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A sport és nevelési irányunk. 
A véletlen egy vasúti waggonban hozott össze minap egy rég látott 

ismerősömmel, ki külföldön tett hosszas útjából imént érkezett meg. Ba
rátom szenvedélyes gazda, de talán még szenvedélyesebb technicus és 
meehanious — s a reál-iránynak buzgó híve volt E körben mííkedvelöleg 
gyűjtött ismereteinek gyarapítása végett Angliában több hónapot tölte s 
most kifogyhatlan volt a model- farmok- és gépek körül szerzett tapasz
talatai- s Birmingham, Sheffield, Grlasgow sat csodáinak elbeszélésében. 

Szakszenvedélye azonban, mint ezt az életben gyakran tapasztaljuk, 
érzéketlenné tevé öt minden olly benyomás elfogadására, melly nem köz
vetlenül a reálirány, kenyérstudiumok és iparvilág köréből származott. O 
Anglia jóllétét, gazdagságát, erejét tisztán s egyedül csak a különböző 
iparágak felvirágzásában kereste és találta, anélkül hogy a felvirágzás
nak láthatlan de hatalmas emeltyűit számba venné. Minden egyébről ki
csinylőleg nyilatkozott — s igy a sportról is, midőn félig tréfából felszó
lítani öt, hogy a szemeivel látottakról írna lapomba pár ezikket. 

Ha „Versenylap" helyett „Géplapot" szerkesztenék, ez volt válasza, 
írhatna egyetmást, de a sportról nem. Haszontalanság az s csupán az bá
mulatos, hogy Európa leggyakorlatibb népe reá ér illy idöemésztö játé
kokra s ezekben — gyakran egész a nevetségig söt szánalomig örö
mét leli. 



Kis ellenmondás részemről elégséges volt arra, hogy öt tűzbe hozza. 
„Voltam pár futtatáson — folytatá — láttam tömérdek czingár lo

vat s még tömérdekebb népet, melly egymás pénzét nyerte el a gyepen, 
mint valamelly szerencsejáték asztalán. Evenkint sok, talán keserves 
munkával szerzett vagyon vesz itt el, nem egy gazdag ember vált általa 
koldussá. S miért ? mert Beadsman érkezett be elsőnek, vagy mert Lon-
grange nem volt az első három közt. Pedig szeretném látni akarmellyl-
két is egy londoni serfőző szekere előtt, vagy csak eke elé is fogva. S ha 
oda nem való, mi jót tesz gyors futásával ? — Lord Ch - hoz, kinek 
Yorkshirben gyönyörű birtoka van, ajánló levelem volt. Nem találtam 
honn, de stewardja példátlan szíves volt szétvezetni a minta gazdaságiban. 
Sok szépet láttam, de annál inkább csodáltam, hogy egy illy okszerű 
gazda 50 — 60 pár rókakopóra s 15 vadászlóra veti ki pénzét, csak azért, 
hogy ezen istállón és drága takarmányon tartott lovak az év kilencz hó
napján át egy rövid órát sétáljanak, a többi három hónap alatt pedig sö
vényen, árkon, bokron át ugorjanak s magokat a rajtok ülővel együtt 
nyaktörés veszélyének tegyék ki —• egy rókafark magas czéljáért. — 
Grlasgowban egy puskamüvest, ki a legjobb breechloadereket készíti, ke-
restem fel. Epen egy halászati kirándulásról tért haza s ragyogó arc-
czal miltatá a fogott lazaczot. Az egyiket, mint monda, négy és fél órái<>-
leste, míg horgára került. Boldog türelem,boldogtalan passió! Visszatéret, 
egy város végén nagy embertömeget találtam. Hát ezek mit bámulnak V 
kérdem angol útitársamtól. Pedestrianism — gyalogverseny volt készülő
ben két alsó néposztálybeli férfi közt, mint ezt társam a városból hozott 
nyomott programmon mutatá. John 500 ölnyi távolságra 10 öl előnyt 
adott Tómnak, de a fogadók nagyobb része John mellett állt, ki már több 
izben gyalogolt 60 órát pihenés nélkül s a menésben ép olly gyors volt, 
mint kitartó. Sok szerencsét tüdődnek! gondoláin s tovább menénk. — 
Egy ízben a Themzén, másszor Southhampton mellett a tengeren láttam 
több sorba állított sajkákat, hat vagy nyolez evezővel, vitorlával sat. A 
lapátokat urak, még pedig gazdag emberek, feszitették, hogy csak úgy iz
zadtak bele. Csolnakverseny volt ez — a mint itt nevezik : yachtingvagy 
regatta, Talán matrózoknak készülnek ezen urak? kérdem kissé gúnyo
san egy mellettem álló angoltól. Ez bámulva nézett rám, de nem felelt, 
Manchester mellett egy híres tudóst — nagy mathematicus — látogattam 
meg. Uramfia! a különben komoly férfiút tágas udvarán bigézve találtam; 



Cseppet sem zavarodvameg végezte játékát, melly nálunk csak uteza-
gyermekek mulatsága, de a mellyet — mint később haliam, Angliában 
meglett emberek is, és pénzben űznek, az eredményről pedig a sportlapok 
jelentést tesznek. Illy lapból olvastam egyszer a hirdetést, hogy két hí
res ökölviador — angolul pugilist — fog viaskodni, azaz boxírozni. El 
mentem megnézni, hogy ütik egymást. Tóin Paddock és Sayers volt ne
vük, izmos legény mind a kettő. Harminczhatszor mentek egymásnak 
másfél óra alatt, míg végre Sayers kimerülten s jól összeverve rogyott 
össze. Ez is a nemzeti nagyság egy alkatrésze-e ? — Oxfordtól kezdve, 
Etonon át az utolsó magán finöveldéig nincs egyetlen egy is, mellynek 
cricket ground-ja ne volna s hol e csürökforma játékot apraja nagyja na
ponként ép olly buzgalommal ne játszaná, mint ha tanéveinek ez volna fő 
feladata. Ez is sport, valamint a base-ball, archery, quoits, croquet,nurse 
and spell s még számtalan más illy játék, mellyeket Angliában a nép 
minden osztálya, gazdag és szegény, öreg és fiatal egyiránt űz. Kérdem 
már most, mi üdvös eredményt mutat fel ezekből ama híres nemzet; kér
dem, váljon e haszontalanságokra fordított idö és pénz nem kamatozna-e 
jobban iparra fordítva s nem tenné-e még nagyobbá a nagyot?" 

„Lehet, hogy egyesek még több kincset gyüjtenének halomra — fe
leltem én — de a nemzet, mint egész, igen sokat vesztene nemzeti mu
latságainak, az úgy nevezett sportnak hanyatlásával s a különben is már 
materialisticus koron keserűen torlaná meg magát e veszteség és a még 
anyagibb irányban haladás. A versenytéren, ha évenként vesznek is va
gyonok, de újak is keletkeznek — s ha Beadsmant nem is lehet eke elé 
fogni, de más részt, ha Eelipse kora óta nem folynak s nem terjednek 
Angliában a versenyek, ama tenyészanyag sem terjedt volna cl, mellyböl 
a most eke- és terhes szekér előtt, nyereg és hám alatt járó jó lovak ke
rültek ki. Lord Ch— talán új birtokot vehetne a kutyákra és vadászlovakra 
éveken át fordított költségen, de ha mindenki igy tesz s megszűnnek a 
lovas vadászatok, mellyeken a ló ereje, gyorsasága és kitartása annyira 
kitűnik, a tenyésztési irányfonal megszakadni s ezen iparág először pan-
gani, azután visszamenni fog; míg a nemvadász és nemlovas urak más 
mulatságokban keresendnek szórakozást, mellyek nehezen teendik őket 
arra képesekké, hogy a jövő kor valamelly hadvezére kész és jó katoná
kat találjon bennök, mint Wellington és Raglan Quatre-bras vagy Ba-
Iaklava rohamaiban találta legjobb segédeit a lovasvadászokban. — Áta-



