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Töredékek 
egy öreg erdélyi vadásznak „ A z erdélyi régibb és közelebbi vadásza-

lók és vadak1' czimü emlékirataiból. 

(Folytatás.) 

III. A múlt század derekán inneni vadászatok. 

Másfél százados véres küzdelmei titán bekövetkezett Erdélynek ama 
szerencsétlen alvó korszaka, midőn a nemzet szelleme, mintha mákony-
nyal hintetett volna be, bágyasztó hosszú álomba merült. Az álom káros 
eredményei mind maiglan felismerhetők. E korban egyszerre minden meg
változott. A tüzröl pattant erélyes nemzet minden rétegébe becsúsztak az 
álmosság rendes kiséröi : az elpulmltság és férfiatlanság. Ott függött a ne
mes ház zöld fogasain a porral s pókhálóval fedett rozsdaette kard, pisz • 
toly, puska, dárda, handzsár; nagyobb része haszonvehetlcn állapotban, 
birtokosuk pedig alattok a kereveten ásítozva. A bágyadt magyar már 
virgoncz lovat megülni s bár időtöltésből vadászgatni is restéit. 

Ez alvó korban, a mult század derekán egy erdélyi aristocratát lá
tunk mint kiváló jelenetet. Báró Bánffy Farkas királyi táblai elnök (f 1761 



apr. 8) kora gyöngeségein felül emelkedve, meleg- hazafi hangon ébreszt
gette az elpuhult sarjadékot. Jól tudá, hogy könnyebb az elaltatás mint a 
felébresztés : azért nemes czélja kivitelére nagyban szervezett időtöltése
ket használt fel. A királyi táblai szünnapokon rendesen Vásárhelyről 
Nagyfalu vagy Kávás falusi jószágaira utazott. Utazása nagyszerű volt, 
mert 50—60 táblai irnok, lövészek, peczérek, kopó- s agárfalkák kísére
tében indult meg. S jóllehet imént említett jószágai Vásárhelytől három 
napi járásra feküdtek, még is három hétig tartott utazása. Ifjúságomban 
gyakran hallottam az öregebbektől beszéltetni, hogy nem volt vad vagy 
szárnyas állat, mit báró Bánffy illyen útjában egybe ne lőtt volna. 

A kis karaván künn a szabadban tanyázott. A főnök czifra tábori sá
tor alatt puhára készitett bölénybörökön; az Írnokok pedig, az ország ne
vezetesebb családjainak sarjadékai, a sátor körül tíiz mellett gyepen hál
tak. Este a mezei tanyán magasan lobogó tüzvilág körül Zentelki barna 
hangászai, két hegedűs, egy brúgó, tárogató és cziiubalmos, meglehetős 
zajjal ráhuzák. Az első nemzeti tánezot Bánffy lejté magára méltóságos 
rátartással. Végezvén, a fiatalság rúgta a heves nemzetit; a tánczból sem
mi ürügy alatt sem volt szabad valakinek magát kivonni. 

Másnap útjokat tovább folytaták. Minden útjokba eső erdőt, czihert, 
bokrot, bozótot felvertek. Az ifjak sebes futó paripáikon száguldottak a 
vad után árkon bokron keresztül; mi által, a jukások veszedelmeivel 
szemközt nézve, megbátorodtak s izmaik megerősödtek. Pihenő órákon 
az ősök barczias hazafi jelleméről buztlítólag regélt előttük Bánffy s épü
letes szavakban magyarázgatá a nemzetiség magasztos erényeit, a férfias
ság, a lelki s testi erő előnyeit, valamint az elpulmltság káros küvetke ^ 
menyeit, 

BántTy nemes irányú iskolájában egy új, hazafi érzetü nemzedék ke
letkezett, melly egyszersmind szenvedélyes vadásszá is lett. Báró Bánffy 
György, Elek és János testvérek, kiket már én is ismertein, ott képződ
tek meleg hazafiakká és kitürö vadászokká. Mindig kegyelettel emlékez
tek vissza a derék Bánffy Farkasra, korának legkitűnőbb férfiára : a ki 
vadászat által igyekezett jó hazafit idomítani. A ki, hogy a vadászati 
szenvedélynek nagyobb ingert szerezhessen, az akkori rosz szerkezetű 
lőfegyverek helyett azon időben leghíresebb Lazaro Lazaroni olasz cső 
ket hozatott, mellyekkel ö maga is nagyon biztosan lőtt. A kitűnő jó és 
messze lövések ösztönzőleg hatottak környezetére s mindenki igyekezett 

j 



Lazarinóra szert tenni. Miért annyira elszaporodtak, hogy a múlt század 
végén kevés nemesi ház volt, hol illyes egycsövű fegyver ne csüggött 
"volna a fogason. Akkor kétcsövű fegyver még nem létezett Erdélyben, a 
jelen század első évtizedében kezdették ezt katonatisztek a franczia há
ború alkalmával behozni. 

Erdélyben a múlt század utóján és a jelen század két első évtizedén 
a mívelödést és finomabb izlést a ménes nagyobb vagy kisebb száma, a 
paripákon a koronként változó divat szerinti kosorr, nyerges hát, tömött 
hosszú serény, bozontos fark, magasan emelés és bizonyos szörszín, 
továbbá a vadászfegyverek, karvalyok, sólymok, kopók, agarakés 
ezek mellett a szükséges peczérek száma - határozá. Mindez elésorolt 
kellékek hiányában a nemes házi úr erélyessége is nagy mértékben két
ségbe vonatott. 

A nemes urak pcczérjeiket kirekesztöleg czigány jobbágyaik közül 
választották, még pedig jelentékeny számmal. A közelebbi évtizedek alatt 
szemlátomást leapadtak, a közelebb múlt idők pedig merőben elseprették •, 
mintha a szél fújta volna el őket, bár hirmondóú! sem maradt egy is. A 

