
,a,z, állami ménesek kiállításánál, mellőztük a kivá-
lót és kerestük a rendest, — az általánost. 

Nagyobb tenyésztőktől vagy ménesekből egyet-
len egy lovat sem vettünk be a csoportos kiállí-
táshoz. 

A kiállított 36 ló kivétel nélkül a kisebb te-
nyésztőktől vásároltatott, még pedig különös figye-
lemmel arra, hogy minden egyes vidék tényészté-
sének képviselőjeként kiállított lovak se jobbak, 
se rosszabbak ne legyenek, mint az azon vidéken 
található anyag ujabb" ivadékának túlnyomó része. 

Bátran azt állithatjuk tehát, hogy a külföld 
az esetben, ha szüksége van oly lovakra, a minő-
ket a párisi csoportos kiállításon lát; e szükség-
letét Magyarországon, bőven fedezheti.  Minden 
egyes jelentékenyebb vidék lóvásárjain tömegesen 
fel  fogják  találni a;:on lovat, melyet Párisban az 
illető vidékről kiállítva láttak. S mert ezt akartuk 
elérni, azért választottuk itt is a teljes őszinteség 
útját, talán eltérve a szokásos kiállítások módjától, 
hol rendesen több a tüntetés, mint a valóság. 

A kiállított példányok nem tenyészanyagként 
szerepelnek, nem képviselnek fajtát,  hibátlanságot 
vagy tökélyt ; hanem képviselik azon használati 
lovat, mely ma Európában legnagyobb számban 
és legolcsóbb áron Magyarország vásárain ta-
lálható. 

E lovak bevásárlási ára átlag' 500 — 700 fran-
kos volt, s csak rövid idő előtt vásároltatván, te-
hetségeik teljes kifejlesztésére,  vagy beható ido-
mitásukra idő -sem lett volna. 

A kiállított 36 ló összevásárlása után csak né-
hány hétig tartatott a bábolnai állami ménesben, 
hol megfelelően  tápláltatván, jobb conditióba jöt-
tek, mint általában a kisebb tenyésztőknél szokás; 
de különben sem testalkatra nem' különböznek a 
nép kezében lévő anyag zömétől, sem pedig mes-
terségesen betanított szép járás által nem ragadják 
el a nézőt. 

Ugyanez áll különben az állami ménesekből 
kiállított lovaknál is. 

Ezek sem készítettek elő hosszú időn át ido-
mitással a kiállításra. A kiállított mének csak né-
hány hét előtt fejezték  be az ez évi fedezési  idényt 
mely alatt nem az iskolalovaglás, hanem a fedezés 
volt hivatásuk. Szintúgy a ménesekből kiállított 
kancák legnagyobb része is már több csikót ne-
velt ; kint a szabad ménesben járt; és jelenleg is 
vemhes. 

Azt tehát nem várhatja senki sem e lovaktól, 
hogy jelenleg rendkívüli meglepő actiót mutas-
sanak. 

Mi Párisban azon nyers anyagot akarjuk be-
mutatni, mely idomítás által a használhatóság igen 
magas fokára  fejleszthető,  mert a ménesi képesség, 
s a sebes actió feltételei  megvannak lovaink túl-
nyomó nagy részében ; sokszor még azoknál is, 
melyeknek nem egészen arányos külseje a képes-
séget nem árulja el. 

E tekintetben tehát ha nem is fogunk  babé-
rokat aratni a nagy közönség előtt, mégis nyu-
godtan várjuk a szakértők birálatát; kik jól tud-
ják, hogy e lovakkal nem egy idomító iskola (éco-
le de dressage) eredményét, hanem az idomitásra 
képes anyagot akarjuk bemutatni. 

Az álladalmi ménesekből kiállított lovak nem 
fognak  eladatni, hanem a kiállítás után ismét visz-
szavitetnek. 

A tenyésztőktől összevásárolt 36 ló a kiállí-
tás bevégeztével el fog  adatni. 

Ezen lovak ugyanis a „magyarországi lóte-
nyésztés emelésére alakult társulat" tulajdonát ké-
pezik, mely társulat a kormány megbízásából vá-
sárolta össze azokat. — A kormány a csoportos 
kiállítás kedveért szállíttatta e lovakat Párisba; 
hol ugy fognak  rendeltetésüknek legjobban meg-
felelni,  ha az eladás alkalmával minél több tulaj-
donos kezébe kerülve, használhatóságuk által ter-
jesztik a magyarországi lovak jó hírét; s ez által 
minél több uj vevőt hoznak Magyarország lóvá-
sáraira. 

Különben némi önérzettel megjegyezhetjük, 
hogy e lovak jó híre már régi időktől fogva  elter-
jedt Európában : s hogy az utolsó évtized alatt 
Magyarország lókivitele rohamosan szaporodott. 

