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Egy róka emlékiratai. 
(Vége.) 

V. 

A valósághoz képest gyönge színekkel ecsetelt fönebbi irtó háború 
embergyíílöletem első alapját tevé le. Ezen iszonyú nap után sok hétig 
nem jött nyugodt álom szemeimre; minden legkisebb neszre ijedve riad
tam fel s azt véltem, hogy ismét nyakamon az üldöző had; mindenütt 
rémképeket látva, a kiálló faágat is puskacsönek néztem, állattársaimat 
áruló kémeknek tartottam , kerültem minden érintkezést s e visszavonult 
komor életmódban a hús észrevehetöleg kezdett fogyni eddig gömbölyű 
tagjaimról, annál inkább, mert a hófedett erdő kevés tápot nyújtott, a li-
bakalandok iránt pedig kedvem az utolsó tapasztalások óta kissé meg
csökkent. De hiszen a kis libák különben is sentimentalis vén ludakká 
váltak azóta! e gondolattal igyekeztem magamat vigasztalni. 

Igy múlt el a keserves tél, melly az erdők lakóinak nem barátja. Az 
első barátságosabb napsugár azonban ismét meghozta a tünedező önbi
zalmat, az életkedvet s a kebel azon édes gyötrelmét, mellyet én ezúttal 
először éreztem. Egyelőre csak néma vágyak titkos sejtelmében jelent 
meg az álmodott ideál s én csak azt éreztem, hogy „A rókának megtil-
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tani nem lehet sat." de egy találkozás lángra lobbanta a bennem lap
pangó szikrát s kitört belőlem a dal: „Megláttalak szép rókahölgy, sze
retlek sat" 

Nem írom le választottamnak, a szende ifjú Miss Fox-nak leírhatlan 
bájait. Ezeknek számra öten lettünk rabjaivá, kísérőivé s uszályemelöivé. 
Mindannyian költök valánk, miből azt sejdítem, hogy talán nem is any-
nyira valódi hivatás, mint ifjúság és szerelem tön verselökké. Legalább 
azt tapasztaltam, hogy minden fiatal rókánál bőven termett a vers s a kü
lönbség csak az volt, hogy egyik elbizottabb cs hiúbb volt költészi tehet
ségére a másiknál. Igy közülünk, öt vetélytárs közül, az első azt köve
telte, hogy csupán ö tud szerelmes verset csinálni; a másik neve halhat-
lanságát kicsinált dolognak tartotta, pedig látnivaló volt, hogy csak a csa
logányt igyekszik utánozni; ezeknél nem volt eredetibb a harmadik és 
negyedik sem, de azért mindegyik erősen meg volt győződve, hogy saját 
hangja az aranynál is érczesebb s nem olly tompa mint vetélytársaié. 

Az öt vetélytárs közötti versenygés nem csak szomorú párbajokra, 
hanem ezeknél sokkal ízetlenebb polémiákra (rókanyelven maracodache-
okra) adott volna alkalmat, ha Miss Fox olly eszélytelen leendett s az egyéni 
szenvedély lángján kivül a hiúságét is szította volna, például egy pálya
kérdés kitűzésével, melly szerint keze a legszebb vers készítőjének es
sék jutalmul. Miss Fox azonban a mai kornak volt gyermeke s leendő 
férjében nem hidegkonyhás troubadourt, hanem tenyeres talpas élelmes 
parthiet keresett. Ehhez képest röviden kijelenté, hogy szívét a lábaihoz 
leteendő legkövérebb falat hódítandja meg. 

E percztöl kezdve a buzdító pályadíj végkép feledteté velem a kiál
lóit veszedelmeket s bár szép rókahölgyem nem balkezével fedte el azon 
pontot, melly körül Götheként a világ forog, de a Medicei Vénusra alkal
mazott mondat igazsága kevés változtatással reám nézve Miss Foxnál is 
bebizonyult Ez lön a tengely, melly körül nekem a világ forgott s melly-
ért éhséget, szomjat tűrni és a legnagyobb veszéllyel is szembeszállni 
kész valék. 

„A legkövérebb falat!" Ez volt a jelszósennek megszerzése legfőbb 
törekvésem. Eszembe jutott első libakalandom, hasonlóra vágytam ismét. 
— csakhogy mi akkor ínycsiklandó czél volt, az most csupán eszközül 
szolgálandott egy magasabb czél elérésére. Az eszme mind inkább gyö
keret vert lángoló képzelödésemben; kelepcze, htóháború, apám taná-



csai, mind halvány rémekként enyésztek el s én a legközelebbi napalko
nyat után jó szerencsét és szívhódító zsákmányt keresni indultam egy ba
romfiudvar rejtett kincsei felé. 

Alig kezdem meg a jázoni utat, a felém lebbenő éji szellő ismert 
családi szagot hozott orromba s ama megdöbbentő sejtelemre vitt, hogy a 
róka, mellynek nyomát elvitázhatlanúl érezem, talán épen vetélytársaim 
egyike, talán hasonló járatban van s megelőzött a pályadij elnyerésében 
Megkettőztetem lépteimet s mindenütt megelőzöm nyomán haladva . nem 
sokára új és kellemesebb illat üté meg szagérzékemet. Zsir. fokhagyma 
és húspárolgás elegyéke volt ez, még pedig olly csábitóan kedves vonz
erőt lehellö, hogy az ínyénczi hajlam pillanatra legyőzte bennem a lo
vagi vállalat végczélját — s valóban nem tudom mi történik, ha a meg
lepetés, mellyben nem sokára részesültem, le nem hfíti étlázamat. . . . 

A sötét éjben kalauzul leginkább csak orrom szolgált s én ezt kö
vetve mindinkább meggyőződtem . hogy a koncz elnyeréseért egy engem 
megelőzött vetélytárssal kellend megküzdenem. Jól érzem a családi par
fümét, csupán az volt előttem megfoghatlan, hogy lépteinek vagy talán 
már falatozásának legkisebb neszét sem hallom, holott néma csend honolt 
körültem, mellybe legfölebb tücsök- és szöcske hangverseny vegyült, nem 
számítva a még távoli falu komondorainak nyugtalankodását. 

