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Sport - je l lemrajzok. 

Bárd WENKHEIM BÉLA. 

Lapjaink ezen új rovatát a gentleman sportsmanek sorából vett 
népszerűbb névvel alig nyitbatnók meg, mint az e czikk élén állóval, 
melly nemzetéletünk múltjából és jelenéből, a társadalmi és a nyilvános 
élet- s a sport terén egyiránt határozott fényes vonásokkal domborodik ki. 
Sokat, sokat szeretnénk írni azon irányadó hatásról, mellyet a nemes 
bárónak lelkes buzgalma, gyors felfogással párosult ékes előadása s 
megnyerő modora a nyilvános élet szép emlékű mozzanataiban eszközölt: 
lapjaink tere és feladata azonban arra int, hogy itt csupán ama tények 
felsorolására szorítkozzunk, mellyek öt a sport terén is a legkiválóbb 
egyéniségek egyikévé emelték. 

S valóban, az e hazában gyakorolt sportnemek között egy sincs, 
mellyben b. W. B. a férfias edzettség , kitartás, ügyesség és határozott-
ság mintaképéül ne volna felmutatható. Ep olly kitűnő deli lovas és lóis-
merö, mint a ^ H y biztos lövadász: miről — egyes részletekbe bocsátko-
zás előtt — tegyenek tanúságot a következő biztos adatú számok : 

1833-tól 1858-ig bezárólag h a t s z á z h a t v a n k é t s z e r lovagolt 
falka után; ezek közül 61 ízben szarvas-, 96 izben róka-, és 505 ízben 
nyúlkopó falkával. 

1826-tól 1858 év végéig 13,245 mindennemű vadat — s ezek közt 
60 darab szarvast ejtett el lőfegyverrel. 



Az idézett évszámokból kitűnik, bogy az 1826-ban alig 15 éves 
ifjú már serdülő éveiben avatottja volt a sportgyakorlatoknak , miket ő 
László és Vietor testvérei társaságában ugyanazon hévvel s a férfias 
szenvedélynek ugyanazon kitartó erélyével űzött, melly a bárónak min
den tettét szépen jellemzi s az élet deléhez közelgő edzett férfiúnak most 
is sajátja. E nemes tűz és buzgalom minden szép, jó, igaz és férjiasügy 
iránt, már kora ifjúságában a környék kedvenczévé tevé öt; mihez még 
ama népszerűség is járulván, melly atyjáról b. Wenkheim Józsefről, a 
békésmegyei nemes felkelő had ezredeséről s a Körös-vidék legkedveltebb 
emberéről örökségkép szállott reá: mind ez egyesülten kiemelte öt kor
társai fölötts hamar kezébe adá a megyei élet és a kor eszméinek irány
adó zászlóját. 

1833-ban a huszonkét éves ifjú nyugati Európát utazta be slegtar-
tósabban Anglia földén időzött. Csoda- e, ha a szeretett hónáéhoz ha
sonlóintézmények, nyilvános és társadalmi élet, legtöbb érdekkel tartóz
tatták öt a szigetországban, mellynek földén sportszenvedélye is dús táp
lálékra talált. Több falka után vadászott itt, a magyar névnek minden 
tekintetben tiszteletet szerző s az előkelő körökben hamar kedveltté 
vált ifjú. Bátorságát és kitartását magok az angol sportsmanek is bámul
ták, midőn egy vadászat alatt hét akadályon egymásután hétszer bukott 
keresztül karikába s mig hasonlókép felbukott vadásztársai maradoztak, 
ö hat ízben ismét lovára pattanva száguldott tovább; a hetedik bukásnál 
azonban lova megsántulván , a vadászatot többé nem követhette. 

Számos nyúl--, róka- és szarvaskopászatai közt Angliában legneve
zetesebb volt a királyi szarvaskopók utáni vadászat, mellynek találko
zója Windsoron túl 28 angol mértföldnyire volt. B. Wenkheim Béla oda 
Londonból egy hacken lovagolt ki s itt Wakefield vadászlóra ült. Az el
bocsátott szarvast 5'» óráig hajtotta a falka, de hallali nem lehetett; a 
szarvas több izben átúszván a Themsét, végre menekült. A magyar ifjú 
többnyire az első sorban volt látható , bár 60 kisebb nagyobb akadályt 
kellett átugratnia. A vadászat befejezése után 60 ang. mértföldnyire vol
tak Londontól, hova ő részint a fáradt vadászlovon részint a hacken is
mét visszalovagolt — s így e nap reggeli 7 órától esti 11 óráig ült lóháton. 

E lovaglási fáradalma azonban nem áll elkülönzötten vadászéleté
ben. A 662 falka utáni lovaglás közt nem egy akat a föndebbihez fogható 
s ezekenkivül — gyorsaság tekintetében álljanak itt a következő példák. 

1835-ben Pestről Ladányba - 120 ang. mértföld — lovagolt 9 % óra 



alatt, öt lovon. Testvére László ugyanazon lovaglást h é t lovon 7' 
óra alatt végezte. 

1843-ban Béla és László bárók Gyuláról Aradnak Zsombolyára — 
70 ang. mfd. — 6 óra alatt négy lovon s onnan vissza Ladányig — 100 
ang. mfd— 7 óra alatt öt lovon lovagoltak. Mindenik ló ládányi nevelés 
és mind Netherby-ivadék volt. 

Pestről egy lovon több ízben lovagolt le Ladányba két nap alatt; 
legkönnyebben végezte c lovaglást Dominó nevű saját ménesbeli paripáján. 

E fáradalmak azonban mind eltörpülnek aaok mellett, mellyeket 
Arábia sivatagain gr. Almásy György és gr. Batthyány Lajos útitár
saival együtt— állott ki. Nélkülözések közt, szokatlan égalj befolyása s 
izzó nap égető sugarai alatt, 40 foknyi hőségben, naponkint 12 órát ba
rangoltak a pusztákon, mindig egy lovon, mellyet külsejéről ítélve ele
inte kevésre becsültek s az arab vér jelességét csak akkor ismerték fel 
bennük, midőn egy izben szyriai rabló beduinok által űzőbe vétetvén, 
36 óráig folyvást vitték őket a tömör SZÍVÓS kanezák s ez idö alatt 
három órát alig pihentek. 

A keleti nap izzó hőségével meglehetősen ellentétben áll egybefagy
ni készülő folyam jeges vize. B. W. Béla az utóbbiból is — hova csak a 
perez szeszélye vitte, könnyedén kelt ki. — Az eset, mint a szótartási 
point d'honneur egy remek példája, mint e részbeni jellemvonás s mint 
úszási sport, egyiránt méltó a feljegyzésre. 1840-ben a békésmegyei köz
gyűlések alatt a Wenkheim grófok gyulai kastélyában több vendég mu
latott együtt, köztük A. József is, a megyei főispáni helyettes testvére. 
Az ebédlésközben megkezdett szóvita a fekete kávé mellett még heve
sebbé változott: b. W. Béla alispán szokott élénkségével állítá, hogy afia-
tal korral forró vér és bátor tüz — s ezekkel ismét a szabadéivüség termé
szetes kapcsolatban jár: a politicailag is ellenpárton álló A. J. pedig azt 
vitatta, hogy ez nem mindig áll, mert lám ö már koros ember s még is 
csak annyi benne a tüz és vér, mint bármellyik fiatalban; például, az ifjú 
alispánW.B. nem tehet olly merényt, mitöA. J. utána meg nem tenne.— 
S ha én beugrom a Körösbe ? kérdi hirtelen a felhívott. — En is utánad 
ugrom! feleli A. J. — A báró ekkor kinyitja a teremnek a parkra nyiló 
ajtószárnyát s a mintegy 30 ölnyire a parkon átfolyó Körösnek rohan — 
A. J. utána; a többi vendég meglepett tanúja a jelenetnek. A part szé
lén azonban W. B. megáll s a nyomában lévő A. J—nek ezt mondja: 
Látom, képes voltál tovább is követni s ez reád koros emberre nézve 
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életveszélyes lett volna. Térjünk vissza. — Megjegyzendő, hogy ez octo
ber utolsó napjaiban történt, midőn a rendkivüli hideg napokban az itt 
örvényes sebes Körös már-már jéghártyás kezdett lenni. — Igen ám, kiált 
a visszatérőre az öreg Szt, megszeppent báró úr a hideg fördötöl! — Mi
csoda? szólal meg a sértett önérzet — fogadjunk hát tíz pengőbe, hogy 
most azonnal átuszoma Köröst! — Áll a fogadás! mondja Szt.—Béla báró 
pedig lerántva felöltönyét, perez múlva a Körös hullámai közt volt s a 
folyam közepéről úszás közben testvérének nyugodtan ezt kiáltja; Laczi, 
incassáld a tíz pengőt! — A nézőket borzadás futotta át e merény láttá
ra; Szt. majd oda lett a fölötti aggodalmában, hogy most ö oka a báró 
vesztének, ki azonban szerencsésen a túlpartra ért s még csak náthát 
sem kapott. 

Gr. Károlyi István 1835-ben külföldre utazván, a fóti rókakopó-
falkát a gróftól báró W. B. vette át s levitte a bánságba Csekonics János 
úr zsombolyai birtokára, hol is a szomszéd lovrini határban rókákra 
vadászott; rókák hiánya miatt azonban nem sokára a falkával együtt 
tovább vándorolt s l ó h á t o n ment a kop ókkal Slavóniába gr. Pejache-
vich Péterhez Rumára, hol a tél beálltáig vadászott s felfagyván az idö, 
Rumáról kemény télben ismét more patrio utazott hazáig a falkával. 

Ez volt az első — saját rendelkezése alatti falka; a második az, 
mellyet hg Liechtenstein Rudolftól vett át 1841-ben s mellyelKörös-La-
dányban hét éven át a legjobb sikerrel vadászott. Az első próbahajtást 
már september első napjaiban tette meg a 15 párból álló, összetartó, je
les nyúlkopófalkával; a részvét nagy volt; barátai és szomszédai october 
15-e körül jelentek meg vadászistállójukkal; voltak évek, mellyekben 
négy hónapon át hetenkint négyszer vadásztak; a derék falkanagy 300 
napon lovagolt a ládányi kopók után s 400 nyulat fogatott velük. Egy 
izben a nyúl- s az azt követő falka után a Körösön átúsztatott. 

E közben Csákón is alakúit falka, mellyel eleinte rókákra, aztán 
ezek hiányában szarvasokra vadásztak s melly később Pest közelébe a 
lörinczi pusztára tétetett át. Báró W. B. ennek létrehozásában is tényező 
volt szavával, tanácsával s tettleges részvétével; valamint abban is nagy 
része van, hogy az 1848-ban megszűnt csákói vadászegylet 1851-ben 
újra alakúit és virágzik. Ezen idő óta a nemes báró az ősz napjait Csákó 
és a fóti kastély közt osztá meg s jöttét ide vagy oda mindig élénken ér
zett öröm zaja üdvözölte. Auspiciuma alatt 500 kopó érkezett Angliából 
Magyarország különböző részeibe. 



A lóverseny körüli ügyekben mindig sok tevékenységet és 
buzgalmat tanúsítván, a pesti lovaregylet választmányának számos év 
óta munkás tagjas fáradhatlan intézője a gyepen történőknek; abban pedig, 
hogy apesti lóvcrsenyzés 1851-ben újra feléledt s mais virágzik, övé a föér-
dera. Evek előtt tettleg is vett részt a versenyekben; egyszer mint úrlovar 
Pesten 1837-ben, hol Steamer félvér lován egy akadályverseny nyertese 
lön. A távolság 4angol mértföld volt 16 akadállyal; jelesül: egy 14 láb 
széles árok, két 12 láb széles kettős árok; több 4 V 2 láb magas szilárd 
sövény: mellyeken mind repülve szöktetett át. A többi három versenyző 
felbukott; másodiknak testvére László érkezett be. Steamer két évvel 
később Pozsonyban is megjelent a versenytéren s régi tulajdonosának 
lij győzelmet szerzett gróf Szápáry Antal Billy-je ellenében. Emléke
zünk továbbá b. Wenkheim Bélának még egy rögtönzött futtatására a 
pesti gyepen, hol a versenyek alkalmával egy nyúl ugorván fel, azt 
Allegro nevü lován elverte. 

Agarásznapjairól és lő vadászatairól ha tüzetesen akarnánk szólani, 
e lap terén túlterjedő elbeszélésbe kellene ereszkednünk — s igy csak az 
általalőttvadakfönebb idézettszámára hivatkozunk s röviden azt jegyezzük 
meg, hogy az agarászatokon is, úgy mint mindenütt, a társaságnak mint
egy kapocskövét képezé s udvarából a jó fajú agár soha ki nem fogyott. 

A magyarhoni kopózás emlékeit és történetét kimerítő szép czikk-
ben és ékes tollal irta meg báró Wenkheim Béla s azt a következő — 
öt ezen tollrajznál jobban jellemző szavakkal végezé: 

„Az imént mondottak czélja koránsem az, hogy mindenki egyedül 
csak vadászemberré válva, folyvást kopóról, lóról, fegyverről álmodoz
zék ; söt ellenkezőleg, tegyen mindenki mindenekelőtt eleget hivatásá
nak s csak ha megfelelt már azon kötelességeknek, mellyeket töle a 
hon, közérdek, családi élet, magán- és baráti kör követel, csak akkor 
engedje magának e férfias mulatságot; szellőztesse ki szellemi munkába 
fáradt eszét a szép őszi napokon; pihentesse ki gondlepte kedélyét bará
tai körében — s bizonnyára ismét friss erővel és jobb kedvvel fog a 
munkás életbe kezdeni, melly a természet örök törvényei szerint mind
nyájunk közös hivatása." 

A kép, melly b. Wenkheim Bélát mint lovas vadászt Gowdy pari
páján tünteti elénk a falkával és a csákói falkaóllal a háttérben — 
Zampis aquarell festményéről vett photograph után Werfer könyoradá-
jában készült. E képet olvasóink e napokban veendik. 



Egy nap Whitewall Houseban. 
Északi Angolországból Londonba visszautazván, Yorkból egy barátommal 

meglátogattam a nagyhírű W h i t e w a l l H o u s e o t , Anglia legnagyobb és leg
jobba n kezelt idomító intézetét, melly a hasonlókép hires idomár J o h n S c o t t 
tulajdona, kit közelebb élénk tapsokkal üdvözöltek a doncasteri pályatéren, leg
utóbbi müveért: Gamester idomitásáért a St. Legerre. 

