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

dak' czimű emlékirataiból. 

(Folytatás.) 

A tizenegy testvér közül egyedül életben maradott ifjabb Wesselé
nyi Miklós szülőinek egyedüli reménye, kényeztetés helyett a legsanya-
rubb nevelésben részesült. De a mi által már zsenge korában teste korán 
megedződvén, az idő minden viszontagságaival s a vész minden nemével 
daczolni s bátran szemközt tudott nézni. Igy, ez úton vezettetek ö be 
tettdús életébe, a mellyben több szenvedés mint öröm várt reá. Azonban 
a gondos szülék figyelmét még is kikerülte egy nevezetes tárgy, a melly 
fiók életére kártékonyán hatott. Mert a korán fejlődő fiúnak megért sza
vait s megjegyzéseit mindenki előtt magasztalva emelték ki. Ennek tu
dása az ifjú keblében supreraatiai hajlamokat és elhittséget fejtett ki ; 
mellyek neki mind végig sok hátrányára voltak. 

Wesselényi Miklós sokkal korábban fejlett ki mint kortársai. Tiz 
éves korában ott állott, hol más 20-ik évében. A ö gyermek- és ifjúi kora 
telve fényes bizonyságokkal. Nyolczadik évébe lépett ö, midőn atyja 
Zilálton a megyei közgyűlésen főispán gr. Toldalaginak bizonyos bátor-
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talán habozása ellen kíméletlenül s kemény kitörésekben nyilatkozott. 
A gyenge főispán, mint mindig, nagy népszerűséggel birván, a közgyűlés 
jelentékenyebb tagjai hévvel tűzzel védték. De Wesselényi mindazokat, 
kik főispánjuk élhetetlen eljárását védni igyekezének, hozzá hasonló gyá
váknak, félénkeknek nevezé Mire megrohantatván, az ablak felé hur-
czoltatott, hogy azon kidobassék. A rendkivüli erejéről ismeretes férfi 
hosszasan küzdött a tolakodókkal, de utóbb kimerülve azon a ponton állt, 
hogy a tanácskozási terem ablakain kirepittessék. Fia, kit már ekkor 
hordozott a közgyűlésekre, térdre hullva könyörgött a felböszülteknek 
atyja mellett. De látván közeledni az elválasztó perczet, oldalán lévő 
diszkardját kirántván rajok kiált : hogy a ki atyja ellen még egy lépést 
mer tenni : irgalom nélkül összevagdalja. A hős jelenet a felböszülteket 
azonnal lefegyverzé. A lelkes kis fiút ölbe ragadák, rendre csókolgaták 
s feledve lön minden. 

Máskor Wesselényi gyengélkedő egéssége miatt kénytetvén honn 
maradni, a Közép-Szolnok megyei nemes fölkeltekkel tizenhárom éves 
fiát küldé el Nagy-Károlyba contractióra : a szomszéd megyék fölkeltjei 
is mind oda húzatván össze. A közép-szolnoki 300 lovasból álló dandárt 
az ifjú Miklós vezénylé, egy hétig folytonos hadi gyakorlatokat tartatván 
ott vélek. Elszállásolás és katonai fegyelem fenntartására akkora figyel
met fordított, a millyet csak megérett kortól lehetett volna várni. Az ott 
jelen volt főbb hadi tisztek és Maximilián föherezeg kimerithetlenek va
lának az ifjú dandárfönök dicséretében és a legragyogóbb jövendőt jóso-
lák leendő hadi kitüntetéséről. De a mellyek a körülmények egybeütkö-
zései miatt soha sem valósulhatának. 

Tizenötödik évében Zsibón s környékén a János herczeg nevet vi
selő egyik dragonyos-osztály szállásolt. Ezredesük, ha jól emlékszem, 
valami Szombati nevü tokaji nemes ember, Zsibóra ment osztálya meg
tekintésére. Itt a kastélyban ebédre marasztatik. A katonatisztek vigan 
költék a jó ebédet; lóversenyről, sebes futtatásokról beszélgetvén. Az 
ifjabb tisztek szokásosan fennhéjázva magasztalólag szóltak lovaikról. 
Wesselényi közbe vág : „Mind jó! de szálljunk versenyre a zsibai terén : 
önök hatan egymagam ellen. Ezredes ur határozzon verseny és dij felett." 
Az ifjú tisztek készséggel fogadák a merész kihívást, de az ezredes némi 
kifogásokat tesz az ifjú kihívó érdekében. Ez kimondott ajánlata mellett 
marad és módosítást nem fogad el. Tehát az ezredes a versenyt elrendezi. 



Wesselényi a Zsibó és Szamos-Udvarhely közti tágas téren áll, valamint 
a hat tiszt kijelölt helyeiken. A két órai futás alatt, ha valamellyik közülök 
Wesselényit megragadván, gúnyája darabja kezében marad, legyözöttnek 
tekintetik, és Kakas nevü paripája annak sajátjává leend. De ha két óra 
alatt meg nem történend, az ezredes négy akó hires tokajit szállitand 
Zsibóra. 

Az adott jelre megindul a verseny és száguld Wesselényi s a tisztek 
körülte. Kétszer a Szamosnak szorítják s átúsztat a széles folyón. Bevág
tat a sürü bozótba, mocsárokba s legsűrűbb erdők közé : lováról leszökve 
gyalog tör utat. mig újra szabadra juthatván újra száguldhat. Anyja az 
ezredessel a kocsiból távcsövezi és szokott nyugodt hangján szól az ezre
deshez : fiam nyertes lesz! ö a halált elébe tenné a legyözetésnek : mikor 
illyesre kerül, aligha tízszer ennyi is le tudná győzni . . . . 

A kitűzött két óra már vége felé jár. Wesselényi a solymosi 
völgyről Zsibó felé kanyarodva kergetöi közül egyiket sem látván maga 
előtt, aggodalom nélkül evegélt haza felé. De az egyik tiszt a Bujáka 
patakon tuli hidvégen a fűzfa terebélyei alatt megbúva ólálkodik a bizo
nyosnak tetsző ragadományra. Wesselényi ezt csak azon pillanatban 
veszi észre, mikor már a hidra ért és villámgyorsan megfordul : hanem 
hátulról két tisztet lát feléje rohanni. Tehát paripáját oldalfélt fordítja, a 
hídon felül a két és fél ölnyi széles patakárkot keresztülszökteti és ezt 
olly gyorsan, hogy a lesben álló tisztnek nem marad ideje útját állani. 
A tiszt most sebesen utána s kevés ideig nyomába is : de Kakas, mintha 
csak most indulna versenyre, hatalmas szökésekben halad. A tiszt már 
szemei elöl is eltéveszti. 

Wesselényi háboritlan vágtat be kastélyába s marad annyi ideje, 
hogy pipára gyújtván a felszállingozó tiszteket egész udvariassággal 
fogadhatja, mintha csak látogatására jönnének. Megérkezvén az ezredes, 
Wesselényi ujabb ajánlatot tesz, hogy folytassák még pár óráig a tisztek 
fris lovakon, ö maga pedig ujra a Kakason. A tisztek készséggel foga
dák, de a komoly ezredes merőben elvété az ajánlatot. A megérdemlett 
tokajit Wesselényi nagy becsben tartotta. Csak ritka esetben s kiválasz-
tottai közt emelt néha belőle poharat. Az utolsó palaczkokat a múlt évti
zed utóján a zsibói kastélyban megfordult hívatlan vendégek különböző 
jó kivánatokkal ürítgetek ki, az unokák számára bár kóstolót sem hagy 
ván belőle. 