Meglehetősen elszántan, de azért óvatosan haladva, az éj homályá
ból egyszerre egy még sötétebb pont körvonalait pillantom meg, honnan a 
kettős szag — sültillat és vadbüz — erősen leng felém. Még egy lépés 
— s már jól kivehetem róka felebarátomat, ki mozdulatlan helyzetben 
lapul a feltalált mannához. Pár perczig, vészt sejtve, magam is összela-
púlok, de az éj halotti nyugalma visszaadja önbizalmamat, csúszva köze
ledem a keresett jázoni aranygyapjúhoz és vetélytársamhoz s ez utóbbi
nak mozdulatlanságát abban találom megfejtve, hogy ö már nem tartozik 
az élők sorába. 

Második felfedezésem az, hogy egy pokoli gép, vulgo kelepcze, áll 
előttem, mellynek hármas vasfoga olly erővel csattant le mohó fajroko
nom nyakára, hogy ezt átfúrva s halántékát leszegezve, azon pillanatban 
végezte ki, midőn elöfogaival a pompás ürüczombot — mert a csalétek 
gyönyörűen sült ürüczomb volt — akarta elrántani. „Alas, poor Yorick! 
gondolám, te is ebédnél vagy, csakhogy ezúttal majd téged ebédelnek fel, 



nekem azonban kihúztad lábamból a szálkát s megkönnyíted a pályadíj 
elnyerhetését!" 

Megvallom, hogy ezen eszmémbe vegyült némi káröröm, annálinkább, 
mert a kiszenvedettben Miss Fox egy udvarlóját s igy vetélytársaim 
egyikét sejtem; de midőn ép e perezben a hold halvány fénye egy véko
nyabb felhőn szűrődve át, a hely színére gyönge világot vetett : az erő
szakos halál kínai közt eltorzult arezon — apám vonásait ismerém fel! 

Oh keserű humora az álmodott eszélyességnek! Óh gyászos vége a 
gyarló élet beláthatlan utainak! Szegény jó öregen), te életbölcs paeda-
gog, éles eszű diplomata, tapasztalt hárezfi, te, ki az új róka nemzedéket 
óva inted a veszélybe hanyatthomlok rohanás ellen, ki cselt csellel olly 
nnomgüyesen tudtál kijátszani s a hajtóvadászatok nem egy irtó hábo
rújából diadallal, mert élve, keltél ki - most egy nyomorú kelepczében 
végzed pályafutásodat! 

Körülbelől ezen kegyeletes eszmékkel parentáltam apámnak még alig 
kihűlt hullája fölött, a jelen viszonyok közt azonban — s ezt mindenki be
láthatja — nem tehettem czélszerübbet, mint apánmak temetőhelyét sze
rezni saját gyomromban, miután ekként öt az emberi gúny profanatiójától 
mentve meg, egyszersmind éhségemet is lecsillapítani; rókahölgyemnek 
szánva az ürüezombot, mellyet most már kényelmesen vihettem el s te
hettem le „delieious muttonchop" gyanánt Miss Fox lábai elé. 

Miss Fox enyém lön. Senki se várja tőlem, hogy a mézes hetek bol
dogságát leirva, azt a nagy*) közönséggel ekként megosszam. Emléke 
örökké édes marad előttem, mint ezt második feleségem előtt — ha bo-
szantani akartam öt — elég őszintén nem is titkoltam. 

Igen is, második feleségem előtt, mert az első, az egykori Miss Fox, 
borzasztó halállal múlt ki, mielőtt apai örömekben részesíthetett volna. 
Egy este kövér zsákmánnyal tért haza, mellyet úgymond az erdőben ta
lált. Előttem gyanúsnak tűnt fel a koncz, emberszagot véltem rajta érezni 
s óvtam öt elköltésétől. Ő azonban a jó tanácsért reám mordulva irigység
nek nevezé azt s csak a z é r t sem hagyott nekem az étekből egy falatot 
is. Szegény feje ! Alig aludt el, első álmából hascsikarásra és émelygésre 
ébredett, kiment gyógyfüvet keresni, vissza sem jött egész éjjel s haj-

*) A mémoircs-iró róka nem sejthette, hogy emle'kirata a ,. Vadász- é s Vei'senylap"ban fog 
látni napvilágot. S z e r k . 



nalra hidegmereven találtam öt egy bokor tövében. Világos, a koncz mér
gezett csalétek volt, mellyet emberi gonoszság szórt el az erdőben romlá
sunkra ! Ugyanaz nap több róka felebarátunk esett a pokoli ármány ha
sonló áldozatául. 

Ez végkép megutáltatta velem a kelepczések és gyalog vadászok 
ármányos faját, melly nem elégelve az ellenségeskedésnek eddigelé tanú
sított annyiféle nemét, most már alattomos mérgezéshez folyamodni sem 
irtózik. Elhatározása, hogy kiköltözöm e vidékről, hol legkisebb élet- és 
vagyonbiztosság sincs. 

Igy vetődtem én a már fönebb leirt síkra , melly két magas torony 
és a Duna között terülve el, nádassal, kukoriczással, sííríí bokros helyek
kel bővelkedik, hol gyilkos fegyver, kiásatás, irtóháború, mérgezett koncz 
nem csak nem fenyeget, söt ezek ellen némi védelmi rendszabályokban s 
kedvezésekben is részesülünk. Igaz, hogy másrészt aztán az év bizonyos 
szakában, midőn a veres frakk divatba jö s a renegát rókakopófaj a késő 
ősz első ködös napján háborút izen, igaz hogy ekkor annálinkább kell 
bőrünkre és farkunkra vigyáznunk; azonban ez legalább „fair play", a 
jelszó „fuss vagy fizess" s ha idejekorán jól megoldod a kereket és fel
használod a természetadta éles észt, kifoghatsz az íildözö bérhadon s az
tán az egész tél, tavasz és nyár boldog sinecurában múlik cl rólad. 

Illy kecsegtető reményekkel (mellyekben eddigelé nem is csalód
tam) ösztönzött engem a megtelepedésre egy dunakeszrejti róka, ki ma
gát szintén messzeföldröl ide vándorlottnak s eredeti hazáját a távoli 
Gascognenak monda, hol neve R o c c a volt, melly aztán itt R ó k á v á 
magyarosodott el. 