* peczérek kötelessége volt a vadászaton a hajtást vezénylem s kitartóan 
kürtölni; nyulászaton a kopókat az elvesztett vadnyomról visszakiáltani s 
útba igazítani, esténként a kopókat egybekürtölní s megétetni; agarásza-
ton pár agárral lest állva, ezeket a kibukkanó vadra alkalom szerint 
eszélyesen bocsátani s azután lélekszakadtában mindaddig nyargalni, míg 
a bármilly távolságra elütött vadat az agarak szájától mentesíthették. 
Mindezt gyalog és hátukon több napi betarisznyálással kellett tenniök, 
lóháton soha sem. Oda haza az udvarban szünidőben, a vadászkutyák fel
ügyeletén kivül, a konyhára a nagy tökéből fát hasogatni, azt behordani, 
pecsenyét sütni, ebéden s vacsorán tányért mosogatni, sertést hizlalni és 
gyümölcsöt aszalni : mindez a peczér dolga volt. Tehát jól kijutott a ré
sze. Állása az udvarban a legalárendeltebb; de a házi uron kivül senki
től parancsot s függést el nem ismert. O maga senkinek, de más sem pa
rancsolt neki. Ezen független állás a peezérekre olly csáberővel hatott) 
hogy állásuk elhagyására vagy megváltoztatására csak nagy elerőtlene
dés, sérülés vagy ambitiójuk megsértése bírhatta. Mi leginkább onnan 
magyarázható, hogy a czigány peczér a nevetségig aristocratikus ambitiót 
fejtett ki, mit nagyon egyenes állás-, a fő magasan hordása-, haudaban-
dázás-, sebes beszéd-, feszes taglejtés- s még a hang csínján kiejtésében 



is félieisraerhetlenűl fel lehetett rajta s modorán találni, miről többé ha le 
akart volna is mondani, már nem tudott. 

Jellemzésére egy esetet hozok fel. B. B—a egy távol eső birtokát, 
mintegy harmincz évvel ezelőtt, egy tehetős zsidónak haszonbérbejadván, ló, 
marba és más instructus fundus közt ott hagyta Virág Peti öreg czigány 
peczérjét is hat kopóval, lelkére kötvén a haszonbérlőnek, hogy főleg ez 
utóisókra kitűnő figyelmet fordítson s lehető legnagyobb kedvezményben 
részesítse, mert Istenben boldogult atyjáról szálltak reá e becses cleno-
diumok. 

A zsidó természetesen ott kezdé, hogy szép halkkal minden uri fo
gást, a mi fényűzésre, de nem jövedelmezésre szolgált, eltörölgetett. Leg
elébb is felhagyá a nagy konyhát. Ezután az öblös étteremből az avatag 
bútorokat és faláról a családi ősök s nagyobbszerü vadászati jelenetek 
képeit a ház hijjára felhordatván, a termet gabona raktárrá forditá. Az 
újítások nagyon bánták az öreg Petit, főleg az étterem nélkülözése, melly-
böl az úri fényes ebédek alatt, tányérmosogatás közt, sok jó falat jutott 
részéül. Elégületlenségét nyílvánitá is minden alkalommal, de a zsidó re
formjaiban hallgatva tovább haladott. A vén peczér mind békétlenebbül 
rázta fejét, de csak tűrte. Végre a zsidó a konyha előtti ágas fáról az 
ebédre és vacsorára jelt adó csengetyűt levette s hogy el ne lopják, a ház 
hijjára felhely ezé. 

Minden egyebet búsan, de békével tűrt a jó Peti, azonban hogy ö azt 
a csengetyűt, melly látható emlékjele volt a boldog múltnak s mellynek 
bájhangjára hajdan száját annyiszor megnyalta , még csak ne is láthassa 
többé, ezt már el nem viselhette. Előszedte rozsdaette kis fegyverét, borz-
börtarisznyáját, öblös kürtjét; a kopólánczokat mérgesen dobá a zsidó 
elé s könnyes szemekkel vön búcsút a kastély kapujától. S a zsidónak 
minden marasztása, fényes Ígéretei, semmi sem birhatá öt maradásra. 

A múlt század utóján s a jelen elején nagyszerű vedászatokat tar
tottak b. Bornemisza József és Lipót, gr. Béldi Ve nczel, b. Bánffy Elek 
és János s az idősb b. Wesselényi Miklós, mind nagy birtokú tehetős 
urak, kik a vadászati élvet aristocratiai fényűzéssel párositák. 

B. Bornemisza József, korának legszenvedélyesebb vadásza, 60 kopó, 
20 pár agár s 12 kürtössel rendre bebaraugolá a vécsi, görgényi és fan-



csali bérczeket; úgy a mezőségi lapályokat, tavakat. Sajátszerfíen vadá
szott őszönként, mikor Abafájáról számos-udvarhelyi szüretjére ment; 
a különben két napi utazást három hét alatt tevé meg, folytonosan va
dászva. Tábori sátrokkal, étellel, itallal megrakott társzekerek kisérték • 
a vadászok és kopók eledelét tíz rőt szamár czipelte; útjában erdőt, tö
vist, bozótot felkutatott. Tömérdek vadat és vízi madarat összelödözött. 
Télen, nyáron egyformán vadászott; vadban, időben nem válogatott. 

Vadászaira s kopóira gondot fordított. Vadászait zöld színű egyen
ruhában járatta s szigorún megkívánta a csinosságot öltözetben és fegy
verben , s irányukban mindig szelid leereszkedő módja volt. Vadászaton 
kivül párja nélküli szelid s béketűrő egyéniség; de ha lövészeit s agará-
szait felállítá, többé nem értett tréfát s nem türt hibát. A mellyik vadat 
szalasztott vagy bősz vad előtt hátrálni talált : kemény bánásmódban ré
szesült. Barna tüzes arab mént lovagolt, mellynek bozontos serénye s farka 
a földet sepré, hatalmas „adta teremtették'* közt forgószélként száguldott 
vele, a nyakán függő vadászkürtböl ollykor jelhangokat rezgetve. Eré
lyes hadfönök sem fordíthatott volna több figyelmet ütközet rendezésére 

Néhány vadaszatján magam is jelen voltam, utolszor 1812-ben a 
bándi nádon, hol a fris havon vadászai farkasnyomot kerültek ki. A lövé
szek- s agarászoknak az ö módja szerinti felállítása másfél órát vett 
igénybe, mialatt a mérges hideg s térdig érő havon kellé dideregnünk' 
várva várván a táncz megindultát. Utóbb megrivalltak a kürtök minden 
vonalon s nem sokára a kopófalka is. Egy farkas csak frisen kiszökik a 
bozótból s gyorsan lohad fel az oldalon. Egy szakadás alatt guggoló pe
czér hangos ,haj! haj!" rikkantás közt szemközt vágja agaraival. Ezek 
bátran de óvatosan veszik, oldalvást párhuzamban szökdécselnek körülte, 
a farkas mozdulatait mindig szemmel tartva. Végre Pandúr egy hosszú 
kiszökéssel nyakon; Huszár pedig fiilén kapja s helyből megtartják. A 
megijedt vad gonoszul forgatja szemeit s vicsorgatja fogait ; dé a félelem 
erőt vesz hatalmas erején, nem tud mozdulni s csak reszket minden tag
jaiban. Bornemisza most nyílsebesen hasit oda tajtékzó ménjén s a reme
gő vadat buzogányával leteríti. 