Wesselényi születve volt lovasnak és vadásznak. Mellyekben apja 
által 5 éves korában már gyakoroltatott: hetedik évében izmos farkast, 
nyolczadikban szarvast és vadkant lött. S ha csak egészsége engedte, 
soha sem volt ollyan napja, mellyben több lövést ne tett volna, hogy a 
szakadatlan gyakorlat által jó lövéséből ki ne jöhessen. Hanem a lövés
ben magát kiki csak egy bizonyos fokig tökéletesítheti, az egyik koráb
ban másik későbben éri el lövése culminátióját, de azon tul akármi nagy 
erömegfeszitéssel sem viheti. Gr. Kornis Gáspár kitűnő pisztolyász az 
50-ik, én magam a 32-ik, Wesselényi 12-ik évében értük el lövésünk 
maximumát, a min túl soha sem vihettük. 

Ez állitásom az első pillanatban szembeszökőnek tetszhetik, mert a 
gondviselés bölcs eljárása, vagy is az ember fokonkénti tökéletesülése 
elleni szint látszik magán hordani. De nem az : tudományt, művészetet, 
testi gyakorlatokat vas szorgalom mellett lehet a tökély mind nagyobb 
és magosabb fokára hágtatni; a lövést is igen egy bizonyos fokig, de 
azon túl nem. Okát nem birom kimagyarázni, de utalok a tapasztalás 
iskolájára, a melly bizonyosan a legjobb próba. 

Wesselényi nagyon sokat és kitűnve vadászott : többet mint kortár
sai. Az erdélyi nagyon sok vadászaton kivül őszönként kijárt az osztrák, 
cseh, morva s magyarhoni nagyszerű vadászatokra. 

Fellengö lelkülete a csekélyebb tárgyat kevés figyelemre méltatta. 
Vadásznaplójába is csak a nagy és nemes vadai: jegyezte fel, az aprót 
fitymálta : de később megbánta mulasztását, mert bámulatos mennyiséget 
mutatott volna fel. Egyebek közt gr. Kollonicznak pozsonymegyei kör
vadászatán egy napon 105 darab nyulat lött. Többet, mint erdélyi vadász
társainak egy része egész életökben. 

Az általa lött nemes és nagy vadak száma is tetemes : 46 farkas, 
220 szarvas, 262 vaddisznó és 45 dámvad halála áll naplójában följe
gyezve, mellyeket különböző időben és helyen ejtett el. Szarvast, vaddisz
nót és dámvadat részint a szabadban, részint a maga és mások vadas 
kertjében. Ez is akkora mennyiség, hogy a farkast kivéve, ennyit az er
délyi egykorú vadászok mindössze sem tudnak felmutatni. 

A ki e nagy számon kételkednék, meg kell jegyeznem, hogy Wes
selényi annyira igazmondó volt, hogy soha, bár tréfából sem ejtett ki 
ollyat, mi igaz ne lett volna. 



A vadászokról egyátalában megrögzött hit, hogy jó kedvök-
ben felcsapják a hangot, nagyokat mondanak s jól feldicsekszenek. 

Annyi elsózott állítást bizonyosan egy osztál/nál sem hallani, mint 
a nagyobb közvadászok és tengerészek közt. Nagyobb közvadászt értek 
ez alatt és nem városi úgynevezett vasárnapit; ezeket nem lehet vadász 
czimmel illetni. 

A fönebbi vádat igaznak, söt lélektanilag természetesnek találtam. 
A havasi nagy vadász és a tengerész vészteljes napjai folytonos remény-
és megcsalatás közt telnek. A nagyszerű jelenetekre felhevül képzelődése, 
párosul a kisszerű ész kinövésével a babonával; ezek együtt sajátságos 
költészetet kerekítenek ki. A mi rendre hozzá csontosul, vérré válik s 
utóbb még imádkozni sem tud költészet nélkül. A mi azonban nagy szeren
cséje : mert a nélkül aligha valaki jókedvéből a havasi vagy tengeri bor
zasztó viharok, vészek s nélkülözések küzdelmeinek kitenné magát, vagy 
ha ki is tenné, el birná szenvedni. 

A nagyszerű és rendkivüli eseményekre a fölizgatott képzelödés 
felcsigázódik, a káprázó szemek előtt képzelt jelenetek vonulnak el, 
mellyek nem lehetlenek ugyan, de soha sem történtek meg. Később az 
ész az illy visiók és a száraz valóság közt nem birja, de nem is akarja 
az igazság határvonalát elvonni, mert képzelődése tiszta igazságnak és 
ép ö vele történtnek hiszi s úgy is adja elé. S néha legjobb akarata mel
lett is a valótlant igazságként veszi : söt hitével is megpecsételi. 

A ki gyakran megfordul e két osztály köznépe között, utóbb még 
csak nem is bámulja babonás és minden hitelt felülmúló nagy szavaikat. 
S minthogy nem megúsztatás czélzatából, hanem legbensőbb meggyőző
désből regélnek, az elveszti fulánkját s legfölebb titkon sajnáltatja a 
tévedöt. 

Wesselényi e hibába soha sem esett Atyjáról öröklött heves vérét 
többnyire tudta fékezni, s csak ritka eset volt, mikor túláradni engedte. 
Főleg vadászaton rendesen vidám volt, s annyi vadászatain csupán egyre 
emlékszem, mikor béketürését vesztve dühbe jött. Mikor a Kunk magas
latait hajtván, egy jól kitermett medve, hihetőleg korábbi tapasztalatain 
okulva, nem gondatlanul rohant előre, hanem óvatosan sunnyogott hosz-
szasan, mig utóbb a hajtóktól szorítva nagy halkai kisuhant a felállított 
lövészek balszárnyán a Wesselényi két cseh vadásza között. Ez eset 
akárki más ambitióját is, de Wesselényiét még hatalmasabban sérté a 



gyáva tett. Dühbe jött, mint a hogy többször soha sem láttam. Szemei 
vérben forgottak : fújt, tág orrlyukai kidűltek, mint az arab méné. Soha 
sem tudtuk, índulatossága hova fejlődhetik. Félórája már, hogy ez az unal
mas hallgatag jelenet tart, és szikrázó szemeit még mind a félénk vadá
szokon jártatja, a kik félelem és szégyen miatt lábaikon már alig tudnak 
megállni. Utóbb dörgi nekik Wesselényi : le a fegyverekről a kupakot s 
nyakba akasztva fel az én paripáimra. Alig képzelhetni, e parancsban 
milly terhes büntetés szabatott a bűnösökre. A kik hihetőleg soha sem 
ültek lovon, most legelőbb is két nagyon izgatott vérű paripára a havasi 
meredek bérczeken, szakadások, a nagy tőkék, merev kőszálak közt 
fegyverrel nyakukban. A félelmes kéjlovaglás négy egész órát tartott. 
Wesselényi gyalog mászta mellettek a nagy meredeket. Mire szolgalat
jából azonnal el is bocsátotta, mert ö cselédjeiben hibát, még erkölcste -
lenséget is inkább elnézett, de a gyáva embert annyira gyűlölte, hogy ez 
rögtön a legnagyobb indulatosságba hozta. 