Jól tudtam ugyan, hogy ez csak mese s hogy ö nem gascognei 
nemes-, hanem egy árvamegyei sovány liskacsaládból származik, honnan 
hajtóvadászatok alkalmával szorult le; azt is tudtam, hogy megtelepe
désre buzdító biztatása azon okból származik, miszerint a veres frakk 
idényében annál kevesebb jusson reá abból, mit ö „fair play"-nek ne
vezett : de lévén három négy terjedelmes palotája s egy épen hozzám 
való kisasszonya, ki a magamszeríí hadviselt cs ősi törzsű egyénekhez 
különös hajlamot érzett: ezen okok összehatása maradásra birt s igy let
tem én az imént emiitett rókahölgy kezével a Roccaházak egyikének tör
vényes birtokosává, hol " 



Az emlékirat itt hirtelen megszakadt; hihető, hogy az utolsó so
rok írásakor a Duna beállott s a pesti sziget remetéje a hónába visszaté
résre az első alkalmat felhasználta. A jövő őszi vadászidényben talán 
ismét hallunk felöle. 

BÉRCZY KÁROLY. 

Ujszászi kopók. 
Noha a rendes vadászidény még be nem köszöntött, a mult heti esőzés s az en

nek következtében megfrissült föld és lég állapota lehetővé tevék, hogy a kopók a 
vadbüzt felszedhessék ; az aratás befejezve lévén, egyedül a kukoriczások, mellyek 
illyenkor a nyálnak rendes tartózkodási helyét képezik, szolgálhattak vadászati té
rül. Itt kellett tehát a hajtás szerencséjét megkísérlem, azzal a kilátással természe
tesen, hogy a vadászat maga majd csupán a kukoriczás terjedelmére fog szorít
kozni. Hogy a nyúl menedékhelyét elhagyja, hogy más és távolabb esőt keressen 
fel és igy nyílt téren futásban és ennek örömeiben részesíthessen : azt remélni nem 
lehetett, mert hiszen tapasztalásból tudjuk, milly kevés kedvet szoktak erre a nyu
lak mutatni és inkább hősvitézként a rézsen vesznek el, mintsem szabadba mene-
ktilhetés végett gyors lábaiknak vennék hasznát. Ha a kukoriczákat hellyel köz
zel átszeldelő zab • vagy árpatarlók nem volnának, mellyeken a hajtást még láthat
juk, vagy ha a nyúl nem tenne némellykor kis kirándulást a környező szabad térre ; 

a szenvedélyes vadásznak ez évtájban azon élvezettel kellene megelégednie, mel
lyet a kopók dallamos hajtó hangja nyújt, nem számítván a kellemes és felderítő 
mozgást lóháton s azon mellékes hasznot is, hogy az új vagy fiatal kopók hajtóked-
véröl és biztosságáról sat. magának egy kis tájékozást szerezhet. 

E hó 3-án reggel azonban a vadászatnak, melly most inkább gyakorlat fejé
ben történik, különösen kedvezett a jó szerencse. A kopók t. i . egy róka nyomára 
akadtak, melly jó ideig a kukoriczásokban fel s alá hajtatta magát, a keskeny tar
lókon többször átugrani láttatott, mintha] ezáltal is menekülhetne üldözőitől; de 
végre a kopók egyesült akarattal neki vetették magukat s noha egy második róka 
is volt a rejtben (coverben), a régi nyomon még is annyira kitartottak, hogy a róká
nak nem maradt egyéb hátra, mint menekülést keresni a síkon; kitört tehát, a lyu
ka felé — melly nem igen messze volt — tartván, de még mielőtt ezt elérhette 
volna, (melly egyébiránt úgy is el volt előre torlaszolva) a síkon elfogatott. 

Ezen első siker kielégítő lehetett volna ugyan, de a gyönyörű idő s a föld és 
vadbüz kedvezésc még egy kisérlésre buzdított. Vísszavczettettek tehát a kopók a 
rejthez, hol a második róka nyomára csakhamar le is telepedtek. Ez nem értett 
tréfát s egykét kör után szintén lyukát kereste fel, de ennek kapuját elzárva talál
ván, éjszaknak fordült, mintha a jászberényi erdőknek tartana ; nem akarván azon-



ban a Tápió folyóban bőrét megnedvesíteni, ismét megváltoztatta irányát és miután 
egy nagy zsonibékos fertőn meg sem állva átfűlött, egyenesen a hoszúháti erdőcske 
felé vette útját. Eddig a futam miudíg részint tarlón, részint és legnagyobbrészt 
réten és legelön folyt igen sebes haladásban, mit egyébiránt a pompás lég és vad-
biiz könnyen megfejtett Az erdőcske előtt egy 150 holdat mérő kukoriczás tábla te
rült el, mellyben igen sok nyúl szokott tartózkodni. Ha ide menekülhet a hajtott 
róka, mentve van; ez volt a jó siker válpontja, mellyet azonban a mai nap kedvező 
sorsa kedvezően döntött cl, mert a róka, mellyet már a zsombékokon túl szemmel 
lehetett kisérni, minden ugrással lankadni kezdvén, alig két öllel a kukoriczás előtt 
a kopók által feldöutetett. A kopók jól viseltek magukat, mit főképen az ezen évben 
Angolhonhói hozatottakn.'tl örömmel tapasztalhattunk. 

Az eső óta 4 vadászat volt, mellyeknek eredménye 2 róka- és 3 nyúlfogás; a 
a nyulak a kukoriczásban fogattak cl a nélkül, hogy — egy kis kört a szabadban 
kivéve — messzebb futást mertek volna kisérleni. 

E sorok irója csak egy vadászatban részesült ugyan, melly szerencsétlensé
gérc épen nem a rókák napja volt, de még sem mulaszthatja el sport-társaival köz
leni e sorokat; a miért is szerk. urat felkéri, hogy azoknak becses lapjában helyet 
adni szíveskedjék, tanulságául annak, hogy kedvező körülmények közt nyári idő
ben is lehet kopók után élvezetet szerezni, a nélkül, hogy bárkit is károsítanánk. 

Pest, aug. 5. 1851. 

o. 

Az erdélyi lótenyésztés ügyében. 
Mikor eleink új hazát keresve, Európába vonultak s elfoglalták e hont, — 

mellyben azután apáink annyi vére folyt a hon, szabadság, keresztyénség s korona 
érdekében — már lótártó emberek voltak. 

A magyar ember szenvedelmeseu szereti a lovat, lóháton jobban, szabadab
ban s bátrabban érzi magát, világszerte elismert jó lovas katona s azért időről 
időre sokat tett lovai nemesbítésére. Most azonban e tőzsérvilágban, ha kellő figye
lem nem fordittatik reá, jó hírben álló lovaink számban apadni s minőségben ha
nyatlani fognak. 

