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Szerda, június 30. 1 8 . SZ. Harmadik évfolyam 1859. 

Vadászbajok. 
I. A b a g o l y k u n y h ó . 

A kunyhó előtt lebilincselve ül az uhu, komoly arczával s nagy 
sárga szemeivel kitekint a nagy messziségbe. Néha-néha kapkod csőré
vel, megrázza és megtisztítja selyeinszertí tollazatát, mert. egyelőre bizto
sítva van a nappali rablók támadásaitól, kik öt gyűlölik s ingerkedő 
játékukat iizik vele. Egyszerre nyugtalanná lesz, a szeme feletti tollakat 
felhúzza és mereven néz; a messze távolságban egy — még csaknem 
észrevehetlen pontot pillantott meg. Mindig közelebb jön gyors szárnyain 
a sólyom, melly ép olly éles szemeivel már messziről megismerte ellen
ségét. Toronymagasságnyira lebeg iugerkedéseinek czéltáblája- az uhu 
felett a vaddús vidékek réme a vándorsólyom, melly bátorsága, gyorsa
sága, ereje és kitartása által mindig nagy tekintélyben állt a solymárok
nál. Nyilgyorsasággal röpül le a magasságból s olly hirtelen csap le, 
hofgy a leggyakorlottabb vadásznak is veszödséget adna jól czélba venni. 
Több heves támadás után, mellyek a Pallasnak szentelt baglyot nem kis 
félelembe ejtik, felül az állásra, hogy még tovább kaczérkodhassék e 
nappal ritkán látható tüneménynyel. De ekkor eléri öt rejtekhelyéről a 
boszuló nemezis s a halálosan megsebesült sólyom a földre zuhan. 

Különféle jeleneteket élvezhet a természetbarát a bagolykunyhóban. 
18 



Majd egy károgó varjúcsapat veszi körül az uhut, majd egy otromba 
ölyv rohan fütyölve a megrezzent állatra, melly felborzalt tollakkal várja 
öt, majd ismét az ékes toronysólyom röpkéd felette, mig a ravasz szarka 
gyanakodva csak a távolban ugrál és fecseg. 

E változatos képek tevék előttem kedvesekké a bagolykunyhóban 
tett látogatásaimat, noha az embernek mindenesetre szüksége van itt némi 
türelemre. 

Egy izben késő őszi napon látogattam meg a kunyhót, melly a vi
déket környező sziklák egyik csúcsára volt épitve. A kunyhótól a meg
lehetősen meredek szikla mentében szép kilátás nyilt a folyamra. 

Délután volt, az idö nem igen kedvezett, átalában kevés reményem 
volt lövéshez juthatni. Egy könyvet vettem elö zsebemből s elmerültem a 
vonzó olvasmányba. Ekkor perezre elsetétült a kunyhó s egy nagy árny 
vonult át a felnyitott könyv felett. A könyvet eldobni, felugorni s puská
mat felragadni pillanat müve volt. Bámulva pillantok meg egy sast, melly 
az uhut megragadta, de csakhamar ismét elbocsátá s azután büszkén 
emelkedett fel ajevegöbe. Fegyverem megtette kötelességét s nemsokára 
azon kellemetlen szerencsém volt, hogy a sebesült uhut az egyik s a le
lőtt sast a másik kezemben czipelhettem haza. A sas tökéletesen kifejlett 
sziklai sas példánya s kiterjesztett szárnyakkal 9 láb hosszú volt. A 
fáczános — egy tetőtől talpig vadász •— sokáig nem tudta megbocsátani 
hanyagságomat, miután az uhu már nyolez évig szolgált neki és rendkí
vül szelid volt. 

Ugyanazon bagolykunyhóban, ennek ellentétéül azon ritka vadász
szerencsém volt, hogy könnyű ködben a kunyhó felett átrüpűlö két vadlúd 
közül az egyiket lelőhettem. 

II. A d o g k u n y h ó . 
Az 1845-ben még csajkás kerületnek nevezett titeli határőrvidék, 

nagyszámú vizi madarakon kivül, kiterjedt nádasaiban és nem különös 
nagy kiterjedésű erdeiben, mellyek azonban valamennyien sürü cserjék
ből állnak, aránylag nem jelentéktelen számú farkasokban is bővelkedett, 
mellyek daczára az ellenök tett számos vadászatnak csak nehezen enge
dek az embereket közelükbe jutni. Nevezetesen a K o v i l nevü határ
vidéki falu mellett létező erdő kedvenez tartózkodási helyük. 

Már az emiitett év nyarában számos panasz hallszott a farkasok 



által tett károk miatt s igy alkalmam volt részt venni több farkasvadá-
szatban, mellyeknek azonban mindig csak középszerű eredményük volt; 
s ezt én e ragadozó állatok ismert félős természete és elövigyázata mel
lett, különösen a nem legnagyobb renddel, sok lármával és rosz széllel 
rendezett vadászatoknak tulajdonítom. 

E szerint a tél kezdete, melly azon vidékeken szokatlanul kemény 
hideggel köszöntött be, volt a legalkalmasabb időpont a dögkunyhó meg-
kisértésére. Én a kunyhót egy erdei réten készíttettem el, hol bizonyo
san tudtam, hogy a farkasok gyakran megfordulnak. 

Első csalétkül egy egész ló szolgált. Két nap múlva örömmel ta
pasztaltam, hogy a farkasok nemcsak az egész lovat széttépték, de még 
csontjait is elhordták messze a bokrokba. Ekkor egy második ló öletett 
meg a helyszínén, mellyet a czigány megnyúzván, karóval a földhöz czö-
vekelt. Este a kunyhóban voltam. Csipös hideg volt; a könnyű hólepel 
minden tárgyat már távolról felismerhetővé tön, végre a hold is felkelt s 
az egész vidéket megvilágitá. 

Nemsokára a távolban farkasorditás hallszott, melyre csakhamar 
egy másik ordítás felelt, úgy hogy lassankint, különböző irányban de 
közel, hat vagy hét farkast tudtam. Az első vendég, ki a lakománál meg
jelent, róka koma volt; óvatosan jött a réten keresztül, farkát a földön 
húzva maga után s minden szertartás nélkül azonnal a lakomához látott. 
Nagy kedvem lett volna reá pörkölni, — de a farkasok voltak a czél, 
azért — miért dobogsz szivem ? 

