
Agarászatok a dualizmus kori Szabolcsban *
Dr. Horváth László

Bevezetés
A kutyával történő vadászat gyökerei az ősidőkig nyúlnak vissza. Attól kezd
ve, hogy az ember és a kutya együttélése megkezdődött, őseink hűséges társa
ikat vadászati célra is alkalmazták.

A kutyákkal történt vadűzés a középkorban terjedt át földrészünkre ke
letről. Adatok bizonyítják, hogy a VIII. század második felében a mai Fran
ciaország területén már ismerték a kopóval folytatott vadhajszolást, mely
nek végán-a vadászokra szerencsés esetben-a vad kifulladva már nem bírt me
nekülni az őt üldözők elöl.^

A középkori Magyarhonban is kedvelt mulatság volt a kopós vadászat.
Néha szarvast, általában pedig rókát és nyulat üldöztek. Ezek a vadászatok
azonban csak kevéssé hasonlítottak az angol módszerrel űzött falkavadászat-

2hoz, melyet Széchenyi István honosított meg hazánkban. Az általa szervezett 
falkavadász társaság 1824-ben alakult meg. Széchenyinek e vadászattal kap
csolatos hitvallását jól tükrözi a következő idézet, melyből az is kiderül, 
hogy melyik vadászati mód volt a kedvence: "Minden,ami az egészséget elő
mozdítja, az érzékeket élesíti, a függetlenséget emeli, az érzékiséget tá
voltartja, nagy, kiszámíthatatlan értékkel bír - ezért, és egyedül ezért 
szeretem a vadászatot, és a lovasvadászatot méginkább."^

A legnagyobb magyar jó érzékkel vette észre a falkavadászatban rejlő 
lehetőségeket. Egyrészt tovább fejlődhetett a hazai lovassport, vadászlovak 
kiképzése és rendszeres lovaglása révén, másrészt, ami nem kisebb jelentő
séggel bírt, hogy a vadászat gyakorlása során országos jelentőségű ügyeket4lehetett tárgyalni a haladó gondolkodású főnemesekkel.
A Szabolcsvármegyei Agarász Egylet megalakítása
Az Egylet 1842-ben alakult meg, és ettől kezdve több mint 70 éven keresztül, 
kisebb névváltoztatásokkal és kényszerpihenőkkel, de működött, mígnem a vi
lágháborúk és rendszerváltások "időlegesen" le nem törölték a vadászat szí
nes palettájáról. A múlt század negyvenes éveiben gombamódra szaporodtak
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az ország agarászegyesületei, így a Zemplén megyei, a Kapos-menti, az agárdi, 
keszthelyi, tatai, tápiószentmártoni, ceglédi és mások.^ Mi volt az a mozgó- 
erő, ami a falkasport ily mérvű elterjedését elősegítette? A falkavadásza- 
ton a fegyvertelen lovas vadászok kutyáikkal addig űzték a vadat, míg az 
teljesen kimerülve az ebek zsákmányává lett. A lovaglás szeretete, a kutya
tartásban rejlő örömök és büszkeségek, továbbá a vadásszenvedély szerencsés 
találkozása adják a magyarázatot a fenti kérdésre.

A szenvedélyes szabolcsi agarászok egyletük megalakítása után rövide
sen megkezdték versenyagarászátok rendezését. Az egylet első elnöke, Erdődy 
László vezetésével már a negyvenes években komoly versenyeket tartottak a 
hortobágyi pusztán.^ Az első díjat Nadányi Sándor "Jordán" nevű agara 
nyerte, melyet a verseny után Csernovich Péter 400 forintért vett meg. Az 
1848/49-es zivataros időkben az egylet feloszlott, s csak 1856-ban alakult 
újra egy társulat id. Elek Mihály elnöklete alatt. Az agarászatok helyszíne 
megváltozott, a távolabb eső Hortobágyról Nyíregyházára került a rendezvény, 
melyet évente tartottak, fényes bálokkal egybekapcsolva. A tagok létszáma 
a hatvanas évek elejére oly nagyra nőtt, hogy felmerült a kettéválás gopp 
dolata. Ez 1863/64-ben valósult meg, amikor a Nyíregyházi /Szabolcsi/ 
agarász-egylet kettészakadt. Két új társaság alakult. Az egyik a Felső
szabolcsi agarász-egylet, melynek elnöke Dézsy Imre lett, és Kisvárdán tar
totta agarászatait, a másik pedig Vajai agarász-egylet néven Vaján jött 
létre. Elnöke gr. Vay Ádám. Néhány év kellett csak, és a kisvárdai egylet 
beleolvadt a vajaiba. 1870-től mint Szabolcs-vajai agarász-egylet Léteztek.