Wesselényinek minden erdélyi ismeretes vadak közül az egy med
véhez nem volt szerencséje. S pedig senki sem követett el annyit mint ö, 
hogy fegyvere eleibe kaphassa. Melly veszteségét ö kipótolhatlannak 
nevezte s a mikor szóba jött, mindig elkomorodott. 

Egynél többet nem is látott vadászaton, ezt is lötávolban. midőn a 
Bntahavas torkolatán a meredek magas oldalt álltuk el szintén a bérez 
tetejéig : hol a lövészek szögletet vetve az állás kulcsán, a két kalauz 
lövész állott legszéltöl. A bájtoknak nagyon messziről kelletvén venni, 
két órai idő kívántatott, fiiig a szélső lövészek találkozva a hajtás meg
indulhatott Ezt az időközt a két kalauz lövész felhasználandó, letele
pedtek egymás mellé s a szokásos túró és málé készletet nagy csendesen 
kezdek költögetni. Körültünk siri csend, mintha minden élő lény, még a 
nagy természet is merőben kihalt volna. A madarak is mélyen hallgat
tak. Semmi zörej, csak a fenyves sürü ágai között sajátságos bús süvöl-
tés. Mi közt a falatozó két lövész figyelmét egy kissé távoli reccsenés 
nagy mértékben fölébreszté, de a mit semmi nesz sem követvén, müködé-
söket tovább folytaták. De egy kis szünet után s már jóval közelebb, 
hasonló reccsenést hallva, fegyvereiket sietve felkészítek, de ülve ma
radva várak a szokatlan tünemény kifejlését: midőn meg is pillantják az 
erös medvét csendes léptekben előttük ballagni. Azonnal rá is tüzeltek, 
de olly egyszerre, hogy mi mindnyájan csak egy lövést hallottunk. A 



megsebzett vad bőszülve rohant most a két lövészre, kik egycsövű fegy
verükből több lövést nem tehettek. Szerencséjökre egy meredek köszirt, 
állt a medve előtt, mint védbástya, a mellyröl idomtalan fegyverökkel 
mindig visszalökték a már-már felkapaszkodó vadat A szomszéd lövé
szeket a hirtelen segitséghozástól meggátolta a távolság és a helyiség-
nehézségei. 

Hosszas küzdelem után végre a vérét vesztett medve a mászkálási 
erőködések közt súlyegyent vesztve hanyatt bukott s a meredeken vil
lámsebességgel karikázott lefelé, fején farán keresztül. Wesselényi sok
szor emlegette azután, hogy soha kötelén tánczolót sem látott illy hatalmas 
szökdécsel esek közt mulattatni a közönséget. Sebes kecskebukdosásai 
közt egy nagy fenyőfába ütközve, feltartóztatok. Egy fiatal gyenge 
lövész állása szintén e fa alatt volt, de a ki a medve hanyatt homlok le
omlására eszét vesztve, mint rosz katona fegyverét eldobá s olly gyorsan 
kúszott a fára, hogy a megriasztott macska se pontosabban. 

A medve, akaratján kivül, úgy hozzá ütődött a fához, hogy ha amaz 
élhetetlen suhanczot ott éri, teste nehéz súlyával merőben összezúzza. A 
szegény pára most itt felakadván, fájdalma hevében még egyszer fölegye
nesedett s az élőfát egész erejével megölelte s kinjában körmeivel olly 
takarosan lehámozá, hogy valóban éles balta sem működhetett volna sike
resebben. S végre igy fenn állva, keserves bömbölései közt adá ki bána
tos lelkét; görcsös vonaglásai közt úgy oda meredve, hogy később ha
talmas körmeit a fenyüfából alig lehete kifejteni. 

De nagy baj vala most a megijedt frátert a sima fenyőről leszedni, 
aztán senki sem is akart neki segíteni, mert rémültében gonoszul illatozott. 
Ijedség és szégyen egyiránt hatottak büféjére és azután soha se is fogott 
kezébe fegyvert. 

Az egyik golyó a medve jobb oldalbordáját beütve minden nemesb 
részeket egybezuzott s a bal oldalcsontok közt állapodott meg. G-yomra 
válogatott tölgymakkal hatalmasan meg volt tömve, jóllehet e magaslat
tól az első tölgyes jó négy mértföldnyire esett. Ki utasitá öt a makkra ? 
Iránytű nélkül a vadon sűrűségein mint lelheté meg az utat, hol azelőtt 
soha sem járt ? Megfejtését bizom a stuttgarti szobatudósra. 

(Folytatjuk.) 



T á r o g a t ó . 
(Lókiviteli tilalom. — Adatok Anglia lótenyésztéséhez. — A hires „repülő hollandi" a franczia 
kormányé. — Angol tiltakozás idegen lónevek ellen. — Mr Rarey. — Lóverseny határnapok 
Angliában és Németországban. — A tiszólezi medveparipa. — Fenyvesfogás. — Nyitrai sport.—) 

Ismét ugyanazon idézettel kezdhetnök e rovatot, mellyel az utóbbit s a komo
lyabb értelem mellett tanúskodnék ama hivatalos rendelet, melly szerint január 
30-ától kezdve az ausztriai birodalom lombard-velenczei, tiroli, vorarlbergi és ten
geri határain át egyátalában tilos l o v a k a t kivinni; a többi határokon át pedig e 
kivitelhez az illető politikai hatóság s a föhadi kormány különös engedélye szük
séges. E lókiviteli tilalmat kisebb nagyobb mérvben a continens több kormánya is 
elrendelte; csupán Anglia az, hol a lovak létszáma olly aránytalanul meghaladja a 
bármelly e»etben kellő mennyiséget, miszerint ott a lovak kivitelét megtiltó „act of" 
parliament"-re aligha kerül valaha a dolog. Anglia lótenyésztési statisticájára vilá
got vet azon egyszerű adat, hogy e szigetországban a múlt év folyama alatt 703 mén 
és 675 kanov.a, összesen 1378 telivér csikó született; e számhoz aránylag képzel
hető aztán a félvér, hámos, igás s katona-lovak roppant mennyisége, melly Brittan-
niának nevezetes kereskedelmi iparágát képezi. Mr. Phillips lókereskedő legújabban 
egymaga 210 lovassági lovat adott el a török kormányuak, még pedig 70 pejt, 70 
szürkét és 70 feketét. 