Rövid idö múlva kurta ügetésben jött az erdő felöl egy ordas farkas 
s utána egy kisebb, mellyet kölyöknek tartottam. A róka még egy darab 
húst szakított le a dögről s aztán ellábolt. A farkasok leirhatlan mohó
sággal rohantak a hullára s kutyamódra mormogva, felborzalt szőrrel 
elkezdek sybaritai lakomájukat. Felhúzott és kellőleg megtöltött két
csövű fegyveremmel meg akartam várni, mig talán mindkettő közelebb 
jön, vagy legalább olly helyet foglal el, hogy a ló ne legyen köztem s a 
vadállatok közt. Feszült figyelemmel vártam mozdulataikat, a pillanat 
elérkezett, a szem a legyet, a kéz a kakast kereste, az első cső sárká
nya lepattan, mindjárt utána a másodiké is, de — csak a gyutacsok 
peregtek le. A figyelmesekké lett farkasok odahagyták a dögöt, óvatosan 
körülszaglászták messziről a kunyhót s eltűntek. E kellemetlen esemény 
által lehangolva jobb karba akartam helyezni puskámat, de a szeren-



esetlenség soha se jó' egyedül : — bár felkerestem zsebeimnek legrejtet
tebb zugait, egyetlen egy gyutacsot se voltam képes találni; valamennyit 
honn feledtem. Most drága volt a jó tanács; haza menni nem volt tanácsos, 
mert ki állhatna jót a farkasok hamis étvágyaért? de másrészt attól is 
féltem, hogy a közellevö farkas urakat hosszabb időre elriasztanám. 
Megadtam tehát magamat sorsomnak, elhatározván, hogy daezolok a kissé 
fagyos idővel. Mintegy fél óra múlva ismét vendégem érkezett, egy erös, 
kinőtt farkas, mellynek étvágyát, mint csendes figyelő, kellőleg tudtam 
méltányolni. Kevéssel éjfél előtt egy lövés hangzott az erdőben. Azerdö-
felügyelö volt, kinél szállva valék s ki hosszú elmaradásom miatt aggódva, 
engem két határőr kíséretében felkeresett s félig megfagyva haza kisért. 

Harmadik este helyrehoztam e végzetes éj hiányait, minthogy két 
farkast és egy rókát lőttem, mellyekhez a hét folytán még egy rókát s 
egy kitűnő nagy farkast csatoltam. 

Az utóisónak életereje valóban bámulatos volt. 
Erös puskámnak teljes lövésével nem egészen 30 lépésnyi távolból 

fejbe lőttem öt, a farkas hátulsó lábaira ült s kegyetlenül vonított. Má
sodik lövésem mellben találta, úgy hogy a lövés után annyira kapkodott, 
hogy szinte hallottam fogait csattogni, végre egy harmadik lövés vetett 
véget szenvedéseinek. Később láttam, hogy az első lövésemmel mindkét 
szemét kilőttem. W. F. 

T á r o g a t ó . 
(Pestjúnius első felélben..— A lóversenyek; futó lovak száma, nyeremények összege; futások 
sebessége a Derbyvél összehasonlítva. — Lóárverés jún. 6-án és 8-án ; a kisbéri lovak. — Lovar
egyleti határozatok; a fehérarany kulcsa, nevezések a nemzeti dijra s a pesti versenyek határideje 
jövőre. — A Derbynap. — Musjid és Summerside ivadékága. — Az ascoti versenyek. — Báden-

bádeni készületek:) 

A vidám pezsgő élet, mellyet június első felében a medárdi vásár, a lóverseny 
s a magyar gazdasági egyesület közgyűlése és géptárlata idézett elő Pest utczáiu 
— a hó második felében a nyári időszak rendes pangó csendére hanyatlott vissza. 
Az ország minden részéből s a testvér Erdélyből is számos vér- és elvrokon jelent 
meg résztvenni a nyilvános élet azon mozzanatában, mellyet még az ipar, gazdaság 
és sport terén a gazdasági és a lovaregylet működése nyújt. E kettő közt osztván 
meg napjaikat, este a színházban kerestek müélvet s színház után a nemzeti casino 
ízletes lij termeiben találkoztak újra nagy részt azok, kiknek távoztával Pest ismét 
stercotyp üzletarczát nyerte vissza. 

A lóversenyek egyenként és átalában olly jól — söt olly fényesen sikerültek, 



hogy a rákosi gyep régi ismerőinek állítása szerint — a közönség illy derekasan 
megrakott, megvitatott s érdekfeszítő futásoknak még nem volt tanúja. Futott ezek
ben összesen 48 ló s a nyeremények összege 3,866 darab aranyra és 18,000 ausz
triai ért. forintra ment, ide számítva az öt tiszteletdíjnak 246 aranyra és 105 forintra 
rúgó értékét is. A sikorrel a tenyésztők és tulajdonosok meg lehettek elégedve, mert 
mig a jelentékeny nemzeti dijon s a pesti és hazafi-díjon kívül a második Császár
dijat is honi tenyésztmény nyerte, addig azon főuraink, kik a múlt télen drága ára 
kon hozattak Angliából ott is jeleseknek ismert <telivéreket, költségeiket némileg 
fedezve látták olly győzelmek által, minőket Ducrow a bécsi gyepen, Basi Bozuk a 
Károlyi-díjban és Agitation az első Császárdijban vivtak ki . A haszon, mit e lovak 
ezentúl akár még a gyepen, akár a tenyésztésban fognak tulajdonosaiknak hajtani, 
már meglehetősen tisztára marad; mindenesetre áll azonban az, hogy az ország illy 
jeles tenyészanyag behozatalával csak nyert, mert hiszen ki ne óhajtana hack lónak 
teremtett Ducrow ivadékot, vagy az erős, kitartó és szép arányú Basi Bozuktól csi
kót nevelni, mig a jeles Agitation — telivérkauczákban úgy is szegény országunk
nak valódi nyeresége. 

Agitation futása iránt — mint átalában a versenyek legnagyobb részére nézve 
is — lapjaink „j ó s"-a helyesen tájékozott. Valószínűnek monda ö azt, hogy ha az 
ideges kancza jól indul, lovarját elragadva s versenytársaitól alig megközelítve fog 
a nyerponthoz elsőnek érkezni. És ime szóról szóra úgy történt. Futása a legsebe
sebbeknek volt egyike; a 3'/,, mértföldet 6 p. 52 mp. alatt futotta meg. Részünkről 
nem tartjuk ugyan valamelly futás perczeit és másodperczeit a ló sebessége b i z t o s 
mérvének, mert hiszen — mint ezt minden turfita jól tudja — a baladás nagyon 
sokat függ a talajtól, időjárástól s a verseny folyama alatti esélyek kölcsönös mér
legelésétől (például, ha induláskor a vezetésre egyik sem akar vállalkozni, a hala
dás eleinte igen lassú lesz s a másodperczek száma nagyon felnő; mig ellenben ha 
a versenyt valamelly második ló nagyon erőszakolja, akkor az előre vágtató a töb
bit is maga után húzza, mint tavai Bécsben Canrobert, melly St. Gilert erejének 
teljes kifejtésére kényszerité); habár tehát a másodperczek számát nem is hisszük a 
ló képessége criterionjáuak, érdekesnek tartjuk még is megemlíteni, hogy az öt 
éves Agitation a pesti első Császárdijban ép olly sebességet fejtett ki, minőt a bá
rom éves Musjid és Summerside az epsomi Derbyben és Oaksban, az utóbbiak 1 % 
mértföldet 2 p. 56 mp. alatt futván meg, mit Agitation futásidejével összevetvén 
kitűnik, hogy ez utóbbinál '/<( mföldre 58% mp. — az epsomi hősöknél pedig '/a 
mföldre 58'73 mp. esik. Megjegyzendő azonban , hogy a Derby és Oaks már 2 p. 
46 mp. alatt is lön megfutva s igy ha középszámitással 2 p. 50 mperczet veszünk, 
Agitation futása ennél fél mértföldenként 2 másodpercczel még is lassúbb volt. — 
Basi Bozuknál a Károlyi-tétversenyben fél mértföldre 64% mpercz esik, mit az fejt 
meg, hogy e derék mén negyvennyolez óra előtt 3V 2 mföldet Agitationnal erősza
kolva futott s másodszor — hogy győzelmére ezúttal erejének végkifejtésc nem 
volt szükséges. Rhadamans 61% mp. alatt végezett fél mértföldet — se honi három 
éveshez aránylag csekély idö nem lepheti meg azokat, kik a derék sárgának a ver
seny elejétől végéig bátor sebes haladását látták. 