A festői látvány alig végződik, már száguld más vonalon, a hol egy 
más farkas ficzkosan szorongatja az agarakat. Az egyiknek már kikapta 
gyomrát, mire a társa távolról csak fanyalogva kísérgeti. „Előre Cser-
buj!" . . . tele torokkal kiáltja Bornemisza. Két agarász és öt agár sar-



kalják most a vitéz vadat. Az agarászok azonnal elébe szöknek, Borne
misza pedig közéjük. A lódobogásra agár s farkas mind szétrezzennek, de 
a nyers biztatásokra azonnal rászökdösnek. A megijedés megtenné itt is 
gyümölcsét : a bátorság vesztével oda az erö s félelmesen remeg minden 
tetemeiben. Bornemisza buzogánya mint Jupiter mennyköve zúg markában. 
Ez is hörögve terül el. 

A kopófalka még mind hévvel tűzzel csahol a nádon , de a hátra -
maradt három farkast sehogy sem birják kiverni. Utóbb már nincs 
merre fogni s a sarkon okvetetlenül ki kell szökniük, még pedig azon a 
vonalon, hol a szorosan nádhoz lapult lövészek csatárlánczban voltak 
felállitva. Pogány tüzelés kezdődik; mire egy farkas felfordul, kettő vé
resen az agarászokra vág s három agarat jól megroncsolva odább áll. 

Az agarászok kitűnően jól viselték magokat s a lövészek nagyon hi
bás lövései csak a rendkivüli mérges hideg miatti egybefázásból magya
rázhatók ; még is a 4 óráig tartó hajtás alatt bár egyik sem hagyta oda 
állását. De a két farkas elszalasztása annyira sérté Bornemisza vadász 
ambitióját, hogy ménjét indulatosan megfordítván, búcsút sem véve Abafá-
jáig meg nem állott. Mi pedig, mint vezér nélküli had szállingóztunk visz-
sza Vásárhelyre, felszámítva útközben, hogy Bornemisza mai lovaglása 
12 mértföldet bizonyosan meghaladott. 

(Folyt, követk.) 

A g a r á s z a t . 
Nyílt levél Keesky Andráshoz, nemzeti .sportunk az agarászat fó istápjához. 

Midőn dec. 15-kén Törökszentmiklóson xíjból összekerttlénk azon a téren, mely -
lyen annyiszor vitáztunk már részint szóval, részint az agarak futása után Ítélve : 

megvallom, rendkivüli izgatottság fogta el idegeimet. 
Okozták pedig ezen izgatottságot saját szavaid s 1-1-én este tett ama nyilatko

zatod, miszerint az agarakra nézve olly annyira veszélyesnek tartod a jelen fagyos 
sima földet, hogy bármelly jó agár első nyulán is megállhat. 

Midőn egy régtől fogva folytonosan működő tapasztalt agarász illyet mond 
fiatalabb pajtásának, ez az első perezben természetesen annyira megdöbben , hogy 
felelni vagy eszmélni is alig képes. Magam is illyformán jártam, mig végre felbnzgott 



bennem agaraim iránti szeretetem"s határozottan állítám ellenedben, hogy : a jó 
agárnak bárminő veszélyes legyen is a föld minősége, első nyulán nem szabad meg-
állania. 

A szokottnál nagyobb hevíUésbe hozta véremet még ama körülmény is, hogy 
b. Wenkheim Béla Ivy telivér szukája jelen volt, mellyet — bár csak néhányszor 
láttam futni — jó agárnak tartottam. 

A dec. 20-ki Vadászlap sorai eléggé bizonyítják e részbeni csalódásomat, mert 
Ivy — bár első két nyula után úgy ment, a mint csak óhajtottam — a végí'utásban 
nem le-, de megállott, mi szerintem megbocsátbatlan bűn. 

Bármennyire megszomorodtam is e csalódásomon s ama balszerencsén, melly 
saját agaram visszahozása folyrán valószínűleg megfosztott a billikomtól : rendkí
vül nagy volt még is örömem és megelégedésem e 15-ki agarászat után, mert aga
raim — esetleg kétszer kerülvén össze, mindkétszer erövesztésre kel Ivén választani 
Csárdásnak •- tettleg bebizonyíták, hogy nem hiában bíztam hü állataim nemes tü
zében és bátor szivében. 

Eletem legkellemesebb perczei közé számítom azt, midőn agaraim le nem áll
ván — a mint a társaság legnagyobb része ezt jósolta, sőt bizonyosnak tartá — a 
szenttamási nyúlról, sőt ezt a positióig kisérvén s el is fogván, te kinyilatkoztatád 
hogy : csak most e roppant futás után vagy meggyőződve arról, miszerint agaraim 
nem csak sebesek de gyözősek is, azaz a jók között eminensek — se szavaid után 
levevéd kalapodat, tisztelet jeléül működéseik irányában. 

Csak az, ki valódi agarász s vitáinkat figyelemmel kisérte, foghatja fel, milly 
rendkivüli elégtétel rejlik számomra e szavaidban: a két „blbicztojás" (a mint jó 
kedvedben bajnokaimat nevezni szoktad) két évi fáradhatlan s gyakran kegyetlen 
működés után tehát még is csak kicsalta ajkaidra azon szavakat, mellyckért annyi 
sóvárogtam. 

Nyugodt lélekkel mondanak tehát búcsút a versenytérnek, megszaggatott vé
res talpaikra utalván s átengedvén e tért fiatalabb társaiknak, miután tettleg bebi-
zonyíták ezen állításomat : „sebes agár gyozős is lehet," vagy is : „a jó agárnak 
sebesnek s ott a hol szükséges gyözösnek is kell lennie." 

Agaraim egyike sem souverain s még is kötve hiszem, hogy lesz-e valaha ez 
életben hasonló két jó agaram ! s épen ezért örülök, hogy megoldván feladatukat 
megérlelek némileg a kérdést, melly felett annyit vitatkozánk. 

Feledhetlen győzelmüket e levelemmel kívántam megörökíteni; e sorokkal 
szerzek magamnak elégtételt mindazon szánalomtcljes mosolyért, melly évek óta lön 
szánva szavaimnak, két év óta agaraimnak; — e levél útján niondom ki azon biztos 
reményemet, sőt meggyőződésemet, hogy ha a szerencse egészen el nem hagy, leg
rövidebb időn feledve minden pártoskodást, egy közös czél felé fogunk haladni. 