Két év óta a háborús viszonyok folytán  poli-
tikai okok miatt szükségessé vált, de most már 
megint visszavont lókiviteli tilalom teljesen meg-
szüntette e téren a külkereskedést; s igy épen je-
lenleg, midőn egy hónap óta ismét megvan a ki-
vitel lehetősége, roppant nagy számban található 
Magyarországon az eladó közép hámos, továbbá a 
nagyobb és kisebb nyerges ló. 

A mi különösen a nyerges lovakat illeti, eze-
ket a kiviteli tilalom előtt is igen nagy számban 
vitték ki Franciaországba, Németországba, Olasz-
országba, Angliába, sőt Hollandiába is hadsereg-
beli szolgálatra. 

A ítélet, melyet ezen kivitt nyerges lovak 
használhatóságáról halottunk, a legtöbb esetben 
igen kedvező volt. Dicsérték szívósságát, tanulé-
konyságát, igényeinek egyszerűségét, s főleg  azt, 
hogy a rosz tartás ós táplálást sokkal kevésbbé 
sinlik meg, mint a legtöbb nyugati származású lo-
vak ; ellenben jó tartás mellett a legerősebb hasz-
nálat közben is folyton  javulnak és igen sok 
ideig használhatók maradnak. Ezen felül  pedig 
nagy előnye a magyar lovaknak az, hogy igen 
könnyen-szokják meg az égalj és táplálék változ-
tatását, ugy hogy aclimatisatiójuk bárhol és min 
den baj nélkül végbemegy. 

Oly tulajdoságök ezek, melyek által a magyar-

országi ló méltán kiérdemelte azt, hogy mint se-
bes közép hámos és nyerges ló, főkép  pedig mint 
katonai célokra páratlan ló, egyik legelső helyen 
emlittetik, s a külföldön  keresetté vált. 

Ezen keresletet akarjuk a kiállítás által lehe-
tőleg fokozni. 

Ha jelenleg már évenkint 30 ezer lovat adha-
tunk el külföldre,  és mint egy évben 22 ezer lo-
vat tényleg ki is vittek ; elérnf  kívánjuk, hogy a 
kivitel állandó legyen, sőt évről-évre fokoztassék 
mindaddig mig a külföldi  fogyasztás,  a saját szük-
ségleteink fedezésén  felül  elérhető termelést telje-
sen igénybe veszi. 

A termelés ezen szélső határai azonban ná-
lunk igen ruganyosak. 

Anyag elegendő van arra, hogy évenkint 
most már 30.000 lovat eladhatunk a külföldre,  a 
nélkül, hogy saját lótenyésztésünk érdekei ez alatt 
csorbát szenvednének ; s a szám gyors szaporítása 
tisztán a külföld  növekvő vételkedvétől függ 

Minél több lovat visznek ki évenkint jó áron 
Magyarországból, annál több fog  az országban ma-
radni ; s minél jobbat visznek ki, annál jobb fog 
itthon maradni. 

Jelenleg ugyan is Magyarországon mintegy 
300,000 kancát használnak tenyésztésre, mely szám-
nak mintegy fele  azon keleti származású anyagot 
képviseli, mely után jó nyerges és könnyű hámos 
lovat lehet nevelni. Az ezek után nevelt csikók egy 
része azonban nem részesül a kellő ápolásban és 
tartásban, kímélet nélkül korán használtatik, s igy 
elsatnyulva, nem válik vásári áruvá 

Az tehát: vájjon Magyarországon 30 vagy 60 
ezer lovat lehessen évenkint kivitelre nevelni, a 
meglevő anyag száma által nem korlátoztatik, ha-
nem tisztán a jobb tartás, nagyobb kímélet és a 
zabos zsák kérdése. A nagyobb külföldi  kereslet 
folytán  biztossá váló eladás a javuló ár pedig nö-
velni fogja  földmiveseinknél  a tenyésztési kedvet, 
javitani fogja  a tartást és kímélést, s végre, a mi 
fő,  a nyereség megfogja  tölteni a zabos zsákot. 

Ezért tartjuk mi valónak és megdönthetetlen-
nek azon különösen hangzó nézetet, miszerint an-
nál több és jobb ló lesz az országban, minél töb-
bet és jobbat visznek ki külföldre. 

A lókivitel fejlesztése  azonban csak ugy ér-
heti el a kivánt mérveket, ha lovaink minősége a 
külföld  igényeit és Ízlését teljesen ki elégíti. Meny-
nyiben van megelégedve a külföld  a jelenleg ren-
delkezésre álló anyaggal, azt a kiállításunk felett 
hozandó bírálat és Ítélet fogja  velünk tudatni. 