A versenyvarsárnapot követő hétfőn június 6-án az e napra hirdetett lóárverés 
lön megtartva. A gazdasági egyesület is ép e napon és órákban tartván közgyűlését, 
sokan az egyik vagy másik helyen megjelenésben lettek meggátolva. Mind a két 
határnap január elején tűzetvén ki, e bajon segíteni nem lehetett; jövőre azonban a 
két egylet közös egyetértéssel fogja az érdekek összeesését elkerülni. Maga az ár
verés csekély eredményű volt, mert a bejelentett több mint hetven ló közül közép 
árakon csak kilencz kelt el. A vevők kis számát egyébiránt könnyen megfejti a 
körülmény, hogy e pénzszük világban leginkább csak okvetlen szükséges vagy 
tenyészlovakra akad vevő, mint ez két nappal később szintén a lovardában bebizo
nyult, hol a kisbéri ménesből eladásra felállított hat ló egytől egyig elkelt. 

A kisbéri ménesnek különben is jó hírnevét emelte az, hogy mindjárt az első 
versenynapon két ottani tenyésztmény Ármin és Megyer — mellyeket a tavali ha
sonló árveréskor mint két éveseket vettek meg Almásy és Pálffy grófok — a nemzeti 
és a pesti dijat nyerték meg. Ezeken kivül onnan jött még a bécsi polgárdij nyerője 
Rhadamans is, mellynek apja C h i e f J u s t i c e most került árverés alá. Erös 
izmos tehetős 12 éves sárga mén ez, ap. The Hydra, any. The Lawyers Lady. 
A kikiáltási ár 2000 forint három ezerre ment fel s ezen utolsó ajánlat Tisza Kál
mán úrtól származott, kinek e vételhez csak szerencsét kívánhatni. Ha e mén árve
rése egy nappal később — Rhadamansnak a II. Császárdijban futása után történik, 
talán a három ezernél sem történt volna megállapodás s még tovább árverel azon 
angol lovász, ki most is bona vagy nem bona fide azt vitatta, hogy övé volt az utolsó 
szó. — Egy nyolez éves sötétpej anyakancza L i g h t f o o t , ap. Lightfoot, any. 
Abugress 495 ftért s egy 5 éves fek. k. D a u p h i n e , ap. Dauphin, any. Canonball 
505 ftért b. Zedtwitz birtokába ment át ; W i l s f o r d 2 éves pej mént, ap. Wilsford, 
any. Sarah, 370 fton b. Rudnyánszky Iván tartotta meg; mig a 3é. p. pr. P r a e s í 
den t 375 for. és a 2é. p. m. G r e p p, ap. Grepp, any. Opal 450 for. árán gr. 
Pálffy Pál istállój ába költözött. 

A lóárverés után következett a lovaregyleti részvényes tagok összeülése a 
lovarda termében. Ennek nevezetesebb tárgyai ifj. gr. Batthyány István három 
rendbeli inditványából állottak. Az e 1 s ö : a teherarány átalános kulcsának azon 
okból fölebb emelése volt, hogy a teher legalsóbb fokára (mi némelly dijaknál 80 
fontot tesz) nálunk nem mindig találkozik illy könnyüségü lovar, minélfogva a leg
alsóbb teherfokozatnak 92 fontra emelése s a többi tehernek ehez alkalmazása lön 
javallva. Az indítvány közhelyeslésre talált, minthogy azonban a Széchenyi-, Hazafi-, 
Esterházy- és Batthyány-Hunyady-dijakban előforduló ezen kisebb teherarány meg
változtatása csak a dijadó főurak beegyezésével történhetik, a titkár e beegyezésnek 
vagy tiltakozásnak 1860. január 7-éig leendő kijelentésére lapok útján fogja az 
illetőket felkérni. 

A m á s o d i k indítvány a nemzeti- és hazafi-dij érdekének növelését vette 
czélúl. A verseny érdeke t. i . a reá nevezett lovak nagyobb számával növekszik, ez 
pedig olly dijaknál, hol külföldi ló nem s csak honi tenyésztmény versenyezhet, 
aként érhető el, ha a nevezések már két évvel elébb történnek, mint Angliában az 
epsomi Derbyre és Oaksra. A versenyek ügyében buzgóságáról annyira ismeretes 



és népszerű nemes gróf ehezképest inditványc-zá, hogy a nemzeti-dijra két évvel 
előre történő nevezések zárnapja évenként a pesti versenyek utolsó napja legyen, 
miután ezen ideig minden tenyésztő tájékozhatja magát az iránt, váljon jelenleg 
(például 1860-ban) egy éves csikaja nevezhetö-e az 1862. évi nemzeti dijra ? Az 
inditvány életrevalósága pillanatra sem vonatott kétségbe, ama tekintetből azonban, 
hogy némelly jeles vérű csikók (mint tavai Rhadamans, Ármin, Megyer) gyakran 
csak két éves korukban kerülnek turfiták birtokába az államménesekböl s a nemzeti-
dijra még ekkor nevezve nem lévén, ebben többé részt sem vehetnének: — gr. 
Batthyány István inditványa olly módosítással lön elvileg elfogadva, hogy a nem
zeti-dijra kétféle nevezés álljon nyitva, t. i . egy éves csikóé két évvel előre tiz 
arany bánattal s két éves csikóé egy évvel előre húsz arany bánattal. E határozat
nak foganatba vétele s alkalomszerű kihirdetése a választmányra bízatott. 

A h a r m a d i k inditvány végre a pesti versenyek határidejének korábbra — 
vagy is inkább a bécsiek elébe tételére vonatkozott. E javaslat mellett azon okok 
harczoltak, hogy Magyarországban korábban nyilván a tavasz mint északnyugot 
felé, itt a lovak idomítása is hamarább végezhető be; továbbá hogy a rákosi gyep 
lágyabb minősége is kedvezőbb a futóknak, mint ha ezek rögtön a freudenaui ke
ményebb talajon kezdik meg működésüket; de ajánlja ezt a sorrend is, mellynél 
fogva az idegen versenylovak először Pestre hozatván le, innen Bécsbe, Boroszlóba, 
Berlinbe sat. mehetnek — s el lesz kerülve a pesti és a boroszlói versenyek össze-
esése is, mi eddig június elején rendesen történt és azt okozta, hogy ugyanazon 
lovak mind a két versenyben épen nem vehettek részt, az angol lovarok pedig 
perezre kiszámított sietséggel valának kénytelenek ide és oda utazni, söt néha a 
két gyep valamellyikén meg sem jelenhettek és e miatt kellő súlyú vagy bizalmú 
lovarokban támadt érezhető hiány. Ezen okok összege sokkal nyomatékosabb volt, 
hogy sem az indítvány helyessége azonnal elismerésre ne találjon, minélfogva a 
választmányra lön bizva, hogy magát e, határidők megváltoztatása s az érdekek 
összeegyeztetése végett, a bécsi verseny választmánnyal tegye érintkezésbe. 