Megköszönvén neked nyiltszivüségedet s igazságszeretettől áthatott nyilatko
zatodat, azon reménytől lelkesülten veszek búcsút : engedje az ég, hogy minél gyak
rabban találkozhassunk nemzeti férfias időtöltésünk e kedvenez terén. 

Aszód, dec 23 1858. 
B. PODMANICZKY FRIGYES. 



Nyertes lovak a magyar gyepen *) 1858-ban. 
A ló 
kora 

neve tulajdonosa hány ízben 
elsíi második 

nyeremény 
pfrt. 1) 

id. Alborack Tisza Lajos . 4 . . — 1471 
id. Arabella . 2 . . 1 2830 
5 Bibor . . 1 50 
4 Blemish gr. Pálffy Pál . . . . 1 . . 1 2095 ») 
id. Bojtár . . 1 40 
id. Büszke Házy Mihály . . . . 1 . . — 90 
id. Cam ara gr. Bethlen Sándor . . 700 id. Cam ara gr. Bethlen Sándor . . 1 — 700 
id. Caprice gr. Szápáry Gyula . . . 1 . . — 50 és t. dij. 
4 Cigarette gr. Wenkheim Rud . . . 2 . . — 1757 : í) 

4 Corinne Atzél Péter . . . . i . . 1 840 
3 Cornflower Batthyány és Zichy grófok . 3 . . 1 3667 4) 
3 Cossack Csernovics Arzén . . . 1 . . — 325 
id. Csúnya Tisza László . . . ! . . — 30 és t. dij. 
4 Cyrene gr. Wenkheim Rud. . 2 . . — 1757 *) 
5 Frolie gr. Harrach Fer. . . . 1 . . 1 1436 
3 Gombócz gr. Festetics G. és Inkey Zs. 2 . . 1 1370 
5 Gyöngy Tisza László . . . 1 . . — 260 
4 Harlequin gr. Kinsky Oct. . . . 2 9558 ") 
4 Irma Tisza László . . . 200 4 Irma Tisza László . . . 1 • . — 200 
4 Jenny gr. Kinsky Oct . . 1 . . 1 830 ') 
4 Judith b. Wesselényi Fer. 1 . . — 150 
id. Laristan b. Simonyi Lajos . . . 2 — 100 és két t. dij 
5 Liny Kopély Károly . . 2 . . — 100 
5 Lioness gr. Bethlen Sándor 1 . . 1 555 
4 Luczi Bohus János • . . . — 80 
4 Malek Adcl gr. Bethlen Károly . — • : i 150 
4 Major gr. Batthyány Géza . 1 150 
5 Midhope gr. Henckel Hugó — 1042 
id . Mountebauk gr. Schmettow Rezső 1 . . — 90 

*) Az az, a pesti, sz.fcjérvári, t.-sz.-miklósi, aradi és kolozsvári gyepeken 
*) Az arany 5 pfttal van számítva. 
2) Ezenkívül Be'csben 925 pft. Pardubitzban 1002 pftot, mindkét ízben mint második ló 

nyervén, összes nyereménye 4082 pft. 
3) Ide számítva bécsi 800 pft második ló nyereményét, az összeg 2557 
*) Ezenkívül Bécsben 1050 pftot, Pardubitzban 1350 pftot, mindkét izben mint első ló nyert, 

összesen tehát 6067 pftot. 
5) Ezenkívül Bécsben mint első ló 1722, összesen 3479 pftot. 

6) Ezenkívül Bécsben két izben első 5638 pft, Pardubitzban egyszer első, egyszer második 
5392 pft, összes nyereménye 20,558 pft 

') Pardubitzban egyszer első 3330 pft; összesen nyert 4160 pftot. 



A lo 
kora 

neve tulajdonosa Mny ízben nyeremény A lo 
kora elsó második lift. 
id. Pan gr. Keglevich Béla . . 1 . 2725 s ) 
id. Philosoph Paget János . . . . 1 . — 600 
5 Pompás Sztráda Béla . . . . 1 . — 80 
3 Ravenswing Batthyány és Zichy grófok — . 1 665 
4 Red White and Blue Ugyanazok . . 2 . 2 1125 9) 
id Sea Weed gr. Szápáry Iván . . 1 . — 300 
id. Squire of Bensham b. Orczy Ferencz . 1 . — 283 
4 St. Giles gr. Henckel Hugó . , — . 1 950 
id. Themby gr. Kinsky Octáv . . 2 . 2 293 
5 Tiff hg Liechtenstein Fer. . 1 . — 760 
4 Toleda id. gr. Batthyány Ist. . — . 1 228 

6 Vandái gr. Hunyady József 1 . — 5792 
4 Wild Rose gr. Szápáry Iván . . — . 1 30 
5 Villám Rózsa Ferd. . . . 1 . — 250 és t. díj. 
5 Wood Cock gr. Hompesch . , . — 1 50. 

Tárogató. 
(Vadászkiváltság. — Szerkesztői kincsek. — Rongyos zászló az ezred büszkese'ge. — Utóhangok 

Csákóról, Fótról, Vclejtéről. — Lővadászatok Fáson, Nyitrában, Chlumetzen.) 

A légmérő állása olly kiváló vadászérdek, hogy a vadász bátran az időjárás
sal kezdheti a társalgást s nem eshetik eszme- vagy tárgyhiány gyanújába. E ki
váltsággal akarunk élni mi is s hogy a tárgyhiány utolsó gyanúárnyát is eloszlas
suk, bátran hivatkozunk a jelen „tárogató" dús tartalmára és szerkesztői tömött 
tárczánkra (értvén csupán a kéziratok tárczáját), mellyben a jövő évfolyam számára 
annyi nagy érdekli becses munka rejlik, hogy e részben derült arcczal tekintünk a 
közelgő új év szemébe. E kéziratok közt van folytatása „Az öreg erdélyi vadász em
lékiratainak," mellyekből az eddig megjelent történelmi becsű mutatványok is már 
olly élénk figyelmet keltettek; továbbá „Vadászrajzok" czim alatt egy terjedelmesb 
munkálat ugyanazon tollból, mellyet a sárréti vízi- és a vidravadászatnak ép olly 
szakavatott mint szellemdús leírása a kittinöbbek egyikévé tőn; azután a „Vadász-
müszótár" sok százra menő s a vadászat minden ágára kiterjedő műszavaival, mel-
lyeknek gyűjtésében Zay Albert gróf buzgó közreműködésének nagyon sokat kö
szönhetünk : egy „Szarvas-cserkészet" legjelesebb iró sportsmanelnk egyikétől; a 
különböző angol sportok ismertetése; Harry Hieover értekezése a lovaglásról; M i . 

e) Bécsben mint második 772, összesen 3497 pft. 
9 J Bécsben mint első ló 665 pft, PardubitzbaD mint első ló 825 ; összes nyereménye 2615 

pft és a bécsi pályaostor. 



les munkája a lópatkolás ujabb módjáról és sok más dolgozat, mellynek elésorolá-
sával nem akarjuk fitogtatni a gazdagságot, mellyet ügytársaink szívességének kö
szönhetünk s melly egyszersmind tanúsága annak, hogy lapjaink keletkezése egy 
egészen új irodalomágat s ebben ilj jeles írókat teremtett. 