A birálat eredménye szerint iparkodni fogunk 
arra, hogy lovaink azon tulajdonságai, melyek a 
külföldi  fogyasztók  igényeinek megfelelnek,  minél 
jobban fejlesztessenek;  azon tulajdonságok pedig, 
melyek az uralkodó ízlést ki nem elégítik, mindin-
kább háttérbe szerittassanak országos lótenyészté-
tésünk terén. A mennyire az ország természeti és 
gazdasági viszonyai engedik, a külföldi  fogyasztók 
igényeihez és Ízléséhez kívánunk tehát alkalmaz-
kodni ; mert ez uton legbiztosabban véljük elér-
hetni kivitelünk lehető fokozását. 

„N. H." 

„Ki lesz az én párom?" 
— A modern rabszolga-életből. — 

Egy angol cirkáló hajó — irják Alexandriá-
ból — nem rég a Vöröstengeren elfogott  egy tö-
rök rabszolga-hajót és a rajta levő rabszolgákat a 
Suakimben székelő basa, a rabszolgaság eltörlését 
célzó bizottság feje,  szabadon bocsátotta. Csupán a 
szabadonbocsátással azonban nem igen volt segít-
ve e s z e g é n y teremtéseken és elszállásolásuk 
és táplálkozásukról is kelle gondoskodni. Ehez já-
rul még, hogy ezek az afrikai  rabszolgák, a kik 
többnyire Afrika  belsejéből valók, tapasztalatlanok, 
mint a gyermek, szellemi képességük és élettapasz-
talásuk oly csekély és tökéletlen, hogy ha néhány 
száz mértföldnyi  távolságban vannak hazájoktól, 
sohasem tudnának többé visszatalálni s igy egy-
szerűen szabadon bocsátva, tökéletesen apathiába 
esnének és elpusztulnának. 

A török hajón körülbelől 80 rabszolga volt 
fogva,  — köztük vagy 70 asszony, fiatal  leány és 
gyermek. A férfiak  nem nagy bajt okoztak; az 
egyptomi katonaság egyenruhája nagyon megtet-
szett nekik és mindnyájan önkénytesen és szívesen 
álltak be a katonasághoz. 

Az asszonyokkal és gyermekekkel azonban 
nem lehetett könnyen boldogulni. Az asszonyoknál 
a felfogási  képesség még gyöngébb, mint a férfi-
aknál ; nem is értik, hogy mi az a „szabadság". 
Ha tehát a tengerparton mohamedán kezekbe ke-
rülnek, akkor nagyon is természetes, hogy minden 
oktatás dacára is ellenállás nélkül fognak  az illető 
háremekbe mint házi rabszolgák kerülni. Ha 
ez megtörténik, ugy tökéletesen el vannak zárva 
a külvilágtól s az illető házi ur rövid idő múlva 
szintén ellenállás nélkül ismét eladhatná e szegény 
teremtéseket. 

A hajó kikötése után az egyptomi csapatok 
több tisztje azt a kérelmet intézte a basához, hogy 
ezt vagy amazt a rabszolganőt engedje át nekik, 
majd ök szívesen gondjaikat viselik ; néhányan egy 
pár csinos, fiatal  négernőre veték szemeiket és az 
egészen fiatal  tizenegy éveseket különösen kitün-
tették. De arra, hogy az illető rabszolganőt fele-

ségül vegye, egy tiszt sem akart vállalkozni. Ké-
relmük természetesen megtagadtatott. 

Ez arra az eredeti gondolatra hozta a basát, 
hogy a szabadon bocsátott rabszolganőket kiháza-
sitsa. Különösen az egyptomi katonaságra számí-
tott —• és ki is hirdette előttük, hogy ennyi meg 
ennyi nő van itt, ki férjhez  óhajt menni; a kinek 
csak kedve van, a meghatározott órában eljöhet s 
hat tallér lefizetése  mellett választhat magának fe-
leséget. Az egyptomi katonaság házasodása elé 
nem gördittettnek akadályok. Feleségeik a kor-
mánytól kapnak élelmet, az alsóbb rendű nők el-
tartása ott amúgy is igen könnyű, mert az asszony 
már a népszokás szerint is szorgalmasabban dol-
gozik, sőt tartozik is dolgozni, — mint a férfi. 

így a kitűzött órában egy egész sereg háza-
sodni óhajtó fiatal  és öreg férfi,  különösen katona 
jelent meg. 

Minthogy férfi  fölös  számmal volt, nehogy a 
választásnál veszekedés támadjon, a dolgon ugy 
segítettek, hogy a nőknek engedtetett át a válasz-
tás. Sorba állították a férfiakat  s megmagyarázták 
a fehér  (fekete)  cselédeknek, hogy most mi a dol-
guk. Lehetetlen a helyzet komikumát elképzelni. 
Mindkét részen páratlan nevetgélés, csevegés és 
mozgás volt. Hosszabb tétovázás után az asszonyok 
a legnagyobb zavarral összefutottak,  mint a birka-
nyáj. Olykor-olykor egyikük tétovázó léptekkel el-
indult a férfisor  felé,  de csakhamar a legnagyobb 
izgatottsággal és elfojtott  lélegzettel fordult  vissza 
és mintegy félelemtől  kínozva, visszarohant az asz-
szonycsoporthoz. 

