b e r l i n i versenytitkárnál. — 5. G á t v e r s e n y , 400 pft dij, 
adja herczeg Eszterházy Miklós. Minden ló, melly az ausztriai monarchiában bona 
fide kopók után ment, vagy a cs. k. hadseregben nyereg alatt járt. 2 mföld 8 gáttal. 
Magasság: 3' <j — 4 láb. Tét 50 pft, bánat az egész. Teher 125 font, angol lóra 5 
fonttal több, telivérre ezenkívül 5 fonttal több. A második ló tételét menti. Nevezés: 
május 1. 

Harmadik nap. M á j u s 25. — 1. 100 a r a n y d i j , ü g e t ő s z e k é r 
v e r s e n y r e a cs. k. Práterben. A bécsi polgárok tiszteletdíjának feleslegéből. 
Egyfogatú szekerek, mellyek öt percznyi időközben indulnak a lánczhidhoz vezető 
út elejéről, a rondeaut megkerülve, a főfasor között az indulási ponthoz mint határ
oszlophoz vissza. Tét 10 pft, bánat az egész. A második ló 10 aranyat kap. Ha több 
ló ugyanazon idő alatt futja be a tért, második sőt ha kell harmadik izben is törté
nik versenyismétlés. Bejelentés május 24. A verseny órája pótlólag lesz közzé
teendő. 

S t e c p l e C h a s e . Úrlovasok színekben. Körülbelől 3 angol mföld. 3—4 láb 
magas s 11—14 láb széles ugratások; tét 100 pft, fele bánat. Teher: 140 ausztriai 
font; félvérre 5 fonttal kevesebb. A verseny napja és színhelye máj. 2-án fog meg-
határoztatni. Aláirás mart. 31; nevezés május 1. A nyertes a pályaköltséget sat. vi
seli. Eddig aláirtak: Hg. Eszterházy M. — Gr. Kinsky K. — B. Breidbach. — Hg-
Kinsky F. — Hg. Thurn und Taxis Egon. — Gr. Kinsky Octáv. — Hussey őrnagy. 

Sportirodalom. 
VI. A k. szolnokmegyei lovas- és gazdasági egylet évkönyve. Első évfolyam. 1857. A 

választmány nevében kiadta gróf Szápáry Gyida. 

Az egylet szorgalmas és buzgó elnöke e 42 lapra terjedő csinos füzetben tette 
le a részvényegylet 1857 évi működésének eredményét s a részvényes társakhoz in
tézett lelkes előszavában azt mutatta meg, hogy az egylet három föczélja, t. i . a 
gazdaság előmozdítása, a lótenyésztés emelése s az agarászat, nem csak hogy össze
fér, hanem az egylet érdeke az első komolyabb foglalkozásnak épen úgy mint a 
mulatságosnak fenntartását kívánja. Lapjainknak épen mai száma közli a jelentést, 
h©gy a társulati alapszabályok „K. szolnokmegyei lovas- és versenyegylet" czim
mel felsőbb helyen jóváhagyattak s mi itt csak azt sietünk megjegyezni, hogy az 
egylet — bár előleges cziméböl a „gazdasági" szó ki is maradt — a megerősített 



alapszabályok értelmében, gazdászati ügyekkel próbák-, kiállítás- és díjazás útján, 
ezután is foglalkoz hátik. 

VII. The Stud; for practical purposes and for practical men. (A ménes ; gyakorlati 
czélokra és gyakorlók számára.) — Practical horsemanship. (A lovaglás gyakorlata.) 

The Stud farm. (A ménes gazdaság.) 

E londoni kiadású szépen kötött három könyv R á t h Mór pesti könyvkeres
kedésében kötetenként 3 frt 12 kron pp. kapható. A két első H a r r y H i e o v e r 
régibb munkája. E szerzőt a magyar olvasó közönség is ismeri már Szálbek György 
fordítása után a „Vadászok könyvéből." A The Stud nagyobb része a ló betegsé
geivel s hibáival és ezek felismerésével s gyógyításával foglalkozik, nem elméleti 
tanok szerint, hanem azon tapasztalatokhoz képest, mellyeket az életét folyvást lo
vak közt töltő Hieover tön. — A Practical horsemanship a lovaglás mesterségét szin
tén gyakorlatilag tárgyalja s nem csak a lónak és megülésének módjáról, hanem a 
szerszámok kellékeiről is tüzetesen szól. — A Stud farm szerzője, a sport terén szin
tén hírneves C e c i 1, a verseny-, vadász- és hámos lovak tenyésztéséről értekezik. 
Az angol nyelvet biró szakérdekelteknek mind a három —• aczélmetszetekkel ellá
tott könyv kedves és hasznos olvasmány. 

VIII. The Sporting World. (A sportvilág.) 

Azoknak, kik H a r r y H i e o v e r t , mint a legnépszerűbb sportirók egyikét 
kedvelik, kellemes újdonságul Írhatjuk, hogy tollából és a sajtó alól legújabban a 
fönebbi czimü munka jelent meg, mellynek tanulságos tartalmát sok mulattató anec-
dota is bővíti azon egyénekről, kik a verseny- vagy vadásztéren szerepeltek. 