Iában nagyon igaz mondat az. hogy ,,mens sana in corpore sano" — a 
test egészségét, épségét, erejét pedig semmi sem mozdítja úgy elö, mint az, 
mit az angol „out doors sporf'-nak, négy tálon kivííli mulatságnak nevez. 
Ezért nem tartom én a sport többi nemét is haszontalanságnak, söt ter
jesztését édes hazánkban a kor egy kiáltó szükségének vallom. Tagad
hatlan, hogy a nemzedék egyre satnyái és gyöngül — s ha nem is me
gyünk vissza a korra, midőn „más magyar kar mennyköve villogott At
tila véres csatáiban," de ha csak a pár század előtti kor nevelési rendsze
rét, szokásait*)és mindennapi életét tekintjük, látm'fogjuk az okot,a mel-
lyért „aetas parentum pejor avis túlit nos nequiores" minden bizonnyal 
„daturos progeninm vitiosiorem", ha egyik végletből a másikba esve, a 
nem rég megkezdett nevelési rendszer irányába hanyattliomlok rohanunk. 
Nem rég még minden ember táblabírónak, (tisztelet becsület e név emlé
kének) prókátornak, latajnernek nevelte gyermekét, ma ellenben minden
ki Brotstudiumra taníttatja s reálba, polytechiiikuinba küldi. Nem mintha 
ez irányt, kivált a jelen korviszonyok közt helyesnek nem tartanám, de 
attól lélek, hogy a sok évi tanulmány közt elhanyagolt testi erő és épség-
rovására fog képződni a szellem; attól félek, hogy technicai készültségi! 
élelmes embereink száma megszaporodik, de az izmos vállú, piros arczú, 
edzett alkaté fiak száma fogyni fog; hogy a növekedő ivadék a gépet ös-
szeállitani és mozgásba hozni képes de a lovat megülni képtelen leend: 
hogy lesznek gyáraink s e gyárakban jó ekevasak és kardok készülend-
nek, de nem lesz erös és ügyes kar e kard forgatására s az ekevas mé-

*) Álljon itt például gróf Bethlen Miklósnak, Erdély egykori híres kanezellár-
jának s az akkori európai diplomaták egy jelesbikének, Szalay László kiadta ön
életírásából a következő hely : 

„Nevetség, hijábavalóság és játékra, mint akármelly gyermek cs itjá felettébb 
hajlandó, sőt vásott és a játékban telhetetlen, fáradhatatlan volt az én gyermeksé
gem és felserdült ifjúságom ; de nem veszteglilö, mint a koezka, kártya, szák mi
csoda ; hanem a testnek ingatagságával való játékban gyönyörködtem, mint a 
lapta, forgattya, parittya, teke, kézzel való hajigálás, vitéz játék, versfutás, küz
dés, ngrás, nyíllal való lövöldözés, inadarászás etc. Mikor osztán nagyobbat nővén, 
lóra, puskára, kutyára kaptam; lövöldözés hosszú puskával, pistollyal; nyargalód-
zás, futtatás, töke-, árok-, Ureshordó ugratás; vadászat, magam kezeivel való ráká-
szás, halászás etc. voltak igen a mulatságaim. • — Alkalmas puskás voltam 
ifjantan is, minthogy abban az időben a srét és puska igen ritka volt Erdélyben, 
mind egyes golyóbissal lövöldöztünk; majd bárminoznégy vagy több esztendős 
koromban kezdettem srétes puskával állani az erdőben és egy stucz vagy tersenyi 
puskám is volt mellette gyakrabban, nem is igen hibáztam 60 esztendős koromig." 



lyebbre fog szántani és tisztábban forgatni mint a mai s az ekeszarvát 
tartó vegytanilag is ismerendi a földet — de a materialis kor közönyös
ségével nem fog arra eszmélni, bogy a haza földét szántja, — Ezektől 
féltemben óhajtom én a „négy falon kivtili" sport terjedését honunkban— 
s nem tartom haszontalanságnak, söt nagyon is becsülöm az angol irányt, 
melly a kenyérstúdiumok mivelése közben sem feledkezik meg a testedző 
sportról. Ennek minden neme, azonkivtil hogy a társadalmilag annyira üd
vös egyesületi élettel jár, bizonyos nemzetiségi jelleget is visel magán s 
az angol büszke arra, hogy európaszerte ö a legjobb lovas, legjobb ten
gerész, legedzettebb alkatú ember s legkitartóbb, legügyesebb minden 
testi gyakorlatban — mit határozottan a sportnak köszönhet. A türelem, 
mellyel órákig ellesi a horgára került laczazot, megedzi öt a kitartásra 
is, mellyel néha évekig fáradozik egy új gép vagy egyéb találmány ki
számításán s ha feje nehéz már a szám- és betűtől, bigézni vagy sajkázni 
megy s a friss lég és vérkeringés visszaadja lelke ruganyosságát. A gya-
logolás a láb és tüdő erejét — az öklözés a karizmok erejét s ügyességét 
fejti ki és a gyakorlottnak nagy előnyt nyújt az önvédelemben. Tiszavi
déki alföldi népünk munkabíró erös faj, dc fogadni lehetne, hogy egy kö-
zéperejü öklöző angol két nagyerejü bérest verne le, mielőtt ezek csak rá
érnének is amazt galléron ragadni. Ha a Hydeparkban, söt vadászatokon 
is sok és jól lovagló hölgy látható, ha az Archery-meetingekben a női kéz 
sokszor ügyesebben lövi a fekete pontba nyílvesszejét mint a férfié, ha a 
szép arcz az „out doors sport" gyakorlatában vált barnapirossá : ezen 
csak örülhet a nemzet, mert az illy egészséges nő ivadéka épebb és erö-
sebb leend, mint a fegyverdurranásra ijedező idegzetes anyáé. Leginkább 
pedig a serdülő fiatalságra nézve valóságos áldás az a criquet, melly a ta
nulási órák után a testnek egészségére váló mozgást nyújt, a tagok ru-
gékonyságát kifejti s a lelket a collegiális örömek élvezetében felvidá
mítja. Valóban nagyon óhajtandó volna, ha honi finöveldéink közül is leg
alább azok, melyek önálló belszervezettel birnak, mielébb olly térrel len
nének ellátva, hol a fiatal növendékek az angol sporthoz tartozó illynemíí 
játékok közt nyernék testük kellő kifejlődését s a külső ügyességben is 
állana közöttük — hasznukra váló vetélkedés." 

Körülbelöl ezeket mondám el, mialatt Pestre érkezénk. reálirányú 
sportellenes barátomnak. Sikerült-e ezzel öt s beszélgetésünk közlésével 
a véle rokongondolkozásuakat, kiknek száma nálunk legio, meggyőz-



nőm nem tudom; de elérteni ezélomat. ha é pár lap emlékezetbe hozza 
az ígéretet, mellyet egy ép olly kitűnő sportsmantöl mint irótól birunk, ki 
a ..Vadász- és Versenylap- u ot már nem egy jeles ezikkel gazdagitá s k i 
az angol sport különböző nemeinek tüzetes ismertetésével bő kárpótlást 
fog hiányos eléadásomért nyúj tani . 

Levelek külföldről. 
i. 

Lincoln, sept 12. 1858. 