A maltoni állomástól körülbelül egy mértföldnyire fekszik Whitewall. Az in
tézet áll magából a házból és az ezzel összekapcsolt hosszú sor fehérre meszelt zöld 
ajtós apróbb házakból, mcllyekben az intézethez tartozó különféle személyzet la
kik; hátul van az istállóudvar, hova nagy szárnyas kapuk nyílnak. Az egész jelen
tékeny épülettömeget képez, és egészen magánosan áll; kissé távolabb egy más 
épület, melly kórházul és kiállott lovak tartózkodó helyéül szolgál. 

A háziúr igen szívélyesen fogadott bennünket; ö mintegy hatvan évesnek lát
szik s külseje ollyan, mint egy squirc-é a régi iskolából. Kissé sporting szabású 
rendkívül csinos és tiszta ruhát viselt. A reggeli elkészültéig egy vidám szép terem
be vezetett, mellynek falait pályanyertes lovak képei fedek. Házigazdánk mind
egyikről tudott valami érdekeset mondani s néhány adomáját igen sok humorral 
adta elé. Rövid időn jelenték , hogy a reggeli az asztalon van. 

Épen vége volt a kitűnő reggelinek, midőn egy egész csapat gondosan beta
kart ló, mindegyik csinos ügyes külsejű ficzkóval hátán, egymásután hosszú sor
ban haladt el ablakunk előtt az idomító pályára, mellynek neve „Langton Wold." 
Ez valóban szép látvány volt és barátom csaknem minden lovat ismert, bár néhány
szor Mrs Scott és leánya segité a felismerésben. Házi gazdánk azután felkért, ki-
sernök el öt kocsiján azon meredek dombon keresztül, mellyen túl van Langton 
Wold, Norclifté tábornok birtoka, kinek minden lótól rendes évi dijt fizet az ido
mító tér használatáért; és minthogy John Scottnak körülbelül hetven lova van, és 
ezenkívül más idomárok is használják a tért , mint például l'anson, Peck, Sheppard 
és Cunningham, e kis darab föld szépen jövedelmezhet a tábornoknak. Van ott még 
egy vargacserrel talajozott pálya is, mellyen a lovak akkor járnak, midőn a ren
des pálya földe kemény. Ez másfél mértföldnyi hosszú, köralaku pályával kezde
tén , ügy hogy e kör megkerülésével a távolság meghosszabbítható ha szükséges, 
mint például, mikor a lovak négy-öt mértföldnyi vágtatásban izzasztandók. 

Gyönyörű fényes reggel világitá meg a szép tájképet; az idomító pályáról, 
melly egy részét képezi a Yorkshire-Woldt nevű dombláncznak, igen messze lehe
tett ellátni; nézelletünk egy könnyedén hullámzó vidéken simult végig, melly addig 
terjedt, a meddig a szem csak látott, és mellyet a távol láthatáron kékellö domb
sor kerített be, hol egy másik idomító pálya van, Middleham-Moor, Whitewall Hou-
setól mintegy harmincz mértföldnyire. Barátom azonban elvonta figyelmemet a gyö
nyörű látványtól s egy másikra irányozta, melly közvetlenül szemeink előtt terült 
el. A pompás lovak hosszú sora, számszerint mintegy hatvan, a nagy hadvezér kö
rül járt körbe, (mert valóban nagy hadvezér ő saját körében) k i , miután minden 
előttünk elhaladó lovat és tulajdonosát megnevezte, parancsait kezdé osztogatni. 
S mialatt ezt, hátrakulcsolt karokkal állván, tette : — valóban nagy tábornokhoz 



hasonlított, ki épen csapatja! fölött tart szemlét. Segédtisztje, vagy is a fölovász, 
Jem Perren csinos lovon tilt mellette, hogy a pályatér akármelly távol esö részérc 
vihesse a rendeleteket. Jem biztos és hü szolga, de kell is hogy biztos és hü legyen, 
tekintve, hogy neki, mint ezen óriási intézet felügyelőjének szükségképen ismer
nie kell minden jó és rosz tulajdonait és képességeit e lovaknak , mellyeknek ver
senyfutásától ezer és százezer font sorsa függ az ország minden részén tett foga
dásokban. 

A lovászok mindegyikének saját különneve van, többuyirc a helytől a hova 
való, mint Nottingham, York, Shcffield, Newmarket sat. John Scott mindegyiknek 
kiadja a rendeletet, a mint a dombról le az idomitó pálya kezdetére mennek, kü
lönös tekintettel a ló igényelte bánásmódra; egy egy öregebb lovász, ki már jól 
megtudja itélui az iramot, vezeti az egyes csapatot, úgy hogy követői se gyorsab
ban se lassabban nem mehetnek. Például: „Sheffield, te az idős lovon ülő Jackot 
követed; Nottingham, te Sheffield után mégysz" — és így tovább vagy nyolezuak 
kilencznek; azután jő egy más csapat : „York, jó egyenlő iramban járj , de nc na
gyon bizgasd lovadat, mert a lég rekkenő." Aztán a Yorkot követő fiúknak hang
zik a parancs. Aztán egy másiknak : „Tóni, te csendcsen járj, Tiny te is, valamint 
te is Smoker." És ismét egy másnak : „Ely, hadd a kanczát menni, a mint kedve 
tartja — ö sokkal büszkébb, mint sem a többivel tartson lépést; de aztán vigyázz 
ám , hogy ma ne légy ismét földmérő s ne menj vidéket nézni, miut minap;" melly 
tréfára Elvnek egy arczizma sem rándul meg s megfejtése az, hogy a kancza és lo
vasa minap különböző véleményen voltak s a kancza fejébevette, hogy ö bizon 
nem járja azt a mindennapi egyhangú pályát, hanem kissé kikalandoz a vidékbe, 
melly szándékát végre is hajtotta; Ely barátunk pedig nem tehetett egyebet, mint 
hogy nadálykéut ragadott hozzá s szerencsérc egyikben sem történt hiba. 

Aztáu vagy tíz lovat láttunk izzasztóban; mindeniken két rétbe hajtott pok-
róczszerü szövet volt s ebben vágtattak — bár csendesebb irammal mint a rendes 
gyakorlatok alatt — mintegy négy mértföldet. Megállván a dombtetőn, az ott e czél-
ra épült s „dörgölő háznak" nevezett istállóba mennek. Itt még egy szövetet teri-
tenek reájuk, hogy az izzadás még növekedjék s 10—15 perczig állanak igy; ak
kor azután leveszik róluk a pokróezokat s vékony favakaróval — mellynek érdéi 
gömbölyűek, nehogy a bőrt izgassák, végig vakarják őket, mialatt a veritek csak 
úgy omlik róluk. Meglepett látnom, jó állapotuknál fogva milly hamar kihűltek 
annyira, hogy hazafelé indulhattak; ez előtt azonban mindenikre száraz takaró 
jött , mindenikre ismét egy fiú ült és csendesen lovagolta haza, hol tökéletes száraz 
bőrzetük újra ledörgölve lön. 

Ezen — mintegy két óráig tartott eljárásnak végeztével, Whitewallba tértünk 
vissza. Útközben Mr Scott elmondá, hogy hetvenöt ló van nála idomítás alatt, nicly-
lyek közül húsz Glasgow lordé, a többinek tulajdonosai : Derby és Exeter lordok, 
Sir Charles Mouck, Mr Bowes, Mr Wentworth és több más gentleman ; hogy ezen
kívül intézetében még sok anyakancza, csikó, hámos, hátas és igás ló is van s 
hogy e tömérdek ló táplálékán és ellátásán kivül naponkint még nyolezvan — jó 
munkában kiéhezett emberi gyomorról kell gondoskodnia. 



Mialatt a lovakat tisztogatták s a tartandó szemle alá készitgették , házi gaz
dánk az intézet különböző osztályait mutatta meg s először is az anyakanczákat, 
mellyeknek ketteje Cyprian és Songstress (mindkettő Mr Scott tulajdona) az epso
mi Oaks nyertese volt, külön külön 5000 font tiszta nyereménnyel. Az első ezenkí
vül még több más nagy versenyben győzött, csikói közül pedig négy egyenként 500 
fontjával kelt el. Azután a kerteletbe (paddock) mentünk az évenczek (yearlings) 
megtekintésére s bár ezek idomitása még nem kezdetett meg, meglepő volt látni, a 
szelid jó bánásmód következtében milly nyugodtak és tanulékonyak lettek e tiatal 
állatok; egyikük ára 1000 fontra volt szabva; fogalmam sem volt eddig arról, milly 
roppant nagyságra fejlődhetnek a jó tápián e növendékek , de miután két éves ko
rukban már futniok kell , a tenyészés e neme elkerülhetlen. 

Ezután a különböző műhelyeket jártuk be s megnéztük a mészárszéket, a 
serházat, a sütő kemenczét, a mosóházat, a sodor- és szalonnakamrát, az ökörhiz
laló és az igásló-istállókat, mellyekben akár íájlovak állhatnának; mindenütt a leg
nagyobb csin és tisztaság uralkodott a legkisebb részletekig — például az igásló 
szerszám is olly gonddal volt tisztítva és csiszolva, mintha valamelly ünnepélyre 
készülne. Az egész hely tökéletes kis gyarmat, melly magát saját ökreivel, birkái
val, szalonnájával és apró marhájával élelmezi; melly saját főzetti serét issza, 
saját ács és kovács műhellyel bir, szóval mindent honn és saj át erejével végez. 

Jem Perren jelenté, hogy a lovak már készek a szemle alá s ekkor a verseny
istállóba mentünk, hol Scott a magyarázó kalauz szerepét folytatá. Kevés kivétellel 
mindegyik lóhoz bátran közeledhettünk, olly szelidck és nyugodtak voltak; levet
ték róluk á takarókat s akkor valóban gyönyörű látvány nyilt előttünk. Minden
féle alkatú szebbnél szebb ló, valamennyi kitűnő állapotban, márványkemény hús
sal és selyemsima szőrrel; azoknak, mellyeknek szereplési napja közelgett, 
izmaik észrevehetöleg fejlettebbek lévén. A többi közt láttuk a hires Toxopholiteot, 
melly most Glasgow lordé. Tizenhat markos, roppant csontozata és erös ezombü ló 
ez; arczkifejezése bátorságot árul el, homloka széles, szemei nagyok és szépek. A 
lovászfiú a kezelése alatti lóhoz bizonyos ragaszkodással viseltetik, mit többnyire a 
ló is viszonoz s nyugodt marad keze alatt, mig mások irányában kicsapongana. 
Mr Scott e vonzalomnak egy különös példáját beszélte el. Toxophilitenak a Dcr-
byn megveretése után, az e lovat kezelő lovászfiú fenn hangon beszélt az istállóban, 
hol egyedül volt s Mr Scott esetlegesen hallá következő szavait: „Szó sincs róla, a 
bizon rosz nap volt az a tennapelötti, mind reád, mind lovarodra nézve. Nem is 
képzelem, mint lehetett az, hogy nem nyertél; tudom Istenem, hogy ha én üllek, 
mi ketten megtettük volna a tempót. Okvetlen győztünk volna kedveském ! mert az 
szentül áll, hogy te vagy a legjobb három éves egész Angliában 1" 

A rend és csin mindenütt feltűnő; minden ló mögött ott függ a falon a gondo
san kitisztított kantár s pontosan össze van hajtva a takaró, dörgölő sat. készen a 
holnap reggeli használatra. Künn az istállók ajtain kis olajfestményekben láthatók 
az itt idomított győztesek s alattuk aranyzott betűkkel különböző nyereményeik; 
minthogy pedig Mr Scott már harmincz s néhány éve idomít, az ajtókat e festmé
nyek meglehetősen elfedik. 



Egy óra lett mire visszatértünk; két órakor ebédhez ültünk. Minden étek ki 
tttnö jó minőségű s lehető legizletesebben volt elkészitve; mind itteni termény és 
tenyésztmény, kivéve a pisztrángot és a tengeri rákot, melly a reggeli vonattal ér
kezett. Öt órakor ismét az istállókba mentünk s visszajövet a házi asszony „York-
shire theára" hivatott, melly nem csupán ezen italból állott. Ezután búcsúztunk — 
s barátommal a vasúti állomáshoz kocsiztunk k i , eltelve a Whitewall Houseban lá
tott és tapasztalt csodás dolgokkal. ül. ül. 

A sivatag lovai. 
A szyriai sivatag beduinja lovas harczos; élete, vagyona, hatalma, dicsősége 

csaknem folyvást lovától függ, — természetes tehát, hogy lovának tenyésztése és 
nevelése létezésének legfőbb érdeke. A beduinok ama törzseinél, mellyek „az Isten
től megáldva s a szultántól távol" — függetlenségüket fel birták tartani, a keleti 
ló vére is tisztán maradt; mig a leigázott s a szultán önkényétől függő törzseknél 
ez érdeknek természetesen csökkennie kellett, mert ezek tudják , hogy a jó lónak 
nem maradhatnak sokáig birtokában s ez tőlük utóvégre valamelly ürügy alatt el 
fog koboztatni. Ennélfogva beérik nyomorú gabancsaikkal, mellyek csekély ere
jükkel a házi szolgálatot valahogy csak elvégzik s a felsőbbek mohóságát vagy 
irigységét nem keltik fel. Nem ezekről fogunk tehát itt szólani, hanem a „szeren
csés" törzsekről, mellyeknek tenyésztési és nevelési modorát a köztük sok éven át 
időzött Daumas tábornok és Mazoillier consul ellesték s tapasztalataikat leírván, 
ezekből Pey (Zur Pfcrdekunde. Wien 1860) a következő czikkeket állttá össze. 

A t e n y é s z t é s . A keleti sokat tart a vér tisztaságára. Azt mondja : a „melly 
törzsnek vére vegyttletlen maradt, annak eredeti nemessége visszaadható, ha bár 
ennek egy részét rosz táplálás, ellátás és túlcsigázás miatt el is vesztette volna J 
nem úgy azonban a törzsét, mellynek elfajulása vérvegyület következése." A keleti 
ló családában két fő faj van : az a r a b és a b e r a d i ; az első a becsesebb. Arab 
mén és kancza csikóját egészen nemesnek tartják és hoor-nak nevezik. Az arab 
méntől és beradi kanczától való h a d j i n ; a beradi méntől és arab kanczától való 
pedig m e g h r i f s a három közt legcsekélyebb. Már ebből is látható, hogy a ke
leti a tenyésztésben több becset helyez az apai mint az anyai vérre. Annak, hogy 
a beduin a kanczát a ménnél még is többre becsüli, oka nem abban rejlik, mintha 
ö a kanczának tulajdonitana több befolyást az ivadékra : hanem abban, hogy az 
ellő kancza néki jövedelemforrás, mig a mén nem az, mert a beduin a hágásért 
ritkán vagy csak igen csekély dijt fizet. 

