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Töredékek 
egy öreg erdélyi vadásznak „ A z erdélyi régibb és közelebbi vadászatok és va

dak" cziinű emlékirataiból. 

(Folytatás.) 

A Wesselényiek emléke ösztönöz elkísérni öket házi körükön át 
vadaszatjaikra és istállójukba ; hogy följegyezzek néhány vonást két 
nagy férfiúról, az atyáról és fiúról . . . a két Wesselényi Miklósról. 

A Wesselényiek családi jelleme szelídség, állhatatosság, vallásosság, 
férfiasság, felebaráti- s honszeretet. Idősb Wesselényi István ueje Dániel 
Polixéna türelmetlen, indulatos véralkatát becsempészte utódai — a Mikló
sok ereikbe. Mig a más ágon leszármaszott Wesselényiek mind mai 
napig megtarták eredeti szelid jellemöket. A Dániel-vér okozta, hogy az 
István fia az első Miklós ingerlékeny s gyakran dühösségig indulatos 
lett; de azon kivül sok szép tehetséggel volt megáldva. Feddhetlen tiszta 
jellem, érzékeny jó indulat, szenvedők iránti részvét, tevékenység, hazája 
s nemzetének imádásig bálványozása s azon fölemelkedett goudolkodás, 
melly a rideg mindeiiuapi életet magasb szempontból tudá felfogni : olly 
férfivá emelek fel öt, kin bámulattal csüggött kora s emléke előtt tiszte
lettel hajlik meg az utókor. Kiről találólag irá a nagy költő Berzsenyi : 
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Neved dicsőült Wesselényi 
Rettenetes vala és imádott.. 

Wesselényi Miklósban a Dánielvér és kényeztetett nevelés a kárté
kony Indulatosságot a legnagyobb fokra emelé. Véralkatnak tulajdonítani 
lelki hiányainkat, annyi mint gúnyiratot irni az erkölcsészektöl magasz
talt emberi szabad akaratra; s még is nincs különben. A páratlan lelki 
erejíi Wesselényi csendes pillanataiban erkölcsi véteknek tartá indulatos-
ságát, annak fékezésére mindent elkövetett; szeszes itallal vagy fűszer
rel soha sem élt, húst ritkán evett, télen nyáron hideg jeges vizet ivott, 
fejét és mellét szüntelen azzal locsolá : de forró buzogó vérét mindezek 
nem valának képesek csillapítani s az indulatosságán ezerszer köny-
nyezve bánkódó erös férfi a legelső alkalommal már újra nem ura önma
gának, mert a heves vér ördöge gúnyjátékot űzött lelki erejével. Indula-
tosságában imádva szeretett nejét s egyetlen fiát sem kímélte : dühe csil
lapultával pedig mindent elkövetett hibája helyreho zatalára. Élte pályája 
telve van illy jelenetekkel. 

Idősb b. Wesselényi Miklós családi köre után legtöbb figyelmet 
pompás lovaira s ménesére fordított. A szép ménesnek a kikeletkor le
gelőre bocsátása sajátságos ünnepélyességgel történt meg. A kolompokkal 
megrakott és szalagokkal felékitett kanczákat és csikókat ö maga, a fia, 
udvari tisztjei, söt vendégei is lóháton kisérték ki a zsibai dús legelökre. 
Ez nála a kikelet ünnepe volt : a mellyet, főkép földmivelö népnek soha 
sem kellene elmulasztani, mintegy hálaadásul azon örömökért, mikben a 
természet ura részelteti, kik azokat fölkeresni akarják s felfogni képesek. 
Wesselényinek főjellemvonása az eredetiség lévén, ezen ünnepélyt mindig 
saját modorában ülte meg. Egy illyenen magam is jelen voltam, mellynek 
vigalmát szomorú intermezzo szakitá meg, mit el kell beszélnem. Harsona 
riadás s ostorpattogás közt vonult el a diszes menet Zsibó tágas utczáin, 
midőn a zaj a mostani szeszgyáron alóli kertek mellett aluvó néhány 
sertést sajátságos röfögéssel rezzent fel, mire az ifjú Wesselényi tüzes 
paripája olly hatalmas oldalszökést tett, hogy a rajta ülő fővel bukott a 
kemény göröngyök közé s azonnal elájult. Néhány perczig halottnak 
hivők. Atyja, lováról leszökvén, a kétségbeesés hangján adá mély bánata 
jeleit, mig utóbb halottnak vélt fia heves ölelései közt a rendkívül erös 
férfiú összerogyott. A fiu néhány perez múlva eszméletre jö. Az örömhan
gokra magához tér az atya fia pedig talpra szökik. Az atyai kétségbe-



esés erre a harag túlságába szőkék át s fía eszméletre jötte feletti örömét 
túlsúlyozza a lóróli lehullására gondolás szégyene. Fiát dühösen mellen 
ragadja szidalmazván, hogy ügyetlenségét még ájulással, a gyenge s el
puhult testalkat c járványával merte tetézni. Csak sok kérlclés után si
került az elevenére sértett atyát lecsendesíteni. Mire az ünnepélyes menet 
tovább vonult s be is végződött szokott vigalommal. De Wesselényi fia 
esetét soká nem feledhette s boszusan emlegette fel mint ö nevezé . . . a 
nagyon gyáva esetet. 

Egykor Drágba érkezik Wesselényi Farkas nagybátyja látogatá
sára, szokása szerint délczeg paripán. 

„Nézze csak bátyám e csikót, most tanúi, de pár hétre a viliig legna
gyobb embere is megülheti" — szóla s lovát az udvaron körülszökteté. 

„Való, hogy ritka a párja — feleié bátyja — születve van úr alá." 
„De oda is készül ám! Bonaparte fogja ezt mielébb lovagolni." 
A nagybátya békétlenül rázá fejét s feddő hangon monda : „Ez már 

nem járja! ne feledje ked, hogy Bonaparte a mi királyunknak ellensége, 
l'.s liogy még fennáll Kufstein." 

A feddő szavak ingerlékenyen hátának Miklósra, vére felforrott s 
lovát hirtelen megfordítván kíszáguldott a kapun. Később csakugyan visz-
szatérve, bús hangon szólt: Bátyám! igazságtalanul bánt ma velem. Iste
nemre! csak az ősz fürtöknek bocsáthatom meg! Ott ült egész nap szótlan 
s többire könnvbe borúit szemmel, de kitörés nélkül. 