Az 1860-as években, amikor minden politikai egylet alakítása szigorú
an tiltva volt, az alakuló egyletek valamely társadalmi cél szolgálatára 
jöttek létre, de igazában a hazafias szellem ébrentartására, élesítésére, 
egy jobb jövendő eljövetelének előkészítésére szolgáltak. Az agarászegylet 
összejövetelein Szabolcs vezető, számottevő férfiai e jogcímen jöttek ösz- 
sze, és míg nap közben igazi céljaikat az agarászat alá rejtve hajszolták 
a nyulat, a hosszú őszi estéken tárgyalták a hazát érdeklő eseményeket.

Későbbi idők lelkes agarásza Okolicsányi Menyhért visszaemlékezésé
ből^ pontosan nyomon követhetjük a Vajai agarászegylet megalakítását:
"A lezajlott forradalmi napok után nehezek voltak az összejövetelek és ba- 
rátkozások. Egy alkalonmal az áldott jó lelkű báró Horváth Gedeon eljött 
Gödére az örökös jó homorú Nozdroviczky György házához, hol többen voltunk,
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és felemlítette, hogy ne csak kettesben és hármasban agarásszunk, hanem 
alakítsunk egy agarásztársulatot, hol a mulatság mellett egyéb megyei és 
országos dolgokat is megtárgyalhatunk. Rögtön leültünk és egy felhívást 
intéztünk a megyei urakhoz, kik örömmel fogadták és szép számmal alá is ír
ták részvétüket. Ezek után rövidesen megalakult az agarásztársulat."

Az alapító tagok névsora: Patay András, Péchy László, Vidovich Antal, 
br. Zsenyei Lajos, Szemere Ödön, Vay Péter, Kopely Károly, Szögyéni Emil, 
Zoltán Ferenc, Dézsy Imre, Dézsy Ferenc, Kossuth Mihály, Zoltán Ödön, Jármy 
József, Jármy Elek, Vay István, Ferenczy Gyula, Ferenczy Emil, Vay Dienes, 
Kállay János, Jármy Márton, Okolicsányi Alajos, br. Vay Alajos, Pilissy 
Ferdinánd, Bai Bertalan, Gencsy Ferenc, Jármy Ödön /laskodi/, Bottka Béla, 
Szerdahelyi Gusztáv, Szepessy Gyula, Nemes Gyula, br. Horváth Gedeon, Orosz 
Sándor, Pilissy Lajos, Pilissy László, Liptay Károly, Molnár Gyula, Fényes 
László, Latinovics László, Farkas Lajos, gr. Vay József, gr. Vay Mihály,
Vay György, Czóbel Bertalan, Czóbel Imre, Krajnik Kálmán, Móricz Antal, Ne
mes Pál, gr. Stadion, Farkas Balázs, br. Perényi Péter, Gencsy Albert, 
Recsky Miklós.

A tagdíj tíz forint volt, melyet évente kellett fizetni. Gr. Vay Ádám 
elnök mellé jegyzőnek Zoltán Jánost, pénztárnoknak Okolicsányi Menyhértet 
választották.