Ezenkívül a kancza a harczi szolgálatban türelmesebb , szívósabb, kitartóbb, 
kevesebb felügyeletre szorul s nyeritésével nem árulja el a készülő támadást. Ezen 
okok fejtik meg a keleti kanczának magasabb árát. A beduin véleményét a kanczá
nak az ivadékra gyakorolt befolyásáról, következő mondatai fejezik k i : „A kancza 
lakat alatt lévő szekrény; a mit megőrzésül bele tész, úgy veszed is ki belőle"; és 
„válogass a ménben, mert az ivadék mindig inkább az apához mint az anyához 
lesz hasonló; gondold meg, hogy a kancza ollyan mint a zsák, mellyböl arauyat 



vehetsz k i , ha aranyat tettél bele, de a mellyböl rezet fogsz kivenni, ha rezet tet
tél bele." 

Mahomed legjelesebb hét lova, mellyekig a beduinok legkitűnőbb lovaik iva-
dékágát felvinni szeretik, Abd-el Káder szerint a következők voltak : U s k u b , 
gyorsaságáról, mert e szó gyöke omló folyamot jelent; M o r t a d j e z , csengő nye-
ritéséröl, a gyök egy arab versmérték neve lévén; a harmadik D j a r r , uszályos, 
mert farkát a földön vonta maga után ; E 1 - H e z z e z , izmos erős; az ötödik neve 
domb volt alakja miatt; a hatodik rózsa; a hetedik úszó, mert futván olly szépen 
mozgott mintha úsznék. 

Szokásos nevek mostanában, arab nyelven : kopja, nyil , strucz, éber, ga
zella, tánezosné, korallis sat. 

A hágásra és csíkozásra nézve bizonyos szabályokhoz ragaszkodnak az ara
bok, mellyeknek a tiszta vér és a jó tulajdonok öröklése a czéljuk. Azt állítják 
például, hogy a kancza 4—12, a mén 6—12 éves koráig legkedvezőbb tenyészett!. 
Az anyakanczától azt kívánja az arab, hogy gyors, helyes tagarányú, egészséges, 
erös és tág medenczéjü legyen. A kanczát átalában a tavasz első napjaiban hágat-
j á k , hogy ez a jövő tavasszal elljék s a csikó legalább féléves legyen, mire a 
zordabb időjárás beköszönt. 

A hágatás előtt kisebb adagokra szorítja kanczáját az arab ; közvetlen a há-
gás előtti estén pedig épen semmit sem ád ennie , azt tartván, hogy igy biztosab
ban foganszik. Hágatásra rendesen a pénteki napot választja, melly a muzulmánok 
Ünnepe s szerencsehozónak van tartva. Hajnalban, midőn még hüs van s a lovakat 
még nem bántják agonosz legyek (Debabe), mellyeknek szúrása néha életveszélyes 
— nyilt térre vezetik a kanczát kissé távol a sátoroktól s aztán hozzák melléje a 
mént, mellyet a tény bevégeztével megfürösztenek, a kanczát pedig — miután lá
gyékai alatt sik tenyérrel megveregették, csendesen megjártatják s néha Hennával 
bedörgölik, melly növénynek a foganszásra kedvező hatást tulajdonítanak. 

Ha a kancza meddő maradt, az arab sokféle módhoz nyúl a meddőség meg
szüntetésére. Igy, például, jól megfuttatja s midőn még lelkendezik, akkor hágatja 
a ménnel; elölábaival patakba állítván a kanczát; mi előttünk bizonnyal veszélyes 
kísérletnek látszanék s lovainkra, mellyeket a hévmérséklet gyors változásaitól 
gondosan óvunk, nem volna alkalmazni tanácsos. Azt is hiszik, hogy a meddőn 
maradást az anyaméh nyilasának hiánya okozta s erről azt mondják, hogy „be van 
gombolva" (maaguda); ez esetben kezüket óvatosan tolják be s egy datolyát vagy 
egy kis óngolyót tesznek be, mellyröl állítják, hogy ez a csikóban lesz benne, ha 
a rögtön meghágatandó kancza megfoganszik. S miután ezen eljárás a sivatag va
lamennyi törzsénél átalános használatban van : hihető, hogy sok esetben sikerét 
tapasztalták. 

Mihelyt megfoganszott a kancza, minden mént óvatosan távol tartanak töle ; 
a vemhesség első és két utolsó havában kímélik, semmi szolgálatra nem fogják és 
gondosan ápolják. Az ellésre elöovatosan ügyelnek fel s a kanczát ezután jól beta
karják; tejet és pörkölt árpát adnak neki, mi szerintük új erőt ad neki. Hátára jól 
kitöltött vánkost tesznek s testét egy átkötött széles hevederrel mérsékelten megszo-



ritják. Végül, két napig nem itatják, azt akarván ezzel elérni, hogy a vemliesség 
alatt nagyon kitágult és meglazult szervek összehúzódjanak. Ezen eljárás érthető és 
igazolható a sivatag lovainál, mellyek a szomj eltűrését már eleve megszokták s 
mellyek az elles idejekor legzamatosabban viruló tavaszi füvekben elég nedvre ta
lálnak. Az anyakancza testének felkötése 7—8 nap és éjen át tart. 

Az ujonellett csikó mindjárt az első órákban nagy gondviselésben részesül.— 
Szájába leget fúvnák, hogy az ott létező nyálkát és tajtékot kivezessék; mézgás 
italt adnak neki, mellybe meleg vaj van felhabarva s kevés veres bors vegyítve, 
hogy ez jól meghajtsa a csikót; szopni tanítják s tevetej ivásához szoktatják. A 
tevetejet az arabok leghathatósabb szernek tartják arra, hogy a ló szívóssá és min
den bajt kitartóvá váljék. 

A mén megválasztásában s a lovak párosításában - ezek tulajdonságait min
dig összehasonlító tekintetbe vévén — az arab nagyon óvatos. Idősebb, keskeny 
szügyü, nyúltctemü vagy pókos lóval soha sem hágat; továbbá azt tartja, hogy a 
nemes ló nem is fedezné saját anyját vagy testvérét s e balhitével talán öntudatla
nul az észszerű tenyésztés egy jó elvét követi. 

A ló n e v e l é s e . Elletése után néhány nappal már utazik a fiatal csikó és 
csaknem folyvást mozgásban van. Másfél éves vagy húsz hónapos korában kis fiú 
ül reá s itatóra, úsztatóba vagy a legelőre nyargal rajta; a fiú lovagolni, a csikó 
terhet viselni s előre menni tanúi. Többnyire azonban a sátor előtt van pányvázott 
clőlábbakkal; a család egy tagja visel reá gondot, gyermekes csintalauságait rend
re igazítja, vagy könnyedén megfenyíti, ha társaival nem tudna megférni vagy az 
elmenökkel pajzánkodnék. 

Az elölábak ponyvázása egyébiránt árnyoldala a keleti lónevelésnek s nem 
ritkán kiscbesült csüd és in a következése. A legszebb keleti lovakon csúf nyomait 
láttam c rosz szokásnak. 

Két és fél éves korában zabiához és nyereghez kezdi szoktatni csikaját a 
beduin. A zablát eleinte gyapottal tekeri körül, mellynek izét a ló szereti; ekép 
hamar megtanul a zabián rágódni s ennek irányzását elfogadni. A nyergelés óvato
san és fokozatosan történik; ősz felé végre, midőn már harmadfél éves — miután 
a sivatagban majdnem valamennyi kancza tavasz elején ellik — rá ül az arab s 
eleinte csak lépést megy; nem kivan tőle bizalomnál és jó indulatnál egyebet; min
dentjósággal igyekszik tőle kinyerni s óvakodik ellenszegülése felidézésétől, mely-
lyet csak a ló kemény megfenyltésével lehetne aztán megigázni. 

Ezen korában tanítják a lovat leszállott lovasa mellett csendesen megállani, 
mi a beduin lovára nézve a legfontosabb gyakorlatok egyike. E czélból a ló lábaira 
békókat raknak, a kantárt fején átvetik s egy szolga a lelógó kantárszárra lép. Ha 
már most a ló tovamenni akar, a kantár megrántja még pedig fájdalmasan állát s 
a nyugtonállásra hamar megtanítja. Szintolly fontos az arra történő oktatás, Bogy 
a reá üléskor csendesen álljon. Ezt a lovak könnyen megtanulják s az arab azt 
tartja, hogy csak beteg vagy rosz alkatú lovak csökönösek e tekintetben. 

Igy éri el a ló csaknem negyedik évét, a meddig komolyabb erőfeszítést nem 
is tőn; de ekkor aztán erős gyakorlatokba fogja lovát az arab, mellyeknél a hosz-



szú hegyes sarkantyú gyakran nagyban szerepel. Ezt a beduin arra használja, hogy 
lovát minden ereje kifejtésére kényszerítse s vele ne is sejtesse, hogy uráén kivül 
saját akarata is lehet. Beduin közmondás : „A sarkantyún csak az árpa tesz túl." 
Azt állítja, hogy a sarkantyú a lovas hatalmát negyedrésznyivel, a ló erejét pedig 
harmadrésznyivel növeli s erről a következőt meséli : 

„Az állatok egy ideig teremtetésük után beszélni tudtak. A ló és a teve eskü
vel fogadta egymásnak, hogy mindig jó barátságban és egyetértésben fognak élni 
s egymásnak soha nem ártanak. Egyszer, egy harezszorongatta arab látja, hogy a 
teve, mellyen vagyonát megmenteni akarta, megszökött. Nem volt veszthető idö. 
Ide a lovammal! szólt, felpattant reá s inditgatá. Hiába! A tevével kötött szövetsé
géhez hü ló nem mocezant helyéből. Ekkor az arab sarkantyút köt fel, ezt a ló véko
nyába döfi, a ló magasra ágaskodik, előre rohan és villámscbességgel éri utói a 
szökevényt. — Áruló ! szólt hozzá a teve, megszegted esküdet, mert ismét zsarno
kom hatalmába ejtettél! — Ne vádold ezzel szivemet, felelte a ló , én vonakodtam 
a futástól, de a szerencsétlenség fulánkjai akaratom ellen hoztak utánad." 

A sivatag lova és lovasa egyiránt ügyes, erös és hajlékony. Jó alkatú lovával 
az arab a legmerészebb lovaglási műtéteket viszi végbe, anélkül, hogy ezt erre a 
mi modorunk szerint előre idomítaná. Nem kérdi ö, jól van-e helyezve a ló vagy 
mellyik lábán galoppiroz, hanem fordulékonyságára, erejére és engedelmességére 
bizza magát s használja az éles zablát, hegyes sarkantyúit és saját ügyességét. 
Mi azonban a magas iskolázásnál ne kövessük példáját, mert nem boldogulnánk a 
még tanítandó lóval úgy, mint az arab az ö tömör, erös természeténél fogva ügyes 
és a fölött már kora ifjúságától lovaglási szolgálatra használt lovával. Azt sem állít
juk, hogy a beduin sokkal kevésbé erőltetné meg lova csontjait és izmait, ha lo
vaglási mesterségekre nem e nyers eszközökkel, hanem a mi modorunkban 
tanítaná. 

I d o m í t á s i . l e c z k é k . Ha a ló a nyerget, zablát és lovast már megszokta, 
akkor az arab még a következő gyakorlatok néhányát, vagy valamennyit végzi 
vele: 

E l D j e r y . A verseny. Ez eleinte kis távolságra-s fiatal és próbálatlan 
lovakkal, később hírnevesebb lovakkal, történik. E gyakorlatra, mellyet az arabok 
nagyra tartanak s melly ünnepélyeikben nagy helyet foglal, alább még bővebben 
visszatérünk. 

E l K y a m a. A tevékenység, a bátorság. Tanítja a lovat mindenféle akadály
nak határozottan és gyorsan neki menni s a legyözhetlen előtt hirtelen összerántja 
a lovat; tanítja tovább arra, hogy más lovak mellől habozás nélkül menjen el s ha 
maradásra vagy ragaszkodásra mutatna hajlamot — mi az arabnak néha életébe 
kerülhetne — akkor két sorfalat képező lovasok utczáján nyargal vele át s ha a ló 
nem menne határozottan, e lovasok mindegyike jót húz a lóra , mig saját lovasa 
ugyancsak megsarkantyúzza. Ezen móddal a ló hamar okúi. 

E l L o t e m a . Az oldalugrás. A lovas rögtöni fordulásra tanítja lovát a mint 
pistolyát kisütötte. 

E l F e u z a a . A helyből elszáguldás. Az erővel és tűzzel biró ló ezt könnyen 
s úgy szólván magától megtanulja. 



E gyakorlatokon minden beduin átmegy lovával. A főnökök s kitűnőbb lova
sok azonban nem érik be annyival, hanem még egyéb harczi és ünuepélyi czélokra 
is idomítják lovaikat. Jelesül: 

E l N e c h a c h a . Az izgatottság. Ösztönzi lovát, hogy a barczban önkényt 
vegyen részt, tanítja mint vesse magát az ellenfél lovára s ezt vagy ennek lovasát 
harapja. E czélból erősen tartja lovát, mig sarkantyúival előre nyomja s ugyan
akkor sajátszerű ncsztt hangokat (Cheit) hallat. Mentül izgékonyabb a ló , annál 
könnyebben tanulja meg ezt. 

E l E n t r a b e , a caracole és e l G u e t e a , a balotade; mind a kettő a mi 
iskoláinkban is gyakorolt leczke; a tüz- és erőteljes arab ló ezen ugrásokat sok 
előkészítés nélkül, csaknem önkényt s lovasa jelzésére és előrenyomására teszi. A 
balotadenál az arab egyszersmind fegyverét is a légbe veti fel s ezt — az ugrás 
utáni pillanatban ismét felfogja. Ünnepélyeknél délczeg és festői látvány a sok 
szépen ugró ló s a légben repülő fegyver, mialatt a burnusz hátravetett redői szel
lőtől dagadtan lobognak. 

E l B e r a k k a . A letérdelés. Erre a csikót úgy tanítják , hogy a pártacsont 
felett vesszőcskével csiklandják s egyúttal könyökét csipdesik, mi arra készti, hogy 
térdét meghajtsa. Ünnepélyeknél az arab először pistolyt süt el, aztán elbocsátja a 
kengyelt s hosszú sarkantyújával a ló alkarját érinti, mire ez a lányok örömkiáltá
sai közt letérdel. 

E gyakorlatokhoz sorolják még a fegyverjátékokat, minő az övjáték és a 
czéllővés. Az elsőnél a lovas leggyorsabb futás közben egy földön fekvő övet kap 
fel; a másodiknál szintén vágtatás közben lö czélba. 

(Vege következik.) 

