
V A D Á S Z - ÉS V E R S E N Y L A P . 
Csütörtök, január 20. 2. SZ. Harmadik évfolyam 19-59. 

V a d á s z r aj z o k. 
(Folytatás.) 

Ha a külföld sportlapjait olvasom, őszintén be kell vallanom, hogy 
a mi igényeinket egy sem elégítheti ki. Ezeknek érdemes szerkesztői 
átkozott keveset fognak ugyan véleményemmel gondolni, söt azt tán meg 
sem is fogják hallani soha, mivel meg én nem törődöm; nem is akarom 
én a new-yorki „Porters Spirit of the Times", a londoni „Field" és 
„Bell s Life" a „Journal des Chasseurs1, és a „ Jagdzeitung"-nak ítészeiét 
írni, melly fölötte hasztalanná válnék ott, hol különben is az olvasó
közönség pártfogása nyilatkozik. Egyszerűen csak annyit kell megje
gyeznem, hogy ezeknek olvasása n e k ü n k valami különös élvet s ér
deket nem nyújthat és pedig azért nem, mert a helyek, hol mindezen — 
nagy ivekre szemrontó nápicz betűkkel nyomtatott, többé kevésbbé szá
raz vagy különcz szőrszálhasogató modorban irt elbeszélések, leírások, 
értesítések és hirdetmények ezrei szerepelnek, legtöbbünk számára elér-
hetlcnek s örökké ismeretlenek maradnak. 

Hacsak Jules Gérardnak őrültséggel határos oroszlányviadalmai, 
vagy Little hadnagynak tigris párduez és hiénák utáni merész leseke-
dései, miknek zamat nélküli naplózásával a hírnév utáni hiú kapkodás
nak tán ép annyi része van, mint az egyébként uemes szenvedélynek; ha 
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mondom ezek nem költenek némi érdeket az olvasóban, úgy biztositliatom 
önöket, bogy vidéki vadászaink szörnyű keveset gondolnak azzal, bogy 
Argyll- vagy Soutberlandsbireben Skotziában Ballaclmlish vagy Bonar-
Brídge mellett A. Wanehope Esq. és barátja, vagy John Arthur Hublon 
Esq. and party hány grouse-ot vagy nyirfajdot lött ? és hogy az éjszak-
walesi moorsok (vadvizes és dágványos kopár hegyek) nem épen olly 
jók-e, mint Skóthon délnyugati része? Azt sem kérdi Gábor urambá
tyám, hogyan tojhatott és ült két galambjércze ugyanazon egy fészekben ? 
miért vetett a uyest több évvel ezelőtt Woolford-Woodban és hány köly
köt egy szarkafészekben? Congletonban egy kakuk mi oknál fogva 
hallatott „tat, tat, tat" hangokat; a nőstény Scolytus destructor kéreg-
pusztitó bogárnak hol vannak nemzörészei, és hogyan történhetett az 
meg, hogy egy árva zöld szajkó Buckerellben, melly már öt év óta egész 
magányos életet folytat, s az egész idö alatt hímet nem ismert, egymás
után öt tojást tojt? Az epsomi, derbyi winchesteri s száz más fut
tatások, fogadás, falkászat s rókahajtásoknak legkisebb részletekig bocsát
kozó fejtegetéseire, ezer meg ezer kérdések és feleletekre, ha azokat még 
olly jól magyarázzuk is meg, nem ad Gábor bátyám mint mondom egy 
fületlen pitykét sem, még a bécsi és pardubitzi lóversenyek is csak ugy 
érdekesek előtte, ha valamellyik ismert nevü urnák lova nyert. 

Egyszer a Farkaserdö tövében vadászván, fáradtan s éhszomjan 
tértem egy erdei kunyhóba. A mint tarisznyámból épen jóízűen falatozni 
kezdek, belép egy suhancz s „enni" kér anyjától. Az anya szótlanul kél 
fel a guzsalytól, mellynek orsóját elébb ép olly cgykedvüleg pörgető, fel
megy a padra, vagy mint ott mondják a „héjba", melly minden léptekor 
meg-megroppant fölöttünk s hoz az éhes fiúnak — mit ? egy faszilkében 
néhány maroknyi tökmagot. A fiu elégülten rázta tarisznyájába az egér
nek vagy czinkének való eledelt s szótlanul távozott dolga után Nem 
tudtam, az anyának szegényes fukarságát, vagy a fiúnak boldog elégült-
ségét bámuljam-e inkább ? visszakíáltám a fiút — nesze mondám legalább 
egy falat kenyér a madárebédhez s oda adám neki a nálam volt kenyér
darab felét. Hát nincs a háznál egyéb, uem tud fiának tökmagnál szapo
rább eledelt adni ? kérdem aztán a szótlanság homályába visszamerült 
nőtől. — „Bizony mentől kevesebb — van ugyan egy kevés liszt, csinál
hatnék neki egy kis habarékot, de ha ö azzal is beéri!" — volt a felelet. 

Önkényt ez adoma jut eszembe, valahányszor a nehézkes burokba 



takart „Country gentleman"-s newspapert, vagy egyéb külső sportlapot 
forgatok s olvasóikra gondolok. 

Megvallom, szeretném hazai versenyirodalmunkat a kedvtöltésnek 
illyes szőrszálhasogató bonczolásától, illy száraz s jelentéktelen dolgok 
halmazától már csak azért is megmenteni, nehogy talán eszünkbe jus
son majmolni ott, hol magunk a legeredetibb s önálló téren mozoghatunk. 
Kopászatunk s agarászatunk, a vadászatnak több neme, a halászat, 
madarászat és pákászat nálunk jelenleg is mind olly eredeti jellegű, 
olly kiterjedt arányokat vett fel, szabad vadásztereink pedig a nélkül, 
hogy zártkörű és bekerített vadas kertekre kellene szorítkoznunk, 
olly változatosak, hogy valóban nincs mit az angoloktól, francziáktól 
vagy németektől irigyelnünk egyebet, mint vadászati törvényt és rendet, 
mellynek pajzsa alatt az okszerű vadtenyészet gyarapodjék s kedvtölté-
süuk jövőjét biztos alapokra fektethessük. 

Mit pedig különösen a külföldi angol lapoktól kölcsönözni szeret
nék, az a tárgyaknak külön szakok szerinti osztályozása és a kedvtöl
tési különböző közérdeknek az olvasók Ízléséhez képesti kielégitése. Ezt 
azonban bármilly jól szerkesztett lap egymaga tenni nem képes, ha a 
szakügyesség és ipar, és mindkét részröli érdekeltség neki segédkezet 
nem nyújt, nem nyilatkozik s az ügyet saját érdekében fel nem karolja. 