E meggyőződésben élve, naponként vártam, hogy e tárgyat avatottabb egyén 
veszi bonczkés alá s földerítve a hiányokat, üdvösen fog hatni az ügyre. Azonban 
miután ez meg nem történt, jónak véltem tollat venni kezembe, avagy csak azért, 
hogy az avatottabbakat nyilatkozatra s az illetőket a tárgy körüli elmélkedésre un
szoljam. 

Nézeteim mellett láudzsát nem török. Ha valaki eszméit vagy talán eredeti 
gondolatait soraimban föltalálja, plágiummal ne vádoljon. Az eredetiség után nem 
kapkodok; csak a hallottakból, tapasztaltakból szeretném a teendők helyes egymás
utánját kihozni. 



Ilonunk mérsékelt egészséges egálja, emelkedett, de nem hirtelen meredek 
bérezel terjedelmes, száraz fiiszeres növényekkel diszlö legelői, egésséges tiszta ha
vasi forrásai, patakja, folyói : marha- főleg lótenyésztésre látszanak a gondviselés
től teremtve lenni, hol a ló izmai, szellemi tehetségei jobban kifejlenek, mint más, e 
természet adományival meg nem áldott országokban. A véletlen a természet ez in
tését mintegy növelve, a török hadjárat ideje alatt, sok keleti vérrel vegyitette ol-
vainkat s igy forditotta hazánk e vészteljes napjait e részben hasznunkra. Hozzájá
rult ehhez, hogy eleink szenvedelmesen szerették a lovat s lévén anyagi módjok 
szenvedelmeiknek áldozni, sokféle nevezetesebb arab lovakkal nemesblték lovaikat; 
sőt az 1848-dik előtti 30 év előtt több méneses gazda angol telivér méneket hoza
tott, mellyek tetemesen nagyították, csontositották erdélyi lovainkat. — Az angol 
lovakkal bejött az okszerűbb lótartás, melly által lovaink hamarább s jobban kifej
lenek; de, mert költségesebb, kevesebb állitható ki s ezek drágábbak. 

Lovaink e folytonos nemesítése megtermetté gyümölcsét, mert az erdélyi ló 
már 1848 előtt jó hirben állott, nem csak a birodalomban, hanem annak határain 
tál is; ugy hogy az akkor igen keresett kolozsvári lóvásárokon mindig jelentek meg 
külföldi lókereskedök, kik évenként tetemes összeg kész pénzt hoztak hazánkba lo
vakért ; sőt az akkor rendezett kopaszatokon, a lovak ez erös próbáján, félvér lo
vaink kiállták a versenyt nem csak a szárazföld bármelly vidékén született, bár
minő fajú lovaival, hanem az Angolhonból e czélra hozatott vadászlovakkal (hun-
ter) is. 

Örökös kár volna, ha Erdélyben a lótartás elhanyagoltatnék, vagy nyerészke
dési szempontból egyéb marhatartás túrná ki azt s eleink annyi fáradsága, olly sok 
pénzáldozatai füstbe mennének ; kár volna ez magán- s államgazdászafi, de főleg 
katonai szempontból. Majd lehetlenné válnék a katonai szükségre megkívántató 
mennyiségű lovakat kiállítani, a birodalomból temérdek pénz folyna külföldre lóért, 
söt e szükség bizonyos mértékig korlátolná a birodalom szomszédaitól e részben való 
függetlenséget. Nem lehetne olly czélszerü lovakra ültetni a huszárokat, pedig a hu
szárlovával együtt egy egész s jó ló nélkül nincs jó huszár; a jó huszárezredek pe
dig mindenesetre a hadsereg büszkesége, a lovasság ereje; hiszen hírnevéért huszárt 
öltöztetnek minden nemzetek, hatalmasságok. 

Hogy e baj beáll, szemmel látható; ugyanis nincs-e kényszerülve a gazda 
a lótartás iránti előszeretetről lemondva, csak a hasznot venni tekintetbe; most mi
dőn illő kamat mellett kölcsönt nem kaphat s midőn a felcsigázott munka- szolgá
lati bér miatt az eddigi áron lovat előállítania lehetetlen. Nem természefes-e, hogy 
a már is kevés számra apadt ménesek helyét rövid időn gulyák, juh, disznó-nyájak 
foglalják el? S ha lesznek is nemesebb lovak, mellyek a gazda sport szenvedelmeit 
kielégítik s mert drágábbak, jövedelmezőbbek ; de a hadsereg számára kellő men
nyiségben ló kapható nem lesz. -

A lótenyésztés emelése tekintetéből, honunkban a lovakat két osztályra le
het osztani, és pedig : ménesbeli vagy nemesebb és nemtelenebb lovakra. Mindket
tőt nemesíteni, jövedelmező gazdasági czikké emelni a föladat; — s ha ezt elérjük, 
lesz ló e kis országban elég. 



I. M é n e s . 

Nemesebb lovak találhatók a nagy áldozatokkal állított s fenntartható méne
sekben, alsóbb felsőbb gazdatiszteknél, apróbb birtokosoknál, lelkészeknél; kik a 
mnstra, de tenyésztésre még alkalmas kanczákat a ménesekből megveszik, azokat a 
ménesekben növelt, sőt azok nemesítésére hozatott ménekkel fedezve, nem nagy 
számú, de hasonló minőségű, olcsóbban megkapható lovakat növelnek ; miután tar
tásuk a tulajdonosnak kevesebbe kerül. 

Igaz, hogy a nagyobb ménesek aránylag kevesebb remondát szolgáltattak s 
az apróbb lótartóktól került több ; de ezeknek lótartása nem önálló s ha a ménesek 
nemesítése megszűnik, ezek lótenyésztése, nemesítése is megszűnt. Ugy szintén meg
szűnnék a földmivesek lovai javítása; s e faj a helyett, hogy időről időre több mun
kára s katonai szolgálatra alkalmas lovakat állítana elő, mindinkább cl fog alja-
sodni; szóval, a ménesek nemesítése országos érdekű tárgy s mint illyen az állani 
által is pártolandó, mit a következő eszközök által vélnék elérhetni : 

a) A remondák árát arányba kellene hozni a lótartás költségeivel s e szerint 
jóval föl kellene azt hágtatni, ezen árt biztosítani kellene több időre; minden renion-
dának való lovat, mellyet a tulajdonos be akar adni, be kellene venni s pedig azon 
őszön, mielőtt a 4-dik évet betöltötte. 