Az első agarászat Madán volt, ahol Patay András vendégszerető háza 
adott otthont a vadászoknak. A második összejövetelt Kárászon rendezték, 
itt a frissen megválasztott pénztáros, Okolicsányi Menyhért volt a vendég
látó házigazda. Itt vetődött fel és hamarosan az urak elhatározásává vált 
az az elképzelés, hogy felkérik gr. Vay Ádám elnök urat, hogy bocsássa a 
társulat rendelkezésére a vajai várkastélyát és udvarát.

A gróf eleget tett a kérésnek, és ettől kezdve az agarászatok színhe
lye Vaja, főhadiszállása pedig a kényelmes várkastély. A vár felső emele
tén a tisztviselőknek szobát rendeztek be. Vay Miklós állandó lakója volt 
a várnak, és ő vállalta el fizetés mellett - a társulat tagjainak ellátá
sát.
Mándoki agarászatok
Mialatt a Szabolcs-vajai agarász-egylet tagjai Vaján és környékén hódoltak 
vadászszenvedélyüknek, Forgách László gróf 1872-ben saját falkájával meg



kezdte a vadászatot Mándokon. Két év múlva Angliából hozatott kopókat.
Lovas vadászatai családias légkörben folytak az ország különböző részéből 
érkeztek vendégek részvételével. Nemhiába említi Kállay András a mándoki

9Forgách család vendégszerető házát mint társadalmi gyűlhelyet. Ritka 
szerencsének számított egy meghívás a mándoki vadászatra, mert a kellemes 
hangulat mellett kiemelkedő eredmények is jellemezték az itteni agarásza- 
tokat. 1872 és 1880 között egy-egy idényben 30 felett volt a nyúl killek10 
száma és ehhez járult évenként egy-két rókafogás is. Kiemelkedően sikeres 
évet zártak 1874-ben, amikor nem kevesebb, mint 60 esetben szólt a halla- 
li.11

Gr. Forgách Sándor a család egyik írói vénával megáldott tagja több
ször küldött zárójelentést a Vadász-és Versenylap részére. Egy ilyen, él
vezetes stílusban megírt tudósításából ismerhetjük meg egy szép mándoki va- 

12dásznap történéseit. "Egyik sikerültebb napja idényünk ezen első heteinek,
október 21-e volt. E napon kivételesen szép, lanyha, ködös időben gyűlt
össze a társaság a meet-ül kitűzött eperjeskei kaszálókon. Rövid keresés
után ugrott egy nyúl, mely egy 18 perces, rendkívül sebes s check^ nél- 

14küli run után elcsipetett. Közel lévén az eperjeskei nagy füzes, csakha- 
nar elhatároztatott, az ezen tiszaparti füzesekben ritkán hiányzó rókáknak 
egy látogatást tenni; a következő 10 perc lefolyása alatt már teljes mun
kában volt a falka a füzesben s a keményen szorongatott róka, noha elég so
káig ravaszkodott a sűrű és terjedelmes rejtben, kénytelen volt végre is a 
szabadba törni s más rejt felé vitorlázni. A róka egyenesen az innen távol 
fekvő, de mint látszott általa jól ismert Tisza-Szent-mártoni sűrű cserjés 
erdőnek véve irányát, az alig pár másodpercet késő s teljes számban együtt 
lévő s full-cry^-ban hajtó falka által veszett paceben^ követve. Pompás 
élvezet volt, a füzest környező ruganyos, sík gyepen a villámgyorsan hala
dó falkát követni. A róka a már közel lévő erdő egy kiágazó sorozatát i- 
gyekezvén elérni, odahagyta az ót a falka előtt időnként mégis fedő aká
cos árkot, s az árok s erdő közti tarlóra fordulván, minden erejével ipar
kodott ezen csak pár száz lépésnyi szélességű tért átmetszeni; erre azonban 
már kifogyott szusszá, s hogy agarász kifejezéssel éljek zsinórban fölka
pa tott.^

18 19Ezen absolúte check nélküli s from end to end killingpaceben lo
vagolt run tartalma 23 perc volt; új bizonyságul szolgálván ama, rókává-

0
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dászok által jól ismert, régi valóságnak, hogy rókánál minden egy jó start
tól függ. Rossz start s run közben néhány késedelmes check még sohasem vég
ződött róka killel."