T. szerkesztő úr! Szíves volt ön ez évi programmjában nevemet munka
társai sorában fölemlíteni s noha a sportirodalmi pályán nem niérközheteni azon 
igen tisztelt honfitársaimmal,kiknek nevei között az enyém áll: megkísértek mégis 

utazásomból néhány szerkesztői körébe vágó levelet írni, belátására bízván azoknak 
közlését, avagy saját tudomására megtartását, annyival is inkább; minthogy hosz-
szas külföldi utazásom czélja egyedül a mezei gazdászat rendszereiveli megismer
kedés, a sport- s lovászatra iigyelmem csak annyiban terjedhetvén a mennyibeu ezek 
czélomnáljutamban nem állanak. *) 

Mielőtt Angolhonról szólanék, melly szép hazának most földjét szántom s mel
lyen e hó 1-sö napjával ősi szokásként a sport megnyílt, a lefuttatások pedig tavasz 
kinyiltától szakadatlan rendben folynak, egy tekintetet vetek vissza Németországra, 
hol az egész múlt hónapot a wltrtembergi királyi ménesek közelében töltéin el, re
mélem, nem lesz minden érdek nélkül e visszatekintés azon müveit kis német ál
lamra, hol magunk iránt is annyi rokonszenvvel találkoztam. 

Munkáiról, a lókedvelök által nálunk is eléggé ismert Dr llueff urrali isme
retségem s mindennapi társalgásom sokra gyakorlatilag megtanita, mit honfi
társaim nagyrésze csak könyvekből ismerhet. S minthogy tanálni nem szégyen s mi 
tanulni akarunk, ismerkedjünk meg egy tudós férfiúval kinek a lótenyésztés, gyó
gyítás, lovaglás és lovakkali bánásmód körül, olly sok már érdeme, miszerint nem 
mulaszthatom el tisztelt honfitársaimat, de különösen azokat, kiknek kedvök volna 
laiura a ' wlirtembergi kir. ménesekből lovakat vásárolni, vagy legalább útközben 

*) Köszönjük t. barátunk megemlékezését a távolból s örömmel üdvözöljük öt a gazdászat 
terén, mellyen képzett szakavatott férfiakra hazánknak ez idö szerint olly nagy szüksége van. 
Térey Pál nr illy kiképezés végett múlt júniusban kelt tanútra, melly Németország és Nagybri
tannia mintagazdaságainak tanulmányozása után, a jövő év derekán vezetendi öt vissza hona 
hasznos szolgálatára. Birjuk szives igéretét, hogy lapjaink gyakrabban hozandanak tollából a 
sport köréből érdekes közleményt. 



o méneseket megtekinteni, ezen közbecsülésben álló szakismeretekben gazdag s 
minden tekintetben jeles férfiúval — ha csak röviden is — előbb megismertetni. 

Dr. Rueff A. úr a hohenheimi hires gazdászati academiában a zoológia, állat-
gjógytan, selyemtenyésztés és lótenyésztés tanára. Kedvenez tanítmánya azonban 
csak a lótenyésztési tan , mellyben ismeretei nemcsak a rideg theoriáig — német 
tudósaink nagy részének példájára, hanem nagyon is a kivitel terére terjednek ki. 
A mellett bogy kitűnő állatorvos és nagy ismeretei vannak a ló betegségeinek fel
ismerésében és czélszerü gyógyításában, ügyes tapintattal bir a ló számtalan hibái
nak kitudásánál. 

Hogy a különféle lófajokkal és tenyésztési rendszerekkel megismerkedjék, 
Anglián,kivül Porosz-, Francziaországot, Hannovert, Holsteint, Ausztriát söt édes ha
zánkat is 1846-ban meglátogatta és ott nemcsak a kir. méneseket Bábolna és Mező
hegyesen, hanem még több magán ménest is tudományosan szemügyre vévén, az 
ott tapasztaltak felett Weirnárbau „Értekezések a lótenyésztés felett" czim alatt k i 
adott munkájában már hazánkról is megemlékezett. 

1851-ben a lovaglási rendszert igyekezett egy munkában összeállítani, melly
ben legfökép a lovak czélszerü szerszámozásáról (3aumung ber f̂erbe) és a számtalan 
szerszámozási módról értekezett, kiemelvén nézete szerint a lcgczélszerübbeket. 

18)6 és 18.)7-ben néhai Baumeister Dr Hoheheim, hires tanár munkálatait a 
lónevelés és lovak ismertetése felett, bővítve átdolgozta és Stuttgardban kiadta (meg
jegyezvén, hogy ezen mü még a franczia lapok által is elismert legkitűnőbb munka 
a maga nemében). 

O volt az első az öreg földön, ki az amerikai Karey rögtönös lószeliditési ta
nát elejétől kezdve szemfényvesztésnek monda és első volt ki ez év elején a Stutt
gartiban megjelenő „SchwiibischerMercur" folyóiratban annak lehetetlenségét tudo
mányosan bebizonyitá, mielőtt még a szemfényvesztésről Európa meggyőződött volna. 

0 volt feltalálója azon aczél orrkarikáknak, mellyek egész új szerkezetök és 
illesztési modoruk által a legszilajabb bikák megfékezésére most már Némethonban 
általánosan használtatnak. Ezen kis egyszerű mechanismussal ellátott karika, melly 
az állatnak orrába alkalmaztatik, képessé tesz egy 10 éves gyermeket a legvadabb 
bikának könnyű vezetésérc és kormányzására. 

Ezen felül Kucff úr, a különnféle némethoni folyóiratokban mindannyiszor 
megszólal, valahányszor a tudomány- és emberiségnek szolgálatokat tehet, miért is 
hazájában általánosan elismert, tisztelt és szeretett egyéniség. 0 közelében lakván 
az említett méneseknek, lehet mondani, minden lovat születésétől ismer s nevelteté
sét figyelemmel kiséri; ö — bizonyosokká teszem honfitársaimat — minden magyar
nak igaz tanácscsal fog szolgálni és gazdag ismeretei által könnyebbségére leend. 

Rueff úr vezetett be engem is ö felsége a würtembergi király méneseibe, mel
lyek minden bizonnyal az arab fajlóvak nevelésében a continensen a legelső helyet 
foglalják el s legkitűnőbbek. A ki a nemes fajlovakat kedveli és maga is nemes lo
vakat neveltet vagy tart, ki nem hallotta a weili kir. ménes hírét. 

Ott. létemben ezen ménes következő kiterjedettségü veit : a weili kir. ménes
hez tartoznak a Seharnhaus és kis-hohenheimi fiókméncsek, mellyek összesen 100 



dl) anyaival, czát, 124 db csödörcsikót s 105 db kancza csikót számítottak; ezek közt 
van 48 db arab telivér anyakancza, ide értvén a 4 eredeti arabot a magok 
eredeti utónevelésével, a többiek részint angol-arab a ménesben tenyésztett kanczák, 
részint Trakbenerek mellyek 1857 óta tisztán tenyésztetnek. A ménlovak követke
zők : Zárit' és tíaid az első szürke az utóbbi pej, miudakettö eredeti arab ; továbbá 
Bouynu szürke és Tajar pej, arab eredetűek, Padisehah szürke angol-arab kocsi-
faj, lligbflycr szürke augol telivér és végre Sapor angol-arab telivér. 

Ezen rövid elöszámitás mutatja miszerint e ménes leginkább arab fajlovak te
nyésztésére van alkotva s minden gond főleg e nemes fajnak tiszta fen tartására van 
fordítva, melly faj iránt a tulajdonos fölség különös előszeretettel viseltetik, a csi
kók neveit is maga osztogatván k i . Ugyanazért ne keressen e ménesekben senki 
futó gyepre termett lovakat, de igen is fel fog találni olly háti paripákat, minőket 
szép arányos testalkatra a continensen nehezen, olly mennyiségben pedig sehol sem 
fog feltalálhatni. Az arab fajlovak, mint különben is tudva vau — s ott magam is 
tapasztalam — könnyen tanúinak s vérmességök daczára könnyen fékezhetök, hajt
hatók, hajlékonyak; az arab ló a tanúit lovast szépen hordja, egész testállása 
nyereg alá lévén alkotva, a nem tai.últ lovast is deli föhordás, előkelő és lenge lépése 
s eleven testmozdulatai által emeli. 