És most tekintsünk át a külföld s különösen Anglia versenyidényének neveze
tesebb mozzanataira, mellyekböl az epsomi két nagy esemény kivonatát lapjaink 
elébbi száma közölte. Mennyire összeforrott Angliában a versenyügy a nemzetélet
tel, ennek példájául pótlólag álljon itt egy angol sportlap jelentése a Derbynap 
társadalmi jelentőségéről. 

„A Derbynap! E szó saját varázzsal bir. Angliának egész férfi népessége évi 
ünnepül tekinti e napot, mellyre a tavaszi első napsugár felragyogásától kezdve a 
futás perczéig számit és vár. Az ekkor itt mulató külföldi kötelességéül tekinti az 
epsomi gyepre rándulást; a környék örege apraja, gazdaga szegénye megjeíen a 
Surrey sikra; London kiürül, a boltosok elbocsátják segédeiket s akár a boltot is 
bezárhatnák tiz-tizenkét órára; a parliamcnt ritkán Ul össze e napon, a törvény
hozók nem örömest hallgatják az unalmas vitát akkor, midőn a versenyek legérde-
kesbike foly. Mi magunk — irja a „Field" reportere — annyiszor láttuk már c vig 
gyülekezetet, hogy bele is unhattunk volna, az epsomi gyepen azonban mindig új 
tréfa, új csoportulat, új érdek kínálkozik — szóval : Epsom páratlan a maga nemé-



ben. Az epés zsörtölődni feled, az ideges neki erősödik, a bárgyú élezéssé s az 
álmos élénkké válik e napon. Erős meggyőződésünk, bogy az epsomi verseny az 
angol nemzetiségnek egy részét képezi s hogy nélküle egy kormány sem tarthatná 
fenn magát. — A néző-közönség tömege soha sem volt még nagyobb mint ez évben; 
számtalan ezernyi nép lepte el Epsom vidékét, üzletemberek, élvvadászok, naplo
pók, csavargók, czigányok sat. mind mind ott valának. Az állványt zsúfolásig tölte 
meg kedves hazánk szép aristocratiája; a dombon hintók tábora állott, tele boldog 
arczokkal, mellyek ezen egy napon legalább feledék, hogy a világon bú gond is 
van. A sik, a meddig csak szem láthatott, egy roppant mozgó tömbnek tünt fel, 
mellyet látni kell, de leirni nem lehet. Gyalogosok folyói ömlöttek ki London minden 
pályaföjétöl, egy pont — a versenytér felé vévén irányukat. Igy folyt ez szakadat
lanul egész a nagy verseny bevégeztéig s ekkor ismét a visszaömlés kezdődött meg 
és tartott egész késő éjig, mellynek függönye régen legördült már a változatos dél
után ezer és egy tarka jelenetére, midőn hintók, szekerek és százféle jármüvek még 
mindig gördültek be London utczáira s százezrek arcza fordult a reggel elhagyott 
házi kör felé." 

Egyszer az életben elég megnyerni a Derbyt s ime Sir Joseph Iíawley három
szor nyerte azt már meg és most két egymásutáni évben. Idomárja Manning méltán 
szerencsés embernek tarthatja magát, mert első Derbylova tavai jelent meg és győ
zött s az idén Musjid ismét megszerzé istállója győzelmét. Wells szintén burokban 
született, mert daczára annak, hogy május 5-én lovával felbukván eszméletlenül 
vitetett el a versenytérről, mielőtt egy hó lefolyt volna, az Epsomvcrsenyek első 
napján két győztest lovagolt, a második napon pedig a Derbyt és a billikoinot 
nyerte meg. 

Sir Joseph Hawley a tét- és bánatpénzek 6750 font sterlingre menő összegén 
kivid fogadások utján is olly sokat nyert, hogy nyereményét a legnagyobbnak 
mondják, mellyet valaha egy futásban szerzett egy ló tulajdonosának. M u s j i d 
Scarborough őrgróf nevelése, ap. Newminster, any. Paggy, melly Muley Moloch- és 
Fannytól származott, ez utóbbinak Jerry és Fair Charlotte levén nemzői. Szőre setét 
pej, magassága 15 marok és 3 hüvelyk. Száraz nemes feje, szétálló fülei, hajlott 
nyaka, igen mély szügye, széles lapoczkái, inas ezombjai, ép izomcsuklói s erős 
csontjai vannak. Nagyon hosszúra képes elnyúlni, de járása sajátszerüleg billegői 
mindazonáltal egészen nemes és versenykész külsejű ló. 

Az Oaks nyertese S u m m e r s i d e kis alkatú de jól elnyúló pej kancza, 15 
marok és 2 büv. magas, szügye, háta, lapoczkái kitűnők. Nevelte Harcourt admirál, 
ap. West Australian, any. Ellerdale, Lanercosttól és Tomboy-kanczától, mellyet 
Tesane és Whisker nemzett. 

Mind a két nyertes második kedvencz volt csak s megverte The Promised 
Landot és Mayonnaiset, mellyeknek győzelmét olly bizonyosnak tartá a turfvilág, 
bogy ellenük már fogadni is alig mert valaki. 

Epsomot Ascot, a k i r á l y i Ascot követte, június 14-én kezdődött négy ver
senynapjával, mellyeknek harmadikán a királyné is megjelent udvari környezetével 
tiz négyes fogatú hintón, az első ötöt húsz s zü r k e s a második ötöt ugyanannyi pej 



röpítvén az éljenező s kalap- és kendölobogtató nép közé. Ott volt az imént lelépett 
miniszterelnök lord Derby is, ki a kormánygondoktól menekülve most újra tevékeny 
részt vecnd a versenyügyekben. A négy nap legérdekesebb eseménye a 

6 o 1 d Cup (300 sovereign értékű arany billikom) és 200 sov. készpénzben. 
27a mfld. tét 20 sov. 25 aláiró. 

Mr. Higgins 6é. F i s h e r m a n Herontól. Cresswell. . . 1 
Mr. Merry 5e\ S a u n t e r e r . Osborne 2 

A bíróság e kettőt helyezte; futott még a 4é. Beacon és négy 3é. ló, Nimród, 
Bewis, North Lincoln és Defendcr. — A SZÍVÓS és sokszor túlcsigázott Fisherman — 
mind a mellett hogy versenytársainál sokkal nagyobb terhet vitt — könnyen, másfél 
lóhosszal nyert; régi ismerője, a brit közönség, nagy tapsolással üdvözölte tavali 
győzelmének ezen ismételését. A királyné is nagy érdekkel vette szemügyre e cele-
britást, melly pár óra múlva újra futott a 100 sov. királyi tiszteletdíjért s ezt három 
3é. versenytársa ellen ismét könnyen megnyerte. 