Ezeken a lovas vadászatokon a férfiak mellett részt vettek - és nem
20is csekély számban - a hölgyek is. Kiváló lovasok voltak, és szenvedél

lyel űzték a vadat: br. Senyei Pálné, Senyei Ilona baronesse, ifj. gr. Ló- 
nyai Menyhértné, gr. Forgách Lászlóné, gr. Forgách Kálmánné. Kiemelkedően
ügyesnek írja le Keszer Miklós kassai birtokos, vadászvendég, Forgách Mar-

21git grófnőt: "A lapuló nyúl a grófnő által megláttatott és helyéből a 
vágtató grófnő által felriasztva egy perc alatt a kitűnő kopók martaléka 
lett.

Szép szemek vészthozóbbak alig voltak “
22Az 1880-as évektől már agarászversenyeket is tartanak Mándokon.

Gróf Forgách László két falka felett rendelkezik. Egy gyors és egy lassúbb 
kutyacsoport teszi lehetővé a szinte minden nap űzött vadászatot. A ku
tyák és lovak mellett működő Rick János istállómester és Kázmér Laci lo
vászfiú jó szakembereknek bizonyulnak.

Hagyománnyá válik a Hubertus-napi ünnepi vadászat, melyen húsz vagy 
több lovas kockáztatja testének és ruhájának épségét, mert sebes vágta 
közben időnként előfordul, hogy a lovas megválik lovától. Az ilyen ese
tekben általában a Zsurki nagy vizesárok játszik főszerepet, mely gondos
kodik néhány zöld kabát megfürösítéséról. Máskor könnyebb sérülés történik, 
mint Botka Béla úr balesete 1881 decemberében. Nevezett fiatalember a va
dászat után kénytelen tíz napig az ágyat nyomni. Ilyenkor ugyancsak saj
nálkozhatott a póruljárt ifiúr, mert nem vehetett részt azokon a táncmulat
ságokon, ahol a fiatalok /gr. Sztáray Márta, br. Senyei Mária, Czóbel Min- 
ka, gr. Vay Tibor, br. Wesselényi Béla, br. Senyei István és mások/ a napi 
kimerítő lovaglás után sem voltak fáradtak reggelig ropni a táncot.

Lehangolóan szomorú esemény is előfordult a vadászok életében. Gr. 
Sztáray Béla, aki ezekről a mulatságokról Chief Báron álnév alatt a Va
dász- és Versenylapba küldte tudósításait, Mándokon falkavadászat közben

23halt meg.
A Szabolcsvármegyei Agarász Egylet az 1880-as években
A Szabolcs-vajai agarász-egylet székhelye már az 1870-es évek végén átke
rült Nyíregyházára. Évente egy versenyt rendeztek, általában november
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elején. A verseny előtt egy-két héttel megjelent a hirdetés a Nyírvidékben: 
"A szabolcs-vajai agarász-egylet folyó évi november hó 13-án és a kö

vetkező napokon fogja Nyíregyházán a minden évben szokásos kölyök és elegy- 
agárversenyét megtartani. Ezt megelőzően, azaz 12-én este 9 órakor egyleti 
gyűlés lesz a nagyvendéglő nagytermében, gyűlés után pedig táncz."^

Nyíregyháza közelében elterülő ún. nagykállói tarló nagyon alkalmas 
terepnek bizonyul a versenyek megtartására, /nem kevésbé fontos szempont, 
hogy a társulat ezt a vadászterületet bérelte/, mert szinte állandó szín
helyül szolgál az elkövetkező évtizedekben. Kedvező idő esetén a nagyszámú