Például ha valaki Angolhonban ez vagy amaz vadászidényre helyet 
keres, kedvére való hátas, fogat vagy vadászló, bokrász vagy hozár vagy 
falkás eb után epekedik — vagy végre nyeregszerszámra s vadászkész
letre van szüksége, végig lapozza a ,,Field"-nek vagy „Bell "s Life"-nek 
néhány számát, s bizonyosan nem Mr. Pownall Chorley a „Field" érde
mes szerkesztője lesz oka, ha bele nem fárad s úgy nem káprázik szeme 
a sok apró betű olvasásától, hogy a leghidegebb ködbeni lesjáratkor sem 
jobban. Es ha elvégre még sem talál semmit ? Nos akkor vallja be ma
gának, hogy roppant válogatós, vagy hogy rosz izlése van, vagy végre, 
hogy maga sem tudja mit akar! Söt talál e lapok olvasója ollyasra is, 
mit tán nem keresett, például jószág s nyári lakok adásvevése közül 
vagy száz hirdetményre, természet- és füvésztani meg szakácskodási 
fejtegetésekre, a sakkjáték rejtélyesb mozzanatainak feloldásaira stb. 
Némelly sportlapnak végre még politikai része is van, mintha bizony a 
politika és diplomatia nem volna egyéb egy nagyszerű falkászatnál, 
mellynél roppant kicsi eredmény kedvéért sok kéz és láb tétetik moz-
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gásba; hol a gyomor, mint egy hivatalból rendezett hajtóvadászatnál, a 
főszerepet játsza; hol végre egyetlen nyúlnak vagy rókának agyonhaj-
tása alig történik meg a nélkül, hogy egy-két részes fejét vagy nyakát, 
vagy legalább is egy-két oldalbordáját be ne törje. 

Ha ellenben nálunk eszébe jut azon boldog halandók egyikének, 
kik okszerűen, és ép ízlésük szerint élni tudnak s akarnak is, hogy távol 
a nagyvárosi életnek üres és untató zajától, jó volna néhány napot vagy 
hetet vadászattal vagy más mulatsággal a szabadban tölteni s imigy 
szólna egy-két szívrokonához : „kedvem volna egy kis madárlátta czipót 
enni, erdei friss léget szívni, a szikla tövéből kristálytiszta vizet inni; 
kedvem volna e közt sörtevadra vagy őzre vadászni, pisztrángot, meny
halat vagy rákot fogni; jerünk barátim, lássuk el magunkat szivarral, 
theával, sódarral és tarhonyával, és rosz idö esetére néhány jó könyvvel 
— töltsünk néhány gondtalan napot a szabad természet ölében, hadd tisz
tuljanak érzelmeink s gondolataink egy kissé, hadd jöjjön tespedt vérünk 
sebesebb forgásba, hadd erősödjék testünk lelkünk." A czimborák össze
néznének, s legelőször is azt kérdeznék egymástól: de hová menjünk 
hát? Es ezen kérdésre természetesen azt volnának kénytelenek egymás
nak felelni, hogy — ha a kérdezők valamellyikénck nincsen megvadász
ható birtoka, vagy olly jó barátja, kinél néhány napon vagy héten át szí
vesen látott vendég; vagy végre ha fölötte bizonytalan szerencsével vagy 
tiz úgynevezett szabad határt be nem akar barangolni a nélkül, hogy egy
két árva pacsirtánál egyebet lásson, maradjon szépen otthon a sutnál s 
mulasson a hogyan tud. 

Nálunk a vadászatok bérbeadását hirlapilag közhírré tenni, nemhogy 
még szokásban nincs, de csupán némelly okszerűbben gazdálkodó főbb 
birtokosnak jutott eddig eszébe a birtokot vadászati tekintetben tilal
mazni ; a gondatlanabbak nagy része, az apróbb birtokosok és a községek 
egyetemleg még eddig nem is álmodtak arról, hogy vagy a jelenleg is 
még érvényben lévő 1802-ki magyar törvény pajzsa alá helyezve magu
kat, vagy a megyehatóságok gondoskodását igénybe véve, birtokaikat 
vagy részben, vagy egészen — mi mindenesetre czélszerübb — tilalmaz-
tassák s igy a vad szaporodását elősegítve, nemcsak nagyobbszerü mezei 
kedvtöltést, hanem nem megvetendő anyagi hasznot is biztosítsanak ma
guknak. Ismerek urakat, kik csak azért szereztek kerülőik- s csőszeik 



számára fegyverengedélyeket, hogy ezek által lövessenek maguknak 
ünnep- s névnapokra sültnek valót. 

Igy aztán derűre borúra jár vadászni minden molnár és csizmadia, 
ki mesterségét megunta, és minden arra semmikép nem jogosított bitang 
puskás, kinek magának talpalatnyi birtoka vagy bérlete sincs. Az illyen 
nem nézi a régi vadásztörvény és vadászszabály tiltotta fajzási és szapo
rodási időszakot, hanem martiusban nagy hóban hasas nyulak után lese-
kedik naphosszául, és a foglyot, fürjet, sat. fészkében, tojásáról lövi le. 

Iparosainkban továbbá nincsen semmi lendület, semmi inger, hogy 
megismertetésük által egyszersmind a tökély felé törekedjenek. Vannak 
például derék mesterembereink, kik a fegyver- és késnemüek-, szíj-, 
nyereg- és kocsigyártmányok készítésében remekelnek, de soha nem ol
vastam Kirner, vagy Alexytöl, vagy Paukertöl tudósitást, melly a vadász 
és lótartó közönséget készítményeire s ezek czélszerűségérc figyelmez
tesse. Pauker, ki a londoni iparmükiállitáson a r a n y é r m e t nyert 
késnemü-kcszitményekért, mikben az angolok minden ncmzetbeliek fö
lött remekelnek, N.-Váradon a Sas-utczában két udvarszobában tengő
dik, alig két legénynek adhatván munkát — s minden müveit, mel
lyek akár az egyszerű csínra, akár pedig az anyag szilárdságára nézve 
a világ bármelly iparosáéval kiállják a versenyt, néhány négyszög lábnyi 
üveges kirakatba zárja. Igy van ez másokkal is, és az önálló s önmagá
ból vajmi könnyen fejlődhető sportunk s tényezőinek emelésére és ismer
tetésérc hazánkban úgyszólván semmi sem történik! 