Liv ings tone 
afrikai utazása mindenkinek érdekes olvasmányt nyújt, kettős érdekűt azonban a 
vadászoknak, kik ebből láthatják, milly roppant kincsével a vadaknak bővelkedik 
északi Afrika. Hogy azemunkát még nem ismerőknek némi fogalmat adjunk az ottani 
vadászatokról : Livingstone könyvéből a következő kivonatot közöljük. 

Livingstone 1840-ben érkezett a Jóreményfokhoz azon eltökéllett szándékkal, 
hogy Afrika középpontjába hatolaud s kísérletet teend, miként lehetne az ottani 
lakosokat polgárosítani s azon ismeretlen országokat Európa nemzeteinek meg
nyitni. 

A foktól felfelé boérgyarmatokon megy át az utazó s kiindulási pontjától hat
van mértföldnyire állapodik meg először. Itt hat hónapot tölt, hogy a bennszülöt
tek nyelvét megtanulja s idejét azzal tölti, hogy házat épít, kertet rendez s a vad
népet az öntözés különböző módjaira oktatja. 

Oroszlányok háborgatják utazónk szomszédait, ki a bajon segitni óhajtva, 
veszi fegyverét s a bennszülöttektől kisérve az ellenség elé vonul ki . Egy oroszlány 
mutatkozik, Livingstone nem haboz s harmincz lépésnyiről rá kettőz. 

„Az oroszlány — irja ő — találva volt; mialatt azonban fegyveremet újra 
töltenem , a rémület felkiáltását hallom; erre felnézek s látom az oroszlányt, mint 



rohan nekem. Kis magaslaton állék; az oroszlány vállon ragadott s mindketten a 
domhocska alljáig hengeredtünk. Rémitöen ordítva fülembe, összevissza rázott, 
ollyformán mint ezt patkánnyal tenné a bulldog. E rázatás az ámultság ama nemébe 
ejtett, mellyet a macska által megzilált egér érezhet; sajátszerű aléltság ez, melly
ben sc félelem sc fájdalom nem fog e l , bár az ember a véle történők teljes tudatá
val bír; hasonló azon betegek állapotához, kik a chloroform hatása alatt a műtétei 
minden részletét látják, de a sebész műszereit nem erezik. Ez épen nem erkölcsi 
hatás eredménye. A rázkódás megsemmíti az ijedségi és rémületi fogékonyságot, 
mindaddig mig az ember a fenevadat szemtől szembe látja. E különös állapotba 
esik kétségkívül minden — a húsfalóknak zsákmányul szolgáló állat s ez a Teremtő 
jóságának bizonyítéka, ki a halál kínait eképen enyhíti." 

„Az oroszlány agyamra fektetve tartá talpainak egyikét s én e nyomástól sza
badulni óhajtva megfordultam s láttam, hogy az állat Mébaulé felé néz, ki őt tizenöt 
lépésnyiről vette czélba. Az iskolamester fegyvere, egy régi kovás puska, csöttöt 
mond. Az oroszlány c pillanatban ott hagy engem, Mébaulét rohanja s ezombját 
harapja meg. Egy bennszülött, kinek én nem rég egy vadbivallyal volt küzdésében 
életét mentém meg, a Mébaulét megtámadott oroszlányba lándzsát szúr. Ez ekkor 
az iskolamestert hagyja ott s a bennszülött vállát ragadja meg — de e pillanatban 
a vett sebek hatása alatt dermedten rogy össze. Mindez egyetlen perez müve s al
kalmasint a halálkinok végdühe volt. Nemcsak hogy vállam volt összezúzva, de 
ezenkívül tizenegy marássebem sajgott. Az oroszlány marásának sebe hasonló a lő
fegyver által okozotthoz; genyedés követi azts idöszakoukint beálló fájdalom. E na
pon gyapjúszövetü ujjas volt rajtam s hiszem, hogy a fogak mérgét ez vette el, mert 
ment maradtam a roppant kínoktól, mellyeket a más két sebzett állott ki. Az, kit a 
vad utoljára mart meg, következő évben megmutatta sebét s ez épen azon hónap
ban nyílt meg ismét, mellyben a sebzés történt." 

Alig gyógyult fel sebeiből Livingstone, azonnal útnak indult s néhány megté
rítettnek kiséretében a Nyami tó és a Zambéze folyó felkeresésére ment. Útjá
ban egy rettenthetlen vadász M. Oswell követte, kinek a vadászaton kivül egyéb 
czélja nem volt s ki a karavánt élelmezte az elejtett elefántok, rhinoceros, biva
lyok , jávorok és antilopék busával. 

A fegyverdörgések által oda vont benszülöttek e két fejér embert eleinte túl
világi lényeknek tárták, aztán lassankint közeledtek, ettek a vadhúsból s végre 
csemegéül benéztek utazónk büszekrényébe (lanterne magique.) Új ámulat súj meg-
térök, kik bizonnyal szívesen látandják a később oda vetődő fejéreket. Útközben 
Livingstone betegeket gyógyít, sebeket kötöz, egyiránt ápolja a testet és a lelket 
s mindenfelé szívélyes fogadtatást biztosít magának. A Bakuin törzsnél volt vadá
szatáról igy ír : 

„A tanyánkhoz közeli forrásokra nagy számú buffalók, zsiráfok, gnuk, rhino-
eerosok és antilopék csoportosan jártak. A bennszülöttek, a környéken hopo-nak 
nevezett készülettel fogták ezen állatokat. Két, ellenkező irányból összefutó s V be
tűt képező sürü magas sövényzet ez; a két sövény azonban a helyett, hogy a szög
leten egyesülne, egyenes vonalban tovább terjed, ötven lépés hosszú sorfalat alkot 



s ennek végébe két-harmadfél öl átmérőjű és másfél öl mélységű verem van ásva.*) 
A verem száján faszálak vannak átfektetve s ezek sűrű parajjal gondosan elfedve, 
ügy hogy az egész valamelly nagy madárfészekhez hasonlít. A két sövény néha 
7—800 öl hosszú levén, nagy tért foglal be — s az ezt körülfogó néptörzs a for
rásokra jött vadakat mindig szűkebb körbe szorítja. Kiáltoznak, kurjongatnak s 
illy módon az összeszorult és megriasztott vadcsoportot a két sövényzet közé hajtják." 

„A hopo mellett elbújt emberek lándzsáikat a megrémült állatok közé vetik, 
mellyek az egyetlen menedékutat felhasználva a keskeny sorfal közé rohannak s 
ennek végén egymásután a verembe buknak, mindaddig mig ez megtelik az élő tö
meggel saz utóisók a zsákmányul esettek tetején menekülhetnek. Borzasztó látvány 
ez; az üzésben neki hevült vadászok mohó vérengzéssel ölik az áldozatot s a fenn
lévő elvérzett és vonagló tömeg meg-meg mozdul, a lenn szorult és fuldokló állatok 
menekülési kisérleteitöl. A bakuinok e módon hatvan hetven nagy állatot öltek meg 
egy hét alatt." 

Mint ezekből kitűnik, Livingstone nem kedvelője az öldöklésnek s önmaga 
csak annyi vadat ejt el , mennyi az élelmezésre szükséges. Munkájában leírja egész 
utazását, melly Afrika keleti részétől a nyugoti oldalig s mintegy 1200 mértföld
nyire terjedt. A híres utazó most ismét új felfedezésekre indult s addig is, mig ezek 
eredményét közlené, a nagy vadászatok kedvelőinek élvezetes olvasmányt aján
lunk Livingstone muukájában. 

Agárverseny az Atzél díjra. 
Megycsen nov. 24-ke'n. 

Dij e gy ezüsttel kivert rózsafa kulacs. Adja báró Atzél István. 
Báró Atzél István H a m v a s ) , 
Korbuly Béla K í g y ó \ K 1 S >' °-
Dedinszky József B a s a ) 0 
Hofbauer Sándor H a t t y ú ) 0 

Halász Imre G y ö n g y ö s ) 
Dcdinszky József H á g r á \ G y ö n g y ö s . 
Kövei Gusztáv F i c z k ó ) „ . , . 
B. Atztíl István C z i g á n y \ l l C ! U 

Kövér Gusztáv E a i k ó ) „ . . . 
Kabdebo Zsigmond S z i k r a $ « a j k ó. 

Korbuly Béla K í g y ó í ír ' 
Kövér Gusztáv F i c z k ó } i n g y ö . 

Kövér Gusztáv R a j k ó ) T, . . . 
Halász Imre G y ö n g y ö s ] ^ a j k o . 

Kövér Gusztáv R a j k ó ) , 
Korbuly Béla K i g y ó $ ^ °' 

Gyöngyös tavai a t.-sz.-miklósi, Ficzkó ez idén a megyesi díjt nyerte — a 
fönebbiek szerint azonban az Atzél-díjt Kígyó vitte el előlük. 

*) Olvasóink talán emlékeznek még az c lapok 20-ik számában közölt „szibériai vadásza
tokra" s az e czikkben leirt hasonló vadfogási módra. Sajátszerű mindenesetre az, hogy két vi
lágrész öseredeti vad népének észjárása — önoktából ugyanazon irányt követte. S z e r k . 



H á g ó m é n e k . 
O z o r á n h e r c z e g E s z t e r h á z y P á l m é n e s é b e n : 

C o t s w o l d pej mén, 7 é. ap. Newcourt, any. Aurora, melly Pantaloon és Ladytól s ez 
utóbbi Zinganeetól származik. Hág 40 forintért. 

S i r T a t t o n fek. mén, lOé. ap. Sleightof-hand, any. Hampton k. mellynek anyja Comus 
és Smolenskotól való. Hág 40 forintért. 

J . V o l t a i r e pej mén, 14é. ap. Voltaire, any. Mecca, Sultantól és Miss Cantleytól, ennek 
ap. Stamford. Hág 20 forintért. 

G r e y P y r r h u s szürke mén 7é. ap. Pyrrhus the first, any. Comus k. mellynek any. 
Smolenskotól és Orphan testvérétől való , ez utóbbinak ap. Camillus. Hág 20 for. 

Továbbá 12 forintért hágnak a következő félvér-mének : W i l d f i r e és S c h n e y d e r s 
vadászlófaj és B r i l l a n t hámoslófaj. 

Az istálló s az anyakancza ellátása a legjobb. A takarmány píaezi árak szerint — s csak 
az kivánatos , hogy a tulajdonosok utasítást adjanak, mennyi adassék niponk'nt a csikós knnezá-
nak s mennyi a csikótlannak. Minden kanczáért 3 for. istállópénz. Fizetni a kanczák elvitelekor 
kell. A hágási idö kezdete február 1-jc 1860. Bejelentéseket elfogad az ozorai ménes-igazgatóság, 
— ut. p. Sz Fejérvár, Simonytornya. 

A c s á k ó i k o p ó f a l k a 
dec. 13-án, 15-én és 17-én Pest mellett vadászni fog. Találkozó : a rákosi csárda, d. e. 11 órakor. 

E l ő f i z e t ő i n k h e z ! 
A „Vadászlap" negyedik évfolyamára 1860. évre előfizetést nyitó ivet ama ké

réssel mellékeljük a mai számhoz, hogy azt ne csupán saját őseredeti aláírásukkal, 
hanem lehetőleg új előfizetők neveivel is ellátva szíveskedjenek visszaküldeni. Nem 
örömest — s csak is a lap további fennállhatása végett intézzük e bizalmas kérést 
azon előfizetőinkhez, kik a Vadászlapot megindulása óta folyvást tartják s így hi
hetőleg tovább folyását, sőt virulását isohajtva, talán meg lesznek lepve annak 
nyílt kimondásával, hogy a lapot az előfizetők jelen csekély száma mellett — időnk 
és munkánk elvesztésével, csupán egyéni ügyszeretetünk és talán a jobb jövő re
ménye tartja fenn. Mi nem bocsátunk sok ezernyi czifra programmot egy minket 
nem ismerő olvasó közönség megnyerésére, hanem lapjaink őseredeti pártolói- mint 
régi ismerőink irányában vélünk annyi bizalommal lehetni, hogy a Vadász-és Ver
senylap terjesztésére egész tisztelettel felkérjük. 

A mai szám első czikkéhez tartozó kőnyomata képet (b. Wenkheim Béla 
mint lovas vadász arczképét) külön göngyben e hó 20-áig kézhez veendi minden 
előfizetőnk. 

A „vadászmüszótár" szétküldését f. hó 12-én kezdjük meg. Pest dec 9-én 1859. 
A „Vadász- és Versenylap" szerkesztője. 

T A R T A L O M : 
Sport-jellemrajzok. B. Wenkheim Béla. — Egy nap Whitewall houseban. — A sivatag lovai. 

— Livingstone. — Medgyesi dijagarászat november 21-kén. — Hágó mének. — Eladó lovak. 
— Előfizetőinkhez. 

Tulajdonos kiadó és felelős szerkesztő Bérczy Károly. 
Pest, 1859. Nyomatott Emich Gusztávnál. Barátok tere 7~sz. 

Mellékelve : előfizetési ív a V. és V. lap 1860 évi folyamára. 



V A D Á S Z - ÉS VERSENYLAP. 
Kedden, december 20. 3 5 . SZ. Harmadik évfolyam 185». 

A v a d k e c s k e . 
A vadkecske (Steinbock, bouquetin) Európa legritkább vadainak egyike. A 

múlt században már egészen kiveszettnek hitték. Hajdan Németország és a Svajcz 
magaslatait lakta, különösen Uri canton felleges ormain tenyészett. Glarus canton-
ban az utóisót 1550-ben ejtették el. Engaddin és Bergell bérczei közt a tizenhato
dik század elején még volt egy-egy látható s a hatóság ötven koronaarany bünte
tést szabott a reájuk vadászóra. Tyrolból és Salzburg vidékéről egy század előtt 
tűntek el, mindamellett, hogy a salzburgi érsek magaslatokon lakó kerülőkkel őriz
tette őket. A Kárpátok közt emberemlékezet óta nem fordultak elő. 

A svajczi havasokban, jelesül Rosahegy környékén 1770-ben a vadászok és 
természettudósok nagy meglepetésére és örömére újra mutatkozott mintegy negyven 
darab; de a következő félszázad alatt aztán senki sem találkozott bár eggyel is. — 
Húsz év előtt hetet találtak egy hógörgeteg a l a t t i a k k o r remélni kezdték, hogy a 
faj nem veszett ki . Úgy is volt , csak hogy hozzá^rfcjetlen kúpokra menekültek az 
állatok, hol a sovány tenyészeten s a rideg légben>t |Dgődtek inkább , mint sem az 
emberek üldözéseinek legyenek kitéve. / 

Gondos "tilalmazás következtében ma isméUjWob a vadkecske; Rosa begy dél i 
lejtőin é s ágazataiban 15—18 tagból álló család<ffiSJaknak ; a Szavóját Piemonttól . 
elválasztó havasokban szintén tenyésznek s a piént^nti kormány szigorú tilalommal 
védi őket a vadoroktól. Apyrénei havasok közt, A^alúziában és Creta szigetén na
gyobb számmal fordulnak elő; e kevésbé lakott helyeken tilalmazás né lkül is köny-
nyebben maradnak meg. 