Máskor Károlyi gróf meglátogatá Zsibón Wesselényit s kedve jön 
Drágban Wesselényi Farkast is meglátogatni. Wesselényi gyors futárt 
küld előre, de az öreg úr sértve érzi magát, mintha elötudatás nélkül nem 
leendett volna képes a gazdag Károlyit illően fogadni. A bejelentett ven
dégek a kijelölt estére berobognak a drágí kastélyba, de a házi ur bei-
szobájában maradván udvari hajdújával tudatja, „hogy kenyere s bora 
van, ezekkel szívesen szolgál, de ö maga nem megy illy nagy urak közé." 
Károlyi ingerülten, de Miklós nyugodtan hallgatja végig az udvariatlan 
bántó üzenetet. 

„Hallod! vidd válaszomat, — kiált Wesselényi a hajdúra, — ha 
más tesz illyet: bizony légbe röpítem kastélyával együtt. . . . Grróf Ká
rolyit ez életben soha, de engem még látand akárhányszor; egyébiránt 
kenyerét s borát költse jó kedvvel, adott Isten nekünk is!!" 

Az árnyékot, mit Wesselényi jellemére az indulatosság vetett, jellé-



mének más két nemes vonása, a tántorithatlan honszeretet és rendületlen 
személyes bátorság szétíízék, mint ködöt a nap sugarai. Nem hagyhatom 
a képnek e tündöklő oldalát bővebb világositás nélkül. A férfias bátorság 
— nemzeti büszkeséggel állithatom — nálunk nem ritka tünemény. Tör
ténetünk lapjai telvék hősi tettekkel s múltunk ezrekkel mutatja fel a 
bátrakat, kik nem tekintve életet, vagyont, hősiesen harczolva és bátran 
halva dicsőség babérjával örökítek emléküket. A bátorságot az eredeti 
magyar jellem fötulajdonának tartom s mindamellett a sok bátor jellem 
közt kitűnő fényben első helyen előttem a Wesselényiek állnak. 

A két Wesselényinek nem jutott osztályrészükbe a nemzeti férfias 
tettek korában élhetni . . . az ö koruk már az elpuhultság tétlen kora 
volt. Az elfajzás e szomorú korszakában a két Wesselényi képes nem 
csak kiválni kortársaik sorából, hanem önmagok erös jellemében felele
venítve múltunk szebb emlékeit, példányképet állitnak, melly a vész min
den nemével hösileg daczol s melly rendkívüli testi erővel párosulva 
gyakran tulszárnyalá a hihetőség határait. 

Láttuk öket megszilajult paripán, ugaron, árkon, bokron át futtatni, 
az igy elvadult lóval több öl magasságról a Szamosba ugratni s ezt átúsz
tatva s a túlpart meredekével megküzdve tovább száguldani. . . . Láttuk 
kedvtelésből Radnán a Dombházi borviz mellett szirtcsúcs-tetöre, hova 
legelni a szarvasmarha soha fel nem hatolhatott, délczeg paripán felmászni 
s e nyaktörő meredekségen paripán visszaereszkedni. . . . Láttuk öket 
szilaj lovaiktól megragadott szekerén csendes nyugodtsággal ülni, mint 
triumphanst s nyugalommal nézni szembe a kikerülhetlennek látszó sem-
mivé-léttel. Egyik Wesselényi Zsibón alól a Szamosba veté magát s 
kedvtelésből az egy jó mértföldre esö Czikóíg úszik s itt sietve felöltöz
vén a társaságba olly képpel lépett be, mintha kocsija kényelmes Higa
nyairól pattant volna le. 

Máskor a Balaton hánykódó hullámai úszásra hangolák s Tihany-
nál a Balatonba ereszkedve neptuni karjával bátran küzd a bősz hullá
mok erejével s Füredig úszik, melly távolság a Bosporus szélességénél 
nagyobb s itt a fürdői fényes vendégek közt olly kimerültség nélkül tár
salog, mintha mi sem történt volna. 

Az 1838-ki pesti árvízkor, daczolvaazár bőszült hullámaival, Wes
selényi lóra pattan s egy vezeték paripa kíséretében ezer végveszéllyel 
küzdve 38 órán át éhen, szomjan, százakat mentett meg a bizonyos ha-



Iáitól. Párbajban mint erös szobor állt, arczának legkisebb változása 
nélkül. . . . Ország- és megyegyűlésen, hol lelkes hangjának viharával 
ellenpártja egész hadát szenvedélyre lobbanta, a megtámadások fergetegét 
nyugodtan fogadá, mint kihívó kesztyüdobást. 

Mig a személyes bátorság a Wesselényiek magánéletét olly magasz
tos fényben tünteti fel, addig az áldozatra kész honszeretet nagygyá emelé 
öket mint honpolgárokat. Idősb Wesselényi Miklós kora a nemzeti tét
lenség szomorú korszaka volt és ólom-súllyal nehézkedett vágyaira ko
rának átka. Pygmaeusok körében hasztalan emelte volna fejét magasra ö 
az egyedüli Grigás. De tettre érzé hivatva magát mégis: számot vetett nem
zete körülményeivel, s átlátá, mikép hívatlan vendég a magyar ott, hol 
akkor Európa népei sorsdöntöleg koczkáztak. S miért? mert a magyar 
nem vala nemzetisége önérzetére felemelkedve. Ezen akart Wesselényi 
segíteni, és megalapitá az első színházat. Túlszárnyaló lelkülete átlátta, 
hogy a nemzeti közérzület fejlesztésének a kéznél lévő eszközök közül a 
színház leend leghatalmasabb emeltyűje. Itt tanulhatandja majd ismerni 
és szeretni nyelvét a magyar, itt képződhetik s ébredhet gondolkodásra 
a tömeg. 

Vállalatában sok akadállyal kellé küzdenie, de ezeket vasakarata 
legyőzte. A megyékből sok fáradsággal és rábeszéléssel kellé összeto-
borzania azon néhány egyént, kiket később olly jeles színészekké képe
zett. Kocsi-, Ernyi-, Láng-, Sáska- párok és az eredeti Jancsó a zsibói 
kastélyban rendezett színházban fejték ki tehetségeiket s pár év múlva 
bebizonyiták, hogy a polgárisulás tényezőit képes elsajátítani a magyar, 
mint bármelly más nemzet. Szent kegyelet illeti e jó honfiakat, kik mint 
első színészek az előítéletek e kétes mezejére vetek magukat: de kettős 
kegyelet illeti a nagy honpolgárt, kit a magyar színészet megalapítójának 
nevezhetünk. 