Illyen s ezekhez hasonló gondolatok váltakoztak elmémben, midőn 
eredetileg arra tökélém magamat, hogy azon megyéknek vagy tájaknak, 
mellyeket leginkább ismerek, vadásztani leírását közlcndem e lapokban. 
Ezen leírásoknak „V a d á s z r a j z o k" ezimet azért véltem adhatni, 
mert olly rajzokat szándékom nyújtani : mik csupán vadászat- és sport
kedvelök számára vaunak irva, de mellyeknek viszont olly modorban 
kellene irva lenniök, hogy a szó nemesb értelmébeni sportsman azokat 
ha nem is örömmel, legalább némi érdekkel olvassa. 

A „Vadászrajzok" czélja kettős. Először mindnyájunk érdekében 
megismertetni a sportot s annak helyi viszonyait, tényezőit, hiányait és 
jelenlegi állapotát minden megyében, szóval : a tért vadásztanilag irni-le. 
Másodszor, illyes minden oldalróli ismertetés által a nálunk szokásos 
mezei kedvtöltések különségeit, a vidéken feles számmal napi renden lévő 



vadászati és ide tartozó sajátságokat és tájszavakat napfényre derítve, 
Szépen fejlődő vadász- és versenyirodalmunk számára biztos és maradandó 
alapokat hordani össze. 

Azután, szabadjon reményt is táplálnunk, hogy — ha a modor, mel
lyet választánk, tetszésben részesül, okvetlenül fog találkozni elég ifjú és 
tapasztalt erö, melly akár tárgyszeretetböl akár pedig mulatságból a 
körüle levő térre forditaudja szemeit s minél kedvesebb és mulattatóbb 
alakban azt velünk megismertetni szives leend. 

(Folytatjuk.) 

S a r o s i spor t . 
A falusi lakos kedvenez szórakozását képezé mindig — a vadászat. Napjaink

ban e mulatság fokonként nagyobb tért nyer; minden vadászatnál találkozunk 
ujonczokkal, kik sorainkba lépve sportsmanekké kivannak képeztetni - s alig van 
nagyobb vadászatunk, hol egy vagy más ujoncz ne avattatnék fel valóságos sports-
manné. 

Sportsnian akkor lehet csak sárosi fogalmaink szerint valaki, ha mint vadász 
őzet, vaddisznót, siket- vagy nyirfajdot ejtett e l ; mig illy babérokat nem tud felmu
tatni, pecsenye-vadásznak igen, de sportsmannek nem tekintetik. 

A felavatási szertartások bizonyos megállapított szabályok szerint mennek 
véghez — minden mentség elmellőzésével — künn a vadászat színhelyén; az ujoncz 
t. i . elejtett zsákmányára fekszik, a kürtök megrivalluak s a társaság veterán va
dásza fegyvervesszejével gyengén, vagy a körülményekhez képest erösebben is 
illeti a zsákmányán fekvő új sportsmant, utána következvén a többi jelenlevő; 
ennek megtörténtével a keresztapa szerepében működő veterán forgót tűzvén a fel
avatott kalapjához, fegyverét az elejtett vad vérével megkereszteli s kezét egyik 
vállára téve e szavakkal : „Most már sportsman társunk vagy!" — vadásznak 
avatja fel. Igy avattattak fel közelebb Bánó József, Meliorisz Aurél, Pécby Antal" 
Szinyey Félix, Szulyovszky Ágoston és Keczer Miklós. 

Az idö kedvező járása mellett hetenként egyszer vadászunk, jobbára kopók -
kal — hajtókkal csak néha, mert sürü cserjéstől fél a tót, pedig itt honol a vad, és 
sokszor a legszebb erdőkben vagy a hajtókon tör keresztül, vagy a sűrűben marad, 
de a jó kopó kizavarja s már csiholása is kedves húrokat penget kehleinkben. 
Hiába, nincs jobb hajtó a jó kopónál. 

Hogy a sport olly mérvben, mint azt mi űzzük Sárosban, körülményeink között 
szükséges : azt senki sem fogja kétségbe vonni, a ki dologtalan helyzetünket s a 
viszonyokat tekintve látja, hogy legjobb akarat mellett sincs teendőnk; jó pajtások 
között sok kellemetlen jelenetet kikerülünk, gondjaink egy részét toljuk legalább 



háttérbe vadászat által s néha egy-két jó gondolat felett eszmét cserélve — fizzuk 
a napokat a mint lehet. 

Egy sajátszerű vadászati esetet nem hallgathatunk el, melly a múlt év vég
havában a péchujfalusi begyekben történt. 

Szinte egy év óta hirlelék már az erdöcsöszök, hogy egy, előttük ismeretlen 
vad bolyong majd a pécbujíálusi, majd a hertneki erdők rengetegeiben a nélkül, 
hogy lövésre került volna s minthogy a legnagyobb sűrűségekben láthatták csak — 
a vad külalakjára vonatkozó előadásaikból senki sem tudta következtetni, hogy az 
ismeretlen a vadak mellyik fajához tartozzék ? 

December 18. véget vetett minden kételynek. Tizenhat kopóval indultunk 
megelőző nap a hegyekbe s a kutyafalkát megosztva, nyolezat bocsátottunk ki reg
gel, délutánra hagyván a többit. 

Kedvezvén az idő, kutyáink egy árva nyulat s egy rókát vertek rövid idö 
múlva fel; a rókát három kutya csakhamar szerencsés lövésre hozta, ellenben a 
nyúl, a hajtásból kitörve messze vezette a kopókat, annyira, hogy ugatásaikat sem 
hallva már hinni kezdtük, hogy nyomát vesztették. 

Minduyájan helyt állva, nyugtalanul vártuk kopóinkat, miközben egy tót asz-
szony nehéz batyuval hátán s ebben csősz férjének egész héti élelmével — ijedten 
siet feléak mondván, hogy a hegy tövében, közel a Szebenbe vezető gyalogút mellett 
egy kopó farkassal küzd s azért sietnénk a kopó megmentésére. 

A vadászatunkat rendező Péchy László egy csőszt vévén maga mellé — ket
tőzött léptekkel haladt le a hegyről a kijelölt irányban; mi helyeinken maradtunk 
annyival inkább, mert a nyulat hajtó kopók víg csiholása valamennyünket remény
nyel kecsegtetett, hogy alkalmunk leend fegyvereinket ropogtatni. 

Vadszegény vidékünkön azonban a szerencse csak egyeseknek kedvez és jaj 
annak, ki azt Ügyetlenül eljátsza; a kopók jajgatása, melly a legszebb zeneverse
nyen túltesz, fokonként közelebb hallható — kettős lövés esik — megszólal utána 
a kürt — a hajtásnak vége — a kürtszó tudatja, hogy a vad elesett. 