Gyérségük a faj lassú szaporodásának, ez állatok bátorságának, mellyel a 
vadászt közelre várják be s tanyáik veszélyességének tulajdonitandó. Sok vesz el 
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közülök a síkos lejtökön, keskeny hegygerinczekcn és meredélyek közt, hova öket 
vihar és hógörgeteg sodorja. Némelly természettudós úgy is vélekedik, hogy ezen 
állatok természetes hazája tulajdonkép a középhavasi vidék volna; de a kopasz 
meddő magaslatok közé űzetve, ott elmecsevésznek. 

A vadkecske szép és nemes állat; hossza négy és fél láb, magassága kettő 
és fél; alkata tehát erösebb mint a zergéé. Kettős sisaktollszerű szarvai tekintélyes 
külsőt adnak neki. A bak szarvai másfél láb hosszúak, kecsesen hátrahajlók selö-
részükön 12—18 csomó van; a nőstény szarvai csak féllábnyiakskevéssé érdesek. 
Szőrük nyaranta lágy, fejér málü s hátukon sötét veres , barnás, szabálytalanul el
szórt fejér szőrszálakkal. Hátgerinczén hosszú barna vonal foly el, homloka és orra 
szintén barna. Nyaka világos szürke, farka felül fekete s ép olly hosszú, minta 
zergéé, mellynél azonban egész testben nagyobb és erösebb, de nem olly gyors és 
fürge — s ezenkívül szarvai is távolabbról vehetők k i , mint a zerge kampói. 

A vadkecskének tulajdonkép nincs szakála, mint ez rosz rajzokon látható ; 
hanem álláról a zergéénél valamivel hosszabb és sűrűbb szőrcsomó lóg le télen át s 
elhull tavasszal. Izmos és zömök lévén, délczeg és bátor állású. Testéhez aránylag 
kicsiny a feje s a baké hosszasabb, mint a nőstényé; fiilei rövidek s hátra helyez-
vék. Szemei ragyogó élénk fénnyel bírnak, nincs könyzacskójuk, mint a zergék-
nek. A vékony nyak és láb rendkívül erős; körmei aczélkemények, kettéhasadtak 
s nagyon érdesek lévén, legsíkosabb talajon is tartózkodnak. A téli hónapok alatt 
szörzetük sötétebb, hosszabb és sűrűbb. A kizsigerelt bak súlya 160—200 (fran
czia) font, szarvai maguk 15—18 fontot nyomnak; a nőstény soha sem nehezebb 
száz fontnál. 

Régi természettudósok sokat fürkészték annak okát , miért látta el a termé
szet a vadkecskéket olly hatalmas szarvakkal; s jobb okok hiányában mesés dol
gokat költöttek. Gessner azt monda, hogy esés közben a test súlyának feltartá
sára előre nyújtja szarvait ezen állat s e mód öt az összezúzódástól menti meg; söt 
azt is képzelé, hogy a szarvakkal a reá hulló nagy kövek súlyát fogja fel. Ugyan
azon szerző áilitá azt is, hogy a végmenedékbe űzött zerge a szikla kiálló fokaira 
függeszti magát kampóival s az oda kúszó vadász aztán a meredélybe taszítja le. 

A vadkecske a hideget könnyen elviseli. Van példa rá, hogy órák hosszat 
mozdulatlan állottak egy-egy bérezfokon, emelt fővel és neszt fogó kémlelettel, 
mig körülöttük fagyasztó szél és vihar dühöngött. Elejtetvén közűlök egy pár, ki
ttint , hogy füleik meg voltak fagyva s ök ezzel nem törődtek. 

Fajzásuk januárban kezdődik. A természet épen e rideg, gyászos, vészteljes 
időszakot jelölte ki számukra s ök hózivatar közt, vastag ködlepelben vagy üvöltő 
vihar zenéjénél tartják menyegzöjüket, mellyet gyakran egymás közötti makacs 
harcz elöz meg. Június vége felé megellik a nőstény; macskanagyságú gidója egé
szen szőrös s rögtön szalad anyjával. Az öregek veszély közelgtén füttyentenek ép 
ügy mint a zergék; de ha nagyon megrémültek, sajátszerű rövid és hangos tüsz-
szentést hallatnak. Rendesen nyájakban élnek, az öreg bakok azonban elválnak a 
nyájtól s magányt keresnek. A fenyegető veszély ellen az egész nyáj egyesíti ere
jét. Fournier valaisi hires vadkecskevadász hat nőstényt látott gidóival legelni; a 



légben nagy keselyű lebegvén felettük, az egy csomóba gyűlt anyák gidóikat közbe 
vették s fejjel összeállva szarvaikkal védték a kicsinyeket. A vadász sok ideig nézte 
e különösjelcnetet s aztán a légben kerengő, de lecsapásra rézst nem lelő orvmada
rat elriasztá. 

Éjente a vadkecske legelőt keresni jár le , de soha messzire, ritkán negyed-
mértföldnyinél távolabbra. Virradatkor fokonkint ismét fölebb és fölebb megy, mig 
a kúpokra ér, hol szélmentes napos helyet keres s itt aztán egész nap alszik vagy 
kérődzik. Alkonyatkor ismét az erdős részek felé vonul E szokásainál fogva lénye
gesen különbözik a zergétöl, melly leginkább hajnalban vagy este legel s éjente 
meg sem mocczan. 

Az öreg bak igen nyugalmas természetű s gyakran több napon át egy helyen 
marad, többnyire valamelly lejtőoldalon, hol a hegy védi a szél ellen s honnan 
messze elláthat. A nőstény a gidóval rendesen leebb tartózkodik. A vadkecske leg
kedvesebb tápláléka az üröm tárkony ésaszikfü, de a leányfüz barkáit, a nyir rügyeit 
és az áfonya bokrát sem veti meg s zergék módjára a mésztartalmú köveket is nyal
ja. Telente a legmagasabban fekvő erdőkbe mennek, hol farügyekkel s mohával 
élnek. A zergenyájat gondosan kerülik, akceskékhez ellenben örömest csatlakoznak. 

Alig képzelhető ezen állatok izmainak roppant ereje. Három ugrással képe
sek afüggőleges sziklafalra felszökelleni s alig féllábnyi teriméjü szirtcsácson meg
állani. Az elfogott s kecsketejen felnevelt gidó megszelídül s igen kedves állat 
eleinte, de később, a mint idősebbé — egyszersmind szilajjá és házsártossá válik a 
bak, mig a nőstény mindig félénk és engedelmes marad. 

A vadkecske életereje koránsem olly szívós mint a zergéé. Ez még messze el
megy olly sebbel, melly amazt leterítette volna. Lövésre a nyáj minden irányba 
szétriad, a sebesült pedig csendesen megy tovább, majd egy majd más oldalra lógó 
fővel s végre összerogy. Életkorát egész biztossággal meghatározni nem lehet, de 
hiszik, hogy legalább húsz évet él. 

A vadászat reá sok veszéllyel s hallatlan fáradsággal jár. Svajczban is keve
sen — s ezek valaisi lakosok — vállalkoznak reá. Ősszel, midőn a vad leghizot-
tabb, a tőlük délnek fekvő Rosa hegyek vagy a piemonti havasok közé észrevétle
nül igyekeznek hatolni. A vadkecske-vadászat miudkét vidéken tiltva van s igy 
ügyes ravaszsághoz kell folyamodniuk, hogy rajta ne veszítsenek. Kevés élelemmel 
ellátva néha két hetet is töltenek a legvadonabb, legveszélyesebb helyeken, szabad, 
ég alatt puszta kövön töltve az éjt s néha kénytelenek a szirthez kötni magukat, 
nehogy elszuny advánameredélybe bukjanak. A vadkecskét nem lehet úgy meglopni 
mint más vadat; ha a vadász nem áll magasabb helyen, vagy ha a vad legkisebb 
neszt fog irányából: lehetlen lövéshez jutnia. Minélfogva már kora hajnalban a csú
csokon kell a vadásznak lenni, midőn a vadkecske felfelé tart. A vadászat gyönyö
rét tehát itt az örök hó közelében töltött éjekkel kell megfizetni savadász köveket 
hordani és ugrálni kénytelen, hogy meg ne fagyjon. Ehez véve a hómezök láthat-
lan vermeit, mélységeit s az eltévedés veszélyét, mellynek itt a legjártasabb ia ki 
van téve: a vadkecskevadászat méltán a legtöbb kitartást igénylő sportnak nevez
hető , mint ez a következőkből is kitűnik. (Vege következik.) 



T á r o g a t ó . 
Pest környékét s az ország legnagyobb részét vastag hólepel fedi, melly mig 

az agarászatoknak és kopaszatoknak rögtön véget vetett, addig annál kedvezőbb a 
lövadászatokra, mellyek mindenfelé nagyban folynak. A tavali hótalan december
ben és januárban kiméit vaddisznókra ez idén kemény sor kerlil. 

A csákóivadásztársulat tagjai dec. 3-án, a kitűzött határidőnél tehát jóval ko
rábban oszlottak szét a beállott fagy miatt, melly a további kopaszatokat gátolá. A 
társaság egy része a vadászló kantárát lőfegyverrel váltotta fel s a békésmegyei jól 
rendezett vadastérekre ment át, hol szép vadásznapokat élvez, mint ez az alább kö
zölt becses tudósításból kitűnik. 

A csákói oszlás után Hesp Róbert falkár (ki néhány év előtt jővén Angliából, 
nyelvünket most már valódi alföldiesen beszéli) a falkával Pestre vagyis inkább 
Fótra jött fel, hogy a főváros melletti kopaszatokat megkezdje, a mint hogy a ha
tárnapokat lapjaink múlt száma közlötte is. Az időközben esett hó miatt azonban a 
dolognak a határnapok kitűzésénél kellett maradni, mellyek jövőre is ugyan azok 
maradnak, t. i . a falka hetenkint háromszor, minden kedden, csütörtökön és szom
baton fog vadászni, ha — az idö engedi, miről azonban nagyszerű olvadás előtt s 
igy egyhamar szó sem lehet. 

Kolozsvárt november végével voltak utolsó kopaszatok; azóta a vadásztért 
ott is fagy és hó borítja. 

A december 17-ére kitűzött mezőtúri dlj-agarászatról e perczig még nem vet
tünk tudósítást; a szabolcsi és tolna-fejérmegyei agarászatokról az alábbi közlemé
nyek szóknak. Tudtunkra Debreczenben is van agarászegylet; e nagy magyar vá
rosból azonban, hova egyébiránt a Vadászlapnak mindössze 3, mondd három pél
dányajár , nem akad egyetlen tudósító toll. 

A honi jeles ló-tenyészanyag ismét szaporodott két angol ménnel, mellyek 
gróf Sándor Móricz puszta-gyarmathi ménesében vannak hágókúl felállítva. Az 
egyik S p r i g o f S h i l l e l a g h 5 éves aranysárga 16 markos telivér mén; ap. 
Simoom, any. Thorn Harkawaytól, mellynek anyja White Rose Plenipotentiarytól, 
ezé ismét Lupin Velocipedtöl sat. Erös ezombú és lábú, tiszta patájú, ép tüdejü s 
rendkivüli izomerejü ló ez, melly az angol gyepen sokszor futott és nyert 1—4 
mértföldes versenyekben. Mint két éves háromszor futott csak s egyszer nyert; mint 
három éves hétszer futott s ugyanannyiszor nyert; jelesül Doncasterben 6 st. 9 fon
tot viselve, megverte Babylont és más 14-et; a caledoniai vadászbillikomot (3 mf.) 
őt versenytárs ellen három lóhosszal; ugyanott másnap a királyi tiszteletdíjat hét 
futó ellen sat. — A második mén G e n e r a l H a v e l o c k , Angliában is jó liiríi 
ügető félvér ló; ap. Napier, any. Quintessence k. mellynek anyja Old Brutaudorf. 
Kiválólag szép alkatú és testarányú világos pej mén cz; magassága 15m. 3 ' a " , 
mozgása erőteljes, lépése nagy. A hágatási feltételek lapjaink illető rovatában 
olvashatók. 

Az angol gyepeken ez idei győztes lovak közt első helyen természetesen a 
Derby nyertese Musjid áll 71fO fonttal; azutáu a St. Leger hőse Gamester 5050 



fonttal; továbbá Promised Land és Summerside egyenkint 4000 s néhány száz font 
nyereménnyel. Ezek mind három évesek; a két évesek közt Tkormanby, Seclusion 
és Buccaneer állnak az első helyeken ; a 4 évesek közt Lifeboat és Starke, az öt éves 
és idősbek közt Zuyder Zee, Underhand, Leamington és Prioress a főnyertesek-
Ezek tehát — futásuk után Ítélve — Angliának ez idő szerint legjobb versenylovai; 
a tulajdonosok közt Sir Joseph Hawley áll első helyen 11,162 font nyeremény
nyel; második Mr. Merry 9 ezerrel, azután Crawfurd, TenBroek és W. Day egyen
kint 7 ezerrel; báró Rothschild a nyolczadik helyet foglalja el 5 ezerrel; lord Derby 
47-ik a nyerők közt 1150 fonttal, lord Palmerston az 56-ik 950 font nyereménnyel; 
ezekbe természetesen csak a tétösszeget értve s nem a magánfogadásokat is, mellyek 
gyakran sokkal többre rúgnak. 

A jövő évi Derbyre első kedvencz jelenleg Umpire az amerikai Ten Broek 
két éves lova, melly a goodwoodi gyepen a Nursery Stakest olly könnyen nyerte. 
A második ló tulajdouosa ugyanott kérdést tett, valljon csakugyan két évese Um
pire s a csikó fogai szakértők által megvizsgáltatván, ezek a bemondott kort helyes
nek találták. De Ten Broek ezzel nem érte be s nehogy a Derbyben kifogást lehes
sen lova ellen tenni, meghozatta ennek ivadékágát (pedigree) Amerikából — s ez
zel elbonyolította ügyét, mert e tauúlevél szerint a ló anyjának Alice Carnealnek 
1855 május 13-án kanczacsikója, 1856 augustus 17 méncsikója s 1857 april 19-én 
ismét egy méncsikója (ez utóbbi az állítólagos Umpire) volt. Már pedig iskolás gyer
mek is kiszámíthatja, hogy a kancza vemhességi időszakait tekintve, egy kanczá
nak ennyi idő alatt három csikója nem lehetett. 