Nem volna-e ezen faj magyarországi lófajunk nemesítésére és tovább plántá-
lására alkalmasb és hasznosabb mint az angol'? Ezen kérdést itt csak azért teszem, 
mert tudva van, hogy országos lófajunk (?aiibjd)(ag) — legalább azon faj inelly az 
általános lótanban a tudósok nyelvén ezen nevezés alatt „Magyarországi faj" elő
fordul — eredetét őseinkkel keletről vevé s mint egész külseje mutatja, bizonyára 
az arab fajjal rokonságban áll s ennek elkovesosodott leszármazásánál nem egyéb.*) 

Igaz hogy ezen kérdés megfejtésénél az egyes, valamint az anyagi érdekek 
lépnek elő s nem lehet azokat tekintet nélkül hagyni. Igénytelen nézetem szerint 
azonban az érdekek s ezek tényezője a szükség legnagyobb része általában czélszerü 
kocsi- és hátaslovak tenyésztése által lesz kifejezve, gyepeinken futó angol fajú 
vagy eredetű lovak az érdekeknek csak egy csekély részét képviselhetik, mellyek 
párosítva apró eredeti magyar faj lovainkkal, mellyek egész alkatra különböznek a 
telivér britt lovaktól, soha nem foghatnak olly valami tökéletest eredményezni, miut 
a minő tökély elérhetőnek mutatkozik, ha testalkat és termetre egyiránt egymáshoz 
inkább hasonló s arab fajlovak által eszközöltetnénk a uemesitést és további te
nyészetet. 

*) Itt igeu kényes természotü kérdést érint t. barátunk. Először is, az egykori „magyarországi 
faj ló" viharos századaink háborúságai alatt számban annyira megfogyott, a meginaradottakba 
annyi idegen vér vegyült, nagy része pedig a rendszertelen keresztezéssel s kezeléssel annyira 
elkorcsosult, hogy „magyarországi faj" voltaképen most már alig létezik. Másodszor, mi lovaink
nak arab vérrel ajánlott nemesítését illeti: bár ennek is vannak még nálunk szószóllói, de átalá-
nosabb érvényre látszott jutni azok véleménye, kik az angol t e 1 i v é r t az arab vérrel másfél 
század óta folytatott keresztezés fényes eredményének tartván, azt vallják : hogy az angol telivér 
helyett arab tenyészanyagot használni annyi volna, mint a nemesítést ott kezdeni, hol azt az ango
lok kezdték százötven és több év előtt. 

S z e r k 



11a szép s erös koesilovakat akarunk hazánkban tenyészteni — vegyünk Tra-
kehncr — ha paripákat, vegyünk arabs — ha futtatni akarunk, erösmelltí, széles 
elejti angol telivér méneket. 

Mind a két fajt fel fogjuk találni legtökéletesebben és elegendő garanlia mel
lett a weili kir. ménesben s ha c fajlovakat onnan vásárlottuk: bizonyosak lehetünk, 
hogy zsákba macskát nem vettünk. Kinek azonban honfitársaim közül vásárlási 
szándéka nincs, de utazni a külföldön kedve van : ha útja Stuttgard közelébe ve
zeti, tegyen onnan egy kirándulást e ménesekre, s e napot — mellyel utazását meg
toldja — nem veszti el. 

TÉREY PÁL. 

Keletindiai tigrisvadászat. 
A bombay-i hadseregnek egy tisztje W i 11 i a m R i c e * ) hadnagy egy napon 

elefánt hátát) ment tigrisvadászatra. E kirándulás eredménye nem felelt meg a ké
születek nagy arányának s a fiatal tiszt a hivő volt, hogy biztosabban arat sikert, ha 
a tigrist gyalog s néhány hajtó segélyével rejthely én támadja meg. Nem is csaló
dott, mert e módon háromszáz hatvanöt vadásznap alatt hatvannyolc/, tigrist, 
három párduezot és huszonöt medvét ejtett el, nem is számítva a többé kevésbé meg
sebesülteket. Kalandjait nem rég egy dúsan és képekkel kiállított könyvben adta 
ki, mellyböl mi a következő lapokat közöljük. 

1850. év február 14-én Radzsputánába jelesül Ncemuchba tétetett át az ezred, 
mellyben mint hadnagy szolgáltam. A vidék bővében volt a nagy vadnak s megér
keztünk után néhány héttel király tigrisre mentem ki vadászni. 

Értesülvén, hogy e tigris tőlünk tizenhárom mértföldnyire Babára falu mellett 
ütötte fel tanyáját, bajtársaim egyikével Little hadnaggyal lóháton mentem oda, Em
bereinket és fegyvereinket előre küldök. A lakosok közül vagy húszat összegyűjt
vén, meghajtattuk a sűrűségeket; a tigris rejthelyét azonban — bár egészen friss 
nyomaira akadtunk — semmikép sem találhattuk meg. Little visszatérni lévén kény
telen, magam maradtam a faluban, remélve, hogy a holdvilág segélyével egy tó szé
lén, hova a tigris éjjente inni járt, jó lövésre tehetek szert. Félig éhenveszett, sánta, 
vén ökröt köttettem egy közeli fához, egy másikra magam másztam fel három két
csövű puskával, mellyeket az ágakon kezem ügyébe helyeztem el. Három négy órán 
át meg sem mocezanva vártam itt, de semmi nesze a tigrisnek s a hold is lement. A 
setétség ekkor sokkal nagyobb lévén, hogy sem a kissé távolibb tárgyakat kivehet
tem volna, puskáimat lecsúsztattam a fa tövéhez s aztán magam is leszálltam. Alig 

*) Ugyim az, kit Jules Gérard Afrikába oroszlány verseny-vadászatra hívott ki. Lásd u 
liijiok 26. szániát. 



érte még azonban lábújjbegyem a földet, midőn egy — tőlem körülbelül tizénhat lé
pésnyiről egy bokorból hangzó iszonyatos ordításra hajam minden szála felállott. 
Megragadtam fegyvereim egyikét s mindkét csövét találomra a bokorba sütöttem, 
rémélve, hogy ellenfelemet ezzel visszavonulásra bírom; de nem hogy elment volna, 
söt nem csekély aggodalmamra még borzasztóbb ordítást vitt végbe. Hasztalan lőt
tem feléje a többi négy csövet is, az állat mindenik lövésemre még dühösebb mor
gással felelt. Lövet nélkül maradván, inamszakadva futottam a falu felé s nem mesz-
sze több emberrel találkoztam, kik az egymásra siiríín következett durranásokból azt 
ítélték, hogy megtámadtam és megöltem a tigrist. Megtudva a történteket visszajöt
tek velem fegyvereiinért és az ökör megmentésére. 

Epén a puskákat szedegettük, midőn egy új ordítás hangzott s visszavonulásra 
kényszeritett. . . . Az éj hátralevő részét a lakházakhoz közel egy fa alatt tölteni s 
hajnalban elmentem megnézni az ökröt. A szegény állat megölve s több mint fele 
felfalva volt. Ugyan azon reggel el kellett utaznom s igy elvesztem az alkalmat, 
hogy a torkig lakott tigrist meglephessem. Boszankodva távozván, hogy ez rovásomra 
(mert az ökör árát meg kell térítenem) olly jól estelizett. Végre is szerencse volt, 
hogy lövéseimnek egyike sem talált, mert ha megsebzem a vad állatot, ez nem enge
dett volna olly könnyen elillannom. 