A k i r á l y i v a d á s z b ü l i k o m é r t 35 ló indult s K i n g - a t - A r m s és 
S h i s m, mind a kettő 3 éves, holt versenyben érkézért be; a döntő futás azonban 
az elébb nevezettnek két lóhossznyi előnyével végződött. De azért a Surplicetól 
származott S h i s m a legjelesebb lovak egyike, mert három éves létére egy 2 
mföldes versenyben (The Gold Vase) két lóhosszal verte meg Anglia legjobbnak 
tartott lovát a 6é. Leamingtont, melly a szintén jó nevü Tournamcntet ugyanannyi
val hagyta maga után. Valószínű azonban, hogy Leamington ez úttal nem volt egé
szen versenykész, mert e futás után minden ascoti kötelezettségéből visszavonatott. 
Megemlitendíí még két 3é. lónak' (Ardour és Romsey) versenye. Szerdán Ardour 
egyenlő teherrel verte meg Romseyt, csütörtökön pedig Romsey hét fonttal vitt 
többet mint amaz és még is győzött. Ez egy eladó versenyben történt, hol feltételül 
volt kikötve, hogy a nyertes vagy 500 sov. árán legyen eladó, vagy 7 fonttal többet 
viseljen s Romsey tulajdonosa lord Palmerston ez utóbbit választá. Nem volna-e 
-követendő példa e versenyfeltétel nálunk, hol az eladó versenyekbe leginkább csak 
azon csekélyebb értékű lovak neveztetnek, mellyeknek birtokához a tulajdonosok 
nem kötnek nagyobb becset ? 

A september 3. 7. és 10-ki B á d e n - b á d e n i versenyek programmja tizen
négy futást tartalmaz, mellyeknek díjösszege 51,000 frank. Egy franczia sportlap 
ezt mesés mennyiségnek (chiffre fabuleux) mondja s nagy zajt üt belőle, mig mi 
rákosi gyepünkön egész csendességgel csaknem ugyanannyit fizetünk ki évenként. 
A bádeni versenyek érdekességében legfőbb tényező a nagy előkelő közönség, melly 
oda Európa minden részéből özönlik. A fürdővendégek száma június 10-én az öt
ezerét meghaladta. Június 30-ára volt kitűzve az öt nagy hangverseny elseje, melly
ben Vieuxtemps, Ernest Nathan, Alfréd Jaell, Marié Battu és Marimon kisasszonyok 
lesznek a főszereplők. 



Langvius véleményei 
több lovas vadásznak a „Vadászlap"-ban nyilvánított elveire és agarász-modoraira. 

(Vége.) . 

Az öt bihari agarász előadásából, úgy a „Vadászlap" leírásából is azt veszem 
ki : hogy a Gyöngyös igen s"ebes agár; az illyenekröl pedig úgy tudom, rosz nyula
kon nagy segítségei, a jókou pedig nagy akadályai a kitartó agárnak, mert a rosz 
és középszerű nyulakat a sebes agár is éri, veri, forgatja először, vagy néha egész 
fogásig i s ; ebből az lesz, bogy a vele gyakran futó kitartó agár aztán azon hiede
lemben, hogy sebes társa minden nyulat beér először, számitásábau csalatkozván, 
soká birja elhagyni sebes társát, mellynek forgató ereje jó nyúlon az egyenes taszí
tásban adatván ki , nem egyhamar elhagyható, — halad pedig a jó nyúl előre mind
addig, mig a győző agár a sebesnek elébe nem ér, mert amannak könnyebb (gyak
ran láttam) a jó nyulat beérni, mint a nagyon sebes agarat első egyenes futásában 
elhagyni. Az imént érintett szándékos késedelem miatt néha a legjobb agár is 
csúfot vall, t. i . a távol eső positióba is beszalasztja a nyulat, mellyet ha maga lett 
volna — elejétől végig teljes erőt fordítván a futásra — szépen megfog. Azt mond
ják erre némellyek : ha jó az agár, ne számítson — de ezt csak az igen fiatal 
agár, mellyben még teljes a tűz, vagy a nagyon pihent jó agár teheti jókedvéből. 
A sebes agár tapasztalásból tudja azt, bogy ha ö három-négy száz lépésig be nem 
éri nyúlját, azután soha, ugyanezért felugrás után egyszerre minden erejét össze
szedi s gondtalanul „a la Gyöngyös" kiadja, — legyen a kitartás társa gondja. 
Elismerem én : hogy honiokbuczkás és erdős helyeken, kivált az ezekhez közel 
fekvő rosz nyulakon, használhatók a sebes agarak; de sik földön, hol a nyúl nem 
buvásba, vagy csalásba, hanem kinyulási erejébe bizik, a legjobb nyulakat kitar
tani lehetlen még a legjobb agaraknak is, ha soha sem számítanak, se nem futat
nak. A siki és positióhoz igen távol lakó nyulaknak az igen sebes agarak esak 
riasztói, kinjokban néha nyivogásra fakadva kiáltják : hogy lódulj te nyúl jobban, 
jön a halál hátúi. 

Volt nekem sebes agaram elég fiatal koromban, előre tudtam hányszor birja a 
nyulat beérni, reszkettem ha már a negyedik kapásra meg nem fogta, rimánkodtam 
hogy bár csak szerencséből a fogai közé akadna, mert ha nem, kinyúlik a nyúl 
annyira, hogy a sik földön se fogja sebes agaram szemeivel is látni. 

Szerencséd Gyöngyös, hogy ötszáz ölig megfogható nyulak vannak a fejéri 
hegyek közt, Török-Szent-Miklóson is tanyás, mi több: tilalmas téren futottál, hol a 
nyulak egészen gyakorlatlanok, ezért kaptál dijt — ha ugyan elment nyúlon a dij 
megadható volt (mert azt állítják, hogy nyulad elment). 

R. A. szerint a Gyöngyöst gazdája se tartja kitartó agárnak, nem is az, mert 
a bihari agarakkal nem mert a gombai jó nyulakon megütközni. 

Tanítványom ugyan ékesen szónokol a Gyöngyös mellett, de nem meri jónak 
nevezni; hanem csak bajtónak — nota benc : kis kiadásban, — Siess hát Gyöngyös 



tanítványomhoz, a homokos buczkák közé, itt nem lesz látható a buczkáktól hol 
nyújtod ki a jó nyulakat, hol mennek el melletted a jobb s legjobb agarak s hol 
húzzák be, győzik meg s fogják el kinyújtott nyuladat; a mi látatlanban történik, 
mind neked lehet számítani, neved — méltatlanul — a nagy könyvben ragyoghat. 
Nem tanácslom, hogy a Berettyó partjain levő igazi sik székes gyepeken megjelenj, 
mert ott látni fogja a társaság, hol nyújtod ki néhány szélvágás után s hol bizod 
másra a jobb s legjobb nyulak kitartását és megfogását — elveszíted a szép hír
nevet, mellyet tanítványom kétértelmüleg ruházott reád. 

A télen volt esztendeje, tanítványom innen veszi fel a leczkét a „Vadászlap"-
ban : az a jó agár, a melly a maga nyúlját mindig megfogja, (Mottó : = N . I.); s 
most azt nevezi „igazi agár"-nak, melly a közlött tudósítások szerint egy nyulat 
sem tartott ki igazi érő erővel, annál kevésbé fogott meg — a dijat is elment nyú
lon nyerte el ; pedig bizonyos az, hogy sok nyúlon, kivált fagyos földön, azaz agár 
nem tud utoljára meg se szaladni, a melly a maga nyidait kitartotta, megfogta. A 
középszerű agár megszalad a tizedik nyúlra is, ha az rosz be is éri néhányszor, 
néha meg is fogja; de ha nem neki való csak kergeti s mint az elsőt úgy az utóisót 
sem tartja ki . 