Az év kedvezőbb részein a Sólymos alatti vadaskertben felállított 
színkörben adattak a színdarabok rendesen ünnep- és sokadalmi napo
kon. A szilágyiak és szamosmentiek mind meg valának híva belépti díj 
nélkül: és rendesen szép közönség gyűlt össze. A vadaskert melletti uton 
és réten állott a sok szekér s mellettök a kifogott hámos és háti lovak 
itt-ott fellobogó nagy tüzek párolgó bográcsokkal, valódi arab karaváni 
képet nyújtanak. A színdarabban ritkán hiányzott valamelly vadászati 
jelenet: a mikor Wesselényi a színkör feletti szálas erdőt meghajtatván, 



ö maga a színkör hátulján állt rejtve lőfegyverrel kezében ; s midőn a 
színpadi vadászat kifejlődött, a hátulsó függöny felgördülvén egyszerre a 
nézők előtt állt a többé már nem színi, hanem valódi vadászjelenet. A szí
nész czéloz a rohanó vadkan-, szarvas- vagy dámvadra . . . a rejtve levő 
Wesselényi fegyvere roppan . . . a vad egybehull, a színésznek tudatván 
fel a lövész érdeme. 

Hlyen volt idősb Wesselényi, egyiránt kitűnő mint honfi, emberbarát 
s családfő. A házi igénytelen erény a síron tul csak az első ivadék ajkán 
él; de a honfi érdemek az örökkévalóságon át a halhatatlanság örökzöld-
jével koszorúzzák a homlokot. 0 volt első, ki lovagias modorú rendület
len személyes bátorsága és lelkes felszólalásai által föl kezdé verni nem
zetét az álomból. Szavai sükerét éltében nem élvezhető, de benyomást 
hagya hátra s atyja nyomdokain bátrabban haladhata az emberiség szent 
czélja felé törő méltó fia Vajha két kis unokájának is nyílnék mező az 
ősöktől öröklött honfi erényeknek kifejtésére! . . . 

Vadászatait nagy fényűzéssel és kitartással folytatta : télen nyáron 
egyformán. Folytonos vadászatai a jobbágyok robotját gyakran felemészt
vén, többször őszi vetés nélkül maradt, vagy gabonája künn rothadott. 

A zsibai őserdőkön kivül leglátogatottabb vadászhelye volt a Czib-
lcs, hol 1798-ban Opris János nevü lövészét egy megsebesített medve 
halálra kopasztá. Wesselényi a vadászatot rögtön félbeszakasztván a 
havasalji helységekből 10 oláh pópát hozatott fel s nagyszerű vallásos 
czeremoniák közt azon helyen eltemetteté, sirja felibe felirásos nagyszerű 
keresztet emeltetett, mellynek romiadványai pár évtizeddel ezelőtt még 
láthatók voltak. Wesselényi kitörő indulatossága mellett érzékeny jó 
indulatú ember lévén, az Opris balesete annyira meghatotta, hogy soha 
többé a Cziblesen nem vadászott. 

Lazaro-Lazarino egyes vonatlan csökből golyóval nagyon jól lőtt. 
Rajta kivül egyedül gr. Kornis Gáspárt ismertem még, a ki azon korban 
egyes golyóval hozzá közelitett. Nyereg kapáján függött rendkívül hosszú 
pár pisztolya, mit Böszörményi készített Vásárhelyt, mellyekkel úton 
útfélen vadat futtában reptében össze-vissza lőtt. E pisztolyok halála 
titán 1830-ban gr. Kendeífy Ádám birtokába jutottak. Jobb kezekre nem 
kerülhettek volna. 

Fiatalabb éveimben magam is jelen voltam az első Wesselényi 
Miklós vadászatain. Fényesek és jól rendezettek voltak, de a házi ur 



fergeteges módja s túlfeszített követelései miatt az igazi vadászgyönyör 
nagyon korlátolva volt. 0 maga vakmerő bátor és biztos lövő lévén, más
tól is hasonlót követelt: ha hibás lövést vagy bármilly csekély vadászati 
hibát látott, az eddigi nyájas társalgásit ember bősz vadkanná fajult s 
szere hossza nem volt a sok dérdúrnak. Ez okból idegenek ritkán jelen
tek meg az ö vadászatain. Azon korból senki sem mutatott fel annyi 
lovagias vadászjelenetct, mint első Wesselényi Miklós rövid élete A zsi-
bai kastélyban a vadászlak falain több illy nagyszerű vadászati ábra lát
ható Gáti festésztöl, a kit gr. Haller István külföldön taníttatott olaszfalat 
festeni. De később vérszemre kapott s arcsfestészetre adta magát és 
nagyon sokat s nagyon rosszul festett. Belső- Szolnok és Doboka megyék 
úri lakjai falain még ma is láthatók a silány festvények, mellyeken az 
emberi alak eltorzítva inkább majmot mint embert ábrázol. 

(Folytatjuk.) 

Egy kis elöcsatározás a ,lónevek" érdekében. 
Talán nem is épen jól választottuk a czimet, tán nem is „elöcsatározás" ez, 

fogja némelly pártolóm némelly ügyfelem kiáltani, vagy ha ez is elöcsatározás, 
mikor jö hát a had zöme, mikor jön a gros de farmée ? 

Mindig azt haliám oktatóimtól s azt olvasám — a harcztanárok könyvcinek 
lenge betekintéssel vitt inkább nézése, mint tanulmányozása alkalmával, hogy addig 
mig a csata eredményét biztosan számitani nem lehet, mig nem áll be azon számit
hatás ideje, hogy a győzelem legalább is „lehető", addig nem szabad okos hadve
zérnek serege zömével mozdulni, nem szabad mindent koczkára tennie, ha mindent 
nem akar veszteni. 

Szives olvasóm csakhamar két dolgot fog megelőzött soraim eredményéül sze
memre lobbantani. Azt, hogy hát még hadtesttel is rendelkezem-e ? s hogy ha az 
elöcsatározást megkezdtem, minő feltételek esetén kivánom azt a zömöt előtérbe 
vonni ? — Azt, hogy hadvezéri eljárásról szóltam, figyelembe sem veszem, mert 
hiszen akkor az első ellenvetés az lesz, hogy a ki csatároz, az ellenséget lát maga 
előtt, ha csak nem szélmalom kerekei ellen harczoló Don Quixotte szerepet kivan 
rögtönözni emez irodalmi téren. 

Van ellenségem erös és hatalmas : a bevett szokás s a megrögzött balvélemé
nyek, mellyeknek segédseregei a kezdeni nem akarás, a purismus és az úgynevezett 
magyarissimus bélyegétől való félelem sat. 