Ezen eljárás által a gazda megmentetnék a legköltségesebb teleltetéstöl, mi
kor a fiatal lónak istállói gond kel l ; a csikó a pontos katonatartás mellett jobban 
kifejlődnék; képesebb állapotban kezdve azt katonai szolgálatra alkalmazni, ke
vesebb romlanék el a betanítás alatt. Az állam majd mítsem koczkáztatna, mert a 
számfölötti jól kifejlett remondákat tavasszal árvereztetve, főleg ha a fölös szám a 
kanczákból állíttatnék ki, azok igen jó áron elkelnének. A lótenyésztésre üdvösen 
hatna ezen eljárás, mert évenként több jól kifejlett s ezért tenyésztésre jobb kancza 
bocsáttatnék szerte az országba. * 

Igy biztosítva lévén a gazda, hogy negyedfél éves lovait illendő áron mind 
eladhatja, lesz kedve azokkal három éveken át bajlódni; midőn a jelenlegi körül
mények közt, ha csak valaki magát a lovak iránti szenvedelemtől el nem ragad
tatja, remondába való adhatás tekintetéből bizonyosan lovat nem tart. 

Ez állításomat az aprólékosságokig terjedő számokkal be tudnám bizonyí
tani ; azonban kevésbbé unalmasnak s szinte elégségesnek tartom, összehasonlítva a 
lótartásra szükségesek régi s mostani árát a remondák régi s mostani árával, a kö
vetkeztetést az olvasóra bízni. 

A széna mázsája régebben nem volt több 30 krnál, most 1 e. frtért ritkán s 
ritka helyt kapható. A zab kis vékája alig volt 8—10 kr., most ha 20 kron megve-
hetjük, meg lehetünk elégedve. A melly cselédnek régen fizettünk éveukint 30—40 
e. frt szolgálati bért, most elkér 60—70 e. frtot. Kovács, szíjgyártó, orvoslás stb., 
mind kettős árba kerülnek. 

Régen a könnyű remondát fizették 100 e. írtjával, ma 120 ft; a dragonyos 
alá való régen volt 120 ft, ma 130 e. ft. Ennél nagyobb lovak nálunk kevesen ta-

* 



lálhatók, azért hagyom a többneinü remondákat emlitetlen. A pénz becse régen na
gyobb volt, mint most. 

Gondoljuk meg ehhez, hogy régebben külön vettek tiszti lovakat s ezeket 160 
e. írtjával fizették; ugy hogy ha egy méneses gazda több darab remondát adott el 
s azok közt egypár tisztiló számba ment, ez csikói árát tetemesen fölrugtatta. 
Ezenkívül vettek az országban fiatal lovakat az cquitatio s magyar testőrség szá
mára alku szerint 300 e. írtig fel. — Mindezek megszűntek. 

Vegyük tekintetbe, hogy még ezen a mostaninál kedvezőbb körülmények mel
lett is csak azért, hogy remondát adjon be, igen ritka gazda állított ménest. Átme
neti időszaknak tekintette azt, melly alatt lovait nemesítve, később több hasznot, 
élvezetet remélett azok után s ha e várt idő később állott is be — a hogy az élet
ben rendesen történni szokott — volt módja a költséget fedezni; de másfelöl ez 
volt egyik ok, a miért már 1848 előtt több ménes megszüntetett s valamennyi szám
ban leszállittatott. 

Fussa át a tisztelt olvasó a fenebbieket, készítsen magának egy költségvetést 
s meg fog győződni, hogy egy négyéves ló a gazdának többe kerül a mostani re-
monda-árnál. 

b) Czélszerü szabályok által lehetőleg elejét kellene venni a remondázás kö
rtili visszás eljárásnak; különösen károsan hat a lieferansokkal, hajhászokkal való 
egyezkedés. Nem egyszer történt, főleg kisebb tekintélyű lótartóval, hogy lovát be 
nem vették ; azonban pénzre lévén szüksége, eladta olcsóbban a hajhásznak s ez 
pár óra múlva beadta remondának. Igy megy k l az állam pénztárából a pénz, de 
nem rendeltetése helyére, a gazda zsebébe. 

Az erdélyi kanczák számára tartandó császári ménlovakkal egészen más rend
szert kellene követni. 

Nem vitatás tárgya, hogy a méuló és kancza helyes összeállításától igen sokat 
függ az ivadék jósága s könnyen átlátható, hogy ugyanazon méalótól egy vértelen 
s egy vérben magasan álló kanczától jó eredményt várni nem lehet, azért külön kell 
szólanom az erdélyi nemesebb kanczákra használandó ménlovakról. 

A ménesekre is többféle mének szükségeltetnek. Azonban hazánkban megle
hetős számú telivér, sokvér s félvér mének vannak, mellyekböl a lótartó gazda vá
logathat rendes, kanczáiboz illő mént, azokat megveheti, kibérelheti vagy pénzért 
használhatja kanczái fedezésérc; szóval, segíthet magán s illy méneket az állam is 
vehet, de hozathat tehetősebb ménestartó gazda Angolhonból is, a minthogy hozat
nak időről időre. De elsőbb rangú kanczáink fedezésére illő mént hozatni, gazdá
ink anyagi erejét túlhaladja ; pedig ezek nemesítésének párvonalban kell haladni 
ha azt akarjuk, hogy ivadékaik amazok ivadékai nemesítésére czélszerüek marad
janak. — Kellene tehát az államnak, ha nem több, két első rangú ménlovat hozatni 
a legnemesebb kanczák fedezésére. Ezen mének megválasztását tapasztalt lótartó 
gazdákra kellene bizni, kik nem csak lóismerök, de kiválólag ismerik az erdélyi lo
vakat, nehogy a czéliránytalan választás miatt a sok pénz kidobassék haszon nél
kül, sőt talán kárt okozzon. 