A kandiság tudni mi esett — de meg az is, hogy a következő hajtásban min
denkinek helyére kellett sietni — mindnyájunkat összecsöditett; a nap hőse Péchy 
Gedeon — kopóink elvesztvén a nyúl nyomát két özet vertek fel, és a bak em
berére talált. 

Mig a jövő hajtás felett értekeztünk, megjött rendezőnk is. Már a távolból 
láttuk, hogy a csősznek meg van a háta terhelve s a meredek hegynek fel nehéz
kesen emeli lábait. A kiváncsiság elébe vezetett és — mi nagy meglepetés ! Az is
meretlen vad egy — farkával együtt öt lábnyi hosszú hiúz; — a kutya agyon 
marta, de Péchy Gedeonnak legjobb kopója Flóra is áldozatul esett. 

A jelen volt vadászok egyhangú véleménye : 
A hiúz hallván a kopók ugatását s a kutyák előtt szaladó nyulat valószínűleg 

már messziről látván — lesbe húzódott, honnan a közelgő zsákmányra lecsapott 
mellyröl mi azt hittük, hogy kopóink nyomát vesztették. 

Emberemlékezet óta hiúzt e vidék nem látott, kopóink nem ismerik, de ha is
mernék is, csak ritka kopó az, melly farkast vagy hiúzt mer nyomozni; — innen 



magyaráztuk, hogy a nyulat lizőbe vett öt kopó közül négy a hiúzt megszaglálván 
odább ment, mint azt a farkas friss nyomának szaglálásánál számtalanszor volt 
alkalmunk tapasztalni, — mig Flóra valószínűleg a nyulat emésztő hiüzra akadván, 
bele kapott s küzdve esett el. 

E társaságban részt vettek : Péchy Gedeon, Rezső, László, Ferencz, Antal 
Tahy Lajos, Eadvány Imre, Medveczky András, Semsey Lajos, Dessewffy Kálmán' 
Keczer Miklós, Usz Nándor, Pulszky Géza, Pillér Gedeon, Jekelfalnssy József és 
a közlő 

PÉCHY IGNÁCZ. 

A g a r á s z a t. 
Török-Szent-Miklési agánersciiy január 10-kén. 

A múlt agárverseny alkalmával a dij, az agarak leállása következtében nem 
adatván ki, január 10-ére új összejövetel lön kitűzve. E nap előestéjén a résztvenni 
szándékozók nagy számmal össze is gyűltek a t.-sz.-miklósi vendégfogadóban s a 
jövő nap érdekét igen növelé az, hogy az ország különböző részeiből jöttek agarak, 
nevezetesen Biharból öt, Pest- és Fejérmegyéböl egy-egy, mellyek, ha nem is felel
tek meg mind hírüknek, még is sok élvezetet nyújtottak a nagyszámú közönségnek. 
A sorsolás után Sebes György és Bige Károly urak a leendő nyertest az alapszabá
lyok értelmében a dij erejéig előre kihívták. 

A futások eredménye a következő : 
1. Csanády Sándor fek. k. R a b l ó { R a b l ó ) 

Tassy Károly veres sz. Comtesse ' { " ' w « . _ . r. T>- ír t 1 e i VT ) / N o r m a 
2. Bige Károly fek. sz. N o r m a N o r m a \ 

Gr. Szápáry Gyula hamv. sz. 111 a } « 0 rm a 1 
3. Sebes György fek. k. M ó r ó { M ó r ó ) 

Bogyó Ágoston fek. sz. L á t l a k S z o t y k a 
4. Taubinger Bela ver. sz. S z o t y k a S z o t v k a ) 

Dapsy Samu hamv. sz. L á r m a ' * 
5. Jurenák Sándor M e g l e s z j ^ r , ) 

Leszkay Gyula tarka sz. D r á v a * S > G v ö n C v ö s 
6. Halász Vincze tarka sz. G y ö n g y ö s i t .. .. \ ' 

Csanády József fek. k. R o l l a { G y ö n g y ö s , 

A három fenmaradt agár közül először Szotyka esett le; Norma pedig, melly 
a második összevetésnél Rablóval igen erös hajtást tett s igen szép tehetséget tanú
sított, ebben annyira kimerült, hogy a döntő futásnál az egész társaság sajnálatára 
megállott. E szerint Halász Vincze úr agara Fejérmegyébe vitte a b. Podmaniczky 
Frigyes által adott tiszteletdijat és a társaságtól kitűzött 10 aranyat; a tételek Norma 
megállása következtében ki nem adathatván, az illetőknek visszaadattak. 

Az agarászat után Halász ur kinyilatkoztatta, hogy a kihívást elfogadja, kö
rülményei azonban nem engedvén, hogy napot és helyet előre tűzhessen ki, csak úgy 
mehet végbe e fogadás, ha a kihívó urak hozzá (Ráez-Kcrcsztúr Fejérmegyében) 



jönni szíveskednek; mit azonban Sebes és Bige urak a nagy távolság miatt nem 
fogadhatván el, a kihívástól elálltak. 

Az idő hideg téli nap volt, de szerencsénkre szél nélkül, mi sokat rontott 
volna. A föld kemény, az agaraknak azonban nem volt rosz futásuk, mit az is bizo
nyít, hogy csak egy rúgott el körmöt; a lovaglást nagyon gátolta a sok hóval telt 
árok, melly néhány bukásnak is lön okozója, szerencsére nagyobb sérülés nélkül. 

Végül a társaság nevében köszönöm a tisztelt idegen urak tanúsított részvé
tét s remélem, hogy ezentúl is pártolandják a sport e nemét és megjelenésükkel s 
minél több agárral fognak bennünket megörvendeztetni. 

(T. szerk. úr, — Az 1858-ki Vadászlap 5-ik számában ezon szerkesztői jegyzet olvasható : 
„Az alföldi sik gyakorlati, a V.-lap elméleti küzdtore levén az agarászat körül eltérő nézeteknek, 
ezek megvitatására e két térnek nyitva kell állnia." — Mihez képest a következő sorok közlésére 
kéri önt sat. K. R.) 

Tehát vesztettünk volna kedves barátom! Le kellett venni tisztes ősz fejedről 
a kalapot, és a nagy kérdést „sebes-e vagy győző" elejteni! — Ha te is ingadozol 
uram, ki álljon meg ? És szabad lehet-e nekem, bár koros de ujoncz discipulosodnak 
illy nagy kérdésben illy erős bajnokok vitája után megszólalnom ? 