Végre a tisztek és polgári hivatalnokok rá-
beszélésének sikerült az asszonyok egyikébe egy 
kis bátorságot önteni. Lassan, de elhatározottság-
gal egy se nem fiatal,  se nem szép koromfekete 
egyptomi altiszthez ment és kezét vállára tette, je-
léül annak, hogy ez és senki más az, kit férjül 
óhajt. 

Ezzel aztán a varázslat meg volt törve. Min-
degyik asszony félt,  hogy el talál késni és pilla-
nat alatt mindnyájan kivétel nélkül a férfiakhoz 
rohantak. A választás csak egy szempillanatig tar-
tott s mindegyik asszony egy férfi  vállára helyezte 
kezét. 

Most a férfiakon  volt a sor kijelenteni, hogy 
belenyugosznak-e az asszonyok választásába, mire 
ötnek kivételével mindnyájan megelégedettségüket 
fejezték  ki. A szegény mellőzött öt asszonyt — 
az igaz egyik nem volt valami szép — semmi áron 
sem lehetett többé rábírni, hogy a többi férfi  kö-
zül válasszon ; az asszonyi szeméremérzet még e 
szegény lényeknél is ösztönszerűleg nyilvánult. A 
basa fáradozásainak  végre mégis sikerült a meg-
maradt hölgyeknek férjet  szerezni és valamennyi 
férfi  kivétel nélkül lefizette  a hat tallért, mely ar-
ra szolgál, hogy ha a házas felek  elválnának, le-
gyen a nőnek miből élnie. 

Igy nyertek támaszt a szegény elhagyott te-
remtések és most uj viszonyaik között boldogok 
és megelégedettek. Egy ünnepélyes, törvényes szer-
tartás után a pároknak még különösen tudtukra 
adatott, hogy az asszonyoknak mindig nyitva áll 
az ut a basához, kinél, ha férjeik  nem jól bánná-
nak velők, panaszt emelhetnek; a férfiaknak  ellen-
ben megmondatott, hogy válás esetén az egész 6 
tallér az asszonyé lesz, nem pedig — mint külön-
ben szokásos — csakia fele. 

E szerencsésen sikerült házasitási ünnepély 
azonban nem maradt egy kis humorisztikus utójX 
ték nélkül. 

Egy koros férfi,  ki a mellőzött asszonyik 
egyikén, egy valóságos madárijjesztőn könyörült 
volt meg, néhány nappal megházasodása után fele-
ségével a basához ment. ' 

„Uram, nem élhetek a feleségemmel,  vegye 
vissza ! Ismerőseim nevetnek rajtam ; világ gúnyja 
leszek. Nemrég egy félszemű  tevét vettem magam-
nak s már akkor nem hagytak békével. Ha isme-
rőssel találkoztam, az egyik szemét kezével min-
dig eltakarta. Már az is elég boszantó volt, — de 
most nagyuram, most, képzelje csak, mindakét sze-
müket takarják el. — Ezt már tovább nem bírom ; 
mert még az utcára sem mehetek. Allahra, a nagy-
ra, az egyetlenre kérem, tartsa meg feleségemet/ 

A basa hiába buzgólkodott megmagyarázni 
neki, miszerint az nem megy ; nem fogja-e  fel,  hogy 
minden szépség mulandó, hogy a rútság csak kül-
sőség és hogy felesége  bizonyosan nem fog  más 
férfiakra  kacsintgatni stb. stb. Hasztalan ! — Csak 
mikor hiába rugaszkodott a hat tallér kifizetése 
ellen, hogy hiszen csak pár napig birta az asz-
szonyt s az nem ér annyit, akkor ellágyult és szí-
vesen magával vitte ismét feleségét.  Talán megvi-
gasztalódott a basa bölcs tanácsával: 

„Hunyd be te is mind a két szemedet, ha is-
merőssel találkozol!" 

L E G Ú J A B B . 
Bócs, aug 19 Az augusztus 16-án vívott 

győzelmes c-ata alkalmából a következő táv-
iratot kiildölte ó felsége  Philoppovics tábor-
szernagyhoz : 

„Köszönetet mondok önnek a születésna-
pomra bemutatott kedves ajándékért és teljes 
szivemből köszönetet mondok önnek és a vitéz 
csapatoknak odaadásuk és bátorságuk ujabb 
sikereért. Adja azt tudtára alárendeltjeinek'-. 