Ez volt első tigris kalandom. lm a második, melly a következő april 6-án 
történt. 

Hajnalban egy medvét lőttem s lóháton indulók vissza sátoromhoz, két Bheel 
kíséretében, (igy nevezik a bennszülötteket . kiknek nagyobb része izmos bátor va
dásznép.) Már a faluba vezető útra értünk, midőn két utast pillantottunk meg, kik 
nagy rémület jeleivel s kiáltozva futottak felénk. Mondák, hogy az út szélén egy 
leskelődő nagy tigrist láttak s kijelölték fekvése helyét. Lövésre remélve őt kerít
hetni, rögtön leszállottam s a kijelölt hely felé mentem. Rövid időn a tigris egy sürü 
bokor megöl, tőlem vagy hatvan lépésnyire, kiugrott s néhány szökéssel egy elapadt 
patak száraz medrén áthaladt. E perezben Wull kutyám, melly nem akart tőlem el
maradni, vagy arötvad valamelly új nemének nézve a tigrist, vagy pedig engedve a 
macskafaj elleni természetes ösztönének, hangos ugatással utána iramlott. Hasztalan 
volt minden visszahívó füttyentésem. Nem sokára kutya és tigris egy sűrűségben ve
szett el elölünk. Kevés perez múlva Bhecljcim egyike kiáltott, hogy a tigris felénk 
jö, ő pedig egy bokor megé rejtőzött el. A tigris csakugyan jött, kutyám közel utána 
nyomában. Harmincz lépésnyiről rálőttem, aztán rögtön eldobva fegyveremet, Bhe-
elem után a bokorba rohantam s egy szikla oldalát másztam meg. E részben sze
rencsésebb valék mint a szegéuy Bheel, ki mászás köztien visszazuhant a csalitba s 
annak volt kitéve, hogy a dühös állat összetépje. . . . Nem sokára azonban velünk 
együtt ö is utóiérte a két utast, kiknek gondjára lovamat bíztam volt. Mondáin ne
kik, bizton hiszem, hogy a tigrist találtam, mert a lövés pillanatában tejét felvetette. 
Tanácskozás után elhatározók, hogy a két Bheel velem a helyre jö, hol puskámat 
elvetettem. Ezt valóban meg is találtuk s én sietve újra megtöltéséhez fogtam ; to
vább menvén, nagy meglepetésünkre a tigris elterült hullájára bukkantunk. Golyóm 
homloka tetejét találta s úgy ketté hasitá agyát, hogy bárddal sem lehetett volna 



különben. Ez kivételes esély volt. Az állat, orra hegyétől farka végéig tizenegy 
(ang.) láb és hat ujj hosszú volt. . . . A bennszülöttek azt tartották, bogy a tigris 
lovain dobogását bal Iván, állott lesbe s arra várt, midőn a két utas megjelenése s 
kutyám váratlan rohama c tervet megbiúsitá. Bármint álljon is a dolog, elég az, 
hogy az clejteltnek gyönyörű bőre diadaljelvényemmé lön s hogy most én fekszem 
rajta, holott ha én vagyok a vesztes fél, az feküdt volna rajtam. 

A sűrűségekben s különösen a füzes erdők közt vannak ingoványos helyek? 
hol rendesen található tigris, mert ez itt az éjjeli ragadozások utánni forró napokon 
hűs tanyára lel. Bajos őket meglátni, de az illy sűrűségekben lakó egyéb állatok el
árulják hollétét, kiváltkép pedig a pávák és a majmok. A pávák ijedt kiáltása 
csalhatlanúl jelenti, hogy a tigris fekhelyét elhagyván mozogni kezd. Ezen éberség 
abban találja természetes megfejtését, hogy a tigriskölyök a sűrűséget szintén ked
velő pávákon kezdi leselkedő és ragadozó mesterségét gyakorolni. 

Nappal a majmok is éberek és óvatosak, mellyeket pedig éjjelente a fáról, hol 
elalusznak, olly gyakran elescmpész a párduez vagy a boa. Szintúgy mint a pávák, 
jól tudják mi fajta állat lappang a sűrűben. Ha ez rötvad, vagy vadkan, meg sem 
moeczannak; de ha tigris vagy párduez, sajátságos hangot hallatnak fajbelieik 
figyelmeztetéséül. Ha sűrűségbe hatolva, földön nyugton guggoló majmot látsz, 
biztos lehelsz róla, hogy közelében nincs ragadozó állat. 

A sakál sajátszerű vonítása is tigris közelléténck jele. Ha az elvéuhedt sakál 
már nem képes maga számára vadászni, vagy ha kiűzték a falkából, mellybez tarto
zott : a tigris szolgálatába áll, előőrséül szegődik s bére az, hogy ura neki hagyja a 
lakoma maradványait. Gyakran történt, bogy tanyámra a tigrist sakál vezette, melly 
kettőzött vonítással jelenté azután lovaim vagy ökreim jelenlétét királyi urának, míg 
ez két óra hosszat is tekergett körülöttünk, alkalmat és rést keresve a támadásra. 
Hasonló esetben a tigrisre csak igen közelről s biztosan kell lőni, mert ha sebe nem 
halálos; dühössé válik s a sötétségben vérszemet nyerő vadsága veszélyt nem ismer. 

Tigrisvadászatra nyert egy havi szabadságidőm végéhez közelgett s april 22-én 
még csak az egy fenemlitcttet lőttem, midőn tanyámat Jaat közelébe tettem át, egy 
kis város mellé, hol dús vasbányák vannak. Első napom eredménytelen kutatások
ban múlt el ; este visszatértem a tanyahelyre s alig hogy estelimhez Ulék, midőn ki
vül nagy zaj támadt körülem Tigris ragadott el egy juhnyája után haza felé 
ballagó pásztorfiút. Fegyverekkel s zajt ütő szerekkel ellátott harmincz ember rög
tön űzőbe vevé a ragadozót, hogy ezt zsákmánya elbocsátására kényszerítse. Késő 
volt; mire utóiérték a tigrist, ez már áldozatának arczát, lábait és kezeit felfalta, 
még pedig sátorom közelében, hol én csendesen estelizve a künn történőket nem is 
sejthetem. E tigrist a környékbeliek, gyakori pusztításai miatt, a j a á t i ember-
e v ő n e k nevezték el. Többször, de mindig sikertelenül vadásztak reá, mert nappá, 
lonta a régi vasbányák elhagyott hasadékaiban talált hozzáférhetlen menhelyet. Fel
tettem magamban, hogy számolok vele. 

Másnap 2:5 án a Jaathoz hat mértföldnyire fekvő Dowlutpoora helységbe men-
íem, hol egy ember egy más tigris fekhelyét jelölé ki nekem. Hirtelenében vagy 
harmincz hajtót szedtünk össze s a mutatott hely felé mentünk, mellynek látása 



bennem azonnal elénk bizalmat keltett. Szép hegyszakadék volt ez s a két szikla
fal között forrásvíz, ftiz és egyéb vizi növény. Én a völgy egyik végén, egy szirtte
tőn foglaltam állást, mig a tömör vonalt képező hajtók a völgy másik végéről bor
zasztó zajt ütve haladtak lefelé. Nem sokáig vártam ; egy szép nőstény tigris jelent 
meg s épen midőn a sürüböl bukkanna ki, első lövésemmel leteritém, a többivel pe
dig kivégezem öt, a vidékbeliek nagy örömére. Gyönyörű bőrét még ugyanazon este 
sátramba hozták. 