Első lövésünk e téren az ellentábor felé egy jól czélzott alarme-lövés volt! — 
Jó volt-e a töltés, bizony nem tudjuk, mert még nem oszlott el a füst, melly a lövést 
követte. 



an itt az idö, közeleg a tavasz s közeleg a esikózás ideje, most kell 
keresztelgetni az uj ivadékot s ha eme második lövésünk nem jól czélzott, ügyetle
nül irányzott, a puska roszúl kezelt, a töltés hiányos, — mind megengedjük. De 
hogy „a tempó" jö, azt állítani merjük s ha ezt tagadja az ellentábor, akkor kész 
vagyok teljesen vértezve csatára kelni egy magam száz ellen. 

A második lövés nraim a tempó jő! — s a levegő, melly midőn a zord tél 
lepleit az örök ifjú tavasz oszlatni kezdi, olly tiszta, hogy most már kevés időre 
lesz szüksége a lövésznek, hogy meglássa lövésének eredményét, talált-e fegyvere 
s remélhet-e eredményt! 

Az előítéletek ködét oszlatni ? — Nem ! ez nem feladatunk, ez nem lehet fel
adata ez idő szerint a magyarnak, a midőn a legnemesebb vértí magyar olvasó szá
mára i r ! Csak emlékeztetni kívánunk, csak fecsegni annak kiviteléről, mit elvben e 
lapok olvasóinak legtöbbje szive vérében hord. 

Hogy mi szép, mi nagyszerű lenne egy nagy sereg nevet olvasni a törzsköny
vekben, mind magyar születésű mind itt nevelt lovakról, mellyeknek nagy mennyi
sége közül a legkiválóbbak magunk saját nevelése s magunk saját anyanyelvén ne
vezett ivadék! 

Egy törzskönyvet képzelek látni, mellyben az első lapok teljesen angol nevek
kel vannak rakva, — a következők már tarkázva magyar nevekkel s immár elvétve 
itt-ott egy-egy behozott uj telivér neve ötlik szemünkbe, — s a legújabb évben már 
csak is behozott apa- vagy kanczaló neve látható azon nemzet nyelve szerint, hon
nan került, a többi nevek mind azon nemzet nyelve szerintiek, hol azon lovak iva
dékai nemzettek, születtek, növeltettek. 

Első tekintetre felötlött s szembeszökőn látszott kirívónak, hogy Cornflower 
első fia „Búzavirág", hogy Vandái első szülöttje „Óriás", hogy The Cure unokája s 
Blemish édes fia „Roham", hogy Galvanism fiát „Lengö"-nek hivják! 

Első felkiáltásom volt: ó ti vandálok, ti kannibálok, még megélem, hogy Csinos, 
Betyár, Gombocs, Hülye, Bagoly, Szattyán, Kesely, Csárdás, Ösztövér, Pipacs, 
Macska, Toló, Bandi, Kedves, Rokka, Pergő, Szilaj, Délczeg, Levente, Jávor, Ku
lacs, Kaján, Zápor, Menykő, Vihar, Tündér, Hullám, Viador, Viadal, Rengő, Árva, 
Lobor, Iram, Kóbor, Tenger, Rémes, Vadócz, Szilaj, Diiköncz, Dörgő, Csoda, Had
nagy, Tátos, s a jó ég tudja miféle betyáros vadmagyar neveket látok félvér pari
páitoknak adva! — Csak az kellenék még, más semmi, hogy aztán még egy szó
faragó otromba tudós a „Sport" helyett találjon ki valami esetlen elnevezést s a 
vadász és lovas ember azon veszi észre magát, hogy egymást sem érti meg. 

Hogy a jelentős neveket magyarra át lehet a legszebb sükerrel fordítani, azt 
ma már mondani is felesleges, azért el is kívánjuk ejteni ez ügyet s ez oldalra több 
lövést nem is teszünk, nem akarjuk a puskaport fogyasztani, de nem is kell azt 
pazarolni olly Láborus szagú időkben s elvégre nem is sok ellenséget látok. 

Nagyobb baj van azzal a semmit nem jelentő puszta „hangokkal", mellyek 
csak azért tartják fol magukat, mert egyes szótagjaik „nyú" helyett „new", mert 
„tu" helyett „too"-val iratnak, a mi elvégre ugy is egyre megy k i ; itt hát nem is 



lövünk egy féltöltést sem ki s csak azt kérjük, hogy Trik-trak, Trou-trou s több efféle 
helyett is lehet ha épen parancsolják magyar „semmit" helyezni. 

Már most hátravannak azon lónevek, mellyek városok, országok, főurak ne
veivel s egyéb nagy nevekkel láttatnak el. Kérdem, nekünk ne volna hangzatos 
„város, megye, falu" nevünk ? — hát vau-e más nemzetnek a világon annyi ? — S 
ha „notable" név kell, mint mondani szokták, méltóztassanak históriába pillantani, 
csakhamar látni fogják, hogy a leghatalmasabb neveket találandjuk » még a felett 
olly választékban, miszerint pár évtized alatt aligha fogjuk ugy kimenthetni csak 
azon nagy nevek lajstromát is, mellyeket legkevesebb tartózkodás nélkül használ
hassunk ; mert azok, kik valaha fényt és dicsőséget árasztottak e névre, már porrá 
lettek, kihaltak! S ha emberek e neveket fel nem vehetik — de ne is vegyék — 
emlékezzünk meg róluk kedvenez állataink elnevezésénél, ne azért hogy otromba 
tréfául szolgáljon, de hogy alkalmunk legyen ama jelesek neveit hangoztatva hallani-

A nélkül, hogy javaslattal merjünk e tárgyban elöállani, nem mulaszthatjuk el 
kérdésképen felidézni, nem felséges lónevek volnának-e ezek telivérek számára : 
Szabolcs, Bulcsú, Heves, Zemplén, Lehel, Berény, Csanád, Csongrád, Hunyad, 
Corvin, Drugeth, Bebek, Zrinyi, Solt, Ung, Tihamér, Attila, Verböczy, Bakács és 
ezer más ? — Azonban az izlés dolgában okvetlen első rendben álló tisztelt illetők
nek koránsem kívánnánk megelőzéssel utjokba állani, csak a szokásos „példának oká
ért" jegyzetttik ide e pár nevet. 

Történt már első lövésünkre egy kis ripost, egy vaklövés, mellynek fojtása 
volt csak erős, mert az a csökönyösség itatós papírjából volt göngyölve. A golyó is 
átrepült a sutból, de nem tudni, váljon katona, polgári, ur vagy vadász volt-e a 
lövész, mert mindezek lőnek s mindezek hibázhatnak; s hogy e lövés hibázott, eme 
második csatározásunk mutatja, mert im újra puskázunk! 