IX. Sporting in both hemispheres. By J. U1 Ewes Esq. {Sport a két félgömbön.') 

Idegfeszítő kalandok, rémes események, merész vállalatok, vadregényes sport: 
ezek képezik az érdekes de igénytelen kötet tartalmát, melly átalán véve az olva
sónak élvezetes leend, miután a sportrészeken kívül anecdotákat találand benne s 
valóban festői vázlatokat azon országok szokásairól és embereiről, mellyekben 
szerző megfordult. Hlyének: Keletindia, China, Ausztrália, Új-Zeeland, Spanyol- és 
Francziaország, Belgium, Baden, Bajor-, Porosz-, Magyarország sat. — Ezen s a VIII. 
sz. a. ismertetett könyv Londonból könyvárusi megrendelés útján kapható. 
X Beitrage zur Waffenkunde für Jagd- und Wajfenfreunde. Zusammengestelit von A. 

V. Lebeda. Erstes Heft. Prag. 1858. 

E füzetke szerzőjét mint a jelesebb fegyverkovácsok egyikét ismeri a vadász
világ. Könyve a puskák és pisztolyok különböző nemeiről, calibereiröl s a lövéshez 
szükséges készletekről értekezik, ábrákkal világosítva fel az elvontabb állításokat. 
64 lap. Ára 48 kr. pp. G e i b e 1 Á r m i n n á 1. 
XI. Zweiter Theil vom Kenn-Kalender für Deutschland von C. H. Vogler. Berlin. 1858-

A 192 lapra terjedő s G e i b e l Á r m i n n á l l f t 3 6 kron pp. kapható könyv 
a német gyep 1857-ki versenyeinek összeállított eredményét tartalmazza. Szerzője 



C. H. Vogler, ki egyszersmind a berlini Jockey Club titkára s a „Blatter über Pferde 
und Jagd" szerkesztője, e versenynaptárban is hive maradt azon — lapjában mái-
évek óta követett rendszernek, mellyel Magyarországot minden legkisebb aggály 
nélkül nagy Németországba keblezi, a pesti, fóti, török-szt.-miklósi s a többi magyar 
gyepeket Con amore „Deutschland's Rennen" közé sorozza s lapjain Aradot és Kő-
nigsberget, Csákót és Walsrodet stb. mint német gyepeket emliti. Nem tudjuk, kis 
kényelmességből vagy ignorantiából történik-e ez; mi inkább az elsőt vagyunk haj
landók hinni s minden esetben tiltakozunk ellene, nem akarván feltenni Vogler úr
ról az ignorantiát, mellyel ne tudná, hogy Magyarország a „német szövetség" álla
mai közt nem foglal helyet. 

Lóverseny-határnapok: 
B é c s , május 22. 24. 25. 
P e s t , június 5. 7. 9. 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, Eszterházy dij, 
Hack Stakes, Sina Handicap, Ugrató verseny (L. 1858. 1-só' sz.) — B é c s : Első és másod
osztályú államdij , Asszonysági dij , Bécsi polgárok dija, Megnyitó verseny. (L. 1857. 24. sz.) 
Pályaostor ; Hg. Liechtenstein 500 pft dija ; Hg. Fürstenberg handicap. (L. 7. sz.) — P a r d u 
b i t z : 800 pft dij. (L. 1858. 6 sz.) 

Májas 1. — P e s t : Vadászverseny. (L. 1858. 1. sz.) B é c s : Gátverseny; Steeple 
Chase. (L. 7. sz.) 

Május 23. — B é c s : Államdij 50 arany. (L. 7. sz.) 
Június 4. — P e s t : Batthyány Hunyady dij. (L. 1858. 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.) 
Július 5. — P a r d u b i t z : Handicap. (L. 1858. 6. sz.) 
October 1. — P a r d u b i t z : Akadályverseny. Trial Stakes. Az elsőre mart. Sl. ac 

utóbbira aug. 1. az aláírási határnap. (L. 6. sz.) 

T A R T A L O M : 

Jelentés. — Köz-vadásztór indítványa. Baloghy Elektől. — A gazda mint vadász. Vi-
sontaitól. (Folytatás.) — Túzokvadászat. P. ZS. — Az 1858. évi bécsi lóversenyek sorozata. 
Sportirodalom. — Verseny és nevezési zárnapok. 

Megjelen e lap minden hó 10. 20. és 30-án egy ivén. Előfizetést elfogad a szerkesztőség 
Pesten (Szervita-tér 3 sz. 2-ik em.) egész évre 10, félévre 5 fttal pp. Az 1857-ik évi első évfo
lyam teljes példánya kapható 6 ft. 24 kron p. p. 

Tulajdonos kiadó és felelős szerkesztő Bérozy Károly. 
Pest, 1858. Nyomatott Emich Gusztávnál. 