25néző részvételével folynak az összevetések. Nemcsak az értékes díj moti
válja a versenyen indulókat, hanem az annak járó erkölcsi megbecsülés is, 
akinek sikerült derbygyőztes kutyát nevelni. A két-három napos verseny min
den estéjén az agarásztársaság az Európában találkozik, mely nyíregyházi

26szállodának ekkor Áldási Mihály a bérlője. A reggel hat óráig tartó tánc 
és kedélyes mulatság hangulatáról a híres prímás, Benczi Gyula és zenekara 
gondoskodott. A bálokon, mint ahogy a korabeli tudósító írja: kiválóan 
fényes, válogatott közöflség jelenik meg. A következő hölgyek e mulatságok 
reprezentánsai: Gencsy Albertné, Gencsy Béláné, Gencsy Sámuelné, özv. br. 
Horváth Gedeonné, Jármy Andrásné, Jármy Ödönné, Kállay Andrásné és mások.

Ezeket a versenyeket természetesen a jómódú úriközönség részére ren
dezték, a felmerülő költségeket csak a tehetős emberek voltak képesek fi
zetni. Az agarat indító urak mind listavezetők a legtöbb adót fizetők név
sorában. Ezért érthető a nagyértékű tiszteletdíj is. Az első agárnak járó

27tiszteletdíj az ezüst billikum értéke nemritkán meghaladta a 100 forintot,
s e mellé járult még a győztesnek járó 200-300 forint pénzdíj is.

A futtatók még idős korukban is jól megülték a lovat. Képesek voltak
hatvan-hetven-, sőt nyolcvanéves korukban is egész nap lovon követni a
kutyákat. Szenvedélyes agarász volt ebben az időben Retsky András, aki mint

28versenybíró is rendszeresen közreműködött. A magyar agárról alkotott vé
leményét /melyben kifejti, hogy az angol agarat mennyiben múlja felül/

29az ország nyilvánossága elé tárja a Vadász- és Versenylap hasábjain. 
"András-naptól kezdve egy angol agár sem fog meg magában még véletlenül 
is egy nyulat! Magyar ember csakis a tiszta magyar agártól vár biztos 
nyúlfogást mindenféle talajon és időben." Retsky Andrásról jegyezték fel, 
amikor 73 éves korában, 1886. január 21-én elhunyt, hogy egy alkalommal
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17 órát lovagolt az agarászat színhelyére, s ki sem pihenve magát, rögtön 
résztvett a nyúlhajszában.

Az egylet vezetését a közigazgatásban jelentős pozíciót betöltő embe
rek képviselték. Az 1880-as évek elnökei: id. Vay István, aki Nyírbátorban 
járási főszolgabíró volt, majd Zoltán János vármegyei alispán, akit az el
nöki székben Miklós László alispán váltott fel, mint ahogy hivatalában is.^ 
Zoltán János elnöklete mellett kezdődnek a kilencvenes évek a társulat szá
mára, mely az egylet utolsó jelentős időszakának is nevezhető.^
A társulat 1895 és 1913 között

321895. október 8-án közgyűlést tartottak Nyíregyházán az egyleti tagok.
Jelen voltak 17-en, köztük a három Gencsy testvér - Albert, Béla és Samu -, 
Kállay András és Rudolf, Liptay Béla, Nozdroviczky György, Vay István és 
mások.

Molnár Gyula korelnök indítványára a közgyűlés Gencsy Albertet lelkes 
éljenzés közben a társulat elnökévé egyhangúlag megválasztja. Gencsy Albert 
ízig-vérig vadászember. Lelkes agarász, aki még 80 éves korában is megüli a 
lovat, de fegyverrel is kiváló eredményeket ér el. Néhány évvel elnökké vá
lasztása előtt az alábbi hír jelent meg róla a megyei társasági lapban.^
"A közelebbi napokban megyénk egyik köztiszteletben részesülő nagybirtokosa, 
Gencsy Albert úr a felvidéken, Zubnón vadászván, midőn a hajtásban felvert 
vadkan a mellé beosztott vadászt megrohanta s már szétmarcangolta volna: 
egy jól czélzott lövéssel a bőszült vadállatot nyomban leterítette s a ha
lálra ijedt vadász életét szerencsésen megmentette, ki csekély sérelemmel 
szabadult meg ezúttal az agyarassal vívott szörnyű küzdelemből."