Ezen valóban bátorságot onnan veszem magamnak, mert az 1857-iki 27. sz. 
Vadászlapban ezen kérdés védelmére mást is felszólitál, és mert olly ügyben, melly 
a közé, mellyhez több ingerens is van, egyik résznek bár szabados barátságos egyes-
ségc, a többiek részéről a pört folytatni s Ítéletet kérni megengedi. 

Azért kérném magamat annyiban megértetni, miként nem az a czélom, hogy 
az ellenfél által önkénytesen nyújtott babért b. P. agaraitól elvitassam, hanem csu
pán azt szándékozom megmutatni, hogy az iratok szerint, a mint előttünk fekszenek, 
sem a theoria, sem a praxis mezején az ügyet: „sebes e vagy győző" elejtettnek 
nem szabad tekinteni. 

A vita theoreticus részéből annyi derült k i : hogy a felek egy dologról beszél
tek, de különböző névvel nevezték; ha végre megértették egymást, igen helyes, de 
természetes is. Egyik azt mondja: a győző agár; a másik : csak a jó agár. Úgy de 
mit ért az egyik a győző agár alatt ? — jó agarat; és a másik a jó agár alatt? — 
győző agarat. Vagy nem azt mondja-e b. P. végiratában, hogy: tettleg bebizonyi-
ták állításomat: „hogy a jó agárnak sebesnek s ott a hol szükséges, győzösnek is 
kell lennie ?" Vagy nem igy van-e R. könyvében a győzős jelleme meghatározva ? 
— Hiszen ha az agárnak kellő sebessége nincs, R. sem nevezi azt győzőnek, hanem 
gyaloglónak; és ha az agárnak sebessége ki nem tartó, b. P. sem nevezi azt jó agár
nak. — E szerint az előttünk fekvő acták nem a győzős agarat ejtették el, hanem csak 
azt bizonyítják, hogy b. P. a gyözös agarat jó agárnak, nem győzösnek, hanem se-

Gr. SZÁPÁRY ÍVÁN. 

Andráshoz. 



bes- és győzösnek nevezi. Hogy van jobban? most nem törődöm vele, elég ha a do
logra magára tisztába jöttünk. 

Nézzük mi történt a gyakorlati téren. Igen sajnálom hogy szemtanú nem le
hetvén — mert az agarászati határnapok későn juttatnak tudomásra — csak a kö
zönség előtt fekvő okmányokból meritek. Először Kocséron történt a próba. Recsky 
egy szerinte győzős agarat, b. P. egy szerinte jó azaz sebes és győzős agarat állított 
ki. Mi lett az eredmény? az, hogy a birák ítéletet nem hozhattak. Elejtetett e ez 
által a győzős ? korántsem. Csak — a mi most már a végnyilatkozat által egészen 
kiderült — kezdett bizonyosodni, hogy t. i . név fölött foly csupán a vita s a mit b. 
P. mint jó agarat állított ki , az ollyan volt mint a Recskyé, — tehát gyözös. — Má
sodszor Török-Sz.-Miklóson decemberben történt a futás. Mi történt itten ? Ivy a se
bes agár, mellyet b. P. jónak tartott, a kisasszonyt megverte s még is b. P. a kis
asszonnyal van megelégedve az Ivy rovására. Hogyan ? hát nem sebes agár volt-e 
az Ivy ? És ha igen: miért rája az anathéma ? — Nemde azért, mert sebes volt 
ugyan de, mint a 3-ik nyúlon mutatta, nem gyözös. És mi által vitták ki b. P.-nak 
megelégedését saját agarai ? az által-e, hogy sebesek voltak ? vagy az által, hogy a 
nyulat „roppant futás után positióig kisérve elfogták" a mi által gyözös voltukat, 
mit már Kocséron is sejtettek, bizonyították be? Megérlelek tehát a kérdéses agarak 
a kérdést, de a győző javára s midőn R. kalapját előttük lcvevé - irva van — azt 
monda: „Nem csak sebesek de győzösek is" és azért nem sebességűkért nekik a 
tisztelet. Remélem itt nem fogunk ismét a név miatt vitázni, midőn a dologgal tisz
tába jöttünk. De fönebb a vita theoreticus részében e kérdés tisztába van hozva. A 
praxis tehát épen a Recsky osztályozását igazolta : ott van az Ivy mint sebes, ott 
van a Csárdás mint győző; ezentúl egy részről a bizonyos pontig sebesek, más rész
ről a gyaloglók vannak csak. Tehát éljenek a b. P. agarai mint jó agarak, de azért 
jó agarak mert gyözösek ! 

Ezek után — mig az általam nem tudhatott dolgokat megfejted — kénytelen 
vagyok azt mondani : tedd fel pajtás süvegedet, hiszen ellenfeled csatáraival győ
zedelmeskedtél. 

Volna még nekem több bajom is az agarászat körül, mellyekröl — ha meg
hallgatsz, — másszor. 

K. RUDOLF. 

A gazda mint vadász. 
i. 

A lónyom tesz-e kárt a vetéseken? Mint minden a világon, úgy ezen kérdés 
is viszonylagos. Kétségtelenül tehet a lónyom igen nagy károkat, tehet kevés kárt, 
de legtöbb az ollyan eset, midőn semmi kárt, sőt lehet midőn hasznot tesz. 
Midőn a „gazda mint vadász" czimü czikksorozatot irám, az volt szemem előtt, 



mikép lehetne a virülásnak indult gazdászat kívánalmait a nemes sport igényeivel 
összhangzá8ba hozni ? mert a minő tisztelője vagyok a gazdászati haladás eszméjé
nek, ép olly módon tudom s birom becsülni a vadászat férfias és edző gyakorlását 
— az összes sportot. 

A vadász nem kerülheti el, hogy összeütközésbe ne jöjjön a gazdával, nem 
pedig azért, mert nem mindig egy és ugyanazon kívánságai vannak egy és ugyan
azon terén a gazdának és a vadásznak! 

Mint lehet e két érdeket összeegyeztetni, hogy az egyik se veszítsen, a másik 
se szorittassék olly korlátok közé, mellyek közt szárnyaszegetté válik s mozognia 
nem lehet? 

Két dolog kívántatik ehhez. Először a józan kiegyezés az idővel és az év
szaki beosztás eseteinek elfogulatlan megítélése mindkét réséről; másodszor a teljes 
kárpótlás megállapítása olly összeütközések esetén, mellyek ki nem kerülhetők. — 
Szóval, kell józan calculus, vadásztörvény, mezei rendőrség s ezeknek összhangzása-

Körülbelül ez volt indoka, ez volt czélja a „gazda mint vadász" czikkeknek, 
de okvetlen ez volt szándéka a közlőnek. 