24-én hat mértfölddel tovább mentem, egy l'anghur nevű helység környékének 
tizenkét emberrel leendő kikutatására. Egy erdővel fedett domb tetején lévő erőd 
mellett menvén el, tigrisorditást hallottunk. Hasztalan törekedtünk öt rejtbelyéböl 
kizavarni. Minden kődobásra, mellyet Bheeljeim hozzá beparittyáztak, áj ordítás
sal felelt. Végre elhatározám, hogy egy fa tövéhez csúszom, mellynek tetejéről a 
rejthelybe látni lehetett — s fel is másztam oda, egycsövű könnyű puskát kötvén ol
dalamhoz. Innen egészen láthattam az állatot, a mint egy tövises bokor alatt fe
küdt, rálőttem és fejét találtam, mire ő dühösen ordítva ugrott fel és eltűnt. Kis vár
tatva egy tömör zömmé egyenesülve a vér nyomain haladtunk, de csakhamar ezek 
is elvesztek. A bbeelck azonban csaknem biztosan tudni vélték a tigris lij menhelyét 
s míg csapatom félkörbe kerülve nyomozta s igyekezett öt felém hajtani, addig ón 
egyenesen a kijelölt hely felé tartottam. Egy vízmosásra kihajtó szirt szélére érvén , 
tigrisemet a szemközti lej tön fedeztem fel. Egész hosszában elterülten semmi élet
jelt sem adott. Közel hozzá egy fán vagy húsz keselyű ült s minden perezben s 
minden oldalról újak érkeztek. Ezt látva, lövegemet a légben csóváltam s a siker 
örömkiáltásaiba törtein ki . A jelenet azonban hirtelen változott : a tigris egyszerre 
talpra ugrott s ordítva azon irányba szökellett, honnan a hajtók jövének. Annyira 
meg valék lépetve, hogy fegyverem két csövét csakúgy találomra sütém utánna; 
ennek legalább az a haszna volt, hogy a durranások embereimet a fenyegető ve
szélyre figyelmeztetek. Ezek sem voltak lusták s olly zajt ütöttek, hogy a tigris 
'•sakugyan visszafordult, midőn már alig negyven lépésnyire volt tőlük. Soha sem 
tapasztaltam sem azelőtt sem azután hogy, mint ez esetben, keselytik gyülekeztek 
volna egy nem halálosan sebzett állat körül. 

Következő hajnal hasadtával a tigris nyomozására kivitteni két kutyámat. Ti
zenkét emberem is velem jött s szerencse, hogy egy oszlopban uicnénk, mert a tig
risre véletlenül bukkanván, ha szétszórva megyünk, emberéletbe került volna a mai 
nap. Az erdő olly sürü volt, hogy puskát használni nem lehetett. Én egy kis domb
tetőre siettem fel s a felém macskaként csúszó tigrisre húsz lépésnyiről lőttem. Go
lyóm át és át járta agyát. 

Ezen egy havi vadászatom alatt négy tigrist ejtettem el s egyet megsebesítek. 
(Folyt, követk.) 



A tiszavidéki 
közös ménes és lótenyésztési egyesület tervezete. 

Az egyesület czélja 

A lótenyésztést leginkább neheziti azon nagy költség, melly a ménlovak be
szerzésérc szíikséges, és azon körülmény, hogy habár a tenyésztő kitelelheti kanczáit 
vagy csikóit, nyáron át nem tud velők mit csinálni, mert azokat vagy istállóban kell 
tartani, a mi a csikó kifejlődésére káros, vagy szabadon kell őket bocsátani és ak
kor a néhány ló mellé nem lévén érdemes pásztort fogadni, ezek a határt kényök 
kedvök szerint bejárják és mind gazdájuknak, mind a szomszéd földön nagy kárt 
okoznak. Az pedig, bogy lovainkat korlátokkal elzárt, vetett legelőkön neveljük, 
vidékünkön azért nem vihető ki, mert ez sem lófajunk, sem viszonyaink és éghajla
tunkhoz nem alkalmazható nevelési mód 

Ezen okoknál fogva a közös ménes ollyformán alakítandó, hogy az ehez szük
séges ménlovak közös költségen vétessenek és tartassanak; a társulat béreljen a 
ménes számára egy közös legelőt; fogadjon egy közös ménesmestert vagy állator
vost; és egy számadó csikóst; télen át pedig kiki lovait tetszése szerint otthon 
tartaná. 

E társulatnak nem az volna czélja, hogy legnemesebb lovakat neveljen, főleg 
pedig azért nem, mert az a mi viszonyainkhoz képest nagyon költséges; — hanem 
föczélja volna az egyesületnek : erös munkára is használható és főleg további te
nyésztésre alkalmas lovakat nevelni. — Ezen okból kiindulva, a társulatnak minde
nek előtt egy erös termetű ménlóra kell szert tenni , minthogy pedig vannak az or
szágban erös alkatású magyarvórtt lovak, ezek pedig a mi vidékünk lovai párosítá
sára legbiztosabbak, az egyik ménnek erös alkatású magyar lónak kell lenni. De 
mivel vannak már a vidéken nemesebb vérű kanczák is, mellyeket, hogy e részben 
is a nevelés visszafelé ne menjen, okszerűn ismét csak telivér lóval lehet párosítani, 
a társulatnak még egy telivér mént is kellene beszerezni, mellynél azonban szintén 
főkellék az erös testalkat legyen. 

Ezen társulatnak még föczélja volna : egy oly faj lovat állapítani meg, mely
nek vértisztaságát ki lehetne mutatni és melynek ivadékaiból lovainknak hazai faja 
emeltessék; — e végre az egyesületnek a pénztár állapota szerint lassankint néhány 
kanczát kellene beszerezni, mellyek a vidéknek tökeménesül szolgáljanak és melyek 
után hazai fajunk emelésére alkalmas ménlovak neveltessenek. — Ezeknek is, a 
mennyire azt ki lehet mutatni, szintén keverék nélküli magyar kanczáknak kellene 
lenni és ezeknél is főleg az erős testalkatra és munkaképességre kellene nézni. 

Ezen tökeménes felállítása, mellynek körülbelül 10 kanczábul kellene állani, 
annyival is inkább kivihető, mert a társulatnak meg lévén közös legelője, személy
zete és istállója, ezen lovak nevelése igen csekélybe kerülne és a társaság jövedelme 
ez által is szaporodnék. 

Azon két ménló azonban, melly a társulat költségén vétetik, nem lévén elégsé-



ges a vidék kanezái hágatására, a társulat részéről folyamodvány fog a m. kormány 
elé terjesztetni, hogy a társulat rendelkezésére adjon legalább 3 ménlovat. Ezen 
folyamodványban megemlítendő egyszersmind, bogy a m. kormány legyen tekintet
tel ezen társulatnak a lótenyésztés előmozdítása érdekében tett működéseire és en
gedje meg, hogy a társulati megbízottak a m. kormány által meghatározandó helyen 
ezen ménlovakat a vidék lovai és viszonyai után megválaszthassák. 

Az egyesület alapszabályai. 
A t á r s u 1 a t a 1 a k u 1 á s á r ó 1. 