E vaklövés az volt, hogy a behozott telivérek számára az elődök pedigreejéböl 
kell neveket választani az új ivadéknak , hogy magáról a névről reá ismerjenek a 
nemes ivadék származékára. Mire egész egyszerűséggel csak azt válaszolhatjuk, 
hogy ha Prince Djalma unokája, a múlt évi győzelmes Harlequin édes fia évek 
múlva a pesti gyepen „Vihar" név alatt fog bejegyezve futni s győzni, senki sem 
fog azon csodálkozni, hogy miként eshetett illy csoda a világban, hogy egy telivér 
származású nemes indigena győz, mert acclimatizálva magát új honában, mellynek 
szénáját zabját eszi ö is, ette apja, úgy lehet nagyapja, dédje, üke, dédöse ! 

Kitörik a nyelve annak az angol idomárnak s hogy mondja majd szegény a 
helyett hogy „Oh my dear little Harry" ezt „Oh my dear kis Miska, Jancsi, Ferkó'? ' 

Hát annak az egy-két idomárnak, vagy annak az egész jó magyar közönség
nek drágább-e a nyelve? — és végre is tessék elhinni, bogy Bensőn, Joy, Low sat. 
is természetesnek fogja maholnap találni egy pohár jó visontai mellett, hogy bizony 
csak még is az uráért s nem a cselédjéért dukál a lovat igy vagy amúgy elnevezni! 

Azt, hogy hát ha külföldre megyén tőlünk k i valamikor telivér ló, azt csak 
gondolta, de kimondani nem merte ellenfelem, hogy akkor majd hogy lesz a 
dolog sora ? 

Nem kívánom kétségbe vonni ezen eset lehetőségét, sőt feltesszük azt szívesen 



s akkor épen ezerszeresen a mellett nyilatkozunk, hogy már akkor csakugyan két 
annyi súlyt vetnék arra, hogy ama belföldi ivadék teljes értékű jó magyar névvel 
vegye útlevelét, mert már akkor nem csak itthon, de künn is megszégyenleném 
magamat, ha ott valaki mutatna lovat nekem, melly hazámból került, ott született, 
nevekedett, s még is nem magyar, hanem bármelly más névvel érkezett! 

Hiszen még azok is, kik hon úgynevezett „nem magyarok" gyanánt szerepel
nek, kik a,külföld rendithetlen hivei, utánzói, imádói, kik hon mindent elhanyagoló 
— szóval rosz magyarokúi ismeretesek, még azok is, ha künn szó van a hazáról s 
egy-egy fénysugár-övedzette korszak említtetik, mikor igy meg úgy volt, bizony 
derék nemzet az a magyar, az a huszár, az a tüzes dal, az a délczeg lovas, az az 
arany nektár s több efféle, — akkor ök is előtérbe szeretik helyezni, hogy ők 
magyarok! 

Abban azonban teljesen igaza van némelly ellenesednek, hogy az átmenetel, 
bár mi csekélynek tűnjék fel e dolog, nehéz és mindenesetre sok kellemetlenség 
gel jár. 

Engedjük meg azt is, hogy nem is olly országosan lényeges e dolog, hogy attól 
nagy eredményeket várnánk, hogy azt a nemzetiség sine qua non-jánalc tekintenők. 

De hiszen minden nagy egész sok apró részből állott össze, a fát sem vágják 
ki egy csapásra s a világot sem civilisálták egy napi parancscsal, egy szózattal, egy
szerű egyes tettel; de a szabadságot sem szószékből adták s nem nagy müvektől, 
hanem összeérzö egy akarattól, egy jellemtől, egy és ugyanazon érzelmek azonos 
kifolyásától várjuk mi is nemzetcsaládunk eredetiségének visszaszerzését. 

Minden egyes részletes apróságokban a magyarság legyen az irányfonal s ha 
magyarok vagyunk, érzelmünk húrjai egy danát zengjenek bölcsőnktől minden élet-
üzelmünkön át koporsónk beszegzéseig. 

Innen indulva s az élet útjain haladva, minden göröngyöt, melly nem viseli 
lelkem szinét, ha hatalmamban áll s ha jobbnak látom, átidomítok, hogy legyen 
lépcső haladásom ösvényén. 

Hogy közszellem ébresztése életkérdés, hogy a nemzetcsalád életére kiszárad, 
ha honszerelem nem ápolja, azt sem kétli ma már senki. Nincs pecsovics, nincs ku-
binszki, kivel vagy kiknek egymással küzdeni s csatározni kellene. Bizonyos pon
ton találkozunk mindannyian, főúrtól le a pórig! — Ma már csak egyes apróbb dol
gok életbehivásán czivódunk rágódunk s ez apróbbaknak halmaza van még ma i?. 
Megfoghatlan a külszemlélő előtt, de természetesnek tűnik fel a velünk élő szemé
ben, ki mindent lát tud s be van avatva abba is, hogy mint volt ezelőtt s mint van 
most a világ sora, rendje! 

Nem is átalljuk kimondani, hogy egy harmadik ellentábornak gúnykaczaját 
is komolyan visszautasítva, súlyt helyezünk ezen apróságosnak látszó, vagy annak 
nézetni szokott dologra is. — Előttünk épen nem kis értékű dolog az, ha Bodlon
deb, vagy Bolondcb-nek van-e irva valamely ló neve, kivált, hahogy tulajdonosául 
aztán egy feltétlenül tisztelt család neve áll. — Épen igy nem csekélylem azon 
esetet sem, midőn a pesti gyepen a múlt évben a Nákó-dij nyertese „Gombócz" olly 
nagy tapsvihart aratott. Nem csekélylem a kitörő üiömzaj okait sem. ö váljon ki 



előtt titok az, hogy nem csak és csupán a közönség által is szeretett szenvedélyes 
úriovar gr. Batthyány István lett örömmel elsőül üdvözölve a kitörő harsány élje-
nekkel, de nagy mértékben illette e zajos tetszés a derék lovas telivérének magyar 
nevét is! Minden pártatlan szemlélő előtt teljesen tisztán áll, hogy a zajos tetszés
nek nagy része azon lónak magyar nevét illeté, mellyet a nemes gróf olly délcze-
gen vezetett a czélhoz s ért rajta be elsőnek a nyerponthoz. — Pedig a lónak neve 
még csak nem is szép, nem is költői, legfelebb tréfás. Kérdeni, ha e lónak neve 
Vihar, Roham, Délczeg, Lengő, Zászló, Dalia, Levente, stb. nem lett volna-e a ki
törő tapsnak értelme még érezhetőbb? 