E lapok m. é. 35. számában hivatkozás történt ama szerény sorokra s mi b. 
Orczy Béla sorait fölhívásul véve, örömmel ragadjuk meg az alkalmat vélemény
adásra olly tárgyban, mellyhez némi gyakorlat útmutatásával szólani hivatva 
vagyunk. 

En b. Orczy Béla számítását elfogadom egy módosítással, melly szerinte lé
nyeges bár, szerintünk azonban a teljes igazsághoz legközelebb állítja azon számí
tást. Ezen módosítás az, hogy mi ama pontos számítást csak azon esetben engedjük 
meg, ha a fölvett lónyomok nem „irtó", hanem csak ritkító hatást gyakorolnak azon 
vetés térségében, mellyen az átlovaglás történt. 

Ugyanis egy 16 • hüvelyknyi nyom, ha irtó hatással rombolt, nem csupán 
egy szálat s igy egy kalászt, hanem egy tő- és igy egy bokor kelést irtott k ; . Ezen 
tétel tagadhatatlan, mihelyest a lónyomnak „irtó" hatást engedénk. Azonban módo
sításunk oda irányúi, hogy ezen esetet fölvenni alig — s csak rendkivüli esetben 
lehet, mellyet alább fogunk érinteni. Tehát nem irtó, de csak ritkító hatást enged
vén meg, a számítás helyes, annál inkább, miután mint mondtuk már, az „irtás" 
alig képzelhető esetekben áll elő, — de ha valóban irt a lónyom, akkor e számítás 
felettébb kevés becset vetne 286 búzatő értékéül. 

A lónyom, minél ritkább roszabb silányabb vetésen „irt", minél feketébb veté
sen „rombol", annál biztosabban tesz kárt, annál nagyobb sérelmet okoz. 

Sürü bokros vetésen nem fogadom el azt sem, hogy kárt tehet őszi lónyom, — 
nem pedig azért, mert „irtó romboló" hatást gyakorolni csak a legritkább esetekben 
képes, és ezen esetet alig lehet felvenni, miután az illy eset csak rendkívül felázott 
talajon volna lehető, olly mély földben, melly a lovas vadászatot teljesen képzel-
hetlenné tegye, mellyben a legerősebb vadászié sem képes train de chasseban 
menni. Mihelyt pedig a ló illy menetre képtelen, nincs vadászat, nem képzelhető 
hajtás. 

liendes időjárással mély földön — de nem ingoványig átázott talajon — pedig 



még nem működik a lónyom irtó hatással, csak sülyeszt s benyom, ritkán vágja ki 
a vetést s csak azon esetben teszi ezt, ha a „hallali" épen illy mély földön álló 
vetésre esik s a sok lovas egyik a másik nyomában gázol; szóval, ha azon tér 
összetapostatik, pocsékká tipratik. 

Azt hiszem, osztatlan érdekkel szólok a dologról s nem tagadható sem a gazda 
részéről, hogy a száguldást eltűri eltűrheti s kárról nem panaszolhat, — mig a va
dász is ismerje be, hogy több izben megújított gázolással egy „ballali" helyisége 
bizony szenved, ha vetésre esik, mély földdel tiz eset közül kilenczbcn. Ebből ere-
döleg mondjuk azt, hogy inkább elvállalnék, ha ötven lovas — en front — arcz-
járatban száguldna át vetésünkön, mint hogy fél annyi álljon például előőrsöt csak 
egy óráig is, egy helyben, ugyanazon egy helyben. 

Szerintem a rétekben több kárt tehet az átszáguldás, de itt is csak rendkivüli 
lágyság esetében s ugyanazon mérvek szerint, mint a vetésekről előadtuk. Itt is az 
átszáguldást mentjük fel s a megállapodást, toporzékolást, nyomon nyomást kíván
juk inkább sújtani. — A réteken mondom inkább félünk kártételtől, mert a réteken, 
ugarakon, tarlókon még igen kellemes lágyság van, midőn már a vetéseken, — mint 
a megelőzött szántás által az ellágyulásra egészen fogékonnyá tett földeken — már 
feneketlen péptenger van. — Az illy péptengerbe kavart vetés megfulad s bárminő 
feltehető időjárás mellett következéskép ki kell vesznie. Ezen esetben b Orczy 
Béla számítása nem áll meg. Nem pedig azért szerény véleményünk szerint, mert 
feltéve, hogy 286 lónyom ugyanannyi egy-egy bokor vetést irtott ki, (mit csak fel
téve, de meg nem engedve akarunk érinteni, mert szerintünk ez a szélsőségek közé 
tartozik) de mégis feltéve, hogy bármennyi ezer nyom közül 286 nyom irtott, ezen 
286 nyom lehetlen, hogy csak egy szegény krajezár kárt íett légyen; mert 286 
bokor kalász vagy szál búza minden lehető esetben többet ér a tisztelt b. számí
tásában kitett 1 krajczárnál, még pedig erősen sokkal többet. 

Ezt előre bocsátva meg kell jegyeznünk, hogy egész előadásunk az őszi lovag
lásra van alapítva. Nem igy áll a dolog a tavaszi nyomokra nézve. Ekkor a föld 
felszíne fel van szíva a fagyok által s mintegy külön réteget képez, az alszintöl 
elváltat. A növény gyöke lenn van az alrétegben s kiálló zöldje hegyére húzva a 
felréteg szinén libeg. 

Koránse higyje a szives olvasó, hogy ekkor a lónyom sokkal veszélyesebb! 
— Nem veszélyesebb pedig épen e két réteg létezése miatt, mert a felső réteg lenyo
mása szilárdabb alapra talál az alrétegen s a betaposott növény levegőt kap a két 
réteg között és igen sok eséllyel bir a ki nem vészesre még akkor is, ha hatalmasan 
lágy alapon lett az átlovaglás eszközölve. 

Tán mesésnek látszik a gyakorlatlan előtt állitásunk; ám kisértse meg s figye
lemmel vizsgálja a lónyomokat a tavaszi lég által felszívott megkelt földön, melly 
meg van dagadva puffadva mint a jóféle élesztő tészta, mely kelés végett a meleg 
kályha mellett dagadozik felfelé, vagy a jól kisült magas kenyér vagy kalács, 
mellynek bélét, ha „hirtelen", pár ujjnyira benyomhatjuk s ez ismét visszasimúl 
természetével járó nagy rugékonysága által. — A „hirtelen" szóra vetjük a súlyt 
a fönebbi okok itt sem kétségbe vonható alapján. 