1. A társulat alakulhatására legalább egy 4000 pftos töke szükségeltetvén, 
aláírási iv nyittatik 200 pftos alapítványokra; és hogy a társulat megalakulhasson, 
legalább 20 alapitónak kell lenni. — 2. Mihelyest 20 alapitó részvény aláíratott, a 
társulat alakúknak tekintendő, ekkor gyűlés tartatik, hogy a társulat magát szer
vezze és felsőbb helyre jóváhagyás végett folyamodvány nyujtatik be. — 3. Ha 20 
alapítón felül találkozik aláiró, azon alapítók, kik több részvényt utak alá, a máso
dik részvény után csak 160 pftot és a harmadik részvény után csak 120 pftot fizet
nek és igy ez esetben, a ki két részvényt alapított, tizet összesen 480 pftot. — 4 Ha 
20 alapítványon felül akad, az egyes alapítványok azért nem szállíttatnak lejebb. 
5. Az alapítványok aláírása folyó 1858. év november l-jétől számíttatik, a midőn 
azon alapítók, kik alapitványaikat egyszerre be akarják fizetni, az aláirt összeget 
letenni tartoznak. — 6. Azon alapítók, kik nem akarják az egész alapítványt egy
szerre lefizetni, azt két év alatt 6 részletben is tehetik, négy-négy havi időközzel, 
egyenlő részletekben. — Az első részletet f. évi november l-jén tartoznak lefizetni, 
a többiről pedig minden egyes fizetési részlet után külön váltót vagy magánkötelez
vényt adnak ki . Ezen utóbbi fizetések után f. évi nov. 1 tői fogva 6° 0 kamat szá
míttatik. — 7. Hogy ezen részletfizetések miatt a társulat alakulása ne hátráltas-
sék, a választmány vagy más megbízottak még ez ősz folytán magok hitelére vala
melly takarékpénztár vagy más közintézettöl megszerzik azon összeget, inellyröl az 
alapítók magokról írást adtak. — 8. Az aláirás f. 1858. év végével befejeztetik. — 
9. A társulat határtalan időre alakul s ennek szétosztására a sz? vázatok legalább 
2/3-mada szükségeltetik; rendkívüli esetek kivételével azonban ezen feloszlás nem 
történhetik előbb, mint az 1870-ik év végével, vagyis 12 év múlva. -- 10. Ha a tár
saság feloszlik, az alapvagyon árverés útján eladatik és az alapítók között eloszta-
tik. — 11. Ha valamelly alapitó a társulatból ki akar lépni, alapítványát a közgyű
lés megegyezésével másra ruházhatja át, ezt azonban a közgyűlés elé tartozik jóvá
hagyás végett terjeszteni. — 12. Ha valamelly alapitó hitelesen ki tudja a választ
mány vagy közgyűlésnek mutatni, bogy az aláirt kötelezettségnek eleget nem te
het, vagy bármelly szerencsétlenség által az elvállalt fizetéseket ö maga nem telje
sítheti, az illy alapítványokat a társulat 100 pfttal kifizeti és illy alapitó jogai ezen
nel megszűntéknek tekintendők. 

T á r s u l a t i s z a b á l y o k . 
13. Ez előbb kitett elvek szerint a társulat tökéjéből két hágómén vétetik. — 

13. Ha a társulati pénztár engedi, ugyanazon elvek nyomán kanczák vétetnek. -



15. A két társulati ménló nem lévén elegendő a vidék kanezái hágatására, a társulat 
folyamodik a m. kormányhoz, hogy a hágatás idejére 3 ménlovat engedjen át a tár
sulatnak. — 16. A társulat bérel alkalmas helyiséget a személyzet lakásának és a 
lovak istállójának. — 17. A társulat bizonyos időre bérel a ménesnek alkalmas le
gelöt. — 18. A társulat hivatal-személyzete egy elnök és négy választmányi tagból 
áll, kik közül egyik igazgató is — 19. Az elnök képviseli a társulatot harmadik 
személyek irányában. — kO. A számadásokat és ménesre való felügyeletet az igaz-
yató viszi. — 21. Az alapítók évenkint kétszer az elnök által köztanácskozásra ös
szehivatnak. — 22. Időközben az előforduló ügyeket a választmány intézi el. — 23. 
A társulat fogad ménesmestert, valamint állatorvost, egy számadó csikóst és a mén
lovak mellé szükséges személyzetet. — 24. A társulat költségén egy próbacsödör 
tartatik 

A z a l a p í t ó k j o g á r ó l é s k ö t e l e z e t t s é g e i r ő l . 
25. Az alapítók által minden részvény után fizetendő évdij 80pft; és pedig két 

részletben, fele május 1-én, fele nov. 1-én. — 26. Minden alapitónak joga vau négy 
kanczát a társulat ménlovaival meghágatni és pedig mindenik ménnel kettőt. — 27. 
Az alapitó ezen jogát másra is átruházhatja saját felelősége mellett. — 28. Az ala
pítók tulajdon kanezái az álladalmi ménlovak által ingyen hágattatnak. — 29. Az 
alapitó annyi kanczát vagy csikót hajthat a közös legelőre, a hány tulajdon lova vau 
és fizet minden kanczája után 12 pftot és minden csikó után 9 pftot fübért. 

A r é s z v é n y e k r ő l . 
30. A kinek csak egy vagy két kanczája van s nem akar alapitó lenni, lehet 

részvényes egy vagy több évre; de ennek a társulat alapvagyonához nincs joga. — 
31. A társulati ménlovakkal csak azon esetre hágathatja kanczáit a részvényes a 
meghatározott hágatási dij mellett, ha az alapítók nem neveztek 80 kanczát. — 32. 
A részvényes kanczájának az álladalmi ménlóvali meghágatásáért csekély, később 
meghatározandó hágatási dijat fizet, t. i . aránylag annyit, a mennyibe ezen ménlo
vak tartása kerül. — 33. A részvényes minden kanczája legeltetéseért fizet !5 pft 
fübért és minden csikajáért 12 pftot. 

A h á g a t á s r ó l . 
34. A társulat mindenik ménlovára hágatás alá körülbelül 40 kancza számít

tatik. — 35. A hágatandó kanczák mart. 1-éig a ménesmesternél bejelentendök. — 
36. A bejelentés alkalmával minden alapitó megnevezi a mént, mellyel kanczáját 
meghágatni kívánja. — 37. Ha egyik ménre több kancza esnék mint a másikra, az 
igazgató szorosan ragaszkodik az alapitóknak kimondott jogaihoz és azon csödör-
rel, mellyre több kancza van beirva, csak két kanczát hágattat minden alapitónak. 
38i~Azon esetre, ha a nevezések folytán megtörténhetik, hogy az alapitók egy része 
a drágább ménnel illetőségüknél több kanczát hágattassanak, ezen hágatási díjkü
lönbséget ráfizetni tertoznak. — 39. Ha a két ménre mart. l - ig nincsen 80 kancza 
nevezve, azon alapitó, kinek több kanczája van, illetőségén felül is hágathat a meg
határozott hágatási dij mellett. — 40. Ha az alapitókt'd nem telik ki 80 kancza, a 
ménlovak a részvényesek kanczáit hághatják a meghatározott dij mellett. — 



41. Azon esetre, ha a 80 kancza a részvényesektől sem telik ki a nevezési zárnapig, az 
igazgató idegen kanezákat is vállalhat hágatásra a rendes dij mellett. — 42. Ezen 
hágatási dijakból bejött összeg azon alapítók között osztatik el aránylag, kik négy
nél kevesebb kanczát neveztek vagy hágattak, vagy kik talán minden kanczáikat 
az olcsóbb ménnel hágatták. — Ezen elosztás a választmányt illeti. — 43. Olly ló, 
melly elles után kilenczed napra először bágattatik, a többiek elölt elsőséggel bir, 
csakhogy ez bárom nappal a hágatás előtt a ménesmesternek bejelentendő. — 44. 
A telivér mén bágatása 25 pftba számíttatik, a másiké 15 pftba. - 45. A bejelen
tett kanczák után a járandóság az illetőknek betudatik , akár meghágattatik a kan
cza, akár nem. 

A l e g e l t e t é s r ő l . 
46. A legeltetés idejét a választmány határozza meg. — 47. Mielőtt a ménes 

legelőre bocsáttatik, a lovak megvizsgálás végett egyenként az igazgató elé veze-
tendök és a legelőre csak az általa és a ménesmester által egészségeseknek talált 
lovak bocsáttatnak, ugy szintén hágatás alá is. — 48. A ftibér előre befizetendő. — 
49. A legeltetésre a nevezés april l-jén történik- — 50. A ménes két részre osztatik, 
egyik csapatban a herélt és csödörcsikók ; a másik csapatban az anyakanczák és 
kancza-csikók lesznek. — 51. Négy éves ló számosnak tekintetik ; fias kancza fiá
val együtt csak egy számba megy. 