A külföldre évenként eladott angol telivérek közül legtöbb Francziaországra 
esik. A franczia kormány ujabban ismét több hágó mént vett, jelesül T h e H e i r 
o f L i n n é , P r e t t y B o y és T h e F l y i n g D u t c h m a n j ö t t á t a franczia csá
szári ménesekbe. E legutóbb nevezett mén, akár mint futó, akár mint apa ló, felül 
nem múlt hirben áll. Mint futó 16-or futott s csak egyszer vesztett Voltigeur ellen, 
mellyet azonban rögtön reá egy magánfogadásban megvert. Tizenöt győzelme közt 
ott van az 1849-ki Epsom-Derby s ugyanazon évben a St. Leger, továbbá két new-
marketi, egy ascoti s egy goodwoodi dij. Összes nyereménye — nem számitva a 
fogadásokat — csupán a nyert dijakban és tételekben : 19,430 font st. akkori 
tulajdonosa lord Eglinton részére. Mint apaló szintén első rendűnek bizonyult, mert 
ivadékai négy év alatt 75 versenyben győztek s 29,000 f. sterlingnél többet nyertek. 
Illy tenyészanyagért a franczia kormány nem habozott 4000 guineát tevő roppant 
árt adni. Tbe Flying Dutchmant Mr. Vansittart nevelte 1846-ban, ap. Bay Middle-
ton, any. Barbelle, Van Tromp anyja. 

Ezenkívül még egy Derby-gyöztes, P y r r h u s the F i r s t ment át franczia 
földre, dc ez csak ideiglenesen, mint két évre bérbe adott hágó mén ; bérlője báró 
Nexon déli Francziaországban. G e m m a d i V e r g y eladó; K e n t , melly har
madéve olly nagy zajt ütvén megbukott, Tattersallnél 23 font potomáron kelt el. A 
hires öreg M e l b o u r n e t, mint jómagával tehetlen aggastyánt agyonlőtték; tavai 
még három kanczát fedezett, de mind a három meddő maradt. 

A „lónevek érdekében" nem csak e lapok útján, de az angol sportlapokban is 
történt felszólalás. Több tavali csikó exoticus nevet kapott s ez ellen az angol pu-



rismus erélyesen tiltakozik. Illyen nevek : Mu; Vergissmeinnicht; Graecuhis; Esu-
riens; egy görög betűkkel irt név s több efféle. „Mirevalók az illy zavaré nevek? 
Nyerhet-e aztán Derbyt illyen nevtí ló ?" kiált fel a Sporting Review. — Mr. Karey 
nevére bárom egy éves csikó van elnevezve s most mind a báromnak tulajdonosa 
vitáz az elsőbbségi jogért. — Apropos Mr. Karey, e hires lószeliditő ujabban Brtisz-
szelt látogatta meg, hol 250 aláirója akadt s onnan Berlinbe és Pétervárra ment. 
Kezelési modorát nekünk is volt alkalmunk látni a pesti magyar lovardában, hol a 
pár hó előtt itt mulatott indiai berezeg Djulep Singh titkára vagy társalkodója 
(Rarey tanítványa) mutatta be a nyilt titkot egy szilaj lovon, mellyet rövid idö alatt 
szép sikerrel megtört vagy megjuhászitott. Minthogy azonban e megtörési modor a 
ló kemény száját legkevésbé sem orvosolja, maradunk azon eléggé átalánossá vált 
meggyőződés mellett, hogy Mr. Rarey modora a lóidomitás és nevelés körében épen 
nem nyitott új korszakot. 

A nevezések Angliában legnagyobb 'részt már megtörténvén, ezeknek nagy 
száma rendkivüli gyepélénkségre nyit kilátást. Newmarketen 230, Middlehamben 
150, Richmond-Moorban 57 ló van idomítás alatt — s ez még csak három idomitó-
hely a sok közül. Nem számitva a Stecplcchaseket, az Angliában és Németország-
szerte eddig kitűzött sikverseny határnapokat a következő összeállítás foglalja 
magában. 

Angliában: 

Lincoln 
Február. 

Martius 
Liverpool . 
Nottingbam 
Derby (tavaszi verseny) 
Warwick . 
Coventry . 
Northampton 

April. 
Croxton Park 
Shrewsbury 
Ludlow 
Thirsk . 
York (tavaszi verseny) 
Epsom 
Durham . 
Newmarket (Craven verseny) 
Catterick . 

Május 
Chester 
Newmarket 
Doncaster (tavaszi verseny 
Salisbury . . . 
Bath 
Harpenden 
Epcom (nyári verseny) 

23. 

1. 
8. 

10. 
15. 
22. 
29 

1. 
5. 
7. 
7. 

12. 
15. 
25. 
25. 
27. 

3. 
9. 

17. 
19. 
24. 
27. 
31. 

Június. 
Chelmsford 
Hungerford 
Ascot 
Manchester 
Hampton . 
Newton 
Newcastle 
Odiham 
Bibury Club 
Stockbridge 

Winchester 
Carlistle . 
Newmarket 
Worcester 
Abingdon . 
Liverpool . 
Nottingham 
Stamford . 
Marlborough 
Goodwood 

verseny 

Július 

Augustus 
Brighton . 
Erighton Club verseny 
Lewes 
Wolverhampton 

14. 
15. 
22. 
22. 
28. 
28. 
29. 
30. 

1. 
5. 
5. 
7. 

12. 
13. 
19. 
21. 
12. 
26. 

3. 
5.' 
8. 
8-



North Staffordshire . 9. Leicester . 
Reading . . . . . 10. Monmouth 
York . . . . 17. Manchester 
Egham . . . . . 23. Newmarket 
Radcliffe 23. October. 
Stockton . . . . . 25- Richniond 
Lichfield 29. Redford . 
Derby (nyári verseny) 31. Newmarket 

September. Newmarket September. Newmarket 

Warwick . . . . . 6. November 
Cardiff 8. Worcester 
Doncaster . . . . .13. Curragh . 

Berlin : júuius 19. 20.21. 22.23. és 21. 
Ploen : június 28. 
Posen : július 1. 2. 
Hamburg : július 16. 17. 18. 
Doberan : augustusban. 
Baden-Baden : september 3. 7 
Murchin : october 12. 

10. 

21. 
22. 
23. 
27-

4. 
8. 

10. 
24. 

2. 
26. 

liíemetországban: 
Berlin és Potsdam : april 20, május 14, jún. 

24, július 30, és ősszel. 
Stettin : május 13 és 14. 
Greifenberg : májusban. 
Düsseldorf : május 16 és 17. 
Andam : május 20. 21. 
Boroszló : június 1.2. 3 
Güstrow : június 18. 

Honi versenykilátásainkról jövőre talán már bővebben fogunk szólhatni; most 
térjünk át a vadászati eseményekre s először is köszönjük meg D. Gy. úrnak a 
következő szives közleményt: — „Múlt év december hava utolján, Gömör megye 
T i s z ó 1 c z mezőváros határához tartozó fenyves erdőkben, mellyeknek sziklás 
ormai egy részt Zólyom megyével határosak, más oldalról pedig a regényes fekvésű 
Murányvár romjaira néznek le, fris havon két öreg és két fiatal medve nyomoztatott 
ki . — Cs. k. kamarai tisztek 10 tiszólczi közönséges puskással kimenvén, a völgyet 
mellyben a medvék tartózkodtak, hajlókkal fogták körül. 