A napnak is már nagyobb ereje befolyása van a földre tavasszal, midőn a 
vadászati idény lóra ülni enged s alig képzelhető cl miként lehet az, hogy a tegnap 
átlovagolt vetésen, melly tavaszkor nem lehet olly állapotban, hogy ijedséget ne 
okozzon a tapasztalatlan gazdának, a lónyom kétszer 48 óra alatt láthatlanná dagad ? 

De más részt a „ végkiirtásra a nézve több az esély tavaszkor a vetésekben; 
mert a tövestől kimozdított növény ezen erőszakos átültetést nem szíveli el a föld
nek épen az imént emiitett dagálya miatt. Hirtelen neki szárad s kifújja a tavaszi 
szellő, a nap-éj egyenlitö tartós huzamos szele behatol a mélyebb lyukacsokba, hol 
a szikkadás tesz kárt, melly kiszámithatlanúl gyorsan fekteti le a föld-dagályt s la-
pitja keménnyé a talajt. 

Vegyük azonban közelebb szemügyre a gyakorlat esélyeit s lássuk az ered
mények mit tanúsítanak — és meg fogjuk látni, hogy épen úgy nincs miért feljaj
dulniuk a sport rettcgöinek s nincs mit panaszolnia a vadászseregnek. Nincs külö
nösen mit vetni egymás szemére, ha egyet értenek - s hogy egyetértsenek, hogy 
érdekeiket iparkodjanak összeegyeztetni, azt azért mondjuk, mert erősen meg va
gyunk győződve a felöl, hogy ha egyik a másik kívánalmait tekintetbe veszi, a 
kecske is jól lakik s a káposzta is megmarad. 

Ugyanis, a gazda iparkodjék erős vetéseket növelni, ezeken nem tesz kárt a 
vadász, ha csak szándékosan nem; — más részt a vadász vegye tekintetbe a gazda 
józan kívánalmait s időt tért számítson akként, hogy ne hagyja ki a számításból a 
gazdát, ki elég előzékeny s ki — ha egymás érdekeit nem akarják mellőzni — ma
gának sem ártott lészen. 

Száz szónak is egy a vége, mi tűrés tagadás, mondjuk ki kereken: rosz termés, 
kevés búza, tetemes kár, csak ügyefogyott vadász után eshetik. Jó vadász igen rit
kán ejt hibát s havéletlenül megesik rajta, sokkal nemesebb gondolkozású, tem hogy 
a megtérítést ne kívánná teljes készséggel eszközölni. 

A ló ősszel és tavasszal átmehet vetéseinken lágyasabb talajjal is kár nélkül — 
s tehet kárt ősszel és tavasszal is, csak akarni kell. 

Száz közül 90 esetben kire sincs a kárnak, de még 100 eset közül is csak egy 
vehető fel, melly lényeges vagy említést érdemlő, azaz „irtó" kárt tegyen. 

S ezen állításunkat nem a „lehetőség" szerint, hanem úgy vesszük fel, a mint 
rendes vadászatok meneténél a gyakorlat mutatja, a mint lenni rendesen szokott. 
Azért nem fogadjuk el feltétlenül azon érintett számítást, mert az irtást rendkivüli 
esetnek tartjuk, mert a ritkítást az irtással nemcsak hogy nem egynek, hanem igen 
is különbözőnek véljük. A rendesen lágy földön esett lónyom szerintünk „ritkít" s 
ekkor a számítás áll, — de nem irt, mert ha igen, akkor a számítás meg nem állana. 

Azért tehát vadászhat szerintünk bátran a gazda mint vadász és a vadász 
mint gazda, a nélkül, hogy akár a gazda szemrehányást legyen kénytelen tenni 
magának mint vadásznak, akár pedig a vadász kénytelen legyen lelkiismeretében 
furdalásokat érzeni, hogy mit mint gazda épített, mint vadász lerombolá 1 

Reméljük, hogy b. 0. B. egy értelemben lesz velünk s megbocsát, ha számítá
sát utánnézésnek vetve alá, ezt hiány nélküli pontossága daczára záradékkal fogad
tuk el csupán, — s egy értelemben lesz velünk, ha emlékezetébe hozzuk azon tagad-



hatlan tételt, miszerint a legszebb elmélet csalhatatlannak tetsző csábos számait a 
gyakorlat deríti csak fel s a gyakoriét rombolja; viszont össze sok esetben; mi e 
téren csak a gyakorlatnak ítéljük oda a „csalhatlanság" czimerét s a legügyesebb 
számvetésre is mindig csak a „quod probo sit" gyakorlatba vételét érvényesítjük s 
végre ha elüt is számitásunk, megegyeznek elveink s a „gazda és vadász" egy 
sajkában evez az egyetértés virányai felé! VISONTAI. 

Néhány szó a zsibói ménesről. 
Milly alkalmas hazánk levegője az angol lovak tenyésztésére, annak az ifjabb 

báró Wesselényi Miklós alapitotta s jelenleg is virágzó zsibói ménes elegendő bizo
nyítékául szolgál. Volt eset, hogy a zsibói csikó Angliában nevekedett ősapját min
den tekintetben felülmúlta. 

E jól kezelt voltánál fogva elein kezdve hires ménes régebben, az angol faj 
behozatala előtt, magyar, arab és akkoriban divatos nagy orrú spanyol lovakból ál
lott; miglen Wesselényi, 1822-ki angolországi útja alkalmával két jeles telivért nem 
vásárolt: a C a t o t és H y p p o d a m i á t . E kettőtől veszi eredetét az egész de
rék ménes, mellyben a Catok ma is virágzó jeles ága fő szerepet viszen. Később 
még öt angol maglovat szerzett hozzá a báró, mellyek közt kitünöbbek voltak : a 
C h a m p i o n és D i t t o . A ló választásánál fő szempontúi a derék rövidsége szol
gált. Azt kívánta, ne legyen hosszabb dereka lovának, mint a hová egy nyereg el
férhessen. — Az új faj meghonosításával a régit el nem pusztították ugyan, de an
gollal keresztezve, lassankint egészen felegyelitették; igy állott elö a mostani 
félvér. 

A székely ló kedvező tulajdonságainak fejlesztését is kisérlet alá akarván 
venni Wesselényi, néhány apró, de izmos és jó természetű székely kanczát angollal 
vegyittetett. Az illy módon eszközölt keresztezés folytán aztán igen jó válfaj került. 
Magam is láttam tizenhárom markos zömök erdélyi kanezának szép nagy félvér mén 
csikaját. E válfaj tenyésztése most is folyamatban van; hanem t i s z t á n székely 
vér egy sem találtatik. 