Az időjárásra visszatérve, e rövid szóval : „befagytunk" ki van mondva az, 
hogy a lovas vadászatoknak vége szakadt s hogy ezeknek hívei is fegyverrel cserél
ték fel a kantárszárat. Csak a kitűzött dijagarászatoknak kell végbemenniök, még 
pedig „akár virrad, akár nem." Óhajtjuk, bár a jövő január 10-kén Törökszentmik
lóson tartandó dijagarászatnak jobb idö és talaj kedvezzen, mint a dec. 15-kinek, 
mellyen b. Podmaniczky Frigyes agarai körömrúgott rongyos talpakkal szereztek 
győzelmet — az elvért illy áldozatra is kész tulajdonosuknak. Az akkor ki nem 
adott díjért futásnak ismétlése jan. 10-kén annyiból is nevezetes leend, hogy e ver
seny inár egészen az új szabályok értelmében fog történni, mellyeknek megvitatása 
és megállapítása a versenyt megelőző estnek lesz feladata. Az eredményt lapjaink 
azonnal közlendik. 

A kopófalkák ólaikban ásítoznak, tetteik tanúi pedig szarvastehén-, vaddisz
nó-, nyúl-, fáczán s egyéb vadászatokra oszlottak szét, mint erről alább fogunk szá
mot adni. A lovasvadászatoknak egyes utóhangjai azonban még mindig felcsendül
nek. Igy, Csákóról T, L. írja, hogy az ottani utolsó napok örömeit a kolozsvári ko-
pásztársaság egyik tagjának jelenléte növelte. „Egyenként s együtt működve mutat
tuk be neki falkánkat, mellynél sebesebbjgen, de összevágóbb aligha létezik a con-
tinensen. Természetében van a magyarnak, hogy keblét vagyonát örömest feltárja 
szeretteinek s ezzekkel élveit osztani szereti. Bár többen látogatnának meg a K i 
rályhágón túli vadászrokonink közül s személyesen győződhetnének meg, hogy az 
alföldön sincs rózsa tövis nélkül s itt ép ügy, mint náluk, megvannak — habár más 
alakban — a vadászélvet emelő akadályok, mellyek a jó lovat s a lovas higgadtsá
gát igénylik. — Az idei csákói vadászat összesített eredménye : oct. 15-étől novemb-
20-áig tizenhat, nov. 29-étől dec. 8-áig tizenöt, és dec. 9-étől 11-éig hat, azaz mind
össze harminczhét nyúl hallali. S ha a többször napokig tartott fagy meg nem za. 
varja a működést, még szebb eredmény lett volna felmutatható, de így több izben a 
legjobb időt szalasztottuk el, minek — változó jellemű éghajlatunk alatt — egye
düli orvossága annak kimondása (mit már néhányan tettünk is), hogy jövőre az 
idény utolsó napjáig, melly dec. 15-ke, lovainkat Csákóról bárminő időjárásban sem 
mozditandjuk el." 

A második utóhang, a f ó t i rókavadászatoké, K e g l e v i c h B é l a grófnak 
következő kedélyes elmefúttatása : 

„Ma szép csendesen s látszólag lehető legkellemesebben ment kis telivér kan-
ezád „White-rose?" 

„Igen," volt rövid feleletem, mire bundám szorosabban vonva össze,, igyekez
tem mélyebben fészkelni magam ama kis hintó sarkába, mellyet két sebes ügető 



Fórról Pestnek röpített s engem pajtásommal kényelmesen szállított a bevégezett 
vadászat után vissza kiindulási pontunkra. 

A sebes menet s a hintó egyhangú robaja lassanként azon állapotba ringatott, 
midőn az ember már nem képes magának számot adni arról, váljon ébren van-e 
még, vagy alszik-e már ? Innen magyarázható a rövidke válasz is, mellyre útitársam 
szavait méltatám s nem birván e sajátszerű félálomból kivergödní, a társalgás kurta 
folyama megszakadt. Mindamellett ez interpellatio elégséges volt az alig múlt napi 
eseményeket emlékem elé visszavarázsolni; el elmerengtem a mai igen jól sikerűit 
vadászaton s azon körülményen, hogy vadászlovam, a kis kedvenez telivér, melly e 
napig meglehetős keményszájú volt, a számára összeszerkezett új zabián ma vég-
hetlen engedékenyen járt; a kedvező idő, jó vadbüz s telihanggal hajtó falka, szóval 
az egész vadászat ködfátyolkép gyanánt tűnt fel szemeim előtt s mindinkább szebb 
és szebb alakban mutatkozott. Ekkor léphettem át a valóból a „Chateaux d'Espague" 
hónába, mert telegraf sebességű rókát vadásztam olly falkával, melly még is utói
érte s elfogta — vadászlovon, millyent Albionnak cherry-cobler hatásától fölvilla
nyozott legmerészebb rókavadásza sem mert soha még csak képzelni sem. A legkie-
sebb vidék zöld bársony talaja, mellyet csakitt ott szakítanak meg hihetlen magas és 
széles sövények s árkok; vadbüz, minőnél a Melton vidékén diszlő rókafáj sem mutat
hat fel jobbat; folyton borúit ég s futamok, mellyek alatt, kedves druszám és collegám-
nak e lapok utolsó számában közzétett számítása szerint vadászlovam egymaga 60 fo
rintnyi kárt képes leendett tenni, ha ama vadászat mindig vetésen halad! Tudja az 
ég, mi minden nem tolult még agyamba s ha e mérvben halad, okvetlen megköze
líti a búzaszemnek sakktáblán való sokszorozási módját, miből aztán okvetlen olly 
alakok és tárgyak fejlődtek volna, mint B. barátom „Monstre tekeasztala", mellyen 
fiatalabb korában, midőn még nagyobb szenvedéllyel tekézett, bombauagyságú go
lyókkal kiszámithatlan és hihetlen lökéseket vitt végbe - álmában 1 De e fejlemé
nyeket Pest városa meggátolá, mert a vám előtti irgalmatlan köconglomerat, melly 
egy két ölnyire terjed s jó kövezetnek csúfoltatik, a hintó kerekeit úgy mint a ben
ne ülök oldalbordáit egyenlő vésszel fenyegetvén, a legmélyebben elmerült ábrán-
dozót -- vulgo alvót — is felriasztja, hatalmas rázkódtatást idézve elő. 