Az egyik medve a hajtás kezdetén kitört, mig a másik követve fiaitól a szélső 
puskásnak tartott, erre ki is jött s tőle lövést igen, de valószínűleg sérülést nem 
kapván, a hajtókra fordult vissza. — Ép azon pillanatban bukkant azonban reájuk, 
midőn a hajtók ottani szokás szerint kis hordható mozsarat sütöttek el ; mire a 
medve megdöbbenve fordult meg, és a puskások csatárlánczának közepe felé tar
tott, itt tiszólczi lakos Vitális Ferenczre jött, ki is 10 lépésről golyóval tüdején ke
resztül lőtte, mire a medve hörögve összerogyott. Alig feküdt pár perczig mozdulat
lanul, egyik fia ért oda, melly anyját szaglászni és orrával döfögetni kezdé. Neve
zett vadász már épen a fiatal medvét vette másik csövével czélba, mikor az öreg 
medve fia röfögésére felocsúdván, fektében mozogni kezd ; erre Vitális egy perczet 
sem habozván, másik csövét is a még mindig fekvő medvére lőtte k i , de valószínű
leg alább lött mint kellett vala, mert a medve felállt s a kapott első lövéstől elká -

bultan, nem olly sebesen mint ez állatnak különben szokása, a vadász felé tartott, 
ki egy sűrű fenyöbozót megé húzódván, időt nyert szomszédaitól töltött fegyvert 
kérni. 



Lármájára a legközelebbi szomszéd oda sietvén, a medvére —• melly ezalatt a 
sürü bozóton Vitális után át akart hatolni, pár lépésről egy csövű fegyverét kilőtte, 
mire a medve egy pillanat alatt a vadásznak fordulván, olly közel volt hozzá, bogy 
ez kilőtt fegyverével védte magát, mig a medve erőt vett rajta és a földre tiporta. — 
A vadász, hogy a medve harapásaitól arczát megvédje, szűr vadászkájába burkolt 
karját tolta a medve torkába. — Erre jött ismét egy puskás, ki egy csövét az em
beren térdelő medvére kilővén, annak egyik első lábát törte el. — Ezen lövésre a 
medve elébbi martalékát elbocsátván, az utolsó lövészre rohant és azt az előbbi 
példájára földre terité. 

Ezen rendkívüli előzményekre és a megtámadottak lármájára több puskás a 
hely színére sietett. Első volt a medve alatt a földön eltertiltnek testvére ; ez rögtön 
a medvére lőtt, agyveleje helyett azonban állkapczáját találta; ez sem látszott a 
böszlilt vadat gátolni abban, hogy martaléka karját ne harapja, söt arczát fogaival 
ne fenyegesse. — E kinos helyzetben csak bátor elszántság segíthetett; az utolsó 
lövész, a földön fetrengönek testvére, a válságos perezben a medve hátára vetette 
magát, annak füleit ragadta meg és valahányszor a medve a földön fekvő arczába 
akarta vágni fogait, annak fejét mindannyiszor visszarántá, — mig az összesereglett 
vadászoknak sikerült a földön fekvőt a medve alól kiszabadítani. — Ekkor a rajta 
ülő vadász is egy ügyes ugrással bozontos lováról le- és oldalt ugrott és a többiek 
példájára megfutott, — a medve pedig ellenkező irányban 40—50 lépésnyire ha
ladt. — Ezalatt 6 bátor puskás töltött fegyverekkel utána indulván, elérte a med
vét, melly még ezeknek is feléjök fordult; ekkor azonban több jól irányzott lövést 
kapott és felbukott. 

Képzelhető milly diadalmasan vitetett be a medve hullája Tiszólczra, hol szo
kás szerint húsa a puskások között elosztatván, bőre a 205 fontos medvének egyik 
kamarai tisztnél tétetett le. 

Végül megjegyezzük, hogy e vadászat részletei mindenekben hitelesek; — 
azokat Fáy Gusztáv vadásztársunktól birjuk, ki felkért, hogy c kalandot szives üd
vözlete jelentésével szerkesztő úrnak tudomására juttatnók." 

A lapjaink 1-ső és 2-ik számában „Vadászrajzok" ezim alatt megkezdett 
ezikksorozat a hazai sport több ismeretlen nemének leírását tűzvén ki feladatúi, e 
felszólitásnak már is némi sikerét látjuk. Illyen a „zalai sport" czim alatt közlendő 
vázlat, mellynek irója a „Vadászrajzok" ösztönzésére fogott tollat; illyen a fenyves 
és húros fogásáról adott ismertetés is, mellyet D. Gy. úr szintén az emiitett czikk -
ben tett kérdésre nyújt. „E madár — irja közlő — télen seregestöl jő Gömör vidé
kére, mellynek népe lóször-húrokkal fogja azt. A madarászat e neme sikerének 
két fökelléke van : 1-ör, hogy a gyalogfenyö vagy úgynevezett boróka bőven legyen 
megrakva érett fekete bogyókkal, mi nem minden évben van egyiránt; — s 2 or 
kell nagy hó. Illyenkor a fenyvesfogók a bogyóval legsűrűbben megrakott boróka
gallyakról a havat leverik s ezekre teszik ki a hurkokat, mellyeken aztán a mohó 
madár fennakad. Ez idén egész télen át kevés havunk volt s azért a fenyves szo
kottnál kisebb számmal fogatott." — Közlő úr egyszersmind vagy tiz pár illynemü 
hurokra kerültet szíveskedett soraihoz mellékelni, mi bennünket képessé tesz a 



tanúskodásra, hogy a Göinör-harkácsvidéki fenyvesek ép olly jó iztíek, mint a tren-
cséni Vág-vidékiek. 

A hóhiány a fenyvesek és vaddisznók életének egyiránt kedvezett. Ez utób
biakról Nyitrából Zerdahelyi íncze úrtól a következő közleményt vettlik : — „A 
későn esett új hó a vaddisznókra ritkán engedvén biztos vadászatot, ez idén a lét
számhoz aránylag keveset — mindössze öt darabot lőttünk s ezek közül a legerő
sebbet gróf Forgács Károly ejtette el. Hir szerint szomszédságunkban Kovartzon 
pár nap előtt még erösebb lövetett, de súlyát meg nem tudhatván, ama közel két 
mázsást hiszem legerősebbnek. A múltkor tervben emiitett s általam és ltudnay Jó
zsef által rendezett krencsi vadászaton szép szerencsével sikerültek a vaktában tett 
hajtások, mert ezek egyikében nyolez darabból álló falka, másikában egy roppant 
vadkan s tizenhárom őz két falkában merült fel, mellyekböl egy bakot ellőttünk; a 
vaddisznók azonban, miután a várt, de meg nem érkezett Bacskády és Tóth bará
tink távolléte miatt nem volt kellő számú vadász az elállásra — a hajtásból lövés 
nélkül akként törtek ki, hogy csak törésüket hallhattuk, de szemre nem jöttek. — 
A bajmóczi farkasvadászatou két ordas adózott bőrével; a gyenge télnek köszön
hető, hogy itt leebb az idén még nem mutatkoztak e hívatlan vendégek. — Vé^ül 
egy adathibát kell helyreigazítanom. E lapok m. évi utolsó számának „Tárogató" -
jában áll, hogy nálunk egy vadásznapou 9 vadmacska esett; e szám azonban, vala
mint a 96 róka is nem egy napon, hanem az egész 1857, 8-ki vadászévben lövetett; 
illy mennyiségű kártékony vadat azt hiszem egy vadászaton sehol sem lehet lőni, 
annál kevésbé a mi jól rendezett erdészkerületeinkben, hol a kártékony vad irtása 
egyik fö feladatúi van kitűzve." 