Igaz ez : a sebes agár minden nyulat megpróbál két-három száz lépésig, ha 
észreveszi, hogy alul van az ö erején, úgy ráragad örömében, hogy a legjobb agár 
sem fér tőle hozzá (ha csak el nem üti őt); ha pedig erején felül állani sejti a nyu
lat, egészen felhagy vele, nem is fut, lantol — s tudva, hogy nem bir vele, fenn
tartja erejét, hogy a netalán kelendő roszabb nyulakon magát gazdája kenyerére 
érdemesíthesse. 

Véleményem szerint igazi jó agár, ha elegendő téren nyulát kénytelen elbo-
csátni, az akkor nap az egeret sem éri, szekerén vagy lóháton kell haza vinni 
exkaustis viribus elalélva, gyakran örökre megromolva, néha halva. Az illyet elte
mettetem, a fönebb leirt válogatót felköttetem. 

Tanítványom felkért : hogy ha eltévedt, igazítsuk útba — ez tanítójának főkö
telessége ; kimondom hát, hogy én a Gyöngyöst szemcsaló agárnak tartom, mellyel 
az eddigi gyakorlat szerint lehet nyerni (főleg ha favor in judice plus valebit quam 
lex in codice), de Langvius csak ezen ítéletet mondja reá : hogy ignotos fallit, notis 
est derisui. Szegény Norma te tartottad k i a megfogott jó nyulakat; még is azt kell 
énekelned Virgiliussal : túlit altér honores, sic vos non vobis fertis aratra boves. 
Vigasztald magad jó Norma I. Napóleonnak ama szavaival: „mindent elvesztettünk 
vitézek, csak a becsületet nem"; mi rajtad is betölt, mert gróf Szápáry közié érde
medet, sajnálva szerencsétlenségedet, megtartá becsületedet mtiértö igaz birák előtt 
— a többivel mit se gondolj. 

Tanítványom mindig jó nyúlról és jó agárról beszél; szerintem vannak jó, 
jobb és legjobb agarak, ügy nyulak is, én a két utolsókkal szeretek küzdeni. Azt 
mind j ó agárnak tartom, a melly igen ritkán jön haza nyál nélkül, de válogat; — 
j o b b nak tartom azt, melly soha se jön nyúl nélkül s igen ritkán válogat; 1 e g-
j o b bnak hiszem azt, melly a maga t. i . első nyulát elegendő téren soha se sza-
lasztja, vagy a positióig mindig érve verve viszi be, — illyenkor tisztét teszi, de a 



nyúllal szerintem be nem számolt, mert ez csak akkor történik meg, ha megfogja. 
Ha a positióba egyenesen bekíséri s benn megfogja: ollyba veszem, mint mikor a 
tekeasztalon disznót csinál a játszó s ez is számol; — tudva levén, hogy a positióba 
beért nyúl már nem fut eröböl, megcsendesedve keresi az öt elrejthető bokort, 
mellynek levelei azonban késő ősszel lehullván, egész télen a magát lecsapott nyu
lat látni engedi, mellyet a kisérö agár ott biztosabban meggyilkol, mint a posi
tióba is egyre érö, forgató legjobb agár, mert mig cz ha kapását téveszti, megfordul, 
a bokrok közt eltűnik az ügyes nyúl. 

Majd minden agarász azt hiszi, hogy az ő környékén vannak legjobb nyulak, 
mert ha szalaszt, többnyire azokból szalaszt; én azt tartom : hogy olly környéken 
van legtöbb — mindenik nemű — jó nyúl, hol számos agarász lakik, mert ott rosz 
nyúl életben kevés marad; a mellyik él, az a sok kergetés által úgy neki edződik 
az erős futásnak, hogy a legjobb agár is nehezen fogja meg. Jobb és legjobb nemei 
a nyulaknak kopasz, szántott, tarló, levágott tengeri kórós földeken kevesen vannak, 
mert a hasig érö gaz és csutkatövek akadályozzák a futásban, még jobban a sebes 
fordulásban a nyulat s csak ritka menekülhet meg a közönséges agaraktól is. Egé
szen sik székes nyomásgyepeken, ha vén, mind jó a nyúl, mert cz nem a buvás-
hanem a kinyúlás által szabadulván meg többször az agaraktól, a legjobbaknak is 
dolgot ad. 

Legjobb nyulak számosan találtatnak azok közt, mellyek a positiótól igen 
távol szoktak kifeküdni; tapasztalásból tudják már ezek, hogy távolesö menhelyökig 
agár őket nem fogja meg s ebben csak akkor csalatkoznak, ha legjobb agár eresz-
tetik utánok; egy még illyen se fogja meg őket biztosan. 

A homokos buezkák közt legtöbb jobb és legjobb nyúl van; mert már süldő 
korukban többször megmenekedvén a buezkák s völgyek közötti ügyes csapkodás 
által, nem csak ezen csalásokban tökéletesbednek, de az erős futásban is; s igy 
teljes kort söt vénséget érve, a távol eső homokszakadásokig, kertekig, vagy erdőkig 
meg sem izzadnak s oda annál könnyebben beérnek, mert minden kisebb balomnál 
megcsalják az agarakat, mellyek a harmadik begy tetején pillantják meg perezre 
nyuljaikat, a nélkül hogy csak tisztöket is megtehetnék rajtok, nem hogy megfog
ván beszámolhatnának velők; ezt egyedül nagy hóban tehetik, pedig oktalan állatot 
isszégyen gyil kölni, midőn rablánezok közt magát nem védheti. 

Én erős törvény által óhajtanám nagy hóban eltiltani az agarászatot, ekkor 
öletik k i a rosz agarakkal birok a nyulat; nem is sajnálják tudván, hogy ha a hó 
elolvad, úgy is esak ritkán fogandnak ök nyulat. Tekintélyes urat is tudok, ki egy 
nap nagy hóban 70 nyulat fojtatott meg birkadögön élő agaraival. 

P. Kovátsi környékén csak néhány év előtt, olly kevés volt a nyúl, bogy ha 
csak kettőt is kívántam találni, három-négy mértföldnyire kellett elvágtatnom, abban 
az időszakban pedig csak egyedül voltam szenvedélyes agarász környékünkön, de 
a nép nagy havas teleken a nyulat kiirtotta, — most igen közel egymáshoz nyolezan 
lakunk szenvedélyes, jó agarakat tartó lovas vadászok; vendégeink is sokan járnak 
s ritka nap, hogy határainkon futtatás ne történjék; még is több a nyulunk mint a 
melly vidéken tavasszal szorosan tiltatik az agarászat. Ennek egyedüli oka az, 



hogy néhány év óta nagy hóban nem nyomozgatjuk se nem gyilkolgatjuk a szegény' 
nyálat, a paraszt pákászokat elűzzük hóban határainkról, söt szomszéd barátaink 
engedelmével a környékről is. 