A zsibói első Cató, melly nem csak azon ménesnek — de egész Angliának is 
jobb lovai közé tartozott: született lord Starwellnél; apja Sancho ; anyja Gipsy. — 
Szőke pej, homlokán végig fehér csíkkal. Már három éves korában, 1812-ben meg
nyerte a newmarketi júliusi verseny nagy fogadását, hét hírhedett s több más ki
tűnő pályalóval szemben. Zsibóra érkeztekor tizenhárom esztendős volt; később meg
vakult s igy veszett el huszonöt éves korában. Maradt többek közt egy, hozzá jó
ságban és szépségben hasonló, de magasságra nézt őt meghaladó mén csikója; ettől 
származott a jelenleg élő h a r m a d i k Cato, mellynek magassága elődeiével egye
zik , de a melly azokat termetének s tartásának deliségében felülmúlja. Apró szőre 
kissé barnára hajló pej ; feje kicsiny, szép állása, homlokán a családi fehér csíkkal, 
tüzes szemekkel, hajlott végű orral, mozgékony és nem nagy fülekkel, magasan 
álló, vastag, hajlott nyakkal. Dereka rövid, szügye nagy, lábai szép, szabályosak. 



E ló, tizenDyolcz éve daczára, most is oly délczeg és tüzes, hogy lépést nem is. me
gyén s az istállóban szünetszakadatlan előre- hátra mozgolódva a hidlást mindegyre 
tőnkre teszi. Ezen, őseitől öröklött tüzes természetet néhány mén-csikajára is átvitte, 
— csak hogy azok majd mind különbözöleg lépdelnek. Nem fordult azonban elő 
eset, hogy e tulajdonság kanczára átment volna. 

Közelebbről új ágra levén szükség a ménesben, múlt év tavaszán ismét hoztak 
egy tizenhat éves szép nagy mént Angliából. Neve P a s t o r a l , színe barna, dereka 
hosszú, fülei konyadtak. A jegyzőkönyvi kivonatok szerint Pastoral ifjú korában 
minden pályafutáson nyertes volt s akkori birtokosának tömérdeket jövedelmezett. 

A zsibói ménes ez idö szerint mintegy száz darab lovat számlál; ezek közt 
huszonkét hágó mén, a többi csikó vagy kancza; huszonhárom darab telivér angol. 
Különben a kezelés okszerű és czélirányos menetére, a boldogult báró bölcs útmu
tatása szerint folyvást a legnagyobb gond van fordítva ; a ki a lótenyésztésről irt 
jeles munkájában letett alapelveket gyakorlatilag is a legsikeresebben tudta alkal
mazni, — s nemcsak a magnak hozatott kitűnő lovak megszerzésére kívántató 
költséget nem kímélte, hanem a hágatás körül is a legszorosabb ügyelettel járatott 
el s személyes vigyázattal volt az anyakönyvek pontos vitelére. A táplálékot ille
tőleg a tisztán tartott szénát és zabot mértékkel adatta; kanczák és csikók nyáron 
át az e végre készített kertekben legelésztek a kövér gyepen, mig a mének mindig 
száraz takarmányt ettek, csupán július és augusztus hónapokban luezernát. 

E szabályzatot a ménesnél ma is a legpontosabban követik és tartják. 
Z ILAHY KÁROLY. 

Nyilt posta. 
L. A. Egy szukavizslám van, melly fél és fut a puskától, de különben kitűnő jó fajú és 

szép alkatú ; — alkalmazhatom-e tenyésztésre ? (Kétségkívül, azonban ügyelettel arra, hogy a 
kan bátor állat legyen s ne hasonlóképen gyáva,) 

P. I. Választ kérek ama régebben tett kérdésemre, mi előnnyel bir a felülről töltetni szo
kott fegyverek fölött azon ujabb találmányú (Lefaucheux) fegyver, mellyet alulról s rendkivüli 
gyorsasággal lehet tölteni ? (Egyes egyedül e gyorsaság előnyével; minélfogva a hajtó körvadá
szatoknál, hol a vad csekély távolságra és sűrűn jön lövésre, a Léfaucheux jó szolgálatot tesz, 
valamint a pusztai tanyának támadók elleni védelmében is ; ha azonban yan idő tölteni, akkor a 
felülről töltendő jó mivü cső mérhetlcnül czélszerübb, mert távolabbra, keményebben és bizto
sabban hord.) 

B. B. Véleményem szerint jó volna, ha jelesb versenylovasok, sportsmanek és idomárok a 
versenylovaglásról s különösen a versenylovak idomitásáról a V. és V. lapba czikket imának. 
(Eredetire e perezben ninc3 kilátásunk ; legjobb angol kútforrásokból merített értekezéssel azon
ban fogunk szolgálhatni) 

Z. F. Nem juthatna ön nyomába annak, hányszor futott és hányszor nyert Anglia legje-
lesb versenylovainak egyike, Fisherman ? (Mint két éves futott hatszor s egyszer sem nyert; 
három éves korában futott harmineznégyszer, nyert huszonháromszor; 1857-ben futott harminczöt 
versenyben, mellyek közül huszonkettőt nyert meg; tavai harminczegyszer pályázott s húsz 
izben volt győztes : összesen tehát 108-szor futó tt és 65-ször nyert.) 

H . S. A levélhordót naponként hasztalan kérdezzük, érkezett-e számunkra levél M.-ról? 



.Hibaigazítás. Szedői vagy javitnoki önke'ny lapjaiuk 1-ső számában a 9-dik lapon e sza
vak belyett: „ U g y a n c s a k a B a l a t o n v i d é k é r ő l a Z a l á b ó l sat." ezt tette : 
„Ugyancsak a Balatonb ó 1 sat" mi az értelmet lényegesen változtatja. 

Eladó lovak. 
A fóti i s tá l lókban: 

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

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

M u l t u m i n P a r v o 5é. fekete herélt, ap. Alert; vadász conditióban ; ára 700 for. 

Gr. Festetics Ágos tonná l Somogyban B ö h ö n y é n (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. 

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

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

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

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

jó futó és ugró. Ára 400 for. 

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

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

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

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

T A R T A L O M : 
Vadászrajzok. — Sárosi sport. — Agarászat. — Nyilt levél Retsky Andráshoz. — A gazda 

mint vadász — Néhány szó a zsibói ménesről. — Nyilt posta. — Eladó lovak. 

Megjelcn e lap minden hó 10. 20. és 30-án legalább egy iven. Előfizetést elfogad a szer
kesztőség (l'est, Szervita-tér 3 sz. 'i-ik em.j egész évre 10 for. 50 kr., félévre 5 for. 25 kr auszt. 
értékben. Az 18)7-ik és 1858-ki évfolyamok teljes példánya még kapható. 

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