Mr. John Scott, kinek nagy hirnevti idomító intézetéről minap vázlatot kö
zöltük, veszélyes beteg volt és megsiketült; most azonban már jobban vau. 

Utolsó hirek szerint Mr. Berkeley kirándulása az amerikai őserdőkbe és 
mezöségekre rendkívül fényes sikerrel végződött s különösen a buffalo vadászatok 
voltak nagyon eredménydúsak és érdekesek. Berkeley már útban van hazafelé; él
ményeinek leírását a londoni „Field" — s utána e lap is fogja közleni. 

A continensen legnagyobbszerü vadászatok egyike, a potsdami kir. lovas va
dászat, falkával vaddisznókra. Hubert napján 135 lovas jelent meg, köztük több kir-
herczeg; s több herczegnő is hintóban követte a vadászatnak legalább kezdetét. 
Egy berlini hölgy azonban lóháton, Algírból magával hozott arab lován nyargalva, 
valamennyi sportsman bámulatát keltette fel s ott volt a hallalinál is, melly 21 percz-
nyi futam s */4 német mértföldnyi tér átszáguldása után következett be. 

Hékésmegyei vadászatok. 
Alig múltak el a csákói aranynapok, mellyekröl b. Podmaniczky Frigyes gya

korlott tolla tudósította a vadászlapok olvasóit, s ime ismét együtt találjuk az alföld 
vadászait, sőt a felföldiek is érdemesnek találták a lerándulást a fáczánok és nyu
lak rettentő pusztítására. — A békésmegyei puskavadászatok egyesittettek, 
mellyek több szebbnél szebb élvezetes nappal kecsegtetnek. — Iveket írhatnék e 
néhány napról, ha leakarnám festeni, a vadastér tulajdonosainak vendégszeretetét 



s azon társaséleti örömöket, mellyek annyira fűszerezik ezen már magában is iga
zán szabad emberhez illő, s azért annyira szeretett mulatságot, értem a vadászatot-
— Azonban rövid akarok lenni — s csak a vadászat eredményére szorítkozom, a 
vendégszeretet úgyis annyira mindennapi ösi szokás jó alföldünkön, hogy meg
győződésem szerint itt kellett a régi latin közmondásnak is keletkezni, e x t r a 
H u n g á r i á m non est v i t a , s i es t v i t a , non es t i t a . 

Folyó hó 9-én 13 puskás volt összegyűlve K. Ladányban, s 10-én kezdődött 
meg a vadászat b. W. Béla fási erdökörében. E napon csak a külső csenderesek 
hajtattak meg s az eredmény 1 őz, 184 nyúl, 92 fáczán, 3 fogoly és 2 kánya — 
összesen 280 darab. 

11- én azaz vasárnap a Fog-közi parkba K. Ladánytól három negyed órányira 
kocsiztunk egy két évvel ezelőtt alapított fáczános megtekintésére. A tulajdonos 
Kárász Imre ur túlszerény eléadása folytán — csak kevés tölténnyel ellátva érke
zett mindenki. Annál meglepőbb volt az eredmény az alig 90 holdon ; három négy 
óra alatt 106 nyúl és 87 fáczán esett s voltak perczek, mellyekben két puska mel
lett is lövés nélkül haladtak el a vadak s több felöl segélykiáltások hallszattak, mert 
már — nem volt töltény. 

12- én ismét Fáson volt a már 16 tagból álló társaság s 10 órakor megindul1 

a kör ; 102 nyúl, 1 fogoly és két hatalmas kantúzok esett ez egy hajtásban, mely-
lyet még öt hajtás követett az erdőben; e napi vadászat összes eredménye: 2 öz, 
218 nyúl, 105 fáczán, 1 fogoly, 2 túzok, 2 kánya. 

Az eredmény az itteni vadállomány nagy létszámának tanúsága s hogy csak 
ennyi és nem még több esett, tulajdonitható részben a vékony hólepelnck is, melly a 
földet borítja s melly miatt, a tapasztalt vadászok szava szerint, a vad átalában, de 
kivált az özek igen riadósak (roglich) voltak, részben pedig annak, -- hogy ha szen
vedély dolgában — mindnyájunkat elismerhet is Nimród méltó követőinek, de ügyes
ség dolgában néhányunkat megtagadhatna. — Azt nem is említve, hogy midőn a 
hajtások végén a fáczánok bokrétában (bouquet) rebbennek fel, okvetlen legalább 
fele a csapatnak sértetlen száll odább. 

A holnapi nap utazásra van szánva , a dobozi és gyulai vadastéren fogván 
folytatni a vadászatot, mellyröl jövőre. Tisza Lajos. 

Szabolcsi agarászat. 
Talán hazánknak egy vidékén sem divatozott nagyobb mérvben az agarászat, 

ezen lovagias időtöltés, mint Szabolcsban; minek nem utolsó emeltyűje : az agará-
szathoz főkép megkívántató jó talaj s bő vadállomány. Utóbbi pár évek alatt azon
ban fájdalom pangani kezdett e férfias szenvedély, — ennek oka nagyobb részt az 
átalános kedvetlenségnek róható fel; nem kevésbé hatván reá egy pár veterán 
szenvedélyes agarásznak részint halála, részint e részbeni közönyössége. 

Több jó barátok s ismerősök összebeszélvén, megkisértök e szép időtöltésnek 
ujabb érvényre emelését, számítván az átalános derültebb kedélyre s a magyar
nak azon eltagadhatlan ősi szokására, hogy a barátságos összejövetelt, melly most 



fájdalom olly ritka, — nyilt örömmel fogadja s karolja fel. -— Számításunk nem 
csalt, söt reménylink felett jól ütött ki . — Múlt november hó 20-ára kiki igérte is
merőit sjó barátait egy Nagykálióban tartandó agarászatra felhívni s toborzani. Az 
említett nap délutánján, egyik fogat a másikat érte s a mostklilönben szomorú Kal
lónak mint egy ünnepies szint kölcsönözve, felvillanyozza az érdek nélküli lakoso
kat is.E nap estéjét az egész barátságos kör, negyvenen mintegy, Kállay Ákos szi
ves baráti meghívása folytán, házánál tölténk. - Valódi öröm volt e fesztelen s vi
dor társas kört szemlélni, mellynek koronáját a lelkes s bájdús házi nő tevé fel, 
megelőző szives modorával valódi magyar nő példányképekint tűnvén fel. Említe
nem sem keli a lakománáli több lelkes toasztokat,] — mert hiszen e nélkül a ma
gyar nem lenne magyar, ha jó kedvében elfeledkeznék nagyjai s barátairól. 

Kölcsönös eszmecseréink közben eszünkbe jutván agarászati czélunk, azt né
mileg rendezendőnek véltük illy számosan gyűlvén össze, — s hogy több érdeke 
legyen a másnapi agarászatnak, a baráti kör dijt tűzött ki a legjobb agárnak s az 
indulást másnap reggeli 9 órára határoztuk. 

A várt reggelt sűrű köd boritá, reményt nyújtván azonban, hogy azt a hatal
mas nap csakhamar legyőzi, ezen reményben tehát, az agarászati tér mint
egy fél órányira lévén, az összegyűlt lovasok megindulánk. — Alig érkezénk a térre, 
a köd mintegy varázsütésre elmúlt s szemeink a legszebb látványt élvezhetek. — 
Lassankint mint egy ködfátyolkép 32 lovas és 22 többnyire négyes fogat bontako
zott ki a sürü ködlepelböl s végre mint a művész ecsetének utolsó vonása, a ko
csikból bájos hölgy arczok tűntek fel s üdvözlék a vidám agarász sereget. 

A talaj fagyott volt; vetés éstallón vezetett négy pár agár lévén bejelentve, 
szokásos sorshúzás utján az első pár csakhamar lebocsájtatott, — előre el lévén 
határozva, „a mellyik pár agár a maga nyulát el nem fogja, elesettnek tekintendő." 
— Az első nyúl novitius lévén társai közt , csakhamar elfogatott s a futott 2 agár 
közt az Ítélet közmegegyezéssel ki lön mondva. Következett a többi pár agár, nem 
lévén azonban összejövetelünk alakult társaság, az agarászat rendes menetét köz
leni feleslegesnek tartom; röviden csak annyit, hogy minden pár a ár a maga nyu
lát elfogta. Végre tehát a 2 pár felmaradt agárnak kelle működni, e végre az első 
pár leeresztetett s alig pár perez múlva egy nyúl kelvén k i , az átalános „Haj rá" 
alig hangzott el, midőn a sors mintha irigylené kedélyes időzésünket, olly sürü köd
be burkolá az egész vidéket, hogy nem hogy nyulat, de egymást sem láthattuk; — 
minek azonban szintén megvolt mulatságos oldala, mert sokan nem tudván melly vi
déken járunk, megszeppenénk s volt átalános „Hopp" „Hopp" kiáltás, míg lassan
kint mint egy vert had összegyülheténk — s utunkat vissza folytatók, azon vi
gaszunk maradván, hogy a lefuttatás meg nem történhetett s igy, ürügyünk van 
ismét összegyűlni s azt kedélyesen bevégezni. Az agarászatot esteli 6 órakor 
víg lakoma követte, holaz agarászaton mindvégig résztvett bájos hölgyek szintén részt 
vévén, az asztalok csakhamar eltűntek s egy tűzről pattant csárdás fesztelen 
estélyt rögtönze, megtörhetlen jó kedéllyel majdnem reggelig tartván, — melly al
kalommal hölgyeink s mind mi meggyőzödheténk, hogy a kedélyes mulatsághoz 
nem szükséges kellék a sok pénzbe kerülő czifra ruha, mit nélkülöznünk épen most 
vajmi sok okunk van, 



Azon óhajtással végzem soraimat, bár mentül többször lehetne illy fesztelen 
s barátságos kört élveznünk, s hogy azon némelly hívottak, kik jelen nem voltak 
csak egyszer kisértsék meg e kedélyes körben részt venni, — osztozni fognak fenn-
tebbi óhajtásomban. Egy agártalan agarász. 

Tolna-fejérmegyei agarászat. 
Mult november hó 28-án tartotta a tolua-fejérmegyei czimmel ez évben ala

kult agarász társulat Rudnyánszky Iván báró elnöklete alatt Dunaföldvárott első 
dijjas versenyfutását, a hol is 8 bejelentett agár közül a társaság által első dijjul 
kitűzött nyerget Döry Zsigmond C z i c z k e nőstény agara, a második dijjat a lo
vagostort, Szluha Benedek C z u t i kan agara nyerte el. Melly alkalommal az együtt 
levő tagok, egy részről a naponkint szaporodó részvényesek névsorától, más rész
ről az egyesek által ajánlott magán dijjaktól ösztönöztetve —jövő 1860-ik évtől 
számítandó három év re , vagy is 1862-ik évig bezárólag minden évben három ver
senyfutást Dunaföldvárott — tekintve mind a vendégek elszállásolási kényelmét, de 
leginkább határa kiterjedettségét, mint e czélra legmegfelelőbb helyen tartatni 
határozott. H o r v á t h V i n c z e , 

egyleti jegyző. 

A lóvásár Parisban. 
Parisban minden szerdán és szombaton van lóvásár , már báromszáz év óta. 

A vásártér a B o u l e v a r d de f h o p i t a l , s a M a r c h é a u x c h e v a u x utcza 
közt létezik. A fő bejárás a Boulevard felöl van. Mielőtt az ember a tulajdonképeni 
lóvásártérre érkeznék, egy udvarba jön, hol mindenféle kocsit árulnak és árve
reznek ; ezentúl egy másik udvar van, hol lovakat árvereznek s csak ezután 
jön az ember a vásártérre, melly két fasorral van beültetve, hogy a lovak árnyék
ban s a legyektől megoltalmazva lehessenek. 

A két fasor közt egy sor palissade van , melly állásokra van fölosztva, négy 
és hat lóra. Ezen állások olly kereskedők számára vannak fönntartva , kik rende
sen hoznak lovakat a vásárra. E kereskedők közül mindegyiknek meg van saját 
osztálya, mellyre egy táblán neve föl van irva nagy betűkkel. Ha azonban a ke
reskedő nem foglalja el egészen osztályát, mindenkinek szabad annyi lovat beleál-
lltania, a mennyi még elfér az állásban. 

A lovak két sorban vannak felállítva a vásáron. E két sor közt szabad tér van, 
mellyet egy korlát hosszában két részre oszt. E korlát körül kísérlik meg a lovakat. 
A járó-kelök számára sok átjárás van a korláton alkalmazva. 

A formaságok, mellyeket be kell tölteni, mikor lovakat visznek a vásárra, 
nagyon egyszerűek. A lovat a felügyelő hivatalnok vagy az állatorvos elé vezetik, 
kiazt megvizsgálja és bizonyítványt ad, bogy nem taknyos és nem szenved valamelly 
ragályos betegségben. A vásárpénz egy lóért vagy öszvérért 50 centimé (14kr),egy 
szamárért 25 cent. Öszvéreket ritkán hoznak a vásárra. A négy kerekű kocsik vá
sárpénz 1 frank 25 cent. (35 kr.) és egy szekéré 75 cent (21 kr.) 



Egy félkör, melly középen kissé mélyebb mint a széleken, és dombos és 
lejtős pályát képez, a kocsilovak megkísérlésére szolgál. A kocsikat s a szüksé
ges szerszámot Paris városa állítja k i s minden próbától 25centet kap. A kocsik üre
sek , de a vevők, ezeknek barátaik és ismerőseik s a számtalan utczagyerek, kik 
illy alkalmakkor sohasem hiányoznak, olly nagy buzgalommal kapaszkodnak fel há
tul , hogy néha kivívják a diadalt a szerencsétlen fogat erőlködései fölött. 

A csődörök külön vannak választva a kanczáktól. A többi lovakat is némi 
rendben állítják föl. A legszebb és legjobb lovak a bejárás melletti osztályokat 
foglalják el. A rosz, hitvány lovak, mellyeket r o s s a i 11 e s-nak hívnak, a tér má
sik végén állnak. 

Különben e vásáron csak igás és megromlott fényűzési lovakat adnak el. A 
lótenyésztés hires, kitűnő termékeit, a telivér, nemes lovakat az c h a m p s e l y -
s é e s - n adják e l , hol minden héten kedden és csütörtökön alkalmuk nyilik a gaz
dag embereknek, az aristokratiának s a vadászat barátainak, magukat lovakkal 
ellátni. 