A t á r s u l a t a l a p v a g y o n á r ó l . 
52. Mielőtt a ménlovak elöregednének, eladandók. — 53. A társulat kanezái 

által nevelt csikók, ha arra alkalmasak, a tökeménesbe megtartatnak, ha nem al
kalmasak, negyedfü korukban ősszel elárvereztetnek. 

Az 1858-dik évi július 7-én Fegyverneken tartott bizottmányi ülés jegyzö
könyve után. 

Gróf S z á p á r y G y u l a . 

Lóverseny-határnapok: 
A r a d , oct. 24. és 25. 

N e v e z é s i zárnapok : 
Oot. 16 — A r a d : Akadályverseny. Blaskovits István akadályversenye. (L. 18. sz.) 

T A R T A L O M : 
A sport és nevelési irányunk — Levelek külföldről. — Tigrisvadászat Kclctindiában — 

Közös ménes és lótenyésztési egyesület — Lóverseny határnapok. — Nevezési zárnapok. 

Megjelen e lap minden hó 10. 20. és 30-án egy ivén. Előfizetést elfogad a szerkesztőség 
Pesten (Szervita-tér 3 sz. 'i-ik em.j egész évre 10, felévre 5 fttal pp. Az 1857-ik évi első évfo
lyam teljes példánya kapható tí ft. 24 kron p. p. 

Tulajdonos kiadó és felelős szerkesztő Bérozy Károly. 
Pest, 1K5«. Nyomatott Emich Gusztávnál. Barátok tere 7. sz. 



MELLÉKLET 
a Vadász- és Versenylap 28 ik számához . 

A pardubitzi lóversenyek eredménye. 
(Táviratilag.) 

Péntek, october 8. 

Első Császárdij. 1000 arany, minden 4é. és id. ló számára. 4 ang. mföld. 
Tét 250 pft, bánat 125, vagy csak 75 pft, ha sept. 8-áig bejelentetik. A 2-ik ló a 
tétösz felét nyeri. 12 aláirás. 
Gr. Kinsky Oct. 4é. sga m. H a r l e q u i n , ap. Prinz Djalma any. Hampton k 101 font 1 
Gr. Pálffy Pál 4é. p. m. B 1 e mi s h ap. The Cure any. Muley Moloch k. 105 f. . . . . 2 

(A többi versenyzőről s a futás részleteiről a jövő számban ) 

Északnémet dij 1500 pft, 3é. contiuensi lovak számára, tét 250 pft, 1 ang. 
mfld. A 2-ik ló 500 pftot nyer a tétösszböl. 23 aláirás, 
Gr. Hcnckel 3é. p. m. C r o w n P r i n c e, ap. Sheet Anchor any. Balustrade . . . . 1 
B Biel 3é. p. m. C o r t e z ap. Bloomshury any Jewel p . . . . 4 

Asszonyságok dija, tiszteletdíj, 2 mfld. Úrlovarok, tét 80 pft, fele bánat. A 
tétösz az 1-sö és 2-ik ló közt megosztva. 

Gr. Henckel L . p. k. K a t e T u l l o c h Turnustól . . . . 1 
B. Lüttwitz p. m. P o s t h u m u s Taurustól e . . 2 
Bensőn T. p. m- P a n Alarmtól 3 

Szombat, october 9. 

Második Császárdij 600 arany, ausztriai lovak számára 3 ang. mfld. Tét 
150, bánat 75 vagy 30 pft. A tétösz fele a 2-ik lóé. 

Gr. Kinsky Octáv "lé. sp. k. J e n n y . 1 
Ugyanannak 4é. sga m. H a r 1 e q u i n 2 
Gr. Harrach 5é. vp. k. P r o 1 i c 3 

Dij 800 pft 3 éves ausztriai lovak számára. Tét 100 pft, fele bánat. l,/2mM. 
Ifj. gr. Batthyány Ist. p.k. C o r n f l o w e r I 
Hg Liechtenstein Fer. sga k. S t e l l a 2 
Hg Rohan L . p . m . M y S t a r 3 

Handicap 400 pft, minden ló számára, 2 mfld. Tét 100 pft, fele bánat, vagy 
elébb jelentve 25 pft. A második ló háromszoros tételt nyer. 

Ifj. gr. Batthyány Ist. 4é. p.k. R e d W h i t e and B l u e . . 1 
Gr Henckel C r o w n P r i n z 2 
Hg Liechtenstein Fer. B l a c k T i f f a n y • 3 



4u4 

Nevezések az aradi lóversenyekre. 
Tétverseny. 

Vásárhelyi Gejza, nevezi Markovite Mór szürke kancza ját f. v. S ó 1 y o m, apja 
Jaektar 120 font. 

Bohus János, p. k. f v. L u c z i , apja Ábrahám Newland 120 ft. 

Asszonysági dij. 

Bohus János, id. sötét p. t. v. mi. L a r i s t a n , apj. Muley, Moloch 153 ft. 
Csernovits Arzén, id. söt her. f. v. K e s e j , ap Montreal 130 ft. 
Bohus Zsigmond, id. sga k. t. v. W i x e u , ap. Caster 150 ft. 

Elegyverseuy. 

Gr. Schmettow Rezső, 4é. m. t. v. 0 u e 1 e T o m 125 ft. 
Ugyanannak, id. p.her. tv . M o n t é p i n 13í> fit. 
B. Atzél István, 3é .p .m. t .v . L o n g b o w , apj. Longbow any. Bluelight 118 ft. 
Csernovits Arzén, 3é. sga m. t v., apja Cossackany.CountesseofTheba 118ft. 
Bohus Zsigmond, 3é. p.k.t.v. T a c k a b o u t , ap. Collingwood any. Whimsical 118 ft. 
B. Simonyi Lajos, 4é. p k. t. v. M iez i , apj. Scamander any. Mária 115 ft. 
Házy Mihály, 3é. p m. t. v. I r i s h B i r d c a t h e r. ap. Cocsack any. Model 118 ft-

Császárdij. 

Idősb gr. Batthyány István, 3ó. sga k. t. v. A1 i u e, ap. id. Netherby, any. Ama
zon 132 ft. 

Tisza Lajos, id p. k. f. v. A l b o r a c k , ap. Lottery 145 ft. 
Csernovits Arsén, 5é. p. k. f. v. Y a 11 as ap. Montreal any. Pallas 130 ft. 
Atzél Péter, 4é p.k.t. v. C o r i n n e , ap. Sauter la Coup any. Abigail 127 ft. 
B. Simonyi Lajos, 5é. sga k. f. v. C r a z y J ane , ap. Nagy Károly 135 ft. 
Ugyanannak, 4é. p. k. t. v. M i c z y , ap. Scamander, any. Mária 137 ft. 

Bohus dij. 

Gr. Szápáry Iván, id. p. k. t. v. C a p r i e e, ap, Wolfdog any. Skater k. 150 ft. 
Rózsa Ferdinánd, 5é. sötét p. her. f. v. V i l l á m , ap. Tosshup 150 ft. 
Weinberger N . , 2é. szürke her. f. v. M a d á r 150 f. 
B. Atzél Lajos, id. p. k. t. v. E m p r e s s ap. Orlando, any. Malibran 150 ft. 
B. Simonyi Lajos, nevezi Bohus János id. söt. p. ménjét t v. L a r i s t a n, ap. Mu

ley Moloch 158 ft. 