A magam agaraira nézve én elismerem, hogy ha távol esö barátomhoz men
tem, kutyáimat mindig leverték, mert én mindig kiállitott agarakkal érkeztem meg 
s czimboráim pihentjei aztán egy-két nyúlon az enyimnck elébe rohantak s tulajdo
nosaik tudva, hogy nagy munkákhoz szokott agaraim által sok nyúlon legyözettet-
nek, retiráltak. En ezt se bántam, tudván, hogy nehezebb engem agaraimnak kielé
gíteni, mint az ország minden agarászat, mert azoknak nagy része többet hisz 
agarairól mint a millyenek, én annyit sem; — már máshoz kerültek, megromlottak, 
elhunytak, mikor meggondoltam, hogy még is kár értük — tán jók voltak. 

Dics- annál kevésbé dijvágyból soha sem futtattam, de szenvedélyes vagyok 
annyira, hogy ha valaki ezer forintot igérne, ha kiállóm két jó agárral három mért
földnyi utam közben, hogy nyulat ne ugrassak: nem kapnám meg az igért összeget. 
Az attól való félelem, hogy fáradt agaraimat majd leverik, még kevésbé tartóztat a 
futtatástól; mikor én, ha legyőzetnek, magam is átlátom, hogy jobbak czimborám 
agarai; nem irigylem azokat, megadom érdemeket — néha hogy örömüket meg
tegyem, még érdemen felül is. Kezdő fiatal agarászoknak gyakran a magaméi felett 
(meggyőződésem ellen) magasztaltam agarait, hogy neveljem bennök a tüzet, szen
vedélyt — hiszen milly nagy öröm az az ifjaknak, ha egy tapasztalt jö hirben álló 
vén agarász meg van agaraikkal elégedve. 

Ifjabb koromban, néha most is, magam gyaláztam le legjobb s kedvesebb 
agaraimat, bogy barátim, kiknek szíves kéréseinek ritkán tudtam ellentállani. bár 
pénzért el ne csalják, melly árt átallottam volna elfogadni, ha magam is agaraim 
nagy részét pénzen nem vettem volna, mellyek pedig majd mind azelőtt elajándé
kozott vén jó agaraim fiai voltak. Ha agarat czimboráimnak eladtam, mindig a leg-
jobbakból adtam s meghagytam nekik, hogy térítsetek szárnyaitok alá minden aga 
rak Engem személyesen csak a környékbeliek ismernek, a távol esö megyékbe 
küldöttje agaraimnak köszönhetem hát egyedül jö híremet, új gazdáiknál t. i . nagy 
munkához szokott agaraim módjával pihenten futattatván, elhagyták a számítást, 
másra bízást, firtatást; nem csak gyözésben, hanem sebességben is leverték még az 
ezer aranyosakat is Szabolcsban. 

Más érdemes tulajdonosokhoz került agaraimnak köszönhetvén hát, hogy tudja 
majd minden hazai agarász létemet, megérdemlik-e hü ebeim, hogy neveiket én is 
közöljem : Czigány, Czifra, Badar, Rénns, Berta, Dráva, Szarvas, Huszár, Flóra 
Mordáj, Dáma és Tündér. 

Igaz embernek tartván magamat, ki kell mondanom azt is, hogy mint a jobb s 
legjobb nyulak, úgy az agarak is gyakran megverték söt tökéletesen le is győzték 
az én agaraimat; ezt elismerem, de vigasztalnak Langviusuak ama csalhatlan 
szavai : non possunt primi esse omnes onini tempore, cecidi ego, cadet qui scquitur, 
lans est publica. 

lí. A. egyik legkedvesebb agarász czimborám betegségeit jó czélból (hogy ki
gyógyuljon) felszámláltam; hü tanítványomat útba igazítottam, hol véleményem 



szerint megtévedt; most a magam agarászhibáits gyengeségeimet is közlenem keli. 
Főhiba bennem, bogjr olly tárgyakban, mellyekben teljesen meg vagyok győződve 
igazságomról, legkedvesebb barátim ellen is nagyon indulatos vagyok, hevemben 
tllzes kifakadásokkal élek — tulajdonítsátok ezt kedveseim vértolulásbeli bajomnak, 
az agarászatbani nagy szenvedélyemnek s abbeli meggyőződésemnek, bogy igazam 
van; mert én elismerem látatlanban is, bogy bárkinek lehet jobb agara, de ha át
látom, hogy valaki a roszabbat akarja méltányos ok nélkül jobbnak tüntetni elő, 
elszánt bátorsággal s tűzzel védelmezem nem annyira az agarat, mint magamat 
abban, hogy hazugságban vagy rágalmazásban ne láttassam a jelenlévők előtt 
maradni. Engedjetek meg kedves ezimboráim, látván hogy én elismerem hibámat; 
erroris agnitio pedig est dimidia emendatio. Az Isten se tiltja azt, hogy az ember 
tűzbe ne jöjjön, de parancsolja azt : „hogy a nap le ne menjen a te haragodon" — 
ezt pedig megtartom. 

Végül bebizonyítására annak, hogy én nem a Gyöngyös dicsőségét kisebbitni 
kivánó irigységből, hanem csak régi véleményemként irtam le a sebes agarak gyen
geségeit, közlöm E. M.-boz ezelőtt hat évvel irt verseimnek egy töredékét: 

Vádolsz Miska komám, mint elvem farbarugóját. 
A ki sebes agarat győzőnél többre becsülök ; 
Mámorosan se hiszem, hogy ez a szó jönne ki számból, 
S versemben illyest bizonyára sehol se találhatsz. 
A gyalogolni szokó agarat nem tartja Nadányi 
Jónak, azonha sebes még rosszabb sokkal előtte. 
Kezdő nyúlászok süldőt gyilkolnak ezekkel, 
Jó nyulat soha sem ; de ha a hó térdet elérő : 
Mészároltatnak jót s rosszat vélök egyenlőn. 
Csalni lehet vélök, nem látszván hol megy elébök, 
A homokos buezkákon túl, győző kutya szépen, 
És kihaladt nyúlját hol fogja magába dicsőén. 
Nincs tér a Nyirben rohanó agarat leveretni; 
Bár dijt hillikomot többször, rohanó kutya nyert el: 
Még se becsülhetem egy kupakatlan kancza pipára. 
Szemfényvesztés az, ha mi látszik is, illyen ebekben, 
Pápaszemes vén embernek tetszhetnek ezek csak, 
Lócsecset is kürtnek látván a hegy tetejéről. 
Öt-hat száz lépést kuvasz is futhat le sebesen ; 
Volt nekem illyen elég, reszkettem hogy ha hibázott 
F.lső négy vágást, nyúlik már tudtam előtte, 
És be se húzza Süvöm *) többször, gondolhattam előre, 
S néhai édes apám pecsenyéjét várja Injában. 
A gyalogolni szokók — s rohanók közt vo na közép faj, — 
Első vágással szabad önnek késni kevéssé, 
Verve ragadjon rá, bár inértföldekre fut a nyúl, 
Nem szabad egy fordítást átengedni a társnak, 
Nem koezogásba legyen győző, hanem érje fogásig, 
S igy gyalogolni magát so' se hagyja le semmi agárnak 
Első jó nyúlján, az utóisón állva maradhat, 
És ha szalaszt egyet, macskát se tud érni azou nap, 
Mert ha fog egy gyengét, kötelet neki — válogatós eh. — 
A magyar átalakult, oda a jó régi vitéz nép, 
Hü fia megsiratom s a búm agarak se derítik, 
Mert a jók urokat holtan mind sirba követték. 
Én se soká élek, nem tart meg az angol agár faj, 
Nálok nélkül is van elég idegen faj hazánkban. 
Egy két régi barát s versgyártás tartja fen éltem. 