Alföldi farkasvadászat. 
A szegedi polgármesteri hivatalnak február 7-két farkasvadászati napúi ki

tűző programmja Szeged, Szabadka, Kis-Szállás, Halas, Majsa és Dorozsma köz
ségeit e hajtókkali farkasvadászatra felhívta. 

A vadászatot tudató terv eléggé combinált vala s kitetszett, hogy készítője és 
előterjesztője vadászhatott; kivitele azonban csaknem lehetlenné vált, a mennyiben 
összejöveteli bizonyos pont nem volt megállapítva, hanem csak a m é r g e s i erdő 
jelöltetett k i általánosságban, holott illyenül több erdő ismertetik, — s a mennyiben 
mind a távoli mind a közeli hajtók megérkezéséül déli 12'/ 2 óra tüzetett ki a 
nélkül, hogy amannak a megérkezésre több, emennek pedig kevesebb idö adatott 
volna Egyébiránt mindenesetre elismerést érdemel Szeged polgármesteri hivatalá
nak iparkodása, miszerint az illy nagyobbszerü s nem csak saját területére szorít
kozó farkasvadászatok által — a nagyon elszaporodott ragadozó állatok irtását 
megkisérti. 

Feltűnt a kijelölt nap és a czigányként „csak a szele volt gonosz", de minden-



esetre kedvezőbb vala a most két éve tartott farkasvadászat napjánál, a mikor a hó 
annyira esett egész nap, hogy azt, ki valamelly ponton lesen ülve vagy fekve elma
radt, kevés idő alatt a hó egészen elboritá; és e némileg kedvezőnek mondható téli 
napnak talajdonitható, hogy e vadászat; a mind lövök, mind hajtók olly számosan 
jelentek meg. Ha a hajtás rendében foly le, lett vagy lehetett volna farkasáldozat 
— quantum satis — a nagyobb, sűrűbb erdőségeket nélkülöző hajtás alá kijelölt 
területen; mert inint a halasi és majsai hajtók beszélik, egy csapatban öt, másban 
három mutatkozott; némellyek egyeseket is láttak. Na de ez első próba volt, majd 
talán a második s az ezt követő rendesebb leend. 

Egyébiránt lehetett olly lövöldözést puskázást hallani, a millyet 1848 előtt 
csak a ráczkevi uradalombaui hajtóvadászaton hallottam; s miután e roppant pus
kázás főleg egy oldalon történt, irigylettük, hogy azon rész annyira bővelkedik far
kasban, mig mi egyet sem látunk, egyre sem lőhetünk; de k i is tűnt később, hogy 
volt február 7-én a nyulaknak nagy veszedelme. 

Megtöi tént tehát a nagy hajtás s mint a mérgesi nyugoti erdő sarkánál meg
jelent szabadkai vadász urak tudaták : farkasra eredménytelenül. Az imént neve
zett helyen, niellyct pedig gyülpontúl lehetett elövéleményezni, szabadkaiak számo
san, halasiak alig néhányan, a szegediek közül senki sem volt jelen délután 2 —3 
óra közt. A mérgesi nagy majorba voltak elszállásolva a halasi, dorozsmai és maj
sai szekerek, hol ezen községek vadászai s hajtói d. u. 2 — 3 óra közt meg is jelen
tek ; a régibb ismerősek egy-egy „Fogadj Isten"-t váltottak, az ismeretlenek isme
retséget kötöttek s megnézve a halasi puskás Naszvadi Sándor által elejtett roppant 
nagyságú kan farkast, egymásnak Isten hozzádot mondva szétoszlottak. 

Hol volt a farkasvadászatot indítványozó gazda, a szegedi polgármcrteri hiva
talt képviselő, vagy épen maga a polgármester úr? Szivesen mondtunk volna neki 
köszönetet a bár fáradalmas, de az örökös egyformaságban tespedöknek élvezetes 
mulatságért. 

Hol voltak a szegediek ? vagy talán nem tudják, hogy a fáradalmas vadászat 
fűszere : vig danas pohár közt a vadászati kalandok elbeszélése, a szomszéddali 
ismerkedés, társalgás ? 

Hát a szabadkaiakról mit írjak, kikről a velők találkozottak azon megjegy
zést tevék, hogy alig lehetett őket utóiérni, annyira kerüllek a találkát. Nem emlé
keznek ezek már őseikre, kikhez a szomszédság húzódott mulatni s kik ennek követ
keztében a szomszédoknál mindenkor és minden körülmény közt szivesen látottak 
va Iának. 

Elég erről ennyi; úgy hiszem, hogy a jövő farkasvadászatkor közelebbi isme
retséget kötünk. 

E nap tartott vadászaton, midőn a róka elkapta 8 már majd csaknem meg is 
ölte a nyulat, B. K. úr egyik csövével a rókát, a másikkal a szabadulás után sza
ladó nyulat lőtte le. 

Egy szabadkai csapat sértetlen eleven nyulat kézzel fogott el. 
Múlt 1858-ik évi november 24 én G. L . úr, ki az nap harmadmagával vada-



szőtt, az előtte lévő kis sűrűben róka elvonulását vévén észre, egy csövű puskájá
val oda lőtt s a lövés helyére érkezvén, ott k é t agyonlőtt rókát talált. 

d. 

Kilátásaink a jövő nyúl- és fogoly vadászatra. 
A tél a folyó évre úgy látszik lejárta magát s a hely ett, hogy a farsangot esör-

gős szánokon s egyéb bohóságaival fejezuök be, a kedves pacsirta hirdeti már a 
magasból a tavasznak több év óta példátlan korai közelgtét; a vándor szárnyasok 
első hírmondója a vadgalamb is megjött; a húros esténként megkezdi csevegését; 
nem sokára itt lesz a barázdabillegtető s utána a várva várt szalonkák ; szóval a 
tél láthatólag hátrál s az előre vonuló tavasz maholnap itt lesz közöttünk. A vadá
szat minden nemének ez idő szerint vége szakadván, beszéljünk a jövőről, jelesül 
arról, mit várhatunk a nyúl- és fogolyszaporodás tekintetében a jövő őszre. 

Régen emlékezem az 1851* 9-inél a vadak minden nemének kedvezőbb télre, 
de viszont roszabb telet is a vadászatokra nézve alig tudok. Átalánosan kevés vagy 
semmi hó, száraz fagyok, szeles idők a kopóvadásznak kevés élményt engedtek, 
a föld nem lévén büztartó, a hólepte talaj pedig foltos tarka: mind e körülmények 
összehatása alatt ugyancsak fringiás kopónak kellett lenni, melly a nyulat vágj-
rókát egyremásra kétszer háromszor megfordítani s puskavégre hozni képes volt. 
Minélfogva a kopóvadász nem sok nyulat lőtt e télen, söt a hajtó- és irtó-vadásza-
tok sem sikerültek a télen úgy mint várhattuk a vadtereken, mert a nyúl illy ha-
vatlan télen nem szorul össze bizonyos helyre; erdőben, földeken, mezőn, azaz 
mindenütt tartózkodik egyenként, a hajtások csak is egyenként szedhették öket 
össze, a csőszvadász sem fért hozzá ugráson, mert a nyúl száraz fagyon szeles idő
ben a mezőn erdőn többnyire vaczok nélkül guggol, két három száz lépésnyire lö-
távolon kivül kel s ollykor csak úgy veri össze bokáit czifrázva a távolból — a 
puskás boszúságára. 