Jól esik az bármelly népcsaládnak, ha nemzete színeit bármi alkalomban 
fényleni látja, akár van akár nincs benne hiúság, bizony csak jobban örvend a német 
is, ha May-Röschen, Verzug és Trumpf-Dame nyer, mint ha Cigarette vagy épen 
„Trója királyának testvér bátyja" az elsö. 

S elvégre ez is egy betű a magyarság a-h-c-jének kiegészítésére, mellyet olly 
méltán vár tőlünk e család s mellyre nincs ok, miért tagadnók meg magunktól. 

Csatározásnak jegyzettük e pár szó czimét s ha volna szives olvasóim közül, 
ki azt vetné szemünkre, hogy csatározás örve alatt ágyúból lőttünk, hogy rohamo
kat s nem elöcsatározast vittünk végbe, úgy nincs mentségünkre egyéb mint az, 
hogy ítéltessünk el mi, de pártoltassék az ügy, mellynek ha nem sikerült elöcsa-
tárzó egyes közvitézeiíl elfogadtatnunk, vagy ha az ellentábor lelő, úgy még es
tünkben is azt kiáltjuk, hogy „éljen az ügy", mellyért a toll-fegyvert ielkötöttük. 

VISONTAI. 

Gondoskodjunk a vad szaporodásáról. 
Hála azon ismételt buzditó felszólításoknak, mellyek hazai vadászatunk sza

bályozása érdekében c lapok hasábjairól minden igaz vadász szivéhez szólottak, 
örvendetes és ma már nem tagadható jelenség, miszerint felismerte minden öntuda
tos vadász, hogy haladnunk kell e téren is, - - é s igy lön, hogy egyesületek úgy 
mint egyesek buzgó bajnokai lettek a vadászat ügyének. Valóban ideje is volt, — 
mert ha még egy generatió tétlenül nézi mint folytat (alább megírjuk hányféle) vad
irtó elem vadaiuk ellen pusztító háborút, a nélkül hogy eszébe jusson bárkinek kér
dezni, hogyan tenyészik a vad s ezen körülmények közt szaporithatik-e ? — állítani 
merjük: egy évtized alatt csak egy árva nyulat is találni, naphosszat tartó sokszor 
sikcrctlcn feladat leend. 

Vannak szép hazánknak előttünk ismeretes vidékei, mellyeknek tölgy-, cser-, 
blikk- söt a felsőbb vidékeken fenyvesekkel koronázott bérezel és az alattok csekély 
emelkedéssel elterülő gyönyörű erdők a gondviselés által teremtve látszanak arra, 
hogy a vad minden nemével bővelkedjenek. — Ámde úgy áll fájdalom a dolog 
hogy a ragadozó vadak szertelen elszaporodásán s az erdőket juhnyájak után beba. 
rangoló és a vadat tizedelő juhászkutyákon kivül — merőben lehetlenné teszi a vad 



szaporodását azon nem csak kivételesen előforduló vétkes szokás, hogy tekintet 
nélkül a vad párzási idejére, ez irgalomtalanúl pusztíttatik. — Kérdhetnék azon 
vadásztársaink, kik az illyen vidék sajátságait nem ismerik, mi köze a vad-illető-
leg a nyulak szaporodásához a juhászkutyának ? 

Miért is ide vonatkozólag elmondjuk, hogy itt (Gömörben) az erdőket számta
lan juhnyájak legelik s minden nyáj után kullog 2 — 3 nagy ordas juhászkutya ; — 
feladatuk ugyan a farkasok távoltartása lenne ; tény azonban, hogy egyebet nem 
tesznek, mint april havától kezdve folytonosan az erdőket lakván, a fiatal nyulakat 
fogdossák el, söt hihetlen ügyességgel birnak öreg nyulak vadászatában is. Vegyük 
még ehhez, hogy illyen vidéken minden 10—12 nyúlra egy róka esik, hogy 
fogoly kiméletéröl szó sincs — és fölöslegessé válik okadatolása azon állításunk
nak, hogy illy vidéken a vadnak elébb utóbb el kell pusztulnia. 

Rendezett uradalmakban és nagyobb birtokokban szabályozva van a vadá
szat, nincs kétségünk benne, — csak is ezek képeznek fönebbi állitásunk ellenében 
kivételeket; — ezek tulajdonosai többnyire vadászatkedvelök s nem szorultak buzdí
tásunkra. — De hát többi nagy részében hazánk földének, melly kisebb eldarabolt 
birtokokból áll, kipusztuljon-e a vad végképen? — és nincs-e helyén most, midőn a 
vadászat iránt átalános eddig nem ismert érdekeltség támadt, közremunkálni arra, 
hogy a vad szaporításáról gondoskodjunk, és azt innentúl ne csak a véletlen esé
lyeire bízzuk. — Szívesen fölbuzgunk ma már a hazai vadászat e nemzeties sport 
ügye mellett, azért biztosítsuk magunknak ennek élvezetét. 

Ez irányban egyesek keveset tehetnek, csak egyesületi működéssel és az esz
mének átalános megkedveltetéscvel lehetend czélt érni. — Tervünk e tekintetben 
következő: 

Minden megyében, melly sok erdőterülettel bir, hol nagyobb uradalmak kivé
telével vadászati tekintetben nincs semmi rend és a vad létszáma évről évre fogy, 
— alakuljon v a d á s z t á r s a s á g , ezenfelül több vagy kevesebb vadászkerületre 
osztassék a megye kiterjedéséhez képest akként, hogy egy kerületre például 20— 
40,000 hold erdő essék. Igy kisebb területeken biztosabban lehetend közös czé-
lnnkra hatni. 

Minden vadásztársasági tag az egyletbe lépve kötelezi magát becsületszavá
val, a vad párzási idejében annak nyugalmat engedni. A tagok által fizetendő ha 
szinte csekély évi dijból, melly összegek vadászkerületenként kezeltethetnek, far
kasirtásra jutalmak lesznek kitüzendök. — Szükséges lenne v. kerületenként fel
ügyelni, bogy a vadászatot jogtalanul bitorló vadőrök, kik lesben sok vadat elpusz
títanak, ezen visszaélést ne gyakorolhassák. Evenként minden kerületben rendes, 
szabályos és igy czélra vezető hajtóvadászatok tartatnának farkasra és rókára, 
melly vadászatokhoz az illető hatóság is kirendelné a szükséges számú hajtókát, 
— illy uton haladva pár év alatt oda jutna a vadászkerület, hogy a juhoknak 
erdei legelőkön farkasok általi pusztításától csak ritkán és elvétve lehetvén tar
tani, a „gazda mint vadász" tilalmat szabna a juhászkutyákra és ekként meglenne 
vetve a nyulak szaporodásának biztos alapja. — Ez alatt évenként több-több határ
ban fejeztetvén be a tagosítás, kivánatos lesz a határok eltilalmazása. — És nincs 