Fölébredtem tehát én is. Letaszítva Eldorádóm magaslatairól, nem csupán rosz 
kövezet egyenetlenségeire, hanem ezenfelül a meghiúsult remények hónába jutot
tam, mert alig nyitám fel szemeimet s láttam millió csillagot — vagyis egészen ki
tisztult égboltozatot. Yácz felől pedig, jaj be savanyú szelecske fütyörészett! mintha 
rögtön meg akarná hazudtolni mindazon kedvező jelenségeket, mellyeket rövid uta
mon — az álom országában — egy hosszasan tartó vadászidény kedvező előjelei 
gyanánt tekintek! 

Ezóta nem ültem lóháton, nem hallottam kopócsaholást — az nap vadásztam 
utolszor! azóta kemény fagy dermeszti a talajt, vadászlovaink szalmán sétálgatnak, 
ebeink pihennek, képzelem mint unhatják szegények magukat s mennyit ásítoznak a 
hosszú téli estéken át! 

Oh jaj! ismét itt állok e siralom völgyén, mellyet olly örömest hagytam volt 
el s Ígértem, hogy olvasóimat szebb tájakon vezetendem át ; de hiába, ki tehet róla ? 



Rajtam bizony nem múlik, hogy szavam nem válthatom be; azon egy remény táp
lálja még rókaellenséges szívemet, hogy talán a jövő hóban kienged még egyszer s 
lesz néhány tally ho, habár nem is követendi azt olly monstre-futam, mint millyen-
nel álmodoztam. 

Végül még csak azt említem még e fóti idényről, hogy bár a rókafogás nem 
volt olly sürü, mint tavai s átalán a tavali idény kielégítőbbnek mondható, minda
mellett mindenki, k i ez idén is ré6zt vön e vadászatokban, örömmel emlékszik meg 
a lefolyt napokról, mellyéknek azonban dísze az utolsó hét vala; ezen egymástérte 
a sok fogás. 

Adja Sz. Hubert, hogy még soká álljon fenn e derék falka s nyújtson sportot 
jelest és minél többet a körüle gyülekező szenvedélyes rókavadászoknak. Ha tehát 
az idén már nem találkoznánk többé, akkor viszontlátásig a jövő ősszel!" 

A harmadik utóhan g végre Cs. J. aláírással érkezett s a v e l e j t e i vadász
idényről a következőket közli : 

Sz, Hu bert alkalmasint rosz viszonyban áll Aeolus és Phoebus ö félistensó-
geikkel, mert pár év óta ezek szél és aszály által minden fáradságait meghiúsítják ö 
szentsége védenezeinek. 

Vidékünkön tavai is, de kivált ez idén hallatlan aszály perzselt le mindent s 
ha párszor kis harmatforma eső permetezett is : azt nyomban mindent leforrázó szél 
követte. 

A vadászat ok azonban ez idén is rendesen kiindultak Velejtéröl, a vadászat e 
nemét páratlan szenve déllyel és férfias kitartással vezénylő gr. Audrásy Aladár 
buzdításai folytán. Minden kiindulás szép remények közt történt, mert az idén mind 
a két falka kitűnő jó állapotban van; de a vége rendesen azon meggyőződés lön, 
hogy a legjobb állatoktól sem követelhető lehetlenség: már pedig olly nagy hőség" 
ben és folytonos porban nincs kopó, melly folyvást hajthasson. 

Rendes vendégek ez id én épen ez okból kevesebben jelentek meg a szokott
nál, többnyire csak 5—10 lovas követte a falkát. October hó vége felé mindenki a 
majd csak bekövetkező őszi esőzéssel biztatta magát. E l is jött a várva várt cső s 
midőn legjobban neki kese redett és esett, a mint egész évben egyszer sem : kiment 
a társaság Velejtéröl és v idékéröl, — a roppant esö daczára vagy örömére. Ez volt 
a legszámosabb vadásztársaság ez idén; e vadászat volt a nagy esö daczára addig 
a legszebbek egyike. 

Szép remények közt oszlott el a társaság, készülve a jövő napokra, — és el
jött a csalódás fejér köpenyben ; hó fedte másnap a vidéket, rá keményen felfagyott. 

A vendégek fájó szivvel oszlottak el ; a vadászostort lőfegyver; a falkár kürt
jét hajtók moraja vált á fel. 

Egyszerre no veniber hó közepén szokatlan lágyulás áll be, lanyha esö mossa el 
a havat, a föld fagya enged a melegnek. Még alig hittük, hogy lehetséges legyen : 
már hangzott Velejtéröl a falkár kürtje, már a ház urát — kevesed magával bár — 
kiüzé szenvedélye kísérletet tenni. A siker nem maradt el. Azóta csak a vidéki . va-



dászok kis száma ugyau, de minden nap vadászott, a legfényesebb sikerrel ; mind a 
két falka kitűnőnek bizonyult. Mindamellett, hogy c vadásztéren minden nyúl al
kalmasint legalább háromszor négyszer volt már kopó előtt és ezen gyakorlat foly
tán egy órai folytonos hajtást mindenik kiáll s volt egy óra s 3G perczig tartó haj
tás is : még is rendesen nyúlfogással végződött a vadászat, ha csak a stírtt erdőben 
nyulat nem cseréltünk. 

December hó 4-én a lassúbb falka ment. A Csongó nevü erdőtől — melly a va
dásztér közepén fekszik — mintegy 300 ölnyire kelt fel a nyúl, azonban — mint a 
jó nyúl szokott — oda sem nézett az erdőnek, de indult Kelecseny felé, onnan egye
nes szögletet csinálva és ki nem térve semminek, mintha zsinórral jelölték volna ki 
előtte az utat, hajtva tévesztés nélkül ment egyenesen a gercselyi hegyeknek, onnan 
három tetőn keresztül a n.-toronyai hegybe, hol gr. A. A. a kimerült tapsifülest látta 
még megbukni, de egy arra vadászó magyar kopó más nyulat hajtván a falkaközé, 
vitézünk miután egy magyar mértföldnél többet futott, megmenekült. Ez alkalommal 
a lassú falka olly sebcsen ment, hogy mindnyájan kieresztett kantárral futtattunk s 
a hegybe még is négyen három oldalról jöttünk össze a falkár kürthangjára. A haj
tás egy malom árkán ment keresztül, melly szélesebb mint a menyit ló ugorhat; 
partjai magasak, medrében sara mély; a partról le, onnan fel kiugrattunk mindnyá
jan, senki sem vön hideg fürdőt. 