E két ménlónak ahhoz képest, hol a nemesebb ménesek vaunak, két külön vi-



déken kellene elhelyezve lennie. Minden kancza nem volna ezekhez bevehető, ah-
hozértöknek kellene elitélni ezt; két illy ménló, czélszerüleg választva s használva 
számtalan jó ménlovat állitana elő rövid idő alatt. 

c) Sokat tenne a méneseknek jövedelmezőbb állapotra emelésére, ha a fönebbi 
első rangú méneken kivlll az állam által közhasználatra tartani szokott mének az 
országban vétetnének. Ezek ahhoz értők által válogatva — merjük állítani — hogy 
a mostani császári méneknél jobb eredményre vezetnének, mert okszerűbben lehetne 
azokat a kauczához válogatni. Ha az illetők nem restéinek egy részrehajlatlan vizs
gálat végére járni, hány állami mén után hány rémonda kerül k l évenkint, okvetlen 
át fogják látni, hogy az eredmény a roppant költséghez mérve, mondhatni semmi, 
tehát az eddig követett út czéliránytalán. 

d) Valamint a gazdaság minden ágát, ugy a lótenyésztést is lehetővé egye
dül a tagosítás, jó mezei rendőrtörvények, cselédrendszer teszik, mellyek nálunk 
még mind vajmi tökélytelenek. Már pedig miután a feudális patriarchális rendszer
rel együtt megszűnt a birtokos büntetőjoga — melly után egy sóhajunk sem emel
kedik — szoros, igazságos, rögtön végrehajtandó politiai törvényeknek kellene a 
gazdát a merész s már vakmerővé vált kihágásoktól oltazmazni. 

e) Tagadhatlan, hogy biztosan használni ménlovat csak ugy lehet, ha annak 
ereje ki van próbálva. Nincs talán egy tárgy is, mellyben az elméletet a tapasztalat 
annyiszor cserben hagyja. Láttam ugyanis legjobb alkotású lovakat roszul menni 
s megfordítva. Ez azonban nem azt teszi, hogy egy rosz alkotású, hibás lovat mén
nek lehet használni; dc igen is teszi, hogy a legjobb alkotású lovat sem kellene kí
sérletül első fajra használni, rizükség tehát, hogy a lótartó gazdának legyen módja 
lovát kipróbálni. Ez két uton történhetik, t. i . a kopaszatok és futtatás utján. 

Kopászataink Kolozsvárt szervezve vannak, de kevesebb a résztvevő, hogy
sem ezt a lovak általános próbájául lehetne elfogadni még most. 

Valósággal csodálni lehet, hogy a lótartó gazdák nem mutatnak hajlamot lo
vaikat ezen legolcsóbb uton kipróbálni, nem látszanának még eléggé érteni, hogy a 
sport e nemének terjedése tetemes haszon nekik s hogy ha a kolozsvári kopaszato
kat részvét útján egyfelül lovaik egyik próbakövéül, másfelül jobb hátaslovaik 
gyülhelyétil elfogadják, az tetemes hasznukra fog szolgálni. Hogy pedig a kolozs
vári kopaszát az erdélyi lónak czélszerü próbája, természetes. Itt nem elég, hogy a 
ló roppant sebességgel pár mértföldet hátrahagyjon; a hegyek, mellyeken föl kell 
másznia, próbára teszik tüdejét s midőn csaknem lélekzetvesztve egynek tetejére 
ért, lefelé meg kell mutatnia menetele biztosságát, mert ha a hegyen elvesztett tért 
lefelé vissza nem nyeri s a völgyben utói nem éri a vadászatot, a következő hegyen 
merőben elveszti azt; szóval e vadászatokon mindazon nehézségekkel kell a lónak 
küzdenie, mellyek hazánk terén előfordulnak. 

Most második éve, hogy futtatásunk van. — A közönség az idei futtatás alkal
mával növekedő részvétet mutatott. — A futtatások kétségen kivül czélszerü próbái a 
lónak s körülményeinkhez szabva nálunk is jó hatással lesznek a lótartásra. — Mi
kénti szervezéséről állandósításáról stb. szólni, szakavatottabbakra bízom, minek 
czélszerü megfejtése megérdemel és igénybe vészen egy külön önálló czikket. 



f) A vásárosok, nevezetesen a, külföldi vásárosok concurreutiája igen neveze
tes a lótenyésztésre nézve. Fődolog volna e tekintetben nevezetesebb vásáraink, p. 
o. a kolozsvári júliusi sz.-péteri augusztusi vásáraink régi élénkségét visszaszerezni 
s többeket is állítani, hogy többi vidéken s az év különböző szakaiban essenek ló
vásárok ; — összegyűjteni a lovakat a vásárra ; ha a rémonda s állami mének vé
tele kizárólag e vásárokra szoríttatnék, emelnék azokat az állam által tavai elkez
dett csikójutalmazások. Hozzá kellene járulni a vidéki lótenyésztők jó akaratának, 
buzgalmának, hogy azok eleinte minél több lovat állítsanak ki, ha tudnák is, hogy 
nem lesznek kelendők. — Igy a külföldi lókereskedök megtudva, hogy mikor és 
hol kapnak meglehetős mennyiségben mindenféle minőségű erdélyi lovakat, bejön
nének s a honiak is könnyebben kielégíthetnék szükségeiket. 

Ezzel bevégeztem nézeteimet a méneses vagy nemesebb lovak körüli teendők
ről, még pár sort írok a földmivesek lovairól. 

A lovakról, nevezetesen pedig a Gróf Bethlen János Ur ő 
Nagysága ménessiről. 

Eddig foly tatám a Kátzák le-írását, 
Lássuk a Grófnak a Lovakkal bánását •. 

Hogy rendet tartsak e részben-is, azt teszem, 
Hogy elsőbben elé a Hágatást veszem : 

Itt kell a Kantzákat mind Listába venni, 
S a Listát a Grófnak eleibe tenni, 

Ezt már Áprilisnak közepin bekéri, 
S mivel minden Lovát s Kantzáját ismeri, 

Öszve hánnya veti a goudolatiba, 
Melyikben mi a szép, mi a jó, és hiba, 

És ugy párosittya Mag lovát s Kantzáját, 
Hogy jobbítsa egyik a másik hibáját; 

Ez a Hágatásnak égy igen nagy titka, 
Mert tökéletes Ló nincs; vagy igen ritka, 

S e gondosságával éri el a véget, 
Hogy érhessen nagyobb tökélletességet; 

A szőrt s nagyságát-is ekként mérsékeli 
S Ez, a mely Ménessit oly nagyra emeli; 

A U. C. 
(Vége követk.) 