Ámde az imént felhozott körülmények egyszersmind a rókák pusztithatását 
sem engedték meg és sok candidált róka viseli ma is lehúzni tervezett bundáját. 
Mihezképest e nyáron nem egy süldő fog a rókacsalád áldozatául esni. Ismerek va
dászokat, kik telente rendszerint 20—25 rókát lőnek el, e télen pedig 8—10-nél 
többre nem birták vinni. Én magam alig emlékezem, hogy egy egy télen 10 róká
nál kevesebbet ejtettem volna; a múlt télen kettőt lőhettem összesen, azt sem egé. 
szet, mert az egyike farkavesztett volt, a másiknak nyakbőrét erős rézláncz nőtte át 
s lehúzás alkalmával feje töve elvált a többi bőrétől. 

De hiszen a rókának harmatos nyári hajnalokon jó kutyával lehet parancsolni 
s fészkestől kipusztítani ö kemót. És igy, ha bár más évekhez aránylag e télen több 
róka maradt is, azért nekik is juthat martiusi süldő s számunkra is maradhat elég 
kopóinkat a jövő őszre gyakorolhatni, magunknak pedig élvezetet szerezni. Nyúl, 
ha az idö továbbra is kedvező marad, lesz elég. 



És lesz foglyunk is több, mint a múlt mostoha években, mert a foglyok sza
porodásának nincs erősebb gátja a nagy hónál, midőn a szegény állat kertek csűrök 
közelében élelmet keresve többnyire tőrbe kerül s a haszonlesők mohóságának egész 
falkák esnek áldozatul, a sportsman nem csekély rövidségére. E télen ugyan legény 
volt a talpán, ki a fogolyfalkából egykettőt ki tudott lőni kutya előtt, mert nem 
várták be a vadászt öt lépésnyire mint a nagy havakban, de 2—300 lépésnyire úgy 
indultak sorban előre, mint a csatározó katonák ; egész télen át elegendő legelőt 
találtak a vetéseken s egész csapatok maradtak magúi a jövő tenyészetre, miért is 
a vadászat e nemében csak jó sikert várhatunk. 

Bars, Vcrebély, február 14. BALOGHY E L E K . 

A bihariak Török-Szent-Miklóson. 
A szolnoki lovaregylet január 10-iki ujabb dijagarászata hirlapilag köztudo

másra jutván, mi is, kik az agárvadászatot lovagias időtöltés szempontjából tekint
jük s kiket — ha falusi gazdasági körünkből a barátságnak szentelhető napok 
élvezeteibe lépünk át, e mulatság többször foglalkodtat : — egy illy vadászati al
kalommal elhatározók, hogy távolabb megyében lakó s némi kivétellel — csak 
névről ismert agarász bajtársainkat a verseny napján felkeressük s a magyar barát
ság és rokon szenvedély alapján később időkre kiható ismeretséget szővén, az agár
verseny vitái között pár jó napot töltsünk. 

Ez és ehhez hasonló érzések között érkezénk január 9-én, e roppant hideg-
napon T.-Sz.-Miklósra, ha nem a kitünhetés-, de bizonnyal a nyerészkedés vágyá
nak rosz szagától menten. 

Önérzetünk e tudatában jól esett a magyar vendégszeretettel fogadtatás, jól a 
mindenoldalról felénk nyiló keblek őszinte nyilatkozata s ennek azon végered
ménye : minélfogva az összeült társulati tanácskozmány, szabályai módosításával, 
a nem-részvényes tagok agarainak versenyre bocsátását elhatározá. 

A mondottak előrebocsátásával — hogy kifejtendő elveink a tiszta meggyőző
dés eredményéül tekintethessenek — tartozunk a társulat tagjainak s tartozunk a 
nyilvánosságnak, hol neveink a hírlapok útján fennforognak s a történtek, valamint 
jelen észrevételeink megbiráltatnak. 

Nem kelünk tehát mi harezra sem a tisztelt társulat jelen volt egyénei, sem 
annak agárbirája eljárása és szabályokhoz alkalmazott véleménye ellen. Hanem 
szót emelünk azon elv ellen, melly szerint a dijra futó agarak jobbsága s tehetősége 
az itt gyakorlatba vett átalános szabályok szerint ítéltetik meg; s melly szerin
tünk tökéletlennek tartatván, azon tapasztalatra juttat, hogy reális agarász ne mu
tassa fel jó hirben lévő kutyáját olly alkalom helyén, hol nem a való érdem s jóság, 
hanem a szerencse egyik főtényezö s hol a bíró Ítélete ellen — habár ö az erösb s 
igy hosszasb futást kezdettől végéig, talán önakaratán kivül, de bizonnyal nem 
láthatta — kikelni szerénytelenségnek volna mondható. 



Hogy tehát az ítélet alapjául szerintünk alkalmazandó elvet megértessük s an
nak tökéletesbségét az ottan alkalmazott felett kimutathassuk : elsőben is constatiroz-
nunk kell azt, mit kell a jó agár nevezete alatt érteni? Mi erre nézve igy véleke
dünk : jó agár az, melly a maga erösebb osztályú nyulát is a kiindulástól fogva — 
nem hebehurgya módra, mint a kezdetben sebes de ki nem tartó kutya szokta — 
az elfogás utolsó vágásáig mindig kellő sebességgel és erővel éri s akárhányszor 
futótársa meghibázik — nehogy a nyúl kinyúlhassék — a késedelmezöt mellé 
rohanva megelőzi s a nyulat, mintha reá repülne, nemes ösztönével megsemmitni 
akarja is, tudja is, bárha annak elfogása életébe kerülne is. 

Már ha az igy futó és fogó kutya teszi a jó és szépen hajtó agarat: akkor az 
agarásztársaság elitélési szabályaiban fennálló elv mellett az illy általunk egyedül 
jónak tartott agarat nem eszélyes dolog dijra futtatni. A melly agár a fönebb leirt 
módon szokott hajtani, az öt vagy hat egymásutáni illy futást január havában s k i 
vált erösebb nyulakon — mellyeknél társa keveset segit — ki nem birhat. És innen 
következik, hogy midőn két vagy három illy erös hajtáson — melly azonban az 
előtte futó nyúlnak életébe kerül — erejét tökéletesen kimeríti, azon fenmaradt más 
agárral vettetvén ismét össze, melly vagy szemcsaló sebességének, vagy gyön
gébb nyúlkelésnek köszönheti fenmaradását, kimerítve tehát épen nincs: a kimerí
tett erő többé futni képes nem lévén megáll; mig társa, a tökéletes nyúlfogó erővel 
nem is birt szemcsaló, kergeti ugyan a nyulat egész a positióig, de azt soha hozzá 
nem közeledve veszti el. A biró csak a párhuzamos futásból indulván k i , azt fogja 
Ítélni, hogy a megállott agár vesztett s az elfutó, de nem érő nyert. — Ez hát uraim 
az, mit mi hibás ítéleti eljárásnak ismerünk. Melly bíráskodás következtében, leg
többször a billikomot nyert agár provocáltatik s gyakran a helyesebb Ítéleti elvek 
mellett le is veretik. 