Lucza napja faggyal köszöntött be s nincs reményünk az idén többé olly szép 
meglepetéshez, mint millyen a november 21-ki volt. 

Az octóberi szárazság lovaink csontjait, a novemberi mély sár izmait próbálta 
meg, két olly tényező, melly irányadó a lónevelés tekintetében. 

Az utolsó háromheti szép vadászatunk több vidéki jóravaló egyént győzött 
meg e férfias mulatság páratlan élveiről — s okunk van hinni : hogy jövőre e fér
fias mulatságot nagyobb számú társaság látogatandja meg. 

Mig a kopófalkák és a vadászlovak pihennek, annál szorgalmasabban ropog a 
fegyver s hull a vad azon neme, mellynek halálitéletét az év utolsó havában írják 
alá, minő a szarvastehén, kivált a meddő, a borjú, a nyársas dámvad, az őz, róka, 
nyúl, fáczán, fogoly s az északról érkező téli vadkacsák. Az év utolsó hava azonban 
nem hozott havat, minek (a juho-- gazdán kivül) a vaddisznó örül legjobban, mert 
felhizottan turkálhat a cserfák alján s gúnyt röfög a vadászra, ki hó hiányában 
nem intézhet ellene teljes sikerű hadjáratot. A vadászkertekben azonban alöfogyasz-
tást bármi módon mégis végrehajtják, mert maholnap rühetni kezd már e vad. 

Nyitramegyében sem birták bevárni a hóesést Zerdahelyi Incze és lüidnay Jó
zsef urak, kik vakszerencsére intéztek e hó vége felé hajtást az agyarasokra; milly 
eredménynycl ? még nem vettünk tudósitást. A most emiitett megyének délvidékét 
több szenvedélyes és jeles vadász lakja, kik rendesen Forgács Károly grófnál Ghy-
mesen szoktak együtt vadászni. A már nevezetteken kivül még gr. Fucker Miksa, 
Baeskády Károly és Tóth Vilmos urak e társaság tagjai. Néhányan közülök az idén 
a Kárpátok zergéit is zavarták, de — bár a harmadévi sikerdús vadászat után vér-



mes reményekkel gyűltek össze Liptóban Szentiványi József barátjuk vendégsze
rető házánál — az idei eredmény nem volt e reményeknek megfelelő. Folytonos kö
dös és esős napok állván be épen akkor, az idö jobbra fordulását bevárni nem aka
rók mégis kivonultak a Kárpátok ködiistökös sziklacsuesaira s három napi fárado
zásaik és a zord idővel szembeszállásuk daczára sem juthattak lövéshez, noha lö-
távolon kivül eleget láttak s csak egy falkában harminczkét zergét számoltak meg. 
Vigasztalásul egy vadász mégis lőtt egy darabot. — A ghymesi szarvasvadászatok 
szintén hálátlanok valának, mert bár a lövéstől eltiltott erdészszemélyzet a fekhely 
és váltók kipuhatolásánál minduntalan bukkant is szarvasokra, de a lővadász urak 
ötven lesen és lesjáraton sem valának képesek lövésre kapni bárcsak egyet is. Itt 
ismét az lön a szomorú vigasz, hogy jövő évre erösebbek és igy szebbek lesznek az 
erdők rejtett diszei. — Ozvadászataik kedvezőbben ütöttek ki. Kudnay József úrnál 
kutyák előtt negyven darabot lőttek, gr. Forgács összes vadásztérein pedig lesen 
és lesjáraton huszonhat darab hatos bakot. A vadászatnak e költészetteljes és vil-
lanyzó neme az idei (1858.) télen nagy csapást szenvedett az által, hogy a farkasok 
húsz öreg sutát téptek szét, a farkasoknál még kártékonyabb lövészek pedig (mert 
vadász nevet nem érdemelnek) talán még egyszer annyit gyilkoltak le nemkülönb
ség nélkül a szigorú tilos határain. — Dec. 5-én ismét Ghymesen volt együtt a va
dásztársaság s ezúttal az együttlét érdekét az is növelte, hogy két visszatértnek s 
két útrakészülönek kívántak vadászüdvet a társak. Az elsők Bacskády Károly 
és gr. Fucker Miksa, ki Franczia- és Spanyolhonban több évi távolléte után a ba
ráti körben újra megjelent; a két utóbbi pedig Bacskády és gr. Forgács Károly, kik 
január elején indulnak útra, hogy Sziczilia Nápoly, Spanyolország és Afrika egy 
részét vadászati és természetbuvári tekintetből utazzák be. A dec. 5 ét) követett két 
napi vadászat alatt több mint 200 uyűl s 75 fáczán esett. A nyulakra a mély talaj 
miatt vetéseken körvadászat eszközölhető nem lévén, az itt tanyázok s ivadékaik 
bőre a jövő évre maradt fenntartva: fáczánokból pedig az idén azért lövetett a 
szokottnál jóval kevesebb, mert a fáczános na gyobbitása lévén czélban, szaporo. 
dásra nagyobb létszám lőn befogatva. Az egész vadászat alatt egyetlen róka ke
rült elö s fizetett bőrével, mi jele annak, hogy itt a vadászati felügyelet rendén van 
s a kártékony állat kellően irtatik; mindamellett azonban más években, ha a ma
gas hó a rókákat az árvái és thúróczi hegyekből leszorítja, illy vadászatokon több 
kuli. Például tavai 96 esett s egyetlen hajtásban 9 vadmacska és 4 róka. Maga 
Zerdahelyi I., ki néha ritka vadászszerencsével dicsekedhetik s őzlcsen is farkast lő, 
egy állomáson két rókát és egy vadmacskát teritett le. 