A Boulevard de l'hopitalon szombaton van a fövásár. A lovak száma ritkán 
haladja meg a nyolczszázat s a legmagasabb árak ritkán rúgnak 12—1500 frankra. 
Azonban 10 frankért islehet lovat kapni. A szegény bérkocsiló itt még egyszer meg
jelen az élet színpadján, terhes, nehéz pályája után, mielőtt a gyepmester kezére 
kerülne. 

E párisi vásárokon ép ugy mint mindenütt, sőt még jobban mint bárhol, gya
korlati érvényre emelkedett azon elv, hogy lóeladásnál sem ismeretséget, sem ro
konságot nem kell tekintetbe venni, hanem a fődiadal abban áll, ha valakit j ó l 
lefőznek. Becsületesség és őszinteség száműzve vannak e helyekről. A törvény a 
bajt csak nagyon kis mértékben akadályoztathatta, a vásárlást érvénytelenítő hibák 
meghatározása s a kilencz napi határidő által, melly a megcsalatottnak engedve 
van, hogy a csalást bebizonyíthassa. A csalás talál eszközöket, hogy a törvény 
ezen akadályait is kijátszhassa. És e mellett a csalás csaknem tekintélyben áll és 
érdemmé lett; a megcsalatott el lehet reá készülve, hogy kinevetik, mig a csaló 
diadalt ül. 

A lókereskedök gyakran olly ügyességet, ármányosságot és biztosságot fej
tenek ki alkudozásaikban, melly a legmegőszültebb államférfiéval is vetekedik. 
Senki se érti ugy mint ök, hogyan kell egy lovat átváltoztatni, egészen más kül
sőt adni neki, a vén, elcsigázott állatból tüzes lovat csinálni, melly az ostor leg
csekélyebb mozdulatára füleit hegyezi és mindenféle ugrásokat tesz. Ha valaki 
egy hét előtt merev, béna, ostor és sarkantyú iránt érzéketlen lovat adott el, ma 
élénk, vidor állatot talál helyette, teli tűzzel, nyugtalansággal. S ezen átvál
tozás ekkép történik: 

Két napig jól tartják a lovat zabbal, a vásár előtti napon s a vásár napján 
reggel nehéz ostorral fölfegyverzett izmos lovász megy az istállóba és előkészíti 
a lovat a vásárra, a mi annyit tesz, hogy óránkint olly erős könyörtelen leczkét ad 
neki az ostorral, mellyet a ló nem egyhamar feled el. A vásár napján a ló meg
jelen a vásáron, a h o s s z ú b o r s s a l , mint a francziák mondják, vagyis jó adag 
borssal a hátulsó részében. A ló ezen előkészület folytán beteges, lázas izgatottság-



ban van és a borzasztó tanitó legcsekélyebb mozdulatára a lovagló ostorral, fölágas
kodik és félelmében előre bátra ugrál. A tapasztalatlan vevő a beteges állapotot 
a tüz jelének tartja, és szerencsésnek mondhatja magát, ha lova a vásár után né
hány nappal nyomorultul meg nem döglik. 

A kehes lovat is megtudják rövid időre a kehtől szabadítani. Negyvcnnyolcz 
óráig koplalni hagyják és közvetlenül a vásár kezdete előtt egy csomó kissé meg
nedvesített luczerna szénát adnak neki. E módszer rendesen sikeres. A keh egészen 
megszűnik. Lehet a lovat futni hagyni, tüdejét kihallgatni, megvizsgálni: semmi se 
fog betegségre mutatni benne. Azonban a vevő olly lovat kapott, mellyet két nap 
múlva épen nem használhat, mert kehesebb mint azelőtt volt. 

Néha ugyanezen czélból valamelly italt is használnak, melly rendkívül erős 
hatású gyógyszerekből van készítve s olly erös, hogy ha az adag kissé nagy volt, 
a ló megdögölhet tőle. Épen azért történik vásárokon olly gyakran, hogy a lovak 
egyszerre dögölten összerogynak. 

A kisebesült térdű lónak persze nincs értéke, alig maradt meg előbbi becsé
nek negyedrésze, mivel gyenge és hibás tagokat kell nála föltételeznünk. A keres
kedők annyira vitték, hogy e hibát is el tudják rejteni. Valódi remeklés a csalás 
mesterségében. 

Egy öreg lókedvelő és tulajdonos beszélte nekünk, hogy egyszer olly lovat 
vitt vásárra, és adott el, melly a mult vasárnap elesett és mindkét térdét fölütötte, mi
dőn Parisból elvitték, mindkét térdéről le volt kopva a szőr. Három nap múlva ta
lálkozik azon emberrel, ki a lovat megvette, és tudakozódik utána. „Már meggyó
gyult", monda amaz „s ön aligha fogja megismerni." 

„Hogyan ? viszonzá ismerősünk csodálkozva, meggyógyult ? de hogyan lehet 
három nap alatt szőrt növeszteni egészen kopasz térden?" ,,Én egy titokkal birok, 
monda a lókereskedő, jöjjön velem s nézze meg a lovat; tegye fel szemüvegét és 
vizsgálja meg a lehető legfigyelmesebben; de térdéhez semmi áron sem szabad 
nyúlnia." Lóismerönk elment, megnézte a lovat és annyira rendes állapotban talál
ta térdét, mintha soha egy szál szőrének sem lett volna baja. A tulajdonos egy óra 
múlva ismét eladta a lovat, legjobb barátai egyikének, ki Paris leghíresebb és leg
ügyesebb lókereskedői és lóismeröi közé tartozott — 1400 frankért. A vakaró leg
első érintésére kisült a csalás. A ló testéből néhány csomó szőrt tépettki a lókupecz 
és valamelly mézgás anyag segélyével olly ügyességgel és gonddal ragasztá azt a 
felütött térdre, melly messze meghaladta a fodrászok művészetét, ugy hogy még a 
legügyesebb lóismerö sem vehette észre a csalást puszta nézés után. 

Nem szólunk azon köznapi fogásról, melly abban áll, hogy a lovakat párosan 
megfestik egy fogat elé, e módot már csak ritkán használják; sem a leráspolt fo
gakról, melly fogást mindennap használnak, hogy a lovakat valódi koruknál néhány 
tavasszal fiatalabbakká tegyék. De lehetlen, hogy ne közöljük itt egy vakmerő és 
szemtelen csalás példáját, melly arra tanit, hogy lóvásárlásnál mindig óvatosaknak 
kell lennünk s a legtapasztaltabb lóismerö se érezheti magát mindig teljesen biz
tosnak. 

Egyszer egy jó lóismerö szép hibátlan lovat vett a vásáron 500 frankért, 
Büszke volt vásárlására és megmutatta a lovat egyik barátjának, kilókereskedő 



volt, azon reményben, hogy majd meg lesz dicsérve és bámulva ügyessége miatt, 
mert a ló valóban többet látszott érni a vételárnál. A kereskedő igy szólt: „A ló 
megér 60 pistolt, de fogadni mernék, hogy valami lappang alatta." Hasztalanul 
iparkodtak valamelly hibát fölfödözni, a ló üget és vágtat és semmi nyoma a hibá
nak. Végre igy szól a kereskedő egy lovászhoz: „Vegye csak le a fültakarót." Épen 
nyár volt s a ló fültakarót viselt, minőt a nemes lovakra szoktak tenui, óvszerül 
a legyek ellen. Midőn a fültakaró lenn volt, kisült, hogy a lónak csak egy füle volt, 
a másik kaucsukból volt csinálva nagy művészettel. A vevő nagyon haragudott a 
szemtelen csalás miatt és beperelte az eladót. De a biró nem érvényteleníthette a 
vételt, mert az érvénytelenítő hibák közül a kaucsukból készült füleket kifeledték. 

Még csak néhány szónk van az úgynevezett lócsiszárok és közbenjárókról, kik 
semmiféle vásáron, tehát itt sem hiányzanak. Ezeknek nincsenek saját eladó lovaik. 
De ha valami jólelkű vevőt elfoghatnak, hozzá csatlakozni iparkodnak és ajánlatot 
tesznek, hogy 5—10—20 frankért segitni fogják öt a vételben és érdekeit képvise-
lendik. Tudnivaló, hogy a vétel után az eladótól is várhatnak borravalót. Miután 
pedig az eladó rendesen látogatja a vásárt, a vevő pedig életében egyszer vagy leg-
felebb néhányszor megy oda, igen természetes, hogy az utóbbi az előbbinek áldo
zatává lesz. Az eladók is persze ismét bőkezűek a közbenjárók iránt. 

A közbenjáró mindig hosszú ostorral fölfegyverkezve járkál föl s alá. Ha vala
melly lovat nézegetnek, soha sem mulasztja el mintegy tévedésből vagy szokásból 
néhányat reáhuzni lábaira. A pályán, mellyen a lovat ide s oda vezetik, mindig van 
egy csapat illyen polgártárs, kik csupán mint nézők állnak ott, de mulhatlanul 
mindig ütnek néhányat a szegény állatra, mellyet előttük elvezetnek. A ló épen olly 
helyzetben van, mintha vesszőt futna s ha csak kis szikra életerő van benne, bizo
nyosan ugrálni és ágaskodni fog. A kereskedő természetesen mindig mintegy aggódva 
a ló után szalad, és a lovásznak kiabál a mennyire lehet fönnhangon, „Átkozott 
ficzkó ! Ügyetlen gazember! tartsd erősen azt a lovat, hó ! hó !" s aztán kissé hal
kabban , de ugy hogy a vevő meghallja, hozzá teszi: „Pompás ló, csupa tüz, csupa 
élet, dicső állat, ha ez jó kezekbe kerül , stb." 

A lókereskedökön és közbenjárókon kivül még az utczagyermekek is állandó 
szerepet játszanak e vásárokon. Habár valamelly üzletnél elis vannak foglalva, szer
dán és szombaton rendesen vásáron tévelyegnek ide s tova, hónuk alatt kopott lo
vagló ostorral és bal lábukon sarkantyúval. A próbálandó lovakra fölülnek s ezért 
néhány soust kapnak. Valamennyien kitűnő lovasok s ugy ülnek a lovon, mintha 
oda voluának szegezve. De minthogy ép olly vakmerők mint ügyesek a lovaglás
ban, gyakran szerencsétlenül járnak; nem múlik év, hogy néhány illy fiatal nyar-
goncz halálát ne siratnák. 

A taknyos lovak elleni vizsgálatokat a legnagyobb szigorral viszik s mihelyt 
valamelly ló e betegségben szenved, azonnal jegyzökönyvet vesznek föl a tulajdonos 
ellen, ha csak nem megczáfolhatlanulbebizonyítja, hogy mit sem tudott a ló betegsé
géről. A lovat azonban rögtön átadják a rendörségnek és elviszik az aubervilliersi 
gyepmesterhez. 

Minden vásáron lovakat és kocsikat is árverez el (vendu a la eriée) egy föles
küdi becslő. Ha valaki illy módon akar lovat eladni, csak egy nappal előbb elküldi 



a becslőnek, ki aztán az árverezést eszközli s minden formaságot elvégez a tulaj
donos helyett. A párisi helyőrség kimustrált remonte lovait is e módon árverezik el. 

A vásár márczius 1-től május 30-kig délután 2—6 óráig és június 1-től de
cember 31-kig 3—7 óráig tart. 

A sivatag lovai. 
(Vége.) 

A z a r a b l o v a s e l v e i . — Az araboknak a lóra és lovasra vonatkozó mon
dataik tanúsítják, milly helyes nézetekkel bírnak ők a lótenyésztés lényegéről; Ma-
homed több parancsa vallási indokkal van felruházva, annak bizonyságául, milly 
fontosságot helyezett ö e parancsok megtartására. A többi közt a prophéta ezeket 
mondja : 

„A hivő részére, ki lovát úgy nevelte, hogy véle a szent háborúban kitűnhe
tett, az Ítélet napján e ló verítéke , hullatéka és vizellete az érdemek mérlegébe 
fog jönni." 

„A valódi lovasnak keveset kell ennie s kivált innia. Ha szomját elviselni nem 
bírja, akkor ő nem jobb a mocsarak békájánál." 

„A hegyi lovat a sikföld lovánál — s ezt ismét az ingoványos vidékinél be
csüljed többre; ez utóbbi csak pogygyászlónak való." 

„A jó lovasnak ép úgy kell tudnia az árpaadag mennyiségét, mint a vadász 
ismeri a fegyverébe kellő lőpor-adagot." 

„Minden — lovadnak adott árpaszem bűneid bocsánatát eszközli a más vilá
gon;" mihez Sidi=Hamed-ben-Jussef még azt tette : „Ha nem láttam volna, hogy 
a csikót kancza ell i , azt hinném , hogy ezt az árpa teszi." *) 

„Lovadat naponkint csak egyszer — dél után egy vagy két órával itassa 1 
árpát pedig napalkonyatkor adj neki; ez jó szoktatás barczos időkre s a ló húsát 
keménnyé teszi." 

„Árpa után mindjárt ne itasd lovadat, mert (medrube be cheer) megütné az 
árpa." 

„Gyors lovaglás után ne itasd lovadat, mert (medrube be el ma) megütné 
a viz." 

„A lovat úgy kell használni, mint a börtömlő csövét; nyissad ki időnkint s 
tartsd be a nyílást, úgy sokáig lesz vized; ha azonban ömleni engeded, vized el
fogy s szomjad oltására nem marad." 

„Ha messze kell utaznod, időnkint menj lépést, hogy lovad ismét léhlzéshez 
jusson. Háromszor megizzadhat és megszáradhat; akkor aztán bocsásd meg heve
derét, hadd vizellni és tégy véle a mit akarsz, nem fog elhagyni bajodban." 

„Ha vágtatsz s utánad más lovasok jönnek, nyugtasd meg lovadat s ne szo
rítsad: önként is előre menend az." 

*) Rokon ezzel a mi — 
zab az anyja. ̂  

hihetőleg szintén keletről hozott közmondásunk : „Ló neveli a csikót, 
S z e r k , 



„Ha ellenséget vész tizöbe s ő azzal kezdi, hogy lovát nagyon kergeti: te a 
magadét tartsd vissza s bizonnyal utóiéred ellenfeledet." 

„Indulás előtt néhány perczig enyelegj lovaddal, ezzel feloldod lábait." 
„Ki, ha teheti, lovát vizeilés végett nem állítja meg, az vétkezik. Kísérőinek 

is meg kell állaniok, ez háládatos tett." 
„A ló ezt mondja: „Ne kergess a nyár forró napján, ha kívánod, hogy meg

mentselek a kardok forróbb napján." 
„Ha életed forog veszélyben s te azt veszed észre, hogy lovadból most mind

járt kifogy a „no még": vedd le róla a kantárt s adj neki egy sarkantyúdőfést, bogy 
vérezzék belé. Ekkor vizelleni fog s még megmenthet." 