Gencsy Albert vezetésével jelentős rangra emelkedik az agarásztársu- 
lat, versenyei népünnepélyszámba mennek. Ennek ellenére az 1898-as év még
sem tartozik a sikeres évek közé. Először az országos gyász miatt /szeptem
berben meggyilkolják Erzsébet királynét/ kénytelenek a hagyományos bált le
mondani,*^ majd pedig a verseny is elmarad, mert a nagy köd miatt lehetet
lenné vált a november 12-re kitűzött összejövetel."^ Pedig az egy évvel 
azelőtti rendezvényen pompás időben 23 agár versenyzett az első díjért, 
mely 100 forint értékű emléktárgy és 400 forint volt.^

Aztán az 1900-as évektől megkezdődik a nagy versenyek sorozata 1902- 
ben már 70 lovas vesz részt az agarászaton. Köztük nőket is találunk. Gr.
Vay Ádámné és Beöthy Pálné úrnők bírják az iramot a férfi lovasokkal. Míg
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a vadászok az őszi tarlót szelik, várják a kiugró nyulat, addig a társaság 
másik része a dombtetőn mulat. "Sete czigány bandája, Tokaj aranynedűje,
Eger vérpiros bora, Szabolcs homoki vinkója mellett, a dajka mesékben re
gélt tündérországot sem képzelhetjük különbnek" írja a rendezvényről a 
korabeli laptudósító. Este pedig a szokásos bálon Benczy Gyula bandája 
mellett folytatták a megkezdett mulatságot.

A társulat minden verseny előtt közgyűlést tart, de nem minden hiva
talos összejövetel olyan jelentős, mint az 1905. évi május hó 9. napján tar
tott. ̂  Mert ekkor született meg az új alap- és versenyszabály. A 18 §-ból 
álló Alapszabály fontosabb részei:
- az egylet célja a testedző agarászatoknak társaságban való gyakorlása és 
a sport e nemének felvirágoztatása díjagarászatok rendezése által;
- az egylet tagja lehet minden fedj-etlen jellemű ember;
- nem tagok egy agár után 30 korona nevezési díjat fizetnek;
- egy első díj 200 koronánál kisebb nem lehet.

A Versenyszabály a következő fontosabb normákat rögzíti:
Minden díjagarászatot megelőző estén közgyűlés tartandó, mely közgyűlés, az 
alapszabályban meghatározott módozatokon és teendőkön kívül, egy díjagarászat 
egész tartamára intézkedik a következőkben:
1. Megválasztja a gyepvezért közkiáltással, esetleg szavazattöbbséggel:

a. aki az általános rendre ügyel;
b. a lovasokat tetszése és belátása szerint vezeti a nyúlkereskedésnél;
c. ha nem lovagol, magát felkérés folytán helyettesíti;
d. a gyepvezér vagy helyettese rendeleteinek mindenki feltétlen engedel

meskedni köteles;
e. a gyepvezér egyenes felszólításra bárkit büntethet 10 koronától 30 

koronáig;
f. a büntetéspénzek lefizetését részvényes vagy nem egyleti tag lovagias 

kötelességének ismerje;
A Versenyszabály 3. §-ában foglalt szabályozások azért nyernek kiemel

kedő fontosságot, mert a verseny végső kimenetelét végső soron ezek döntik 
el:
1. Érés vagy vágás alatt értendő, mikor az agár az előtte szaladó nyulat 

megközelíti annyira, hogy azt futásának irányából balra, vagy jobbra 
kitéríti;
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2. zsinórban elhúzás alatt értendő, ha a hátrább szaladó agár az előtte 
szaladó mellett elhajt;

3. díjagarászatoknál az érés, vágás, zsinórban elhúzás, nyúlfogás point-ok 
szerint számítandó;