A Csákóról szétoszlott lovasok közül néhányan Wenkheim bárók körös-ladá" 
n v i — illetőleg fási erdészkerületeiben vadásztak, az eredményről T. L . követ
kező levele szól: 

„Előre kell bocsátanom, hogy a vadban, de különsen a nyúlban a tavali szi
gorú tél igen nagy pusztítást tevén, az idén az évenkénti szokásos nagy vadászat, 
mellyre a távolabb lakó vadászpajtások is meg szoktak jelenni, nem tartatott meg 
s mindössze is csak heten voltunk puskások a vidékből. Nyúlkímélés tekintetéből 



az erdőn kivül kört nem csináltunk; mi pedig 80- 100 darab különbséget tesz ; az 
özek, a kopár fagyott földön a száraz levelek között nesztelenül járni lehetlen lévén, 
a hajtásból rendesen kiszöktek ; 17-én pedig olly dermesztő hideg volt, hogy a pus
kát alig volt az ember képes fogni s bizony sok levegőt lőttünk mindannyian. Va
dásztunk dec. 18-án és 20-án. Esett 1 őzbak, 94 fáczánkakas,44 nyúl. Lehetlen egy 
hajtást meg nem említenem, mellyböl keveset mondok — több mint 200 tyúk re
pült fel. Csak egy két szerencsés év s a fási fáczánvadászatnál alig lesz szebb ho
nunkban. En most is 600—700-ra becsülöm a tyúkok számát [s megjegyzendő, hogy 
itt nevelmény nincsen, ezek mind vadfáczánok. Már előbb is voltak illy apróbb 
hajtóvadás/.atok ez idén s az összesen esett vad számát 400 körül lehet tenni. 

A Chlumetzen lőtt vad sorozata is előttünk fekszik, egy — az ottani vadásza
tokban részt vett sportsman szivességéből. E szerint az ott három nap alatt elejtett 
vad összes száma : 2072, mellynek nagyobb része, 1815 nyúl, 149 fogoly, 51 fá-
czán, a többi vegyes. 

A nyertes versenylovaknak fönebb közlött jegyzékéből örvendetesen tűnik ki a 
versenyügy iránti részvét növekedése, mit az idei dijak s tét- és bánatpénzek össze
gének, a nevezett lovak számának s a versenyfutók mennyiségének az elébbi évekkel 
Összehasonlítása nyíltan bizonyít. Egy tekintet azonban a nyertesek jegyzékén át a 
versenyszerencse forgandóságáról s a szereplő lovak sorsáuak változóságáról is tesz 
tanúságot. Az elsőt illetőleg: a pesti gyepen múlt években főnyertesek külföldi ne
veit az idén alig olvassuk e jegyzékben s a Wenkheim, Hunyady, Batthyány, Zichy 
grófok mellett Kinsky Octavian grófnál látjuk a fősikert, ki azonban legszélesebb 
részt is vesz a versenyekben, akár futó lovai számát (Pestre tízenegyet hozott) akár 
azon nagy összeget tekintsük, mellyet bejelentett lovai után tét- és bánatpénz gya
nánt elfizet. Ezenkívül a nemes grófot rokonsági kötelék s rokonszenves vonzalom is 
fűzvén honunkhoz, ő idegennek épen nem, söt — Pesten magyar nevelésben lévő 
három unokaöcscsével együtt inkább hozzánk tartozónak mondható. 

A nyertes versenylovak közül a jövő évi szereplésből sok kiesik. Hlyen a 
pesti első császárdij nyertese az eladó Vandái; a gazdiít s alkalmasint pályát is 
cserélt Midhope; az apai örömekre készülő Blemish ; a Károlyi tétversenyben letört 
St. Giles, bár erről titokteljes hírek azt rebesgetik, hogy letörése nem volt lénye
ges s ismét pályázásra idomittatik; az annyi kézen átment s ujan eladó jó öreg 
Pan, mellynek azonban a gyepen még virulhat rózsa; a bátor szökésü Themby, melly 
Csákón a lépfene áldozatául esett stb. 

A honi lótenyésztés emelését czélozó tiszavidéki közös-ménesegylet a T.-Kof-
fon nov. 28-án tartott közgyűlésen 17 taggal megalakult. Választmányi tagokúi gr. 
Szápáry Gyula (igazgató), Borbély Miklós, Magyary Lajos, Fridrik Antal és Koller 
József (pénztárnok) lettek elválasztva. A jövő választmányi ülés január első napjai
ban fog tartatni, mellynek eredményéről tudósításunk nem marad el ; addig is meg
jegyezzük még, bogy a közös ménesbe Henckel gróftól Bolero angol telivért s Szá
páry Gyula gróftól Bock félvért vette meg az egylet. 



Eladó lovak. 
A káposztás-megyeri idomító intézetben a következő lovak vannak 

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

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

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

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

2. A c a s t u s Í3é. pej herélt, ap. Alert, any. Cleo. 
3. N a n P e d l a r ap. Voltaire, any. Columbine Cattonntól ; vemhes Alert-, vagy Ita

lian töl. 
4. Egy 6é. sárga pony, 14 markos, ap. Troy, any. egy jó vérű kancza. 

A fóti istállókban: 
S n o w s t o r m angol telivér pej mén, ap. Lanereost, any. Rebecca Lottery után ; ára 

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

1200 forint. 
A l s t o n 7é telivér pej mén, ap. Martest vagy Pollard, any. Plunder, Hetman Platoö" 

után ; rókakopók után két vadászidényen 170 font toherrel ment; ára 2000 for. 
M u l t u m i n P a r v o 5é. fekete herélt, ap. Alert; vadász conditióban ; ára 700 for. 

Or. Hunyady József pusztakeszi ménesében (Nyitra megye.) 
V a n d a 1 7 éves telivér pcjmén, ap Van Tromp, any. Garland, 16 markos. 
J u g g 1 e r 5 éves sárga telivér, ap Sauter la Coupe any. Agate, 16 markos. 

Gr. Festetics Ágostonnál Somogyban Böhönyén (u. p. Marczali.) 
M e t e o r 6 é. aranysárga, saját nevelésű 16 markos félvér mén , ap. Spotted Boy angol 

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

gyar faj. 
Bővebb értesítést ád a böhönyei uradalmi igazgatóság. 

Agarászati határnap. 
A szolnoki lovaregylet dijagarászata január 9-én Törökszentmiklóson — e nap előestéjén 

pedig az agarász-szabályok megállapítása végett tanáeskozmány fog tartatni. 

T A R T A L O M : 
Töredékek egy öreg vadász emlékirataiból. — Agarászat. — Nyertes lovak a magyar gye

pen 1858. — Tárogató. — Eladó lovak. — Agarászati határnap. 

Megjelen e lap minden hó 10. 20. és 30-án egy iven. 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 ti ft. 24 kron p. p. 

Tulajdonos kiadó és felelős szerkesztő Bérczy Károly. 
Pest, 1858. Nyomatott Emich Gusztávnál. Barátok tere 7. az 