') E . M. által ismert sebes agár neve; gyerek koromban galambon vettem. 



Carmenéin mikoron akarom megküldeni néked, 
A pakolás közben sóhaj közt irom azokra : 
Vade sed ineultus, qualem decet exulis esse, 
InfeÜN ómen temporis hujus habe. 

LANGVIUS. 

Vadász-műszótár. 
Agarászat. 

H a j r á tc, U h a te! (A tiszavidéken: — másfelé) H a j h ó ! h a j s z á t 
r a j t a te! Átalánosan elfogadott kitétel, figyelmeztetés, uszítás, lankadásában 
biztatása az agárnak, midőn nyúl kelt s hajtás közepette is. G. I. 

I n z s e 11 é r: gúnyneve azon mérnöki tulajdonnal biró rosz agárnak, melly 
belátva, hogy a nyulat elérni nem képes, nem fut utána, hanem egy rövidrevágó 
átmetszési vonalon elébe kanyarodik és csellel ejti meg. 

J ó a g á r mcgközelitöleg az, melly minden időben, minden téren, bármelly 
távolságra ugrott nyulat, mindenkor több, de legalább az első nyulat szép hajtással, 
éréssel, fordítással, vágással esalhatlanúl elfogja. G. I. 

J ó s z á j a , k a p á s a van . Jó agárnak, ha biztos a kapása, roppant nagy 
előny, mert ekkor négy-öt, sőt 10 vágást is megkímél magától, a néző előtt pedig 
nagy- tetszésben részesül. Különben a nyúl elkapása szakértőnél semmi beszámí
tásba nem jö, miután azt rendesen a második kutya kapja el, mikor az első téveszté 
a kapást. G. I. 

K a r i k á s agarászatnál használt hosszú ostor. 
K a r i k á r a v á g o t t : a vágások erösbike s csak a k e r e s z t b e v á g á s 

erösebb nála (1. keresztbe vágott). Minden vágásnál a nyúl többnyire egy három
szegletes futást kénytelen tenni; de a karikára vágásnál a nyúl kénytelen egy egész 
kört csinálni, úgy szólván az utána menő agár körül. A melly agár karikára vág> 
az a nyúl erejét nagyon hamar képes kivenni, mert nagyon hamar megzavarja, 
mivel arrafelé készteti futni, a melly irányt nem ő választott. Karikára vágó agár 
mellett a lovas is könnyen érkezik a hajtásban, mert a nyúl nem mehet egyenes 
irányba a védhelyre (positio), de inkább egy téren forog. G. I. 

K e l n i , j ó l k e l t , r o s z ú 1 k e l t : jól kelt a nyúl, ha illő távolságra (20— 
50 lépésig) az agarak előtt, hogy azok azt könnyen felvehetik, tiszta helyen, előre 
kelt fel fekvéséből; r o s z ú l k e l t , midőn 100—150 lépésre valami akadály mellett, 
minő árok, dohány-kóré, — hátra vagy oldalt ugrott fel, mert ezt nehéz bemutatni 
az agárnak. G. I. 

K e r e s z t b e v á g o t t . Az érések, fordítások, vágások legerősbike, a nyúlra 
csak az elkapás veszélyesebb. Keresztbe azon agár vág, melly akkor, a midőn már 
a nyulat vágni akarja, a nyúltól 2—3 lépésnyire nem a nyúl után egyenes vonalban, 
hanem a nyúllal párvonalban szalad s midőn a gondolt perez megérkezett, mint vil
lám keresztbe hajt, vág, rohan a nyúlra s derekán átfalva kapja fel. Keresztbe 
vágó agár ritka, ha az, úgy jó is. G. I. (Folytatjuk.) 



Jelentések. 
A s z é k e s f e j é r v á r i lóversenyek határnapja mellözhetlen akadályok miatt 

augusztus 19-éről augusztus 23-ik napjára tétetett át. Sz.-Fejérvár jún. 21 1859. 
A titkári hivatal. 

Az a r a d i vadász- és versenytársulatnak f. 1856 évi július hó 10-ik napján 
Aradon báró Simonyi Lajos lakásán tartandó ülésére minden társulati tag tiszte
lettel meghivatik. Aradján. 29 1859. 

B. Simonyi Lajos társulati elnök megbízásából 
Popovits Zsigmond. 

A kolozsvári versenyrend annyiban változott, bogy a hg L i e c h t e n s t e i n -
d i j a versenyek harmadik napjára t. i . július 28-ára, az A s s z o n y s á g o k d i j a 
pedig az elsó' napra július 26-ára tétetett át. Egyébiránt a márkihirdetett programúi 
többi rendje és feltétele érvényes marad. Kolozsvár jún. 24. 1859. 

A kolozsvári versenybizottmáiiy. 

E jelentések átvételére kéretnek a t. cz. szerkesztőségek. 

3MT K é r e l e m 
Lapjaink január—júniusi félévi folyamának utolsó számát — s 

ezzel egyszersmind az utolsó küldeményt veszik azon t. cz. előfizetőink, 
kik a „V. és V.lapot" félévre rendelték meg. Ha e lap tartalma meg
elégedésüket birja, úgy e megrendelésnek a jövő félévre mielébbi meg
újítását kérjük, nehogy a küldés fennakadást szenvedjen, söt mert 
később talán a kívánatnak meg sem felelhetnénk, miután a lap budgetje 
csak annyi példány nyomatására int, a mennyi július közepéig meg 
lesz rendelve. 

A múlt év végével tervezett ama szándék, hogy a pártolás növe-
kedtével a Vadászlap olcsóbb áron s hetenként jelenhessen meg, az imént 
említett feltétel hiánya miatt nem volt kivihető. Őszintén bevalljuk, hogy 
e terv létesitését a 2-ik félévben még kevésbé reméljük. Bizunk a jövőben. 

Nevezési zárnapok. 
Jnl. 1. — K o l o z s v á r ; Kanczaverseny. —- Erdélyi dij. (10. sz.) — S z.-F e j é r v 

— Elegy verseny. (12. sz.) 
Jnl. 22. — K o l o z s v á r : Hg Liechtenstein-dij (10. sz.) 
Jul 23. — K o l o z s v á r : Ugrató verseny. (10. sz.) 
Jul. 25. — K o 1 o z s v á r : Vadászverseny. — Asszonyságok dija. (10, sz) 
Aug. 1. — S z.-Fejérvár : az elegyversenyen kivül, a többire. 

T A R T A L O M : 
Vadászbajok. — Tárogató. — Langvius véleményei. — Vadászmüszótár. — Jelentések. 

Meejelen e lap minden hó 10. 20. és 30-án legalább egy iven. Előfizetést elfogad a szét 
kcsztöség (Pest, Szervita-tér 3 sz. 2-ik em.) egész évre 10 for. 50 kr., félévre 5 for. 25 kr. ausz 
értékben. Az 1857-ik és 1858-ki évfolyamok teljes példánj^még kapható. 

Tulajdonos k i a d ó é s f e l e l ő s s z e r k e s z t ő B é r c z y K á r o l y . 

Pest, 1859. Nyomatott Emich Gusztávnál. Barátok tere 7. sz. 