Mikor a Ménes a mezőn jól ehetik, 
Már a Mén-ló s Kantza öszve eresztetik ; 

A Hágatás kézről, nem szabadon mégyen, 
Mert való, hogy ugy szebb és jobb csitkó légy 

El-gyenglil a Mén ló a szabad hágással, 
S gyengeségit által adja a fajzással; 

Söt kell a Ménlovat meg-csinositani, 
Meg-mosni serényit és meg-simitani, 

Mert a Kantza olyant fogad a Méhibe 
Milyent látott, és vett képzelődésibe; 

Lám éppen ezt tette a Jákob páltzája, 
Mely által tarka lett Bárányinak nyája. 

E végre a Kantzát mikor szerelembe 
Van, szlikség állítni a Mén-lóval szembe, 

S végezvén a dolgát, utánna jártatni; 
S a Mén-ló szépségit véle tsudáltatni; 

Hágatni akarván, kilencz nap kell annak, 
A csitkózott Kanczák, hogy megtisztuljanak, 

Ekkor a próba ló mint katzér Gavallér 
Közel botsáttatik, pezseg benne a vér, 

Távul nyerit, és fúv, kevélyen csinálja 
Magát, és szerelmit ő néki ajánlja, 

BUzlögi, csipdesi, s addig tsiklándozza, 
Mig a Kantzát tűzbe s szerelembe hozza; 

Maga is tűzbe jő szegény, de Injába, 
Másnak, nem magának fáradott hasznába; 

Kilencz nap kell arra-is, hogy meg-tudhassad, 
Sziikség-é ; másodszor Kantzád meg-hágassad 

De ha két hágatás után-is mutattya, 
Hogy szerelemre van ujjabb indulattya, 

Ne várj kilencz napot, próbáld harmadnapra, 
Ugy fogsz venni csitkót tizenkét hónapra, 

Ha nem akar kantzád Ménlovat fel venni, 
Koplaljon, ne kapjon sem innya, sem enni, 

Sokszor próbált dolog, e néha megtsalja, 
Szükség azomban, a sót szüntelen nyalja; 

Ha pedig egyszer meg-vagyon hágattatva, 
A só légyen tölle éppen el-tiltattva, 

Egész nyáron melynek már a kezdetire 
A hágatásnak kell jutni a végire. 

Tizen-egy hónapot a kantza csitkónak, 
De egész esztendőt számlálj a Ménlónak, 



Ennyit tll a csitkó az annya méhibe, 
Nem tetszik, a mely jö ennél ideibbe, 

Söt a nemesebb Faj ineg-tóldja az időt, 
Tudok Kantza csitkót haladott Esztendőt. 

(Vége követk.) 

Tájékozás az idei nyúl- és fogolyszaporodás iránt. 
Nem jó vadász az, ki már aratásig tapasztalja a vadak kivánt szaporodását 

vagy az ellenkezőt, ki a süldőt idő előtt konyhára hozza s a foglyot tarisznyájára 
flizi; a szenvedélyes vadász aratás utánig feléje sem megy a vadnak, nem is pillant 
a nyúlra vagy fogolyra s szabadon hagyja őket tenyészni és épen azért azoknak si
keres vagy nemsikeres szaporodásáról keveset tudhat. . . . Aratás után azonban ko-
póit ki ki hordja próbául a kukoriczásokba, vágásokba; vizslájával felkeresi a fo-
golyfalkákat, kiszemeli a vidlásokat s hébekorban ejt egy egy szép süldőt, vagy 
néhány vidlás foglyot s csak ekkor combinálja ezen két vadnem szaporodását. 

Ha a nyulak szaporodása csak némileg is sikerültnek mondható s ezt az idő 
viszontagságai nem hátráltatták : ez időtájban a vadász előtt, akár kopókkal, akár 
vizslával megy ki , mig egy öreg nyúl kel fel, öt-hat süldőnek kell kiugrani, söt ha a 
kivánt tenyésztés beáll, öreg nyulat alig lát az ember, mintha csak mind kiveszett 
volna a határból, de annál több süldőt. 

A foglyoknál rosz jel az, ha páros meddő foglyokra találunk ; ott a szaporodás 
bár mi módon csorbát szenvedett. 

Tudjuk, hogy a nyúl szaporodásának legártalmasabb a kora tavaszi hideg, ha
vas esők és derek, mellyek az első szaporodást s az inyénczek előtt is ismeretes 
martziusi süldőket tönkre teszik s miután az első szaporodás legtöbbet nyom a lat
ban, mert még a süldő is szaporít a nyár folytán, ha az első fiak elvesznek, az azon 
évi szaporodásnak y 3 része hiányozni fog. 

A foglyok tenyészetét a tavaszi esők rontják leginkább, miután a fogoly tojá
sait elég ügyetlenül bármelly vízmosásban földre teszi 8 igy ezeket a záporok elsöprik 

Az 1858-ik évet tekintve, a tavasz nem volt kedvező, a természet későn fejlett, 
hidegek, havak, derek gyakran állottak be s épen azért kedvező nyúlszaporodásra 
számítani nem lehetett. 

Azonban miután a tavasz, sőt az egész nyár száraz volt, nem ok nélkül számos 
fogolyfalkákra bizton számíthattunk, annyival is inkább, miután reájok a mult tél 
igen kedvezően folyt le. 

Nem tudom, hogy állnak a viszonyok más vidéken; de a felföldön nyulakban 
csekély, sőt lehet mondani rosz szaporodást vehetni észre. A foglyokban kedvezőb
bet ugyan, de még sem a várt tenyészetet; a meddő foglyok gyakran boszantják a 
vadászt, midőn egész falka csiripelő fiókfoglyot vár utánuk szétrepkedni; a falkák 
nem elég erősek. — Ennek oka alig lehet egyéb, mint a rendkívüli szárazság okozta 
tikkasztó hőség és vízhiány, melly minden szárnyas állatnak fölötte ártalmas. 

A nyúl és fogoly azon két vadnem, melly nálunk minden tájon tenyészik, mel
lyet a vadász kttlömbség nélkül legjobban ismer s leginkább mulat vele ; és ha ezen 
vad nemének hiányos a szaporodása, sok őrömtől esik el a sportsman. E sajnos ki
látás nyílik jelen évi e nemű vadászatainkra. Verebély, aug. 1-én 1858. 

BALOGHY E L E K . 



Magyarországi telivérek. *) 
K á r á s z Imre úr m é n e s e Horgoson. 