ok reá, mért ne lehetne a vadászkerületeknek majdan, a volt úrbéresek szintén 
tilalmazott erdeiken és földeiken a vadászati jogot kibérelniök. Ekként egy évtized 
alatt minden vadászkcrfilet vadászati tekintetben paradicsommá válhatnék, bővel
kedvén nyulakban, sőt helyi körülmények szerint özek és fáczánok is honosúlhat-
nának. Magától állana elő czélszerüsége annak, hogy minden vadászkerület válasz-
szon egy az Ugy mellett buzgólkodó tekintélyes vadászt, kinek személye körül ösz-
pontosulna a vidék s k i befolyását felhasználná arra, hogy a határok időnként tilal-
maztassanak, — ki a vadászatbitorlók ellen addig is, mig a várva várt vadásztör
vény foganatba lép, szükség esetén a hatóság felkérésével hatályos intézkedéseket 
tenne, ki továbbá a vadászatokat rendezné, szóval a teendők egymásutánja felett 
időnként ügyszeretettel őrködnék. 

Mindez részünkről nem egyéb kezdeményezésnél, mellyet azon remény irat 
velünk, hogy találkozandnak nálunknál tárgyavatottabb vadásztársak, kik szivesek 
lesznek kiegészíteni jó szándékú tervünket, kipótolván gyakorlati tanácsaikkal 
annak hiányait. Minden vidéknek megvan maga sajátsága, — nem messze állunk a 
valótól, ha állítani merjük, hogy a vidéken, mellyet leginkább ismerünk, az ajánlott 
egylet alakulása és tagjainak összevágó igyekezete mellett szaporítható csak siker
rel a vad létszáma. 

Az Ugy érdekében felkérjük a szerkesztőséget, hogy e kérdés megvitatásának 
becses lapját megnyitni szíveskedjék. (Ezt a legnagyobb készséggel tesszük. Szerk.) 

Harkács, január 28. 1859. 
D. Gy. 

A bécsi lóversenyek sorozata 1859. 
Vasárnap, május 15-éu d. u. 4 órakor. 

1. Megnyitó verseny. 100 arany egyleti dij; futhat minden ló, melly nem 
idősb 5 évesnél és még sehol sem nyert dijat, elegyversenyt vagy magán fogadást. 
1 mföld. Teher: 3é. 83 f. — 4é. 103 f. — 5é. 107 f. — Ménre 3 fonttal több; bel. 
földi kanczától ellett lóra 4 fonttal kevesebb; angol lóra 9 fonttal több ; ollyanokra 
azonban, mellyek két éves koruk előtt jöttek k i Angliából, csak 6 f. több. Tét 100 
for. Nevezés mart. 31. 

2. Első Császárdij 1000 darab cs. k. ausztriai arany. Futhat 4 éves 
és idősb minden országbeli mén- és kancza ló. —- 3% mföld. Tét: 250 ft; bánat 
125 ft; a verseny előtt egy hónappal bejelentve a bánat csak 70 ft. Teher: 4é. 105 
font; 5é. 111 iont; 6é. és idösbre 114 font. Kanczára 3 fonttal, ausztriai birodalom
ban született lóra 5 fonttal kevesebb. Egy első Császárdij nyerőjére 4 fonttal, két 
illy dij nyerőjére 6 fonttal, három vagy több illy dij nyerőjére 8 fonttal több. A tét-
és bánatpénz összegének fele az első, fele a második lóé. Nevezés mart. 31. 

3. Hg. Liechtensteindij 500 for. 1858 és 1859 évre. Futhatnak az ausz
triai birodalomban 1856 szül. lovak. 1 mföld. Tét 100 for. fele bánat. Teher 100 



font, kanczára és heréltre 3 fonttal kevesebb. Próbálatlan méntől vagy kauczátúl 
származott ló 3 font, két illyentől származott 6 font teher könnyebbségben részesül. 
Legalább 3 különböző tulajdonos lovának kell indulni, hogy a dij kiadható legyen. 
Nevezés mart. 31. 

4. Pályaostor 50 arannyal, adja gr. Harrach Ferencz. Futhat minden 
ló; 1 mföld. Tét 100 for; fele bánat. Teher: 3é. 85 f. — 4é. 100 f. — 5é. 107 f. — 
6é. és id. 111 f. — Az ausztriai birodalmon kivül született lovakra 3 fonttal több. 
Nevezés mart. 31. 

5. Bécsi polgárok tiszteletdija, tiz egymás utáni évre, 3500 for. érték. 
Futhatnak ausztriai birodalomban született lovak, l^fa mföld. Tét 200 for. fele bánat. 
A második ló a tét- és bánatösszeget nyeri 1000 for. erejéig; a harmadik ló téte
lét menti. Teher: 3é. 80 f. — 4é. 100 f. — 5é. 106 f. — Gé. és idösbre 112 f. — 
Ménre 3 f. több. Az ausztriai birodalmon kivül nemzett lovakra, azaz anyjuk mé
hében behozottakra 3 fonttal több. Nevezés mart. 31. 

Kedd, május 17-én d. u. 1 órakor. 

1. Császárdij 50 arany; futhatnak ausztriai birodalomban nevelt félvér 
lovak. % mföld. Tét 10 for. Teher minimuma 120 font. Lovarok szineikben. Neve
zés május 3. 1859. 

2. Asszonysági dij, mintegy 200 arany értékű, 10 egymásutáni évre, min
den ló számára, 2 mföld. Tét 50 for. f. v. f. A második ló a tételek felét nyeri. Úr
lovarok szineikben. Teher: 3é. 110 f. — 4é. 125 f. — 5é. 130 f. — idösbre 135 
font. — Ménre 2 fonttal több. Külföldön nevelt lóra 5 fonttal több. Lóra, melly még 
sehol sem nyert, 5 fonttal kevesebb. Négy lónak kell indulni, hogy a dij kiadassék. 
Nevezés: mart. 31. 

3. Második Császárdij 600 darab cs. k. ausztriai arany. Futhat az 
ausztriai birodalomban született és nevelt minden mén ésjkancza. 2'k mf. Tétel Jl 50 
ft. 75 ft. bánat; ha azonban a bánat a verseny előtt egy hónappal bejelentetik, csak 
30 ft. Teher: 3é. 90 ft; 4é. 110 ft j 5é. 116 ft; 6é. s idösbre 120 ft; kanczára 3 font
tal kevesebb. Az ausztriai birodalmon kivül nevelt lovakra, azaz mellyek anyjok 
méhében mint csikók hozattak a belföldre, 3 fonttal több. Egy első vagy másod osz
tályú államdij nyerője 4 ft. — két illy dij nyerője 0 fonttal; — három vagy több 
illy dij nyerője 8 fonttal többet hord. A tét- s bánatpénzek fele az első; fele a má
sodik lóé. Nevezés : mart 31. 