4. első érés, vagy vágás 2 point, minden későbbi érés vagy vágás 1-1 point, 
zsinórhúzás és érés, vagy vágás 2 point, a nyúlfogás 1 point-nak számí
tandó.
A versenyeken kölyökagárnak az a kutya minősült, mely a huszonkét hó

napos kort még nem töltötte be.
A fentebbi dokumentumokban foglaltak figyelembevételével csaknem egy 

évtizeden keresztül folynak zavartalanul és sikeresen a szabolcsi agárver
senyek. Ezek sorából kettőt emelek ki, mert az ünnepi alkalmak közül is a
legünnepibbek voltak. Az egyik az 1910. november 13-án megrendezett Jubi-

38 3 9leumi agarászt, a másik pedig az Aranyagár verseny 1911. november
25-27-én.

Az egyesület 1910-ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját /kissé 
megfeledkezve az 1848 előtti jogelődökről/, mely fokozottan ünnepélyes kül
sőségek között zajlott. Bemutatták a földművelési miniszter által felaján
lott tiszteletdíjat, egy arabs kancát. Megjelent br. Podmaniczky Géza az 
Országos Agarász Szövetség elnöke is. Négy napon át tartott az agarászás, 
és ugyanannyi estén a vidám mulatozás.

A versenyen 34 agár közül Orosz Miklós Finnyás nevű agara győzött, 
ezzel gazdájának juttatta az 1000 korona pénzdíjat és gróf Serényi Béla 
gyönyörű ajándéklovát.

Egy év múlva, 1911 novemberében Lipthay Béla /aki 30 éven át bírásko
dott a versenyeken/ bejelentette visszavonulási szándékát, egyúttal felaján
lott első díjként egy arany agarat. Mivel Lipthay Béla úr az országos agár- 
derbyken is közreműködött mint versenybíró, br. Podmaniczky Gézától egy 
arany ostort kapott ajándékba.

A 24 induló díjnyertes agár közül Gencsy Albert és Ferenc Cigánypurdé 
nevű agara bizonyult a legjobbnak, és hozta gazdáinak a márvány talpaza
ton álló arany agarat, mely kiváló ötvösművészek remekbe készült alkotása 
volt.

A nagy ünnepi sorozatban aligha akadt, aki arra gondolt, hogy az 
ünneplések sorozatát megzavarhatja valami. Pedig az események felgyorsul
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tak, és egyben tragikus fordulatot vettek. 1914-ben már nem tudják megtar
tani a szokásos novemberi versenyt, mert június 28-án Szarajevóban eldör
dülnek a halálthozó lövések.

Végezetül, hogy még egyszer visszatérjen az igazi agarászatok hangula
ta, álljon itt egy rövid részlet abból a hosszabb tréfás felköszöntóból, 
mely rigmust Pálinkás János veterán agarász tiszteletére mondtak el egy 
összejövetelen.̂

"...S ha majd lóról végképp a halál leszállít 
S elfújja feletted a végső hallálit 
Legyen hozzád kegyes a seregek ura 
S nyisson utat a túlvilági Kocsérra,
Hol nyílik előtted végtelen vadásztér 
S nem lesz agarad hurokvetó peczér 
Itt reád a Bojnyik, Szócskó és Huszárnak 
Újra megifjodott alakjai várnak
S bárányfelhő buczkák és manna tarlókbul 
Kél a positiós, jól trainírozott nyúl 
Melynek útját el nem fogja bokor csicska,
Le nem veret Szunyogh, Recsky, Elek Miska



A Szabolcsi Agarász Egylet elnökei

Név 

Erdődy László 

Id. Elek Mihály 

Dézsy Imre 

Gencsy Ferenc 

Gr. Vay Ádám 

Id. Vay István 

Zoltán János 

Miklós László 

Gencsy Albert

15

Elnök volt 

1842 - 1848 

1856 - 1863

1863 - 1864

1864 - 1866 

1866 - 1873 

1873 - 1883 

1883 - 1894

1894 - 1895

1895 - 1913



A Szabolcsvármegyei Agarász Egylet 
versenyein győztes agarak
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Év Agár neve Tulajdonos Díj