Anyakanczák és csikaik: 
OLD E S M E R A L D A fek. kancza nevelve gr. Károlyi György nagy-károlyi ménesében 1886. 
ap. Privateer, any. Esmeralda, mellynek ap. Lionel Lincoln, any. Maria stb. (L. Alig. Grest. Buch 
II. 258.1.) 

1844. W h i H k e y fek. k. ap. Whiskey sat. (L. A. G. B. I. 487.1.) 1857-ben eladatott. 
1815. Y o u n g E s m e r a l d a ap. Whiskey. 
1854. B l a c k B e s s y fek. k. ap. Crazy Boy. (A. G. B. I. 479. 1.) 
1856. L a b r a d o r sga m. ap. Smaragd (A. G. B. II. 54.1.) mint 2 éves 16 markos volt; 

1858-ban kimúlt. 
1857. fek. k. ap. Davenport, Csapody úr nevelése. (A. Gr. B. II. 265. 1. — 1. Pandora 

k. 1849.) 
1858. sp. ni. ap. Crazy Boy. 

A következő években félvér ménektől: 
1848. A r a fv. p. k. ap. Pictor, Cleveland fajból. 
1849. A r a b e l l a fv. s. k. ap. Pictor, eladatott. 
1850. p. m. ap. Pictor, eladatott. 
1851. f. m. ap. Muska Pictortól, eladatott. 
1852. A l b o r a c k sp. k. ap. Lottery ; elad. Tisza Lajos úrnak. 
1846., 1847 , 1853. és 1855. évben nem volt csikaja. 1858. évben nincs fedezve. 

WHISKEY (1857-ben eladatott) fek. kancza nev. a horgosi ménesben 1844. ap. Whiskey, Wil-
son ezredes 1828-ki nevelése, ap. Tiresias, any. Shcdam ; (A. G. B. I. 487. 1.) any. Old Esmeralda. 

(A, G. B. II. 245. 1.) 
1853. E r i n f. k. ap. Crazy Boy, 1857-ben eladatott Keglevich Béla grófnak. 
1854. V i o l e t t e f. k. ap. Crazy Boy, 1857-hen a pesti pályán megjelent, 1858-han elad. 

Andrásy Gyula grófnak. 
1855. f. k. ap. Crazy Boy 1856-ban kimúlt. 
1856. N e v e r m i n d sp. m. ap. Davenport (A. G. B. II. 263. I. — 1. Pandora k. 849.) 
1857. sp. m. ap. Davenport. 
1839., 1850., 1851. és 1853-ban félvér mének fedezték. 

BLACK BESSY fek. kancza nev. a horgosi ménesben 1854. ap. Whiskey, any. Esmeralda. (A 

G. B. II. 245.1.) 
1858-ban először fedezte Davenport mén. 

YOUNG ESMERALDA s. kancza nev. a horgosi ménesben 1845. ap. Whiskey, any. Old E»-
meralda (A. G. B. I. 487. és II. 245.1.) 

1853. W h i t e R o s e vp. k. ap. Crazy Boy ; 1857-ben eladatott Keglevich Béla 
grófnak. 

1854. C o r n f l o v e r p. k. ap. Crazy Boy; 1857-ben eladatott ifj. Batthyány István 
grófnak ; 1858-ban futott és nyert a bécsi és a pesti pályán. 

1857. H o r g o s vp. m. ap. Smaragd ; (Lánghon Zichy grófnál van.) 
1858. p. k. ap. Crazy Boy. 
1855. és 1856-ban nem volt csikaja. 

" •) Az annyira szükséges "Magyar ivadékkönyv" mielébbi szerkeszthetne végett, a tulajdo
nos urakat istállójuk teljes sorozatának beküldésére újra felkéri a s z e r k. 



Hágd mének: 
CRAZI BOY (1857-ben eladatott Blaskovich Bertalan úrnak) sp. m. nevelte Mr Ring 

1857. ap. Tomboy, any. Bessy Bedlam (A. Gr. B. I. 479.1.) 
D A V E N P O R T sp. m. nev. Csapody úr 1849. ap. Gambia, any. Pandora, mellynek ap. 

Privateer, any. Miss Furey, ennek ap. Whalebone, any. Soothsayer, mellynek származása Godol-
phin ménig felterjed (A. G. B. II. 265.1.) 

Eladó lovak. 

Mocsáry Lajos Úrnál — Kurtányban. Losoncz és Fülek közt : 
Egy 5 éves angol telivér mén, 15;i/4 markos, jó hátas ; 
egy vadász félvér 4 éves mén, 15'/4 markos, és 
egy 4 éves angol telivér herélt, I6V4 markos, jó hátas. 
Mind a három zsibói ivadék. Értekezhetni a tulajdonossal. Ut. p. Fülek. 

Lóverseny-határnapok: 
S z.-P e j ó r v á r , aug. 21. P a r d u b i t z , oct. 8. és 9. 
T.-S z.-M i k 1 ó s, september. 26. A r a d , oct. 24. és 25. 

Nevezési zárnapok': 
Sept. 5. — T.-S z. - M i k 1 ó s : a mezei gazdákét kivéve valamennyi versenyre. (L. 

1858. 10. sz.) 
Oot. 1. — P a r d u b i t z : Akadályverseny. Trial-Stakes. (L. 6. sz.) — Asszony

sági dij. (L. 20. szám.) — A r a d : Császári dij. Bohus dij. Tétverseny. Asszonysági dij. 
Elegyverseny. (L. 18. sz.) 

Oot. 16. — A r a d : Akadályverseny. Blaskovits István akadályversenye (L. 1*. sz. 

T A R T A L O M : 

Egy róka emlékiratai.—Ujszászi kopók.—Az erdélyi lótenyésztés ügyében. — Tájéko
zás az idei nyúl- és fogolyszaporodás iránt. — A lovakról, különösen gr. Bethlen János ö nagy
sága méneséről. — Kárász Imre úr telivér lovai Horgoson. — Hágó mének. — Eladó lovak. — 
Lóverseny határnapok. — Nevezési zárnapok. 

Mcgjelen e lap minden hó 10. 20. és 30-án egy iven. Előfizetést elfogad a szerkesztőség 
Pesten (Szervita-tér 3 sz. 2-ik em.) egész évre 10, félévre 5 fttal pp. Az 1857-ik évi első évfo
lyam teljes példánya kapható 6 ft. 24 kron p. p. 

Tulajdonos kiadó és felelős szerkesztő Bérczy Károly. 
Pest, 1858. Nyomatott Emich Gusztávnál. 