4. Handicap. 1000 for. dij, adja herczeg Fürstenberg Miksa. Minden ló szá
mára. l«/2 mföld. Tét 150 for. bánat 75 for. május l-éig bejelentve azonban csak 25 
for. Á második ló a tét- és bánatösszeg felét nyeri. A teher közzététele után ezer 
forintnyi összeget nyert lóra 4 fonttal, egy idei Császárdij nyertesére 6 fonttal több. 
A terhek april 15-én lesznek közzéteendők. Nevezés mart. 31. 

5. Gátverseny; 400 for. dij; adja herczeg Eszterházy Miklós; minden ló 
számára, mellyek az ausztriai birodalomban hona íide mentek falka után, vagy 
mellyek a cs. k. ausztriai hadseregben lovagoltattak. 2 mföld, nyolez 3'A—4 láb 



magas gáttal. Tét 50 for. f. v. f. Teher: 125 font, angol lóra 5 fonttal több, telivérre 
még 5 fonttal több. A második ló tételét menti. Nevezés május 1-éig. 

Ezenkivül hétfőn május 16-án reggeli 9 órakor az .erő m é r é s — szerdán 
május 18-án pedig az ü g e t ő v e r s e n y fog végbemenni a tavali feltételekkel. 

Minden versenyt illető irat bérmentesen C a v a l i e r o F e r e n c z egyleti tit
kárhoz (Wien Wildprctmarkt 550) intézendő. 

A bécsi lovaregylet közgyűlése. 
A bécsi lovaregylet alapszabályai felsőbb helyen jóváhagyatván, az eddig csak ideiglenes 

egylet végleges hatályba lép. Az ideiglenes választmány ennélfogva az egylet valamennyi t. cz. 
részvényeseit 9 mindazokat, kik részvénycsekül ezentúl akarják beiratni magukat, hogy a válasz
tási- s választathatási jogot megnyerjék ezennel meghívja a f. 1859 évi mart. l é n délelőtti 11 
órakor a Casinóban (úri utcza) tartandó k ö z g y ű l é s r e , mellynek főtárgyai lesznek : 

I. A 24 választmányi tag megválasztása, az alapszabályok 15 és lb' pontjai értelmében. 
II. Az öt tagból álló igazgatóság megválasztása a választmány által, az alapsz. 20-ik p. 

szerint. 
III. Vitás esetek eldöntésére való bi zottmány választása, a szabályzat 20 pontjához képest. 
Bécs, január 30. 1859. 

Az egylet vezetői: 
Gr. Harrach Ferencz. Gr. Waldstein János. Gr. Zichy Edmund. 

A szolnokmegyében alakúit közös ménes ügyében 
ezennel tudtul adatik: 

A) A hágatást illetőleg 

túl csak a bejelentési sorozat adhat elsőséget. 
2. Ha február 10-kig az alapitók kanczáiból nem telt ki a szükséges mennyiség, a társulat 

mén lovai idegeneknek kanczáit is fogják hágni az alább kitett dij mellett; felkéretnek azonban az 
illetők , hogy ezen határidőtől fogva a meghágatandó kanczáik mennyiségét minél elébb je
lentsék be. 

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

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

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

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

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

A meghatározott fübér e következő : 
nlnpitóniik idegennek 

1. Számos ló . . . . . 9 pfrt. 15 pfrt. 
2. Két vagy három éves csikó 6 „ 10 „ 
3. Egyéves csikó 3 „ 8 „ 

Minden bejelentés a hágatást és a legeltetést illetőleg következő czimmel küldendő be : a 
„ k ö z ö s m é n e s ü g y é b e n M a y e r h o f e r M á r t o n i s p á n y n a k F e g y v e r n e k e n . 1 ' 

A befizetéseket Koller József pénztárnok fogadja el Fegyverneken. 
Kelt Fegyverneken 1859. január 25. 

A választmány nevében 
Gr. Szápáry Gyula igazgató. 



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

Gr. Szápáry Gyula. 

Hágó mének. 
Gróf Sándor puszta-gyarmati ménesében, Esztergom megyében : 

C o s a r a r a veres deres . . 50 for. ausztr. ért. 
D o m i n o pej . . . . 50 „ „ „ 
T o u r í s t pej . . . 10 „ „ „ 

A kanczák elhelyezést ingyen, takarmányt folyó áron nyernek. Bővebben értekezhetni a 
gyarmathi gazdászati intézőséggel Bián, ut. posta Buda. 

Ürményben febr. 15-étöl július l é i g . 
Telivér kanczát 40 for. félvért 30 for. hág : 
S a u t e r la C o u p e ap. Sleight-of-hand, any. Bay Middleton-kancza. 
V a n d á i ap. Van Tromp, any. Garland. 
Húsz forintért hág : 
M u r a d i szürke arab. 
J u g g 1 e r ap. Sauter la Coupe, any. Agathe. 
Minden kanezáért 2 for. istállópénz. 

Lóverseny határnapok. 
B é c s : május 15.17. 
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. (L. V. és Vlap 1. sz.) — B é c s : 1-sö 
és 2-dik Császárdij. — Megnyitó verseny. — Pályaostor. — Liechtenstein-dij. — Hölgybillikom.— 
Bécsi polgárdij. — Handicap. — (L. V. és Vlap 4. sz.) 

Május 1. — P e s t : Vadászverseny. (L. V. és VI. 1. sz.) — B é c s : Gátverseny. (L. 4. sz.) 
Május 3. — B é c s : Császárdij 50 arany (L. 4. sz.) 
Június 6. — P e s t : Batthyány-Hunyady dij. 
Június 7. — P e s t : Eladó verseny. — Sándor dij. 
Június 9. — Náko dij. — (Aláírni csak mart. 31-ig lehet.) 

T A R T A L O M : 
Töredékek. — A lónevek érdekében. — Gondoskodjunk a vad szaporodásáról. — A bécsi 

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

Megjelen e lap minden hó 10. 20. és 30-án legalább egy iven. Előfizetést elfogad a szer
kesztőség (Pest, Szervita-tér 3 sz. 2-ik em.) egész évre 10 for. 50 kr., félévre 5 for. 25 kr. auszt. 
értékben. Az 18i7-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. 