Mi tehát azt hiszszük, sokkal helyesebb s igazságosabb dolog lenne a jobb 
agár megítélése alapjául nem azt venni, hogy a fennmaradt agarak maguk társait 
levervén, mint fogják bekísérni az utolsó hatodik nyulat positiójába ; mert ez sem 
a tehetséget, sem a szépen hajtó nemes viseletet ki nem tünteti, legfelebb azt lát
tatja a nézővel, hogy az egyike nyúlkergetéshez szokott s a napi futásban inkább 
a szerencse, mint erős hajtásokbani kitüntetés után fennmaradt agár, nem érő erő
vel vágtat a nyúl után: a másik pedig a rogyásig való érés tulajdonával biró, és 
nem szerencse- hanem előbbi szép és erös futásai miatt méltán fenninaradottnak ta
lált, kimerített erejében inkább állva nézi a mellöle ellabétolót, mintsem kergesse 
azon nyulat, mellyet érez hogy több ó elfogni nem képes. 

ítéljük meg az agár jóságát azon combinatio után, melly az egész napi futá-
sokbani erökimutatásból eredő jobb meggyőződésre vezethet; vagyis az addigi fu
tásokból mondjunu áment, még minden párjával futó nem csak kergeti/de szépen 
érve meg is fogja az előtte menő nyulat. Csak igy tűnhetik ki s jutalmazható a va
lódi érdem, mellynek az efféle pályafutások egyedüli czéljának lennie kell. Többször 
mondtuk, hogy az a jó agár, melly az erös nyulat is szépen érve forgatva megfogni 
képes. A melly futó agár tehát a vetélkedés napján illyen nyulakon tünteti ki ma
gát, az mutat tehetséget és jóságot, nem pedig az, mellynek a véletlen gyönge vagy 



épen süldő nyulat keltett, ollyat melly csak bujkálva szalad s ruellyet egy sebesen 
kiinduló és csak 500 lépésig a nyulat érni szokott kutya e rövid distantiáu hamar 
felfalhat. 

Valamint igazságtalan dolog lenne két futó ló tehetségét azután ítélni meg a 
párhuzamos futásban, midőn egyik két angol mértföldet győztesen már megfutott, 
társa pedig csak félmértföldig tett szaladás után vettetett amazzal össze : úgy nem 
igazságos eljárás szerintünk az, melly a f'önebb leirt módon társaikat legyőzött s 
billikomra fennmaradott két agár jobbságát, nem az összes napi futásban tanúsított 
tehetségükből, hanem azon egy utolsó nyúlra való futásból ítéli meg, mellyre nem 
egyforma erőt igényelt megelőző futások után, végül bocsáttatnak. 

Ha csak két kutya mérkőzését kisértenök meg s nem tizenkettő közül akarnók 
a legjobbat kitudni : akkor helyes volna az eljárás kiállásig hajtani s a legutolsó 
nyúlhajtásból mérni meg az erőt. Ekkor akár erösebbek, akár gyöngébbek lettek 
légyen a meglelt nyulak, egyforma erővesztés érvén a futókat, egyiknek a másik 
felett semmi előnye sem lenne. De midőn mind a két fenuiaradott kutyának külön
böző tehetségű más és más vetélytársakat különböző nyulakon kell előbb legyőzni : 
e különböző futások mellett egyenlő erővesztés nem állhat elő s igy még akkor is, 
ha másnapra halasztatnék a billikomért való futás, a legvégső párhuzamos futásból 
mérni meg a két kutya erejét s jóságát - ném igazságos-

Eladó lovak. 
Meszlényi Lajos úrnál Daád pusztán Földvártól 3, Ozorától \ 2 órányira : 
Két hámos lé : B á r s o n y , 5tí. fek. k. 16 m. ap. Gambia, any. Zsigaszellö — és K e s e 

6é fek. herélt 15% m. ap. V'ictor, any. Tutti-Mári. 
Két bainos ló : V i r g o n c a Gé. s. pej her. 15'/4 m. ap. Royal George, any. Ernilius — és 

M e g y é s 5é. s. pej her. 15l/i ni. ap. Hercules, any. Felséges. 
Négyes fogat : M á t k a 7é. sót. sárga heréít, 14;,/4 m. ap. Ertzel, any. Mátka. — K h á d i 

5e. arany sárga k. 15'/4 m. ap. Champ'on, any. Khádi. — S z e 11 ö 6é. sőt. sárga k. 15'. 4 m. ap. 
Champion, any. Szellő. — B u j á r 7é v. sárga herélt 152/4 m. ap. Ertzel. any. Slctmer. 

Hátas lovak : T ü z e s 6é. s. pej herélt 16 m. ap. Tumineldich, any. Programm. — V i 1-
1 ám 5é. 8. pej k. 14;,/4 m. ap. Hercules, any. Felséges. 

Bővebb értesülés a daádi felügyelőségnél nyerhető. 

Gróf Szápáry István istállójából — Nagy-Abonyban : 
N é g y e s fogat , különböző szinü, 15 markos — három Netnerby ivadék. 
Egy 17 markos 5é. sárga herélt paripa, Julio után. 
Egy 15 markos 3é. telivér kancza ; any. Negress, John Bull után. 

Gróf Zichy testvéreknél Nagy-Lángon (u. p. Sz.-Fejérvár.) 
C h a t e aux 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 árnál Selyeben (n. posta Forró.) 
X a n t i p p e lé. félvér barnapej kancza 15'/. markos, Vclejtén vadászott. Ara 550 for 
G a z d a p a , 1851-ben két éves' korában a Kaukázusból hozatott kancza; jeles anya, 

ló futó és ugró. Ara 400 for. 

Hágó mének. 
Gróf Károlyi Ede radványi istállójában : 

S t o r m telivér sötétpej mén, ap. Snowstorm, any. Beauty, e tavasszal hág 20 pft díjért; 
bővebb tudomást ád az erdömesteri hivatal R a d v á n yban ; u. p. S. A. Ujhely. 

Gróf Sándor puszta-gyarmati ménesében, Esztergom megyében : 
Co.s a r á r a veres deres . 50 for. ausztr ért. 
D o m i n ó pej . . . . S0 „ „ „ 
T o u r í s t pej . . . . 10 „ „ „ 

A kanczák elhelyezést ingyen, takarmányt folyó áron nyernek. Bövebb<n 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. Sleigbt-of-hand, any. Bay Middletou-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 kanczáért 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 
cs 2-dik Császárdij. — Megnyitó verseny. — Pályaostor. — Liechtenstein dij. — Hölgybillikom.— 
Bécsi polgárdij. — Handicap. — (L. V. és Vlap 4. sz.) 

Május 1. — P e 8 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 (E. 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. — (Aláirni csak mart. 31-ig lehet.) 

T A R T A L O M : 
Töredékek. — Tárogató. — Alföldi farkasvadászat. — Kilátásaink a jövő nyúl- éB fogoly

vadászatra. — A bihariak Török-Szent-Miklóson. — Eladó lovak. — Hágó mének. 

Megjeleu e lap minden hó 10. 20. és 30-án legalább egy ivun. 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 1837-ik és 1858-ki évfolyamok teljus példánya még kapható. 

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