1842. Jordán Nadányi Sándor 400 forint

1864. Lepke Gencsy Ferenc Ezüst billikom

1866. január Csillár Vay Péter Kirner József 
gyártotta 
elefántcsont 
nyelű revolver

1870. Contesse br. Podmaniczky 
Géza

7

1873. Strici Jármy Imre Kirner-féle
Lancaster

1877. Kisasszony Gencsy Zoltán 7

1881. Halász Géza Eziist billikom

1892. Kisasszony Gencsy Bertalan Ezüst billikom

1896. Swip 7 Ezüst billikom

1897. Szellő Halász Géza 400 frt. és 100 
forint értékű 
emléktárgy

1898. Trilby Gencsy Albert ?

1899. Trilby Gencsy Albert 7

1902. Contesse Gencsy Albert 800 korona és 
tiszteletdíj

1903. Csóré Túrán szky 
Tihamér

400 korona és 
ezüst tálca 
négyes fogatot 
ábrázoló 
domborművel

1904. Csóré Turánszky
Tihamér
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1905. Rézi Pilissy Nándor 7

1907. Suvix Turánszky
Tihamér

800 korona és 
200 korona 
tiszteletdíj

i 90S. Suvix Turánszky
Tihamér

7

1909. Éjfél Gencsy Albert 7

1910. Finnyás Orosz Miklós A földmívelési 
miniszter 
díj lova és 1000 
korona

1911. november Purdé Gencsy Albert 
és Ferenc

7

1911. december Purdé Gencsy Albert 
és Ferenc

Aranyból 
készült agár.

1913. Gomb Gencsy Károly 7
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Néhány fontos agarászati szakkifejezés41

agarászat falkavadászat agarakkal;
clieck - akadály
curée - lásd kapzsiraeresztés;
érés vagy vágás - agarászversenyeken, díjagarászatokon használatos műszavak 

arra az esetre, amikor a kutya nem tudja utolérni az előtte 
szaladó nyulat, de annyira megközelíti, hogy azt futásának 
irányából jobbra vagy balra kitéríti; 

falka - 10-50 agár vagy kopó, falkavadászatra betanított csapata; 
falkam ester vagy falkanagy falkavadászatoknál a falka tulajdonosa vagy 

annak vezetője;
falkavadászat - az a vadászati forma, melynél a falka által hajtott vadat lóháton 

addig üldözik, míg a kutyák meg nem állítják, vagy le 
nem fogják;

full-cry - lelkes kiáltozás a vad megpillantásakor; 
gyepmester - díjagarászat vezetője;
liallali - falkavadászaton a vad elejtését és a vadászat végét jelző kürtszó; 
liarrier-falka - nyúlvadászatra használt kutyák csapata; 
huntsm an - a falkát dresszírozó vadász; 
indítóeb - a vadat felverő jobb kutya;
K apzsiraeresztés az elejtett vad értékesebb részeit /pl. rókának a farkát/ 

levágják s diadaljelvényűl elviszik, a többit zsákmányul 
dobják a kutyáknak;

kill - kegyelemdöfés 
killingpace - gyilkos iram;
kupászat - falkavadászat kopókkal /ismert a fegyverrel történő változata is/; 
m aster - lásd falkamester 
meet - összejövetel 
pace - tempó
parforce vadászat - lásd falkavadászat;
run - hajtás a falkavadászaton;
scent - a vad szaga, melyet az indítóebek vesznek fel;
>vliip - ostoros vadász;
zsinórban elhúzás /díjagaiászati műszó/ a hátrább szaladó agár az előtte 

szaladót megelőzi;
zsinórban felkapás amikor a kutya a kifáradt vadat futás közben utolérve, 

azonnal elfogja.
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