„Ha sebes száguldás után kissé pihentettél: a pillanat, midőn a tajt a ló orrán 
kezd kifolyni, annak jele, hogy tovább nyargalhatsz." 

„Ha lovadat megerőlteted s meg akarsz győződni, van-e még erő benne: szállj 
le s húzzad meg a ló farkát. Ha nem hátrál, bizhatol benne." 

„A lovasnak Ügyelnie kell lova szokásaira s ismernie kell jellemét. Igy fogja 
tudni, bizhatik-e benne, ha leszállott róla s csendesen marad-e a kanczák közt, vagy 
békót kell-e rá tennie. E körülmények mindegyike fontos dolog ellenség közelében." 

T á p l a , á p o l á s , t a g a r á n y o k . — Tavasszal a beduin zamatos legelőt 
keres, minőt a sivatagon pásztánkint lel; lova lábairól a patkót leszedi s szabad 
folyást enged ama tisztulási és ifjulási működésnek, melly ezen időszakban a ter
mészet átalános törekvése. A ezukoranyagos és zamatos fü legegészségesebb táp-
Iája a lónak s habár ez a zöld takarmány idejében rendkivüli tényekre képes nem 
lehet, mert e tápla inkább tisztit és frisit, mint sem erösit és keményít: mindazon
által a ló testét a későbbi dúsabb abrakra előkészíti, melly a tevetejjel együtt a ló 
izmainak ruganyosáágot s velős csontjainak kemény erőt ad. 

Nyaranta a beduin helységekbe a bazárokhoz vándorol, hol szükségleteit be
szerzi , abrakot és árpaszalmát vesz; lovát folyvást magánál — s árpával és árpa
szalmával bőven tartja. Legelőre ekkor nem bocsátja, mert azonkívül, hogy a né
pesebb helyeken lévő idegenektől félti, méu-kanczákkal is jöhetne érintkezésbe 
s a kielégítlenül maradó ösztön — mert a hágási időszaknak vége már —• ama sú
lyos bajba is ejthetné lovát, mit az arab „el Kuerrefa"-nak nevez. E bajban a mén 
elsoványodik, szőre fényét veszti; egyre nyerit s nem eszik. Hogy meggyógyuljon, 
minden kanczától távol kell tartani s orrlyukait, mellyekkel a kanczát szimatolja, 
hagymalében áztatott kátránnyal bedörgölni. 

Nyaratszaka az arab naponkint csak egyszer itat, napkelte előtt vagy után, 
mert illyenkor a viz legfrisebb és legegészségesebb. A negyven napig tartó nagy 
hőség (Semaime) alatt csak minden két nap alatt egyszer itat az arab. 

Ősszel a népesebb vidékről tanyahelyeire tér vissza az arab. A jobb módú ek
kor sem vonja meg lovától az árpát, de naponkint csak egyszer abrakol, este s 
ekkor bőven. Azt tartja: „a reggeli abrakolás a kéményen megy k i , de az esteli a 
ló derekába megy."—Ez időtájtaló egy igen tápláló füvet kap a legelőn, a chiechet, 
mellyet az arab nagyra becsül s a jeles szerény emberről is azt mondja, hogy 
„ollyan mint a chiech, sokat tesz és keveset beszélnek róla." —• Éjjel a ló B u s e 
uevü takarmányt kap, mit az arab az „árpa testvérének" nevez — és Á f á t (Ly-



geum Spartum); mind a kettő tápláló növény , mellyet a ló szecskába vágva eszik. 
Naponkint egyszer — még pedig dél után egy és két óra közt itat, mert ősszel a 
reggeli és esteli órákban a vizet már hidegnek véli. 

Telente a sok esőzés után a legelő ismét kövérré vált s a ló rendesen az egész 
napot ott tölti. Árpán s a nevezett takarmányon kivül a ló gyakran törökszilvát 
(datolyát) is kap, vagy féléretten s ekkor magvastól megeszi; vagy éretten s ekkor 
a magot megzúzzák és a gyümölccsel összevegyitik számára; adják szárítva is s a ló 
a magot ügyesen kiveti szájából. Zúzott datolyát italba is vegyítenek. 

Még egyet meg kell említenünk s ezt mint erőt és szívósságot adó szert az ár
pával egyre becsülik: a tevetejet Már a csikót is szoktatják hozzá s ez gyakran az 
anyatejet pótolja nála, míg a nagy lónak viz helyett italul szolgál. Az arab nagyra 
becsüli jó tulajdonságait s meg van győződve róla, hogy ez lovát legnagyobb erő
feszítés után is felfrisíti és kitartóvá teszi. 

Mit mi ápolásnak nevezünk, a vakarást, tisztogatást s az istállók egyéb csi-
nosgatásait: ezekre az arab kevés gondot fordit. A mi tisztogatásunkat ő nem is
meri ; a ló bőrét szalmacsutakkal erősen ledörzsöli, szőrét gyapot rongyokkal lesi
mítja s ebből áll az egész tisztítás. Ellenben minduntalan mossa lovát s az idővi
szontagságok ellen gondosan védi, gyapotszövetü takarókkal fedi, mellyek telente 
éjjel nappal, meleg időben pedig csak éjjel maradnak rajta. Közmondása : „a nyári 
hideg roszabb a kardcsapásnál." 

Az arab bizonyos jelekről előre meghatározhatni véli a növendék csikó ará
nyait és tulajdonságait; p. o. először a csikó fejének átmérőjét veszik aként, hogy 
a csikó nyakán átvetett kötél két végét az orra alatt fogják össze; aztán a láb és 
mar közti tért mérik meg s azt tartják, hogy a csikó még annyit fog nőni, a mennyi
vel az első mérték hosszabb a másodiknál. 

Vagy pedig az előtérd és a mar közötti távolságot — s aztán ismét a térd-
csuklótól a pataszélig való közt mérik meg; ha már most az utóbbi mérték épen fele 
az előbbinek, akkor a csikó nem nő többet; máskülönben még nő, miután a meg
nőtt lónál e két mérték hossza épen mint 2:1 áll egymáshoz. 

A ló becsének mcgitélhetésére az arab megaraszolja azt farka tő vétől a mai-
közepéig s innen ismét nyakán át fülei közt orralljáig; a szerint, a mint az első mér
ték az utóbbival egyenlő, vagy ennél hosszabb vagy rövidebb : a lót jónak, igen 
jónak, vagy középszerűnek itéli. 

A s z ő r s z i n é r ő l . — Az arab, ki többnyire képletesen s a prophéta vagy 
híres főnökök eletéből vett történetekkel szokott beszélni, a ló szőrével egybefüggő 
tulajdonságokról is gyakran mond mesét. Igy például „a Hedjra 900-ik évében Ben 
Dyab hires főnököt Saad el Zanaty üldözte. Futás közben fiához fordult skérdétöle, 
milly szörüek az ellen legelső lovai ? — Szürkék; felelte a fiú. — Jó, tehát nyar
galjunk a nap ellenében s a szürkék vajként fognak elolvadni. — Idö múlva ismét 
kérdé fiától, millyenek a legelső lovak? — Feketék; lön a válasz. — Jó, úgy igye
kezzünk köves talajra jutni s nem kellend félnünk tőlük, mert hasonlók ők a Sudan 
négernöihez, kik kavicson mezítláb járni nem tudnak. — És harmadszor ismét kér
dé Ben-Dyab, milly lovak jönnek utánuk legelöl ? — Pejek és sárgák. — Úgy csak 



előre fiúk ! Sarkantyút a lovaknak ! Mert ezek utói érnének, ha mi lovainkat egész 
nyáron át árpával nem tartottuk volna !" 

A sárgáról ezt is mondják : „ha azt hallod, hogy valaki lovat látott repülni a 
légben, kérdezd milly szőrű volt; ha azt felelik, hogy sárga — hidd el." 

A pejröl : „ha azt hallod, hogy egy ló mélységbe ugrott s nem törtónt baja, 
és ha azt teszik hozzá hogy pej volt : hidd el." 

Más közmondások : „legjobb ló a sárga; leggyorsabb a pej ; legkitartóbb a 
fekete; legáldottabb a fejér homlokú." 

Megvetett szinek : a tarka; az arab ezt a tehén testvérének nevezi; a sárga-
zsufa, melly szerinte zsidósárga; és a pirosderes, mellynek vértócsa nevet adott. 

A lovak jeleiről, csillagairól, bókáiról s a keselábakról az arabnak tömérdek 
mondatkája és elöitélete van. Igy, jó jelnek tartja, ha a jobb elő- és a bal hátsó 
láb kese; az illy ló gazdájának szerencsésnek kell lennie, mert fejér oldalon ül fel 
és száll le. (Az arab t. i , a jobb oldalon űl a lóra és balról száll le.) 

Ellenben : „soha se vegyél rendes hókájú s négy kcselábú lovat, mert ez ma
gával hordja halotti leplét." A négy keselábú valóban nem is szép s már a közép
századokban énekelték : Cheval des trois, Cheval des rois; Cheval des tous, Che-
val des fous. 

A v e r s e n y e k . — A verseny napján roppant néptömeg szokott összegyűlni; 
a t'önökök és tekintélyes férfiak megjelennek; a lovakat minőségi szakaszokra oszt
ják s ezek a faj és képesség mérve szerint futnak. A képességet az határozza meg, 
volt-e a ló idomitásban vagy nem. Az idomítás abból áll, hogy a táplaadagot fokon-
kint mindaddig növelik, mig a ló láthatólag vastagszik; akkor ismét a következő 
negyven napon csökkentik az adagot a lehető legkisebb mennyiségig, a lovat na
ponkint kemény mozgásba fogják s a pihenés alatt eleinte hét takaróval fedik le, 
mellyek közül minden hat nap múlva eggyel kevesebbet tesznek reá. 

A prophéta parancsa szerint csak idomított lovak futhatnak együtt; s a tértá
volság idomított lovaknál hét mértföld, nem idomítottaknál csak egy. 

Induláskor hosszú kötelet vonnak el a futandó lovak szügye előtt, hogy egyik 
se nyerjen térelőnyt. A futás tíz-tíz lóból álló csapatonkint" történik s minden lónak, 
a szerint a mint beérkezett, saját neve van. A győztes: elvevő; a második : far 
utáni, mert a győztes fara után jött; a harmadik : vigasztaló, mert közte és a győz
tes közt csak egy ló volt; a negyedik: következő; az ötödik : a kis ujj ; a hatodik: 
nyughatatlan, mert nyugtalansága és félelme miatt nem haladhatott; a hetedik: 
szerencse részese mert ez az utolsó, melly a kitűzött díjban még részesül; a nyol-
czadik : remélő, mert a dijat még remélheté; a kilenczedik: pofonütött, mertmeg
verve és lealázva van; a tizedik : a hallgatag, mert ura hallgat szégyenében. 

A muzulmán törvény kétféle dijversenyt enged meg: 1. A versenyben részt 
nem vevő főnök díjat tüz k i , mellyet a győztesek nyernek. 2. A versenyben részt
vevő adja e dijat; de ez csak úgy van megengedve, hogy — ha a díjadő lenne a 
nyertes, a díj a többi közt osztassék el. Résztvevők tételeiből alakított dijat,, vala
mint minden fogadáshoz hasonlót a muzulmán törvény szigorúan tilt. 



H á g ó m é n e k . 
Gróf S á n d o r M ó r i c z puszta-gyarmatin ménesében, Es/tergommegyében következő 

mének fognak következő dij akért idegen kanezák hágatására az 1860-dik évi hágatási folyamra 
felállíttatni, u. m : 

S p r i g of S h i l l e l a g h világos pej, e folyó évben mint telivér angol hozatott be Au. 
golhonból — hág telivér kanczát 50 f., félvért pediglen H0 f.ért. 

G e n e r a l H a v e l o c k , világospej, e folyó évben mint félvér hozatott be Angolhonból, hág 
egy kanczát 40 f.ért 

C o s a r a r a , vörös deres, magán nevelésű telivér angol, hjíg telivér kanczát 40 f., felvert 
20 f. ért. 

D o m i n ó sötétpej, magánnevelésti angol faj, hág egy kanczát 30 fért. 
Istállópénz egy kanczától 5 fért. 

A polgárdi istállóban jövő február 1-től kezdve Frantie id. pej mén. ap. Alarm, any. 
Mulatto k. hágni fog : telivér kauc zát 50 forintért, félvér kanczát 25 forintért. Istállópénz 5 for. 

E l a d ó lovak. 
A Sz. Fejérvártól 3 órányira esö nagy h ö rc s ö k i pusztán gr. Zichy Pál istállójában két 

saját nevelésű, 16 maskos , 5 éves herélt és 6 éves kancza, mind a kettő világos pej, jól betaní
tott hámos ló eladó. Áruk 1200 for. 

M a y b o y angol teliver mén, nev. W. Jackson 1852-ben; ap. Trueboy, any. Rebecca, 
melly Pompey és Keturahtól származik , ez utóbbinak ap. Péter Lily, mellynek ap. Muley, any. 
Prima Donna. E mén 16 markos, sötétpej, jegytelen, erős, egészséges, hibátlan, jámbor termé
szetű és igen szép alkatú. Angliában az 1855-ki Derby-dijra mint negyedik érkezett be s a St. 
Legerben mint első kedvenezre 5-öt 1 ellen fogadtak ellene ugyanazon évben. Ez őszön falka után 
vadászott s kellemes lovaglás esik rajta. Ára 2500 for. A venni szándékozó csehországi Pardubitz-
ban Deutschmann lovászmesterhez forduljon. 

E l a d ó f a l k a . 
Az aradi vadásztársulat kopófalkája , összesen 16 pár nyúlkopó , eladó. Bővebb értesítés 

nyerhető Popovits Zsigmond ügyvéd úrnál Aradon. 

J e l e n t é s . 
A csehországi lovaregylet a titkárságot Cavaliero Ferencz úrra ruházván át, 

ezentúl minden bejelentés s az egyletet érdeklő minden levél a nevezett titkárhoz 
(Bécs, Stadt, Wildpretmarkt 550) intézendő. 

E l ő f i z e t é s . 
A Vadász- és Versenylap 1860 negyedik évi folyamára. 
Pesten házhoz hordva egész évre 10 for. fél évre 5 for. 
Postán egész évre 50 krral, félévre 25 krral több. 

T A R T A L O M : 
A vadkecske. — Tárogató. — Békésmegyei vadászatok. — Szabolcsi agarászat. — Tolna

fejérmegyei agarászat. — A lóvásár Parisban. — A sivatag lovai. — Hágó mén. — Eladó lovak. 
— Eladó falka. — Előfizetés. 

Tulajdonos kiadó és felelős szerkesztő Bérozy Károly. 












